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Wprowadzenie 

W niniejszym dokumencie zaprezentowano informację o uwagach zgłoszonych do 

dokumentu Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 wraz  

z informacją o sposobie ich zaadresowania. 

 

 Na etapie konsultacji społecznych rozpatrywano uwagi zgłaszane do upublicznionej wersji 

Strategii Rozwoju OMW do roku 2030 przez wszystkie zainteresowane instytucje, organizacje 

i osoby prywatne. 

 Konsultacje społeczne trwały w dniach od 01 kwietnia do 22 kwietnia 2015 roku. 

 Zgłaszanie uwag w ramach procesu konsultacji odbywało się elektronicznie za pośrednictwem 

strony www.omw.um.warszawa.pl oraz Stacja-Konsultacja (www.stacja-konsultacja.pl). 

Wykonawca dołożył należytych starań, by informacja o konsultacjach społecznych dotarła do 

możliwie szerokiego grona odbiorców na terenie OMW: 

o Link do ww. stron został rozesłany do wszystkich JST wchodzących w skład OMW  

z prośbą o udostępnienie informacji mieszkańcom. 30 JST (włączając m.st. 

Warszawa) z 72 potwierdziło zamieszczenie stosownej komunikacji na swoich 

stronach internetowych;  

o Dodatkowo Wykonawca 09 kwietnia wykupił płatne ogłoszenie informujące  

o procesie konsultacji społecznych w stołecznym dodatku do Gazety Wyborczej 

(wydanie pokrywa cały OMW), a od 07 do 22 kwietnia tej samej treści ogłoszenie 

ukazywało się codziennie także w internetowym wydaniu lokalnej zakładki Gazety 

oraz w internetowym wydaniu Metra (w trybie rotacyjnym);  

o Ponadto Wykonawca skierował informację o konsultacjach społecznych do 17 

redakcji prasy regionalnej, funkcjonującej na terenie OMW.  

 Łącznie na etapie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęło 305 uwag, 

kolejne 53 uwagi wpłynęły po zakończeniu procesu konsultacji społecznych. Postulaty w nich 

zawarte powielają uwagi, które wpłynęły w terminie, stąd możliwe było opisanie ich jako: 

„uwagi uwzględnione na etapie wcześniejszym - na podstawie uwag z konsultacji 

społecznych”. 

 Wykonawca uwzględnił (w całości lub częściowo) 88% wszystkich zgłoszonych uwag. Jedynie 

43 uwagi (12%) nie zostały uwzględnione. Do uwag nieuwzględnionych podano stosowane 

uzasadnienie w tabeli. 

 Sposób uwzględnienia uwag, które wpłynęły w procesie konsultacji społecznych wraz 

z uzasadnieniem znajduje się w poniższej tabeli. 

http://www.omw.um.warszawa.pl/
http://www.stacja-konsultacja.pl/
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Uwagi zgłoszone na etapie konsultacji społecznych 

W poniższej tabeli zebrane zostały uwagi zgłoszone w dniach 01-22 kwietnia 2015 r. na etapie konsultacji społecznych do Strategii Rozwoju OMW do roku 
2030. 
 

Lp. 

Część dokumentu, do którego 
zgłoszona jest uwaga / sugestia 

(fragment oraz strona 
dokumentu) 

Treść uwagi / sugestii Uzasadnienie uwagi / sugestii Komentarz Deloitte 

Katarzyna Szmigiel-Rawska, GEOPROFIT/Uniwersytet Warszawski 

1.  

Wprowadzenie Należy je całkowicie przebudować Obecne w nim teraz informacje są 
zupełnie nieużyteczne dla odbiorców 
Strategii. Dużą wadą jest ich 
„bezosobowy” charakter. 

Uwaga uwzględniona. 
Wprowadzenie zmodyfikowano.   

2.  

Grupy interesariuszy Samorząd lokalny nie powinien 
być przypisany tylko do jednej 
kategorii 

Jest podmiotem Strategii Uwaga nieuwzględniona. 
Interesariuszy podzielono pod 
względem realizowanych zadań. 
Zadaniem samorządu lokalnego 
nie jest np. prowadzenie 
działalności gospodarczej.   

3.  

Metodyka opracowania Strategii Zawęzić tą część Za pół roku tak szczegółowe 
informacje na ten temat nie będą 
nikogo interesowały. 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. Informacje nt. 
metodyki opracowania strategii 
zostały częściowo 
usunięte/zmodyfikowane. 
Równocześnie należy 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
zgłoszona jest uwaga / sugestia 

(fragment oraz strona 
dokumentu) 

Treść uwagi / sugestii Uzasadnienie uwagi / sugestii Komentarz Deloitte 

zauważyć, że wprowadzenie 
metodyczne pozwala lepiej 
zrozumieć, w jaki sposób 
pracowano nad dokumentem, a 
w szczególności, w jaki sposób 
wypracowano cele strategiczne i 
przeprowadzono proces 
uspołecznienia dokumentu. 

4.  

Diagnoza Zgodnie z najnowszymi trendami 
w sposobach opracowywania tego 
rodzaju dokumentów powinna się 
ona znaleźć po części 
strategicznej. Przed częścią 
strategiczną można umieścić 
Analizę SWOT i jej rozwinięcie. 

 Uwaga nieuwzględniona – 
obecny układ dokumentu jest 
czytelny i komfortowy dla 
odbiorców, zmiana kolejności 
rozdziałów nie przyniesie 
żadnych korzyści. 

5.  

Diagnoza „Jak już sygnalizowano, w pracach 
nad Strategią Rozwoju OMW 
zostały 
uwzględnione również wnioski i 
spostrzeżenia uczestników 
warsztatów 
strategicznych.” Wyrzucić 

W tym miejscu ta informacja jest 
niepotrzebna. A w treści powyżej 
tego fragmentu można znaleźć 
niezręczności językowe. 

Uwaga uwzględniona – wstęp 
do diagnozy został 
przeredagowany. 

6.  

Diagnoza Błędem jest nieuwzględnienie 
aspektu instytucjonalnego 

 Uwaga uwzględniona – w 
kluczowych obserwacjach i 
wnioskach w poszczególnych 
obszarach strategicznych 
uwzględniono aspekty 
instytucjonalne (o ile było to 
zasadne w danym obszarze 
strategicznym). W części 
dotyczącej wdrażania 
uzupełniono informacje na temat 
uwarunkowań instytucjonalnych. 

7.  
Analiza SWOT Zawiera błędy metodyczne i 

językowe 
Na przykład, odwoływanie się w 
szansach do czynników 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. Analiza SWOT 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
zgłoszona jest uwaga / sugestia 

(fragment oraz strona 
dokumentu) 

Treść uwagi / sugestii Uzasadnienie uwagi / sugestii Komentarz Deloitte 

wewnętrznych i zewnętrznych, a 
także do przyszłości i teraźniejszości. 
Błędy językowe – w oparciu o/oparte 
na… 

została zmodyfikowana w 
niezbędnym zakresie. W 
szansach i zagrożeniach 
znajdują się odwołania do 
czynników zewnętrznych. 
Ponadto metodyka opracowania 
analizy SWOT została 
pozytywnie oceniona przez 
środowisko naukowe, z którym 
dokument Strategii był 
konsultowany.   

8.  

Analiza SWOT Moim zdaniem ten wniosek jest 
absolutnie nieuprawniony: Pełna 
świadomość władz 
samorządowych potrzeby 
spójnego działania na 
poziomie metropolitalnym I nie 
został uzasadniony diagnozą. 

 Uwaga uwzględniona – zapisy 
przeformułowano z 
uwzględnieniem roli ZIT 

9.  

Analiza SWOT W kontekście obecnej sytuacji. 
M.in jeśli chodzi o obawy 
artykułowane przez samorządy 
które znalazły się poza ZITem, nie 
uważam aby umieszczenie tego 
instrumentu w mocnych stronach 
było uprawnione oraz pomocne w 
planowaniu strategicznym. Może 
one przyczynić się do przeoczenia 
istotnym procesów mających 
miejsce w OMW. 

 Uwaga nieuwzględniona. 
Instrument ZIT zmusza JST do 
spojrzenia na rozwój przez 
pryzmat problemów 
wychodzących poza granice 
administracyjne, jest okazją do 
wypracowania mechanizmów 
współpracy, które w przyszłości 
mogą być rozciągnięte na całe 
OMW. ZIT należy traktować jak 
projekt pilotażowy dot. 
wypracowania platformy 
współpracy pomiędzy JST 
(łatwiej porozumieć się 40 
jednostkom niż 70 jednostkom). 
JST, które nie zostały objęte ZIT 
także mogą przystąpić do 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
zgłoszona jest uwaga / sugestia 

(fragment oraz strona 
dokumentu) 

Treść uwagi / sugestii Uzasadnienie uwagi / sugestii Komentarz Deloitte 

realizacji projektów wybranych 
przez Związek ZIT.   

10.  

Determinanty rozwoju - 
hierarchizacja 

Trudno dociec na jakiej podstawie 
dokonano tej hierarchizacji, więc 
ciężko z nią dyskutować. Jeśli w 
ogóle, cała ta część powinna 
znaleźć się po części 
strategicznej. 

 Uwaga nieuwzględniona 
Uwaga o charakterze opinii.  
Determinanty rozwoju OMW 
składają się na pakiet analiz 
strategicznych i obok analizy 
trendów i analizy SWOT 
pozwoliły na zdefiniowanie 
celów strategicznych.  

11.  

Misja Moim zdaniem jest błędnie 
sformułowana 

Niepotrzebnie powiela funkcję, którą 
wypełnia wizja. OMW nie istnieje 
podmiotowo, tym samym rolą misji 
powinno być wytłumaczenie odbiorcy 
w jaki sposób OMW można 
rozumieć, czym ono jest, na jakich 
wartościach jest budowane – 
samorządność, wspólna 
identyfikacja, procesy oddolne itp. W 
tym ujęciu misja niczego nie wnosi i 
powinna zostać usunięta. 

Uwaga częściowo uwzględniona 
 
Przeformułowano zarówno misję 
jak i wizję OMW. 

12.  

Cele - Wprowadzenie Niepotrzebne  Uwaga o charakterze opinii.  
Uwaga nieuwzględniona 
Wprowadzenie do celów 
strategicznych jest niezbędne, 
aby odbiorca dokumentu mógł 
zrozumieć, z czego wynikają 
takie a nie inne cele 
strategiczne, jak przekładają się 
na cele operacyjne, itp.   

13.  
Wdrażanie Z punktu widzenia stanowienia 

reguł współpracy na rzecz 
realizacji Strategii Rozwoju OMW 

Badania nad zarządzaniem 
metropolitalnym w Europie nie 
wskazują, na rzeczywistą istotność 

Uwaga uwzględniona 
częściowo,  
Zmodyfikowano zapisy w sekcji 



  
 

8 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2007-2013 

Lp. 

Część dokumentu, do którego 
zgłoszona jest uwaga / sugestia 

(fragment oraz strona 
dokumentu) 

Treść uwagi / sugestii Uzasadnienie uwagi / sugestii Komentarz Deloitte 

istotne wydaje się powołanie 
podmiotu/ciała opartego o 
kolegialne metody podejmowania 
decyzji, reprezentującego 
wszystkie JST np. w postaci 
stowarzyszenia gmin obszaru 
metropolitalnego. Stowarzyszenie 
powinno być wspierane przez 
swoistą radę metropolitalną, 
w której reprezentowani byliby 
pozostali interesariusze w tym 
zwłaszcza NGO. 

tego rozwiązania. Czasami wręcz 
może ono prowadzić do 
negatywnych skutków. Jest to 
zresztą zalecenie niezwykle 
enigmatyczne i pozostawiające 
mnóstwo pola do interpretacji co 
wynika z tego, że zarządzanie 
obszarem metropolitalnym nie stało 
się przedmiotem dyskusji w trakcie 
opracowywania Strategii i nie 
znalazło swojego odzwierciedlenia w 
jej warstwie strategicznej. Zupełnie 
niedopuszczalne jest również moim 
zdaniem pominięcie w tej części 
opisu tworzących się struktur 
związanych z ZIT i brak wyjaśnienia 
jak te dwa obszary będą ze sobą 
współistniały. 
 

dotyczącej wdrażania Strategii 
OMW łagodząc zapisy związane 
z procesem powoływania 
jednostki. 
Jednocześnie należy zaznaczyć 
iż systemy prawne 
wymienionych krajów 
umożliwiają miastom 
prowadzenie polityki 
metropolitalnej w oparciu o 
odmienny podział zadań 
publicznych lub dodatkowe 
uprawnienia władz miejskich.  
Zalecenia w zakresie 
wzmacniania koordynacji i 
uwspólniania zarządzania 
zostały wypracowane w toku 
paneli eksperckich i wywiadów 
pogłębionych prowadzonych 
zgodnie z przyjęta metodyką. 
Uzupełnione zostały zapisy 
dotyczące relacji pomiędzy ZIT 
a OMW 

14.  

 Przykro mi, ale nie mogę 
wypowiedzieć się na temat celów. 
Uważam jednak, że pominięcie 
procesu budowania 
instytucjonalnego OMW na 
poziomie celów strategicznych jest 
błędem – nie metodycznym, ale 
będzie miało negatywne 
konsekwencje dla rozwoju tego 
obszaru, jeśli strategia będzie 
ważnym dokumentem. Opisanie 
systemu wdrażania tego problemu 

 Uwaga uwzględniona 
częściowo, 
W ramach dodatkowego, 
horyzontalnego celu 
metropolitalnego „0” wskazano 
kwestie budowania 
instytucjonalnego zaplecza dla 
zarządzania OMW. Dodatkowo 
w opisie każdego z pozostałych 
CS wzmocniono zapisy 
dotyczące budowy i 
wzmacniania narzędzi 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
zgłoszona jest uwaga / sugestia 

(fragment oraz strona 
dokumentu) 

Treść uwagi / sugestii Uzasadnienie uwagi / sugestii Komentarz Deloitte 

nie załatwia. instytucjonalnych koordynacji 
działań na poziomie OMW 

Katarzyna Wrotek, osoba fizyczna, mieszkanka Warszawy 

15.  

Uwaga ogólna do źródeł 
dokumentu 

Dlaczego do opracowywania 
strategii nie są wykorzystywane 
dane znajdujące się w systemach 
IT/bazach danych, np. dane o 
zameldowaniach, dane o osobach 
płacących podatki w gminach, 
itp.? 
Uwaga odnosi się też ogólnie do 
władz Warszawy – wygląda na to, 
ze dane, jakie istnieją w bazach 
urzędów nie są aktualne,  
zintergrowane ,a co gorsza nie są 
odpowiednio wykorzystywane do 
zarządzania miastem. 

Łatwiej by było planować i 
projektować rozwój obszaru, kiedy 
wiadomo by było, ile dokładnie osób 
zamieszkuje na danym terenie. 
Obecnie systemy zbierające 
informacje o obywatelach są 
rozłączne i wygląda na to te 
wykorzystywane jedynie do 
pobierania podatków. 
Zajmuję się zawodowo wdrożeniami 
hurtowni danych i systemów 
business intelligence, widzę ze 
miasto nie wykorzystuje danych, tak 
jakby mogło. 

Uwaga nieuwzględniona – dane, 
które przywołuje uwaga nie 
stanowią informacji publicznej i 
nie mogą być podstawą do 
przygotowania Strategii na tym 
poziomie. W celu uchwycenia 
faktycznych trendów dodatkowo 
wykorzystano wyniki badań 
naukowych prowadzonych przez 
różnorodne instytucje, np. 
Polską Akademię Nauk. 

16.  

Cel strategiczny nr 1 
Zintegrowana sieć transportu 
publicznego, str. 72 

Propozycja dodania celu 
poprawienia komunikacji przede 
wszystkim między gminami 
wewnątrz Warszawy. W tej chwili 
bowiem nowe osiedla (lub te, które 
już nie są nowe, ale których 
istnienie urzędy i instytucje 
pybliczne systematycznie 
ignorują) są bardzo źle 
skomunikowane z pozostałymi 
gminami.  

Uzasadnienie: dopóki gminy 
wewnątrz Warszawy będą źle 
skomunikowane, nawet najlepsza 
kampania nie pomoże przekonać 
mieszkańców Warszawy do 
korzystania z transportu publicznego. 
Przykładem niech będzie Fort Bema, 
gdzie mieszkam, osiedle w gminie 
Bemowo (7-8 tysięcy 
zameldowanych), fatalnie 
skomunikowane zbiorkomem z 
Warszawą. ZTM ignoruje jak 
dotychczas wszelkie uwagi 
zgłaszane podczas konsultacji. 
Osobiście głownie jeżdżę 
samochodem, bo nawet wliczając 
czas na parkowanie jest DUŻÓ 

Uwaga uwzględniona 
częściowo. 
Doprecyzowano zapis w ramach 
pogłębionego opisu CS 1 
dotyczący poprawienia 
komunikacji pomiędzy gminami 
wskazując, że postulat dotyczy 
zarówno samodzielnych JST jak 
i gmin składowych miasta 
rdzenia. 



  
 

10 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2007-2013 

Lp. 

Część dokumentu, do którego 
zgłoszona jest uwaga / sugestia 

(fragment oraz strona 
dokumentu) 

Treść uwagi / sugestii Uzasadnienie uwagi / sugestii Komentarz Deloitte 

szybciej dojechać samochodem niż 
komunikacją miejską (nawet dwa 
razy szybciej). 

17.  

Cel strategiczny nr 1 
Zintegrowana sieć transportu 
publicznego, str. 72 

Propozycja dodania celu: 
poprawienie szybkości i pewności 
dojazdu komunikacją publiczną.  
 
Propozycja rezygnacji z kampanii 
informacyjnych a zamiast tego 
wydania pieniędzy na nowy tabor, 
na wiaty (gdzieniegdzie w ogóle 
ich nie ma – np. Fort Bema, zero 
wiat na osiedlu liczącym 7-8 
tysięcy mieszkańców.) 

Uzasadnienie: do dobrego 
produktu czy usługi ludzie będą 
się sami garnąć. Lepiej wydać 
pieniądze na coś, co realnie 
podniesie jakość transportu 
publicznego. 

Uwaga uwzględniona 
częściowo. 
Uzupełniono zapisy CS1 o 
doprecyzowane działania w 
kierunku poprawy  jakości 
(szybkości i pewności) 
transportu zbiorowego. 
Pozostawiono zapisy dotyczące 
kampanii informacyjnych celem 
przyspieszenia procesów 
wyboru komunikacji zbiorowej 
przy poprawiającej się jej 
jakości. 

18.  

Cel strategiczny nr 1 
Zintegrowana sieć transportu 
publicznego, str. 72 

Propozycja dodania celu: 
adaptacja organizacji komunikacji 
publicznej do XXI wieku – obecnie 
organizacja tkwi raczej w czasach 
PRL: na czas ferii i wakacji 
szkolnych zawieszane jest wiele 
linii lub ograniczana jest 
częstotliwość kursowania. Stare 
osiedla w dzielnicach są objęte 
bardzo dobrą komunikacją, a 
nowe są ignorowane przez ZTM. 
Przystanki są bardzo odległe, w 
związku z czym przesiadki są 
bardzo niewygodne –np. w rejonie 
skrzyżowania Obrońców Tobruku 
z Rudnickiego i Maczka oraz 
Kochanowskiego – samo przejście 
między przystankami zajmuje do 
10 minut lub więcej, bo są one 

Uzasadnienie: 1. nie wszyscy 
obecnie wyjeżdżają obowiązkowo w 
czasie ferii i wakacji szkolnych na 
urlopy, czasy się zmieniły. Ci co nie 
mają pieniędzy lub urlopu nie 
wyjeżdżają wcale, natomiast ci co 
mają pieniądze, wyjeżdżają wtedy 
kiedy im pasuje. Owszem, Warszawa 
nieco pustoszeje w czasie wakacji, 
ale ograniczanie kursów powinno być 
poprzedzone analizami ruchu w 
poprzednich okresach (teraz ZTM 
likwiduje linie wg ich uznania, 
obsługujące m.in. szkoły). 
2. Dlaczego ZTM nie współpracuje z 
gminami i nie zapewnia nowym 
osiedlom tranpsortu w sposób 
racjonalny i zaplanowany? Dlaczego 
kolejne osiedla muszą walczyć o to, 

Uwaga uwzględniona częściowo 
w zakresie zwiększenia nacisku 
na systematyczne badanie 
potrzeb transportowych 
mieszkańców rozwijającej się 
metropolii celem 
dopasowywania rozwiązań 
komunikacyjnych.  
Uwaga w części dotyczącej 
zmiennej częstotliwości kursów 
komunikacji zbiorowej oraz 
braku współpracy ZTM z 
gminami ma charakter opinii w 
części potwierdzającej wyniki 
diagnozy. 
Przyjęty w uwadze poziom 
szczegółowości nie może zostać 
odzwierciedlony w ogólnym 
dokumencie strategicznym 
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rozrzucone na odległości ok. 400-
500 metrów. 

żeby mieć komunikację?? To bardzo 
zniechęca do komunikacji miejskiej. 
Dobrym przykładem zmiany w 
podejściu jest Bogota (stolica 
Kolumbii), gdzie postawiono sobie za 
cel przyciągnięcie osób zamoznych 
do komunikacji miejskiej. 
Zaoferowano system TransMilenio - 
szybkich, czystych i bezpiecznych 
autobusów ekspresowych. Polecam 
więcej szczegółów (język angielski): 
ncts.upd.edu.ph/main/images/stories/ 
urbantransportsystems2014may26_ 
nakamura.pdf - sekcja 6.2 BRT in 
Bogota. 

(Strategia) a powinien zostać 
uwzględniony na etapie 
przygotowywania dokumentu 
operacyjnego – programu 
rozwoju transportu zbiorowego 
dla OMW 
 
 

19.  

Cel strategiczny nr 3, 
Zintegrowana atrakcyjna oferta 
spędzania czasu wolnego, str 78 

Dopóki Warszawa nie będzie mieć 
atrakcyjnych miejsc i ofert do 
spędzania wolnego czasu dla 
obcokrajowców, możemy sobie 
darować reklamowanie Warszawy 
za granicą. Najpierw należy mieć 
się czym pochwalić. 

Można wziąć przykład z Kopenhagi 
lub Pragi, co te miasta oferują 
turystom i mieszkańcom. 

Uwaga uwzględniona – 
uzupełniono cele strategiczne o 
cel stricte metropolitalny 
obejmujący również tworzenie 
atrakcyjnej oferty czasu wolnego 
dla obcokrajowców. 

20.  

Cel strategiczny nr 4, Atrakcyjne 
warunki do rozwijania 
przedsiębiorczości str. 81 

Propozycja zmiany celu. Szkoda wydawać pieniądze na ten 
cel, gdyż najpierw musi się poprawić 
prawo podatkowe oraz musi nastąpić 
zmiana traktowania przedsiębiorców 
przez US i ZUS. Dopóki prawo ma 
pełno luk, a wszelkie nieścisłości są 
rozpatrywane przeciwko podatnikowi 
(różne interpretacje różnych US, itd.) 
nie ma sensu wydawać pieniędzy 
punktowo akurat na Obszar 
Metropolitalny Warszawy.   

Uwaga o charakterze opinii, 
Uwaga nieuwzględniona 
Istniejące dysfunkcje w systemie 
krajowego prawa 
gospodarczego nie zwalniają 
samorządów odpowiedzialnych 
za rozwój obszaru 
metropolitalnego warszawy z 
odpowiedzialności za sposób, w 
jaki napływ inwestycji oddziałuje 
na tkankę metropolitalną. OMW 
jest tym obszarem 
metropolitalnym gdzie 
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spontaniczny napływ inwestycji 
wynika przede wszystkim z jego 
stołecznej roli i wymaga 
świadomego zarządzania i 
wykorzystania wzrostu 
gospodarczego 

21.  

Cel strategiczny nr 5 Wysoki 
poziom kapitału społecznego, str 
84 

Propozycja dodania celu – 
dostępność wydarzeń miejskich 
online. 
 
Bardzo ważnym elementem 
dostępności róznych wydarzeń 
kulturalnych czy innych, dla osób 
niepełnosprawnych, starszych lub 
w jakiś sposób unieruchomionych 
w domu, jest możliwość 
uczestniczenia w wydarzeniach 
online. Obecnie bardzo rzadko 
organizatorzy korzystają z takiej 
możliwości – być może z 
niewiedzy, braku rozwiązań 
technicznych itp. 

Uzasadnienie: obecnie wszelkie 
spotkania są dostępne tylko dla 
osób, które są w 100% zdrowe i mają 
dużo czasu na bywanie na 
spotkaniach. Dobrze by było 
rozszerzyć tę grupę o osoby 
zapracowane lub niepełnosprawne. 

Uwaga uwzględniona  
Rozszerzono zapisy CS3 (oferta 
czasu wolnego), jako że osoby 
niepełnosprawne powinny mieć 
taki sam dostęp do oferty 
rekreacyjnej jak pozostali 
mieszkańcy OMW, CS 5 dotyczy 
wzmacniania instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego i 
procesów partycypacji 
społecznej, które przy właściwej 
realizacji ułatwiają włączanie 
społeczne mieszkańców OMW 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym bez względu na 
jego przyczynę. 

22.  

Cel strategiczny nr 5 Wysoki 
poziom kapitału społecznego, str 
84 

Propozycja dodania celu – 
propozycja rozwiązania kontaktu z 
mieszkańcami - uruchomienia 
systemu informatycznego online, 
w którym dostępne by były różne 
funkcjonalności, przykładowo: 
- możliwość głosowania online 

we wszelkich typach wyborów 
państwowych i 
samorządowych (wspaniała 
oszczędność kosztów! 
Niepotrzebne by były kolejne 
nieudolne próby zamawiania 

Uzasadnienie dodałam przy każdej 
opisywanej funkcjonalności systemu 
– oszczędności, spójna komunikacja 
z obwatelami. Itd. Jedyny minus, to 
konieczność wprowadzenia takiego 
systemu na szczeblu państwowym. 
Chociaż być może wdrożenie w 
Warszawskim Obszarze 
Metropolitalnym mogło by być 
wdrożeniem pilotażowym. 
 
Dobrym przykładem potrzeby 
wdrożenia zintegrowanego systemu 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. 
Zmodyfikowano opis CS5 
wskazując na rolę narzędzi 
komunikacji społecznej opartych 
o rozwiązania IT (głosowania i 
konsultacje online). 
Niemożliwe jest zaplanowanie 
prowadzenia głosowań 
referendalnych czy wyborów 
powszechnych na poziomie 
krajowym przy przygotowywaniu 
dokumentu strategicznego na 
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systemów liczenia głosów jak 
w ostatnich wyborach jesienią 
2014) 

- możliwość głosowania we 
wszelkich ankietach 
przygotowywanych przez 
instytucje państwowe, 
organizacje pozarządowe, 
konsultacjach społęcznych, 
itd. (świetna informacja o tym, 
którzy obywatele są 
zaangażowani, aktywni, łatwe 
dotarcie do wszystkich 
mieszkańców, oszczędność 
na indywidualnych 
kampaniach infrmacyjnych) 

- błyskawiczna organizacja 
spisów powszechnych – 
wysyłanie ankieterów byłoby 
tylko opcjonalne, aby 
uwzględnić osoby bez 
dostępu do internetu lub nie 
radzące sobie z internetem 

- ułatwienie spójnej komunikacji 
do obywateli – jedno miejsce 
do wydawania karty np. 
Warszawiaka, Karty Dużych 
Rodzin, itp. (duża 
oszczędność na kampaniach 
informacyjnych punktowych) 

IT jest moja skromna osoba: 
urodziłam się w Warszawie i jestem 
tu zameldowania od urodzenia, płacę 
w Warszawie podatki:  PIT od 1995 
roku (co roku),  od nieruchomości (co 
roku od dwóch mieszkań, począwszy 
od 2005 r.), podatek od dochodów z 
wynajmu mieszkania (też od kilku 
lat). A jednak, aby dostać kartę 
warszawiaka, muszę udowodnić 
miastu, ze płacę tu podatki? 
 

poziomie OMW 

23.  

Cel strategiczny nr 5 Wysoki 
poziom kapitału społecznego, str 
84 

Propozycja: uwzględnianie głosów 
obywateli (konsultacje 
społeczne/publiczne). Propozycja 
publikowania przez organizacje 
listy zgłoszeń od mieszkańców i 

Obecnie tylko najgłośniejsze 
inicjatywy mają szansę przebicia się 
np. do świadomości ZTM. Listy 
wysłane przez zarządy kilku wpólnot 
mieszkaniowych niestety są przez 

Uwag uwzględniona, 
zmodyfikowano opis CS5 
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uzasadnienia odrzucenia 
wniosków. 
 
Jeśli miasto chce utrzymać lub 
podnieść poziom zaangażowania 
obywateli/mieszkańców w życiu 
stolicy, nie może dopuszczać do 
ignorowania uwag mieszkańców, 
jakie zgłaszają oni podczas 
konsultacji 
społecznych/publicznych.  
 

ZTM ignorowane. 
Wygląda na to, że konsultacje są 
organizowane pro forma a jeśli 
faktycznie ktoś chce zmian i tak musi 
iść z tematem do prasy (przykład 
ostatnich zmian tras autobusowych 
na Gocławiu w związku z otwarciem 
2 linii metra – w jednym tygodniu 
ZTM wypowiadał się ze absolutnie 
nie zmieni tras autobusów, a po 
publikacji w TVN Warszawa nagle 
okazało się, ze zmiany są 
wprowadzane.  

24.  

Cel strategiczny nr 5 Wysoki 
poziom kapitału społecznego, str 
84 

Propozycja zmiany organizacji 
służb. Obecnie brak jest reakcji 
straży miejskiej i policji na 
wykroczenia popełniane, jeśli nie 
ma zgłoszenia. Kierowcy 
rozjeżdżają trawniki i chodniki 
parkując gdzie popadnie, a służby 
bez zgłoszenia na to nie reagują. 

Bezkarność parkujących na dziko 
powoduje ogromne koszty 
utrzymania zieleni w mieście oraz 
ogromne koszty napraw chodników. 
Mieszkańcy nie czują się 
bezpiecznie, kiedy żeby przejść po 
chodniku muszą wchodzić często na 
jezdnię, bo nie ma w ogóle przejścia.  
 
Obecnie wiele osób zgłasza 
nieprawidłowo parkujących, ale jest 
to kropla w morzu potrzeb – 
odpowiednie słuzby się powinny 
zająć skandalicznym parkowaniem, a 
nie społecznicy. 

Uwag uwzględniona, 
zmodyfikowano opis CS5 

Joanna Wrzesińska-Kowal, sektor naukowy, SGGW w Warszawie 

25.  

Gospodarka Brak szczegółowej analizy handlu 
i usług.  

Brak perspektyw rozwoju handlu i 
usług, np. kwestia lokalizacji sklepów 
WOH i unormowań prawnych, rozwój 
małej przedsiębiorczości (m.inn.małe 
sklepy rodzinne), zatrudnienie w 

Uwaga nieuwzględniona –– 
celem rozdziału poświęconego 
diagnozie jest syntetyczne 
przedstawienie najistotniejszych 
zjawisk, nie zaś ich szczegółowa 
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handlu i usługach.  analiza (szczegółowe analizy 
zostały zawarte w opracowaniu 
pt. „Diagnoza obszaru 
metropolitalnego Warszawy”, 
które stanowi odrębny 
dokument) 
Opisany poziom szczegółowości 
opisu interwencji powinien 
zostać osiągnięty na poziomie 
dokumentów 
operacjonalizujących strategię 
tzn. Programów 
przygotowywanych dla każdego 
z Celów Strategicznych 
 

Ewa Sulej, Dyskusyjny Klub Mam na Ursynowie 

26.  

Edukacja, kultura i dziedzictwo 
Kluczowe obserwacje i wnioski. 
Str. 42 
 

W kontekście dopasowania 
edukacji do rynku pracy 
uzasadnione wydaje się 
zwiększenie nacisku na 
kształcenie kompetencji 
kluczowych niezbędnych do 
poruszania się na rynku pracy 
(ICT, matematyczno 
przyrodniczych, języków obcych), 
nauczania eksperymentalnego 
oraz właściwych postaw takich jak: 
kreatywność, innowacyjność, 
praca zespołowa oraz metod 
zindywidualizowanego podejścia 
do ucznia 

Powinniśmy postawić nie tylko na 
kompetencje „twarde”, umiejętności 
nabywane w szkołach zawodowych i 
liceach profilowanych, ale przede 
wszystkim na rozwój kompetencji 
tzw. „miękkich”, kluczowych dla 
rozwoju gospodarki innowacyjnej. 

Uwaga uwzględniona, zapis 
przeformułowano. 

27.  
Na OWM powinno zwiększyć się 
dostępność placówek 
przedszkolnych str. 42 

Na OWM powinno zwiększyć się 
dostępność placówek 
przedszkolnych oraz punktów 

Punkty opieki dziennej są tańsze, 
bardziej elastyczne w 
funkcjonowaniu, dają rodzicom 

Uwaga uwzględniona – zapis 
przeformułowano. 
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opieki dziennej możliwość współopieki nad dziećmi, 
a dla samych dzieci są 
korzystniejsze z uwagi na mniejszą 
liczbę dzieci, warunki zbliżone do 
domowych i obecność w większym 
stopniu rodzica. 

Janusz Drzewiecki, Samorząd gminny / powiatowy / jego jednostka organizacyjna, Urząd Miasta st. Warszawy 

28.  

Transport i infrastruktura str.29 Brak dokładnej analizy transport 
alternatywnego – rower, ścieżki 
rowerowe. Brak dokładnej analizy 
ruchu drogowego i szynowego w 
aspekcie jego nasilenia w 
wybranych ważnych okresach – 
transport do i z pracy, godziny 
szczytu (turystyka, weekendy, 
sezony np. związane migracja 
ludności ), ilość pasażerów i 
samochodów także w aspekcie 
kierunków migracji itp. itd. Ogólnie 
brak jest w dokumencie kryteriów 
wg których wykonano analizy 
(dane własne, GUS ale o 
kryteriach i metodyce ani słowa). 

Te elementy silnie wpływają na 
rozwój infrastruktury komunikacyjnej, 
determinują rozwój regionalny lub 
jego hamowanie. Element którego 
zabrakło to „flow control” w 
aspekcie ruchu osobowego i 
towarowego (twórcy dokumentu 
ruch towarowy ogólnie pominęli)  
Brak tego elementu i innych 
powiązanych odbija się na brakach w 
odpowiednich analizach i nie ma go 
we wnioskach a tym samym wnioski 
sa obarczone istotnym błędem. Brak 
kryteriów i wyjaśnienia metodyki 
analiz powoduje że dane 
przedstawione w dokumencie staja 
się mało wiarygodne (może tak jest a 
może nie , kto wie ?). 

Uwaga nieuwzględniona –– 
celem rozdziału poświęconego 
wyciągowi z diagnozy jest 
syntetyczne przedstawienie 
najistotniejszych zjawisk, nie zaś 
ich szczegółowa analiza 
(szczegółowe analizy zostały 
zawarte w opracowaniu pt. 
„Diagnoza obszaru 
metropolitalnego Warszawy”, 
które stanowi odrębny 
dokument). Opisany poziom 
szczegółowości opisu 
interwencji powinien zostać 
osiągnięty na poziomie 
dokumentów 
operacjonalizujących strategię 
tzn. Programów 
przygotowywanych dla każdego 
z Celów Strategicznych 

29.  

Przestrzeń , środowisko… str 35 Brak analizy tego obszaru w 
połączeniu z zaludnieniem , 
migracją,  preferencjami ludności, 
infrastruktura drogowa i kolejową . 
Analiza w bardzo ważnym – 
podkreślanym przez wszystkich a 
także w samym dokumencie przez 

Przecież jasne jest dla każdego, że 
dostęp do danego terenu 
determinuje jego rozwój i 
atrakcyjność. Nie jest prawdą że 
piękny las jest atrakcyjny 
krajobrazowo (w dokumencie 
określono tereny wartościowe 

Uwaga nieuwzględniona –– 
celem rozdziału poświęconego 
diagnozie jest syntetyczne 
przedstawienie najistotniejszych 
zjawisk, nie zaś ich szczegółowa 
analiza (szczegółowe analizy 
zostały zawarte w opracowaniu 
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autorów – obszarze jakim jest 
środowisko i jego ochrona jest 
zbyt ogólnikowa i nie daje podstaw 
do wysnucia właściwych 
wniosków. 

krajobrazowo) gdy nie możemy się 
do niego w przyjazny sposób dostać i 
wydostać. Park krajobrazowy nabiera 
kolorytu gdy np. mogę go zwiedzić 
na rowerze, gdy ma udostępniony 
darmowy parking itd. itp.  

pt. „Diagnoza obszaru 
metropolitalnego Warszawy”, 
które stanowi odrębny 
dokument). Opisany poziom 
szczegółowości opisu 
interwencji powinien zostać 
osiągnięty na poziomie 
dokumentów 
operacjonalizujących strategię 
tzn. Programów 
przygotowywanych dla każdego 
z Celów Strategicznych. Kwestie 
środowiskowe i dostępności 
terenów atrakcyjnych 
przyrodniczo pojawią się 
zarówno w przypadku CS2 jak i 
CS3)  

30.  

Ogólna uwaga do analizy i tabel w 
zakresie porównania z innymi 
miastami, regionami, 
kontynentami, państwami  

Brak konsekwencji autorów 
opracowania. Raz porównują dane 
z innymi metropoliami światowymi 
, innym razem z innymi 
województwami w Polsce itp. 

Takie porównywanie bez 
wprowadzenia (metodyka, kryteria) 
nie ma sensu. Jeżeli już to albo 
porównujemy OMW ze swoimi 
odpowiednikami w Polsce i tylko u 
nas albo w skali światowej, co raczej 
jest bez sensu gdyż zatraca się 
odpowiednie proporcje. OMW może 
być atrakcyjny w aspekcie 
międzynarodowym ale nie ma to 
znaczenia gdy rozpatrujemy dość 
szczegółowo zakresy takie jak 
wodociągi, drogi, energetyka itd. 
mamy lotniska ale naprawdę to nie 
nic nie oznacza dla OMW gdy nie ma 
odpowiedniej infrastruktury.  

Uwaga nieuwzględniona – 
punktem odniesienia dla OMW 
są nie tylko pozostałe regiony w 
skali kraju, ale także 
zagraniczne obszary 
metropolitalne stąd też OMW 
podlegało porównaniom w obu 
wymiarach. 
Jednocześnie ze względu na 
znaczące braki danych 
statystycznych agregowanych 
na poziomie obszarów 
metropolitalnych 
wyodrębnianych w oparciu o 
podobne/tożsame powiązania 
funkcjonalne przyjęta metodyka, 
uwzględniająca oba wymiary 
porównań daje obraz możliwie 
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najpełniejszy. 

31.  

Transport publiczny tab. 4 Cytat : „Przestarzały paradygmat.. 
rozwoju szerokich dróg”. Nie jest 
to ani prawda ani logiczne. Może 
warto się zastanowić nad tym 
jeszcze raz.  

Po pierwsze, jest zasada że 
paradygmatów się nie kwestionuje. 
Po drugie, sa różne szkoły w tej 
kwesti i nie ma jednoznacznych 
wskazówek czy rozwój dróg 
ekspresowych itp. jest słuszny czy 
nie. Przykład Niemieckich dróg 
pokazuje że budowa szerokich dróg 
ma sens. Drogi to „nerwy”…rozwoju 
obszaru… - czy to stwierdzenie 
starciło na znaczeniu ?   

Uwaga nieuwzględniona.  
Autorzy Strategii zgadzają się, 
że dogmatów się nie 
kwestionuje, natomiast 
paradygmaty nie są dane raz na 
zawsze.  
W powoływanym punkcie 
bynajmniej nie chodzi o 
zaprzestanie budowy dróg, które 
nadal są potrzebne, ale 
podkreślenie rosnącej roli 
dobrze zorganizowanego 
transportu zbiorowego, 
uwzględnianie w większym 
stopniu mieszkańca-pieszego    

32.  

Infrastruktura techniczna tab. 4 Cytat: Silne strony…infrastruktura 
telekomunikacyjna”, słabe 
strony…infrastruktura wod-kan” 

Czy aby niezbyt pochopnie 
pomieszano infrastruktury w jednym 
punkcie (ITC z wod-kan)? Generalnie 
to nie ma sensu taka ocena i 
wysnute wnioski. 

Uwaga nieuwzględniona 
Zgodnie z przyjętym podejściem 
zarówno zagadnienia związane 
z informatyzacją, jak i kwestiami 
wodno-kanalizacyjnymi 
zaliczone zostały do 
infrastruktury. Z punktu widzenia 
np. inwestora – dostęp do łączy 
internetowych jest równie istotny 
jak ten do infrastruktury wod-
kan. 

33.  

Tereny zielone i turystyka tab. 4 Niezbyt dopracowany jeden z 
najważniejszych obok 
infrastruktury punktów. Rosnaca 
turystyka weekendowa wcale nie 
jest efektem wzrostu walorów 
kulturalnych ale sportowych. W 
dokumencie w ogóle pominięto 
analizy dotyczące rozwoju 

Powszechne uprawianie sportu 
powoduje wzrost turystyki, ruchu 
osobowego, towarowego i wzrost 
zapotrzebowania na wiele rzeczy 
m.in. na rozwój infrastruktury 
komunikacyjnej jaka by nie była 
(przecież przeciętny Kowalski nie 
dojedzie do Kampinosu na rowerze i 

Uwaga nieuwzględniona.  
Jeden z celów strategicznych 
(CS3) w dużej części 
poświęcono kwestiom rozwoju 
kultury, turystyki, sportu. 
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sportu i rekraacji. Brak planów i  
infrastruktury. 

jeszcze będzie miał siły go 
pozwiedzać na tym rowerze). 
Potrzebne sa parkingi, drogi 
dojazdowe lub kolej , catering itd.   

34.  

Analiza SWOT/TOWS Nie obejmuje roli samorządu i 
ruchów społecznych. Biznes i 
inwestycje np. biurowce sa ważne 
ale nie najważniejsze i nie 
kluczowe. Brakuje analizy a tym 
samym zagrożeń wynikających z 
niekontrolowanego inwestowania i 
jego skutków na środowisko i 
życie społeczeństw.  

Dla przykładu – obserwujemy liczne 
inwestuycje ale sa one oderwane od 
potrzeb społecznych i skutki ich 
realizacji CZĘSTO sic!  Wpływają 
negatywne na zycie społeczne 
ludności. Np. budowane sa liczne 
biurowce, fabryki, osiedla 
mieszkaniowe itd. ale nikt nie 
zmusza inwestora do 
zainwestowania w infrastrukturę. W 
efekcie mamy brak dróg 
dojazdowych, brak sklepów, 
przychodni itd. to wiąże się z 
uwagami w dokumencie o braku 
planów rozwoju, ale wartop ten temat 
doszczegółowic i go zanalizować 
dogłębnie. 

Uwaga częściowa 
uwzględniona. Analizę SWOT 
uzupełniono o informację o 
niedostatecznym włączaniu 
ruchów społecznych na etapie 
planowania przestrzennego. 
Natomiast nie uwzględniono w 
zakresie pogłębiania analiz i 
opisów dot. inwestycji 
prowadzonych przez inwestorów 
na terenie OMW. Strategia 
odnosi się do ww. zagadnień, 
natomiast nie jest miejscem na 
szczegółowe analizy- 
szczegółowe analizy zostały 
wykonane w diagnozie.  

35.  

Tabela 5 Dane przesadzone, niepokryte 
żadna metodyka i ni epodano 
kryteriów oceny . Wnioski moim 
zdaniem sa błędne i „wyssane z 
palca”. Ponadto porównywanie się 
z innymi państwami jaki ma mieć 
cel ?? 

Dla przykładu, dane demograficzne 
dla Warszawy i Mazowsza podane w 
opracowaniu sa nieaktualne. Pnadto 
nawet jak autor wróży przyszłośc to 
na jakiej podstawie ocenia wzrost 
liczby ludności w Warszawie az o 9% 
gdy przez ostanie 3 lata wzrost był 
zerowy (rozumiem ze autor zna 
jakies fakty które zataja) gdy w tym 
samym okresie  np. Chinach wzrost 
ten będzie na poziomie tylko 5%. I po 
co takie porównania i komu sa 
potrzebne ?? 

Uwaga uwzględniona. 
Powoływana w uwadze część 
dokumentu została usunięta.   

36.  Determinanty rozwoju Wyniki warsztatów zostały tylko Trzeba się zastanowić czy Uwaga nieuwzględniona.  
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wspomniane na dwóch stronach a 
przecież te konsultacje i nne sa 
kluczowe dla takiego 
opracowania. Brakuje rozwiniecia 
tego zakresu i opracowanych 
wniosków na ich podstawie. 

opracowuje się dokument „psu na 
budę potrzebny” albo aby 
zrealizować szczytna misje i cele 
strategiczne. Głos społeczny jak 
mój jest najistotniejszy w tym 
wszystkim , bo wszystko robimy 
dla siebie i dla swoich dzieci.  

Dokument Strategii jest 
opracowywany z zachowaniem 
najwyższej staranności zarówno 
jeśli chodzi o wdrożenie 
przyjętej w raporcie 
metodycznym sekwencji prac 
jak i w zakresie wypracowania 
ostatecznej jego formy. W 
dokumencie wielokrotnie 
podkreślano partycypacyjny 
proces dochodzenia do wizji i 
celów strategicznych, wkład 
uczestników prac został 
zmaksymalizowany i jak 
najstaranniej odzwierciedlony 
tam gdzie to było możliwe. 
Forma dokumentu powinna 
ułatwić wszystkim JST 
wykorzystanie go w procesach 
podejmowania decyzji 
dotyczących kierunków rozwoju 
istotnych dla OMW i współpracy 
w tym zakresie.  

