
 

 

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Środowiska 
przy Biurze Ochrony Środowiska urzędu m. st. Warszawy 

 

 

UCHWAŁA NR 2/2021 
z dnia 4 lutego 2021 r. 

 

w sprawie społecznej koncepcji dla terenu zieleni „Górka Na Skraju” 
i petycji mieszkańców dotyczącej Parku Polskich Wynalazców (Ursynów) 

 
 

 

W związku z projektowanym przez władze Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy utworzeniem 

Parku Polskich Wynalazców na terenach zielonych przy osiedlu Na Skraju w Dzielnicy Ursynów 

oraz w związku z petycją mieszkańców do władz Dzielnicy Ursynów w tej sprawie i powstaniem 

społecznej koncepcji urządzenia terenu zieleni „Górka Na Skraju”, Branżowa Komisja Dialogu 

Społecznego ds. Ochrony Środowiska (dalej: Komisja), przedstawia następujące stanowisko: 

 
1. Komisja występuje do Rady Dzielnicy Ursynów oraz do Rady Miasta Stołecznego 

Warszawy z wnioskiem o zaniechanie realizacji projektu Parku Polskich Wynalazców, 
przedstawionego pod adresem http://ursynow.pl/park-polskich-wynalazcow-jak-
bedzie-wygladal/.  

W ocenie Komisji jest to projekt destrukcyjny dla środowiska przyrodniczego, jak 
również nie respektuje on stanowiska lokalnej społeczności. 
 

2. Komisja występuje do Rady Dzielnicy Ursynów oraz do Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy z wnioskiem o realizację społecznej koncepcji urządzenia terenu zieleni 
„Górka Na Skraju”, dostępnej pod adresem https://wobroniegorki.pl/materialy/ . 

Komisja odwołuje się do opinii Prof. dr hab. Macieja Luniaka z dnia 24 stycznia 2021 r. 
w tej sprawie, popiera społeczną koncepcję urządzenia terenu zieleni „Górka Na Skraju” 
i petycję mieszkańców opublikowaną pod wyżej wymienionym adresem. 

Komisja popiera oczekiwania mieszkańców sformułowane w piśmie z dnia 26 stycznia 
2021 r., które to wystąpienie zostało skierowane na ręce Burmistrza Dzielnicy 
Ursynów, Roberta Kempy oraz Przewodniczącego Komisji Architektury i Ochrony 
Środowiska Rady Dzielnicy Ursynów, Krystiana Malesy.  

 

Uzasadnienie 
 
Zaangażowanie mieszkańców Ursynowa w walkę o ocalenie lokalnej enklawy przyrody 
przy osiedlu Na Skraju i wypracowanie w tym celu społecznej koncepcji dla tych terenów 
zieleni, zasługuje na pełne uznanie i wsparcie. W uzasadnieniu swojego stanowiska 
Komisja przytacza treść pisemnego wystąpienia mieszkańców z dnia 26 stycznia 2021 r.: 

 
 

    26/01/2021  

Oczekiwania mieszkańców w związku z petycją w sprawie Parku Polskich Wynalazców  
 

Poparcie dla niniejszych postulatów wyraziło dotychczas ponad 500 osób, które podpisały petycję online 

na stronie wobroniegorki.pl 

http://ursynow.pl/park-polskich-wynalazcow-jak-bedzie-wygladal/
http://ursynow.pl/park-polskich-wynalazcow-jak-bedzie-wygladal/
https://wobroniegorki.pl/materialy/


 

 

1. TAK dla Parku. TAK dla ławek, koszy na śmieci, ścieżek, domków dla owadów.  

2. TAK dla upamiętnienia polskich wynalazców. Postulat: opracowanie w procesie dyskusji 

publicznej listy polskich wynalazców, których upamiętni się w Parku, z uwzględnieniem kobiet-

wynalazczyń.  

3. NIE dla betonu. Proponujemy zastąpienie betonowych kubików poświęconych wynalazcom i 

wynalazczyniom inną formą, np. drewnianych pieńków. Postulujemy rezygnację z użycia trylinki.  

4. NIE dla jakichkolwiek instalacji w lasku oraz na południowym stoku górki sąsiadującym z 

laskiem. Proponujemy wykorzystanie fluorescencji np. w napisach „Ursynów” wkomponowanych w 

ławki.  

5. TAK dla zachowania północnej strony górki w obecnym stanie, dopuszczając nasadzenia nowych 

drzew, krzewów i rozbudowę infrastruktury dla spacerowiczów (ławki, kosze, utwardzone ścieżki w 

miejscu obecnych przedeptów).  

6. TAK dla nasadzeń drzew i krzewów - z wykorzystaniem gatunków rodzimych/zgodnych z 

gatunkami obecnie występującymi.  

7. TAK dla łąk kwietnych. Najpierw jednak konieczna jest pełna inwentaryzacja przyrodnicza, 

obejmująca wszystkie występujące na tym terenie grupy organizmów, a nie jedynie drzewa i krzewy. 

