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I. Informacja o procesach projektowych 

Niniejsza Strategia współzarządzania przestrzenią miejską w partnerstwie publiczno-społecznym (dalej 

jako: „Strategia dla Osiedla Jazdów” lub „Strategia”) powstała z inicjatywy Otwartego Jazdowa - 

Partnerstwa dla Osiedla Jazdów (dalej jako: „Partnerstwo”) i jest efektem projektów realizowanych w 

latach: 

 2013-2015 – „Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości i formy funkcjonowania Osiedla 

Jazdów w Warszawie”; 

 2016 - “Community-management model for Jazdów Settlement", ufundowany przez European 

Cultural Foundation wspierany przez Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych; 

 2017 - “Otwarte Sąsiedztwo. Model zarządzania przestrzenią miejską w Partnerstwie publiczno-

społecznym na przykładzie Osiedla Jazdów w Warszawie”, finansowany ze środków Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

Głównym celem łączącym powyższe projekty było wypracowanie konsensusu dotyczącego wizji 

funkcjonowania Osiedla Jazdów oraz formalnego modelu współzarządzania Osiedlem w partnerstwie 

publiczno-społecznym. 

 

W projektach, których ukoronowaniem jest niniejsza Strategia, wzięli udział przedstawiciele Partnerstwa 

oraz Urzędu m.st. Warszawy i Urzędy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, w tym: 

 Administracji Domów Komunalnych nr 6 

 Biura Architektury i Planowania Przestrzennego 

 Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków 

 Centrum Komunikacji Społecznej 

 Domu Kultury Śródmieście 

 Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju 

 Urzędu Dzielnicy Śródmieście – Wydział XXX 

 Zarządu Dzielnicy Śródmieście 

 Zarządu Zieleni Warszawy 

 Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście 

 

W trakcie trwania projektów odbyły się cztery warsztaty ze wszystkimi uczestnikami oraz jedenaście 

spotkań zespołów tematycznych. Efektem prac było stworzenie podwalin pod model współzarządzania 

przestrzenią Osiedla Jazdów, które zostały zawarte w niniejszej Strategii. 

II. Opis terminów i skrótów 

1) Osiedle Jazdów – teren zespołu mieszkalnego o pierwotnym charakterze interwencyjnym, 

zabudowany w 1945 r., dla pracowników Biura Odbudowy Stolicy drewnianymi domkami fińskimi, 

ograniczony od zachodu Parkiem Ujazdowskim, od wschodu Skarpą Warszawską, od południa al. 

Armii Ludowej / al. Lecha Kaczyńskiego, a od północy zabudowaniami Ambasady Republiki 

Federalnej Niemiec i Ambasady Republiki Francuskiej. Dokładna limitacja obszaru Osiedla 

znajduje się w załączniku nr 1 niniejszej Strategii. 

 

2) Społeczność lokalna Osiedla Jazdów – mieszkańcy domków fińskich, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych oraz inne zainteresowane osoby działające w ramach Partnerstwa 

Lokalnego Otwarty Jazdów (Otwarty Jazdów - Partnerstwo dla Osiedla Jazdów). 

 

3) Domek fiński – budynek mieszkalny lub usługowy, zbudowany z elementów prefabrykowanych, 

wchodzący w skład kilkuset sztuk przekazanych Polsce przez ZSRR, który otrzymał je od Finlandii 

w drodze kontrybucji wojennych. Domki fińskie zostały umieszczone w Warszawie w ramach 
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interwencyjnego działania powiększającego zasób mieszkaniowy w zniszczonej wojną stolicy. Na 

terenie Osiedla Jazdów do dnia dzisiejszego przetrwało [X] domków, które użytkowane są jako 

mieszkania pozostające w miejskim zasobie komunalnym lub lokale przeznaczone na działalność 

organizacji pozarządowych (zgodnie z postanowieniami konsultacji społecznych z 2014 r.) 

 

4) Gospodarze domków fińskich – organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 

3 ust. 3 u.o.p.p. działające w domkach fińskich na Osiedlu Jazdów na podstawie ofert złożonych 

w konkursach na wynajem domków fińskich. 