37.  

Tabela 6 Misja i dalej Cytat: Kluczowe filary to kultura, 
biznes , działalność gospodarcza 

Myśle że warto się zastanowić nad ta 
tabela i ja zweryfikować. Moim 
zdaniem wysnute wnioski i zapisy sa 
błędne. Aby uzasadnić musiałbym 
pisać i pisać… nie ma na to czasu i 
nikt mi za to nie zapłacił jak autorom 
opracowania. 

Uwaga o charakterze opinii, nie 
wskazano co dokłądnie jest 
błędnie sformułowane w tabeli 6. 
Natomiast przeformułowano 
zarówno Misję jak i Wizję OMW, 
zmianie uległa również tabela 6. 

38.  

Tabela 8  Tabela nic nie wnosi, jest 
banalnym wykresem z którego nic 
nie wynika. Jak cos się planuje to 
z głową. 

Każdy planowanie (i wykresy) musza 
uwzględniać INERAKCJE pomiędzy 
procesami a tego zabrakło. Trzeba 
uwzglednic przy opracowaniu planu 
realizacji i innych planów zależności 

Uwaga wdrożona częściowo – 
powiązania pomiędzy celami 
strategicznymi zostały opisane 
w sekcji zawierającej pogłębione 
opisy celów strategicznych. 
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pomiędzy – kiedy to … wtedy to…itd Dodatkowo na wykresie 
umieszczono kamienie milowe 
tam gdzie wyznaczenie ich było 
możliwe. 

39.  

Tabela 9 Finasowanie.  Brak jest 
partycypacji finansowej lub 
rzeczowej OBOWIAZKOWEJ  
kapitału prywatnego w 
infrastrukturę społeczną. 

O tym wspomniałem. Nie może być 
tak ze samorząd lub wojeowda 
zezwala na realizacje np. osiedla 
mieszkaniowego bez zmuszenia 
dewelopera do realizacji lub 
poniesienia kosztów realizacji 
infrastruktury społecznej (drogi – i nie 
chodzi o kawałek uliczki ale całych 
ciagów komunikacyjnych, 
kanalizacja, oczyszczalnia itd.) 

Uwaga uwzględniona, opisano 
wspomniane zagadnienie w 
sekcji dotyczącej finansowania 
wdrażania strategii  

40.  

Tabela 13 Wskażniki niczym nie 
uzasadnione. Brak jak zwykle 
systematyki takich analiz i 
wniosków. Np. podane ilości skąd 
się wzięły dlaczego wzrost ścieżek 
rowerowych na 10 tys. 
mieszkańców ma wzrosnąć do 5 
km a nie np. 6 km ?  

Znów to samo co poprzednio. Fajne 
wykresy i pseudonaukowe analizy. 
Dokument ma być podstawa do 
działania, ale jak to się stanie gdy nie 
widomo skąd i dlaczego wzięto takie 
a nie inne dane i wskaźniki ?? Brak 
metodyki i krysteriów . Jak piszecie 
(to przykład bo uwaga odnosi się do 
całego dokumentu) że długośc 
ścieżek wzrośnie z 2km do 5km w 
przeciągu zadanego czasu to skąd to 
wiadomo i jakie sa założenia? 
Wczesniej nawet jednym zdaniem 
nie wspomniano o infrastrukturze dla 
rowerzystów a tu nagle planey 
rozwoju takiej sieci – jakiej ? 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. 
Dokonano całościowego 
przeglądu sekcji dotyczącej 
wdrażania Strategii Rozwoju 
OMW w oparciu o opinie 
ekspertów i dodatkowe źródła 
informacji (publikacje PAN). 
Korekcie został poddany 
zarówno zestaw 
zaproponowanych wskaźników 
jak i sposób ich opisywania. 
Dodatkowo dodano zestaw 
wskaźników dotyczących 
nowego, horyzontalnego celu 
strategicznego „0”. 

41.  

Cały dokument Jest nieżle opracowany z wieloma 
istotnymi brakami. Powiedziałbym 
w ciemno że został napisany na 
wzór jakiegoś opracowania 
zagranicznego. Nawt nieudolne 

 Uwaga o charakterze opinii, 
Uwaga nieuwzględniona  
dokument został opracowany w 
sposób autorski przez zespół 
Deloitte Consulting w 
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tłumaczenie haseł zagranicznych 
w niektórych miejscach razi. 
Głowna uwaga – dokument zbyt 
ogólnilkowy. Brak metodyki i 
kryteriów w opracowaniu danych 
w analizie i we wnioskach.Brak 
istaotnych obszarów jak sport i 
rekraacja, personal flow control 
itd. Brak rozwinięcia tematów 
poruszanych na warsztatach i 
uwag społecznych. 

Warszawie. 
Na etapie analizy i 
uwzględniania wyników 
konsultacji społecznych 
poszczególne opisy celów 
strategicznych zostały 
pogłębione, natomiast 
zamieszczony w dokumencie 
wyciąg z diagnozy podlegał 
znaczącym ograniczeniom co do 
ilości stron stąd konieczność 
doboru jedynie kluczowych 
charakterystyk OMW. 
Szczegółowa diagnoza jest 
dostępna na stronie 
dedykowanej OMW, 

Agnieszka Węgrzynowicz-Szczęsna, osoba fizyczna – właściciel nieruchomości 

42.  

Całość dokumentu Należy uzupełnić dane wyjściowe I 
strategię o informację i wskazania 
dotyczące gm. Jaktorów 

Gm Jaktorów i Żyrardów jest tylko na 
mapie na okładce 

Uwaga nieuwzględniona 
Podstawowa idea leżąca u 
podstaw przygotowania Strategii 
Rozwoju OMW polega na ujęciu 
horyzontalnym, ponad granicami 
administracyjnymi JST, stąd 
poza m.st Warszawą 
stanowiąca rdzeń obszaru, co 
do zasady w Strategii nie 
wskazywane są żadne inne 
jednostki. 

Piotr Ruszczewski, sektor prywatny, Eko-market Sp.z o.o 

43.  

Str 28 - 32 W ogóle nie wspomina się o 
transporcie wodnym 

Obszar metrpolitalny Warszawy ma 
do wykorzystania zarówno 
mozliwosci transportowe Wisly, 
Kanalu Żerańskiego, jeziora 

Uwaga uwzględniona – dodano 
zapis o niewykorzystanym 
potencjale transportu wodnego 
w kontekście transportu 
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Zegrzyńskiego jak I niektórych 
dopływów Wisły n.p. Bugu I Narwi, a 
nawet Świdra czy Jeziorki. Warto jest 
pomyslec o rozwoju zarówno zeglugi 
promowej, jak i turystycznej, 
podstawowym dla realizacji tego celu 
zadaniem jest budowa sieci 
przystani. 

międzynarodowego. 
Turystyczny wymiar transportu 
wodnego został natomiast 
uwzględniony w opisie celu 
strategicznego „Zintegrowana, 
atrakcyjna oferta spędzania 
czasu wolnego, wykorzystująca 
potencjał przyrodniczy, 
kulturalny i historyczny OMW”. 

44.  

Str 33 - 37 Brak wzmianki o wpływie Wisły na 
srodowisko naturalne, jak I o jej 
środowisko naturalne obszaru, jaki 
o jej potencjale energetycznym 

Wisła na całym swoim przebiegu w 
obszarze metropolitalnym jest 
obszarze metropolitalnym jest 
ogromnie wazna dla  środowiska 
naturalnego stanowiąc  naturalny 
naturalnego, stanowiąc zarówno 
korytarz zarówno dla 
“przewietrzenia” Warszawy, jak I dla 
przemieszczania się I pobytu dzikiej 
fauny. Myśląc o potencjale 
energetycznym warto wspomnieć 
przede wszystkim o mozliwości 
istalacji turbin wiatrowych o pionowej 
osi obrotu, czy też małych 
elektrowniach wodnych dla których 
pracy jest potrzebne spietrzenie nie 
przekraczające 1,5 do dwu metrów 
(turbiny Archimedesa) 

Uwaga uwzględniona 
częściowo. Przeanalizowane 
dokumenty strategiczne w 
horyzoncie do 2030 roku nie 
podejmują tego tematu, pomimo 
iż kwestia OZE jest w nich 
uwzględniona. Rola Wisły 
została także wskazana w 
pogłębionym opisie CS2. 
Natomiast możliwości 
szczegółowego wykorzystania 
potencjału Wisły powinny stać 
się przedmiotem odrębnych 
analiz lub być włączone do 
Programów Rozwoju – w tym 
zakresie uwaga nie została 
uwzględniona   

45.  

Str 38 - 42 Brak jest nawiazania do walorów 
edukacyjnych I kulturowych Wisły 

Można tutaj wspomniec chociazby o 
znanym z historii obszarze Urzecza I 
jego zwiazkach z dawna Warszawą.  

Uwaga nieuwzględniona – 
proponowany zapis jest zbyt 
szczegółowy w kontekście 
dokumentu strategicznego. Idea 
stojąca za tą propozycją została 
natomiast oddana w opisie celu 
strategicznego „Zintegrowana, 
atrakcyjna oferta spędzania 
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czasu wolnego, wykorzystująca 
potencjał przyrodniczy, 
kulturalny i historyczny OMW”. 

Prof dr hab. Andrzej Lenart – Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

46.  

Zestawienie aktywnych klastrów – 
str. 15  

Proponuję uzupełnić wykaz 
aktywnych klastrów o KLASTER 
INNOWACJI W AGROBIZNESIE 
 

Klaster ma zasięg regionalny 
Informacje o Klastrze dostępne sa na 
stronie: http://klaster.sggw.pl/ 

Uwaga nieuwzględniona – 
zestawienie klastrów 
zaprezentowane w Strategii 
zostało przeniesione z 
dokumentu „Diagnozy obszaru 
metropolitalnego Warszawy”, 
która stanowi odrębny 
dokument. Autorzy tego 
opracowania do pomiaru siły 
oddziaływania klastrów użyli 12 
zmiennych, na etapie 
formułowania Strategii nie mamy 
możliwości tak szczegółowej 
weryfikacji i ewentualnego 
uzupełniania analiz dotyczących 
klastrów, wykonanych przez 
inny podmiot. 

47.  

Dobrze rozwinięte i konkurencyjne 
sektory OMW 
Str. 15 

Proponuję wskazać na bardzo 
rozwinięty i innowacyjny przemysł 
rolno-spożywczy 

Mazowsze jest jednym z czołowych 
producentów produktów 
spożywczych –do przetworów 
owocowych, warzywnych. produktów 
mleczarskich po produkty mięsne. 
 
Na rozwój produktów spożywczych 
na Mazowszu wpływ mają ośrodki 
akademickie i instytuty OMW  
 

Uwaga nieuwzględniona – 
wymieniony sektor rolno – 
spożywczy jest został wskazany 
jako specjalizacja regionalna w 
dokumentach opracowywanych 
na poziomie województwa 
mazowieckiego, co w pełni 
odzwierciedla charakterystykę 
gospodarczą regionu jako 
całości. W przypadku OMW 
rozkład kluczowych sektorów 
gospodarki jest odmienny ze 
względu na jego stricte miejski 
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charakter. 

48.  

Gospodarka, przemysł i rolnictwo 
Str. 20 

Proponuję podkreślić znaczenie 
przemysłu rolno-spożywczego 

j.w. Uwaga nieuwzględniona – 
wymieniony sektor rolno – 
spożywczy jest został wskazany 
jako specjalizacja regionalna w 
dokumentach opracowywanych 
na poziomie województwa 
mazowieckiego, co w  pełni 
odzwierciedla charakterystykę 
gospodarczą regionu jako 
całości. W przypadku OMW 
rozkład kluczowych sektorów 
gospodarki jest odmienny ze 
względu na jego stricte miejski 
charakter. 

Stanisław Pytliński, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego 

49.  

Przestrzeń, środowisko i 

energetyka 

Zasoby przyrodnicze i ochrona  

Środowiska, strona 35, mapa 9 i 

10. 

 

Na przedstawionych mapach 

obszar gmin wchodzących w skład 

Bolimowskiego Parku 

Krajobrazowego w granicach 

województwa mazowieckiego 

został okreslony jako obszar o 

“słabych wartościach 

krajobrazowych”, tymczasem w 

naszej ocenie wynikającej z 

wieloletniej pracy na tym obszarze 

wynika, iż są to wartości 

“wyśmienite”.  

Obszar Puszczy Bolimowskiej, 

leżącej częściowo na terenie 

województwa mazowieckiego, został 

uznany za węzeł ekologiczny o 

randze krajowej. Jest to jedyny, 

duży, zwarty kompleks leśny 

pomiędzy Warszawą a Łodzią. 

Rzeka Rawka I jej dolina, znajdująca 

się m. in. na terenie gminy Puszcza 

Mariańska (woj. mazowieckie), 

stanowi korytarz ekologiczny o 

randze krajowej. Rzeka Rawka jest 

rezerwatem przyrody na całej 

długości, a wraz ze swą doliną 

Uwaga nieuwzględniona – 
zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia określającym 
sposób przygotowania 
dokumentu Strategii, kluczowe 
dane z zakresu diagnozy (w tym 
w obszarze przestrzeni, 
środowiska i energetyki) 
pochodzą z dokumentu pn. 
„Diagnoza obszaru 
metropolitalnego Warszawy”, 
opracowanego w 2014 r. przez 
firmy Geoprofit Wojciech 
Dziemianowicz oraz ECORYS 
Polska Sp. z o.o. Mapa jakości 
krajobrazu zaczerpnięta z ww. 
opracowania jest wynikiem 
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stanowi obszar NATURA 2000 o 

kodzie PLH 100015 Rzeka Rawka 

została uznana w ogólnopolskim 

konkursie Klubu Gaja “Rzeką Roku 

2014”. 

Na terenie gminy Puszcza Mariańska 

znajdują się ponadto: 

- Rezerwat przyrody “Puszcza 

Mariańska” o powierzchni 

132,23 ha, utworzony dla 

ochrony typowej dla 

Mazowsza mozaiki lasów 

liściastych o charakterze 

naturalnym z licznymi 

gatunkami roślin 

chronionych.  

- Obszar NATURA 2000 

“Grabinka” o kodzie 

PLH140044. 

- Obszar NATURA 2000 “Łąki 

Żukowskie” o kodzie 

PLH140053. 

 

Na terenie gmin Puszcza Mariańska i 

Wiskitki podczas I wojny światowej 

użyto poraz pierwszy gazów 

bojowych na froncie wschodnim. 

Znajdują się tam liczne pamiątki z 

czasów I wojny światowej (linie 

okopów, ziemianek, cmentarze 

badania CAWI i przedstawia 
opinie mieszkańców OMW w 
zakresie wartości 
krajobrazowych obszaru 
metropolitalnego. Pomimo 
przytoczonych przez autora 
uwagi licznych walorów obszaru 
gmin wchodzących w skład 
Bolimowskiego Parku 
Krajobrazowego w granicach 
województwa mazowieckiego, 
uczestnicy badania nie określili 
ich jako „wyśmienite” w kategorii 
wartości krajobrazowych.    
Opisany poziom szczegółowości 
opisu interwencji (a więc i 
korekta zapisów uznawanych za 
niedoskonałe) powinien zostać 
osiągnięty na poziomie 
dokumentów 
operacjonalizujących strategię 
tzn. Programów 
przygotowywanych dla każdego 
z Celów Strategicznych. Kwestie 
środowiskowe i dostępności 
terenów atrakcyjnych 
przyrodniczo pojawią się 
zarówno w przypadku CS2 jak i 
CS3) 
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wojenne). Wskazane utworzenie na 

tym terenie parku kulturowego. 

(prace nad utworzeniem parku 

kulturowego w sąsiedniej gminie już 

rozpoczęto). 

Na terenie gmin Puszcza Mariańska i 

Wiskitki znajdują się liczne szlaki 

turystyczne pieszo-rowerowe oraz 

bogata infrastruktura turystyczna 

(altanki edukacyjne, tablice 

informacyjne z treścią kartograficzną 

i historyczno-przyrodniczą, ścieżki 

dydaktyczne, opisane w 

wydawnictwach, liczne gospodarstwa 

agroturystyczne i ośrodki jeździeckie. 

Na terenie tych gmin znajdują się 

zabytki sztuki sakralnej I cmentarze, 

w tym najważniejszy na Mazowszu 

zespół kościelno-klasztorny w 

Miedniewicach (znane miejsce 

pielgrzymkowe). 

Łatwa dostęponość komunikacyjna 

(droga krajowa nr 70 oraz autostrada 

A2 a także linia kolejowa Warszawa 

– Skierniewice sprawiają, że jest to 

obszar szczególnie predestynowany 

do wypoczynku weekendowego. 

W naszej ocenie przedmiotowy 

obszar powinien być zakwalifikowany 

jako obszar posiadający cechy 
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“wyśmienite”. 

50.  

Rozbudowa infrastruktury  

rowerowej  

i pieszo-rowerowej, strona 74 

 

W opisie przykładowych projektów 

dopisać  - ze szczególnym 

uwzględnieniem cennych 

obszarów chronionych, w tym  

przebiegu nowej ścieżki rowerowej  

Żyrardów – Kamion 

Oddział Terenowy Bolimowskiego 

Parku Krajobrazowego otrzymuje 

wiele sygnałów od mieszkańców 

Żyrardowa, iż istnieje duża potrzeba 

utworzenia takiej ścieżki. Byłaby ona 

również czynnikiem aktywizującym 

lokalną społeczność w kierunku 

świadczenia usług turystycznych. 

Uwaga nieuwzględniona, 
dokument nie wskazuje 
konkretnych inwestycji jakie 
powinny być wykonane w 
ramach rozwoju systemu tras 
pieszo rowerowych na OMW 
bowiem faktyczne 
zaprojektowania powinno 
dotyczyć całego OMW z 
uwzględnieniem uzgodnionych 
standardów budowy tych 
szlaków oraz połączenia 
istniejących już fragmentów 
ścieżek. Taki dokument 
powinien powstać jako element 
stosownego programu (rozwoju 
transportu niskoemisyjnego 
bądź rozwoju oferty czasu 
wolnego. Przedmiotowa 
inwestycja powinna zostać 
zgłoszona jako uzupełnienie 
systemu realizowanego w 
ramach ZIT. Ponadto projekt 
dotyczący tego elementu, 
dowiązany do działań z zakresu 
budowy węzłów multimodalnych 
i transportu niskoemisyjnego ma 
wysokie szanse na uzyskanie 
dofinansowania w ramach 
systemu funduszy europejskich. 

Remigiusz Górniak, Urząd Miasta Sulejówek 
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51.  

Diagnoza strategiczna Analiza potencjału OMW zawiera 
wiele subiektywnych sformułowań 
nie popartych przeprowadzonymi 
analizami/danymi 
statystycznymi/prognozami  

1)  gospodarka OMW opiera się na 
usługach wyższych oraz sektorach 
innowacyjnych – nie wiemy co Autor 
miał na myśli – prośba o 
doprecyzowanie o jakie usługi 
chodzi, ponadto co to znaczy sektor 
innowacyjny? Sektor może być 
prywatny lub publiczny, innowacyjny 
może być profil działalności. Skąd 
dane nt. wyższej innowacyjności 
tego obszaru? 
 
2) czym poparte jest stwierdzenie, że 
potencjał naukowo-badawczy nie jest 
należycie wykorzystywany? Prośba o 
podanie danych porównawczych 
 
3) „Warszawa jest kierunkiem 
turystycznym” – Warszawa jest 
miastem, prośba o poprawę stylu. 
 
4) Demografia – prośba o podanie 
tzw. wskaźnika perspektywiczności 
populacji Warszawy i OMW 
(stosunek l.osób w wieku 
przedprodukcyjnym do osób w wieku 
produkcyjnym) 
 
5) str 27 „ciągły wzrost i jego 
dodatnia dynamika” – ciągły wzrost i 
dynamika czego? Prośba o 
doprecyzowanie 
 
6) str 27 pkt 2 – zdanie jest 
sprzeczne, struktura nie jest 

Uwaga częściowo uwzględniona  
Całość dokumentu została 
skorygowana pod względem 
językowym. 
Do prac nad strategią włączono 
ekspertów reprezentujących 
kluczowe jednostki naukowe,  
w tym specjalizujące się w 
zarządzaniu rozwojem 
przestrzennym miast i regionów. 
Strategia uzyskała pozytywne 
recenzje, zarówno w zakresie 
diagnozy strategicznej, jak i 
kształtu dokumentu.  
Dane zawarte w diagnozie 
pochodzą z „Diagnozy obszaru 
metropolitalnego Warszawy”, 
która stanowi odrębny 
dokument. 
Niektóre zdania zostały 
przeformułowane w kierunku 
postulowanym przez 
zgłaszającego uwagę. 
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podobna, znacznie się róźni – prośba 
o poprawę 
 
7) str 27 pkt 3- styl! Prośba o 
wyjaśnienie co oznacza Urban 
sprawl w kontekście Warszawy.  
 

52.  

Diagnoza strategiczna Analiza potencjału OMW zawiera 
wiele subiektywnych sformułowań 
nie popartych przeprowadzonymi 
analizami/danymi 
statystycznymi/prognozami  

1) Str 27 pkt 3 – gminy nie 
wykorzystują trendu, tylko potencjał – 
prośba o poprawę stylu. Ponadto 
wątpliwe jest że to własnie gminy 
decydują o tych procesach – na 
atrakcyjność osiedleńczą składa się 
z reguły mnóstwo wielowymiarowych 
procesów, a zatem nie ma sensu 
„podejrzewać” tylko podać sam fakt. 
 
2) Str 27 pkt 4 „niestety nie 
zawsze……” STYL!! Prośba o 
unikanie tego typu szkolnych 
sformułowań, lepiej podać suche 
fakty, że osoby z wyższym 
wykształceniem najczęściej nie 
pracują zgodnie z kierunkiem 
wykształcenia………. 
 
3) Str 32 pkt 4 – prośba o rozwinięcie 
myśli i doprecyzowanie, nie wiadomo 
o co chodzi 
 
4) Str 36 „poziom zatorów” STYL… 
 
5) Str 37 – całość wniosków zawiera 
niestety oczywistości i slogany na 
poziomie szkolnym – prośba o 

Uwaga częściowo uwzględniona 
Całość dokumentu została 
skorygowana pod względem 
językowym. Do prac nad 
strategią włączono ekspertów 
reprezentujących kluczowe 
jednostki naukowe, w tym 
specjalizujące się w zarządzaniu 
rozwojem przestrzennym miast i 
regionów. Strategia uzyskała 
pozytywne recenzje, zarówno w 
zakresie diagnozy strategicznej, 
jak i kształtu dokumentu. Dane 
zawarte w diagnozie pochodzą z 
„Diagnozy obszaru 
metropolitalnego Warszawy”, 
która stanowi odrębny 
dokument. 
Niektóre zdania zostały 
przeformułowane w kierunku 
postulowanym przez 
zgłaszającego uwagę 
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podanie syntetycznych wniosków, a 
nie sformułowań typu „awaryjność 
wzrośnie wraz ze wzrostem 
ludności………..” ponadto 
„najlepszym rozwiązaniem wydaje 
się…..” – po co to stosować 
gradację, 

53.  

Diagnoza strategiczna Analiza potencjału OMW zawiera 
wiele subiektywnych sformułowań 
nie popartych przeprowadzonymi 
analizami/danymi 
statystycznymi/prognozami  

1) Str 39 „wykształcenie na 
kierunkach…….STYL 
 
2) Str 39 – „dostarczające licznych 
absolwentów” STYL!! Dostarczać 
można np. węgiel do fabryki 
 
3) Str 39 – „obecnego rynku pracy” – 
nie wystarczy „rynku pracy? 
 
4) Str 39 – j.w. całość wniosków 
zawiera niestety oczywistości i 
slogany na poziomie szkolnym – 
prośba o podanie syntetycznych 
wniosków 
 
5) Str 40 „źle rozlokowana” – prośba 
o uzasadnienie, wyjaśnienie 
 
6) Str 42 „wykształcenie nie jest 
dopasowane” – nie jest 
dostosowane, dopasowana może 
być rama do szyby w oknie, ponadto 
prośba o podanie danych/wyników 
analiz, które by takie stwierdzenie 
potwierdziły 
 
7) Str 42 „w kontekście dopasowania 

Uwaga uwzględniona - niektóre 
zdania zostały przeformułowane 
w kierunku postulowanym przez 
zgłaszającego uwagę. 
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edukacji” DOSTOSOWANIA!  
 

54.  

Diagnoza strategiczna 
I cele strategii 

Analiza potencjału OMW zawiera 
wiele subiektywnych sformułowań 
nie popartych przeprowadzonymi 
analizami/danymi 
statystycznymi/prognozami  

1) Str 42 uwaga 6 – czy dane o 
liczbie spotkań jest na tyle istotna 
żeby o tym pisać? Czy nie lepiej 
podać dane o postrzeganiu 
Warszawy przez cudzoziemców, 
biznesmenów z zagranicy? 
 
2) Str 42 – zaprezentowane wnioski 
wydają się chaotyczne i niespójne – 
brak myśli przewodniej, co z nich 
wynika dla OMW? Np. Pomieszano 
wnioski z kultury z liczbą spotkań 
międzynarodowych 
 
3) Analiza SWOT – cała analiza jest 
bardzo ogólna i zawiera wiele 
oczywistości oraz wiele cech nie 
istotnych dla planowania rozwoju 
OMW, analiza ta powinna się skupić 
na najważniejszych uwarunkowań z 
perspektywy całego obszaru i 
wzrostu jego konkurencyjności jako 
całości 
 
4) W całej analizie brak informacji na 
temat wzajemnych interakcji OMW i 
obszarów pozametropolitalnych 
Mazowsza i sąsiednich województw 
– np. bardzo wiele gmin w tych 
obszarach „zasila” społecznie i 
gospodarczo OMW (przepływ 
pracowników itp.) Wynika też stąd 
wiele zagrożeń – np. silna 

Uwaga częściowo uwzględniona 
Do prac nad strategią włączono 
ekspertów reprezentujących 
kluczowe jednostki naukowe, w 
tym specjalizujące się w 
zarządzaniu rozwojem 
przestrzennym miast i regionów. 
Strategia uzyskała pozytywne 
recenzje, zarówno w zakresie 
diagnozy strategicznej, jak i 
kształtu dokumentu. Dane 
zawarte w diagnozie pochodzą z 
„Diagnozy obszaru 
metropolitalnego Warszawy”, 
która stanowi odrębny 
dokument. 
 
Ad 3) analiza SWOT skupia się 
na najważniejszych 
kwestiach/uwarunkowaniach 
rozwoju OMW. Jest spójna 
zarówno z diagnozą 
strategiczną jak i 
wypracowanymi celami 
strategicznymi.  
 
Ad 4) W opisie CS1 wyróżniono 
poziomy kompetencji w zakresie 
usprawniania systemu 
komunikacyjnego w podziale na 
dostępność zewnętrzną 
metropolii będącą w gestii władz 
rządowych i samorządu 
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polaryzacja rozwoju Mazowsza, o 
czym brak w dokumencie. 
 
5) Str 62 – czy konpecja smart city 
powinna być myślą przewodnią dla 
OMW? Wydaje się że na podstawie 
analizy strategicznej nie, na tym 
etapie rozwoju jest znacznie więcej 
poważniejszych (infrastrukturalnych) 
problemów do rozwiązania, niż 
tworzenie i skupianie się na 
przyjaznej i sprytnej przestrzeni 
miejskiej…. 
 
6) Str 65 misja – czy warunki muszą 
być „unikatowe”? może lepiej żeby 
były efektywne i skuteczne? Ponadto 
wprowadzenie „turystów” jako drugi 
główny filar misji to nieporozumienie, 
turystyka w skali OMW jest 
problemem marginalnym i dotyczy w 
zasadzie tylko samej Warszawy – 
prośba o usunięcie i zwiększenie 
nacisku na poprawę 
międzynarodowej konkurencyjności 
subregionu OMW 
 
7) Uwaga ogólna odnośnie celów 
strategicznych i proponowanych 
działań – zbyt mały nacisk został 
położony na projektu/inwestycje o 
charakterze regionalnym i rządowym 
(np. brak wzmianki o obwodnicy 
Warszawy, ,małej obwodnicy 
Mazowsza), brak informacji o 

województwa (konieczność 
lobbingu metropolitalnego) oraz 
wewnętrzną - zależna od JST 
tworzących OMW. 
 
Ad 5) Uwaga o charakterze 
opinii, przyjęta koncepcja jest 
wypadkową opinii 
prezentowanych przez wielu 
interesariuszy biorących udział 
w pracach nad Strategią, jest 
także zgodna z globalnymi 
trendami w rozwoju miast. 
 
Ad 6),7) Misja, wizja i cele 
strategiczne zostały 
przeformułowane. 
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konieczności budowy nowych dróg 
regionalnych na terenie OMW, brak 
informacji o konieczności budowy 
transportu szynowego w gminach 
OMW – łączących je z węzłami 
warszawskimi (to powinien być 
priorytet), brak informacji o 
konieczności budowy bezkolizyjnych 
przejazdów drogowych (w tym 
głównie w ciągu tras kolejowych), 
brak informacji o konieczności 
budowy infrastruktury kulturalnej 
poza Warszawą – na terenie gmin 
OMW, 

Jan Dąbek, Gmina Prażmów 

55.  

Gospodarka, przemysł i rolnictwo 
Import i eksport (str. 20) 

Na stornie 17 autorzy dokumentu 
słusznie podkreślają silna pozycję 
Obszaru Metropolitarnego 
Warszawy (OMW) w handlu 
międzynarodowym, szczególnie w 
wywozie produktów z kraju. Biorąc 
pod uwagę, że duża część 
wywożonych produktów trafia na 
rynek Unii Europejskiej handel ten 
nie jest klasyfikowany jako 
eksport. Z tego względu 
właściwszym było by zastąpienie 
słowa eksport wyrażeniem wywóz 
z kraju. Ponadto na wykresie nr 6 
Struktura eksportu OMW w 
okresie 2007 – 2013 (%) 
właściwszym byłoby 
zagregowanie w jedną pozycję 
nazwaną np. „Produkty rolno-

 Uwaga uwzględniona częściowo 
–wykres został bezpośrednio 
przeniesiony z „Diagnozy 
obszaru metropolitalnego 
Warszawy”, która stanowi 
odrębny dokument. W związku z 
powyższym nie mamy 
możliwości ingerencji w układ 
prezentowanych danych. 
Uzupełniono natomiast 
kluczowe obserwacje i wnioski z 
obszaru gospodarka, przemysł i 
rolnictwo zostały uzupełnione o 
zapis dotyczący znaczenia 
sektora rolno – spożywczego w 
kontekście eksportu. 
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spożywcze” pozycji: artykuły 
spożywcze, alkohol i tytoń; 
zwierzęta i produkty zwierzęce; 
produkty roślinne. Łącznie pozycje 
te stanowią 22% w strukturze 
wywozu towarów z OMW co 
wskazuje na silną pozycję sektora 
rolno-spożywczego w gospodarce 
regionu oraz katalizatora rozwoju 
w przyszłości. Z tego względu 
zgadzając się z punktem 4 
kluczowych obserwacji i wniosków 
przedstawionych na stronie nr 20 
trudno się zgodzić z wnioskiem nr 
7. Istnienie dużej i dynamicznie 
rozwijającej się aglomeracji 
warszawskiej tworzy doskonałe 
warunki do rozwoju rolnictwa, 
agroturystyki i działalności 
pozarolniczej na OMW. Poprzez 
sprzedaż bezpośrednią istnieje 
możliwość skracania łańcucha 
dostaw produktów żywnościowych 
co przekłada się na wzrost 
dochodów producentów rolnych. 
Ponadto należy pamiętać, że z 
uwagi na ulokowanie na terenie 
OMW siedzib dużych koncernów 
rolno-spożywczych znaczna część 
krajowego handlu towarami tego 
sektora odbywa się na terenie 
OMW. Należy również zauważyć, 
że w rejonach produkcji 
ogrodniczej w ostatnich latach 
nastąpił dynamiczny rozwój bazy 
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przechowalniczo-logistycznej, co 
silnie wzmocniło ich pozycje 
konkurencyjną za rynku 
światowym, szczególnie na rynku 
jabłek.  
 

56.  

W analizie  strategicznej 
SWOT/TOWS na stronie 51 w 
zagadnieniu transport publiczny i 
dostępność komunikacyjna trafnie 
ujęto istniejące atuty i 
ograniczenia. 

Na stronie 53 w zagadnieniu 
tereny zielone i turystyka również 
w sposób zwięzły starano się 
przedstawić atuty i ograniczenia w 
tym zakresie. W słabych stronach  
proponuje się dodać wyrażenie 
„niska dostępność terenów w 
wykorzystaniem transportu 
publicznego”.  

Dla ogromnej grupy ludzi brak 
dojazdu do atrakcyjnych 
przyrodniczo miejsc jest istotną 
barierą uniemożliwiającą im dostęp 
do nich. Wpływa to na komfort życia i 
przyczynia się do potęgowania 
wykluczenia społecznego. 

Uwaga uwzględniona. 
 Dodano informację o braku 
dostępu do terenów zielonych z 
wykorzystaniem transportu 
publicznego. 

57.  

Misja i wizja rozwoju OMW 64 W części Misja i wizja rozwoju 
OMW, w celu zachowania 
spójności strategii ze Strategią 
Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do 2030 roku (o 
której mowa na stronie nr 17), 
należałoby rozważyć 
wprowadzenie celu „Rozwój 
wymiany handlowej i usług z 
regionami kraju i zagranicą”.  
 

W globalizującej się gospodarce 
równie istotnym jak zdolność 
konkurowania jest umiejętność 
nawiązywania współpracy, w tym 
budowy trwałych powiązań z innymi 
obszarami metropolitarnymi. 

Uwaga uwzględniona 
częściowo, przeformułowano 
misję i wizję. W wizji 
uwzględniono znaczenie handlu 
poprzez wprowadzenie do wizji 
hasła: „doskonałe warunki 
biznesowe, tworzone w oparciu 
o kreatywność mieszkańców, 
potencjał  współpracy” 
 
W wymiarze celów 
strategicznych uwaga 
uwzględniona poprzez dodanie 
celu stricte metropolitalnego 
gdzie jako funkcje metropolitalne 
wymagające intensyfikacji 
działań wskazano przede 
wszystkim te związane z 
rozwojem wymiany 
gospodarczej na poziomie 
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ponadregionalnym oraz 
budowanie powiązań w sieci 
globalnej między innymi poprzez 
prowadzenie tzw. 
paradyplomacji – uczestnictwa 
w metropolitalnych sieciach 
współpracy  

58.  

Pogłębiony opis celów 
strategicznych w punkcie Cel 
strategiczny nr 3 (strona 78)   

W rozdziale Pogłębiony opis celów 
strategicznych w punkcie Cel 
strategiczny nr 3 (strona 78)  w 
części Kluczowe wnioski z części 
diagnostycznej po wyrazach 
„Puszcz Kampinoska” należy 
dodać „Lasy Chojnowskie”.  

 

Lasy Chojnowskie są idealnym 
miejscem dla osób aktywnych. Gęsta 
sieć szlaków pieszych, rowerowych i 
konnych ułatwia penetrację terenu. 
Zlokalizowane są na południe od 
Piaseczna, po obu stronach doliny 
rzeki Jeziork. Ochronę istniejących 
lasów zapewnia Chojnowski Park 
Krajobrazowy, który powstał w 1993 
r.. Ochroną objęto tereny leśne i 
łąkowe wraz z doliną Jeziorki. W jego 
granicach znalazło się 6,8 tys. ha, z 
czego 75 proc. powierzchni zajmują 
lasy, a 15 proc. - łąki. Kolejne 4,7 tys. 
ha podlega ochronie stanowiąc 
otulinę parku. 

Uwaga uwzględniona, zapisy 
uzupełniono 

59.  

Charakterystyka celu 
strategicznego (strona 78) 

W części Charakterystyka celu 
strategicznego (strona 78) po 
wyrazach „wokół Zalewu 
Zegrzyńskiego” należy dodać 
„szlaki pieszo-rowerowe i konne 
na terenie Lasów Chojnowskich”.  

Lasy Chojnowskie są największym 
obszarem leśnym zlokalizowanym 
blisko Warszawy w kierunku 
południowym, stanowiąc dogodne 
miejsce sobotnio-niedzielnego 
wypoczynku. 

Uwaga częściowo 
uwzględniona, zapisy 
uzupełniono o sformułowanie: 
szlaki pieszo rowerowe i konne. 
Natomiast nie wymieniono z 
nazwy Lasów Chojnowskich –
informacja zbyt szczegółowa. 
Należałoby wymienić także 
wszystkie inne kompleksy leśne. 
Tak szczegółowe informacje 
znajdują się w diagnozie.  
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Wójt Gminy Teresin – Marek Olechowski 

60.  

Pogłębiony opis celów 
strategicznych 
Cel strategiczny nr 1  
Kierunki realizacji 
W zakresie rozwiązań 
transportowych, rekomendowane 
jest podjęcie następujących 
działań:  
(strona 73) 

Proszę o dodanie następującego 
punktu w zakresie rozwiązań 
transportowych, rekomendowane 
jest podjęcie następujących 
działań: „budowa lub przebudowa 
tuneli/wiaduktów w ciągach dróg 
wewnątrz OMW , usuwająca 
niedobory przepustowości oraz 
wspierająca publiczny transport 
multimodalny 

Strategia nie uwzględnia problemów 
związanych z przepustowością sieci 
komunikacyjnej w układzie 
wewnątrzregionalnych powiązań 
transportowych. W kontekście 
promowanych w strategii 
alternatywnych dla samochodu 
środków komunikacji, należałoby 
wskazać rozwiązania polegające na 
budowie/przebudowie 
wiaduktów/tuneli w ciągach dróg 
wewnątrz OMW. Ma to na celu 
szybkie i sprawne dotarcie 
mieszkańców OMW do węzłów 
przesiadkowych, głównie dworców 
PKP. 

Uwaga uwzględniona – 
uzupełniono zapis dotyczący 
budowy/rozbudowy 
infrastruktury transportowej o 
zadania usuwające niedobory 
przepustowości związane z 
tunelami i wiaduktami  

61.  

Przykładowe cele operacyjne 
Cel strategiczny nr 1  
Przykładowe cele 
operacyjnerozwój infrastruktury 
drogowejprzykładowe projekty:  
(strona 74) 

Proszę o dodanie następującego 
punktu w zakresie przykładowych 
projektów w przykładowych celach 
operacyjnych „Rozwój 
infrastruktury drogowej”: „budowa 
nowych lub przebudowa 
istniejących tuneli/wiaduktów w 
ciągach dróg wewnątrz OMW  

 Uwaga uwzględniona – 
uzupełniono zapis dotyczący 
budowy/rozbudowy 
infrastruktury transportowej o 
zadania usuwające niedobory 
przepustowości związane z 
tunelami i wiaduktami 

Urząd m.st. Warszawy, Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego 

62.  

Całość dokumentu Zgodnie z analizą SWOT/TOWS 
OMW powinien prowadzić politykę 
rozwoju zgodnie ze strategią 
maxi/maxi, czyli opartą na synergii 
mocnych stron i szans. Nie do 
końca przekłada się to na cele 

Strategia Rozwoju OMW musi być 
spójna wewnętrznie. Obecnie 
autorzy z jednej strony postulują 
strategię agresywną, a z drugiej w 
wielu miejscach za priorytet uznają 
wyrównywanie poziomu rozwoju i 

Uwaga o charakterze opinii.  
Analiza czynników 
strategicznych doprowadziła do 
wskazania strategii maxi-maxi 
jako właściwej dla OMW, co 
biorąc pod uwagę obecność 



  
 

39 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2007-2013 

Lp. 

Część dokumentu, do którego 
zgłoszona jest uwaga / sugestia 

(fragment oraz strona 
dokumentu) 

Treść uwagi / sugestii Uzasadnienie uwagi / sugestii Komentarz Deloitte 

strategiczne, które są 
sformułowane dość 
konserwatywnie, a w ich opisach 
bardzo często pojawia się 
potrzeba „wyrównywania” 
poszczególnych cech, czy tez 
dostępności do pewnego poziomu 
świadczenia usług publicznych w 
ramach OMW i zmniejszania 
dysproporcji pomiędzy rdzeniem i 
peryferiami. 

dostępu do usług publicznych. Warszawy w OMW, jej 
szczególną rolę i potencjał nie 
powinno dziwić. Cele 
strategiczne wynikają 
bezpośrednio z wyzwań 
rozwojowych zdefiniowanych w 
diagnozie oraz teoretycznych 
badań dot. rozwoju metropolii, w 
których podkreśla się siłę i 
konieczność wykształcenia 
wewnętrznych i zewnętrznych 
powiązań funkcjonalnych.  Są 
one warunkiem sine qua non 
istnienia obszaru 
metropolitalnego, dlatego nie 
można było ich nie uwzględnić w 
celach strategicznych. 

63.  

Całość dokumentu W ramach celów strategicznych 
niektóre, ważne dla rozwoju OMW 
tematy nie pojawiają się lub 
pojawiają się zbyt słabo, mimo że 
są ujęte w analizie SWOT/TOWS: 
- Sektor nauki/szkolnictwo wyższe 
– pojawia się w analizie SWOT, 
ale nie ma go w celach, a nawet w 
ich opisach. Szkolnictwo wyższe 
jest w ogóle pominięte w ramach 
celu 5 (wysoki poziom kapitału 
ludzkiego oraz zaangażowanie 
mieszkańców OMW w świadome i 
zrównoważone kształtowanie 
metropolii, oparte na idei 
społeczeństwa obywatelskiego). 
Rola nauki i wdrożeń do biznesu w 
celu 4 dotyczącym 

Z punktu widzenia rozwoju 
nowoczesnej metropolii zarówno 
zagadnienie nauki, jak i rewitalizacji 
są bardzo istotnymi. 
 
Trudno wyobrazić sobie rozwój 
OMW, który jest największym 
ośrodkiem akademickim w Polsce 
oraz regionem o najwyższej 
innowacyjności bez postawienia 
jednego z akcentów na rozwój 
sektora nauki i wykorzystaniu jego 
potencjału dla rozwoju obszaru. 
 
Biorąc pod uwagę poziom urbanizacji 
oraz strukturę zabudowy OMW 
zagadnienie rewitalizacji jest bardzo 
istotne z punktu widzenia 

Uwaga uwzględniona, zapisy 
zmodyfikowano 
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przedsiębiorczości tez jest 
widoczna słabo. Biorąc pod 
uwagę, że jesteśmy największym 
w Polsce ośrodkiem akademickim 
(i mamy największy odsetek 
studentów zagranicznych) 
powinniśmy położyć na to większy 
nacisk.  
- Rewitalizacja – pojawia się w 
opisie celu 2 dotyczącego ładu 
przestrzennego i 
zrównoważonego rozwoju, ale 
tylko w kontekście 
przeciwdziałania suburbanizacji i 
wyludniania się centrów miast. 
Wspomniana jest także w ramach 
źródeł finansowania celu 5 (dot. 
kapitału ludzkiego). Zupełnie 
niewidoczna w ramach celu 3 
obejmującego m.in. kulturę. 

podnoszenia jakości życia i jakości 
przestrzeni. Zagadnienie to jest 
jednym z najważniejszych 
priorytetów perspektywy finansowej 
2014-2020. 
 
Oba te aspekty mają także bardzo 
istotny wpływ na rozwój kapitału 
ludzkiego, którego wysoki poziom 
stanowi jedną z przewag 
konkurencyjnych OMW. 

64.  

Całość dokumentu Szersze uwzględnienie zagadnień 
w ramach których RPO WM 
przewiduje preferencje dla 
projektów wynikających ze 
Strategii OMW: 
Kolejna kwestia do odniesienie się 
do tematów, w których mamy 
preferencje w ramach RPO: 
- PI 4c – wspieranie efektywności 
energetycznej, inteligentnego 
zarządzania energią i 
wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii w budynkach 
publicznych i w sektorze 
mieszkaniowym 

Z uwagi na preferencje w ramach 
RPO WM we wskazanych obszarach 
ich obecność w Strategii Rozwoju 
OMW jest niezbędna dla 
umożliwienia jednostkom samorządu 
terytorialnego skorzystania z nich. 

Uwaga uwzględniona, 
Przeformułowano opisy celów 
strategicznych celem 
uwypuklenia kluczowych 
kierunków interwencji, które 
jednocześnie są zgodne z 
Priorytetami Inwestycyjnymi w 
ramach Programów 
Operacyjnych 
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- PI 6c – zachowanie, ochrona, 
promowanie i rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego 
- PI 9b – wspieranie rewitalizacji 
fizycznej, gospodarczej i 
społecznej ubogich społeczności 
na obszarach miejskich i wiejskich 

65.  

Całość dokumentu Zastosowana forma 
przedstawienia treści powoduje, 
że opracowanie nie ma charakteru 
dokumentu strategicznego, lecz 
prezentacji. Poszczególne części 
nie są ze sobą spójne i nie 
zachowano ciągłości wywodu. W 
związku z tym opracowanie 
wymaga gruntownej redakcji. 