Postulujemy zachowanie naturalnych łąk, nie wymagających dodatkowych wydatków i nakładu 

pracy, oraz utworzenie nowych łąk kwietnych tylko w miejscach ubogich w roślinność.  

Uzasadnienie: 

1. Nasze propozycje będą zgodne z oczekiwaniami mieszkańców a zarazem tańsze niż koncepcja 

zaprezentowana przez Urząd Dzielnicy.  

2. Urząd Dzielnicy zapewnia, że podczas budowy Parku nie zostanie wycięte żadne drzewo. Przepisy 

dotyczące stref bezpieczeństwa wokół urządzeń placu zabaw, wynikające z normy PN-EN 1176, 

wydają się jednak nie do pogodzenia z zachowaniem istniejących krzewów i drzew. Istnieje także 

uzasadniona obawa, że podczas prac – szczególnie w lasku oraz na gęsto zarośniętym południowym 

stoku górki – zostaną uszkodzone korzenie, co doprowadzi do obumierania drzew i krzewów, a w 

konsekwencji do ich usunięcia. Ponadto, instalacja urządzeń oraz nawierzchni bezpiecznych wokół 

nich – zgodnie z normą PN-EN 1177 – będzie się wiązała ze zniszczeniem naturalnego podłoża wraz 

z żyjącymi w nim roślinami, grzybami i drobnymi zwierzętami (bezkręgowcami), co pośrednio, przez 

zaburzenie symbiozy, niekorzystnie wpłynie również na drzewa i krzewy.  

3. Na drzewach w lasku znajdują się ptasie gniazda i budki lęgowe. Hałas z placu zabaw będzie płoszył 

ptaki. Plac zabaw będzie też stanowił zagrożenie dla podlotów – młodych ptaków uczących się latać. 

Szukają one schronienia na ziemi, u stóp drzew, i tam są karmione przez rodziców. Koszenie i 

grabienie obszaru placu zabaw pozbawi je naturalnych kryjówek. Ptasi rodzice nie będą mogli karmić 



 

 

swych młodych, a samym młodym będzie groziło zadeptanie przez osoby korzystające z placu 

zabaw. Należy także pamiętać, że ptaki krukowate – których gniazda znajdują się na drzewach wokół 

górki – bardzo agresywnie bronią swych podlotów, nierzadko atakując ludzi. Może to bezpośrednio 

zagrażać bezpieczeństwu bawiących się dzieci. Dodatkowo, oświetlenie w lasku niekorzystnie 

wpłynie na nietoperze i motyle nocne.  

4. Łąki kwietne warto zrealizować w taki sposób, by przyrodę wzbogacić, a nie jej zaszkodzić. Trzeba 

w tym celu przeprowadzić pełną inwentaryzację przyrodniczą, obejmującą nie tylko drzewa i krzewy, 

ale także rośliny zielne (wraz z identyfikacją zbiorowisk roślinnych), mszaki, porosty, grzyby, oraz 

zwierzęta, w tym owady zapylające, motyle (w tym motyle nocne), chrząszcze, pajęczaki, pozostałe 

bezkręgowce, płazy, gady, ptaki, nietoperze oraz pozostałe ssaki. Utworzenie nowych łąk kwietnych 

wymaga usunięcia istniejącej roślinności wraz z podłożem. Znaczną część stoków górki porasta 

obecnie bujna roślinność będąca schronieniem i bazą pokarmową wielu owadów, w tym na przykład 

żywiących się koniczyną trzmieli, objętych ochroną gatunkową. Modne ostatnio w parkach trawy 

ozdobne i inne efektowne rośliny mogą pięknie wyglądać, ale mają znikomą wartość przyrodniczą. 

Dlatego postulujemy zachowanie obecnie istniejących naturalnych łąk na górce i utworzenie nowych 

łąk kwietnych w miejscach ubogich w roślinność, w sposób zgodny z lokalnym ekosystemem. 

 

 

 

 

Uchwała podjęta w głosowaniu on-line w dniach 1-4 lutego 2021 r.: 

przesłano 16 głosów za uchwałą (16 organizacji); 

przesłano 1 głos wstrzymujący się (Biuro Ochrony Środowiska) 

1 organizacja nie wzięła udziału w głosowaniu. 

 

 

 

 

        Anna Amsterdamska 

       Przewodnicząca BKDS ds. Ochrony Środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

Opinia Prof. dr hab. Macieja Luniaka z dnia 24 stycznia 2021 r. 
 

oraz dostępne w sieci:  

Projekt Parku Polskich Wynalazców projektu Parku Polskich Wynalazców, pod adresem 
http://ursynow.pl/park-polskich-wynalazcow-jak-bedzie-wygladal/ 
Społecznej koncepcja urządzenia terenu zieleni „Górka Na Skraju”, pod adresem 
https://wobroniegorki.pl/materialy/ 

http://ursynow.pl/park-polskich-wynalazcow-jak-bedzie-wygladal/
https://wobroniegorki.pl/materialy/