 

5) u.o.p.p. – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). 

III. Adresaci 

Niniejsza Strategia skierowana jest w pierwszej kolejności do władz Miasta Stołecznego Warszawy, w 

tym w szczególności do jednostek sprawujących bezpośredni zarząd nad Osiedlem. Dalszymi adresatami 

Strategii są osoby i podmioty tworzące Społeczność lokalną Osiedla Jazdów oraz wszyscy mieszkańcy 

Warszawy. 

Strategia ma stanowić podstawę programową dla działań mających na celu wyzwolenie pełnego 

potencjału społecznego i kulturowego Osiedla Jazdów, określić główne kierunki tych działań oraz 

wskazać podmioty odpowiedzialne za ich realizację. 

 

Realizacja określonych w niniejszym dokumencie celów przyczyni się do infrastrukturalnego i 

społecznego rozwoju Osiedla, a w konsekwencji umożliwi podniesienie atrakcyjności jego oferty dla 

wszystkich mieszkańców Warszawy, którzy są końcowymi odbiorcami Strategii. 

 

IV. Zgodność Strategia dla Osiedla Jazdów z dokumentami m.st. Warszawy 

1. Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku1 

Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku została przyjęta przez Radę m.st. Warszawy uchwałą 

nr LXII/1789/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. W zakresie realizacyjnym i programowym Strategia Os. 

Jazdów stanowi realizację następujących celów: 

 

xxxx 

2. Strategia rozwoju Warszawy #Warszawa2030 (projekt do konsultacji społecznych – 

kwiecień 2017 r.)2 

 

Cel strategiczny 1.: ODPOWIEDZIALNA WSPÓLNOTA – cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację 

dwóch celów operacyjnych: 

 Cel operacyjny 1.1.: Dbamy o siebie nawzajem 

 Cel operacyjny 1.2.: Wspólnie decydujemy o naszym mieście 

 

                                              
1 Przyjęta uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXII/1789/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. 
2 Źródło: http://2030.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2017/03/Projekt_SRW_2030_06_04_2017.pdf [dostęp: 
10.12.2017 r.] 

http://2030.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2017/03/Projekt_SRW_2030_06_04_2017.pdf
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Cel strategiczny 2.: WYGODNA LOKALNOŚĆ - cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację czterech 

celów operacyjnych: 

 Cel operacyjny 2.1.: Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań 

 Cel operacyjny 2.2.: Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu 

 Cel operacyjny 2.3.: Korzystamy z usług blisko domu 

 Cel operacyjny 2.4.: Tworzymy warunki przyjazne biznesowi 

 

Cel strategiczny 3.: FUNKCJONALNA PRZESTRZEŃ – cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację trzech 

celów operacyjnych: 

 Cel operacyjny 3.1.: Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej 

 Cel operacyjny 3.2.: Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym 

 Cel operacyjny 3.3.: Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego 

 

Cel strategiczny 4. INNOWACYJNE ŚRODOWISKO – cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację trzech 

celów operacyjnych: 

 Cel operacyjny 4.1.: Rozwijamy nasz twórczy potencjał 

 Cel operacyjny 4.2.: Generujemy innowacje 

 Cel operacyjny 4.3.: Przyciągamy talenty i liderów 

 Cel operacyjny 4.4.: Inspirujemy świat 

3. Społeczna Strategia Warszawy na lata 2009-2020. Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych3 

Uzupełnić – dokument o charakterze strategicznym – dokumenty programowe stanowią jego pochodną. 

4. Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej 2015-20204 

Uzupełnić – dokument o charakterze wieloletnim 

5. Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 

20205 

Uzupełnić – dokument o charakterze wieloletnim, program roczny na 2017 r. jest jego pochodną 

6. Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości6 

Uzupełnić – dokument o charakterze wieloletnim 

7. Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 20207 

Uzupełnić – dokument o charakterze wieloletnim 

8. Program współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi8 

 

                                              
3 Przyjęta Uchwały Nr XLVI/1427/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. 
4 Przyjęty Zarządzeniem nr 1186/2015 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 sierpnia 2015 r. 
5 Przyjęty Uchwałą nr XIV/289/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r. 
6 Przyjęty Uchwałą nr XLIII/1180/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 października 2012 r. 
7 Przyjęty Uchwałą nr XXXIV/839/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2012 roku 
8 Przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/898/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. 
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§ 3. 1. Cel główny programu: „Organizacje są kluczowym partnerem m.st. Warszawy w prowadzeniu 

działań zmierzających do rozwoju Miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców poprzez zwiększenie 

swojego udziału w tworzeniu polityk publicznych, wprowadzaniu nowych rozwiązań i realizacji zadań 

publicznych”. 