W wielu miejscach forma dominuje 
treść, a niechęć do poświęcenia 
danemu zagadnieniu większej liczby 
stron/slajdów skutkuje jego spłyconą 
analizą 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. Uwaga 
nieuwzględniona w zakresie 
zmiany formy dokumentu.  
Uwaga uwzględniona w 
poniższym zakresie:  
Forma dokumentu została 
zaakceptowana przez 
Zamawiającego, ponadto wielu 
interesariuszy podkreślało, iż 
dzięki zastosowanej formie 
dokumentu jest on czytelny i 
przejrzysty, a także 
nowoczesny. Poszczególne 
części dokumentu 
opracowywano z zachowaniem 
logiki i ciągłości wywodu.   
W wielu miejscach dodano 
dodatkowe wyjaśnienia, które 
powinny poprawić czytelność 
dokumentu.   

66.  

Całość dokumentu W dokumencie Należy się skupić 
na celu powstania tego 
dokumentu, a nie na fakcie, że jest 
on produktem projektu (choć z 
przyczyn formalnych dokument 
oczywiście musi być odpowiednio 
oznaczony).  

Przytaczanie nazw firm lub takich 
terminów jak Zamawiający są 
zupełnie zbytecznie. Ponadto razi 
podkreślanie, że diagnoza była 
wykonywana przez inny podmiot – 
czytelnika zupełnie to nie interesuje, 
ponieważ strategia powinna być 

Uwaga uwzględniona. Nazwy 
firm, zwłaszcza Wykonawcy 
zostały usunięte. Dodano wstęp, 
który wyjaśnia cel powstania 
dokumentu. W wielu miejscach 
Strategii dokonano modyfikacji 
użytych zwrotów. Natomiast 
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całościowym dokumentem. informacja o podmiocie, który 
opracował diagnozę jest 
podawana tylko w kontekście 
dostępu do pełnej treści badania 
diagnostycznego.  
 

67.  

Całość dokumentu Opracowanie zawiera wiele 
zbędnych treści, choćby 
dotyczących metodyki, które są na 
tyle ogólnikowe, że nie dają 
czytelnikowi, żadnej konkretnej 
informacji, a wręcz z uwagi na 
swoją ogólnikowość są 
niezrozumiałe lub mogą poddawać 
w wątpliwość rzetelność warstwy 
metodycznej niniejszego 
opracowania. Lepszym 
rozwiązaniem byłoby 
wprowadzenie jednoznacznych 
odwołań do opracowań 
omawiających dane zagadnienie i 
pominięcie ich w tym 
opracowaniu. 

 Uwaga częściowo 
uwzględniona. Wybrane 
elementy metodyki usunięto. Te 
elementy, które pozostawiono w 
dokumencie strategii są 
kluczowe dla lepszego 
zrozumienia dokumentu. 
Elementy diagnostyczne były 
wskazywane jako zaleta 
dokumentu przez wiele JST 
opiniujących dokument.    

68.  

Całość dokumentu Pisząc o granicach OMW mylnie 
odniesiono się wyłącznie do 
delimitacji OMW z 2006 roku, 
bowiem w ramach prac nad 
strategią OMW w pierwszej 
kolejności dokonano weryfikacji tej 
delimitacji przeprowadzając ją 
jeszcze raz. 

Błąd metodyczny Uwaga uwzględniona. 
Zapisy skorygowano  

69.  

Całość dokumentu Nie zdefiniowano „obszarów 
strategicznych” i nie uzasadniono 
ich wyboru. 

Błąd metodyczny Uwaga uwzględniona. 
Sformułowanie obszary 
strategiczne zastąpiono 
sformułowaniem domeny 
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strategiczne. 

70.  

Całość dokumentu Niedopuszczalną niezręcznością 
językową jest stosowanie terminu 
obszar w oderwaniu od jego 
znaczenia osadzonego w 
przestrzeni (patrz „obszar 
strategiczny”). Szczególnie razi to 
wobec faktu, że opracowanie 
odnosi się do obszaru 
metropolitalnego, a ponadto 
istnieje taki termin jak obszar 
strategicznej interwencji. 

Błąd metodyczny Termin obszar stosowany jest 
zarówno w odniesieniu do 
przestrzeni jak i jako synonim 
dla słów dziedzina, sfera, 
płaszczyzna (Słownik 
synonimów).  
Celem uniknięcia wątpliwości 
zastąpiono sformułowanie 
„obszar strategiczny” 
sformułowaniem „domeny 
strategiczne”. 

71.  

Diagnoza OMW (s.12-45) Diagnoza strategiczna powinna 
być napisana z zachowaniem 
standardów dla tego typu 
opracowań. 
 
Diagnoza strategiczna jest 
niespójna pod kątem poziomu 
szczegółowości prezentowanych 
danych i wniosków w 
poszczególnych częściach. 
Ponadto nie zawiera odniesień do 
źródeł danych, co uniemożliwia 
weryfikację rzetelności diagnozy. 
 
W diagnozie strategicznej nie 
uwzględniono właściwej 
perspektywy analizy. Z uwagi na 
fakt, że wartością dokumentów 
programujących rozwój na 
obszarach o charakterze 
funkcjonalnym (o granicach ponad 
podziałami administracyjnymi) 

Niezbędne jest dostosowanie treści i 
zakresu diagnozy strategicznej do jej 
roli w Strategii Rozwoju OMW oraz 
uspójnienie jej treści. 

Uwaga nieuwzględniona – 
zarówno metodyka jak i sposób 
prowadzenia prac opierają się 
na wieloletnich doświadczeniach 
Deloitte w zakresie 
opracowywania dokumentów o 
podobnym charakterze, na 
poziomie krajowym i 
europejskim. Jednocześnie do 
prac nad strategią włączono 
ekspertów reprezentujących 
kluczowe krajowe jednostki 
naukowe, w tym specjalizujące 
się w zarządzaniu rozwojem 
przestrzennym miast i regionów. 
Strategia uzyskała pozytywne 
recenzje, zarówno w zakresie 
metodyki, jak i kształtu 
dokumentu.  
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kluczową kwestią jest wspólne 
działanie i systemowe 
rozwiązania. Dlatego koniecznym 
jest uwzględnienie zagadnień 
współpracy oraz sieci powiązań. 
Ponadto brakuje informacji o 
współpracy gmin OMW. 
 
W diagnozie występują liczne luki, 
które należałoby uzupełnić, 
zarówno w zakresie danych, 
interpretacji i wnioskowania. 
Ponadto zastrzeżenia budzą 
stosowane jednostki porównawcze 
np. kraj czy region (celowym 
byłoby porównywanie do agregatu 
dla innych obszarów 
metropolitalnych). 
 
Umieszczone w diagnozie 
schematy, tabele i wykresy nie 
zostały wprost powiązane z 
tekstem. Ponadto wielokrotnie 
sprawiają wrażenie 
przypadkowych. 
 
„Kluczowe obserwacje i wnioski” 
zawarte w diagnozie strategicznej 
nie zawsze są poparte (wynikają 
z) wcześniejszą częścią 
diagnostyczną. 
 
Nie wszystkie zagadnienia 
zasygnalizowane w nagłówkach w 
diagnozie strategicznej zostały w 
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niej omówione (np. żłobki, 
personel medyczny). Ponadto 
kolejność omawiania 
poszczególnych zagadnień jest 
przypadkowa, w tym niezgodna z 
sugerowaną kolejnością z 
nagłówka. 

72.  

Diagnoza OMW, Wprowadzenie Wprowadzenie wymaga 
całościowej przebudowy i wyjścia 
od wyjaśnienia idei obszaru 
metropolitalnego, wskazania 
dlaczego strategia dla OMW jest 
potrzebna oraz jakie 
uwarunkowania wpływają na 
funkcjonowanie OMW i budowanie 
strategii (w tym brak ustawy 
metropolitalnej, instrument ZIT). 
Ponadto braku jasnego wskazania 
kto jest właścicielem strategii i 
jaką formułę strategii przyjęto, czy 
to ma być dokument wąski 
(ograniczający się do 
zadań/kompetencji np. 
samorządów gminnych) czy 
szeroki (odnoszący się 
całościowego funkcjonowania 
OMW, niezależnie od rodzaju 
podmiotu). 

Uzupełnienie w tym zakresie jest 
niezbędne dla kompletności strategii 
i ułatwienia jej odbioru. 

Uwaga uwzględniona 
Zapisy uzupełniono 

73.  

Diagnoza OMW, Wprowadzenie 
(s.12) 

Błędna informacja dotycząca 
corocznej publikacji opracowań 
Warszawskiego Urzędu 
Statystycznego „Obszar 
Metropolitalny Warszawy” 

Informacja do weryfikacji. W treści 
pojawia się informacja o corocznej 
publikacji opracowania. W 
rzeczywistości opracowanie jest 
publikowane co 2 lata. 

Uwaga nieuwzględniona – dane 
aktualizowane są co roku 
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74.  

Gospodarka, przemysł i rolnictwo, 
Podstawowe wskaźniki (s.14, 
akapit 2) 

Należy przeformułować akapit lub 
usunąć go i zastąpić inną 
reprezentatywną treścią. 

Zastosowano wprowadzające w błąd 
uproszczenie zapisów ze zbiorczego 
raportu diagnostycznego (s. 108-
109), dotyczące udziału 
poszczególnych podregionów 
(jednostek NUTS3) w krajowy PKB. 
Widać to w szczególności w ostatnim 
zdaniu, które w brzmieniu ze 
Strategii Rozwoju OMW wskazuje na 
to, że 3 gminy wchodzące w skład 
OMW i jednocześnie podregionu 
ostrołęcko-siedleckiego mają 
najniższy udział w tworzeniu PKB. 
Zgodnie z diagnozą to podregion, do 
którego te gminy należą (jak i wiele 
innych jednostek) ma najniższy 
udział w tworzeniu krajowego PKB z 
4 podregionów, na terenie których 
leży OMW. 

 Uwaga uwzględniona – zapis 
został zaczerpnięty z 
opracowania „Diagnoza obszaru 
Metropolitalnego Warszawy. 
Raport Syntetyczny”. Po 
weryfikacji poprawności tego 
zapisu zdanie zostało 
doprecyzowane. 

75.  

Gospodarka, przemysł i rolnictwo, 
Podstawowe wskaźniki (s.14, 
akapit 3) 

Należy przeformułować akapit lub 
usunąć go i zastąpić inną 
reprezentatywną treścią. 

Akapit jest „wyciętym z kontekstu” 
zdaniem z diagnozy OMW (s.119). 
Jego obecne brzmienie sugeruje 
spadek poziomu rozwoju 
gospodarczego (ponad 15% w 
okresie 2007-2013). W kontekście 
poprzedzającego akapitu większość 
odbiorców będzie to utożsamiać ze 
spadkiem poziomu PKB, co nie jest 
prawdą. Po pierwsze brakuje 
wytłumaczenia, co rozumiemy pod 
pojęciem „rozwój gospodarczy” w 
ramach tego zapisu (czyli jak jest to 
rozumiane w diagnozie). Po drugie, 
zgodnie z diagnozą nie jest to 
spadek bezwzględny, ale osłabienie 

Uwaga uwzględniona 
częściowo, zapis został 
doprecyzowany/ 
przeformułowany. 
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pozycji tych jednostek względem 
pozostałych wchodzących w skład 
OMW, czyli wolniejszy rozwój. 

76.  

Część diagnostyczna dokumentu 
– zdania nagłówkowe (na żółtym 
tle) 

Przeformułowanie niektórych zdań 
(np. strona 14, 15, 26) 

Zdania nagłówkowe muszą 
przedstawiać charakterystyczne i 
wyróżniające dla OMW cechy w 
sposób przystępny i zachęcający do 
przeczytania reszty strony – dlatego 
też powinny one być sformułowane w 
sposób jasny i zrozumiały, a nie 
wszystkie spełniają te kryteria. 

Uwaga uwzględniona - 
wskazane nagłówki zostały 
przeformułowane. 

77.  

Gospodarka, przemysł i rolnictwo, 
Struktura gospodarki (s.15, akapit 
1) 

Uzupełnienie zapisu o wskazanie 
w jakim zakresie  OMW 
charakteryzuje się dużym 
udziałem podmiotów z sektora 
naukowego i technicznego oraz 
działalności profesjonalnej 

Brak zapisu uniemożliwia pełny 
odbiór treści. 

Uwaga uwzględniona – zapis 
uzupełniono 

78.  

Gospodarka, przemysł i rolnictwo, 
Struktura gospodarki (s.15, akapit 
2) 

Należy przeformułować akapit lub 
usunąć go i zastąpić inną 
reprezentatywną treścią. 

Obecny zapis jest wycięty z 
kontekstu i zdecydowanie zbyt 
kategoryczny. Zgodnie z Diagnozą 
OMW jednostki o określonych 
profilach gospodarek (m. in. 
wspomniane w akapicie 2) znajduje 
się w recesji, ale nie należy tego 
traktować jednoznacznie z 
utraconym potencjałem. 

Uwaga nieuwzględniona – zapis 
został zaczerpnięty z 
opracowania „Diagnoza obszaru 
Metropolitalnego Warszawy. 
Raport Syntetyczny”, gdzie w 
Tabeli 7 branże tekstylna, 
metalowa i mechaniczna są 
zaliczone do potencjałów 
utraconych. 

79.  

Gospodarka, przemysł i rolnictwo, 
Struktura gospodarki (s.15, akapit 
4) 

Zapis wymaga uszczegółowienia Nie jest jasne czy w południowo 
zachodniej części OMW znajduje się 
najbardziej rozwinięte rolnictwo i 
sadownictwo z terenu OMW, czy z 
jakiegoś większego agregatu 
terytorialnego (Mazowsza, kraju) 

Uwaga uwzględniona – zdanie 
zostało doprecyzowane 

80.  
Gospodarka, przemysł i rolnictwo, 
Import i eksport (s.17, wykres 7) 

Do uzupełnienia suma wartości 
dla woj. mazowieckiego 

Obecnie wartości na wykresie w 
ramach woj. mazowieckiego są 
podzielone na OMW oraz pozostały 

Uwaga uwzględniona – dodano 
wartość sumaryczną. 
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obszar województwa – brakuje 
wartości sumarycznej, która 
ułatwiłaby porównania z pozostałymi 
województwami, dla których dane są 
prezentowane w ten sposób. 

81.  

Gospodarka, przemysł i rolnictwo, 
Inwestycje oraz przedsiębiorczość 
(s.18, akapit 1) 

Do wykreślenia ostatnie zdanie 
akapitu „Czynnikiem hamującym 
są wysokie stawki podatków 
lokalnych” 

Zgodnie z większością znanych 
badań stawki podatków lokalnych 
mają znaczenie przy lokalizacji 
inwestycji i rozwoju firm jedynie w 
warstwie deklaratywnej, z uwagi na 
to, że stanowią niewielki odsetek 
kosztów działalności.  

Uwaga częściowo uwzględniona 
– stawki podatków lokalnych są 
częścią kosztów, które z kolei 
stanowią istotny czynnik w 
lokowaniu inwestycji. Zapis 
zastąpiono mniej kategorycznym 
sformułowaniem.  

82.  

Transport i infrastruktura. 
Dostępność transportowa, drogi i 
kolej (s. 29, wniosek 1) 

Podanie wartości o liczbie 
kilometrów dróg w ramach OMW 
oraz w Warszawie z taką samą 
dokładnością. 

Obecnie w tym samym zdaniu 
długość dróg dla OMW podana jest z 
dokładnością do 10 METRÓW, a dla 
Warszawy do 100 KILOMETRÓW! 

Uwaga uwzględniona – zapisy 
zostały ujednolicone. 

83.  

Edukacja, kultura i dziedzictwo. 
Wydarzenia kulturalne i sportowe 
(s.41, akapit 1 i wykres 26) 

Należy ujednolicić dane dot. 
danych przedstawianych na 
wykresie i opisywanych w akapicie 
1 

W akapicie 1 jest odniesienie do 
danych z 2012 r., a na wykresie 26 z 
2011. Poza tym wykres pokazuje, że 
w warszawie odbywa się ok. 40% 
imprez zagranicznych, które 
odbywają się w Polsce, a nie ponad 
połowa jak to wynika z treści akapitu. 
Być może wynika to z różnic dla 
2011 i 2012 r., ale powoduje to 
dysonans poznawczy i nie jest 
oczywiste. 

Uwaga uwzględniona – wartości 
podane w akapicie 1 zostały 
uspójnione z danymi na 
wykresie. 

84.  

Analiza SWOT/TOWS. 
Wprowadzenie (s. 48, punkt 3) 

Silne i słabe strony powinny być 
WEWNĘTRZNYMI czynnikami 
wpływającymi na rozwój obszaru, 
a nie OBECNYMI, tak jak to jest 
napisane teraz. 

Zgodnie z dominującą metodyką 
przygotowania analizy SWOT 
powinna być zastosowana metodyka 
podziału na kryteria wewnętrzne 
(silne i słabe strony) i zewnętrzne 
(szanse i zagrożenia). 

Uwaga uwzględniona. 
Wprowadzono stosowne zmiany 
do analizy SWOT. 
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85.  

Analiza SWOT/TOWS (s.49-53) Analiza SWOT została wykonana 
w oderwaniu od diagnozy 
strategicznej, brak uzasadnienia 
wskazywanych czynników rozwoju 
w diagnozie strategicznej. 
 
Zastrzeżenia budzi zastosowanie 
innego podziału zagadnień niż w 
diagnozie strategicznej. Powinno 
kontynuować się stosowany 
wcześniej podział lub ewentualnie 
dokonać przejrzystej (opisanej w 
raporcie metodycznym) agregacji 
na szersze kategorie (obecnie 
zastosowano węższe kategorie). 
Innym rozwiązaniem jest 
pominięcie jakichkolwiek 
wydzieleń kategorii. 
 
Wątpliwości budzi liczba 
zidentyfikowanych czynników, 
która wskazuje na brak 
selektywności analizy SWOT 
(wybór kluczowych i 
wyróżniających z otoczenia i na tle 
konkurentów czynników 
wewnętrznych jest jedną z cech 
dobrze wykonanej analizy SWOT). 
 
Wątpliwości budzi poprawność 
metodyczna wykonania analizy 
SWOT/TOWS. Niezrozumiałe jest 
na jakiej podstawie wybrano tylko 
po 5 czynników i dlaczego nie 
skrzyżowano wszystkich (ten 

Strategia Rozwoju OMW musi być 
spójna wewnętrznie. Przejście od 
diagnozy strategicznej do analizy 
SWOT powinno być płynne. 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. Podział 
zagadnień w analizie SWOT 
został uspójniony z diagnozą 
strategiczną. W analizie SWOT 
uwzględniono wewnętrzne 
czynniki strategiczne istotne z 
punktu widzenia rozwoju OMW. 
Zgodnie z przyjętą metodyką 
prowadzenia analizy 
SWOT/TOWS, spośród 
zidentyfikowanych czynników 
strategicznych w każdej grupie 
(S,W, O, T) wyłoniono pięć o 
największym znaczeniu dla 
rozwoju OMW. W kolejnym 
kroku dokonano priorytetyzacji 
czynników strategicznych w 
obrębie każdej z grup 
przypisując im odpowiednie 
wagi. Następnie badano 
interakcje występujące 
pomiędzy czynnikami w 
tablicach krzyżowych.   
Uwaga nieuwzględniona w 
zakresie liczby 
zidentyfikowanych czynników. 
Zdaniem Wykonawcy wybrane 
czynniki są kluczowe i 
charakterystyczne dla OMW. 
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zabieg pozwoliłby faktycznie 
wskazać te czynniki, które 
charakteryzują się największymi 
powiązaniami, a zatem mają 
największy wpływ na OMW). 

86.  

Analiza SWOT/TOWS (s.49-53) Analiza SWOT wymaga 
uporządkowania zgodnie z 
podziałem czynników rozwoju na 
wewnętrzne (silne i słabe strony) i 
zewnętrzne (szanse i zagrożenia) 
oraz przeformułowania niektórych 
punktów. 
 
Najwięcej błędnie umieszczonych 
czynników wewnętrznych znajduje 
się w grupie „szanse” – wszystkie 
powinny być przeniesione do 
silnych stron (lub wykreślone z 
analizy). 
Czynniki wewnętrzne w ramach 
szans: 
- Duże zainteresowanie młodych 
mieszkańców OMW tworzeniem 
nowatorskich rozwiązań w sieci 
(nowe aplikacji, sprzyjające 
środowisko innowacyjne); 
- rosnąca świadomość 
mieszkańców, dotycząca roli 
planowania przestrzennego, 
poprawiającego jakość życia; 
- zmieniające się oczekiwania 
mieszkańców dotyczące poprawy 
jakości życia (w tym jakości 
spędzania czasu wolnego) 
- rosnąca popularność turystyki 

Zgodnie z dominującą metodyką 
przygotowania analizy SWOT 
powinna być zastosowana metodyka 
podziału na kryteria wewnętrzne 
(silne i słabe strony) i zewnętrzne 
(szanse i zagrożenia). 
  

Uwaga powtórzona. Analiza 
SWOT została zmodyfikowana. 
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weekendowej ukierunkowanej na 
lokalne walory kulturalne, 
historyczne i krajobrazowe; 
- wzrost świadomości w zakresie 
zdrowego trybu żucia 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia dla 
turystów także z OMW 
 
Czynniki wewnętrzne w ramach 
zagrożeń: 
- postępujący proces 
suburbanizacji powodujący chaos 
przestrzenny i funkcjonalny; 
- niekontrolowana antropopresja 
 
Niektóre czynniki, poza 
przeniesieniem pomiędzy 
szansami/zagrożeniami i 
silnymi/słabymi stronami 
wymagają przeformułowania, 
ponieważ są napisane w sposób 
odnoszący się do przyszłości: 
- dalszy rozwój jakości i 
dostępności infrastruktury 
technicznej jako czynnika 
podnoszącego atrakcyjność 
inwestycyjną oraz przyciągającego 
nowych mieszkańców 
- rosnące zapotrzebowanie na 
energię elektryczną powodujące 
rosnące ryzyko awaryjności 
obecnej sieci elektroenergetycznej 
- wzrost zapotrzebowania na 
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wysokiej jakości usługi publiczne i 
ryzyko ich niezaspokojenia 
wynikające ze wzrostu liczby 
ludności i zmian w strukturze 
demograficznej 

87.  

Analiza SWOT/TOWS (s.49-53) Część czynników wymaga 
doprecyzowania i ewentualnego 
przeniesienia: 
- wzrost świadomości dotyczącej 
konieczności poprawy jakości 
kształcenia, rozlokowania 
ośrodków edukacyjnych – jeśli na 
poziomie OMW i ma dotyczyć 
działań władz samorządowych jest 
to czynnik wewnętrzny i powinien 
być mocną stroną, a jeśli poziomu 
krajowego jest zewnętrznym 
względem OMW 
- postępujące rozwarstwienie w 
dochodach ludności i powiązane z 
tym pogłębiające się nierówności 
w dostępności i jakości kształcenia 
początkowego skutkującego 
nierównymi szansami w dostępie 
do edukacji na etapie późniejszym 
– jeśli punkt dotyczy OMW jest to 
czynnik wewnętrzny, jeśli kraju 
wymaga doprecyzowania 
- przestarzały paradygmat rozwoju 
(preferencja dla budowy szerokich 
dróg i ruchu samochodowego – 
nie jest jasne, czy chodzi o 
paradygmat rozwoju w ramach 
OMW (wtedy jest to czynnik 
wewnętrzny), czy na wyższym 

Zgodnie z dominującą metodyką 
przygotowania analizy SWOT 
powinna być zastosowana metodyka 
podziału na kryteria wewnętrzne 
(silne i słabe strony) i zewnętrzne 
(szanse i zagrożenia). 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. Czynniki 
strategiczne doprecyzowano. W 
tej chwili ich charakter- 
zewnętrzny, wewnętrzny nie 
powinien budzić wątpliwości. 
Uwaga nieuwzględniona w 
zakresie przeniesienia 
czynników – po ich 
doprecyzowaniu zasadne jest 
pozostawienie ich w 
kategoriach, w których były 
pierwotnie umieszczone.  
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poziomie (np. dot. zasad 
udzielania wsparcia w ramach 
funduszy UE) 
- rosnące ryzyko w zaopatrzeniu w 
wodę pitną ze względu na 
nadmierne zużycie – zużycie wody 
w ramach OMW jest z pewnością 
czynnikiem wewnętrznym, jej 
zasoby są zarówno wewnętrzne 
jak i zewnętrzne. 

88.  

Analiza SWOT/TOWS (s.49-53) Część czynników wymaga 
doprecyzowania, gdyż są 
niejasne: 
- dysproporcja w jakości oferty 
edukacyjnej pomiędzy centrum a 
gminami ościennymi, 
niewystarczająca liczba punktów 
opieki przedszkolnej dla 
najmłodszych dzieci, problemy z 
dostosowaniem rozlokowania 
ośrodków do potrzeb 
mieszkańców – po pierwsze nie 
jest jasne o jakie „ośrodki chodzi”, 
po drugie należałoby się 
zastanowić nad podzieleniem 
czynnika na 2 – pierwszego dot. 
jakości oferty edukacyjnej i 
drugiego dotyczącego przedszkoli, 
chyba, że chodzi o ofertę 
edukacyjną właśnie w tym 
zakresie, ale to nie jest jasne. 
 
W ramach zagadnienia „imprezy 
międzynarodowe” szansa i silna 
strona są właściwie tożsame. 

Występowanie niejasności 
wymagających doprecyzowania oraz 
likwidacja powtórzeń 

Uwaga uwzględniona. Czynniki 
doprecyzowano. 
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Wynika to z tego, że czynnik 
obecnie zakwalifikowany jako 
szansa jest w rzeczywistości 
czynnikiem wewnętrznym i 
powinien być silną stroną. 
(możliwość przejęcia organizacji 
lub wykreowania własnych 
wydarzeń wynika właśnie z 
wysokiego potencjału do ich 
organizacji – jest to ten sam 
czynnik rozwoju) 

89.  

Analiza SWOT/TOWS. Wyniki 
analiz krzyżowych SWOT/TOWS 
(s.54) 

Analiza wymaga uporządkowania 
zgodnie z podziałem czynników 
rozwoju na wewnętrzne (silne i 
słabe strony) i zewnętrzne (szanse 
i zagrożenia). Wśród wyłonionych 
czynników strategicznych 3 są 
błędnie sklasyfikowane: 
- zmieniające się oczekiwania 
mieszkańców dotyczące poprawy 
jakości życia – czynnik 
wewnętrzny 
- postępujące rozwarstwienie w 
dochodach ludności – czynnik 
wewnętrzny 
- postępujący proces 
suburbanizacji powodujący chaos 
przestrzenny i funkcjonalny 

 Uwaga częściowo 
uwzględniona.  
Czynniki: zmieniające się 
oczekiwania mieszkańców 
dotyczące poprawy jakości życia 
oraz postępujące rozwarstwienie 
w dochodach ludności to trendy 
występujące w kraju i na 
świecie, dlatego zostały 
potraktowane jako mające 
charakter zewnętrzny w 
stosunku do OMW. 
 
„postępujący proces 
suburbanizacji powodujący 
chaos przestrzenny i 
funkcjonalny” przeformułowano 
na czynnik zewnętrzny, który 
jest zagrożeniem: 
„Nieuporządkowana  
i nieskuteczna polityka 
przestrzenna państwa 
przyczyniająca się do  
niekontrolowanej suburbanizacji” 
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90.  

Analiza SWOT/TOWS. Wyniki 
analiz krzyżowych SWOT/TOWS 
(s.54) 

Weryfikacja analiz krzyżowych 
pomiędzy poszczególnymi 
czynnikami rozwoju 
wyszczególnionymi w ramach 
analizy SWOT/TOWS 

W związku z uporządkowaniem 
analizy SWOT i zmianą miejsca 
niektórych czynników rozwoju ulegną 
zmianie relacje pomiędzy 
poszczególnymi grupami czynników. 

Uwaga nieuwzględniona.  
Czynniki wybrane jako 
najważniejsze dla rozwoju OMW 
nie zmieniły się w wyniku 
konsultacji społecznych.   

91.  

Wyniki warsztatów strategicznych 
(s.56) 

Fragment dokumentu do usunięcia 
(cała strona) 

Warsztaty strategiczne są jednym z 
narzędzi budowania Strategii 
Rozwoju OMW, ale tak jak w samej 
Strategii nie ma informacji o kształcie 
jej roboczych wersji, tak samo 
podsumowanie warsztatów jest 
zbędne. Te informacje zawarte są w 
raporcie z warsztatów 
strategicznych. 

Uwaga uwzględniona – 
fragment został usunięty 

92.  

Determinanty rozwoju OMW (s.58-
61) 

Niezrozumiałe jest wydzielenie i 
zawarcie części „Determinanty 
rozwoju OMW” po części „Analiza 
SWOT/TOWS”. Determinanty 
rozwoju z powodzeniem mogłyby 
być zawarte w diagnozie 
strategicznej. 
 
Ponadto układ treści i 
zastosowane wydzielenia w 
ramach części „Determinanty 
rozwoju OMW” jest niezrozumiały, 
nieczytelny i niespójny. 

Wprowadzenie ww. modyfikacji lub 
uzasadnienia dla wybranej kolejności 
są niezbędne dla uspójnienia i 
zachowania płynności przejść 
pomiędzy poszczególnymi częściami 
Strategii Rozwoju OMW. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Przyjęta metodyka, wybrana 
m.in. z powodu jej przejrzystości 
i zrozumiałości dla wszystkich 
interesariuszy narzuca taki 
właśnie kształt sekcji dotyczącej 
analiz. 
Wykonane analizy strategiczne 
(SWOT/TOWS, interakcje i 
hierarchizacja determinant, 
trendy) umożliwiły wyłonienie 
rekomendowanego dla OMW 
rodzaju strategii opartego o silne 
strony i maksymalne 
wykorzystywanie szans 
zidentyfikowanych w otoczeniu. 
Przyjęta metodologia badania 
wzajemnego wpływu 
determinant doprowadziła 
również do wskazania 
dodatkowych 
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czynników/przesłanek, które 
będą kluczowe dla rozwoju 
OMW, a nie zostały wprost 
zidentyfikowane w analizie 
SWOT/TOWS i odnoszą się 
bardziej do aspektów 
zarządczych i społecznych (w 
rozumieniu kapitału 
społecznego, partycypacji) 
podczas gdy w analizie 
SWOT/TOWS głównie skupiono 
się na elementach „twardych” – 
dane gospodarcze, 
środowiskowe, infrastrukturalne. 
Analizy strategiczne 
prowadzone były z 
uwzględnieniem trendów 
globalnych i europejskich 
rozwoju metropolii 

93.  

Determinanty rozwoju OMW. 
Trendy w rozwoju metropolii (s.58, 
fakty – punkt 3) 

Zmiana zapisu „9%” na „9 
punktów procentowych” 

Błąd w interpretacji danych z tabeli 5, 
zgodnie z którymi w latach 2013-
2030 ma nastąpić wzrost liczby 
ludności w miastach z 61 do 70%, 
czyli o 9 punktów procentowych (a 
14,7%) 

Uwaga uwzględniona. Treści ze 
strony 58 zostały całkowicie 
usunięte z dokumentu, jako 
zbędne.  

94.  

Determinanty rozwoju OMW. 
Trendy w rozwoju metropolii (s.58, 
tabela 5) 

Ujednolicenie poziomu 
dokładności danych 
prezentowanych w tabeli 5 

Obecnie w tabeli 5 dane szacunkowe 
są prezentowane z 10-krotnie 
większą dokładnością niż dane 
historyczne. 

Uwaga uwzględniona. Treści ze 
strony 58 zostały całkowicie 
usunięte z dokumentu, jako 
zbędne. 

95.  

Determinanty rozwoju OMW. 
Hierarchizacja determinant 
rozwoju OMW (s.61) 

Treść akapitu i wykresu wymaga 
uspójnienia. Treść akapitu 
powinna jasno nawiązywać do 
danych z wykresu. 

Zgodnie z treścią akapitu wybrano 29 
czynników rozwoju miast, co nie 
zgadza się z treścią prezentowaną 
na wykresie, gdzie zaprezentowano 
14 czynników, a siła ich wpływu jest 
prezentowana na skali od 0 do 29 

Uwaga uwzględniona. 
Umieszczono dodatkowe 
wyjaśnienie dotyczące wykresu 
w treści akapitu. Siła wpływu 
poszczególnych czynników 
rozwoju odzwierciedla 
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punktów. W treści akapitu brakuje 
także jasnego opisu w jaki sposób 
została określona siła wpływu 
poszczególnych czynników rozwoju. 

częstotliwość występowania 
stymulującego wpływu danego 
czynnika na pozostałe czynniki. 

96.  

Determinanty rozwoju OMW. 
Hierarchizacja determinant 
rozwoju OMW (s.61) 

W treści akapitu brakuje przypisu 
wskazującego „dostępne 
opracowania”, na które powołują 
się autorzy. 
 
Ponadto przykładowe czynniki 
rozwoju powinny być pisane z 
małych liter. 
 
Na wykresie 28 nazwa jednego z 
czynników rozwoju nie jest 
widoczna w całości (a powinna). 

Braki metodyczne i błędy językowe. Uwaga uwzględniona. 
 Wybrane opracowania zostały 
wskazane w przypisie. 
Poprawiono wykres, 
Pozostawiono nazwy czynników 
pisane wielkimi literami.   

97.  

Misja i wizja rozwoju OMW (s.64-
66) 

Należy odpowiedzieć na pytanie 
czy tworzymy misję dokumentu 
(strategii) czy obszaru (ujęcie 
przestrzenne), który nie ma 
podmiotowości. W obecnym 
kształcie misja jest zbyteczna (do 
usunięcia), ponieważ powiela 
wizję. Jeżeli w dokumencie ma 
być zawarta misja to musi ona 
stanowić uzasadnienie współpracy 
ponad podziałami 
administracyjnymi i wskazywać na 
wartość dodaną. 
 
Błędne jest rozumienie powiązań 
między wizją a misją. Misja 
jedynie uzasadnia podjęcie 
działania w ogóle oraz 
ewentualnie wskazuje na wartości 

 Uwaga uwzględniona 
częściowo,  
Przeformułowano brzmienie 
zarówno misji jak i wizji w 
kontekście wszystkich uwag ich 
dotyczących. 
 Wizja została zmodyfikowana w 
wyniku sugestii i wniosków z  
paneli eksperckich.  
Sformułowanie „region” 
zastąpiono sformułowaniem 
„obszar”.  Każdą analizę, czy 
badania naukowe można 
podważać i wysuwać odmienne 
wnioski, natomiast 
zaprezentowana analiza 
poprawności tworzenia wizji 
wynika z wieloletniego 
doświadczenia Deloitte w 
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jakie temu towarzyszą. 
 
Wątpliwości budzi stosowanie 
terminu „region” jako zamiennik 
dla OMW. W powszechnym użyciu 
termin „region” jest używany jako 
synonim terminu „województwo”. 
 
Wizja jest sztampowa i mało 
interesująca. Jedynym 
wyróżnikiem jest użycie 
sformułowania „arena 
międzynarodowa”.  
 
Zawarta analiza poprawności misji 
i wizji jest mało przekonująca i 
przynajmniej część ocen można 
podważyć. 

tworzeniu dokumentów 
strategicznych zarówno dla 
klientów sektora publicznego jak 
i prywatnego.   

98.  

Misja i wizja rozwoju OMW. Misja 
OMW (s.65) 

Zmiana kolejności interesariuszy 
wizji rozwoju – przesunięcie 
przedsiębiorców przed turystów. 

Kolejność wymienienia grup 
interesariuszy powinna 
odzwierciedlać priorytety 
zainteresowań danego podmiotu. 
Wydaje się, że prawidłowa kolejność 
to: mieszkańcy, przedsiębiorcy, 
turyści. 

Uwaga uwzględniona.   
Przeformułowano brzmienie 
zarówno misji jak i wizji w 
kontekście wszystkich uwag ich 
dotyczących. 
Usunięto z wizji turystów, 
pozostało odwołanie do 
mieszkańców i warunków 
biznesowych.   

99.  

Zestawienie celów strategicznych. 
Wprowadzenie (s.68) 

Schemat jest niezrozumiały – 
wymaga jednoznacznego 
wyjaśnienia.  

W obecnej wersji schematu nie 
wiadomo co z czego wynika. 
Pominięto także wieloetapowość 
budowania strategii i weryfikację 
zapisów np. po konsultacjach. 

Uwaga uwzględniona 
częściowo. 
Schemat i jego opis został 
zmodyfikowany celem poprawy 
jego czytelności. 
Szczegóły dotyczące 
wzajemnych relacji pomiędzy 
poszczególnymi elementami faz 
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realizacji planowania 
strategicznego zostały 
odzwierciedlone w 
przygotowanym raporcie 
metodologicznym  

100.  

Zestawienie celów strategicznych. 
Cele strategiczne OMW (s. 69) 

Cele strategiczne nie spełniają 
zasad SMART. 

Skonkretyzowane - należy je 
określać możliwie konkretnie,  
 
Mierzalne - każdy cel musi mieć swój 
wskaźnik, na podstawie którego 
będzie oceniana jego realizacja,  
Akceptowalne – 
organizacje/interesariusze, którzy 
będą realizować cel, muszą go 
akceptować, inaczej nie zechcą go 
realizować,  
Realne – posiadane zasoby muszą 
być wystarczające dla realizacji celu,  
Terminowe – cele powinny posiadać 
termin wykonania.  
 
Nieprawidłowe budowanie celów 
powoduje, że organizacja nie osiąga 
swoich celów lub wręcz idzie w 
innym od zamierzonego kierunku. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Zmodyfikowano zestawienia 
wskaźników dopasowanych do 
każdego z CS w tym 
uzupełniając je o wskaźniki 
jakościowe 

101.  

Zestawienie celów strategicznych. 
Cele strategiczne OMW (s. 69) 

Cele strategiczne nie realizują 
wizji rozwoju – zgubiono wymiar 
konkurencji międzynarodowej 

Cele strategiczne powinny być 
narzędziem realizacji zaplanowanej 
wizji rozwoju OMW i 
„zagospodarowywać” jej pełny 
wymiar 

Uwaga uwzględniona 
Zestawienie celów 
strategicznych zostało 
uzupełnione o horyzontalny, 
metropolitalny cel strategiczny 

102.  

Zestawienie celów strategicznych. 
Cele strategiczne OMW (s. 69) 

Niezrozumiałe jest ograniczenie 4. 
celu strategicznego wyłącznie do 
miast. 

W ramach celu 4 należałoby 
rozważyć zastąpienie określenia 
„sieci gospodarek miejskich” np. 
określeniem „sieci gospodarek 
lokalnych”, co nie budziłoby 

Uwaga nieuwzględniona  
Zgodnie z opisem dodanego 
horyzontalnego 
/metropolitalnego celu 
strategicznego rozwój OMW ma 
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wątpliwości dotyczących ew. 
wykluczenia jakiejś jednostki z jego 
realizacji. 

się opierać o policentryczny 
układ osadniczego zgodnie z 
ideą metropolii sieciowej. 
Oznacza to budowę silnej sieci 
gospodarek miejskich 
oddziałujących stymulująco w 
ramach swoich, mniejszych 
obszarów funkcjonalnych. Taki 
układ wspiera kaskadowy 
rozkład procesów rozwojowych 
zachowując właściwe proporcje 
pomiędzy bardzo silnym 
rdzeniem OMW i pierścieniami 
JST go otaczających. 

103.  

Zestawienie celów strategicznych. 
Założenia kierunkowe (s. 70) 

Treść zapisów budzi zastrzeżenia 
pod względem przyjętej logiki (w 
tym roli środków UE, które powinni 
pełnić jedynie rolę 
pomocniczą/dodatkową; powiązań 
z ZIT; wydzielonych kryteriów). 

 Uwaga uwzględniona 
Wskazane zapisy zostały 
zmodyfikowane 

104.  

Pogłębione opisy celów 
strategicznych (s.72-86) 

Błędem jest podawanie 
przykładowych celów 
operacyjnych. Albo definiujemy 
wszystkie cele operacyjne (w 
ramach wstępnej propozycji, ale 
obejmującej cały zakres celu 
strategicznego), albo ich nie 
definiujemy. 
 
Nie jest jasne czemu ma służyć 
podawanie przykładowych 
projektów. Tak szczegółowe 
zapisy powinny się znaleźć w 
dokumencie operacyjnym a nie 
strategicznym. 

 Uwagi uwzględnione częściowo 
Sformułowanie „przykładowe 
cele operacyjne” zastąpiono 
sformułowaniem „główne cele 
operacyjne”  
Opisy wszystkich Celów 
Strategicznych zostały 
przeanalizowane i skorygowane. 
Uwaga w zakresie usunięcia 
przykładowych projektów 
uwzględniona częściowo 
poprzez wskazanie w części 
Zestawienie celów 
strategicznych - Założenia 
kierunkowe, iż właściwe projekty 
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Generalnie opisy celów 
strategicznych powinny być 
gruntownie ponownie 
zredagowane, a zestawienie 
przykładowych celów 
operacyjnych i projektów usunięte 
(wykorzystane częściowo w opisie 
celu strategicznego). 

powinny zostać wypracowane 
na poziomie poszczególnych 
programów nakierowanych na 
realizację Celów Strategicznych. 
Wskazanie takich projektów 
stanowi zachętę dla JST do 
podjęcia współpracy przy 
opracowywaniu Programów – 
przytoczenie przykładowych 
projektów powinno ułatwić 
pierwsze kroki w budowaniu 
partnerstw JST do realizacji 
projektów w ramach OMW, tym 
bardziej iż są one wynikiem prac 
podczas 19 warsztatów i analizy 
zebranych z terenu OMW fiszek 
projektowych. 

105.  

Pogłębiony opis celów 
strategicznych – cel strategiczny 
nr 1 (s.72-74) 

Weryfikacja zapisów dotyczących 
rozwoju transportu 
niskoemisyjnego wokół portów 
lotniczych – temat pojawia się 
zarówno w charakterystyce celu 
strategicznego, jak i w wykazie 
przykładowych projektów, a temat 
nie jest pierwszorzędny z punktu 
widzenia OMW, a tak brzmi 
przede wszystkim zapis w wykazie 
projektów. 

Należy pamiętać, że w OMW 
znajdują się 2 porty lotnicze, z 
których głównym (obsługującym 
ponad 80% ruchu) jest port im. 
Fryderyka Chopina, który z racji 
swego położenia jest wprzęgnięty w 
system komunikacji publicznej m.st. 
Warszawy i jest dostępny zarówno 
za pomocą kolei, tramwaju, jak i 
autobusów. 
 
Ew. projekt dot. rozwoju transportu 
publicznego mógłby dotyczyć portu w 
Modlinie i wymaga uzasadnienia 
czemu (np. występowanie w 
bezpośrednim sąsiedztwie obszarów 
cennych przyrodniczo) 

Uwaga uwzględniona, zapisy 
zmodyfikowano 
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106.  

Pogłębiony opis celów 
strategicznych. Cel strategiczny nr 
2 oraz cel strategiczny nr 3 (s.75-
80) 

W ramach opisów celu nr 2 oraz 
celu nr 3 zdecydowanie zbyt słabo 
występuje wątek rewitalizacji, 
który najsilniej jest akcentowany w 
zakresie terenów zielonych. 
 
W ramach celu nr 2 wątek 
rewitalizacji najszerzej pojawia się 
w kontekście terenów zielonych. 
Rewitalizacja tkanki 
mieszkaniowej pojawia się jedynie 
w ramach katalogu projektów, 
mimo że jednym z podstawowych 
skutków realizacji celu 2 ma być 
przeciwdziałanie niekontrolowanej 
suburbanizacji, a rewitalizacja 
centralnych obszarów miast może 
ten cel skutecznie realizować. 
 
Także w ramach celu 
strategicznego nr 3 temat 
rewitalizacji jest właściwie 
pominięty, co jest niezrozumiałe, 
w szczególności w kontekście 
poruszanej szeroko w jego 
ramach uzupełnieniu infrastruktury 
kulturalnej – rewitalizacja obiektów 
wraz z przeznaczeniem ich na tę 
funkcję wydaje się naturalną 
koleją rzeczy. 

Tematyka rewitalizacji powinna być 
zarysowana w Strategii OMW 
możliwie wyraźnie. Zarówno ze 
względu na olbrzymie potrzeby w 
tym zakresie występujące przede 
wszystkim w miastach (w których 
żyje przytłaczająca większość 
mieszkańców OMW), jak i coraz 
wyraźniejsze działania na poziomie 
krajowym, które mają wspierać 
proces rewitalizacji (Krajowa Polityka 
Miejska, Narodowy Program 
Rewitalizacji, planowana ustawa 
rewitalizacyjna).  
 
Istotnym aspektem jest także 
przyznana w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 potencjalna preferencja 
dla projektów wynikających ze 
Strategii Rozwoju OMW w ramach 
Priorytetu Inwestycyjnego 9b 
(wspieranie rewitalizacji fizycznej, 
gospodarczej i społecznej ubogich 
społeczności na obszarach miejskich 
i wiejskich). 

Uwaga uwzględniona, 
wydzielono dla CS2 odrębny 
kierunek realizacji celu związany 
z planowaniem i realizacją 
zintegrowanych działań 
rewitalizacyjnych oparty o 
wspólne dla OMW standardy i 
korzystający z wymiany 
doświadczeń. 
W opisie CS3 uzupełniono opis 
przykładowego projektu o 
wskazanie, iż rewitalizowane 
przestrzenie i społeczności 
mogą stanowić element 
wzbogacający ofertę 
rekreacyjna dla mieszkańców 
OMW  

107.  