2. Cele szczegółowe programu obejmują trzy cele programowe PRW i ich cele szczegółowe: 

1) Cel programowy: Rozwinięta kultura współpracy pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy a organizacjami 

pozarządowymi 

Cele szczegółowe: 

a) Wzmocnienie efektywności dialogu obywatelskiego, 

b) Rozwinięcie form współpracy finansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi, 

c) Zwiększenie zakresu partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem i organizacjami na rzecz 

pozyskiwania zewnętrznych zasobów i wpływów; 

2) Cel programowy: Silny i otwarty na współpracę sektor pozarządowy 

Cele szczegółowe: 

a) Wzmocnienie stabilności i odpowiedzialności organizacji pozarządowych w zakresie prowadzonych 

działań, 

b) Wzrost świadomości społecznej nt. roli i działalności organizacji pozarządowych; 

3) Cel programowy: Urząd m.st. Warszawy otwarty na współpracę z organizacjami pozarządowymi 

Cele szczegółowe: 

a) Zwiększenie świadomości urzędników w zakresie specyfiki działania organizacji pozarządowych i form 

współpracy z nimi, 

b) Wzmocnienie polityki lokalowej i zasobowej Miasta wobec organizacji pozarządowych. 

 

http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/broszura_program_ws

polpracy_na_rok_2017.pdf 

 

- rodzaje wsparcia m.in.: najem na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych z zasobów 

miasta z ew. możliwością obniżenia stawki czynszu do wysokości kosztów utrzymania lokalu 

- dzierżawa na preferencyjnych warunkach nieruchomości należących do Miasta 

 

V. Stan istniejący 

Obecny teren Osiedla Jazdów stanowi pozostałość zespołu domków fińskich zlokalizowanego na 

obszarze Górnego Ujazdowa na koronie Skarpy Warszawskiej, na terenie dawnego Szpitala 

Ujazdowskiego. Domki zostały umieszczone na tym terenie w celu zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla robotników i kadry zaangażowanych w odbudowę Warszawy ze zniszczeń 

wojennych, jednakże przetrwał on w znacznej części do naszych czasów w niezmienionej formie, w 

odróżnieniu od innych podobnych zespołów, jak np. położonego na obszarze Pola Mokotowskiego. 

 

Teren Osiedla stanowi w większości własność m. st. Warszawy, z niewielkim udziałem własności Skarbu 

Państwa. Domki fińskie stanowią zasób komunalny, a o ich wykorzystaniu decydują organy m.st. 

Warszawy. Decyzje strategiczne dotyczące Osiedla podejmują Zarząd i Rada Dzielnicy Śródmieście m.st. 

Warszawy. Czynsz z tytułu użytkowania domków fińskich trafia do Zakładu Gospodarowania 

Nieruchomościami Dzielnicy Śródmieście, podobnie jak opłaty związane z dzierżawą gruntów (m.in. pod 

ogrody społecznościowe). Szlaki komunikacyjne znajdują się pod pieczą Zarządu Zieleni m.st. Warszawy 

oraz Zarządu Terenów Publicznych (jednostka budżetowa m.st. Warszawy). 

 

Na terenie Osiedla znajduje się obecnie 27 domków fińskich oraz 3 budynki murowane będące 

pozostałością dawnego Szpitala Ujazdowskiego. Krajobraz Osiedla to budynki w otoczeniu zieleni o 

http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/broszura_program_wspolpracy_na_rok_2017.pdf
http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/broszura_program_wspolpracy_na_rok_2017.pdf
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charakterze ogrodowo-parkowym, z drzewami i krzewami (również w formie żywopłotów), trawnikami i 

roślinnością łąkową, grządkami warzywnymi. Na terenie Osiedla znajdują się także pomieszczenia 

gospodarcze – wolnostojące „komórki”. 