Pogłębiony opis celów 
strategicznych. Cel strategiczny nr 
2 (s.76, punkt 4) 

Weryfikacja zapisów dotyczących 
wykorzystania tzw. ustawy 
krajobrazowej jako podstawy 
działań dla uporządkowania 
przestrzeni. 

Tzw. ustawa krajobrazowa jest ciągle 
w fazie prac legislacyjnych. Nie jest 
znany ostateczny kształt jej zapisów. 
Zgodnie z aktualnym stanem prac 
możliwości kształtowania 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Ustawa została przyjęta w dniu 
24 kwietnia 2015r wraz z 
zaostrzającymi sankcje 
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rzeczywistości przy jej pomocy 
wydają się mocno ograniczone. 

poprawkami naniesionymi przez 
Senat RP, stąd JST zyskują 
potencjalnie skuteczne 
narzędzie wywierania wpływu na 
przestrzeń publiczną 

108.  

Pogłębiony opis celów 
strategicznych. Cel strategiczny nr 
4 (s.81, kluczowe wnioski z części 
diagnostycznej) 

Uwzględnienie sektora nauki w 
ramach podmiotów, pomiędzy 
którymi sieci powiązań wymagają 
wzmocnienia, a współpraca 
intensyfikacji. 

Sektor nauki (czy też w bardziej 
tradycyjnym ujęciu uniwersytety) 
występuje zarówno w modelu 
potrójnej jak i poczwórnej helisy – 
koncepcjach opisujących partnerstwo 
podmiotów z różnych sektorów 
zawiązywane w celu przyspieszenia 
rozwoju gospodarczego. Brak ujęcia 
sektora nauki w opisie powiązań 
międzysektorowych jest 
nieuzasadniony. 

Uwaga uwzględniona, 
uzupełniono opis CS4 włączając 
sektor naukowo-badawczy w 
konieczną do 
stworzenia/wzmocnienia sieć 
współpracy 

109.  

Pogłębiony opis celów 
strategicznych. Cel strategiczny nr 
4 (s.82, kierunki realizacji) 

Uzupełnienie katalogu podmiotów 
co do których proponuje się 
wprowadzenie systemowych 
rozwiązań w zakresie zacieśniania 
współpracy o sektor nauki, 
szkolnictwo zawodowe oraz jst. 

Zacieśnienie współpracy jedynie 
pomiędzy przedsiębiorcami a IOB 
jest dalece niewystarczające. W 
ramach sieci współpracy powinny 
uczestniczyć także przedstawiciele 
sektora nauki oraz szkolnictwa (w 
tym przede wszystkim zawodowego), 
a także władze publiczne (w 
kontekście OMW przede wszystkim 
jst). 

Uwaga uwzględniona, 
uzupełniono opis CS4 włączając 
sektor naukowo-badawczy w 
konieczną do 
stworzenia/wzmocnienia sieć 
współpracy 

110.  

Pogłębiony opis celów 
strategicznych. Przykładowe 
projekty (s.83 i 86). 

Weryfikacja projektów w ramach 
celu strategicznego 4 oraz 5, tak 
aby nie występowały powtórzenia. 
 
Powtórzone projekty w ramach 
celu strategicznego 4: 
„Przygotowanie wspólnej strategii 
promocji gospodarczej OMW z 
uwzględnieniem specyfiki 

W ramach celu strategicznego 4 
przedmiot obu zaproponowanych 
projektów jest właściwie identyczny – 
różnią się jedynie nazwą, która w 
pierwszym przypadku jest bardziej 
rozbudowana. 
 
W ramach celu 5 pierwszy 
wspomniany projekt zawiera się w 

Uwaga uwzględniona, 
uporządkowano opisy CS4 i 
CS5 
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poszczególnych podobszarów” 
oraz „stworzenie spójnej i 
przemyślanej strategii promocji 
całego regionu OMW” 
 
Powtórzone projekty w ramach 
celu strategicznego 5: 
„stworzenie platformy do wymiany 
doświadczeń/dobrych praktyk 
współpracy pomiędzy jst i ngo” 
oraz dokonanie inwentaryzacji 
działających ngo i stworzenie 
platformy koordynującej 
współpracę pomiędzy III sektorem, 
a pozostałymi grupami 
interesariuszy” 

ramach drugiego, który jest 
zakrojony znacznie szerzej, w 
związku z czym wymienianie 
pierwszego, który jest jego 
fragmentem wydaje się zbędne. 

111.  

Założenia systemu realizacji 
Strategii (s.90-94) 

Brakuje omówienia uwarunkowań 
instytucjonalnych wdrażania 
strategii. 

Uwarunkowania instytucjonalne 
wdrażania Strategii OMW są 
kluczowe dla tego procesu. W 
szczególności z uwagi na brak 
sformalizowanej struktury OMW, 
przez co jeszcze ważniejsze staje się 
otoczenie. 

Uwaga uwzględniona – w 
kluczowych obserwacjach i 
wnioskach w poszczególnych 
obszarach strategicznych 
uwzględniono aspekty 
instytucjonalne (o ile było to 
zasadne w danym obszarze 
strategicznym). W części 
dotyczącej wdrażania 
uzupełniono informacje na temat 
uwarunkowań instytucjonalnych. 

112.  

Założenia systemu realizacji 
Strategii (s.90-94) 

Sam opis systemu realizacji 
niewiele wnosi. Może lepiej wprost 
napisać, że uwarunkowania się 
dynamicznie w ostatnim czasie 
zmieniają i tak naprawdę nie 
wiadomo co wydarzy się w 
najbliższej przyszłości. W związku 
z tym może warto pójść dalej i 

W chwili obecnej w ramach prac 
legislacyjnych oraz programowych 
znajduje się kilka dokumentów 
mogących mieć kluczowy wpływ na 
organizację systemu wdrażania 
działań na poziomie obszarów 
funkcjonalnych, ale nie jest znany ich 
finalny kształt. W związku z tym 

Uwaga uwzględniona, 
umieszczono stosowne zapisy w 
sekcji dotyczącej wdrażania 
Strategii 
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zawrzeć zapis, że uwarunkowania 
te powodują, że ta strategia ma 
charakter studialny. Z uwagi na 
brak wspólnego gremium gmin 
OMW.  

trudno powiedzieć jakie przełożenie 
będą miały na system i możliwości 
wdrażania Strategii OMW 

113.  

Założenia systemu realizacji 
Strategii (s.90-94) 

Poszerzenie opisu relacji 
pomiędzy Strategią Rozwoju 
OMW, a innymi dokumentami 
Strategicznymi na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
oraz dokumentami programowymi 
i wdrożeniowymi dla Funduszy 
Europejskich. 

Obecnie opis umiejscowienia 
Strategii OMW w ramach systemu 
dokumentów strategicznych jest 
bardzo lakoniczny i nie odnosi się ani 
do dokumentów na poziomie 
krajowym, ani do dokumentów 
programowych i wdrożeniowych 
odnoszących się do funduszy z UE 

Uwaga uwzględniona 
umieszczono stosowne zapisy w 
sekcji dotyczącej wdrażania 
Strategii 
 

114.  

Założenia systemu realizacji 
Strategii (s.90-94) 

Umieszczenie w opisie systemu 
realizacji zmieniających się 
uwarunkowań prawno-
organizacyjnych, mogących mieć 
wpływ na organizację systemu 
wdrażania Strategii Rozwoju 
OMW w najbliższych latach, wraz 
z oceną wpływu poszczególnych 
regulacji. 

W chwili obecnej w ramach prac 
legislacyjnych oraz programowych 
znajduje się kilka dokumentów 
mogących mieć kluczowy wpływ na 
organizację systemu wdrażania 
działań na poziomie obszarów 
funkcjonalnych (krajowa polityka 
miejska, rozporządzenie o zasadach 
wyznaczania obszarów 
funkcjonalnych do ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ew. w przyszłości 
ustawa metropolitalna, organizmy 
tworzące się w oparciu o wdrażanie 
ZIT)  

Uwaga uwzględniona 
umieszczono stosowne zapisy w 
sekcji dotyczącej wdrażania 
Strategii 

115.  

Założenia systemu realizacji 
Strategii (s.90-94) 

Analiza interesariuszy jest bardzo 
ogólnikowa (co ogranicza jej 
przydatność) i do tego zawiera 
błędy (patrz uwagi szczegółowe 
poniżej). 

Interesariuszy sa właściwie tylko 
wymienieni, a opis ich roli w systemie 
wdrażania ogranicza się do 
pojedynczych sformułowań. 

Uwaga częściowo uwzględniona 
– przeformułowano sekcję 
dotyczącą wdrażania Strategii, 
rozszerzono opis interesariuszy. 
Schemat został usunięty 
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116.  

Założenia systemu realizacji 
Strategii (s.90, schemat 9) 

Uzupełnienie nazwy grupy 
podmiotów „jednostki samorządu 
terytorialnego na poziomie 
powiatowym i regionalnym” o jst 
na poziomie lokalnym. 

Gminy będą podstawowymi 
jednostkami, które będą wdrażać 
strategię OMW – znajdują się także 
katalogu jednostek, w związku z tym 
brak ich ujęcia w nazwie grupy 
należy uznać za oczywistą omyłkę 
wymagająca uzupełnienia. 

Uwaga częściowo uwzględniona 
– przeformułowano sekcję 
dotyczącą wdrażania Strategii, 
rozszerzono opis interesariuszy. 
Schemat został usunięty 

117.  

Założenia systemu realizacji 
Strategii (s.91) 

Należy uwzględnić oddziaływanie 
jst na inne jst. 

Obecnie ta relacja jest zupełnie 
pominięta, mimo że ze względu na 
niezbędną koordynację działań 
związanych z wdrażaniem Strategii 
Rozwoju OMW jest to najważniejsza 
relacja. 

Uwaga uwzględniona, schemat 
uzupełniono  

118.  

Założenia systemu realizacji 
Strategii (s.91, schemat 10) 

Uzupełnienie opisu relacji 
pomiędzy podmiotami 
wdrążającymi Strategię Rozwoju 
OMW. 

W ramach rodzajów oddziaływania 
oraz przykładów działań zostały 
wzięte pod uwagę jedynie relacje 
jednostronne (wpływ jst na inne 
podmioty).  
Brakuje opisu wpływu i przykładów 
działań tych podmiotów na jst, co 
wymaga uzupełnienia (w 
szczególności w zakresie wpływu 
innych podmiotów publicznych na jst 
– np. w zakresie zmian 
legislacyjnych). 
 
Uzupełnienia wymaga także opis 
relacji jst  jst 

Uwaga uwzględniona  
Schemat został usunięty 
Kwestia wpływu zmian 
legislacyjnych na sytuacje OMW 
została opisana w tekście. 

119.  

Harmonogram realizacji strategii. 
Lata 2016-2030 (s.96) 

Weryfikacja harmonogramu 
realizacji Strategii – przede 
wszystkim w zakresie zakończenia 
większości działań przed 2030 r. 

Nie jest zrozumiałe czemu działania 
w ramach 4 na 5 celów 
strategicznych kończą się 
zdecydowanie przed 2030 rokiem. 
Brakuje wytłumaczenia dla tak 
sformułowanego harmonogramu, w 
szczególności że w ramach strategii 

Uwaga uwzględniona, 
harmonogram został 
zmodyfikowany, co w 
powiązaniu z uzupełnionymi 
opisami celów stanowi 
wyjaśnienie sposobu 
zaplanowania działań. 
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nie jest określony pełen katalog 
działań jakie będą podejmowane w 
ramach poszczególnych celów. 
 
Nie wyjaśniono także różnić w 
początku realizacji poszczególnych 
celów strategicznych. 

120.  

Źródła finansowania. Realizacja 
strategii (s.100-102) 

Uzupełnienie potencjalnych źródeł 
dofinansowania o instrumenty 
zarządzane bezpośrednio przez 
Komisję Europejską (m. in. CEF, 
czy LIFE) 

Rola instrumentów administrowanych 
bezpośrednio przez Komisję 
Europejską rośnie zarówno jeśli 
chodzi o zakres tematyczny, jaki jest 
nimi obejmowany, jak i alokację 
dostępną w ich ramach. Pominięcie 
dostępnych w ich ramach środków 
jest nieuzasadnione. 

Uwaga uwzględniona – 
uzupełniono potencjalne źródła 
finansowania 

121.  

Monitoring i ewaluacja Strategii. 
Kluczowe założenia do systemu. 

Opis założeń systemu jest bardzo 
ogólnikowy. Nie ma określonych 
konkretnych produktów i 
przypisania odpowiedzialności. 

Określenie postulowanej 
odpowiedzialności za monitoring i 
ewaluację dokumentu powinny być 
zawarte w opisie założeń do 
systemu. Uzupełnienia wymaga 
także określenie jakie powinny być 
jego produkty i działania 
wykonywane w związku z 
osiągniętymi wynikami. 

Uwaga uwzględniona 
częściowo. 
Uzupełniono opisy Celów 
Strategicznych o zestawy 
działań i potencjalnych 
produktów oraz opis w sekcji 
wdrażanie o propozycję 
odpowiedzialności za wdrożenie 
Strategii. 
Na obecnym etapie dynamicznie 
zmieniających się uwarunkowań 
funkcjonowania OMW brak 
mocnych podstaw prawnych do 
jednoznacznego przypisania 
odpowiedzialności za realizację 
Strategii konkretnej jednostce  

122.  

Monitoring i ewaluacja strategii. 
Wskaźniki do monitoringu i 
ewaluacji (s.105-109) 

Niezrozumiałe jest podawanie 
wyłącznie przykładowych 
wskaźników realizacji celów 
strategicznych. 

Wskaźniki mogą być przykładową 
konfiguracją, jednak nie może to być 
wybiórcze zestawienie 
przykładowych wskaźników. Powinny 

Uwaga uwzględniona 
częściowo. 
Dokonano całościowego 
przeglądu sekcji dotyczącej 
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Wątpliwości budzi adekwatność 
części wskaźników do pomiaru 
celów strategicznych (w 
kontekście ewentualnych celów 
operacyjnych). 

tworzyć system i odnosić się 
zarówno do celów strategicznych jak 
i (jeśli pojawiają się w dokumencie) 
operacyjnych. Wskaźniki muszą mieć 
przełożenie na cele, a ich wartości 
(niższe lub wyższe od założonych) 
muszą dać się jednoznacznie 
zinterpretować, tak aby umożliwić 
wprowadzenie ew. korekty 
prowadzonej polityki 

wdrażania Strategii Rozwoju 
OMW w oparciu o opinie 
ekspertów i dodatkowe źródła 
informacji (publikacje PAN). 
Korekcie został poddany 
zarówno zestaw 
zaproponowanych wskaźników 
jak i sposób ich opisywania. 
Dodatkowo dodano zestaw 
wskaźników dotyczących 
nowego, horyzontalnego celu 
strategicznego „0”. 
Pozostawiono natomiast 
określenie przykładowe, gdyż na 
poziomie celów strategicznych 
nie jest możliwe stworzenie 
kompletnego zestawu 
wskaźników. Wskazane w 
strategii wskaźniki powinny być 
wykorzystane i 
doprecyzowane/uzupełnione w 
Programach Rozwoju  
 

123.  

Monitoring i ewaluacja strategii. 
Wskaźniki do monitoringu i 
ewaluacji (s.105-109) 

Uzupełnienie tabel wskaźników o 
definicje wskaźników. 

Definicje wskaźników są niezbędne 
dla ich jednoznacznego rozumienia. 
Nie wszystko da się wywnioskować z 
ich nazw. 

Uwaga uwzględniona 
częściowo. 
Dokonano całościowego 
przeglądu sekcji dotyczącej 
wdrażania Strategii Rozwoju 
OMW w oparciu o opinie 
ekspertów i dodatkowe źródła 
informacji (publikacje PAN). 
Korekcie został poddany 
zarówno zestaw 
zaproponowanych wskaźników 
jak i sposób ich opisywania. 



  
 

69 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2007-2013 

Lp. 

Część dokumentu, do którego 
zgłoszona jest uwaga / sugestia 

(fragment oraz strona 
dokumentu) 

Treść uwagi / sugestii Uzasadnienie uwagi / sugestii Komentarz Deloitte 

Dodatkowo dodano zestaw 
wskaźników dotyczących 
nowego, horyzontalnego celu 
strategicznego „0”. 

124.  

Monitoring i ewaluacja Strategii. 
Wskaźniki do monitoringu i 
ewaluacji (s.109) 

Wykreślenie z katalogu 
proponowanych wskaźników 
„wariancji liczby dzieci objętych 
opieką przedszkolną na 1 tys. 
dzieci w wieku 3-5 lat w 
poszczególnych gminach” 

Zgodnie z przyjętą w 2013 r. tzw. 
ustawą przedszkolną gminy od 1 
września mają obowiązek zapewnić 
miejsce w przedszkolach dla 
wszystkich dzieci w wieku 4 lat, a od 
1 września 2017 r. także dla 
wszystkich dzieci w wieku 3 lat. 
 
W związku z powyższym, już od 
2017 r. zaproponowany wskaźnik nie 
będzie w żaden sposób różnicował 
jednostek samorządu terytorialnego 
w ramach OMW. 

Uwaga uwzględniona. Usunięto 
ww. wskaźnik  

125.  

Całość dokumentu Dokument wymaga sczytania i 
gruntownej redakcji. 

W dokumencie występują literówki i 
błędy interpunkcyjne. Ponadto 
stosunkowo często zdarzają się 
błedy w odmianie wyrazów (np. 
strona 76 „…uzgodnienie na 
poziomie OMW podejścia 
włączającego mieszkańców w 
procesy planistyczna znacznie 
wybiegającego…” 
 
Odrębną kwestią redakcyjną jest 
bardzo częste używanie przez jego 
autorów zdecydowanie zbyt długich 
zdań, w których poruszanych jest 
kilka wątków. Niejednokrotnie 
korzystniej byłoby je skrócić 
zastępując przecinki kropkami. 

Uwaga uwzględniona.  
Całość dokumentu poddano 
korekcie językowej. 
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126.  

Całość dokumentu Określenie „obszar OMW” nie 
powinno być używane – 
prawidłowo powinno być albo 
OMW, albo obszar metropolitalny 
Warszawy (patrz np. s.10, 41) 
 
Ponadto należy stosować 
określenie „w OMW”, a nie „na 
OMW” (błąd np. na stronie 30, 42). 
Poza tym prawidłowe określenia to 
„NA TERENIE OMW” oraz „W 
OBSZARZE” 

Skrót OMW zawiera w sobie już 
słowo „obszar”, w związku z czym 
„obszar OMW” to pleonazm. 

Uwaga uwzględniona. 
Całość dokumentu poddano 
korekcie językowej. 

127.  

Całość dokumentu Należy ujednolicić zapis dotyczący 
strony internetowej projektu – w 
każdym miejscu, gdzie jest do niej 
odniesienie powinna być zarówno 
informacja o adresie 
internetowym, jak i o tym, że jest 
to strona projektu. 

Obecnie w dokumencie brak 
konsekwencji w informacji dotyczącej 
strony internetowej projektu – w 
części miejsc jest tylko informacja o 
„stronie dedykowanej projektowi” bez 
podania jej adresu, w innych jest 
informacja o stronie internetowej 
omw.um.warszawa.pl bez podania 
informacji, że jest to strona 
dedykowana projektowi (na stronie 9 
występują obie te sytuacje) 

Uwaga uwzględniona. 
Całość dokumentu poddano 
korekcie. 

128.  

Całość dokumentu Słowo „Strategia” w przypadku 
odnoszenia się konkretnie do 
Strategii Rozwoju Obszaru 
Metropolitalnego Warszawy do 
roku 2030 powinno być pisane z 
wielkiej litery (s. 9, druga strzałka) 

Błąd językowy. Uwaga uwzględniona. 
Całość dokumentu poddano 
korekcie. 

129.  

Wprowadzenie (s., zdanie 1) Do wykreślenia fragment zdania 
„na podstawie umowy podpisanej 
w dniu 17.02.2015 r.”  

Informacja o dacie podpisanej 
umowy jest zbędna w treści Strategii. 
Z punktu widzenia odbiorców 
dokumentu nic nie wnosi. 

Uwaga uwzględniona. 
Wprowadzenie 
przeformułowano 
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130.  

Wprowadzenie (s.1, ostatnie 
zdanie 1 akapitu) 

Do wykreślenia fragment zdania 
„które zostały wskazane przez 
Zamawiającego jako kluczowe dla 
tej części” 

Informacja jest zbędna w treści 
Strategii. Z punktu widzenia 
odbiorców dokumentu nic nie wnosi. 

Uwaga uwzględniona 
Wprowadzenie 
przeformułowano 

131.  
Metodyka opracowania Strategii, 
Grupy interesariuszy (s.8) 

W zdaniu wprowadzającym 
zmiana z „np.” na „m. in.” 

Użycie zwrotu „między innymi” lepiej 
oddaje szeroki charakter partycypacji 
przy opracowywaniu dokumentu. 

Uwaga uwzględniona. 
Całość dokumentu poddano 
korekcie. 

132.  

Metodyka opracowania Strategii, 
Grupy interesariuszy (s.8) 

Zmiana kolejności „przykładowych 
interesariuszy” w poszczególnych 
strefach na kolejność alfabetyczną 

Z obecnie zastosowanej kolejności 
trudno wyczytać jakiś porządek – 
zastosowanie kolejności 
alfabetycznej pozwoli go 
wprowadzić. 

Uwaga nieuwzględniona.   
Kolejność interesariuszy jest w 
tym przypadku nieistotna. 
 

133.  

Metodyka opracowania Strategii, 
Przeanalizowane kluczowe 
dokumenty (s.10) 

Z tekstu akapitu wprowadzającego 
powinno jasno wynikać, czy 
wskazany poniżej katalog 
dokumentów ma charakter 
wyczerpujący, czy przykładowy 

Brak konsekwencji w akapicie 
wprowadzającym – najpierw pojawia 
się zapis, że analiza została 
wykonana „na podstawie poniższych 
dokumentów” – co pozwala sądzić, 
że jest to katalog zamknięty, jednak 
na końcu akapitu można przeczytać, 
że „wśród dokumentów można 
wymienić MIĘDZY INNYMI” – co 
sugeruje, że to jednak przykładowe 
wyliczenie. 

Uwaga uwzględniona. 
Zapis zmodyfikowano. 

134.  

Diagnoza OMW, Wprowadzenie 
(s.12) 

Do wykreślenia fragment w 1 
zdaniu „wskazanym do 
wykorzystania przez 
Zamawiającego” 

Informacja jest zbędna w treści 
Strategii. Z punktu widzenia 
odbiorców dokumentu nic nie wnosi. 

Uwaga uwzględniona. 
Zapisy zmodyfikowano 

135.  
Diagnoza OMW, Wprowadzenie 
(s. 12) 

Z ostatniego akapitu do 
wykreślenia początek zdania „jak 
już sygnalizowano” 

Zbędna wstawka Uwaga uwzględniona. 
Zapisy zmodyfikowano 

136.  

Diagnoza OMW, Wprowadzenie 
(s. 12) 

Zmiana określenia „ponownie 
zweryfikowane” na „ponownie 
przeanalizowane” lub 
„zweryfikowane” 

Albo coś zostało „ponownie 
przeanalizowane” albo 
„zweryfikowane” – użycie zwrotu 
„ponownie zweryfikowane” sugeruje, 
ze jest to trzecia analiza – najpierw 

Uwaga uwzględniona. 
Zapisy zmodyfikowano 
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nastąpiła pierwsza analiza danych, 
potem jej weryfikacja, a dopiero 
potem „ponowne zweryfikowanie” 

137.  

Demografia i społeczeństwo, 
Liczba i struktura ludności (s.22, 
akapit 4) 

Jest „liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym”, a powinno być 
„udział osób w wieku 
poprodukcyjnym w strukturze 
ludności” 

Błąd w zapisie Uwaga uwzględniona. 
Zapisy zmodyfikowano 

138.  

Demografia i społeczeństwo, 
trendy demograficzne i migracja 
ludności (s.23, akapit 1) 

Wykreślenie z akapitu kierunków 
świata (północ, południe, zachód). 
Pozostawienie jedynie 
przykładowych gmin 
wymienionych łącznie. 

Użycie słowa „szczególnie”, po 
którym następuje wymienienie 3 z 4 
kierunków świata nie jest 
najszczęśliwsze 

Uwaga uwzględniona. 
Zapisy zmodyfikowano 

139.  
Demografia i społeczeństwo, 
Przestępczość i poczucie 
bezpieczeństwa (s.26, wykres 18) 

Poszczególne obserwacje na 
wykresie należy uszeregować od 
najwyższej do najniższej wartości. 

Uszeregowanie zmiennych malejąco 
ułatwi odbiór treści. 

Uwaga uwzględniona. 
Zapisy zmodyfikowano 

140.  

Demografia i społeczeństwo, 
Kluczowe obserwacje i wnioski 
(s.27, wniosek 1) 

Zdanie 2 wymaga 
przeredagowania. 

Użycie jednocześnie określeń „ciągły 
wzrost” oraz „dodatnia dynamika” w 
stosunku do liczby ludności jest 
nieuzasadnionym powtórzeniem. 

Uwaga uwzględniona. 
Zapisy zmodyfikowano 

141.  
Demografia i społeczeństwo, 
Kluczowe obserwacje i wnioski 
(s.27, wniosek 3) 

Zamiast określenia „wypływ liczby 
ludności” powinno być użyte 
określenie „odpływ liczby ludności” 

 Uwaga uwzględniona. 
Zapisy zmodyfikowano 

142.  

Transport i infrastruktura. 
Dostępność transportowa, drogi i 
kolej (s. 29, wniosek 1) 

Wyodrębnienie 2 zdania jako 
osobnego punktu. 

Informacja dotycząca słabych stron 
systemu drogowego OMW powinna 
być w osobnym punkcie, ponieważ 
stanowi odrębną całość. 

Uwaga uwzględniona. 
Zapisy zmodyfikowano 

143.  

Transport i komunikacja. 
Komunikacja publiczna – zdanie 
wprowadzające 

Jest „metropolitalny system 
komunikacyjny”, a powinno być 
„metropolitalny system 
komunikacji publicznej” 

Błąd językowy Uwaga uwzględniona – obecnie 
zapis brzmi „metropolitalny 
system komunikacji zbiorowej”. 

144.  
Transport i komunikacja. 
Komunikacja publiczna (s.30, 
wniosek 1) 

Wszystkie nazwy własne powinny 
być podane w całości 

Obecnie zapisy są niejednolite – 
jedne nazwy podane są całościowo, 
a inne skrótami, co powoduje chaos. 

Uwaga uwzględniona. 
Zapisy zmodyfikowano 
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145.  
Edukacja, kultura i dziedzictwo. 
Uczelnie wyższe (s.39, wykres 22) 

Do tytułu wykresu należy dodać 
rok, dla którego prezentowane są 
dane. 

 Uwaga uwzględniona. 
Zapisy zmodyfikowano 

146.  

Determinanty rozwoju OMW. 
Trendy w rozwoju metropolii (s.60) 

Zdanie nagłówkowe „Działania 
interesariuszy dla 
zdiagnozowanych zagrożeń dla 
miast europejskich” wymaga 
przeredagowania 

Zdanie nagłówkowe jest 
sformułowane w sposób bardzo 
niejasny. Dopiero z treści wyliczenia 
można domyślić się o co chodzi. 
 
Musi w jasny sposób wskazywać 
treść wyliczenia, w tym wypadku, że 
chodzi o działania mające 
przeciwdziałać zagrożeniom. 

Uwaga uwzględniona. 
Zapisy zmodyfikowano. 

147.  

Misja i wizja rozwoju OMW. Misja 
OMW (s.65) 

Poprawy wymaga nagłówek 
strony. 

Na tej stronie przedstawiona jest 
zarówno misja jak i wizja OMW, w 
związku z czym podtytuł powinien 
odnosić się do obu tych części, a nie 
jedynie do misji (w tym konkretnym 
przypadku wydaje się w ogóle 
zbędny, ponieważ tak brzmi główny 
nagłówek). 

Uwaga uwzględniona. 
Tytuł strony skorygowano. 

148.  

Zestawienie celów strategicznych. 
Założenia kierunkowe (s.70, 
akapit 3) 

Jest „kryterium rozwiązań 
kompleksowych”, a powinno być 
„kryterium rozwiązań 
komplementarnych” 

Błąd w zapisie (powtórzenie z 
akapitu 2) 

Uwaga uwzględniona 
Zapisy zmodyfikowano 
 

149.  

Pogłębiony opis celów 
strategicznych – cel strategiczny 
nr 1 (s.72, akapit 2) 

Jako rodzaje komunikacji 
występują obok siebie 
komunikacja kolejowa oraz 
szynowa – komunikacja kolejowa 
jest podgrupą komunikacji 
szynowej (w zdaniu nie ma np. 
komunikacji tramwajowej). 

Powtórzenie Uwaga uwzględniona 
Zapisy zmodyfikowano 

150.  
Pogłębiony opis celów 
strategicznych – cel strategiczny 
nr 1 (s.73, akapit 2) 

Zmiana niejasnego zapisu 
dotyczącego „dynamicznego i 
taktycznego zarządzania ruchem” 

Niejasna zbitka językowa – co 
oznacza „taktyczne zarządzanie 
ruchem?” 

Uwaga uwzględniona 
Zapisy zmodyfikowano 
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Joanna Celuch, osoba prywatna, mieszkanka OMW 

151.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew. Które w sposób 
znaczący zmienią nie tylko 
srodowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe które są 
poruszanane w tej częsci 
opracowania ale będą miały wpływ 
na zasoby przyrodnicze. 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna 
dwutororowa 400 000 V POWINNA 
być zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW  

Uwaga uwzględniona 
częściowo.  
Uwaga dotyczy pojedynczej 
inwestycji, która nie jest 
przedmiotem planowania 
strategicznego na poziomie 
OMW (na poziom pojedynczych 
projektów „schodzą” dokumenty 
bardziej szczegółowe). 
We wnioskach z diagnozy 
dotyczącej przestrzeni, 
środowiska i energetyki 
wskazano jako konieczność 
zmiany podejścia do procesów 
planowania i realizacji inwestycji 
publicznych poprzez 
zwiększenie udziału 
społeczeństwa (zwiększona rola 
partnerstwa i konsultacji 
społecznych), celem uniknięcia 
konfliktów podobnych do tych, 
które towarzyszą inwestycji 
będącej przedmiotem niniejszej 
uwagi. Dla wdrożenia nowych 
standardów postępowania na 
terenie OMW zaproponowano 
cel strategiczny nr 5: „Wysoki 
poziom kapitału ludzkiego i 
społecznego, udział 
mieszkańców OMW w 
kształtowaniu zrównoważonej 
metropolii, oparty na idei 
społeczeństwa obywatelskiego”. 
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152.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną.  
 
Proszę o dołączenie opracowań: 
w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Zabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu terenów 
w pobliżu lini 400 000 V (szacuje sie 
ze w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii) 

Uwaga uwzględniona 
częściowo.  
Uwaga dotyczy pojedynczej 
inwestycji, która nie jest 
przedmiotem planowania 
strategicznego na poziomie 
OMW (na poziom pojedynczych 
projektów „schodzą” dokumenty 
bardziej szczegółowe). 
We wnioskach z diagnozy 
dotyczącej przestrzeni, 
środowiska i energetyki 
wskazano jako konieczność 
zmiany podejścia do procesów 
planowania i realizacji inwestycji 
publicznych poprzez 
zwiększenie udziału 
społeczeństwa (zwiększona rola 
partnerstwa i konsultacji 
społecznych), celem uniknięcia 
konfliktów podobnych do tych, 
które towarzyszą inwestycji 
będącej przedmiotem niniejszej 
uwagi. Dla wdrożenia nowych 
standardów postępowania na 
terenie OMW zaproponowano 
cel strategiczny nr 5: „Wysoki 
poziom kapitału ludzkiego i 
społecznego, udział 
mieszkańców OMW w 
kształtowaniu zrównoważonej 
metropolii, oparty na idei 
społeczeństwa obywatelskiego”. 

153.  
Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 

Uwaga uwzględniona 
częściowo.  
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Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 
dla turystów także z OMW 

powoduje że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 
nieaktualne. Najpiękniejsze tereny 
terenów mazowieckich  - ziemia 
radziejowickia, ziemia 
chełmońskiego, zostaje poddane 
inwestycji budowy słupów 80 
metrowych  

Kozienice – Ołtarzew powinna byc 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obrzarów 
zielonych. 

Uwaga dotyczy pojedynczej 
inwestycji, która nie jest 
przedmiotem planowania 
strategicznego na poziomie 
OMW (na poziom pojedynczych 
projektów „schodzą” dokumenty 
bardziej szczegółowe). 
We wnioskach z diagnozy 
dotyczącej przestrzeni, 
środowiska i energetyki 
wskazano jako konieczność 
zmiany podejścia do procesów 
planowania i realizacji inwestycji 
publicznych poprzez 
zwiększenie udziału 
społeczeństwa (zwiększona rola 
partnerstwa i konsultacji 
społecznych), celem uniknięcia 
konfliktów podobnych do tych, 
które towarzyszą inwestycji 
będącej przedmiotem niniejszej 
uwagi. Dla wdrożenia nowych 
standardów postępowania na 
terenie OMW zaproponowano 
cel strategiczny nr 5: „Wysoki 
poziom kapitału ludzkiego i 
społecznego, udział 
mieszkańców OMW w 
kształtowaniu zrównoważonej 
metropolii, oparty na idei 
społeczeństwa obywatelskiego”. 

Anna Roszczyk, osoba prywatna, mieszkanka OMW 
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154.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew. Które w sposób 
znaczący zmienią nie tylko 
środowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe które są poruszane 
w tej części opracowania ale będą 
miały wpływ na zasoby 
przyrodnicze. 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna dwutorowa 
400 000 V POWINNA być 
zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW  

Uwaga powtórzona. 

155.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną.  
 
Proszę o dołączenie opracowań: 
w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Żabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

. Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu terenów 
w pobliżu linii 400 000 V (szacuje się 
że w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii) 

Uwaga powtórzona. 

156.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 
dla turystów także z OMW 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 
powoduje że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 
nieaktualne. Najpiękniejsze tereny 
terenów mazowieckich  - ziemia 
radziejowicka, ziemia 
chełmońskiego, zostaje poddane 
inwestycji budowy słupów 80 
metrowych  

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 
Kozienice – Ołtarzew powinna być 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obszarów 
zielonych. 

Uwaga powtórzona. 

Dominik Kwil, osoba prywatna, mieszkaniec OMW 
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157.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew. Które w sposób 
znaczący zmienią nie tylko 
srodowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe które są 
poruszanane w tej częsci 
opracowania ale będą miały wpływ 
na zasoby przyrodnicze. 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna 
dwutororowa 400 000 V POWINNA 
być zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW  

Uwaga powtórzona. 

158.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną.  
 
Proszę o dołączenie opracowań: 
w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Zabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

. Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu terenów 
w pobliżu lini 400 000 V (szacuje sie 
ze w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii) 

Uwaga powtórzona. 

159.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 
dla turystów także z OMW 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 
powoduje że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 
nieaktualne. Najpiękniejsze tereny 
terenów mazowieckich  - ziemia 
radziejowickia, ziemia 
chełmońskiego, zostaje poddane 
inwestycji budowy słupów 80 
metrowych  

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 
Kozienice – Ołtarzew powinna byc 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obrzarów 
zielonych. 

Uwaga powtórzona. 

Marzena Tomasik, osoba prywatna, mieszkanka OMW 
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160.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew. Które w sposób 
znaczący zmienią nie tylko 
srodowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe które są 
poruszanane w tej częsci 
opracowania ale będą miały wpływ 
na zasoby przyrodnicze. 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna 
dwutororowa 400 000 V POWINNA 
być zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW  

Uwaga powtórzona. 

161.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną.  
 
Proszę o dołączenie opracowań: 
w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Zabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

. Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu terenów 
w pobliżu lini 400 000 V (szacuje sie 
ze w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii) 

Uwaga powtórzona. 

162.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 
dla turystów także z OMW 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 
powoduje że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 
nieaktualne. Najpiękniejsze tereny 
terenów mazowieckich  - ziemia 
radziejowickia, ziemia 
chełmońskiego, zostaje poddane 
inwestycji budowy słupów 80 
metrowych  

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 
Kozienice – Ołtarzew powinna byc 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obrzarów 
zielonych. 

Uwaga powtórzona. 

Iwona Kasprzyk, osoba prywatna, mieszkanka OMW 
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163.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew. Które w sposób 
znaczący zmienią nie tylko 
srodowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe które są 
poruszanane w tej częsci 
opracowania ale będą miały wpływ 
na zasoby przyrodnicze. 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna 
dwutororowa 400 000 V POWINNA 
być zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW  

Uwaga powtórzona. 

164.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną.  
 
Proszę o dołączenie opracowań: 
w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Zabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

. Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu terenów 
w pobliżu lini 400 000 V (szacuje sie 
ze w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii) 

Uwaga powtórzona. 

165.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 
dla turystów także z OMW 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 
powoduje że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 
nieaktualne. Najpiękniejsze tereny 
terenów mazowieckich  - ziemia 
radziejowickia, ziemia 
chełmońskiego, zostaje poddane 
inwestycji budowy słupów 80 
metrowych  

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 
Kozienice – Ołtarzew powinna byc 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obrzarów 
zielonych. 

Uwaga powtórzona. 

Justyna Małecka, osoba prywatna, mieszkanka OMW 
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166.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew. Które w sposób 
znaczący zmienią nie tylko 
srodowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe które są 
poruszanane w tej częsci 
opracowania ale będą miały wpływ 
na zasoby przyrodnicze. 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna 
dwutororowa 400 000 V POWINNA 
być zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW  

Uwaga powtórzona. 

167.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną.  
 
Proszę o dołączenie opracowań: 
w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Zabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

. Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu terenów 
w pobliżu lini 400 000 V (szacuje sie 
ze w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii) 

Uwaga powtórzona. 

168.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 
dla turystów także z OMW 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 
powoduje że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 
nieaktualne. Najpiękniejsze tereny 
terenów mazowieckich  - ziemia 
radziejowickia, ziemia 
chełmońskiego, zostaje poddane 
inwestycji budowy słupów 80 
metrowych  

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 
Kozienice – Ołtarzew powinna byc 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obrzarów 
zielonych. 

Uwaga powtórzona. 

Bogusław Biały, osoba prywatna, mieszkaniec OMW 
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169.  

Przestrzeń, środowisko i 

energetyka 
Energetyka – STRONA 34 

 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 

inwestycji na terenie OMW – trasy 

elektroenergetycznej Kozienice- 

Ołtarzew, która w sposób 

znaczący zmieni nie tylko 

środowisko, nie tylko walory 

krajobrazowe, które są poruszane 

w tej części opracowania ale będą 

miały wpływ na zasoby 

przyrodnicze. Naruszony zostanie 

bezpowrotnie Bolimowsko-

Radziejowicki Obszar 

Chronionego Krajobrazu 

zniszczona zostanie okolica 

Stawów Jaktorowskich kod 

obszaru PL164 obszar specjalnej 

ochrony ptaków. Na terenie tych 

obszarów gniazduje wiele 

chronionych gatunków ptaków 

m.in. orzeł bielik czy bocian 

czarny. 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 

linia elektroenergetyczna dwutorowa 

400 000 V POWINNA być 

zauważona w tak ważnym 

dokumencie jak Strategia Rozwoju 

OMW  

Uwaga powtórzona. 

170.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 

planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną na terenie 

województwa mazowieckiego. 

Proszę o dołączenie opracowań: 

w jaki sposób inwestycja  zmieni 

krajobraz, środowisko gmin  

Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 

powinna być umieszczona w analizie 

SWOT. Zagrożenia z tytułu 

nieodwracalnych zmian 

krajobrazowych, wyludnieniu terenów 

w pobliżu linii 400 000 V (szacuje sie 

ze w pasie ok 2 km po obu stronach 

Uwaga powtórzona. 
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Tarczyn, Grójec, Żabia Wola, 

Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 

Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 

Ożarów Mazowiecki . 

linii). Wartość nieruchomości na 

obszarach wymienionych gmin w 

pasie  do 5 km straci na wartości 

ok.60 i więcej %. Niektóre w pasie 

linii będą bezwartościowe. 

Budowa linii napowietrznej stanowi 

dla ludności cywilnej zagrożenie 

atakami terrorystycznymi. 

171.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 

Rosnąca świadomość 

posiadanych zasobów i 

konieczności ich udostępnienia 

dla turystów także z OMW 

Brak wzmianki o inwestycji 

400 000 V Kozienice – Ołtarzew 

powoduje, że zapisy o terenach 

zielonych w gminach OMW, 

posiadanych zasobów są 

nieaktualne. Najpiękniejsze 

mazowieckie tereny  - ziemia 

radziejowickia, ziemia 

chełmońskiego, pozostałości 

Puszczy Jaktorowskiej zostaje 

poddane inwestycji budowy 

słupów 80 metrowych.  

W aspekcie turystki i terenów 

zielonych inwestycja 400000 V 

Kozienice – Ołtarzew powinna być 

wzięta pod uwagę jako zagrożenie 

dla rozwoju turystyki i obszarów 

zielonych. Masowo organizowane 

wycieczki rowerowe pojawiające się 

w związku z rozbudową ścieżek 

rowerowych przestaną być 

atrakcyjne. Spływy kajakowe pod 

liniami energetycznymi będą 

stanowiły zagrożenie dla zdrowia i 

życia ludzkiego. 

Uwaga powtórzona. 

Barbara Banaszek, osoba prywatna, mieszkaniec OMW 

172.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew, która w sposób 
znaczący zmieni nie tylko 
środowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe, które są poruszane 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna dwutorowa 
400 000 V POWINNA być 
zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW  

Uwaga powtórzona. 
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w tej części opracowania ale będą 
miały wpływ na zasoby 
przyrodnicze. Naruszony zostanie 
bezpowrotnie Bolimowsko-
Radziejowicki Obszar 
Chronionego Krajobrazu 
zniszczona zostanie okolica 
Stawów Jaktorowskich kod 
obszaru PL164 obszar specjalnej 
ochrony ptaków. Na terenie tych 
obszarów gniazduje wiele 
chronionych gatunków ptaków 
m.in. orzeł bielik czy bocian 
czarny. 

173.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną na terenie 
województwa mazowieckiego. 
Proszę o dołączenie opracowań: 
w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Żabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu terenów 
w pobliżu linii 400 000 V (szacuje sie 
ze w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii). Wartość nieruchomości na 
obszarach wymienionych gmin w 
pasie  do 5 km straci na wartości 
ok.60 i więcej %. Niektóre w pasie 
linii będą bezwartościowe. 
Budowa linii napowietrznej stanowi 
dla ludności cywilnej zagrożenie 
atakami terrorystycznymi. 

Uwaga powtórzona. 

174.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 
dla turystów także z OMW 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 
powoduje, że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 
nieaktualne. Najpiękniejsze 

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 
Kozienice – Ołtarzew powinna być 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obszarów 
zielonych. Masowo organizowane 

Uwaga powtórzona. 



  
 

85 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2007-2013 

Lp. 

Część dokumentu, do którego 
zgłoszona jest uwaga / sugestia 

(fragment oraz strona 
dokumentu) 

Treść uwagi / sugestii Uzasadnienie uwagi / sugestii Komentarz Deloitte 

mazowieckie tereny  - ziemia 
radziejowickia, ziemia 
chełmońskiego, pozostałości 
Puszczy Jaktorowskiej zostaje 
poddane inwestycji budowy 
słupów 80 metrowych.  

wycieczki rowerowe pojawiające się 
w związku z rozbudową ścieżek 
rowerowych przestaną być 
atrakcyjne. Spływy kajakowe pod 
liniami energetycznymi będą 
stanowiły zagrożenie dla zdrowia i 
życia ludzkiego. 

Jarosław Wróblewski, osoba prywatna, mieszkaniec OMW 

175.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew, która w sposób 
znaczący zmieni nie tylko 
środowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe, które są poruszane 
w tej części opracowania ale będą 
miały wpływ na zasoby 
przyrodnicze. Naruszony zostanie 
bezpowrotnie Bolimowsko-
Radziejowicki Obszar 
Chronionego Krajobrazu 
zniszczona zostanie okolica 
Stawów Jaktorowskich kod 
obszaru PL164 obszar specjalnej 
ochrony ptaków. Na terenie tych 
obszarów gniazduje wiele 
chronionych gatunków ptaków 
m.in. orzeł bielik czy bocian 
czarny. 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna dwutorowa 
400 000 V POWINNA być 
zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW  

Uwaga powtórzona. 

176.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną na terenie 
województwa mazowieckiego. 

Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 

Uwaga powtórzona. 
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Proszę o dołączenie opracowań: 
w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Żabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

krajobrazowych, wyludnieniu terenów 
w pobliżu linii 400 000 V (szacuje sie 
ze w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii). Wartość nieruchomości na 
obszarach wymienionych gmin w 
pasie  do 5 km straci na wartości 
ok.60 i więcej %. Niektóre w pasie 
linii będą bezwartościowe. 
Budowa linii napowietrznej stanowi 
dla ludności cywilnej zagrożenie 
atakami terrorystycznymi. 

177.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 
dla turystów także z OMW 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 
powoduje, że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 
nieaktualne. Najpiękniejsze 
mazowieckie tereny  - ziemia 
radziejowickia, ziemia 
chełmońskiego, pozostałości 
Puszczy Jaktorowskiej zostaje 
poddane inwestycji budowy 
słupów 80 metrowych.  

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 
Kozienice – Ołtarzew powinna być 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obszarów 
zielonych. Masowo organizowane 
wycieczki rowerowe pojawiające się 
w związku z rozbudową ścieżek 
rowerowych przestaną być 
atrakcyjne. Spływy kajakowe pod 
liniami energetycznymi będą 
stanowiły zagrożenie dla zdrowia i 
życia ludzkiego. 

Uwaga powtórzona. 

Bogusław Łoś, osoba prywatna, mieszkaniec OMW 

178.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew, która w sposób 
znaczący zmieni nie tylko 
środowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe, które są poruszane 
w tej części opracowania ale będą 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna dwutorowa 
400 000 V POWINNA być 
zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW  

Uwaga powtórzona. 
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miały wpływ na zasoby 
przyrodnicze. Naruszony zostanie 
bezpowrotnie Bolimowsko-
Radziejowicki Obszar 
Chronionego Krajobrazu 
zniszczona zostanie okolica 
Stawów Jaktorowskich kod 
obszaru PL164 obszar specjalnej 
ochrony ptaków. Na terenie tych 
obszarów gniazduje wiele 
chronionych gatunków ptaków 
m.in. orzeł bielik czy bocian 
czarny. 

179.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną na terenie 
województwa mazowieckiego. 
Proszę o dołączenie opracowań: 
w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Żabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu terenów 
w pobliżu linii 400 000 V (szacuje sie 
ze w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii). Wartość nieruchomości na 
obszarach wymienionych gmin w 
pasie  do 5 km straci na wartości 
ok.60 i więcej %. Niektóre w pasie 
linii będą bezwartościowe. 
Budowa linii napowietrznej stanowi 
dla ludności cywilnej zagrożenie 
atakami terrorystycznymi. 

Uwaga powtórzona. 

180.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 
dla turystów także z OMW 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 
powoduje, że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 
nieaktualne. Najpiękniejsze 
mazowieckie tereny  - ziemia 

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 
Kozienice – Ołtarzew powinna być 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obszarów 
zielonych. Masowo organizowane 
wycieczki rowerowe pojawiające się 

Uwaga powtórzona. 
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radziejowickia, ziemia 
chełmońskiego, pozostałości 
Puszczy Jaktorowskiej zostaje 
poddane inwestycji budowy 
słupów 80 metrowych.  

w związku z rozbudową ścieżek 
rowerowych przestaną być 
atrakcyjne. Spływy kajakowe pod 
liniami energetycznymi będą 
stanowiły zagrożenie dla zdrowia i 
życia ludzkiego. 

Wojciech Kaczorowski, osoba prywatna, mieszkaniec OMW 

181.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew. Które w sposób 
znaczący zmienią nie tylko 
srodowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe które są 
poruszanane w tej częsci 
opracowania ale będą miały wpływ 
na zasoby przyrodnicze. 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna 
dwutororowa 400 000 V POWINNA 
być zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW  

Uwaga powtórzona. 

182.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną.  
 
Proszę o dołączenie opracowań: 
w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Zabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

. Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu terenów 
w pobliżu lini 400 000 V (szacuje sie 
ze w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii) 

Uwaga powtórzona. 

183.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 
powoduje że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 
Kozienice – Ołtarzew powinna byc 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obrzarów 

Uwaga powtórzona. 
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dla turystów także z OMW nieaktualne. Najpiękniejsze tereny 
terenów mazowieckich  - ziemia 
radziejowickia, ziemia 
chełmońskiego, zostaje poddane 
inwestycji budowy słupów 80 
metrowych  

zielonych. 

Tomasz Olender, osoba prywatna, mieszkaniec OMW 

184.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew. Które w sposób 
znaczący zmienią nie tylko 
srodowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe które są 
poruszanane w tej częsci 
opracowania ale będą miały wpływ 
na zasoby przyrodnicze. 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna 
dwutororowa 400 000 V POWINNA 
być zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW  

Uwaga powtórzona. 

185.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną.  
 
Proszę o dołączenie opracowań: 
w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Zabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

. Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu terenów 
w pobliżu lini 400 000 V (szacuje sie 
ze w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii) 

Uwaga powtórzona. 

186.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 
powoduje że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 
Kozienice – Ołtarzew powinna byc 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obrzarów 

Uwaga powtórzona. 
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dla turystów także z OMW nieaktualne. Najpiękniejsze tereny 
terenów mazowieckich  - ziemia 
radziejowickia, ziemia 
chełmońskiego, zostaje poddane 
inwestycji budowy słupów 80 
metrowych  

zielonych. 

Marzena Tessar, osoba prywatna, mieszkanka OMW 

187.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew. Które w sposób 
znaczący zmienią nie tylko 
srodowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe które są 
poruszanane w tej częsci 
opracowania ale będą miały wpływ 
na zasoby przyrodnicze. 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna 
dwutororowa 400 000 V POWINNA 
być zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW  

Uwaga powtórzona. 

188.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną.  
 
Proszę o dołączenie opracowań: 
w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Zabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

. Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu terenów 
w pobliżu lini 400 000 V (szacuje sie 
ze w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii) 

Uwaga powtórzona. 

189.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 
powoduje że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 
Kozienice – Ołtarzew powinna byc 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obrzarów 

Uwaga powtórzona. 
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dla turystów także z OMW nieaktualne. Najpiękniejsze tereny 
terenów mazowieckich  - ziemia 
radziejowickia, ziemia 
chełmońskiego, zostaje poddane 
inwestycji budowy słupów 80 
metrowych  

zielonych. 

Agnieszka Wojciechowska, osoba prywatna, mieszkanka OMW 

190.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew, która w sposób 
znaczący zmieni nie tylko 
środowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe, które są poruszane 
w tej części opracowania ale będą 
miały wpływ na zasoby 
przyrodnicze. Naruszony zostanie 
bezpowrotnie Bolimowsko-
Radziejowicki Obszar 
Chronionego Krajobrazu 
zniszczona zostanie okolica 
Stawów Jaktorowskich kod 
obszaru PL164 obszar specjalnej 
ochrony ptaków. Na terenie tych 
obszarów gniazduje wiele 
chronionych gatunków ptaków 
m.in. orzeł bielik czy bocian 
czarny. 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna dwutorowa 
400 000 V POWINNA być 
zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW i przekazana do widomości 
mieszkańcom. 

Uwaga powtórzona. 

191.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną na terenie 
województwa mazowieckiego. 
Proszę o dołączenie opracowań: 

Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu terenów 

Uwaga powtórzona. 
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w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Żabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

w pobliżu linii 400 000 V (szacuje sie 
ze w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii). Wartość nieruchomości na 
obszarach wymienionych gmin w 
pasie  do 5 km straci na wartości 
ok.60 i więcej %. Niektóre w pasie 
linii będą bezwartościowe. 
Budowa linii napowietrznej stanowi 
dla ludności cywilnej zagrożenie 
atakami terrorystycznymi. 

192.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 
dla turystów także z OMW 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 
powoduje, że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 
nieaktualne. Najpiękniejsze 
mazowieckie tereny  - ziemia 
radziejowickia, ziemia 
chełmońskiego, pozostałości 
Puszczy Jaktorowskiej zostaje 
poddane inwestycji budowy 
słupów 80 metrowych.  

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 
Kozienice – Ołtarzew powinna być 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obszarów 
zielonych. Masowo organizowane 
wycieczki rowerowe pojawiające się 
w związku z rozbudową ścieżek 
rowerowych przestaną być 
atrakcyjne. Spływy kajakowe pod 
liniami energetycznymi będą 
stanowiły zagrożenie dla zdrowia i 
życia ludzkiego. Zielone płuca W-wy 
staną się strefą przemysłową. 

Uwaga powtórzona. 

Anna Szulowska, osoba prywatna, mieszkanka OMW 

193.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew. Które w sposób 
znaczący zmienią nie tylko 
srodowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe które są 
poruszanane w tej częsci 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna 
dwutororowa 400 000 V POWINNA 
być zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW  

Uwaga powtórzona. 
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opracowania ale będą miały wpływ 
na zasoby przyrodnicze. 

194.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną.  
 
Proszę o dołączenie opracowań: 
w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Zabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

. Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu terenów 
w pobliżu lini 400 000 V (szacuje sie 
ze w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii) 

Uwaga powtórzona. 

195.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 
dla turystów także z OMW 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 
powoduje że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 
nieaktualne. Najpiękniejsze tereny 
terenów mazowieckich  - ziemia 
radziejowickia, ziemia 
chełmońskiego, zostaje poddane 
inwestycji budowy słupów 80 
metrowych  

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 
Kozienice – Ołtarzew powinna byc 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obrzarów 
zielonych. 

Uwaga powtórzona. 

Eliza Jaroszewska, osoba prywatna, mieszkanka OMW 

196.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew, która w sposób 
znaczący zmieni nie tylko 
środowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe, które są poruszane 
w tej części opracowania ale będą 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna dwutorowa 
400 000 V POWINNA być 
zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW  

Uwaga powtórzona. 
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miały wpływ na zasoby 
przyrodnicze. Naruszony zostanie 
bezpowrotnie Bolimowsko-
Radziejowicki Obszar 
Chronionego Krajobrazu 
zniszczona zostanie okolica 
Stawów Jaktorowskich kod 
obszaru PL164 obszar specjalnej 
ochrony ptaków. Na terenie tych 
obszarów gniazduje wiele 
chronionych gatunków ptaków 
m.in. orzeł bielik czy bocian 
czarny. 

197.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną na terenie 
województwa mazowieckiego. 
Proszę o dołączenie opracowań: 
w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Żabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu terenów 
w pobliżu linii 400 000 V (szacuje sie 
ze w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii). Wartość nieruchomości na 
obszarach wymienionych gmin w 
pasie  do 5 km straci na wartości 
ok.60 i więcej %. Niektóre w pasie 
linii będą bezwartościowe. 
Budowa linii napowietrznej stanowi 
dla ludności cywilnej zagrożenie 
atakami terrorystycznymi. 

Uwaga powtórzona. 

198.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 
dla turystów także z OMW 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 
powoduje, że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 
nieaktualne. Najpiękniejsze 
mazowieckie tereny  - ziemia 

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 
Kozienice – Ołtarzew powinna być 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obszarów 
zielonych. Masowo organizowane 
wycieczki rowerowe pojawiające się 

Uwaga powtórzona. 
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radziejowickia, ziemia 
chełmońskiego, pozostałości 
Puszczy Jaktorowskiej zostaje 
poddane inwestycji budowy 
słupów 80 metrowych.  

w związku z rozbudową ścieżek 
rowerowych przestaną być 
atrakcyjne. Spływy kajakowe pod 
liniami energetycznymi będą 
stanowiły zagrożenie dla zdrowia i 
życia ludzkiego. 

Marcin Kindler, osoba prywatna, mieszkaniec OMW 

199.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew. Które w sposób 
znaczący zmienią nie tylko 
srodowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe które są 
poruszanane w tej częsci 
opracowania ale będą miały wpływ 
na zasoby przyrodnicze. 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna 
dwutororowa 400 000 V POWINNA 
być zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW  

Uwaga powtórzona. 

200.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną.  
 
Proszę o dołączenie opracowań: 
w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Zabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

. Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu terenów 
w pobliżu lini 400 000 V (szacuje sie 
ze w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii) 

Uwaga powtórzona. 

201.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 
powoduje że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 
Kozienice – Ołtarzew powinna byc 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obrzarów 

Uwaga powtórzona. 
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dla turystów także z OMW nieaktualne. Najpiękniejsze tereny 
terenów mazowieckich  - ziemia 
radziejowickia, ziemia 
chełmońskiego, zostaje poddane 
inwestycji budowy słupów 80 
metrowych  

zielonych. 

Barbara Lewicka-Arendt, osoba prywatna, mieszkanka OMW 

202.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew, która w sposób 
znaczący zmieni nie tylko 
środowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe, które są poruszane 
w tej części opracowania ale będą 
miały wpływ na zasoby 
przyrodnicze. Naruszony zostanie 
bezpowrotnie Bolimowsko-
Radziejowicki Obszar 
Chronionego Krajobrazu 
zniszczona zostanie okolica 
Stawów Jaktorowskich kod 
obszaru PL164 obszar specjalnej 
ochrony ptaków. Na terenie tych 
obszarów gniazduje wiele 
chronionych gatunków ptaków 
m.in. orzeł bielik czy bocian 
czarny. 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna dwutorowa 
400 000 V POWINNA być 
zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW  

Uwaga powtórzona. 

203.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną na terenie 
województwa mazowieckiego. 
Proszę o dołączenie opracowań: 

Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu terenów 

Uwaga powtórzona. 
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w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Żabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

w pobliżu linii 400 000 V (szacuje sie 
ze w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii). Wartość nieruchomości na 
obszarach wymienionych gmin w 
pasie  do 5 km straci na wartości 
ok.60 i więcej %. Niektóre w pasie 
linii będą bezwartościowe. 
Budowa linii napowietrznej stanowi 
dla ludności cywilnej zagrożenie 
atakami terrorystycznymi. 

204.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 
dla turystów także z OMW 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 
powoduje, że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 
nieaktualne. Najpiękniejsze 
mazowieckie tereny  - ziemia 
radziejowickia, ziemia 
chełmońskiego, pozostałości 
Puszczy Jaktorowskiej zostaje 
poddane inwestycji budowy 
słupów 80 metrowych.  

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 
Kozienice – Ołtarzew powinna być 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obszarów 
zielonych. Masowo organizowane 
wycieczki rowerowe pojawiające się 
w związku z rozbudową ścieżek 
rowerowych przestaną być 
atrakcyjne. Spływy kajakowe pod 
liniami energetycznymi będą 
stanowiły zagrożenie dla zdrowia i 
życia ludzkiego. 

Uwaga powtórzona. 

Sylwia Kucharczyk, osoba prywatna, mieszkanka OMW 

205.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew. Które w sposób 
znaczący zmienią nie tylko 
srodowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe które są 
poruszanane w tej częsci 
opracowania ale będą miały wpływ 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna 
dwutororowa 400 000 V POWINNA 
być zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW  

Uwaga powtórzona. 
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na zasoby przyrodnicze. 

206.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną.  
 
Proszę o dołączenie opracowań: 
w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Zabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

. Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu terenów 
w pobliżu lini 400 000 V (szacuje sie 
ze w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii) 

Uwaga powtórzona. 

207.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 
dla turystów także z OMW 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 
powoduje że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 
nieaktualne. Najpiękniejsze tereny 
terenów mazowieckich  - ziemia 
radziejowickia, ziemia 
chełmońskiego, zostaje poddane 
inwestycji budowy słupów 80 
metrowych  

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 
Kozienice – Ołtarzew powinna byc 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obrzarów 
zielonych. 

Uwaga powtórzona. 

Jarosław Dąbrowski, osoba prywatna, mieszkaniec OMW 

208.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew. Które w sposób 
znaczący zmienią nie tylko 
srodowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe które są 
poruszanane w tej częsci 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna 
dwutororowa 400 000 V POWINNA 
być zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW  

Uwaga powtórzona. 
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opracowania ale będą miały wpływ 
na zasoby przyrodnicze. 

209.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną.  
 
Proszę o dołączenie opracowań: 
w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Zabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

. Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu terenów 
w pobliżu lini 400 000 V (szacuje sie 
ze w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii) 

Uwaga powtórzona. 

210.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 
dla turystów także z OMW 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 
powoduje że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 
nieaktualne. Najpiękniejsze tereny 
terenów mazowieckich  - ziemia 
radziejowickia, ziemia 
chełmońskiego, zostaje poddane 
inwestycji budowy słupów 80 
metrowych  

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 
Kozienice – Ołtarzew powinna byc 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obrzarów 
zielonych. 

Uwaga powtórzona. 

Izabela Makowska, osoba prywatna, mieszkanka OMW 

211.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew. Które w sposób 
znaczący zmienią nie tylko 
srodowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe które są 
poruszanane w tej częsci 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna 
dwutororowa 400 000 V POWINNA 
być zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW  

Uwaga powtórzona. 
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opracowania ale będą miały wpływ 
na zasoby przyrodnicze. 

212.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną.  
 
Proszę o dołączenie opracowań: 
w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Zabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

. Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu terenów 
w pobliżu lini 400 000 V (szacuje sie 
ze w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii) 

Uwaga powtórzona. 

213.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 
dla turystów także z OMW 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 
powoduje że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 
nieaktualne. Najpiękniejsze tereny 
terenów mazowieckich  - ziemia 
radziejowickia, ziemia 
chełmońskiego, zostaje poddane 
inwestycji budowy słupów 80 
metrowych  

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 
Kozienice – Ołtarzew powinna byc 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obrzarów 
zielonych. 

Uwaga powtórzona. 

Dorota Biały, osoba prywatna, mieszkanka OMW 

214.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew, która w sposób 
znaczący zmieni nie tylko 
środowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe, które są poruszane 
w tej części opracowania ale będą 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna dwutorowa 
400 000 V POWINNA być 
zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW  

Uwaga powtórzona. 
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miały wpływ na zasoby 
przyrodnicze. Naruszony zostanie 
bezpowrotnie Bolimowsko-
Radziejowicki Obszar 
Chronionego Krajobrazu 
zniszczona zostanie okolica 
Stawów Jaktorowskich kod 
obszaru PL164 obszar specjalnej 
ochrony ptaków. Na terenie tych 
obszarów gniazduje wiele 
chronionych gatunków ptaków 
m.in. orzeł bielik czy bocian 
czarny. 

215.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną na terenie 
województwa mazowieckiego. 
Proszę o dołączenie opracowań: 
w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Żabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu terenów 
w pobliżu linii 400 000 V (szacuje sie 
ze w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii). Wartość nieruchomości na 
obszarach wymienionych gmin w 
pasie  do 5 km straci na wartości 
ok.60 i więcej %. Niektóre w pasie 
linii będą bezwartościowe. 
Budowa linii napowietrznej stanowi 
dla ludności cywilnej zagrożenie 
atakami terrorystycznymi. 

Uwaga powtórzona. 

216.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 
dla turystów także z OMW 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 
powoduje, że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 
nieaktualne. Najpiękniejsze 
mazowieckie tereny  - ziemia 

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 
Kozienice – Ołtarzew powinna być 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obszarów 
zielonych. Masowo organizowane 
wycieczki rowerowe pojawiające się 

Uwaga powtórzona. 
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radziejowickia, ziemia 
chełmońskiego, pozostałości 
Puszczy Jaktorowskiej zostaje 
poddane inwestycji budowy 
słupów 80 metrowych.  

w związku z rozbudową ścieżek 
rowerowych przestaną być 
atrakcyjne. Spływy kajakowe pod 
liniami energetycznymi będą 
stanowiły zagrożenie dla zdrowia i 
życia ludzkiego. 

Stowarzyszenie Zielone Budy, organizacja pozarządowa 

217.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo ważnej 
inwestycji na terenie OMW – trasy 
elektroenergetycznej Kozienice- 
Ołtarzew, która w sposób 
znaczący zmieni nie tylko 
środowisko, nie tylko walory 
krajobrazowe, które są poruszane 
w tej części opracowania ale będą 
miały wpływ na zasoby 
przyrodnicze. Naruszony zostanie 
bezpowrotnie Bolimowsko-
Radziejowicki Obszar 
Chronionego Krajobrazu 
zniszczona zostanie okolica 
Stawów Jaktorowskich kod 
obszaru PL164 obszar specjalnej 
ochrony ptaków. Na terenie tych 
obszarów gniazduje wiele 
chronionych gatunków ptaków 
m.in. orzeł bielik czy bocian 
czarny. 

Inwestycja tej wielkości, dwutorowa 
linia elektroenergetyczna dwutorowa 
400 000 V POWINNA być 
zauważona w tak ważnym 
dokumencie jak Strategia Rozwoju 
OMW  

Uwaga powtórzona. 

218.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych  inwestycji  w sieć 
Elektroenergetyczną na terenie 
województwa mazowieckiego. 
Proszę o dołączenie opracowań: 

Inwestycja Kozienice – Ołtarzew 
powinna być umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu terenów 

Uwaga powtórzona. 
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w jaki sposób inwestycja  zmieni 
krajobraz, środowisko gmin  
Tarczyn, Grójec, Żabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

w pobliżu linii 400 000 V (szacuje sie 
ze w pasie ok 2 km po obu stronach 
linii). Wartość nieruchomości na 
obszarach wymienionych gmin w 
pasie  do 5 km straci na wartości 
ok.60 i więcej %. Niektóre w pasie 
linii będą bezwartościowe. 
Budowa linii napowietrznej stanowi 
dla ludności cywilnej zagrożenie 
atakami terrorystycznymi. 

219.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich udostępnienia 
dla turystów także z OMW 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – Ołtarzew 
powoduje, że zapisy o terenach 
zielonych w gminach OMW, 
posiadanych zasobów są 
nieaktualne. Najpiękniejsze 
mazowieckie tereny  - ziemia 
radziejowickia, ziemia 
chełmońskiego, pozostałości 
Puszczy Jaktorowskiej zostaje 
poddane inwestycji budowy 
słupów 80 metrowych.  

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 V 
Kozienice – Ołtarzew powinna być 
wzięta pod uwagę jako zagrożenie 
dla rozwoju turystyki i obszarów 
zielonych. Masowo organizowane 
wycieczki rowerowe pojawiające się 
w związku z rozbudową ścieżek 
rowerowych przestaną być 
atrakcyjne. Spływy kajakowe pod 
liniami energetycznymi będą 
stanowiły zagrożenie dla zdrowia i 
życia ludzkiego. 

Uwaga powtórzona. 

Robert Kurek, osoba prywatna, mieszkaniec OMW 

220.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka – STRONA 34 
 

Brak wzmianki o bardzo 
ważnej inwestycji na terenie 
OMW – trasy 
elektroenergetycznej 
Kozienice- Ołtarzew. Które w 
sposób znaczący zmienią 
nie tylko środowisko, nie 
tylko walory krajobrazowe, 
które są poruszane w tej 

Inwestycja tej wielkości, 
dwutorowa linia 
elektroenergetyczna 
dwutorowa 400 000 V 
POWINNA być zauważona w 
tak ważnym dokumencie jak 
Strategia Rozwoju OMW 

Uwaga powtórzona. 
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części opracowania ale będą 
miały wpływ na zasoby 
przyrodnicze. 

221.  

Analiza SWOT  - STRONA 52 Brak dokładnej specyfikacji 
planowanych inwestycji w 
sieć 
Elektroenergetyczną. 
Proszę o dołączenie 
opracowań: w jaki sposób 
inwestycja zmieni krajobraz, 
środowisko gmin Tarczyn, 
Grójec, Żabia Wola, 
Radziejowice, Jaktorów, 
Baranów, Grodzisk 
Mazowiecki, Brwinów, 
Ożarów Mazowiecki . 

. Inwestycja Kozienice – 
Ołtarzew powinna być 
umieszczona w analizie 
SWOT. Zagrożenia z tytułu 
nieodwracalnych zmian 
krajobrazowych, wyludnieniu 
terenów w pobliżu linii 
400 000 V (szacuje sie ze w 
pasie ok 2 km po obu 
stronach linii) 

Uwaga powtórzona. 

222.  

Tereny zielone 
i turystyka – STRONA 53 
Rosnąca świadomość 
posiadanych zasobów i 
konieczności ich 
udostępnienia dla turystów 
także z OMW 

Brak wzmianki o inwestycji 
400 000 V Kozienice – 
Ołtarzew powoduje że zapisy 
o terenach zielonych w 
gminach OMW, posiadanych 
zasobów są nieaktualne. 
Najpiękniejsze tereny 
terenów mazowieckich - 
ziemia radziejowicka, ziemia 
Chełmońskiego zostaje 
poddane inwestycji budowy 
słupów 80 metrowych 

W aspekcie turystki i terenów 
zielonych inwestycja 400000 
V Kozienice – Ołtarzew 
powinna być wzięta pod 
uwagę jako zagrożenie dla 
rozwoju turystyki i obszarów 
zielonych. 

Uwaga powtórzona. 

Richard Grandmorin, osoba prywatna, mieszkaniec OMW 

223.  

Strona 30: “Z jednej strony dojazd 
kolej ą z dowolnego punktu na 
terenie OMW do centrum 
Warszawy nie przekracza 90 

Wg górnego opisu rysunku prawa 
mapa dotyczy czasu dojazdu 
samochodem.  

 Uwaga uwzględniona – omyłka 
skorygowana. 
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minut (mapa prawa), jednak z 
drugiej strony z wielu miejsc 
dojazd samochodem jest du ż o 
bardziej korzystny czasowo (mapa 
lewa)” 

224.  

Rozdział dot. Demografii (str. 21) 
oraz celów strategicznych (str. 61) 

Brak komentarzu dot. niskiego 
przyrostu naturalnego. Problem 
ten powinien zostać uwzględniony 
w celach strategicznych oraz w 
wskaźnikach  

 Uwaga nieuwzględniona -  
1) Pod względem liczby 

urodzeń na 1000 
mieszkańców Warszawa 
zajmuje konkurencyjną 
pozycję wobec europejskich 
miast. Wyższy w porównaniu 
z innymi metropoliami jest 
natomiast współczynnik 
zgonów, co w znacznej 
mierze jest wynikiem 
dostępności i jakości służby 
zdrowia. JST (a także 
dokumenty strategiczne 
przez nie wdrażane) mają 
ograniczony wpływ na 
podniesienie jakości i 
dostępności służby zdrowia, 
gdyż są to kwestie 
zarządzane na szczeblu 
centralnym.  

2) Wszystkie cele strategiczne 
sformułowane w dokumencie 
Strategii zmierzają do 
poprawy jakości życia w 
OMW. Można założyć, iż 
podniesienie poziomu 
jakości życia wpłynie 
pozytywnie na przyrost 
naturalny (na podstawie 
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przykładów m.in. Francji i 
krajów skandynawskich, 
gdzie programy nakierowane 
na zwiększenie przyrostu 
naturalnego stawiają przede 
wszystkim na podniesienie 
dostępności i jakości usług 
publicznych).  

225.  

Tabela 4 strona 49 Wykonawca strategii  nie rozumie 
różnicy pomiędzy szansami 
(zewnętrzny element) a silnymi 
stronami (wewnętrzny element) 
 
 
Np.:  
 
“Stabilna, wysoka pozycja 
Warszawy w rankingach 
międzynarodowych atrakcyjności 
/tempa rozwoju” jest silną stroną 
OMW ponieważ stanowi to 
wewnętrzny atut 

 Uwaga powtórzona.  
Uwaga uwzględniona – 
dokonano modyfikacji analizy 
SWOT. 

226.  

Tabela 12 Propozycja wskaźników.   Uwaga częściowo 
uwzględniona. 
Dokonano całościowego 
przeglądu sekcji dotyczącej 
wdrażania Strategii Rozwoju 
OMW w oparciu o opinie 
ekspertów i dodatkowe źródła 
informacji (publikacje PAN). 
Korekcie został poddany 
zarówno zestaw 
zaproponowanych wskaźników 
jak i sposób ich opisywania. 
Dodatkowo dodano zestaw 
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wskaźników dotyczących 
nowego, horyzontalnego celu 
strategicznego „0”. 

227.  

Tabela 12 „Odsetek ludności 
korzystającej z kanalizacji” 

Wartość celowa: Należy 
uwzględnić % i terminy wynikające 
z KPOŚK  

 Uwaga częściowo 
uwzględniona. 
Dokonano całościowego 
przeglądu sekcji dotyczącej 
wdrażania Strategii Rozwoju 
OMW w oparciu o opinie 
ekspertów i dodatkowe źródła 
informacji (publikacje PAN). 
Korekcie został poddany 
zarówno zestaw 
zaproponowanych wskaźników 
jak i sposób ich opisywania. 
Dodatkowo dodano zestaw 
wskaźników dotyczących 
nowego, horyzontalnego celu 
strategicznego „0”. 

228.  

Tabela 13:  
Długość ścieżek rowerowych na 
terenie OMW (km w przeliczeniu 
na 10 000 mieszkańców) / 
Kolumna jednostka 

Jest: kilometr 
powinno być: kilometr/ 10 000 
mieszkańców 

 Uwaga częściowo 
uwzględniona. 
Dokonano całościowego 
przeglądu sekcji dotyczącej 
wdrażania Strategii Rozwoju 
OMW w oparciu o opinie 
ekspertów i dodatkowe źródła 
informacji (publikacje PAN). 
Korekcie został poddany 
zarówno zestaw 
zaproponowanych wskaźników 
jak i sposób ich opisywania. 
Dodatkowo dodano zestaw 
wskaźników dotyczących 
nowego, horyzontalnego celu 
strategicznego „0”. Poprawiono 
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jednostkę miary w 
powoływanym wskaźniku 

229.  

Tabela 13:  
 
Udział mieszkańców OMW 
spędzających czas wolny na 
terenie obszaru metropolitalnego 
w całkowitej liczbie mieszkańców 
 

Wskaźnik ten nie pasuje do celów: 
obrazuje poziom biedy w OMW 
(biedniejsi nie pojadą na urlop 
więc zostają w OMW)  

 Uwaga uwzględniona. 
Dokonano całościowego 
przeglądu sekcji dotyczącej 
wdrażania Strategii Rozwoju 
OMW w oparciu o opinie 
ekspertów i dodatkowe źródła 
informacji (publikacje PAN). 
Korekcie został poddany 
zarówno zestaw 
zaproponowanych wskaźników 
jak i sposób ich opisywania 
(powoływany wskaźnik został 
zmodyfikowany). Dodatkowo 
dodano zestaw wskaźników 
dotyczących nowego, 
horyzontalnego celu 
strategicznego „0”. 

Zarząd Transportu Miejskiego 

230.  

Cały dokument  W pełni popieramy założenia 

Strategii polegające na integracji 

całego obszaru metropolitalnego pod 

kątem tworzenia wspólnego systemu 

komunikacji publicznej. ZTM 

wielokrotnie wnosił (oprócz integracji 

przestrzennej) o integrację 

infrastrukturalną, w której ważną rolę 

sprawowałoby województwo. W 

naszej ocenie, z uwagi na wagę i 

zakres działań, województwo 

Uwagi uwzględnione 
Zmieniono zapisy CS1 w 
wymiarze możliwym dla 
dokumentu strategicznego. 
Część informacji nie została 
umieszczona w dokumencie ze 
względu na jego strategiczny 
charakter – powinny się one 
zostać ponownie 
przeanalizowane na etapie 
opracowywania programu 
rozwoju komunikacji zbiorowej 
dla OMW 
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powinno aktywnie uczestniczyć w 

procesie integracji i wspierać go 

zarówno na polu finansowym jak i 

organizacyjnym. Integracja musi 

odbywać się przy istotnej roli m.st. 

Warszawy jako rdzenia obszaru 

metropolitalnego, które posiada 

potencjał i doświadczenie w tym 

zakresie. Już w chwili obecnej 

realizuje część zadań związanych z 

obsługą obszarów aglomeracji 

przyległych do miasta. Jednakże w 

naszej ocenie nie można 

pozostawiać integracji 

funkcjonowania transportu 

publicznego na obszarze 

kilkudziesięciu gmin tylko na barkach 

samorządów gminnych i 

powiatowych. Pragniemy ze 

szczególną uwagą zaznaczyć 

konieczność wpisania w Strategię 

zadania polegającego na 

opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań 

instytucjonalnych integrujących 

transport zbiorowy w obszarze 

metropolitalnym wraz z określeniem 

zasad finansowania tego typu 

działań integracyjnych (wspólna 

oferta taryfowo – biletowa, określenie 

potrzeb przewozowych) przy 



  
 

110 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2007-2013 

Lp. 

Część dokumentu, do którego 
zgłoszona jest uwaga / sugestia 

(fragment oraz strona 
dokumentu) 

Treść uwagi / sugestii Uzasadnienie uwagi / sugestii Komentarz Deloitte 

precyzyjnie ustalonym udziale 

poszczególnych jednostek 

samorządowych. W treści 

dokumentu nie zostało to określone. 

Np. w przypadku projektu 

dotyczącego przeprowadzenia 

audytu przesiadkowego całości 

systemu komunikacji zbiorowej nie 

zostały wskazane jednostki za to 

odpowiedzialne. Niezbędne jest w 

tym celu stworzenie odpowiednich 

ram prawnych, np. w postaci ustawy 

metropolitalnej, które regulowałyby 

kwestie organizacji, zarządzania i 

nadzorowania publicznego 

transportu zbiorowego na terenie 

wskazanego obszaru 

metropolitalnego.  

W naszym odczuciu bez podjęcia 

takich kroków rozwój integracji 

systemu transportu publicznego w 

metropolii warszawskiej będzie 

bardzo utrudniony, jeśli nie wręcz 

niemożliwy. Jedynie wspólne i 

zgodne działanie wszystkich szczebli 

administracji samorządowej daje 

szanse na to, że cele 

przygotowywanej właśnie strategii 

nie pozostaną jedynie martwymi 

zapisami. 
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231.  

Transport i infrastruktura, 
Komunikacja publiczna, str. 30 

Zarząd Transportu Miejskiego to 
organizator a nie przewoźnik. 

W myśl Ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym ZTM jest organizatorem 

publicznego transportu zbiorowego. 

Jako jednostka organizacyjna m.st. 

Warszawy wykonuje zadania w 

zakresie organizacji, zarządzania i 

nadzorowania lokalnego transportu 

zbiorowego na terenie Warszawy 

oraz gmin okołowarszawskich, jeżeli 

wynika to ze stosownych porozumień 

międzygminnych. 

Uwaga uwzględniona, dodano 
odpowiednią adnotację. 

232.  

Transport i infrastruktura, 
Komunikacja publiczna, str. 30 

Warszawska Kolej Dojazdowa i 
Polskie Koleje Państwowe to dwie 
odmienne spółki. 

WKD jest spółką, której 

większościowym właścicielem (95%) 

jest Województwo Mazowieckie, a 

PKP należy do Skarbu Państwa. 

Spółki te różnią się zarówno na 

szczeblu własnościowym, jak 

również infrastrukturalnym. Pełnią 

odmienne funkcje w zakresie obsługi 

transportowej aglomeracji 

warszawskiej, jednak posiadają 

wspólną cechę polegającą na 

zapewnieniu połączenia obszarów 

aglomeracji z Warszawą. 

Uwaga uwzględniona. 
Zapis zmodyfikowano. 

233.  

Transport i infrastruktura, 
Komunikacja publiczna, str. 30 

 ZTM jako jednostka organizacyjna 

m.st. Warszawy ma prawo 

organizowania komunikacji miejskiej 

poza granicami Warszawy tylko na 

podstawie stosownych porozumień 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Uwaga jest bardzo 
szczegółowa, większość jej 
postulatów powinna zostać 
uwzględniona w programach 
operacjonalizujących Strategię. 
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określających współfinansowanie linii 

strefowych i lokalnych. Podpisywanie 

porozumień między poszczególnymi 

gminami i Warszawą jest dobrowolne 

i odbywa się na podstawie 

obustronnych negocjacji. Należy 

jasno wskazać, iż m.st. Warszawa 

obsługując transportem zbiorowym 

okoliczne gminy realizuje ich własne 

zadania w zakresie organizowania 

komunikacji miejskiej, określone 

przepisami odrębnymi. W ramach 

współpracy z gminami pasażerowie 

mają możliwość korzystania z ofert 

taryfowych (wspólny bilet ZTM-KM-

WKD, wspólny bilet Warszawa-

Łomianki, Warszawa+) 

umożliwiających podróże między 

Warszawą i gminami, jak również 

pomiędzy poszczególnymi gminami. 

Powyższą ofertę można uznać jako 

wspominany w treści Strategii 

Rozwoju OMW do roku 2030 bilet 

metropolitalny (którego zasięg jest 

jednak ograniczony do gmin 

posiadających stosowne 

porozumienia). Biorąc powyższe pod 

uwagę, sieć komunikacyjna, na której 

wykonywane są przewozy o 

charakterze użyteczności publicznej, 

Uzupełniono zapis dotyczący 
biletu metropolitalnego o 
istniejące porozumienia 
pomiędzy niektórymi JST oraz 
organizatorami transportu 
zbiorowego/ przewoźnikami. 
Natomiast nie uzupełniono 
Strategii o szczegółowe 
informacje dot. finansowania 
transportu przez poszczególne 
gmin, utrzymanie sieci 
komunikacyjnej, itp.  
Przeformułowano także zapisy 
dotyczące CS1 w postulowanym 
przez zgłaszającego uwagę 
kierunku.  
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organizowanej lub 

współorganizowanej przez m.st. 

Warszawa, obejmuje swoim 

zasięgiem obszar Warszawy oraz 30 

okolicznych gmin. Gminy w swoich 

negatywnych wypowiedziach 

zapewne pomijały fakt, że żadna z 

nich nie finansuje publicznego 

transportu zbiorowego w nawet 

choćby zbliżonym stopniu do 

Warszawy – w gminach podmiejskich 

wydatki na transport publiczny 

oscylują w granicach 0-5% wydatków 

bieżących, podczas gdy w 

Warszawie ten wskaźnik dochodzi do 

15%. Należy też wspomnieć, że linie 

komunikacji podmiejskiej w 

granicach Warszawy są w całości 

finansowane ze środków m. st. 

Warszawy (pomijając wpływy z 

biletów). Dofinansowanie gmin 

dotyczy pracy przewozowej 

realizowanej na tych liniach poza 

granicami Warszawy. 

234.  

Transport i infrastruktura, 
Kluczowe obserwacje i wnioski, 
str. 32 

 Jak już wspomniano powyżej, 

organizacja komunikacji miejskiej 

należy do zadań własnych 

poszczególnych gmin. W przypadku 

porozumień międzygminnych koszty 

organizowania transportu 

Uwaga nieuwzględniona  
Uwaga jest zasadna, a 
przedstawione problemy 
pojawiają się w dokumentach 
diagnostycznych na poziomie 
OMW i aglomeracji 
warszawskiej, jednakże poziom 
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zbiorowego dzielone są pomiędzy 

gminy i m.st. Warszawa. 

Postulowane w tej części dokumentu 

lepsze dopasowanie do potrzeb 

mieszkańców w zakresie 

częstotliwości i zwiększenia 

obszarów obsługiwanych systemem 

komunikacji publicznej wymagać 

będzie zwiększenia nakładów 

finansowych  przez poszczególne 

gminy. Skuteczna realizacja tego 

typu działań w dużej mierze 

uzależniona jest od powołania 

jednostki organizującej publiczny 

transport zbiorowy w skali 

aglomeracji. Należy też zaznaczyć, 

że obecnie na poziomie 

wojewódzkim wydatki na transport 

publiczny są ograniczone do 

dotowania przewozów kolejowych 

(Koleje Mazowieckie, WKD), a 

powiaty w ogóle nie są 

zaangażowane finansowo w 

organizację transportu publicznego. 

Skutkuje to fragmentaryzacją usług 

ze względu na duże rozdrobnienie 

głównych interesariuszy, jakimi są 

gminy i brak koordynacji na 

wyższych szczeblach samorządu. 

szczegółowości opisywanego 
zjawiska sprawia, iż jest to 
materiał do uwzględnienia na 
poziomie programów 
operacjonalizujących Strategię. 
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235.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka,  
Zasoby mieszkaniowe i 
suburbanizacja, str. 36 

 W zakresie suburbanizacji należy 

jasno wskazać jej niekorzystny 

wpływ na organizację komunikacji 

miejskiej. Suburbanizacja Warszawy 

i związana z nią urbanizacja terenów 

podmiejskich potęguje dośrodkowy 

charakter przemieszczeń 

pracowników w obszarze aglomeracji 

warszawskiej oraz zwiększa 

transportochłonność całego systemu 

transportowego. Suburbanizacja 

miasta przyczynia się do zaburzenia i 

rozproszenia, skoncentrowanych 

dotychczas obszarów 

mieszkaniowych. Proces ten, 

zarówno w granicach Warszawy jak i 

poza nią, w wielu miejscach 

przyjmuje niekontrolowaną formę 

„rozlewania się zabudowy”. Zjawisko 

to negatywnie oddziałuje na 

organizację obsługi transportowej 

danego obszaru. Oddalanie się 

zabudowy od tradycyjnych, 

wysokowydajnych korytarzy 

transportowych zwiększa koszty 

dostarczenia usług transportu 

publicznego (oraz innych usług 

publicznych), a przy ich niedoborze 

jednocześnie sprzyja wzrostowi 

udziału transportu indywidualnego w 

Uwaga uwzględniona  
Zapis uzupełniono o 
podkreślenie negatywnego 
wpływu zjawiska suburbanizacji 
na organizację komunikacji 
miejskiej. 
Uwaga uwzględniona także 
poprzez przeformułowanie 
opisów odnośnych celów 
strategicznych 
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wykonywanych podróżach. 

236.  

Analiza SWOT/TOWS 
Analiza obszaru metropolitalnego 
(3/5),  
str. 51 

 Obecne zasady współpracy 

występującej pomiędzy 

poszczególnymi jednostkami 

samorządu terytorialnego w zakresie 

organizowania publicznego 

transportu zbiorowego wynikają 

ściśle z obowiązujących aktów 

prawa. Dopiero zmiany w tym 

zakresie, np. w postaci wspomnianej 

powyżej ustawy metropolitalnej 

pozwolą na wzrost postulowanej w 

Strategii integracji sieci transportu 

zbiorowego w skali omawianego 

obszaru metropolitalnego. 

Uwaga nieuwzględniona 
Uwaga o charakterze opinii. 

237.  

Cel strategiczny 1 str. 74 Działania przygotowawcze Rozmowy w gronie wszystkich 

interesariuszy strony publicznej (m. 

st. Warszawy, województwa 

mazowieckiego, przedstawicieli 

powiatów i gmin OMW) w celu 

identyfikacji potrzeb i możliwości 

rozwinięcia współpracy w obecnych 

ramach prawnych, jednocześnie 

wspólny apel do ustawodawcy o 

stworzenie konstrukcji prawnych 

ułatwiających współpracę na 

poziomie metropolitalnym, zarówno 

w kwestiach organizacyjnych, jak i 

finansowych. 

Uwaga uwzględniona 
Uzupełniono zapisy związane z 
CS „0” 
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238.  

Monitoring i ewaluacja Strategii,  
Wskaźniki do monitoringu i 
ewaluacji, str. 105 

Brak możliwości finansowych i 
organizacyjnych monitoringu 
wskaźników realizacji pierwszego 
celu strategicznego. 

Na podstawie wyżej wskazanych 

informacji taryfowych postulujemy o 

określenie liczby gmin objętych 

biletem metropolitalnym w roku 

bazowym na poziomie 31. 

W zakresie średniego czasu 

opóźnień pojazdów komunikacji 

publicznej w podziale na 

poszczególne gminy informujemy, iż 

biorąc pod uwagę m.in. wielkość 

analizowanego obszaru, ZTM 

aktualnie nie posiada możliwości 

finansowych i organizacyjnych 

pozwalających na określanie tego 

typu wskaźników. Jak wskazano 

powyżej, ZTM organizuje transport 

zbiorowy na terenie Warszawy i 

częściowo na terenie gmin, gdzie 

prowadzą działalność również inni 

organizatorzy transportu 

publicznego, jak również 

przewoźnicy, co do których ZTM nie 

ma żadnych możliwości nadzorczych 

i kontrolnych. Powyższe związane 

jest również z brakiem możliwości 

określania wskaźnika wariancji 

odstępów czasowych pomiędzy 

kolejnymi przyjazdami środków 

komunikacji publicznej w rozkładzie 

jazdy. 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. 
Dokonano całościowego 
przeglądu sekcji dotyczącej 
wdrażania Strategii Rozwoju 
OMW w oparciu o opinie 
ekspertów i dodatkowe źródła 
informacji (publikacje PAN). 
Korekcie został poddany 
zarówno zestaw 
zaproponowanych wskaźników 
jak i sposób ich opisywania. 
Dodatkowo dodano zestaw 
wskaźników dotyczących 
nowego, horyzontalnego celu 
strategicznego „0”.  
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Beata Gładoch-Jasińska, Zielone Mazowcze (organizacja pozarządowa) 

239.  

Demografia i społeczeństwo 
Kluczowe obserwacje i wnioski 
(str. 27) 

Brakuje napiętnowania zjawiska 
rozlewania się miasta (urban 
sprawl). 

Konieczne jest ukierunkowanie 
rozwoju przestrzennego na korytarze 
wyposażone w infrastrukturę 
transportową (przede wszystkim 
szynową) oraz zachowanie 
przestrzeni zielonych. Chaotyczne 
rozlewania się miasta generuje 
wysokie koszty bezpośrednie i 
zewnętrzne, zarówno dla 
mieszkańców, jak i samorządów. 

Uwaga uwzględniona  
Zapis został doprecyzowany w 
sposób wskazujący na 
negatywny wymiar zjawiska 
urban sprawl. Dodano również 
pełną definicję tego zjawiska w 
stosownym przypisie. 

240.  

Transport i infrastruktura 
Komunikacja publiczna (str. 30) 

Warto podkreślić, że również w 
Warszawie jest pole do dalszej 
integracji transportu zbiorowego. 