 

Aktualnie jedynie kilka domków jest zajętych przez mieszkańców. W kilkunastu domkach działają 

organizacje pozarządowe: edukacyjne, ekologiczne, społeczne, kulturalne, muzyczne, etnograficzne, 

studenckie. Organizacjom niezwiązanym z opieką nad konkretnym domkiem, grupom nieformalnym i 

osobom prywatnym umożliwia się korzystanie z wybranego domku po wcześniejszym umówieniu się z 

jego gospodarzem. 

 

W obszarze osiedla znajdują się także:  

● Przedszkole nr 129 „Raj na Skarpie”, 

● Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu 

Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, 

 

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: 

● Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich, 

● ambasady: Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej. 

 

Po przeciwległej stronie al. Armii Ludowej / al. Lecha Kaczyńskiego, która dzieli historyczny Jazdów na 

dwie części, znajdują się Centrum Sztuki Współczesnej (Zamek Ujazdowski), Instytut Teatralny im. 

Zbigniewa Raszewskiego, Główna Biblioteka Lekarska, a w dalszej części Ujazdowa Łazienki Królewskie 

i Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

28 kwietnia 2017 r. układ urbanistyczny Osiedla Jazdów w Warszawie został ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków m.st. Warszawy – wpis SRO34340. 

 

 

VI. Partnerstwo dla Osiedla Jazdów 

 

W 2012 r., w obliczu groźby likwidacji Osiedla Jazdów, grupa mieszkańców oraz sympatyków Osiedla, 

przy wsparciu organizacji pozarządowych, rozpoczęła starania o zachowanie istniejących domków 

fińskich oraz wykorzystanie szczególnego potencjału kulturowego i społecznego Osiedla. Kluczowym 

elementem tych działań była organizacja konsultacji społecznych w sprawie przyszłości Osiedla Jazdów, 

których wyniki potwierdziły, że w ocenie mieszkańców Warszawy Osiedle jest miejscem wyjątkowym ze 

względu na swój miejsko-wiejski charakter, otwartość, a także potencjał harmonijnego pełnienia funkcji 

społeczno-kulturalnych, rekreacyjnych, usługowych i mieszkalnych. Wszystkie grupy uczestników 

konsultacji były zgodne, że Osiedle Jazdów ze względu na swoje wyjątkowe położenie w centrum stolicy 

oraz historię posiada szczególny potencjał rekreacyjny, kulturalny i edukacyjny, a jednocześnie 

podkreślały potrzebę zachowania funkcji mieszkaniowej tego terenu. Istotną wartością dla uczestników 

konsultacji była możliwość promowania na terenie Osiedla zdrowego, ekologicznego trybu życia. 

 

W następstwie konsultacji społecznych oraz poprzedzającego je etapu spontanicznych działań na rzecz 

zachowania osiedla nieformalna grupa w 2015 r., przekształciła się – z pomocą Biura Obsługi Ruchu 

Inicjatyw Społecznych (BORIS, Warszawski Program Wspierania Partnerstw) – w Partnerstwo dla 

Osiedla Jazdów, działające w formie partnerstwa lokalnego. Celem Partnerstwa stało się wypracowania 

społecznego systemu zarządzania Osiedlem Jazdów przy wykorzystaniu innowacyjnych mechanizmów 
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partycypacji, współdecydowania i współdziałania wszystkich członków Społeczności Lokalnej Osiedla 

Jazdów. 

 

W ramach działalności Partnerstwa przeprowadzono szereg spotkań i warsztatów w celu wypracowania 

optymalnych rozwiązań pozwalających zrealizować powyższe założenia oraz postulaty wyłaniające się z 

konsultacji społecznych. Efektem tych działań jest również niniejsza Strategia. 

 

VII. Misja, wizja, wartości Osiedla Jazdów 

1. Misja 

Zachowanie szczególnego charakteru Osiedla w celu poszerzenia oferty kulturalnej, społecznej i 

rekreacyjnej dla mieszkańców Warszawy, ochrona pamięci o historii Osiedla w kontekście powojennej 

historii stolicy, promowanie partycypacyjnego zarządzania najbliższym otoczeniem mieszkańców oraz 

propagowanie ekologicznego sposobu życia i poszanowania zieleni w mieście.   

2. Wizja 

Realizację misji Osiedla Jazdów umożliwi stworzenie na jego terenie organizmu harmonijnego 

współdziałania mieszkańców, organizacji społecznych oraz wszystkich zainteresowanych  mieszkańców 

Warszawy. Docelowo Osiedle powinno być zarządzane w sposób demokratyczny przez podmioty 

współtworzące jego Społeczność Lokalną. 

 

Kluczem do wykorzystania potencjału Osiedla jest wykorzystanie jego cech wiejskiej enklawy w centrum 

miasta do zbudowania miejsca sprzyjającego rozwojowi oddolnych działań społecznych, promującego 

sąsiedzką współpracę i wspólną odpowiedzialność za swoje bezpośrednie otoczenie. 

 

Powstała wspólnota będzie samodzielnie zarządzać terenem Osiedla, z zachowaniem kontroli m.st. 

Warszawy jedynie nad kluczowymi zadaniami, przerastającymi możliwości Społeczności Lokalnej. 

Wspólnota będzie miała otwarty charakter, umożliwiający dostęp osobom i organizacjom podzielającym 

wizję i cele określone w niniejszej Strategii.  

 

3. Wartości 

1. OTWARTOŚĆ Jazdowa to zaproszenie do działań poprawiających dobrostan przyrody, ludzi, 

miasta. 

 

2. BŁOGOŚĆ - Osiedle Jazdów to enklawa spokoju i repozytorium pozytywnej energii dla 

Warszawy. Na Jazdowie można poczuć czystą przyjemność z bycia “tu i teraz”. Inspirujące 

aktywności i infrastruktura Jazdowa dostarczają strawy dla ducha, umysłu, ciała. 

 

3. WZAJEMNOŚĆ - Otwarty Jazdów budowany jest na zdrowych relacjach pomiędzy ludźmi oraz 

między ludźmi a środowiskiem. Wierzymy, że zaufanie między ludźmi buduje się poprzez 

uważność i zrozumienie istotnych potrzeb oraz ich zaspokajanie na zasadzie wzajemności. 

 

4. EMPATIA - Otwarty Jazdów organizuje działania nakierowane także na odbiorców z grup osób 

nieprzystosowanych, wykluczonych, dyskryminowanych. Aktywnie przyciągamy i poszukujemy 
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odbiorców takich działań oraz organizacji, instytucji, osób i grup nieformalnych działających w 

tym obszarze. 

 

5. (WY)TWÓRCZOŚĆ Jazdów jest przestrzenią pracy twórczej i wytwórczej. Zależy nam na tym, 

aby aktywizować i inicjować mieszkańców Warszawy w przestrzenie twórczości, aby zamazywać 

granicę pomiędzy biernym konsumentem dzieł kultury (również materialnej), a twórcą. Jazdów 

stwarza również dobre warunki dla pracy zawodowych rzemieślników i wytwórców, oraz tych, 

którzy chcieliby nauczyć się jak czerpać korzyści z własnej pracy rąk. 

 

6. INNOWACYJNOŚĆ Osiedle Jazdów to społeczna przestrzeń eksperymentu. Mamy ambicje do 

wyznaczania nowych, innowacyjnych kierunków w dziedzinie samoorganizacji, partycypacji, 

edukacji, twórczości artystycznej i budowaniu świadomości ekologicznej. Na Jazdowie testujemy 

działania, które mogą inspirować inne grupy nieformalne, organizacje, artystów oraz 

decydentów zajmujących się w swojej pracy szeroko pojętymi relacjami człowiek-środowisko-

miasto. 