OMW powinno dążyć do integracji 
wszystkich rodzajów biletów, również 
jednorazowych i czasowych (obecnie 
nieuznawanych u przewoźników 
kolejowych). 

Uwaga częściowo uwzględniona 
– w szczegółowym opisie CS1 
umieszczono zapisy dotyczące 
pogłębiania integracji transportu 
zbiorowego na terenie całego 
OMW (w tym w Warszawie). 

241.  

Transport i infrastruktura 
Dostępność transportowa, drogi i 
kolej (str. 29) 

W diagnozie pominięto problem 
braku spójnej sieci infrastruktury 
rowerowej w Warszawie, i braku 
takiej sieci w ogóle w skali OMW. 

Jest to poważny problem 
wymagający spójnego działania JST, 
co dostrzeżono w planowanych 
interwencjach, lecz pominięto w 
diagnozie. 

Uwaga uwzględniona – dodano 
stosowny zapis w diagnozie. 

242.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Zasoby mieszkaniowe i 
suburbanizacja (str. 36) 

Należy przeformułować 
stwierdzenie, że „Infrastruktura nie 
jest przystosowana do wciąż 
zwiększającego się natężenia 
ruchu [na skutek suburbanizacji] i 
w konsekwencji poziom 
zatorów komunikacyjnych rośnie”, 
tak by wynikało z niego, że w 
dłuższej perspektywie jest to 
problem nie do rozwiązania. 

Obecne sformułowanie sugeruje, że 
problem można rozwiązać, 
rozbudowując infrastrukturę. 
Tymczasem takie działania mogą co 
najwyżej spotęgować problem, 
zachęcając większą liczbę ludzi do 
dojazdu do zatłoczonego obszaru 
miejskiego samochodem. Konieczne 
jest efektywne planowanie 
przestrzenne i rozwój komunikacji 
alternatywnej, w tym zwłaszcza 

Uwaga nieuwzględniona 
Stwierdzenie, iż „Infrastruktura 
nie jest przystosowana do wciąż 
zwiększającego się natężenia 
ruchu i w konsekwencji poziom 
zatorów komunikacyjnych 
rośnie” jest prawdziwe i nie 
sugeruje przytoczonego przez 
autorkę uwagi rozwiązania. 
Rekomendowane przez autorów 
dokumentu Strategii rozwiązania 
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szynowej, w celu ograniczenia skali 
dojazdów do miasta samochodem. 
Pomocny w tym względzie będzie 
również rozwój sieci tras rowerowych 
wysokiej jakości. 

znajdują się w opisach celów 
strategicznych „Inteligentna, 
zintegrowana sieć transportu 
zbiorowego dla OMW” oraz „Ład 
przestrzenny, oparty na 
kompleksowym planowaniu, 
zapewniającym 
komplementarność funkcji, 
estetykę, wykorzystanie 
istniejących potencjałów oraz 
uwzględniającym zrównoważony 
rozwój”. 

243.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Kluczowe obserwacje i wnioski 
(str. 37) 

We wnioskach brakuje informacji o 
potrzebie ochrony obszarów 
zielonych.  

Choć w obrębie OMW nadal 
funkcjonuje dużo obszarów 
zielonych, zanikają one w 
błyskawicznym tempie. Brak 
efektywnych działań 
zapobiegających dalszemu 
rozlewaniu się zabudowy będzie 
skutkował diagnozą wskazującą jako 
problem niewystarczającą ilość 
terenów zielonych za kilkanaście lat. 

Uwaga uwzględniona  
Potrzeba ochrony obszarów 
zielonych została podkreślona w 
kluczowych obserwacjach i 
wnioskach. Ochrona terenów 
zielonych została także 
uwzględniona w opisie celu 
strategicznego „Ład 
przestrzenny, oparty na 
kompleksowym planowaniu, 
zapewniającym 
komplementarność funkcji, 
estetykę, wykorzystanie 
istniejących potencjałów oraz 
uwzględniającym zrównoważony 
rozwój”. 

244.  

Analiza SWOT  
Transport 
publiczny 
i dostępność 
komunikacyjna (str. 51) 

W analizie SWOT rosnące 
standardy (wymagania) w zakresie 
stosowania ekologicznych 
rozwiązań w transporcie, zarówno 
w skali mikro (np. pojazdu) jak i 
makro (planowania systemu 
transportowego) powinny być 

W analizie SWOT słusznie zwrócono 
uwagę na ryzyko działań według 
nieaktualnego paradygmatu 
maksymalizacji ruchu 
samochodowego, lecz coraz wyższe 
standardy w zakresie 
proekologicznych rozwiązań 

Uwaga uwzględniona 
Zapisy zmodyfikowano. 
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traktowane jako szansa, a nie 
zagrożenie. 

transportowych są szansą na zmianę 
tego modelu działania, a nie 
zagrożeniem. 

245.  

Analiza SWOT  
Transport 
publiczny 
i dostępność 
komunikacyjna (str. 51) 

Do słabych stron należy dodać 
brak spójnej sieci infrastruktury 
rowerowej wysokiej jakości. 

Problem ten jest szczególnie 
poważny w skali OMW, jako że 
Warszawa stopniowo uzupełnia luki 
w sieci wewnątrz miasta oraz 
realizuje inwestycje zgodne z 
określonymi standardami jakości. 

Uwaga uwzględniona 
Zapisy zmodyfikowano. 

246.  

Analiza SWOT 
Potencjał ludnościowy (str. 52) 

Wśród słabych stron potencjału 
ludnościowego lub dostępności 
komunikacyjnej należy wskazać 
stosowanie rozwiązań nie 
uwzględniających potrzeb osób 
starszych. 

Starzejące się społeczeństwo 
wymaga rozwiązań 
infrastrukturalnych umożliwiające 
wygodne i bezpieczne poruszanie 
się, co utrudniają inwestycje 
zorientowane na maksymalizację 
ruchu samochodowego 
(dyskryminujące pieszych poprzez 
wydłużanie odległości do przejścia 
na skrzyżowaniach lub 
ograniczających liczbę przejść dla 
pieszych). 

Uwaga uwzględniona 
Zapisy zmodyfikowano. 

247.  

Zestawienie celów strategicznych 
Cele strategiczne OMW (str. 69) 

Cel 1 powinien uwzględniać 
również przyjazne dla środowiska, 
niezmotoryzowane sposoby 
przemieszczania się (ruch pieszy i 
rowerowy). 

Ruch pieszy i rowerowy stanowi 
kluczowe uzupełnienie efektywnego 
systemu transportu publicznego, 
będąc pierwszym i ostatnim 
elementem podróży z 
wykorzystaniem komunikacji 
zbiorowej. W związku z tym 
infrastruktura powinna zapewniać 
dobre warunki ruchu 
niezmotoryzowanym. 

Uwaga uwzględniona 
Zapisy zmodyfikowano. 

248.  

Zestawienie celów strategicznych 
Cele strategiczne OMW (str. 69) 

Cel 2 powinien uwzględniać 
„trwały i zrównoważony rozwój”. 

Sformułowanie „zrównoważony 
rozwój” bywa często błędnie 
rozumiane jako równoczesne 
działania w różnych kierunkach, co 

Uwaga uwzględniona 
Doprecyzowano zapisy w sekcji 
kluczowe wnioski z diagnozy w 
celu podkreślenia faktycznego 
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może stać w sprzeczności z istotą 
sustainable development, czyli 
rozwojem zapewniającym trwałe 
podstawy do długofalowego rozwój 
bez szkody dla przyszłych pokoleń. 

znaczenia terminu sustainable 
development 

249.  

Pogłębiony opis celów 
strategicznych 
Cel strategiczny nr 1 (str. 72-4) 

W charakterystyce celu i/lub 
kierunkach realizacji należy 
doprecyzować, że interwencja 
powinna być ukierunkowana 
zarówno na zwiększanie popytu 
na przyjazne dla środowiska i 
przestrzeni środki transportu jak i 
ograniczanie popytu na 
samochodowy transport 
indywidualny. 

Opis interwencji w postaci „budowy 
obwodnic i tras szybkiego ruchu 
skracających czas dojazdu do 
węzłów multimodalnych” nie pasuje 
ani do celu rozwoju „sieci transportu 
publicznego” ani do celu zwiększenia 
udziału przyjaznych dla środowiska 
środków transportu. Obwodnice i 
trasy szybkiego ruchu są 
rozwiązaniem zastępczym 
(konkurencyjnym) względem 
komunikacji zbiorowej, a nie jej 
uzupełnieniem.  

Uwaga uwzględniona 
Podkreślono zapis: ”Należy 
zachować uzgodnioną dla 
współczesnych procesów 
rozwojowych w metropoliach 
hierarchię transportu (w 
kolejności malejących 
preferencji i rosnących 
obostrzeń organizacyjno-
dostępowych): ruch pieszy, 
ruch rowerowy, komunikacja 
publiczna szynowa, komunikacja 
publiczna samochodowa, 
transport samochodowy – 
indywidualny. 

250.  

Pogłębiony opis celów 
strategicznych 
Cel strategiczny nr 1 (str. 74) 

Lokalizacja parkingów „Parkuj i 
jedź” powinna zostać 
doprecyzowana. 

Parkingi „PiJ” powinny powstawać 
przy punktach przesiadkowych poza 
Warszawą, ewentualnie na jej 
obrzeżach charakteryzujących się 
luźną zabudową jednorodzinną. W 
innym wypadku stanowią one 
konkurencje dla komunikacji 
zbiorowej, zachęcając do korzystania 
z samochodu w pierwszej fazie 
podróży. W obszarach intensywnej 
zabudowy wewnątrz Warszawy 
parkingi powinny być ograniczone do 
typu „Parkuj rower i jedź” 
(Bike&Ride). 

Uwaga uwzględniona 
Uzupełniono zapisy o 
sformułowanie: (tworzenie 
multimodalnych węzłów 
przesiadkowych poza granicami 
miasta rdzenia) 
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251.  

Pogłębiony opis celów 
strategicznych 
Cel strategiczny nr 1 (str. 74) 

Należy wskazać potrzebę 
przyjęcia jednolitych standardów 
infrastruktury rowerowej w skali 
OMW. 

Ogólny zapis „budowy ścieżek 
rowerowych i ciągów pieszo-
rowerowych” stwarza ryzyko 
pogorszenia, zamiast polepszenia 
warunków podróży. Konieczne jest 
przyjęcie standardów infrastruktury 
rowerowej, wzorowanych np. na 
warszawskich, oraz standardów 
infrastruktury pieszej. 

Uwaga uwzględniona  
Dopisano kwestie standaryzacji 
w zapisach dotyczących 
konieczności utworzenia 
systemu tras rowerowych na 
terenie OMW 

252.  

Monitoring i ewaluacja Strategii 
Wskaźniki do monitoringu i 
ewaluacji (str.105) 

Wskaźnik opóźnień w ruchu 
samochodowym nie odnosi się do 
celu strategicznego i jest oparty na 
danych nie uwzględniających 
konstytucyjnej zasady 
praworządnośc. Powinien zostać 
wykreślony lub zastąpiony innym, 
odnoszącym się do rozwoju 
transportu publicznego, a nie 
inwestycji intensyfikujących ruch 
samochodowy, np. średnim 
czasem jazdy komunikacją 
zbiorową do centrum Warszawy. 

Obecnie nagminnym zjawiskiem w 
Polsce jest jazda z prędkością 
wyższej od dopuszczalnej. W 
praktyce jest to zachowanie 
domyślne kierowców w Polsce. 
Powoduje to, że przyjmowanie jako 
punktu odniesienia czasów jazdy w 
okresach ruchu swobodnego 
oznacza przyzwolenie na 
niebezpieczne zachowania na 
drogach, generujące (przede 
wszystkim poprzez wypadki) 
znacznie wyższe koszty niż 
opóźnienia.  
 
Wątpliwości  budzi również przyjęta 
miara. Można domniemywać, że 
chodzi o opóźnienia doświadczane 
przez jednego kierowcę, lecz nie 
zostało to w żaden sposób 
wyjaśnione. Tak sformułowany 
wskaźnik nie ilustruje w praktyce 
efektywności funkcjonowania 
systemu transportowego. Miarą 
efektywności może być 
przepustowość mierzona w liczbie 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. 
Dokonano całościowego 
przeglądu sekcji dotyczącej 
wdrażania Strategii Rozwoju 
OMW w oparciu o opinie 
ekspertów i dodatkowe źródła 
informacji (publikacje PAN). 
Korekcie został poddany 
zarówno zestaw 
zaproponowanych wskaźników 
jak i sposób ich opisywania. 
Dodatkowo dodano zestaw 
wskaźników dotyczących 
nowego, horyzontalnego celu 
strategicznego „0”. 
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osób lub osobokilometrów. Jako 
przykład nieadekwatności tak 
sformułowanego wskaźnika można 
przyjąć sytuację skrajną, gdzie pod 
jednopasmową drogą biegnie linia 
metra – choć 200 osób stojących w 
korku na drodze może doznać w 
ciągu miesiąca kilku godzin 
opóźnień, będzie to wzorowy 
korytarz transportowy o faktycznej 
przepustowości liczonej w 
dziesiątkach tysięcy osób. Mniej 
skrajnym przykładem będzie droga, z 
której wydzielone zostało torowisko 
tramwajowe lub pas autobusowy, a 
pomiary oparte będą na czasach 
jazdy samochodów. 

253.  

Monitoring i ewaluacja Strategii 
Wskaźniki do monitoringu i 
ewaluacji (str.105) 

Należy dodać wskaźnik rezultatu 
ilustrujący skuteczność 
podejmowanych działań na 
zachowania komunikacyjne 
mieszkańców. 

W rezultatach powinien znaleźć się 
wskaźnik rezultatu ilustrujący, na ile 
skutecznie udało się przekonać 
mieszkańców OMW do skorzystania 
z efektywnych środków transportu, 
ograniczających negatywne skutki 
zewnętrzne. Takim wskaźnikiem 
mógłby być podział zadań 
przewozowych (z uwzględnieniem 
niezmotoryzowanych sposobów 
przemieszczania się) w podróżach 
wewnątrz OMW (na podstawie 
kompleksowych badań ruchu) lub w 
określonych przekrojach (na 
podstawie punktowych badań), 
ewentualnie liczba pasażerów 
komunikacji zbiorowej jako wskaźnik 
cząstkowy. 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. 
Dokonano całościowego 
przeglądu sekcji dotyczącej 
wdrażania Strategii Rozwoju 
OMW w oparciu o opinie 
ekspertów i dodatkowe źródła 
informacji (publikacje PAN). 
Korekcie został poddany 
zarówno zestaw 
zaproponowanych wskaźników 
jak i sposób ich opisywania. 
Dodatkowo dodano zestaw 
wskaźników dotyczących 
nowego, horyzontalnego celu 
strategicznego „0”. 
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254.  

Monitoring i ewaluacja Strategii 
Wskaźniki do monitoringu i 
ewaluacji (str.107) 

Wskaźnik ilościowy infrastruktury 
rowerowej powinien zostać 
uzupełniony o drogi w strefach 
ruchu uspokojonego (20 lub 30 
km/h). 

„Niewidzialna” infrastruktura 
rowerowa (strefy zamieszkania, 
strefy 30 km/h) stanowi istotny 
element sieci tras rowerowych, 
często nie uwzględniany w 
statystykach. Jego nieuwzględnienie 
może prowokować budowę 
wydzielonej infrastruktury rowerowej 
w miejscach, gdzie przynosi ona 
więcej szkody niż pożytku (np. drogi 
dla rowerów przy ulicach lokalnych). 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. 
Dokonano całościowego 
przeglądu sekcji dotyczącej 
wdrażania Strategii Rozwoju 
OMW w oparciu o opinie 
ekspertów i dodatkowe źródła 
informacji (publikacje PAN). 
Korekcie został poddany 
zarówno zestaw 
zaproponowanych wskaźników 
jak i sposób ich opisywania. 
Dodatkowo dodano zestaw 
wskaźników dotyczących 
nowego, horyzontalnego celu 
strategicznego „0”. 
 

255.  

Monitoring i ewaluacja Strategii 
Wskaźniki do monitoringu i 
ewaluacji (str.107) 

Wskaźnik infrastruktury rowerowej 
powinien zostać przeniesiony do 
celu 1. 

Infrastruktura rowerowa powinna 
stanowić element umożliwiający 
efektywne przemieszczanie się po 
OMW przy pomocy przyjaznych dla 
środowiska środków transportu oraz 
stanowić uzupełnienie 
 systemu komunikacji publicznej, co 
podkreślono w pogłębionym opisie 
pierwszego celu strategicznego. 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. 
Dokonano całościowego 
przeglądu sekcji dotyczącej 
wdrażania Strategii Rozwoju 
OMW w oparciu o opinie 
ekspertów i dodatkowe źródła 
informacji (publikacje PAN). 
Korekcie został poddany 
zarówno zestaw 
zaproponowanych wskaźników 
jak i sposób ich opisywania. 
Dodatkowo dodano zestaw 
wskaźników dotyczących 
nowego, horyzontalnego celu 
strategicznego „0”. 

Maciej Krajewski, osoba prywatna, mieszkaniec OMW 
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256.  

Granice OMW (s. 6) OMW w swojej wschodniej części 
został zdelimitowany bardzo 
wąsko – postulat włączenia gminy 
Poświętne (przynajmniej)  w 
granice obszaru 

Jakkolwiek powołano się na 
obowiązujące akty prawne 
regulujące zasięg OMW, nie 
wyklucza to konieczności krytycznej 
analizy i weryfikacji granic OMW. 
Postulowana do włączenia do 
obszaru gmina Poświętne leży 
wewnątrz pierścienia tzw. dużej 
obwodnicy Warszawy (wg PZP 
województwa z 2014 r.), przez jej 
obszar biegnie też linia kolejowa 
łącząca dwa ośrodki włączone do 
OMW (Tłuszcz i Mińsk Maz.) – co 
sugeruje przynajmniej 
komunikacyjną przynależność do 
obszaru funkcjonalnego Warszawy. 
Z perspektywy skutecznego 
przeciwdziałania zjawisku 
suburbanizacji, pozostawienie tej 
gminy poza OMW jest niewskazane. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Przedmiotem projektu nie była 
delimitacja, tylko opracowanie 
Strategii rozwoju dla obszaru 
uprzednio wyznaczonego.   
Jednocześnie należy tu 
wspomnieć opinie ekspertów 
zajmujących się zawodowo 
analizą powiązań 
funkcjonalnych pomiędzy JST 
wskazujące iż jakakolwiek 
delimitacja przeprowadzona w 
danym czasie ma jedynie 
charakter przejściowy 
(zmieniające się w czasie 
powiązania funkcjonalne). 

257.  

Wyniki analiz krzyżowych 
SWOT/TOWS: • Zmieniające się 
oczekiwania mieszkańców 
dotyczące poprawy jakości życia 
• Możliwość wdrożenia 
sprawdzonych w innych 
metropoliach rozwiązań 
infrastrukturalnych (s. 54) 

Wskazane szanse rozwojowe w 
analizie SWOT/TOWS są 
niepoprawne, ogólnikowe i 
dowodzą ułomności analizy bądź 
mogą świadczyć o próbie 
manipulacji jej wynikami 

Użycie wymienionych sformułowań 
jest nielogiczne i niewłaściwe. 
Pierwsze wskazuje na wzrost 
oczekiwań mieszkańców. Wzrost 
oczekiwań przekłada się na wzrost 
potrzeb, ale w jaki sposób 
niezaspokojone potrzeby stają się 
szansami? 
Drugie wskazuje jedynie, że istnieją 
na świecie pewne już stosowane 
rozwiązania. Czy fakt ich istnienia 
jest szansą? Czy np. sam fakt 
istnienia obwodnic miejskich 
Londynu, Paryża uprawdopodabnia 
możliwość zbudowania obwodnicy 

Uwaga nieuwzględniona.  
W odniesieniu do konkretnie 
wskazanych czynników 
strategicznych w analizie SWOT 
informujemy, że: 1. Wzrost 
oczekiwań mieszkańców wynika 
z ich wyższej świadomości na 
temat możliwych, dogodnych 
rozwiązań do zastosowania w 
mieście, co w efekcie powinno 
przekładać się na podejmowanie 
przez władze miejskie/JST 
działań rozwojowych, zgodnych 
z potrzebami i oczekiwaniami 
mieszkańców, 2. Sam fakt 
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Warszawy? Czy szansą nie byłyby tu 
raczej np. dostępne fundusze na ten 
cel? 
Analiza SWOT jest szablonem, który 
może, ale niekoniecznie musi się 
nadać do sformułowania strategii. 
Wymienione sformułowania są 
pojedynczymi przykładami, ale 
dowodzą wątłości i ogólnikowości 
analizy. Wpisanie w ten szablon 
złych elementów daje nierzetelny 
wynik, bądź zmanipulowany, jeśli 
zabieg ten był celowy. 

istnienia obwodnic miejskich 
Londynu, Paryża nie 
uprawdopodabnia możliwości 
zbudowania obwodnicy 
Warszawy, ale stwarza 
możliwość wykorzystania 
skutecznych i efektywnych 
rozwiązań już zastosowanych 
na świecie w OMW 
(wykorzystanie dobrych 
praktyk), uniknięcia 
finansowania przedsięwzięć, 
które w podobnych 
uwarunkowaniach okazały się 
złe. Kwestia finansowania jest 
oczywiście bardzo istotna i 
została uwzględniona przy 
okazji analizy determinant 
rozwoju OMW.    

258.  

Wyniki warsztatów strategicznych 
(s. 56) 

Wyniki wnoszą bardzo niewielką 
wartość do budowanej strategii 

1. Głosowanie na elementy wizji 
rozwoju mija się z celem. 
Zaproponowano bardzo ogólnikowe 
sformułowania, lub enigmatyczne, 
bez żadnego kontekstu (jak 
efektywnie wykorzystujący zasoby i 
potencjał). Głosowanie takie można 
co najwyżej nazwać plebiscytem na 
najbardziej się uczestnikom 
podobające określenia; są one przy 
tym na tyle uniwersalne, że chyba 
nie ma kogoś kto by ich nie popierał. 
Wizja, o ile nie stoją za nią konkretne 
propozycje i szczegółowo rozpisane 
cele, jest bezwartościowa, jest 
jedynie literacką frazą. 

Uwaga uwzględniona. 
Zapisy zostały usunięte, 
pozostały jedynie w 
dokumentach związanych z 
wdrożeniem przyjętej metodyki 
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2. Obszary interwencji 
zaproponowane uczestnikom do 
wskazania są zbiorczymi 
kategoriami, obejmującymi wielkie 
dziedziny rzeczywistości, i to 
połączone (np. gospodarka, 
przemysł i rolnictwo). Jest to 
pozbawione sensu, gdyż każde z 
tych pojęć ma bardzo szerokie 
znaczenie, poza tym nie sposób 
odrzucić czy zmarginalizować w 
całości żadnej z tak szerokich (czyli 
ważnych) kategorii. 
3. Zaproponowano do wyboru cele 
strategiczne, które właściwie mają 
różną rangę. Np. poprawa poziomu i 
jakości życia mieszkańców jest dość 
ogólnym sformułowaniem i może w 
sobie zawierać inne z wybranych 
celów, jak stworzenie bezpiecznych i 
atrakcyjnych przestrzeni 
publicznych. Taka niekonsekwencja 
w hierarchizacji celów nie sprzyja 
budowie poprawnej strategii. 

259.  

Podsumowanie analiz 
strategicznych: Wnioski jakie 
wyłaniają się z ww. analiz 
pozwalają stwierdzić, iż OMW 
weszło na ścieżkę wzrostu 
inteligentnego zgodnego z 
koncepcją smart city (s. 62) 

Teza postawiona mocno na wyrost Autorzy użyli pojęć wymagających 
dookreślenia, nie wskazali na jakiej 
definicji smart city czy inteligentnego 
wzrostu się oparli. Podane pięć 
przesłanek w dużej mierze zawiera 
sformułowania enigmatyczne i 
wygląda nie na opis stanu 
faktycznego, ale na życzenia wobec 
przyszłości OMW. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Przeprowadzone badania 
diagnostyczne wskazują na 
punktową i częściowo sektorową 
realizację założeń wzrostu OMW 
zgodnie z koncepcją smart city i 
tym samym uprawniają do 
stwierdzenia, że OMW wchodzi 
na ścieżkę rozwoju zgodnego z 
koncepcją smart city.  
Na s. 62 uzupełniono definicję 
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rozwoju zgodnie z koncepcją 
smart city    

260.  

Misja OMW: 
- kreowanie nowoczesnych 
rozwiązań funkcjonalnych 
- stworzenie sprzyjających i 
unikatowych warunków do 
efektywnej współpracy (s. 65) 

Misja jest sformułowana w sposób 
wadliwy i można kwestionować, 
czy spełnia wszystkie narzucone 
kryteria oceny 

Można polemizować, czy określenie 
misji jest najpoważniejszym 
wyzwaniem w budowie strategii, a 
nawet czy misja spełnia jakąkolwiek 
istotną rolę. Skoro jednak określono 
we wstępie dokumentu, że jej 
sformułowanie jest jednym z 
kluczowych zadań, powinna być 
perfekcyjna. Tymczasem wyrażenie 
kreowanie nowoczesnych rozwiązań 
funkcjonalnych jest w obecnym 
kontekście pozbawione sensu, 
(rozwiązania funkcjonalne odnośnie 
do czego? w jakiej dziedzinie?) Inne 
wyrażenie, czyli stworzenie 
sprzyjających i unikatowych 
warunków jest bardzo 
zastanawiające; słowo sprzyjających 
nie budzi zastrzeżeń, ale 
unikatowych sugeruje, że takich 
warunków nie będzie nigdzie indziej 
na świecie, co wydaje się zadaniem 
ponad siły, zakładając że chodzi o 
najlepsze na świecie warunki (bo 
równie dobrze może chodzić o 
specyficzne z jakiegoś innego 
powodu). W związku z tym nie 
można powiedzieć, że misja ma 
jasny przekaz, ponadto ww. 
wyrażenia zostały użyte w określeniu 
kluczowych obszarów strategii i 
powołano się na nie dla 
uzasadnienia „emocjonalności 

Uwaga uwzględniona  
Uwaga o charakterze opinii. 
Na bazie otrzymanych uwag i 
prac podczas paneli eksperckich 
przebudowano zarówno misję 
jak i wizję Strategii..  
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przekazu”. 

261.  

Wizja OMW: 
Obszar metropolitalny Warszawy 
jest zintegrowanym, przyjaznym 
dla mieszkańców, turystów 
i przedsiębiorców regionem, 
znaczącym na arenie 
międzynarodowej ośrodkiem 
biznesu, nauki, kultury i sportu, 
efektywnie wykorzystującym 
drzemiący w nim potencjał. (s. 65) 

Wizji brak cech oryginalności, 
odniesienia do specyfiki 
Warszawy i jej regionu, 
nawiązania do skonkretyzowanych 
problemów i oczekiwań 
związanych z obszarem 

Bez szczegółowej strategii z 
rozpisaniem poszczególnych celów 
na pomniejsze, odnoszące się do 
konkretnych zadań, wizja pozostaje 
„gimnastyką słowną”, dobieraniem 
fraz mających spełnić czysto 
formalne wymogi. Sama w sobie nie 
ma żadnej mocy sprawczej, a dopóki 
nie syntetyzuje specyficznych celów, 
wyzwań, oczekiwań, pozostaje 
zbędnym ozdobnikiem. Trudno 
bowiem szczególnie identyfikować 
się z jednozdaniowym opisem o 
„letnim” wydźwięku, który 
prawdopodobnie możnaby stworzyć 
bez żadnych przygotowawczych 
analiz i zastosować do większości 
obszarów metropolitalnych na 
świecie. Pojęcia użyte w wizji (np. 
zintegrowany, przyjazny dla 
mieszkańców) nie wyrażają wprost 
jakichś głębszych ambicji, są przy 
tym tak wieloznaczne, że nie 
wiadomo, co dokładnie zakładają 
(niech każdy sobie dopowie to, co 
mu odpowiada?). Fragment mówiący 
o znaczącym na arenie 
międzynarodowej ośrodku biznesu, 
nauki, kultury i sportu jest zwykłym 
sloganem – w zależności od 
interpretacji można powiedzieć że 
OMW (Warszawa?) stawia sobie 
bardzo ambitne zadanie, albo że w 

Uwaga uwzględniona Uwaga o 
charakterze opinii. 
Na bazie otrzymanych uwag i 
prac podczas paneli eksperckich 
przebudowano zarówno misję 
jak i wizję Strategii. 
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zasadzie już spełnia ten postulat; co 
znaczące – wątek ten w ogóle nie 
jest kontynuowany w żadnym z 
celów strategicznych, co czyni zapis 
o ośrodku o znaczeniu 
międzynarodowym 
nieuzasadnionym. Wreszcie 
fragment efektywnie 
wykorzystującym drzemiący w nim 
potencjał nie dość, że mało ambitny 
(czy efektywność wykorzystania 
potencjału nie jest czymś oczywistym 
i trzeba to aż zapisać?), to jeszcze 
budzący wątpliwości w związku z 
użytą frazeologią. Drzemiący – 
odnosi się bowiem do potencjału, ale  
wciąż jeszcze niewykorzystywanego, 
nie wiadomo zatem, czy wizja OMW 
w 2030 r. nie mówi przypadkiem o 
ciągłym jeszcze wybudzaniu tego 
potencjału (co by znaczyło, że mało 
efektywnym). 

262.  

Cele strategiczne – 
wprowadzenie: Ze względu na 
strategiczny charakter niniejszego 
dokumentu, cele operacyjne oraz 
programy rozwojowe nie są objęte 
jego zakresem (s. 68) 

Zakres dokumentu sztucznie 
ograniczony - cele strategiczne 
wymagają rozpisania na cele 
niższego rzędu, aby można było 
nazwać dokument 
pełnowartościowym  

Strategiczny charakter jako 
uzasadnienie dla niedokończenia 
strategii jest niedorzecznością. 
Bardziej szczegółowe cele stanowią 
o istocie strategii, dopiero w oparciu 
o nie wizja nabiera jakiegokolwiek 
zabarwienia i znaczenia, one też 
dopiero są podstawą do 
wypracowania wskaźników realizacji. 

Uwaga uwzględniona  
Wskazano, iż dokument zawiera 
główne cele operacyjne, 
pozostawiając interesariuszom 
możliwość rozwinięcia grupy 
celów operacyjnych na etapie 
przygotowywania programów 
dla każdego z CS 

263.  

Przykładowe cele operacyjne: 
Rozwój infrastruktury drogowej 
Rozwój transportu szynowego 
... (s. 74) 

Niewłaściwe formułowanie 
(przykładowych) celów 
operacyjnych 

Jakkolwiek są to jedynie przykładowe 
cele, w docelowej strategii nie 
powinny one być formułowane jak we 
wskazanych przypadkach. Rozwój 

Uwaga uwzględniona, 
doprecyzowano zapis:  
Budowa obwodnic, tras 
szybkiego ruchu, skracających 
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(np. dróg) nie jest celem samym w 
sobie, ma czemuś służyć. Cel 
powinien to określać, bowiem 
obecne sformułowanie uzasadnia 
dosłownie każdą inwestycję 
drogową, w każdej skali, lokalizacji 
itd. Wydaje się, że celem mogłaby 
być (tu przykład, nie propozycja) sieć 
szybkich dróg łączących ośrodki 
OMW określonej rangi, albo 
wygodne połączenia drogowe 

czas dojazdu do węzłów 
multimodalnych, w tym w 
zakresie tuneli/wiaduktów w 
ciągach dróg wewnątrz OMW, 
usuwająca niedobory 
przepustowości. 

264.  

Cel strategiczny nr 2: 
Finalnym efektem pogłębiającej 
się koordynacji powinno być 
uwspólnienie planowania w 
perspektywie do 2030 roku. (s. 75) 

Zbyt odległa perspektywa 
realizacji założenia. 

Postulowane wpisanie do strategii 
celów określających wdrożenie 
planu zagospodarowania OMW, w 
tym weryfikację Studiów UiKZP 
wszystkich gmin i ich 
dostosowanie do planu OMW 

Jak stwierdzono w analizie SWOT (s. 
51), władze samorządowe w OMW 
mają pełna świadomość potrzeby 
spójnego działania na 
poziomie metropolitalnym, nic nie 
stoi zatem na przeszkodzie, aby 
uwspólnienie procesów planowania 
przeprowadzić szybciej niż do 2030 
r.. Niekontrolowana sub- i 
semiurbanizacja jest bowiem wielkim 
zagrożeniem dla OMW, czyniącym 
nieodwracalne szkody i 
utrudniającym racjonalne i efektywne 
wykorzystanie przestrzeni (i rozwój), 
a przeciwdziałanie tym zjawiskom 
jest zadaniem pilnym już teraz. 
Uwspólnienie planowania nie 
powinno więc być celem 
dalekosiężnym, ale wstępem do 
dalszych działań. Ponieważ istnieje 
już plan zagospodarowania OMW 
(sporządzony w MBPR), jest to (lub 
może być po aktualizacji)  dokument 
stanowiący podstawę do wspólnego 

Uwaga uwzględniona. 
Przeredagowano zapisy: 
Finalnym efektem pogłębiającej 
się koordynacji powinno być 
całkowite uwspólnienie 
planowania w perspektywie do 
2020r. a następnie pełna 
koordynacja głównych procesów 
inwestycyjnych w OMW do 
2030r 
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planowania, w tym do postulowanych 
zmian Studiów gminnych (chociażby 
w celu zbilansowania obszarów 
przeznaczonych pod funkcję 
mieszkaniową w ramach OMW). 

265.  

Harmonogram realizacji (s. 96) Harmonogram jest zbyt mało 
precyzyjny 

Mała precyzja wynika z 
niedookreślenia celów niższego 
rzędu. Bliższe, orientacyjne podanie 
etapów realizacji strategii jest 
konieczne dla oceny postępów tej 
realizacji. 

Uwaga uwzględniona – 
harmonogram został 
uzupełniony 

266.  

Monitoring i ewaluacja (s. 104-
109) 

Konieczność opracowania 
wskaźników do monitoringu ściśle 
w związku z celami niższego 
rzędu. 

Dopóki nie zostaną określone cele 
niższego rzędu, trudno proponować 
ostateczne wskaźniki. Finalna wersja 
strategii powinna zawierać konkretne 
cele i przypisane im konkretne 
wskaźniki, a nie jedynie założenia do 
monitoringu i przykładowe wskaźniki 
itp., bo osłabia to jednoznaczność tej 
części strategii. 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. 
Dokonano całościowego 
przeglądu sekcji dotyczącej 
wdrażania Strategii Rozwoju 
OMW w oparciu o opinie 
ekspertów i dodatkowe źródła 
informacji (publikacje PAN). 
Korekcie został poddany 
zarówno zestaw 
zaproponowanych wskaźników 
jak i sposób ich opisywania. 
Dodatkowo dodano zestaw 
wskaźników dotyczących 
nowego, horyzontalnego celu 
strategicznego „0”. 
Na tym etapie nie jest możliwe 
zdefiniowanie zamkniętego 
katalogu wskaźników. 
Szczegółowy katalog 
wskaźników powinien być 
opracowany w ramach 
Programów Rozwoju    
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267.  

Wprowadzenie: Niniejszy 
dokument stanowi główny produkt 
projektu... (s. 4) 

Fragment o nieadekwatnej 
stylistyce (poetyce?), wskazane 
poddanie całości dokumentu 
ocenie językowej przez osoby z 
zewnątrz 

Fragment stylistycznie dość 
nieznośny, sugerujący raczej 
biznesowy (na pewno nie społeczny) 
charakter dokumentu, zapowiadający 
małą przystępność dla przeciętnego 
odbiorcy. Jednym z zadań Strategii 
ma być popularyzacja jej założeń 
wśród mieszkańców, warto więc 
zadbać także o takie szczegóły 

Uwaga uwzględniona 
Zapisy zostały zmodyfikowane 

Krzysztof Rytel, Centrum Zrównoważonego Transportu, organizacja pozarządowa 

268.  

Całość Uważamy przedstawiony 
dokument (projekt Strategii) za 
dojrzały, nowoczesny i 
zawierający szereg nowatorskich i 
bardzo dobrych zapisów. W 
pierwszych uwagach wskazujemy 
kilka najważniejszych zapisów, 
które naszym zdaniem koniecznie 
muszą znaleźć się w ostatecznej 
wersji dokumentu 

 Uwaga o charakterze 
pozytywnej opinii 

269.  

Hierarchizacja determinant 
rozwoju OMW 

Uważamy za pozytywne 
wskazanie na bardzo wysokiej 
pozycji dwóch  następujących 
czynników: 
- Długoterminowe planowanie 
strategiczne / Strategiczne 
prognozowanie i tworzenie 
wizji 
- Partycypacja społeczna/ 
Zaangażowanie/Zbiorowa 
mobilizacja 
Wnioskujemy o utrzymanie tak 
wysokiej pozycji tych czynników w 

Naszym zdaniem są to 
najważniejsze czynniki. Konieczna 
jest strategia i wizja. Bardzo istotne 
jest zapewnienie partycypacji 
społecznej, która kreuje zbiorowe 
zaangażowani mobilizację (co widać 
choćby po budżecie 
partycypacyjnym). 

Uwaga o charakterze 
pozytywnej opinii 
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ostatecznej wersji dokumentu 

270.  

Analizy strategiczne - 
Podsumowanie 

Uważamy za pozytywne 
wskazanie następujących 
przesłanek do wzrostu zgodnie z 
koncepcją smart-city: 
- stawianie mieszkańca w centrum 
wszelkich działań 
- wspólne korzystanie z 
zasobów/rozwiązań miejskich 
- Wielkomiejski styl życia – 
tworzenie się grup 
społecznych które chcą mieć 
wpływ na decyzje miasta 
związane z przestrzenią w której 
żyją 
Wnioskujemy o utrzymanie tych 
zapisów w ostatecznej wersji 
dokumentu 

Są to czynniki, które uważamy za 
bardzo istotne w rozwoju obszaru 
metropolitalnego według 
najnowocześniejszych trendów: 
stawianie mieszkańca w centrum 
wszelkich działań, tworzenie się grup 
społecznych chcących wpływać na 
swoje otoczenie i korzystanie 
wspólne z zasobów rozwiązań (to 
jest np. transport publiczny, rower 
miejski, samochód miejski - car-
sharing, ale także biblioteki, 
instytucje kultury). 

Uwaga o charakterze 
pozytywnej opinii 

271.  

Cele strategiczne OMW Popieramy generalną treść 
wszystkich 5 zaproponowanych 
celów strategicznych. 
Wnioskujemy o ich utrzymanie w 
ostatecznej wersji dokumentu. 

1. Popieramy zwłaszcza zapis celu 1, 
gdzie mówi się o sieci transportu 
publicznego - i tylko publicznego 
(wreszcie bez indywidualnego 
transportu samochodowego). 
Obecnie sieć drogowa jest niemal 
ukończona i nie powinna być dalej 
znacząco rozbudowywana, 
konieczny jest natomiast dalszy 
intensywny rozwój transportu 
publicznego - między innymi by 
osiągnąć cele białej księgi UE, 
zmniejszenia emisji CO2, 
zrównoważonego rozwoju. 
2. Bardzo ważny jest cel dotyczący 
ładu przestrzennego i estetyki, bo 

Uwaga o charakterze 
pozytywnej opinii  
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jest to aspekt wielkiego narodowego 
problemu (w tym także 
niewystarczających rozwiązań 
ustawowych, co jest poza 
kompetencjami samorządów). 
3. Ważny jest cel dotyczący oferty 
spędzania czasu wolnego, bardzo 
dobrze, że jest w nim zwrócona 
uwaga na wykorzystywanie 
potencjału przyrodniczego, bo tylko 
dobry stan systemu przyrodniczego 
może zapewnić dobre warunki 
rekreacji. 
4. Oczywiście bardzo istotny jest cel 
dotyczący przedsiębiorczości (należy 
przy tym zwrócić uwagę, że tylko 
realizacja pozostałych celów zapewni 
konkurencyjność dla biznesu OMW 
w porównaniu do innych metropolii). 
5. I także piąty cel jest istotny, 
podkreślający rolę kapitału ludzkiego 
i społeczeństwa obywatelskiego. 

272.  

Cele strategiczne OMW Proponujemy przeredagowanie 5 
celu na następujący: " Wysoki 
poziom kapitału ludzkiego oraz 
zaangażowanie mieszkańców 
OMW w świadome kształtowanie 
metropolii, oparte na idei 
społeczeństwa obywatelskiego, 
partycypacji społecznej i 
zrównoważonego rozwoju." 

Uważamy za istotne wpisanie 
terminu "partycypacja społeczna" 
(nawet za istotniejsze niż terminu 
"społeczeństwo obywatelskie 
Ze słowem "zrównoważony", które 
jak rozumiemy ma być imiesłowem 
od terminu "zrównoważony rozwój" 
generalnie jest problem, gdyż w 
języku polskim prowadzi do 
nieporozumień. We wszystkich 
głównych językach (np. ang: 
sustainable, niem: nachhaltige)  
termin ten pochodzi od słowa 

Uwaga uwzględniona 
częściowo. 
Ze względu na dużą ilość 
propozycji co do kształtu CS5 
przeformułowano jego zapisy 
tak by uwzględnić ich kierunek 
zachowując jednocześnie 
spójność z opisem i kierunkami 
interwencji w ramach CS 
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"trwały", a nie "równoważyć", czyli 
istota tego terminu polega na takim 
modelu rozwoju, który zapewnia 
trwałość tego rozwoju w długim 
terminie (czyli przykładowo 
wycinamy nie więcej drzew niż w 
danym czasie przyrasta masy 
drzewnej i nie grozi nam za 100 czy 
200 lat wycięcie wszystkich lasów). 
O ile można się zgodzić, że termin 
"zrównoważony rozwój" choć 
nienajszczęśliwiej przetłumaczony 
ma pewną definicję i każdy może do 
niej sięgnąć, to już używanie form 
pochodnych, w tym samego 
imiesłowu, np. we frazie 
"zrównoważone kształtowanie" jest 
całkowicie mylące, precyzyjniej 
będzie powiedzieć: "kształtowanie 
zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju". 

273.  

Pogłębiony opis celu 
strategicznego nr 1 
- Kluczowe wnioski z części 
diagnostycznej 

Popieramy wpisanie hierarchii 
środków transportu (oraz ich 
kolejność). Wnioskujemy o 
utrzymanie tego zapisu w 
ostatecznej wersji dokumentu. 

Wymieniona hierarchia jest zgodna z 
kolejnością wymienionych środków 
transportu po względem ich 
oddziaływania na środowisko 
(rosnąco). Dlatego taka hierarchia 
powinna rozstrzygać o priorytetach 
planistycznych.  

Uwaga o charakterze 
pozytywnej opinii 

274.  

Pogłębiony opis celu 
strategicznego nr 1 
- Przykładowe projekty 

Wnioskujemy o dodanie 
następujących przykładowych 
projektów (można też wymienione 
rodzaje działań dodatkowo 
uwzględnić w charakterystyce celu 
strategicznego lub/i kierunkach 
realizacji): 

Proponujemy zapisać kilka 
rozwiązań innowacyjnych z dziedziny 
transportu publicznego, które są nam 
znane z wdrożeń lub dyskusji 
zagranicznych, a odpowiadają 
poziomem innowacyjności 
charakterowi projektu. 

Uwaga uwzględniona  
Uzupełniono listę przykładowych 
projektów w ramach CS1 
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1. Wdrożenie i stopniowy rozwój 
systemu samochodu miejskiego 
(car-sharing) aż do objęcia 
wszystkich gmin OMW.  
2. Wdrożenie systemu nawigacji 
dla pasażerów na urządzenia 
mobilne, obejmujące optymalny 
dobór linii do zadanego punktu 
docelowego i początkowego (z 
opcją wyboru automatycznie w 
oparciu o lokalizację położenia 
użytkownika oraz prowadzenie w 
węzłach przesiadkowych, 
początkowo w oparciu o dane 
rozkładowe, a stopniowo o 
rzeczywiste położenie pojazdów 
(GPS). 
3. Wdrożenie na obszarach o 
niskiej gęstości zaludnienia 
elastycznych linii opartych na 
niskopojemnym taborze i 
dostosowujących część lub całość 
trasy do zgłoszeń pasażerów za 
pomocą urządzeń mobilnych. 

Samochód miejski nie został 
wymieniony w dokumencie, chociaż 
jest wymieniony rower miejski a w 
podsumowaniu analiz strategicznych 
wpisano jako istotny czynnik wspólne 
korzystanie z zasobów. Jeden 
samochód w takim systemie 
"zdejmuje" z ulic ok. 20 samochodów 
prywatnych (zwłaszcza 
funkcjonujących jako drugi 
samochód w gospodarstwie 
domowym). 

275.  

Pogłębiony opis celu 
strategicznego nr 1 
- Przykładowe projekty 

Wnioskujemy o dodanie 
następujących przykładowych 
projektów (można też wymienione 
rodzaje działań dodatkowo 
uwzględnić w charakterystyce celu 
strategicznego lub/i kierunkach 
realizacji): 
1. Wdrażanie urządzeń i 
systemów automatycznego 
nadzoru nad prędkością w ruchu 
drogowym (fotoradary, systemy 

Uważamy tego typu projekty za 
najistotniejsze z zakresu BRD, który 
jest wymieniony w przykładowych 
celach priorytetowych (ale niestety 
bez żadnego przykładowego 
projektu). 