 

7. CIĄGŁOŚĆ Przez ponad 70 lat drewniane domki fińskie stopiły się z lokalną przyrodą, obrosły w 

ogrody i ogrodników. Wyzwolona energia społeczności mieszkańców Osiedla i całej Warszawy 

nadała nowe funkcje tej przestrzeni, przy jednoczesnym zachowaniu poprzednich. Mimo 

ciągłych przemian i eksperymentów, Osiedle Jazdów rozwija się w organiczny i zrównoważony 

sposób. 

 

VIII. Określenie celów głównych i szczegółowych 

1. Cel główny I: Zachowanie i wykorzystanie potencjału dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego Osiedla Jazdów 

1.1. Cel I.1.: Ochrona historycznych domków fińskich, budynków dawnego Szpitala 

Ujazdowskiego oraz szczególnego charakteru przestrzeni Osiedla: 

a) Osiedle Jazdów jest miejscem dialogu na temat rozwoju jego przestrzeni; ingerencje zmieniające 

charakter i funkcje Osiedla powinny być konsultowane w sposób spełniający standardy konsultacji 

społecznych. 

b) Miasto Stołeczne Warszawa i społeczność lokalna będą wspólnie działać na rzecz zachowania w 

dobrym stanie istniejących domków fińskich oraz innych historycznych budynków na terenie 

Osiedla. 

c) Przestrzeń Osiedla Jazdów powinna charakteryzować się najwyższą dbałością o rozwiązania 

architektoniczne - sprzyjające niwelowaniu barier dla osób o ograniczonej aktywności i mobilności. 

d) Szczegóły ochrony układu urbanistycznego powinny być uregulowane w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, który to powinien zostać wpracowany w formule 

partycypacyjnej.  

1.2. Cel I.2.: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego obszaru Osiedla Jazdów 

a) Wszelkie działania prowadzone na Osiedlu Jazdów powinny mieć na względzie równowagę 

lokalnego ekosystemu, wspierać żyjące w nim gatunki oraz usprawniać obieg materii (jak 

najbardziej w skali lokalnej). 
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b) Nadrzędnym celem pielęgnacji zieleni na Osiedlu powinno być dążenie do zachowania na terenie 

Osiedla istniejącego drzewostanu; wszelkie wycinki oraz nowe nasadzenia zmierzające do zmian 

układu zieleni drzew i krzewów powinny podlegać konsultacjom ze społecznością lokalną.  

c) Szczegółowe sposoby pielęgnacji i rozwoju zieleni na Osiedlu Jazdów zostaną wypracowane 

wspólnie przez Miasto Stołeczne Warszawa i społeczność lokalną Osiedla Jazdów oraz zostaną 

określone w opracowanej wspólnie Karcie Zieleni dla Osiedla Jazdów. 

 

1.3. Cel I.3.: Promocja dziedzictwa niematerialnego unikalnego miejsca i jego 

społeczności (historia kulturowa i społeczna, sąsiedztwo i samoorganizacja) 

a) utrzymanie wyjątkowej tożsamości Osiedla Jazdów, obejmującej dynamiczny i ciągły rozwój oraz 

dialog na temat przestrzeni; 

b) realizacja programów nawiązujących do historii i dziedzictwa niematerialnego Osiedla 

Jazdów,upowszechnianie historii Osiedla i jego mieszkańców 

c) wspieranie nowych rozwiązań w zakresie partycypacji obywatelskiej, rozwoju miasta, rewitalizacji 

orazpromocja idei współzarządzania przestrzenią publiczną przez mieszkańców. 

2. Cel główny II: Tworzenie na Osiedlu Jazdów otwartej, atrakcyjnej, wielofunkcyjnej 

przestrzeni społecznej. 

Wspieranie powstawania zróżnicowanych, dobrze zagospodarowanych przestrzeni publicznych jest 

miarą nowoczesności miasta wsłuchującego się w potrzeby mieszkańców. Do coraz częściej wyrażanych 

potrzeb – co potwierdzają również konsultacje społeczne ws. Osiedla Jazdów – należą:  

1) chęć oddolnego decydowania o przestrzeni i dostosowywania jej do zmieniających się potrzeb 

społeczności; 

2) dążenie do zrównoważonego rozwoju miasta jako całości oraz najbliższej okolicy.  

 

Aktywni członkowie społeczności lokalnych najlepiej znają uwarunkowania swojego otoczenia, chętnie 

dzielą się wiedzą i doświadczeniami, oraz są w stanie reagować na te potrzeby – dlatego powinni mieć 

możliwość współdecydowania o sposobie zagospodarowania i zarządzania daną przestrzenią. Teren 

Osiedla Jazdów powinien stanowić miejsce, gdzie przetestowany zostanie model pozwalający na 

realizację tych postulatów. 

 

Jednocześnie pozostawanie danej przestrzeni w zasobie publicznym jest gwarantem jej dostępności dla 

różnych grup, nie ograniczonych do wspólnot sąsiedzkich, towarzyskich lub takich, które dysponują 

określonym kapitałem ekonomicznym. 

2.1. Cel II.1.: Zapobieganie gentryfikacji oraz utrzymanie Osiedla Jazdów jako przestrzeni 

otwartej i dostępnej dla wszystkich użytkowników. 

a) Utrzymanie publicznej własności terenu Osiedla Jazdów 

b) Prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie stawek czynów dla mieszkańców i organizacji 

pozarządowych pozwoli zapewnić dostęp do niego różnorodnym grupom mieszkańców; 

c) Zachowanie funkcji mieszkaniowej na terenie Osiedla pod postacią lokali komunalnych; 

d) Preferencja dla organizacji i podmiotów prowadzących działalność niedochodową przy 

udostępnianiu domków fińskich na ich działalność statutową. 

e) przekształcenie ul. Jazdów na ciąg o ruchu uspokojonym np. strefa zamieszkania / woonerf 

f) objęcie ochroną prawną układu zieleni na terenie Os. Jazdów (możliwe formy: GEZ – wpis układu 

zieleni i krajobrazu kultorowego, docelowo m.p.z.p.) 
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g) Ograniczenie możliwości parkowania na terenie Osiedla Jazdów na zasadach wypracowanych we 

współpracy ze społecznością lokalną. 

h) ograniczenie działalności komercyjnej na terenie Osiedla do podmiotów ekonomii społecznej 

i) Zachowanie funkcji Oddziału Dziennego Psychiatrycznego (ul. Jazdów 5), rewitalizacja 

historycznego budynku Szpitala Ujazdowskiego (ul. Jazdów 8a). 

j) skierowanie oferty podmiotów operujących a terenie Osiedla zarówno bezpośrednich do jego 

mieszkańców i działających tam podmiotów, ale także do mieszkańców Śródmieścia oraz całej 

Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem grup wykluczonych. 

2.2. Cel II.2.: Podział domków fińskich ze względu na funkcje 

Miasto przyjazne mieszkańcom gwarantuje realizację większości potrzeb w pobliżu miejsca 

zamieszkania. Osiedle Jazdów, mające stanowić wzorzec prawidłowo zarządzanej przestrzeni miejskiej, 

powinno więc zapewniać realizację różnorodnych potrzeb, z uwzględnieniem potrzeb kulturalnych i 

społecznych. Podział domków fińskich ze względu na ich funkcje powinien odzwierciedlać te założenia. 

Największy odsetek domków powinien zatem zostać przeznaczony na cele mieszkalne oraz realizację 

funkcji prospołecznej i kulturotwórczej. 

 

a) Funkcja mieszkalna oznacza przeznaczenie domków fińskich na lokale komunalne i powinna być 

realizowana w ok. 35-45% z ogólnej liczby istniejących domków fińskich. 

b) Dopuszczalne są również inne formy zamieszkiwania, jak np. mieszkania treningowe, o ile mieszczą 

się w działalności statutowej organizacji.   

c) Działalność sektora pozarządowego, tj. funkcje edukacyjne, społeczne, ekologiczne, zdrowotne i 

kulturalne, powinna być realizowana łącznie w ok. 35-45% z ogólnej liczby istniejących domków 

fińskich (z uwzględnieniem nie więcej niż trzech domów przeznaczonych na obsługę Osiedla, jak 

biuro z punktem informacyjnym, warsztat i narzędziownia, służbówka). 

d) Działalność instytucji publicznych powinna być realizowana w ok. 5-15% ogólnej liczby domków. 

e) W pozostałych ok. 5-15% domków fińskich może być prowadzona działalność komercyjna 

realizowana przez podmioty ekonomii społecznej przy preferencji dla działalności gastronomicznej 

lub hostelowej. 

f) Ogólną dyrektywą podziału funkcji domków powinno być przenikanie się ich funkcji zamiast 

tworzenia odrębnych stref dla danej funkcji. 