Uwaga nieuwzględniona, 
Wskazanie BRD na poziomie 
głównych celów operacyjnych 
jest wystarczające na poziomie 
dokumentu strategicznego 
natomiast niewątpliwie 
rozwiązania szczegółowe w 
postaci wiązki projektów 
nakierowanych na poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym powinny się pojawić 
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pomiaru prędkości średniej) 
 

na poziomie Programu 
przygotowanego dla tego celu 
strategicznego. 

276.  

Pogłębiony opis celu 
strategicznego nr 1 
- Przykładowe projekty 

Wnioskujemy o usunięcie 
przykładowego projektu: "Budowa 
obwodnic, tras szybkiego ruchu, 
skracających czas dojazdu do 
węzłów multimodalnych." 

Projekt jest nierelewantny z celem, 
który dotyczy transportu publicznego, 
a nie indywidualnego 
samochodowego. Zastrzeżenie o 
połączeniach do węzłów 
multimodalnych będzie obchodzone 
np. w celu budowy dróg dojazdowych 
do Warszawy, w której znajduje się 
wiele węzłów multimodalnych, 
niekoniecznie najbliższych danemu 
rejonowi. Sieć węzłów 
multimodalnych ma być na tyle 
gęsta, że dojazd do niej powinien 
mieć charakter lokalny, a nie 
"trasami szybkiego ruchu". To jest 
całkowite zaprzeczenie idei 
multimodalności, w której na 
zasadniczej długości podróż ma 
odbywać się transportem szynowym, 
a samochodem osobowym jedynie 
na "pierwszej/ostatniej mili"; 

Uwaga uwzględniona częściowo 
poprzez wskazanie, iż rozwój 
multimodalnych węzłów 
przesiadkowych powinien się 
odbywać poza granicami miasta 
rdzenia 

277.  

Pogłębiony opis celu 
strategicznego nr 1 
- Przykładowe projekty 

Proponujemy zamiast dwóch 
następujących przykładowych 
projektów: 
"- Poprawa efektywności 
wykorzystania istniejącej 
infrastruktury kolejowej (w tym np. 
analizy martwych 
torów) oraz rozbudowa kolei 
dojazdowej" 
"- Rozbudowa / przywrócenie do 
użytkowania sezonowej kolei 

"Sezonowa kolej wąskotorowa" 
mieści się przecież w "rozbudowie 
kolei dojazdowej". Przy czym wcale 
nie musi być sezonowa. Kolej 
wąskotorowa wbrew praktyce 
polskiej nie służy tylko do zabawy. 
Np. w Japonii wszystkie starsze 
(poza kolejami dużych prędkości) 
linie kolejowe są wąskotorowe (1000 
mm jak piaseczyńska) i osiągają 
prędkości rzędu 120 km/h, w Australii 

Uwaga uwzględniona – 
przeformułowano opis 
przykładowego projektu oraz 
wskazano iż sezonowość kolei 
wąskotorowej jest jedynie 
przykładowa – ze względu na 
aktualną sytuację tego typu kolei 
w OMW racjonalne jest 
przywrócenie ruchu 
przynajmniej sezonowego a 
następnie wydłużanie sezonu w 
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wąskotorowej" 
sformułować jeden następująco: 
"Poprawa efektywności 
wykorzystania istniejącej 
infrastruktury kolejowej i jej 
rozbudowa, w tym w oparciu o 
istniejące tory i linie nieczynne w 
ruchu pasażerskim (np. do EC 
Siekierki, Huty Luccini, Zegrza) 
czy wąskotorowe ( Piaseczyńsko-
Grójecka Kolej Wąskotorowa)." 

kolej wąskotorowa 1000 mm osiąga 
prędkość 160 km/h przy taborze 
wychylnym (tilt). 

oparciu o rosnące potrzeby 
pasażerów. 

278.  

Pogłębiony opis celu 
strategicznego nr 1 
- Przykładowe projekty 

Wnioskujemy o dodanie 
następującego przykładowego 
projektu: 
"Tworzenie węzłów 
przesiadkowych, w tym poprzez 
zmianę lokalizacji przystanków 
komunikacji miejskiej (przybliżanie 
do siebie i do przystanków 
transportu szynowego) oraz 
dostosowanie do potrzeb osób o 
ograniczonej mobilności i z 
wadami wzroku. 
 
 

Skoro w działaniach 
przygotowawczych na poziomie 
OMW wpisano dwa audyty to 
szkoda, żeby nic z nich miało nie 
wyniknąć. Trzeba wpisać także 
działania inwestycyjne! 

Uwaga uwzględniona 
Przeformułowano opis CS1 w 
celu podkreślenia właściwej 
kolejności planowania 
interwencji i wykorzystania 
wyników cyklicznych audytów do 
planowania wszelkich inwestycji. 

279.  

Pogłębiony opis celu 
strategicznego nr 2 
- Kierunki realizacji 

Wnioskujemy o bezwzględne 
zachowanie w ostatecznej wersji 
punktu: 
" Wypracowanie i uzgodnienie na 
poziomie OMW podejścia 
włączającego mieszkańców w 
procesy planistyczna znacznie 
wybiegającego poza poziom 
wymagany przepisami prawa." 

To jest bardzo ważne jak pisaliśmy w 
innych uwagach i musi być 
realizowane. 

Uwaga o charakterze 
pozytywnej opinii – zapisy 
utrzymano zgodnie z postulatem 
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280.  

Pogłębiony opis celu 
strategicznego nr 3 
- Przykładowe cele operacyjne i 
projekty 

Należy bezwzględnie dodać 
następujący cel operacyjny: 
"Zachowanie i rozwój potencjału 
przyrodniczego" z następującymi 
przykładowymi projektami: 
"1. Rehabilitacja zieleni 
przyulicznej, z zapewnieniem 
dopływu wody i powietrza do 
systemów korzeniowych drzew, 
ochroną przed parkującymi 
samochodami oraz 
wyeliminowaniem wnikania soli z 
odśnieżania dróg. 
2. Tworzenie użytków zieleni 
dzikiej, np. łąk zamiast trawników, 
w tym w parkach i pasach 
drogowych, intensyfikacja zieleni - 
np. kosztem zbyt szerokich jezdni i 
chodników, łąki, zieleń pnąca i 
płożąca zamiast trawników, 
pnącza na budynkach, zielone 
dachy. 
3. Ochrona akustyczna obszarów 
zielonych o istotnym znaczeniu 
rekreacyjnym od hałasu z dróg 
wysokich kategorii.  

Tyle jest w pogłębionym opisie o 
potencjale przyrodniczym, a działań 
nie przewidziano żadnych! 
Ad.1. Konieczne jest zadbanie o 
drzewa przyuliczne w śródmieściach, 
które mają bardzo małe misy, 
zazwyczaj ubite przez parkujące 
samochody, nieprzepuszczające 
wody i powietrza - te drzewa się 
duszą i usychają. 
Ad. 2. Wbrew temu co napisano w 
projekcie dokumentu jakość systemu 
przyrodniczego, zwłaszcza w 
centrum OMW jest niska. Spotkanie 
przed sowim domem lisa, jeża, lub 
zająca jest codziennym 
doświadczeniem milionów 
mieszkańców takich miast jak Berlin, 
Amsterdam czy Londyn, a w 
Warszawie to rzadkość. Nic 
dziwnego, nudne trawniki są nudne 
nie tylko dla ludzi, ale także nie 
stanowią atrakcyjnego środowiska 
dla zwierząt. Tymczasem np. łąka, 
która jest o wiele bardziej 
bioróżnorodna od trawnika i dużo 
bardziej atrakcyjna wizualnie jest 
znacznie tańsza w utrzymaniu, gdyż 
wymaga koszenia raz w roku, a nie 
4-6. 
Ad.3. W polskim prawie ochronie 
akustycznej podlega wyłącznie 
zabudowa mieszkaniowa. W 
przypadku budowy dróg buduje się 
np. ekrany akustyczne w sposób 

Uwaga uwzględniona  
Opis celu uzupełniono o 
odpowiednie zapisy. 
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gwarantujący nieprzekroczenie 
dopuszczalnego poziomu hałasu na 
elewacji budynku mieszkalnego. 
Tymczasem mieszkaniec tegoż 
budynku jest pozbawiony 
jakiejkolwiek ochrony w czasie 
rekreacji. Ogromny hałas od tras 
drogowych panuje choćby w tak 
ważnym dla przyrody Warszawy 
terenie jak Las Bielański. Konieczne 
są zatem specjalne działania 
ograniczające emisje hałasu na 
najważniejsze obszary rekreacyjne. 
To wszystko są działania bez których 
niemożliwe jest zapewnienie 
wysokiej jakości zamieszkania w 
OMW i jego przyjazności dla 
mieszkańców - kluczowych rzeczy 
wg projektu dokumentu. 

281.  

Pogłębiony opis celu 
strategicznego nr 5 
- Przykładowe cele operacyjne i 
projekty 

Należy bezwzględnie dodać 
następujący cel operacyjny: 
"Wdrażanie mechanizmów 
partycypacji społecznej" z 
następującymi przykładowymi 
projektami: 
"1. Rozwijanie budżetów 
obywatelskich i ich udziału w 
całkowitych kwotach wydatków. 
2. Prowadzenie konsultacji 
społecznych wszystkich większych 
inwestycji i programów w sposób 
zapewniający wysoki stopień 
poinformowania i zaangażowania 
obywateli. 

Partycypacja społeczna wpisana jako 
jeden z najwyżej punktowanych 
czynników w diagnozie w działaniach 
zniknęła. Musi wrócić jako cel 
operacyjny celu strategicznego 5. 
Zaproponowano 2 projekty 
przykładowe, w tym dot. budżetów 
partycypacyjnych które już są 
prowadzone - chodzi o ich rozwój na 
pozostałe gminy oraz stopniowe 
zwiększanie części budżetu.  
Równie istotne jest prowadzenie 
rzeczywistych konsultacji inwestycji 
miejskich, to znaczy: 1. na 
wczesnym etapie, kiedy wszelkie 
warianty są możliwe, a także 

Uwaga uwzględniona częściowo 
Przeformułowano całość opisu 
CS5 celem wskazania 
konieczności wyboru 
najlepszych praktyk związanych 
z partycypacją społeczną i 
zbudowania w oparciu o nie 
standardów postępowania dla 
administracji publicznej na 
terenie całego OMW 
Wymieniono także rozwiązania 
związane z budżetem 
obywatelskim, jako istotny 
element budowania 
społeczeństwa obywatelskiego 
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równolegle lub wyprzedzająco do 
procedury oceny oddziaływania na 
środowisko w której jest termin na 
składanie uwag przez społeczeństwo 
tylko nie zawsze jest ono o tym 
szeroko informowane, 2. z dobrym 
poinformowaniem, m.in. poprzez 
media, 3. z udostępnieniem w 
internecie pełnej dokumentacji, w 
tym graficznej. 4. z zamieszczeniem 
raportu z konsultacji 
uwzględniającym odpowiedzi na 
każdą zgłoszoną uwagę. 

282.  

Pogłębiony opis celu 
strategicznego nr 5 
- Przykładowe cele operacyjne i 
projekty 

Należy bezwzględnie dodać cel 
operacyjny dotyczący 
zrównoważonego rozwoju: 
 z co najmniej następującym 
przykładowym projektem: 
"Upowszechnienie zielonych 
zamówień, w których znalazłyby 
się kryteria związane z wpływem 
zamawianych produktów lub usług 
na środowisko i ewentualnie dot. 
warunków zatrudnienia i spraw 
społecznych (np. poprzez 
preferowanie produktów 
egzotycznych z certyfikatem Fair 
Trade)." 

W 5 celu strategicznym pisze się o 
zrównoważonym rozwoju (w innych 
także), a nie ma konkretnych działań 
w tym kierunku. Oczywiście 
rozumiemy, że aspekt ten będzie 
uwzględniany horyzontalne we 
wszystkich działaniach, ale 
potrzebne są też działania 
dedykowane tej kwestii. Na pewno 
jedna z nich są tzw. zielone 
zamówienia, które mimo, że 
promowane przez Komisję 
Europejską w Polsce praktycznie nie 
występują. A byłoby to potencjalnie 
ważne narzędzie wdrażania 
zrównoważonego rozwoju. 

Uwaga uwzględniona 
Uzupełniono opis w zakresie 
kierunków realizacji 

Maciej Sybilski, osoba prywatna, mieszkaniec OMW 

283.  
Metodyka opracowania Strategii, 
Granice OMW, str. 6 

Powiększenie obszaru o gminy 
Osieck, Pilawa i Sobienie Jeziory 

Kontynuacja funkcji środowiskowych 
Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego i związanych z tym 

Uwaga nieuwzględniona. 
Przedmiotem projektu nie była 
delimitacja, tylko opracowanie 
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powiązań przyrodniczych, 
turystycznych, rekreacyjnych, a także 
silne powiązania transportowe ze 
wschodnio-centralnymi częściami 
Warszawy i innymi częściami 
 
 OMW. 

Strategii rozwoju dla obszaru 
uprzednio wyznaczonego.   
Jednocześnie należy tu 
wspomnieć opinie ekspertów 
zajmujących się zawodowo 
analizą powiązań 
funkcjonalnych pomiędzy JST 
wskazujące iż jakakolwiek 
delimitacja przeprowadzona w 
danym czasie ma jedynie 
charakter przejściowy 
(zmieniające się w czasie 
powiązania funkcjonalne). 

284.  

Metodyka opracowania Strategii, 
Granice OMW,str. 6 i inne 

Jest: 71 gmin 
Powinno być: 71 miast i gmin 

Nomenklatura administracyjna 
zaleca stosować ścisłe określenia 
odnośnie jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Uwaga uwzględniona 
Zapisy skorygowano 

285.  

Metodyka opracowania Strategii, 
Granice OMW, str. 6 

Jest: Obszar Metropolitalny 
Warszawy wyznaczony został 
przez Mazowieckie Biuro 
Planowania 
Regionalnego i zatwierdzony 
przez Wojewódzką Komisję 
Urbanistyczno-Architektoniczną, 
Komisję Strategii Rozwoju 
Regionalnego i 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 
oraz w styczniu 2006 r. przez 
Zarząd Województwa 
Mazowieckiego. 
 
Powinno być: Obszar 
Metropolitalny Warszawy 

Omyłka pisarska. Uwaga uwzględniona 
Zapisy skorygowano 
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wyznaczony został przez 
Mazowieckie Biuro Planowania 
Regionalnego i zatwierdzony 
przez Wojewódzką Komisję 
Urbanistyczno-Architektoniczną, 
Komisję Strategii Rozwoju 
Regionalnego i 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 
oraz przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego w styczniu 2006 r.  

286.  
Wykres 20, str. 34 Jest: Madryd 

Powinno być: Madryt 
Omyłka pisarska. Uwaga uwzględniona, omyłkę 

poprawiono. 

287.  

Przykładowe cele operacyjne, Cel 
strategiczny nr 3, str. 80 

Jako przykładowy projekt 
rekomendowany do realizacji w 
pierwszej kolejności rzeczą 
nieodzowną jest zadbanie o 
najmłodszą część społeczeństwa 
poprzez wskazanie do realizacji 
obiektów sportowo-rekreacyjnych 
typu: boiska i hale sportowe, 
bieżnie lekkoatletyczne, ścianki 
wspinaczkowe, parki linowe, itp. 

Zapobieganie pogłębianiu chorób 
cywilizacyjnych, propagowanie 
zdrowego, aktywnego trybu życia, 
zacieśnianie więzów społecznych, 
polityka prorodzinna. 

Uwaga uwzględniona.  
Doprecyzowano opis CS 3 oraz 
dodatkowo wskazano potrzebę 
uzupełnienia infrastruktury 
szkolnej w ramach CS5 

288.  

Tabela 9, str. 99 Tworzenie dokumentów 
planistycznych (np. planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
planów rozwoju ) może być 
uzupełnione finansowaniem 
mieszanym lub prywatnym. 

 

Art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

Uwaga uwzględniona 
Zapisy skorygowano 

289.  

Tabela 12, wiersz 1, kolumna 
pt.Częstotliwość pomiaru, str. 106 

Powierzchnia terenów objętych 
miejscowymi planami 
zagospodarowania 
przestrzennego powinna być 

1. Jest to pierwsze w kolejności 
narzędzie (zgodnie też z 
harmonogramem przedstawionym 
na stronie 96) poprzedzające 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. 
Dokonano całościowego 
przeglądu sekcji dotyczącej 
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mierzona co najmniej co 2 lata. pozostałe instrumenty działania. 
2. 12 lat od wprowadzenia 
nowelizacji ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
skłania do wzmocnienia narzędzi 
monitoringu i ewaluacji w zakresie 
nią objętym.  
3. Przykłady największych miast 
Polski dowodzą, iż analizy 
przedmiotowego wskaźnika 
sporządza się raz do roku, jeśli nie 
częściej. 

wdrażania Strategii Rozwoju 
OMW w oparciu o opinie 
ekspertów i dodatkowe źródła 
informacji (publikacje PAN). 
Korekcie został poddany 
zarówno zestaw 
zaproponowanych wskaźników 
jak i sposób ich opisywania. 
Dodatkowo dodano zestaw 
wskaźników dotyczących 
nowego, horyzontalnego celu 
strategicznego „0”. 

290.  

Tabela 13, wiersz 1, kolumna pt. 
Poziom docelowy, str. 107 

Docelowa powierzchnia terenów 
zieleni w przeliczeniu na 
mieszkańca (m² na mieszkańca) 
powinna zostać zwiększona (co 
najmniej do poziomu 1100). 

Należy uwzględnić działania 

rewitalizacyjne. Przykłady innych 
obszarów metropolitalnych wskazują na 
możliwość uzyskania dodatkowej 
powierzchni terenów zieleni właśnie 
poprzez takie działania. 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. 
Dokonano całościowego 
przeglądu sekcji dotyczącej 
wdrażania Strategii Rozwoju 
OMW w oparciu o opinie 
ekspertów i dodatkowe źródła 
informacji (publikacje PAN). 
Korekcie został poddany 
zarówno zestaw 
zaproponowanych wskaźników 
jak i sposób ich opisywania. 
Dodatkowo dodano zestaw 
wskaźników dotyczących 
nowego, horyzontalnego celu 
strategicznego „0”. 

291.  

Tabela 13, wiersz 6, kolumna pt. 
Poziom docelowy, str. 107 

Liczba turystów zagranicznych 
odwiedzających OMW rocznie 
powinna zostać zwiększona do 
poziomu 2 250 000. 

Uwzględniając konieczność 

przyjmowania zrównoważonego 
rozwoju za podstawę działań 
jednostek samorządu terytorialnego i 
organów administracji rządowej 
zwiększenie poziomu 
przedmiotowego wskaźnika 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. 
Dokonano całościowego 
przeglądu sekcji dotyczącej 
wdrażania Strategii Rozwoju 
OMW w oparciu o opinie 
ekspertów i dodatkowe źródła 
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przekraczające 100% poziomu 
bazowego należy wziąć pod uwagę 

przy opracowaniu ewentualnej kolejnej 
edycji Strategii Rozwoju Obszaru 
Metropolitalnego Warszawy. 

informacji (publikacje PAN). 
Korekcie został poddany 
zarówno zestaw 
zaproponowanych wskaźników 
jak i sposób ich opisywania. 
Dodatkowo dodano zestaw 
wskaźników dotyczących 
nowego, horyzontalnego celu 
strategicznego „0”. 

292.  

Tabela 14, wiersz 1, kolumna pt. 
Poziom docelowy, str. 108 

Liczba największych inwestorów 
zagranicznych (zgodnie z 
wykazem PAIiIZ) lokujących się na 
terenie OMW powinna zostać 
zwiększona do poziomu 650. 

Uwzględniając potrzebę ochrony 
polskiej przedsiębiorczości 
zwiększenie poziomu 
przedmiotowego wskaźnika 
przekraczające 10% poziomu 
bazowego należy wziąć pod uwagę 

przy opracowaniu ewentualnej kolejnej 
edycji Strategii Rozwoju Obszaru 
Metropolitalnego Warszawy. 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. 
Dokonano całościowego 
przeglądu sekcji dotyczącej 
wdrażania Strategii Rozwoju 
OMW w oparciu o opinie 
ekspertów i dodatkowe źródła 
informacji (publikacje PAN). 
Korekcie został poddany 
zarówno zestaw 
zaproponowanych wskaźników 
jak i sposób ich opisywania. 
Dodatkowo dodano zestaw 
wskaźników dotyczących 
nowego, horyzontalnego celu 
strategicznego „0”. 

Bogusław Jankowski, Towarzystwo Integracji Transportu, organizacja pozarządowa 

293.  

Części dokumentu: Misja i wizja 
rozwoju OMW   - s. 63–66 oraz 
Cele strategiczne i operacyjne - s. 
67–87 

Uwaga ogólna * 
Srategia postuluje i wyznacza 
m.in. takie cele (s. 73–74): 
* wysoką międzynarodową 
dostępność komunikacyjną 
(lotniska) - s. 54 i 73 
* inteligentną, zintegrowaną sieć 

W ramach tych celów należy 
uwzględnić w Strategii trzy wielkie 
projekty transportowe:  
(1) Centralny Port Lotniczy (CPL),  
(2) sieć Kolei Dużych Prędkości 
(KDP),  
(3) Autostradową Obwodnicę 

Uwaga uwzględniona 
częściowo. 
W diagnozie w sekcji dotyczącej 
transportu wskazano, że decyzje 
podejmowane na poziomie 
krajowym/rządowym mają 
bezpośredni wpływ na OMW ze 
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transportu publicznego - s. 69 i 73 
* podjęcie działań w zakresie 
wdrożenia transportu 
niskoemisyjnego wokół portów 
lotniczych - s. 72 i 74 
* infrastruktura transport. wokół 
portów lotniczych - s. 73 
 * tworzenie węzłów 
przesiadkowych kolej–pozostałe 
środki transportu zbiorowego - s. 
74 

Warszawy (AOW). 

 

względu na jego stołeczny 
charakter. 
W opisie CS 1 wskazano dwa 
poziomy kompetencji w zakresie 
interwencji w systemie 
transportu związanego z 
funkcjami metropolitalnymi w 
ramach OMW. 
Przytoczone inwestycje mają 
charakter krajowy i jako takie są 
w trakcie realizacji lub też 
podlegają procesom planowania 
niezależnym od OMW. 
Jednocześnie przeredagowany 
CS1 wskazuje na istotność 
realizacji tego typu inwestycji, 
choć nie wymienia ich 
bezpośrednio z nazwy. 
 
  

294.  

Części dokumentu:  Diagnoza: 
Transport i Infrastruktura -  s. 29–
32 i Cele strategiczne i operacyjne 
- s. 67–87 

Budowa Centralnego Portu 
Lotniczego wraz z kolejami 
dużych prędkości  * 
Port lotniczy im. Chopina 
("Okęcie") mieści się w granicach 
miasta i przylega do kilku gęsto 
zaludnionych dzielnic miasta, a 
starty i lądowania samolotów są 
coraz większą udręką dla 
mieszkańców kilku dalszych 
dzielnic  i miejscowości 
podwarszawskich. W sumie  ruch 
lotniczy jest uciążliwy dla około 
ćwierć miliona obywateli. 
Drugi, pomocniczy port, Modlin, 

Nieuniknionemu wzrostowi 
ruchliwości lotniczej mieszkańców 
OMW sprostać może tylko nowy port 
położony z dala od gęstej zabudowy, 
a jednocześnie łatwo dostępny 
zarówno ze stolicy, jak i z 
przynajmnie części obszaru 
metropolitalnego – dzięki trasom 
szybkiego ruchu drogowego i jeszcze 
szybszej kolei. Takim portem może 
być rozważany już od lat Centralny 
Port Lotniczy. 

Uwaga powtórzona – stanowi 
rozwinięcie uwagi nr 293. 
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choć położony daleko    
od większych skupisk ludzkich, 
jednak ma słabą dostępność i 
nawet doprowadzenie kolei pod 
sam terminal nie skróci dojazdu z 
centrum poniżej 45 minut. 

295.  

Części dokumentu:  Diagnoza: 
Transport i Infrastruktura -  s. 29–
32 i Cele strategiczne i operacyjne 
- s. 67–87 

Budowa kolei dużych prędkości  
* 
Projekt budowy Linii Y (W-wa-
Łódź-Poznań/Wrocław) przyjęty 
był przez Radę Ministrów w 2008 
r., jednak w 2011 r. został on 
zawieszony bezterminowo. 
W interesie mieszkańców OMW 
leży budowa kolei dużych 
prędkości (KDP) – jako 
alternatywy dla podróży 
samochodem drogami szybkiego 
ruchu. 
W Polsce sł szczególnie 
sprzyjające warunki dla kolei 
dużych prędkości (KDP), w tym 
ukształtowanie terenu, 
umiarkowane zaludnienie i słaba 
urbanizacja.  
Ekologiczna przewaga KDP nad 
transportem drogowym i lotniczym 
skłania UE do popierania rozwoju 
europejskiej sieci KDP.  

Strategia powinna postulować szybki 
powrót do projektu budowy Linii Y, 
również z uwagi na kontekst 
perspektywicznej budowy 
Centralnego Portu Lotniczego, 
umiejscowionego na trasie Linii Y. 

 

Uwaga powtórzona – stanowi 
rozwinięcie uwagi nr 293.  

296.  

Część dokumentu: Diagnoza: 
Transport i Infrastruktura -  s. 29–
32 

Autostradowa Obwodnica 
Warszawy * 
Warszawa  nie ma nawet planu 
budowy autostradowej 
obwodnicy, czyli drogowej trasy 

Strategia Rozwoju OMW do 2020 
roku powinna uwzględnić 
zaplanowanie (wytyczenie) w terenie 
niezabudowanym Autostradowej 
Obwodnicy Warszawy (AOW) – w 

Uwaga powtórzona – stanowi 
rozwinięcie uwagi nr 293. 
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tranzytowej przebiega-jącej poza 
obszarem zabudowanym. 
Obwodnice mają lub uzyskają: 
Trójmiasto - zakończoną (poza 
wybrzeżem na wschodzie); 
Kraków - na ukończneniu, Łódź i 
Wrocław - zaawansowane w 75%; 
Poznań - gotowe w 65%. 

odległości 25–35 km od środka 
miasta.  

297.  

UWAGA ogólna 
Części dokumentu: Misja i wizja 
rozwoju OMW - s. 63–66 oraz 
Cele strategiczne i operacyjne - s. 
67–87.  
 

Na temat wizji czytamy: "Wizja 
obszaru metropolitalnego określać 
powinna docelowy obraz 
funkcjonowania obszaru" (s. 64). 

Wśród kryteriów oceny wizji OMW 
(s. 66) – wbrew sformułowaniu 
"Wizja określa kluczowe cechy 
Obszaru metropolitalnego 
Warszawy" – brakuje szerszej, 
długofalowej wizji rozwoju OMW, 
w szczególności w zakresie 
transportu.  

Owszem, do transportu odnosi się 
Cel nr 1: Inteligentna, 
zintegrowana sieć transportu 
publicznego dla całego OMW.  

W tym zakresie Strategia zajmuje 
się niemal wyłącznie trasportem 
wewnątrz tego obszaru, jak gdyby 
jego mieszkańcy nie podróżowali 
poza ten obszar. Ponadto, 
Strategia nie odnosi się do 
funkcjonalności portów lotniczych i 
głównych stacji kolejowych 
obszaru (w tym dworców 
warszawskich). Pomija też palący 

 Uwaga uwzględniona 
Zarówno Misja jak i Wizja 
zostały przeformułowane 
W zakresie CS1 uwaga 
uwzględniona – zapisy 
przeredagowano 
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problem dojazdu koleją do 
Mazowieckiego Portu Lotniczego 
Modlin. Koleje zaś omawiane są w 
Strategii głównie w kontekście 
liczby stacji i przystanków. 

Niemniej Srategia postuluje i 
wyznacza stosowne cele (s. 73–
74): 

* wysoką międzynarodową 
dostępność komunikacyjną 
(lotniska) - s. 54 i 73 

* inteligentną, zintegrowaną sieć 
transportu publicznego - s. 69 i 73 

* podjęcie działań w zakresie 
wdrożenia transportu 
niskoemisyjnego wokół portów 
lotniczych - s. 72 i 74 

* infrastruktura transportowa wokół 
portów lotniczych - s. 73 

 * tworzenie węzłów 
przesiadkowych kolej – pozostałe 
środki transportu zbiorowego - s. 
74 

W ramach tak określonych 
celów Towarzystwo Integracji 
Transportu proponuje 
wprowadzenie do Strategii 
trzech projektów, których 
przygotowanie powinno się 
rozpocząć do 2020 roku (zgodnie 
z zasadą, że duże projekty 
transportowe powinno się 
planować i przygotować 
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przynajmniej 30 lat przed ich 
realizacją). 

Są to: (1) Centralny Port Lotniczy 
(CPL), (2) sieć Kolei Dużych 
Prędkości (KDP) i (3) 
Autostradowa Obwodnica 
Warszawy (AOW). 

298.  

UWAGA / propozycja nr 1   
Części dokumentu: Diagnoza: 
Transport i Infrastruktura - s. 29–
32 i i Cele strategiczne i 
operacyjne - s. 67–87. 

Propozycja 

Budowa Centralnego Portu 
Lotniczego wraz z kolejami 
dużych prędkości  

Uzasadnienie  

Warszawa, licząca wraz z 
obszarem metropolitalnym grubo 
ponad 2 miliony mieszkańców, ma 
port lotniczy im. Chopina (zwanym 
"Okęcie"), który nie dość, że 
mieści się w granicach miasta, to 
przylega do kilku gęsto 
zaludnionych dzielnic miasta 
(Ochota, Ursynów), a starty i 
lądowania samolotów są coraz 
większą udręką dla mieszkańców 
tak kilka dalszych dzielnic 
(Włochy, Ursus, Pyry), jak i 
miejscowości podwarszawskich 
(Piaseczno, Raszyn, Opacz). W 
sumie rosnący z roku na rok ruch 
lotniczy jest uciążliwy dla około 
ćwierć miliona obywateli. 

Drugi, pomocniczy port, Modlin, 
jest co prawda położony w 
"słusznej" odległości od większych 

Rozwinięcie projektu: Budowa 
Centralnego Portu Lotniczego   
Lokalizacja i obszar 
Centralny Port Lotniczy Polski (CPL), 
jako port interkontynentalny 
obsługujący środkowe i wschodnie 
rejony Europy, w tym całą wschodnią 
część Unii Europejskiej, powstać 
powinien w miejscu przyszłego 
skrzyżowania europejskich linii kolei 
dużych prędkości (KDP, powyżej 250 
km/h) na osiach zachód–wschód 
oraz północ–południe. Takie 
skrzyżowanie zaistnieje, kiedy 
przedłużona na północ (o co najmniej 
10 km, a docelowo do Torunia i 
Gdańska) Centralna Magistrala 
Kolejowa jako przyszła KDP na osi 
północ–południe, łącząca Warszawę 
z Krakowem i Katowicami, a w 
przyszłości z Ostrawą, Brnem, 
Wiedniem i Braty-sławą – przetnie 
się z planowaną KDP łącząca 
Warszawę i Łódź z 
Poznaniem/Berlinem i 
Wrocławiem/Pragą (linia ‘Y’) – w 
odległości 2–3 km od autostrady A2.  
Ulokowanie CPL nad skrzyżowaniem 

Uwaga powtórzona 
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skupisk ludzkich, jednak ma małą 
dostępność i nawet 
doprowadzenie kolei pod sam 
terminal nie skróci dojazdu z 
centrum poniżej 45 minut. 

Stopniowa rozbudowa Okęcia 
pozwoliła zaspokoić 
dotychczasowe potrzeby 
aglomeracji, jednak 
nieuniknionemu wzrostowi 
ruchliwości lotniczej mieszkańców 
sprostać może tylko nowy port 
położony z dala od gęstej 
zabudowy, a jednocześnie łatwo 
dostępny zarówno ze stolicy, jak i 
z przynajmnie części obszaru 
metropolitalnego – dzięki trasom 
szybkiego ruchu drogowego i 
jeszcze szybszej kolei. Takim 
portem może być rozważany już 
od lat Centralny Port Lotniczy. 

Postulat 

Strategia Rozwoju OMW do 2020 
roku powinna uwzględnić 
opracowanie projektu budowy 
Centralnego Potu Lotniczego 
(CPL) sprzęgniętego z kolejami 
dużych prędkości – co wyznacza 
jego lokalizację (z uwagi na 
przebieg Centralnej Magistrali 
Kolejowej i przewidywany 
przebieg Linii Y W-wa-Łódź-
Poznań/Wrocław). 

dwóch europejskich osi KDP będzie 
ważkim argumentem na rzecz 
zbudowania autostradowej 
obwodnicy Warszawy (AOW). Poza 
przejęciem całego tranzytu 
samochodowego w kierunku 
wschodnim i północnowschodnim, 
AOW połączy CPL z drogami 
ekspresowymi w kierunku Piotrkowa, 
Radomia, Lublina, Gdańska i 
Białegostoku. 
Obszar: początkowo 1300 ha (2 
drogi startowe), docelowo 3000 ha (4 
drogi startowe). 
Kontekst europejski  
Projekt CPL zapewnia postulowaną 
w licznych dokumentach unijnych 
(m.in. decyzje 1341/01, 884/04 oraz 
Biała Księga transportu z marca 
2011 r.) integrację transportu 
kolejowego i lotniczego. Polska jest 
jedynym krajem UE, który może 
spełnić ten postulat. dzięki kilku 
przymiotom. Jest bowiem krajem (a) 
stosunkowo dużym, (b) położonym 
blisko środka kontynentu, (c) ze 
stolicą opodal centrum kraju, (d) 
przeważnie płaskim, (e) stosunkowo 
słabo zaludnionym i 
zurbanizowanym, (f) nastawionym na 
intensywny rozwój infrastruktury 
(dzięki funduszom unijnym), (g) o 
dość dobrze zachowanym 
środowisku naturalnym. Tylko taki 
kraj może pokusić się o budowę 
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wielkiego portu lotniczego 
sprzęgniętego z siecią kolei dużych 
prędkości (jako ekologicznej 
alternatywy dla lotów 
krótkodystansowych), portu 
mogącego obsłużyć miliony 
pasażerów przybywających do 
Europy między innymi w celach 
turystycznych. 
Aktualną politykę transportową Unii 
Europejskiej w zakresie lotnictwa i 
lotnisk współokreśla diagnoza 
niedostatecznej przepustowości 
istniejących portów lotniczych i małej 
efektywności (a zarazem dużej 
szkodliwości dla środowiska) 
lotnictwa cywilnego w jego obecnej 
postaci. W istocie, rosnący udział 
lotnictwa w degradacji środowiska 
naturalnego (spaliny i hałas) skłania 
Unię do obciążenia operatorów 
lotniczych kosztami zewnętrznymi, a 
jednocześnie do popierania 
(roz)budowy sieci kolei dużych 
prędkości w skali kontynentu. 
Główną motywacją Komisji 
Europejskiej w tym zakresie jest 
zapobieganie dalszemu ociepleniu 
klimatu, ale także fakt rosnącego 
zatłoczenia głównych portów 
lotniczych zachodniej Europy, z 
których kilka osiągnęło kres swych 
możliwości rozwojowych. 
Zatłoczenie ‘lotnicze’ można i trzeba 
zmniejszyć, zastępując loty 
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krótkodystansowe pociągami dużych 
prędkości, które są konkurencyjne 
wobec lotów na dystansach do 800 
km. Taką samą rolę pełnią koleje 
wobec transportu drogowego. 
 
  
Ościenna kraje w obszarze 
odziaływania CPL  
Zgodnie z przedstawną koncepcją, 
dzięki obsłudze kolejami dużych 
prędkości (KDP), obszar 
oddziaływania [catchment area] 
Centralnego Portu Lotniczego w 
zakresie lotów dalekiego zasięgu 
obejmie te rejony Europy Środkowej i 
Wschodniej, do/z których pasażer 
CPL dotrze w ciągu trzech godzin. 
Zależnie od rozbudowy sieci KDP w 
krajach ościennych, będą to 
odległości rzędu 600–800 
kilometrów. W rezultacie, w zasięgu 
CPL znajdą się główne miasta 
(aglomeracje) wschodniej i 
środkowowschodniej Europy: 
enklawa rosyjska nad Bałtykiem 
(Królewiec), Litwa i Łotwa, Białoruś, 
Ukraina, Słowacja, Węgry, Czechy, 
Austria i wschodnie Niemcy. 
Aspekty środowiskowe  
Uwrażliwienie władz unijnych na  
zmiany klimatyczne i ich 
dramatyczne konsekwencje dla 
Europy powoduje, że oceniają one 
nowe projekty w dużej mierze pod 
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kątem ich oddziaływania na 
środowisko. Propozycja zbudowania 
– z dala od największych aglomeracji 
zachodniej Europy – wielkiego portu 
lotniczego, który przejmie znaczącą 
część rosnącego nieustannie ruchu 
lotniczego, a ponadto przekieruje 
rzesze pasażerów z powietrza na 
niewspółmiernie bardziej ekologiczne 
tory, powinna wzbudzić w Brukseli 
nie tylko uznanie, ale skutkować 
silnym poparciem finansowym. 
Choć w Polsce poczucie zagrożenia 
zmianami klimatycznymi jest 
znacznie słabsze, rekordowe tempo, 
w jakim Polacy odrabiają swoje 
zapóźnienie w podróżach lotniczych 
zaczyna rodzić obawy o skutki ruchu 
lotniczego dla środowiska 
naturalnego i społecznego. 
Popierając rozbudowę 
oszczędzającego środowisko 
kolejnictwa jako substytutu dla lotów 
krótkodystansowych, a także 
przejazdów samochodowych między 
aglomeracjami, zwiększymy 
atrakcyjność Polski między innymi 
jako celu turystycznego. 
Aspekty społeczne  
Projekt CPL(+KDP) jako ‘wschodniej 
bramy wjazdowej do Europy’ 
przyniesie znaczące korzyści 
społeczne tak Polsce, jak i Unii 
Europejskiej, a w pewnej mierze (w 
obliczu czekającego Europę 
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‘najazdu’ azjatyckiego) także w skali 
globalnej. 
Projekt w całej rozciągłości 
odpowiada postulatowi ścisłego 
współdziałania kolei i lotnictwa. W 
tym zakresie można spodziewać się 
efektu synergii, gdyż wygoda 
podróżowania pociągiem dużych 
prędkości zatrzymującym się pod 
centralnym terminalem lotniska 
zwiększy atrakcyjność CPL, a 
korzystający z tych pociągów 
pasażerowie powietrzni z czasem 
będą stanowić większość pasażerów 
KDP na obu liniach krzyżujących się 
pod lotniskiem. 
Dzięki stacji KDP pod głównym 
terminalem CPL, mieszkańcy 
Warszawy dotrą  do odprawy 
lotniczej (check-in) w ciągu około 
kwadransa, bo sam przejazd z Dw. 
Centralnego do stacji CPL zajmie 
13–14 minut (przy maks. prędkości 
"zaledwie" 220 km/h). Mieszkańcy 
OMW uzyskają dojazd 
rozbudowanymi drogami szybkiego 
ruchu oraz doprowadzonymi pod 
CPL liniami kolei aglomeracyjnych. 
Podsumowanie  
Ograniczone możliwości dalszej 
rozbudowy głównych portów 
lotniczych zachodniej Europy, przy 
gwałtownym wzroście gospodarczym 
Chin i Indii – skutkującym masową 
turystyką w skali globu, w 
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perspektywie 10 do 15 lat wymuszą 
budowę przynajmniej jednego 
megaportu w Europie dla min. 100 
mln pasażerów rocznie, o strukturze 
umożliwiającej z jednej strony 
zastosowanie optymalnych 
systemów bezpieczeństwa, z drugiej 
strony bardzo sprawny transfer 
wielkich mas ludzkich. Ulokowanie 
takiego portu nad skrzyżowaniem linii 
kolejowych dużych prędkości 
umożliwi do- i rozwożenie większości 
pasażerów koleją. redukując 
intensywność nieekologicznych lotów 
krótkodystansowych.  
Polska centralna dysponuje idealnym 
miejscem na taki port. Znajduje się 
ono na równinie łowicko-błońskiej, 
niecałe 40 km na zachód od 
Warszawy, gdzie przedłużona o 10 
km na północ Centralna Magistrala 
Kolejowa przetnie się z przyszłą linią 
dużych prędkości Warszawa - Łódź - 
Wrocław/Poznań (- Berlin), zwaną 
linią ‘Y’, w odległości 2 km od 
autostrady A2. Umieszczony nad 
peronami kolejowymi centralny 
(midfield) terminal zapewni pionowy 
transfer pasażerów przesiadających 
się z samolotów na pociągi. Wraz ze 
zmodernizowaną CMK, nowa linia 
kolejowa zapewni przejazd z i na 
lotnisko w ciągu 12 minut z 
Warszawy, 27 minut z Łodzi, poniżej 
60 minut z Poznania, Katowic i 
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Krakowa, oraz 70 minut z Wrocławia. 

299.  

UWAGA / propozycja nr 2   
Części dokumentu: Diagnoza: 
Transport i Infrastruktura - s. 29–
32 i i Cele strategiczne i 
operacyjne - s. 67–87. 

Propozycja 
Budowa kolei dużych prędkości  
Uzasadnienie  
Warszawa jest punktem wyjścia 
projektowanej Linii Y (W-wa-Łódź-
Poznań/Wrocław). Projekt Linii Y 
przyjęty był przez Radę Ministrów 
uchwałą z 8 grudnia 2008 r., lecz 
w grudniu 2011 r. został 
zawieszony bezterminowo (bez 
unieważnienia tamtej uchwały!). 
Niezależnie od tego, prowadzone 
są prace nad przebudową 
Centralnej Magistrali Kolejowej 
(CMK) w celu uzyskania szlakowej 
prędkości 230 km/h. 
W interesie mieszkańców OMW 
leży jak najszybsze "odmrożenie" 
projektu "Y", którego realizacja 
skróci im znacznie dojazd koleją 
do głównych miast Polski – jako 
alternatywę dla podróży 
samochodem nowymi drogami 
szybkiego ruchu. 
W Polsce występują szczególnie 
sprzyjające warunki dla kolei 
dużych prędkości (KDP), w tym: 
ukształtowanie terenu (topografia), 
umiarkowane zaludnienie i słaba 
urbanizacja – dzięki którym można 
taniej i szybciej budować i 
eksploatować KDP niż w wielu 
innych krajach europejskich. 

 Uwaga powtórzona 
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Najistotniejszą przesłanką budowy 
KDP z perspektywy europejskiej 
jest ekologiczna przewaga KDP 
nad przewozami i przejazdami 
drogowymi oraz transportem 
lotniczym (na krótkich 
dystansach).  
Prognozy dla KDP powinny 
uwzględnić wzrost przewozów w 
wyniku rosnącej popularności 
szybkich przejazdów (w oparciu o 
historyczne doświadczenia Japonii 
i Francji), jak również w związku z 
obsługą wielkich portów lotniczych 
ze  stacją KDP pod terminalem.  
Postulat 
Strategia Rozwoju OMW do 2020 
roku powinna postulować szybki 
powrót do projektu budowy Linii Y, 
również z uwagi na kontekst 
perspektywicznej budowy 
Centralnego Portu Lotniczego, 
umiejscowionego na trasie Linii Y. 

300.  

UWAGA / propozycja nr 3   
Część dokumentu: Diagnoza: 
Transport i Infrastruktura - s. 29–
32. 
Na temat obwodnicy drogowej 
Warszawy czytamy: "Brak jest 
pełnej obwodnicy Warszawy" (s. 
29) – co odnosi się do 
opóźnionego domknięcia miejskiej 
obwodnicy (opartej na S8 i S2) od 
południowego wschodu i 
północnego wschodu. 

Propozycja 
Autostradowa Obwodnica 
Warszawy (zarazem obwodnica 
OMW)  
Uzasadnienie  
Warszawa jest jedynym miastem 
wśród metropolii polskich, które 
nie ma nawet planu budowy 
autostradowej obwodnicy – czyli 
drogowej trasy tranzytowej 
przebiegającej poza obszarem 
zabudowanym. Taką obwodnicą 

Rozwinięcie projektu: Autostradowa 
obwodnica Warszawy (AOW) 
Lokalizacja. Cała obwodnica 
znajduje się na terenie województwa 
mazowieckiego. 
Długość. Cała obwodnica będzie 
miała 185 km długości. 
Przebieg.  Na zachodzie, AOW 
powinna przecinać autostradę A2 w 
pobliżu Centralnego Portu 
Lotniczego (CPL), który zbudowany 
zostanie nad skrzyżowaniem 

Uwaga powtórzona 
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Nie ma żadnej wzmianki o tym, że 
obszar metropolitalny stolicy 
powinien mieć obwodnicę 
autostradowo-ekspresową, która 
przejęłaby cały drogowy (zwł 
.ciężki) ruch tranzytowy. 

nie jest ani S8 (przez Bemowo, 
Bielany, Bródno-Białołękę), ani S2 
(przez Ursus, Włochy, Ursynów, 
Wilanów, Falenicę), ani przyszła 
obwodnica północno-zachodnia 
(przez Rembertów i Wesołą). Roli 
tej nie spełnia także ciąg dróg 
krajowych (DK) 50 i 60 z uwagi na 
(a) zbyt dużą odległość od stolicy 
(przeważnie 50–80 km, na 
północy poza OMW), (b) stąd 
nadmierne wydłużenie ruchu 
tranzytowego, (c) niezadowalający 
standard tej trasy. (c) przebieg . 
Obwodnice autostradowo-
ekspresowe w Polsce 
Kraków - A4 na zachodzie. 
południu i wschodzie, S7 na 
północy; w budowie od wschodu. 
Łódź - A2 na północy, S8 na 
południu; w budowie A1 na 
wschodzie, w planie S14 od 
zachodu. 
Wrocław - A4 od południa, A8 od 
zachodu i północy; w planie 
obwodnica wschodnia. 
Poznań - A2 od południa, S11 od 
zachodu, S5 na wschodzie; 
brakuje północnej obwodnicy. 
Trójmiasto - od 30 lat obwodnica 
zachodnia (S6), teraz S7 od 
południa.  
Podsumowanie 
Stan. Polskie metropolie (powyżej 
pół miliona mieszk.) mają 

(przedłużonej na północ) Centralnej 
Magistrali Kolejowej z planowaną 
linią ‘Y’, 38 km na zachód (dokładnie: 
WSW) od Warszawy, na terenie 
gminy Baranów, około 2 km na 
północ od autostrady A2. Dla obsługi 
drogowej CPL trzeba będzie 
wyprowadzić odnogę “lotniskową” z 
nowego węzła (“CPL”) na A2, 
ulokowanego około 3 km na zachód 
od węzła “Tłuste”, który połączy A2 z 
AOW. 
Proponowany przebieg 
Autostradowej Obwodnicy 
Warszawy. 
(1)  Południowe półkole: od węzła 
“CPL” (por. wyżej) AOW powinna 
biec na południe w kierunku Żabiej 
Woli (węzeł z S8), minąć Tarczyn od 
północy (węzeł z S7), dołączyć do 
linii kolejowej CE20 na północ od 
Prażmowa, następnie biec po 
północnej stronie tej linii, by minąć 
Górę Kalwarię od północy (węzeł z 
drogą 724), przeciąć Wisłę obok 
mostu kolejowego, następnie 
skierować się łukiem ku północnemu 
wschodowi, utworzyć węzeł z drogą 
801 na południe od Ostrowca, 
przejść tunelem o długości około 4 
km przez Mazowiecki Park 
Krajobrazowy, przeciąć S17 w 
okolicach Świerka, przekroczyć DK2 
(i E20) 3 km na wschód od 
miejscowości Dębe Wielkie, by dojść 
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autostradowo-ekspresowe 
obwodnice: Trójmiasto - 
zakończoną (poza wybrzeżem na 
wschodzie); Kraków - na 
ukończeniu, Łódź i Wrocław - 
zaawansowane w 75%; Poznań - 
gotowe w 65%.  
Nawet Lublin ma S17 od północy i 
S19 w budowie od wschodu, a 
Bydgoszcz ma S10 od 
południowego zachodu, a w 
budowie jest S5 na zachodzie i 
północy. 
Wniosek. Stolica kraju, licząca 2-3 
razy więcej mieszkańców niż 
kolejnych pięć miast, nie może  
pozostać przy obwodnicy 
przebiegającej przez tereny 
zabudowane miasta. 
Postulat 
Strategia Rozwoju OMW do 2020 
roku powinna uwzględnić 
zaplanowanie (wytyczenie) w 
terenie niezabudowanym 
Autostradowej Obwodnicy 
Warszawy (AOW) – w odległości 
25–35 km od środka miasta. 

do węzła (wschodniego) na A2. 
(2)  Północne półkole: od opisanego 
w punkcie (1) węzła “CPL” na A2 – 
AOW pobiegnie na północ, przez 
węzeł z DK2 około 2 km na zachód 
od Błonia, minie Leszno od zachodu, 
przetnie Kampinoski Park Narodowy 
tunelem o długości ok. 7 km (po 
wschodniej stronie drogi 679), 
skieruje się ku północnemu 
wschodowi koło wsi Sowia Wola, 
przez węzeł z S7 około 1 km na 
północny zachód od Czosnowa, 
przejdzie tamże mostem przez Wisłę, 
po przecięciu drogi 630 i linii 
kolejowej E65 skieruje się na 
wschód, po południowej stronie drogi 
631 dojdzie do Wieliszewa, utworzy 
węzeł na drodze 61 na południe od 
Zegrza, po-biegnie dalej po 
północnej stronie linii kolejowej do 
Radzymina, minie Radzymin od 
północy, odegnie się ku 
południowemu wschodowi, by 
utworzyć węzeł z S8 kilkaset metrów 
przed północnym krańcem 
obwodnicy Radzymina, dalej 
pobiegnie w kierunku południowo-
wschodnim, przez węzeł z drogą 634 
na wschód od Duczek, by przeciąć 
drogę 637 na wschód od Michałowa i 
dojść do (wschodniego) węzła z A2. 
Na całej długości tak projektowanej 
AOW początkowo wystarczą po dwa 
pasy w każdym kierunku, jednak na 
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niektórych odcinkach, zwłaszcza w 
sąsiedztwie zachodniego węzła z A2 
("CPL"), należy przewidzieć rezerwę 
na trzeci pas. 

Wójt Gminy Żabia Wola 

301.  

Transport I infrastruktura 
Dostępność transportowa, 
drogi I kolej 
Str. 29 „W OMW znajduje się w 
sumie ok. 200 czynnych stacji i 
przystanków kolejowych, z czego 
ok. 70 na terenie miasta 
stołecznego Warszawy. Jednym z 
kryteriów delimitacyjnych OMW 
była dostępność komunikacyjna, 
dlatego na całym obszarze nie 
występują gminy, skąd dojazd do 
centrum stolicy koleją zajmowałby 
więcej niż 90 minut.” 

Skomunikowanie gminy Żabia 
Wola poprzez połączenie kolejowe 
z centrum stolicy.   

Gmina Żabia Wola nie jest połączona 
komunikacyjnie drogą kolejową z 
centrum stolicy. Jedyne połączenie 
odbywać się może poprzez gminę 
ościenną Grodzisk Mazowiecki co 
znacznie wydłuża czas dojazdu. 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Żabia Wola (Uchwała Nr 
8/XVII/2012 z dnia 24 kwietnia 
2012r.) przewiduje możliwość 
lokalizacji połączenia szynowego 
wzdłuż drogi krajowej nr 8 relacji 
Warszawa – Wrocław.  

Uwaga nieuwzględniona 
Na poziomie dokumentu 
strategicznego nie jest możliwe 
zrealizowanie postulatu 
zawartego w zgłoszonej 
uwadze. 
W trakcie opracowywania 
dokumentów 
operacjonalizujących Strategie 
(Programów dla poszczególnych 
Celów Strategicznych), w 
wyniku szczegółowych 
procesów planowania 
interwencji w odpowiedzi na 
zdiagnozowane problemy w 
danym sektorze w możliwe jest 
umieszczenie takiego zapisu 

302.  

Edukacja, kultura i dziedzictwo 
Szkoły, przedszkola i żłobki 
Str. 40 „Dostępność placówek 
edukacyjnych w skali całego 
OMW jest wystarczająca, ale źle 
rozlokowana. Ponadto jakość 
nauczania jest często niższa od 
oczekiwań. Nie jest więc 
konieczne tworzenie nowych 
placówek, lecz ew. zmiany w 
zakresie ich rozlokowania, czy 

Uwzględnienie budowy nowych 
placówek edukacyjnych głównie 
przedszkola oraz gimnazjum. 

Z uwagi na położenie gminy Żabia 
Wola w niedalekim sąsiedztwie 
Warszawy a także walory 
przyrodnicze co roku zauważalny jest 
przyrost stałych mieszkańców (w 
ostatnich latach około 200 osób 
rocznie). Ponadto reforma systemu 
edukacyjnego nałożyła obowiązek 
zapewnienia opieki przedszkolnej. W 
związku z powyższym istniejące 
placówki oświatowe na terenie gminy 

Uwaga uwzględniona 
Doprecyzowano istniejące 
zapisy 
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podnoszenie w nich jakości 
nauczania.” 

Żabia Wolanie nie będą w stanie 
zapewnić odpowiednich warunków 
nauczania. 

Magdalena Jagła, Ośrodek Studiów o Mieście działający przy Klubie Jagiellońskim w Warszawie 

303.  

 W ostatnim dwudziestoleciu miał 
miejsce wyraźny wzrost znaczenia 
Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie na arenie 
środkowoeuropejskiej. Można to 
było zaobserwować między innymi 
na podstawie napływu spółek z 
Ukrainy, Czech, czy innych 
państw regionu. Jakie znaczenie 
dla kreowania środowiska 
biznesowego w OMW miała siła 
oddziaływania GPW i jak jej 
oddziaływanie może zmieniać w 
najbliższych latach, również w 
kontekście zmian w OFE, które 
istotnie wpływały na dynamikę 
GPW? 

 Uwaga uwzględniona częściowo 
Strategia Rozwoju OMW jest 
dokumentem na wysokim 
poziomie ogólności, wyznacza 
ona jedynie kierunki działań i 
wskazuje kluczowe kierunki 
interwencji. 
Opisane w uwadze 
zapytania/postulaty powinny 
zostać przeanalizowane bliżej 
na poziomie przygotowywania 
dokumentów 
operacjonalizujących Strategię. 
Tam gdzie to było możliwe – 
uzupełniono pogłębione opisy 
Celów Strategicznych. 
Uwaga nieuwzględniona w 
zakresie bezpośredniego 
umieszczenia informacji o GPW 
w dokumencie Strategii 

304.  

 W rozdziale dotyczącym 
środowiska nie ma wzmianek 
dotyczących narastającego 
problemu smogu. Czy Warszawie 
nie zagraża pogorszenie się stanu 
powietrza? 

 Uwaga uwzględniona. W CS2 
uzupełniono informacje nt. 
smogu.  
Natomiast należy pamiętać, iż 
Strategia Rozwoju OMW jest 
dokumentem na wysokim 
poziomie ogólności, wyznacza 
ona jedynie kierunki działań i 
wskazuje kluczowe kierunki 
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interwencji. 
Opisane w uwadze 
zapytania/postulaty powinny 
zostać przeanalizowane bliżej 
na poziomie przygotowywania 
dokumentów 
operacjonalizujących Strategię.  

305.  

 W rozdziale dotyczącym 
demografii, imigracja zagraniczna 
jest analizowana na podstawie 
danych z roku 2013 i starszych. Z 
powodu zmian politycznych za 
naszą wschodnią granicą tamte 
statystyki uległy dynamicznym 
zmianom. Jaka część prędko 
rosnącej liczby imigrantów 
osiedlających się w Polsce jest 
przyciągana przez OMW? Co 
Warszawa powinna uczynić, aby 
lepiej wykorzystać zjawisko 
narastającej imigracji? 

 Uwaga uwzględniona częściowo 
Strategia Rozwoju OMW jest 
dokumentem na wysokim 
poziomie ogólności, wyznacza 
ona jedynie kierunki działań i 
wskazuje kluczowe kierunki 
interwencji. 
Opisane w uwadze 
zapytania/postulaty powinny 
zostać przeanalizowane bliżej 
na poziomie przygotowywania 
dokumentów 
operacjonalizujących Strategię. 
Tam gdzie to było możliwe – 
uzupełniono pogłębione opisy 
Celów Strategicznych. 
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Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie 

1.  

Wstęp (s. 4) Przeformułować pierwsze zdanie Rozumiem, że dla firmy Strategia 
Rozwoju OMW jest „głównym 
produktem projektu” ale może należy 
się zastanowić żeby informacje o tym 
dodać w przypisie a we wstępie 
skupić się na tym czym ma być 
Strategia dla miasta i regionu. 

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 

2.  

Wstęp (s. 4) Przenieść część informacji ze 
wstępu do metodyki opracowania 
Strategii – może na przykład 
dodać część prace poprzedzające 

Informacja o tym co było zrobione 
przed przystąpieniem do 
opracowania strategii jest bardzo 
ważna i należy podkreślić działania, 

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 
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projekt? które były wykonane przed a z 
których w dużej części korzystali 
Państwo przy opracowaniu Strategii 
(s. 12 i dalej). Jednak wprowadzenie 
powinno odnosić się do roli Strategii 
dla miasta i regionu. 

3.  

Etapy prac projektowych (s. 7) Dodać w schemacie Etapy prac 
projektowych etap wcześniejszy: 
diagnoza wykonana w 2014 r.  

Na wykresie Etapy pracy 
projektowych – czas opracowania 
strategii jest na tyle krótki, że dla 
osoby która nie wie, że trwały 
wcześniejsze prace (mimo, że 
zostało to wspomniane we 
wprowadzeniu) – może to 
sugerować, że została poświęcona 
niedostateczna ilość czasu na 
diagnozę i formułowanie Strategii 

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 

4.  
Metodyka opracowania Strategii, 
Etapy prac projektowych (s. 7) 

Zmienić „Formułowanie strategii” 
na „Formułowanie Strategii”. (w 
etapach) 

Ujednolicenie formuły pisania wyrazu 
strategia (wszędzie indziej jest z 
dużej) 

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 

5.  

Schemat 2. Interesariusze 
włączeni w proces formułowania 
Strategii Rozwoju OMW (s. 8) 

Zmiana/ uzupełnienie 
grup/kategorii interesariuszy 

Przykładowo: w grupie 3 
Przedsiębiorcy i Instytucje Otoczenia 
Biznesu jaki przykładowi 
interesariusze wymienienie zostali> 
SGGW, Warszawski Uniwersytet 
Medyczny, UW – należało by albo 
poszerzyć kategorie 3 o instytucje 
szkolnictwa wyższego, instytucje 
sfery nauki lub wykreślić te przykłady 
– tylko wtedy nie pasują do żadnej z 
grup. Z kolei w kategorii 4 Rysunek 
pociągu sugeruje, że przedstawiciele 
wszystkich JST z OMW mieli uwagi 
tylko w kwestii transportu czy 
rzeczywiście tak było? (może lepiej 
dać zamiast pociągu zarys mapy?)  

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 
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6.  

Metodyka opracowania Strategii, 
Zastosowane metody i narzędzia 
(s. 9) 

Przeformułować fragment „w 
ramach sieci kaskadowej” 

Użycie sformułowania „sieć 
kaskadowa” nie jest jasne. Czy 
chodziło o jednostki zaangażowane 
w wielopoziomowe zarządzania?  

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 

7.  

Metodyka opracowania Strategii/ 
Przeanalizowane kluczowe 
dokumenty (s. 10) 

Zastanowić się nad usunięciem 
obrazków. 

Zastosowanie w Strategii 
symboli/obrazków  przedstawionych 
po raz pierwszy na schemacie 3 
wydaje się zbędne i wprowadza 
niezrozumiałość w analizie SWOT 
gdzie symbole te występują 
oddzielnie od nazw. Przeciętny 
czytelnik Strategii raczej nie 
zapamięta od pierwszego razu, który 
obrazek się łączy z którym obszarem 
strategicznym. 

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 

8.  

Metodyka opracowania Strategii/ 
Przeanalizowane kluczowe 
dokumenty (s. 10) 

Nielogiczny podział obszarów 
strategicznych 

Podział obszarów strategicznych jest 
niespójny. Na przykład:  
Obszar społeczeństwo zawiera w 
sobie: demografię, a zapis 
Demografia i Społeczeństwo 
sugeruje jakby to były dwie oddzielne 
dziedziny. 
Edukacja powinna być raczej częścią 
Obszaru społeczeństwo. Nielogiczne 
jest powiązanie jej z kultura i 
dziedzictwem, podobnie jak 
połączenie przestrzeni, ze 
środowiskiem i energetyką, a nie z 
transportem. 
 

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 

9.  

Metodyka opracowania Strategii/ 
Przeanalizowane kluczowe 
dokumenty (s. 10) 

Wśród wymienionych dokumentów 
jest Strategia rozwoju 
województwa mazowieckiego do 
2020 r. 

Czy jest ona potrzebna? Należało by 
raczej opierać się o aktualne 
dokumenty, tym bardziej, że cały 
okres diagnozy OMW i formułowania 
Strategii Rozwoju OMW przypada na 

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 



  
 

168 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2007-2013 

Lp. 

Część dokumentu, do którego 
zgłoszona jest uwaga / sugestia 

(fragment oraz strona 
dokumentu) 

Treść uwagi / sugestii Uzasadnienie uwagi / sugestii Komentarz Deloitte 

okres obowiązywania Strategii 
rozwoju województwa 
mazowieckiego do 2030 r. 
Innowacyjne Mazowsze (data 
przyjęcie Strategii przez Sejmik: 
28.10.2013r.) 

10.  

Metodyka opracowania Strategii/ 
Przeanalizowane kluczowe 
dokumenty/ Schemat 3 (s. 10) 
oraz powielone w części SWOT 
(s. 48 i dalej) 

Zastanowić się nad usunięciem 
lub zmianą obrazków 

Są zbędne i nie do końca 
jednoznacznie kojarzą się z danym 
obszarem strategicznym. Ponadto w 
wersji wydrukowanej na A4 nie są 
czytelne.  

- 

11.  

Demografia i społeczeństwo 
Kluczowe obserwacje i wnioski 
(str. 27) 

Zjawisko chaotycznego rozlewania 
się miasta „urban sprawl” powinno 
zostać opisane jako niepożądane. 

Rozwój przestrzenny obszaru 
metropolitalnego powinien 
przebiegać w sposób ograniczający 
koszty bezpośrednie dla 
administracji, jak też koszty 
zewnętrzne. Konieczne jest 
ukierunkowanie rozwoju 
przestrzennego na korytarze 
wyposażone w infrastrukturę 
transportową oraz zachowanie 
przestrzeni pełniących inne funkcje. 

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 

12.  

Transport i infrastruktura 
Komunikacja publiczna (str. 30) 

Należy zaznaczyć, że również w 
Warszawie system komunikacji 
zbiorowej nie jest w pełni 
zintegrowany. 

Nadal brakuje wzajemnej 
uznawalności biletów jednorazowych 
i czasowych u przewoźników 
kolejowych (Na przejazd KM w 
ramach I strefy trzeba kupić bilet KM 
a nie można przejechać na 
jednorazowym bilecie ZTM, a bilety 
KM nie są uznawane przez SKM) 

Uwaga powtórzona (nr 240) 

13.  

Transport i infrastruktura 
Dostępność transportowa, drogi i 
kolej (str. 29) 

W diagnozie brakuje odniesienia 
do niespójnej sieci infrastruktury 
rowerowej w Warszawie, i braku 
takiej sieci w ogóle w skali 
obszaru metropolitalnego. 

Problem ten jest poważny i słusznie 
dopasowano do niego planowane 
interwencje, lecz nie odniesiono się 
do niego w diagnozie. 

Uwaga powtórzona (nr 241) 
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14.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Energetyka (str. 34) 

Należy doprecyzować kontekst, do 
którego odnosi się stwierdzenie o 
najlepszych wskaźnikach RWE 
Stoen 

Poprzedni akapit i wykres odnoszą 
się do skali europejskiej, co sugeruje 
że RWE ma najlepszy wskaźnik 
pewności dostarczenia energii w 
Europie 

Uwaga nieuwzględniona – wykres 
prezentuje syntetyczny wskaźnik 
wpływu energetyki na środowisko 
naturalne w miastach Europy i nie 
dotyczy ani jakości usług 
świadczonych przez RWE Stoen 
ani zagadnień związanych z 
awaryjnością sieci. 

15.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Zasoby mieszkaniowe i 
suburbanizacja (str. 36) 

Należy przeformułować 
stwierdzenie o skutkach 
suburbanizacji i dojazdów 
samochodami, by jednoznacznie 
wskazać, że w dłuższej 
perspektywie jest to problem nie 
do rozwiązania. 

Stwierdzenie, że „Infrastruktura nie 
jest przystosowana do wciąż 
zwiększającego się natężenia ruchu i 
w konsekwencji poziom 
zatorów komunikacyjnych rośnie” 
implikuje, że problem można 
rozwiązać, rozbudowując 
infrastrukturę. Tymczasem takie 
działania mogą co najwyżej 
spotęgować skalę problemu, 
zachęcając większą liczbę ludzi do 
dojazdu do zatłoczonego obszaru 
miejskiego samochodem. Konieczne 
jest efektywne planowanie 
przestrzenne i rozwój komunikacji 
alternatywnej, w tym zwłaszcza 
szynowej, w celu ograniczenia skali 
dojazdów do miasta samochodem. 
Pomocny w tym względzie będzie 
również rozwój sieci tras rowerowych 
wysokiej jakości. 

Uwaga powtórzona (nr 242) 

16.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Kluczowe obserwacje i wnioski 
(str. 37) 

Stwierdzenie o awaryjności 
infrastruktury energetycznej nie 
wynika z diagnozy, a wręcz jest z 
nią sprzeczne.  

W diagnozie opisano RWE Stoen 
jako lidera niezawodności w 
dostawach energii, nie wskazując na 
problemy u innych dostawców. 

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 

17.  
Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 

Zalecenie dotyczące szerszego 
stosowania PZP powinno 

Spójny rozwój obszaru 
metropolitalnego będzie możliwy 

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
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Kluczowe obserwacje i wnioski 
(str. 37) 

zawierać odniesienie do 
planowania w skali całego obszaru 
metropolitalnego. 

tylko wtedy, gdy gminy nie będą 
realizowały zadań z zakresu 
planowania przestrzennego w 
oderwaniu od działań pozostałych 
samorządów. Aby zapewnić 
spójność działań w tym względzie, 
powinny przede wszystkim 
realizować cele określone w planie 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa, tak by wzajemnie się 
uzupełniać oraz minimalizować 
koszty zewnętrzne. 

uwag z konsultacji społecznych 

18.  

Przestrzeń, środowisko i 
energetyka 
Kluczowe obserwacje i wnioski 
(str. 37) 

We wnioskach brakuje informacji o 
potrzebie ochrony obszarów 
zielonych.  

Choć w obrębie OMW nadal 
funkcjonuje dużo obszarów 
zielonych, zanikają one w 
błyskawicznym tempie. Brak 
efektywnych działań 
zapobiegających dalszemu 
rozlewaniu się zabudowy będzie 
skutkował diagnozą wskazującą jako 
problem niewystarczającą ilość 
terenów zielonych za kilkanaście lat. 

Uwaga powtórzona (nr 243) 

19.  

Edukacja, kultura i dziedzictwo 
Uczelnie wyższe (str. 39) 

Opis jest niezgodny z wykresem. W opisie wskazano, że „dominuje 
wykształcenie na kierunkach  
humanistycznych i społecznych”. 
Łączny udział tak opisanych 
kierunków na wykresach wynosi 
20%.  

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 

20.  

Edukacja, kultura i dziedzictwo 
Uczelnie wyższe (str. 39) 

Wskazane jest przedstawienie 
bardziej konkretnych danych co do 
popytu na poszczególne kierunki 
kształcenia. 

1) Stwierdzenie, że „wykształcenie 
na kierunkach humanistycznych i 
społecznych nie odpowiada 
wymaganiom obecnego rynku 
pracy” pozwala jedynie na 
wyciągnięcie negatywnych 
wniosków, nie dając wskazówek 

Uwaga częściowo uwzględniona 
na etapie wcześniejszym - na 
podstawie uwag z konsultacji 
społecznych 
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co do kierunków działania.  
 
2) Osobnym problemem jest fakt, że 

w wielu dziedzinach życia i 
gospodarki widoczne jest 
niedostateczne podstawowe 
wykształcenia humanistyczne, 
które powinno być uwzględniane 
również na innych kierunkach 
kształcenia. 

21.  

Edukacja, kultura i dziedzictwo 
Kluczowe obserwacje i wnioski 
(str. 42) 

Część wniosków nie wynika z 
przedstawionej w dokumencie 
diagnozy. 

W diagnozie nie odniesiono się do 
szkół zawodowych i profilowanych 
poza wykresem wskazujących ich 
udział w rynku.  

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 

22.  

Analiza SWOT  
Transport 
publiczny 
i dostępność 

komunikacyjna (str. 51) 

W analizie SWOT rosnące 
standardy (wymagania) w zakresie 
stosowania ekologicznych 
rozwiązań w transporcie, zarówno 
w skali mikro (np. pojazdu) jak i 
makro (planowania systemu 
transportowego) powinny być 
traktowane jako szansa, a nie 
zagrożenie. 

W analizie SWOT słusznie zwrócono 
uwagę na ryzyko działań według 
nieaktualnego paradygmatu 
maksymalizacji ruchu 
samochodowego, lecz coraz wyższe 
standardy w zakresie 
proekologicznych rozwiązań 
transportowych są szansą na zmianę 
tego modelu działania, a nie 
zagrożeniem. 

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 

23.  

Analiza SWOT  
Transport 
publiczny 
i dostępność 

komunikacyjna (str. 51) 

W słabych stronach należy dodać 
brak spójnej sieci infrastruktury 
rowerowej wysokiej jakości. 

Problem ten jest szczególnie 
poważny w skali OMW, jako że 
Warszawa stopniowo uzupełnia luki 
w sieci wewnątrz miasta oraz 
realizuje inwestycje zgodne z 
określonymi standardami jakości. 

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 

24.  

Analiza SWOT 
Planowanie 
przestrzenne 
i suburbanizacja (str. 51) 

Wśród szans należy uwzględnić 
możliwość współpracy 
samorządów lokalnych z 
samorządem regionalnym 

Samorząd regionalny, jako 
odpowiedzialny za planowanie w 
skali ponadgminnej, powinien być 
wskazany jako kluczowy partner do 
planowania i wdrażania 

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 
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harmonijnego rozwoju 
przestrzennego obszaru 
metropolitalnego. 

25.  

Analiza SWOT 
Planowanie 
przestrzenne 
i suburbanizacja (str. 51) 

Wśród słabych stron należy  
uwzględnić niedostateczną wagę 
przywiązywaną do wdrażania 
spójnej wizji planistycznej 
określonej na poziomie 
metropolitalnym. 

Harmonijny rozwój przestrzenny 
obszaru metropolitalnego jest 
możliwy przy pomocy narzędzi 
regionalnych, jakim było studium 
rozwoju OMW, a obecnie jest nowy 
plan zagospodarowania 
województwa. 

Uwaga częściowo uwzględniona 
na etapie wcześniejszym - na 
podstawie uwag z konsultacji 
społecznych 

26.  

Analiza SWOT 
Potencjał ludnościowy (str. 52) 

Wśród słabych stron potencjału 
ludnościowego lub dostępności 
komunikacyjnej należy wskazać 
stosowanie rozwiązań nie 
uwzględniających potrzeb osób 
starszych. 

Starzejące się społeczeństwo 
wymaga rozwiązań 
infrastrukturalnych umożliwiające 
wygodne i bezpieczne poruszanie 
się, co utrudniają inwestycje 
zorientowane na maksymalizację 
ruchu samochodowego 
(dyskryminujące pieszych poprzez 
wydłużanie odległości do przejścia 
na skrzyżowaniach lub 
ograniczających liczbę przejść dla 
pieszych). 

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 

27.  

ANALIZA SWOT/TOWS, Wyniki 
analiz krzyżowych SWOT/TOWS, 
(s.54-55) 

Podpisać osie wykresu 27 
 
 

Nie wiadomo co oznaczają wartości 
na każdej z osi i jaka to miara. Dla 
czytelnika zrozumienie logiki analizy 
krzyżowej może nie być łatwe mimo 
wytłumaczenie na dole strony 54. 

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 

28.  

Determinanty rozwoju OMW, 
trendy w rozwoju metropolii (s. 58) 

Zmienić „Miasta stają przed 
złożonymi …” na „Miasta stoją 
przed złożonymi …” 

Sformułowanie stają sugeruje, że 
wymienione dalej procesy dopiero 
się zaczynają tymczasem tak nie 
jest. 

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 

29.  

Determinanty rozwoju OMW, 
Hierarchizacja determinant 
rozwoju OMW (s. 61) 

Wykres 28.  
 
Podanie skali wykresu oraz tego 
informacji o tym jak mierzono siłę 

Czytelnikom należy się 
wytłumaczenie skąd wybór akurat 
tych a nie innych determinant. 
Sformułowanie „wybrano metoda 

Uwaga nieuwzględniona.  
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oddziaływania danej determinanty ekspercką” nie jest wystarczającym 
wytłumaczeniem. 

30.  

Misja i wizja rozwoju OMW, 
Wprowadzenie (s. 64) 

Usunąć schemat 5, 
przeformułować schemat 6 

Mimo, iż sposób określenia misji i 
wizji został opisany oraz 
zamieszczono analizę poprawności 
ich sformułowania, niespójny wydaje 
się fakt umieszczenia misji nad wizją 
(schemat 6 oraz s. 65) rodzi pewne 
wątpliwości: zgodnie z definicjami 
przyjętymi w teorii: wizja określa 
pożądany stan miasta w przyszłości, 
a misja sposób w jaki go chcemy 
osiągnąć. Czyli najpierw stan 
pożądany a potem sposób dojścia. 
Schematy 5 i 6 są mylące i 
niezrozumiały.  

Uwaga częściowo uwzględniona 
na etapie wcześniejszym - na 
podstawie uwag z konsultacji 
społecznych 

31.  

Zestawienie celów strategicznych, 
cele strategiczne OMW (s. 69) 

 
CS 1. Usunąć słowa całego. 
 
CS 2 oraz CS5 – zbyt złożone 

Uproszczenie celów Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 

32.  

Zestawienie celów strategicznych 
Cele strategiczne OMW (str. 69) 

Cel 1 powinien uwzględniać 
również przyjazne dla środowiska, 
niezmotoryzowane sposoby 
przemieszczania się (ruch pieszy i 
rowerowy). 

Ruch pieszy i rowerowy stanowi 
kluczowe uzupełnienie efektywnego 
systemu transportu publicznego, 
będąc pierwszym i ostatnim 
elementem podróży z 
wykorzystaniem komunikacji 
zbiorowej. W związku z tym 
infrastruktura powinna zapewniać 
dobre warunki ruchu 
niezmotoryzowanym. 

Uwaga powtórzona (nr 247) 

33.  

Zestawienie celów strategicznych 
Cele strategiczne OMW (str. 69) 

Cel 2 powinien uwzględniać 
„trwały i zrównoważony rozwój”. 

Sformułowanie „zrównoważony 
rozwój” bywa często błędnie 
rozumiane jako równoczesne 
działania w różnych kierunkach, co 
może stać w sprzeczności z istotą 

Uwaga powtórzona (nr 248) 
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sustainable development, czyli 
rozwojem zapewniającym trwałe 
podstawy do długofalowego rozwój 
bez szkody dla przyszłych pokoleń. 

34.  

Pogłębiony opis celów 
strategicznych 
Cel strategiczny nr 1 (str. 72-4) 

W charakterystyce celu i/lub 
kierunkach realizacji należy 
doprecyzować, że interwencja 
powinna być ukierunkowana 
zarówno na zwiększanie popytu 
na przyjazne dla środowiska i 
przestrzeni środki transportu jak i 
ograniczanie popytu na 
samochodowy transport 
indywidualny. 

Opis interwencji w postaci „budowy 
obwodnic i tras szybkiego ruchu 
skracających czas dojazdu do 
węzłów multimodalnych” nie pasuje 
ani do celu rozwoju „sieci transportu 
publicznego” ani do celu zwiększenia 
udziału przyjaznych dla środowiska 
środków transportu. Obwodnice i 
trasy szybkiego ruchu są 
rozwiązaniem zastępczym 
(konkurencyjnym) względem 
komunikacji zbiorowej, a nie jej 
uzupełnieniem.  

Uwaga powtórzona (nr 249) 
 

35.  

Pogłębiony opis celów 
strategicznych 
Cel strategiczny nr 1 (str. 74) 

Lokalizacja parkingów „Parkuj i 
jedź” powinna zostać 
doprecyzowana. 

Parkingi „PiJ” powinny powstawać 
przy punktach przesiadkowych poza 
Warszawą, ewentualnie na jej 
obrzeżach charakteryzujących się 
luźną zabudową jednorodzinną. W 
innym wypadku stanowią one 
konkurencje dla komunikacji 
zbiorowej, zachęcając do korzystania 
z samochodu w pierwszej fazie 
podróży. W obszarach intensywnej 
zabudowy wewnątrz Warszawy 
parkingi powinny być ograniczone do 
typu „Parkuj rower i jedź” 
(Bike&Ride). 

Uwaga powtórzona (nr 250) 
 

36.  

Pogłębiony opis celów 
strategicznych 
Cel strategiczny nr 1 (str. 74) 

Brakuje informacji o standardach 
jakości infrastruktury rowerowej. 

Ogólny zapis „budowy ścieżek 
rowerowych i ciągów pieszo-
rowerowych” stwarza ryzyko 
pogorszenia, zamiast polepszenia 

Uwaga powtórzona (nr 251) 
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warunków podróży. Konieczne jest 
przyjęcie standardów infrastruktury 
rowerowej, wzorowanych np. na 
warszawskich, oraz standardów 
infrastruktury pieszej. 

37.  

Pogłębiony opis celów 
strategicznych 
Cel strategiczny nr 2 (str. 76) 

W skład rady metropolitalnej w 
obszarze zarządzania 
przestrzennego powinien 
wchodzić przedstawiciel 
samorządu województwa. 

Samorząd województwa jest 
odpowiedzialny za planowanie 
przestrzenne na poziomie regionu. 

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 

38.  

Pogłębiony opis celów 
strategicznych 
Cel strategiczny nr 2 (str. 76) 

W punkcie 3 zmienić „ w procesy 
planistyczna znaczeni 
wybiegającego” na „ w procesy 
planistyczne znacznie 
wybiegające” 

literówka Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 

39.  
Założenia systemu realizacji 
Strategii. Interesariusze w 
procesie wdrażania (1/4) (s. 90) 

Uzupełnić przykłady jednostek o 
województwo  

 Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 

40.  

Założenia systemu realizacji 
Strategii. Interesariusze w 
procesie wdrażania (3/4), schemat 
11 (s. 92) 

Zmienić Strategia Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego do 
roku 2020 na Strategia rozwoju 
województwa mazowieckiego do  
2030 roku. Innowacyjne 
Mazowsze.  

Aktualizacja dokumentów Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 

41.  

Założenia systemu realizacji 
Strategii. Interesariusze w 
procesie wdrażania (3/4), schemat 
11 (s. 92) 

Uzupełnić o Strategię 
Makroregionu Polski Centralnej do 
2020 z perspektywa 2030 

Obecnie dokument jest po 
konsultacjach społecznych, 
przewiduje się jego przyjęcie w III 
kwartale 2015 r. Wydaje się, że 
mimo równoległego powstawania 
Strategii Rozwoju OMW i SRPC nie 
odwoływanie się do SRPC w części 
diagnostycznej jest ok. Natomiast 
powinna być ona uwzględniona w 
założeniach systemu realizacji. 

Uwaga uwzględniona na etapie 
wcześniejszym - na podstawie 
uwag z konsultacji społecznych 
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42.  

Monitoring i ewaluacja Strategii 
Wskaźniki do monitoringu i 
ewaluacji (str.105-109) 

Należy doprecyzować horyzont 
poziomu docelowego 

Z tytułu dokumentu można 
wywnioskować, że jest to poziom 
oczekiwany do osiągnięcia w roku 
2030, lecz nie zostało to 
jednoznacznie wskazane w 
dokumencie. 

Uwaga częściowo uwzględniona 
na etapie wcześniejszym - na 
podstawie uwag z konsultacji 
społecznych 

43.  

Monitoring i ewaluacja Strategii 
Wskaźniki do monitoringu i 
ewaluacji (str.105-109) 

Należy doprecyzować wskaźniki 
wariancji. 

Ograniczenie wariancji można 
osiągnąć zarówno poprzez poprawę 
wyników w gminach o niższych 
wskaźnikach, jak też poprzez 
pogorszenie wyników w gminach o 
wyższych wskaźnikach. Drugi 
wariant nie jest zjawiskiem 
pożądanym. 

Uwaga częściowo uwzględniona 
na etapie wcześniejszym - na 
podstawie uwag z konsultacji 
społecznych 
 

44.  

Monitoring i ewaluacja Strategii 
Wskaźniki do monitoringu i 
ewaluacji (str.105) 

Wskaźnik dotyczący opóźnień w 
ruchu samochodowym budzi 
poważne wątpliwości 
metodologiczne. Powinien zostać 
wykreślony lub zastąpiony innym, 
odnoszącym się do celu 
strategicznego (rozwoju transportu 
publicznego, a nie inwestycji 
intensyfikujących ruch 
samochodowy), np. średnim 
czasem jazdy komunikacją 
zbiorową do centrum Warszawy. 

Obecnie nagminnym zjawiskiem w 
Polsce jest jazda z prędkością 
wyższej od dopuszczalnej. W 
praktyce jest to zachowanie 
domyślne kierowców w Polsce. 
Powoduje to, że przyjmowanie jako 
punktu odniesienia czasów jazdy w 
okresach ruchu swobodnego 
oznacza przyzwolenie na 
niebezpieczne zachowania na 
drogach, generujące (przede 
wszystkim poprzez wypadki) 
znacznie wyższe koszty niż 
opóźnienia.  
 
Wątpliwości  budzi również przyjęta 
miara. Można domniemywać, że 
chodzi o opóźnienia doświadczane 
przez jednego kierowcę, lecz nie 
zostało to w żaden sposób 
wyjaśnione. Tak sformułowany 

Uwaga częściowo uwzględniona 
na etapie wcześniejszym - na 
podstawie uwag z konsultacji 
społecznych  
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wskaźnik nie ilustruje w praktyce 
efektywności funkcjonowania 
systemu transportowego. Miarą 
efektywności może być 
przepustowość mierzona w liczbie 
osób lub osobokilometrów. Jako 
przykład nieadekwatności tak 
sformułowanego wskaźnika można 
przyjąć sytuację skrajną, gdzie pod 
jednopasmową drogą biegnie linia 
metra – choć 200 osób stojących w 
korku na drodze może doznać w 
ciągu miesiąca kilku godzin 
opóźnień, będzie to wzorowy 
korytarz transportowy o faktycznej 
przepustowości liczonej w 
dziesiątkach tysięcy osób. Mniej 
skrajnym przykładem będzie droga, z 
której wydzielone zostało torowisko 
tramwajowe lub pas autobusowy, a 
pomiary oparte będą na czasach 
jazdy samochodów. 

45.  

Monitoring i ewaluacja Strategii 
Wskaźniki do monitoringu i 
ewaluacji (str.105) 

Brakuje wskaźnika rezultatu 
dotyczącego skuteczności wpływu 
podejmowanych działań na 
zachowania komunikacyjne 
mieszkańców. 

W rezultatach powinien znaleźć się 
wskaźnik rezultatu ilustrujący, na ile 
skutecznie udało się przekonać 
mieszkańców OMW do skorzystania 
z efektywnych środków transportu, 
ograniczających negatywne skutki 
zewnętrzne. Takim wskaźnikiem 
mógłby być podział zadań 
przewozowych (z uwzględnieniem 
niezmotoryzowanych sposobów 
przemieszczania się) w podróżach 
wewnątrz OMW (na podstawie 
kompleksowych badań ruchu) lub w 

Uwaga częściowo uwzględniona 
na etapie wcześniejszym - na 
podstawie uwag z konsultacji 
społecznych Uwaga częściowo 
uwzględniona. 
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określonych przekrojach (na 
podstawie punktowych badań), 
ewentualnie liczba pasażerów 
komunikacji zbiorowej jako wskaźnik 
cząstkowy. 

46.  

Monitoring i ewaluacja Strategii 
Wskaźniki do monitoringu i 
ewaluacji (str.106) 

Wskaźnik dotyczący strategii 
rozwoju przestrzennego OMW 
należy doprecyzować. 

Przyjęcie dokumentu nie jest 
tożsame z jego wdrożeniem 
(zrealizowaniem opisanych w nim 
działań). Zdecydowanie bardziej 
pożądanym rezultatem byłoby jej 
wdrożenie, lecz wtenczas poziom 
docelowy powinien zostać opisany 
np. jako „osiągnięcie celów 
określonych w strategii rozwoju 
przestrzennego OMW”. 

Uwaga częściowo uwzględniona 
na etapie wcześniejszym - na 
podstawie uwag z konsultacji 
społecznych  
 
 

47.  

Monitoring i ewaluacja Strategii 
Wskaźniki do monitoringu i 
ewaluacji (str.106) 

Wskaźnik dotyczący 
suburbanizacji budzi wątpliwości 
metodologiczne. 

W diagnozie nie wspomniano o 
korelacji między meldunkami a 
suburbanizacją (istotna część osób 
osiedlających się w Warszawie i 
wokół niej przybywa i przemeldowuje 
się z innych miejscowości/regionów). 
Dane w tym zakresie mogą być tym 
bardziej niemiarodajne, że 
obowiązek meldunku ma zostać 
zniesiony w przyszłym roku. 

Uwaga częściowo uwzględniona 
na etapie wcześniejszym - na 
podstawie uwag z konsultacji 
społecznych 

48.  

Monitoring i ewaluacja Strategii 
Wskaźniki do monitoringu i 
ewaluacji (str.107) 

Wskaźnik infrastruktury rowerowej 
powinien zostać uzupełniony o 
strefy ruchu uspokojonego. 

„Niewidzialna” infrastruktura 
rowerowa (strefy zamieszkania, 
strefy 30 km/h) stanowi istotny 
element sieci tras rowerowych, 
często nie uwzględniany w 
statystykach. Jego nieuwzględnienie 
może prowokować budowę 
wydzielonej infrastruktury rowerowej 
w miejscach, gdzie przynosi ona 
więcej szkody niż pożytku (np. drogi 

Uwaga częściowo uwzględniona 
na etapie wcześniejszym - na 
podstawie uwag z konsultacji 
społecznych 
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dla rowerów przy ulicach lokalnych). 

49.  

Monitoring i ewaluacja Strategii 
Wskaźniki do monitoringu i 
ewaluacji (str.107) 

Wskaźnik infrastruktury rowerowej 
powinien zostać przeniesiony do 
celu 1. 

Infrastruktura rowerowa powinna 
stanowić element umożliwiający 
efektywne przemieszczanie się po 
OMW przy pomocy przyjaznych dla 
środowiska środków transportu oraz 
stanowić uzupełnienie systemu 
komunikacji publicznej, co 
podkreślono w pogłębionym opisie 
pierwszego celu strategicznego. 

Uwaga częściowo uwzględniona 
na etapie wcześniejszym - na 
podstawie uwag z konsultacji 
społecznych 

50.  

Monitoring i ewaluacja Strategii 
Wskaźniki do monitoringu i 
ewaluacji (str.109) 

Dane wyjściowe dotyczące udziału 
uczniów szkół zawodowych i 
techników są niezgodne z 
przedstawionymi w diagnozie. 

Jako poziom bazowy podano 29%, 
podczas gdy w wykresie na str. 40 
łączny udział uczniów wynosi 27%. 
Być może różnica ta wynika z innej 
grupy odniesienia (niemożliwej do 
określenia na skutek ucięcia nazwy 
wskaźnika – „w całkowitej strukturze 
[czego?]”). 

Uwaga częściowo uwzględniona 
na etapie wcześniejszym - na 
podstawie uwag z konsultacji 
społecznych 

51.  

Monitoring i ewaluacja Strategii 
Wskaźniki do monitoringu i 
ewaluacji (str.109) 

Dane wyjściowe dotyczące udziału 
absolwentów kierunków 
informatycznych, technicznych i 
inżynieryjnych są odmienne od 
przedstawionych w diagnozie. 

Jako poziom bazowy podano 12% 
dla OMW, podczas gdy w wykresie 
na str. 39 łączny udział studentów 
tych kierunków wynosi: w Warszawie 
– 28%, w województwie 
mazowieckim -  29% (nie podano 
danych dla OMW). Jeżeli studia na 
tych kierunkach kończy mniej niż 
50% studentów, wskazane byłoby 
odniesienie się do tego w diagnozie. 

Uwaga częściowo uwzględniona 
na etapie wcześniejszym - na 
podstawie uwag z konsultacji 
społecznych 

Jerzy Kwaczyński, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 

52.  
Kierunek działań 3.1 Powiązania 
komunikacyjne 

W kontekście planowanych 
inwestycji centralnych należało 
podjąć temat projektu Centralnego 
Portu Lotniczego (CPL) w 

W dokumentach Mazowieckiego 
Biura Planowania Regionalnego w 
Warszawie i w materiałach 
Mazowieckiego Systemu Planowania 

Uwaga częściowo uwzględniona 
na etapie wcześniejszym - na 
podstawie uwag z konsultacji 
społecznych 
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okolicach Baranowa 
skomunikowanego z rozbudowaną 
linią CMK (Północ – Południe), 
Autostradą A2 i Koleją Dużych 
Prędkości Y oraz temat Układu 
Bipolarnego Warszawa - Łódź 

Przestrzennego informacje o tych 
inwestycjach są zamieszczone. Dla 
spójności koncepcji powinny być 
jakieś zapisy ns ten temat. 

53.  
Kierunek działań 3.1 Powiązania 
komunikacyjne 

Należałoby rozważyć przedłużenie 
trasy Szybkiej Kolei Miejskiej 
(SKM) do Grodziska Maz. i 
Żyrardowa  

W dokumentach w wielu miejscach 
są informacje o uciążliwości dojazdu 
do Warszawy z kilku kierunków. 
Kierunek żyrardowski należy do 
jednych z nich 

Uwaga częściowo uwzględniona 
na etapie wcześniejszym - na 
podstawie uwag z konsultacji 
społecznych 
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