 

3. Cel główny III: Współzarządzanie przestrzenią miejską w partnerstwie publiczno-

społecznym na Osiedlu Jazdów w Warszawie. 

3.1. Cel III.1.: Opracowanie sposobu wyboru i ewaluacji działań organizacji działających 

na Osiedlu Jazdów. 

a) Podmioty pragnące działać na terenie Osiedla Jazdów powinny być wyłaniane w drodze konkursu 

otwartego 

b) Działalność organizacji przystępujących do konkursu powinna być zgodna z zapisami niniejszej 

Strategii. 

c) Nieużytkowane obecnie domki fińskie powinny być w zagospodarowywane w pierwszej kolejności. 

3.2. Cel III.2.: Tworzenie programu działań w dialogu między m.st. Warszawą a 

Społecznością Lokalną Osiedla Jazdów. 

Reprezentacja Społeczności Lokalnej Osiedla Jazdów koordynuje wydarzenia społeczności Osiedla oraz 

organizuje wydarzenia promujące działalność Osiedla Jazdów. 
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Reprezentacja społeczności lokalnej Osiedla Jazdów wspólnie z przedstawicielami m.st. Warszawy 

tworzy merytoryczny program ramowy dla Osiedla Jazdów, który realizowany jest poprzez każdorazowe 

profilowanie konkursów na wynajem domków fińskich oraz organizację wspólnych wydarzeń na terenie 

Osiedla. 

 

3.3. Cel III.3.: Dzielenie zadań związanych z troską o przyrodę, architekturę i 

infrastrukturę Osiedla Jazdów. 

Podział przestrzeni Osiedla 

Osiedle Jazdów powinno zostać podzielone na poniższe części, za które odpowiedzialne 

będą poszczególne osoby i podmioty: 

 Przydomowe – mieszkańcy domów komunalnych. 

 Przestrzeń wspólna – organizacje użytkujące domki i Społeczność Lokalna 

Osiedla Jazdów. 

 Przestrzeń publiczna – zarządca terenu w porozumieniu ze Społecznością 

Lokalną. 

 W załączniku graficznym do niniejszej Strategii, opracowanym przez 

Społeczność Lokalną Osiedla Jazdów we wsrpółpracy z zarządcą terenu, 

zaznaczone są: 

- podział ze względu na typ przestrzeni 

- przestrzenie przeznaczone pod nową zabudowę (odbudowę 

zlikwidowanych domków fińskich). 

 

Do zadań m.st. Warszawy należą 

 

- pielęgnacja drzew na terenie Osiedla Jazdów 

- opieka nad zielenią miejską na terenach publicznych Osiedla Jazdów 

- spełnienie standardów energetycznych i ekologicznych (m.in. właściwe 

docieplenie domków) 

- odpowiedzialność za bezpieczeństwo konstrukcji domków fińskich - trwałość 

fundamentów, podłogi parteru, przegród zewnętrznych 

- opieka nad pustostanami 

- konserwacja infrastruktury Osiedla (ulice, chodniki, latarnie, kosze na śmieci, 

ławki itp.) 

- infrastruktura techniczna w ramach przyłączy zewnętrznych 

- wszystkie prace dotyczące tej materii będą prowadzone wg Poradnika 

Architektonicznego oraz Karty Zieleni. 

 

Do zadań społeczności lokalnej Osiedla Jazdów należą: 

 

- zieleń przydomowa na określonym dla każdego domku terenie (patrz załącznik 
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graficzny…) 

- utrzymanie porządku wokół domku, w ogrodzie 

- inwestycje i konserwacja elementów zagospodarowania przestrzeni na terenach 

wspólnych i przydomowych. (np. ścieżki, urządzenia gospodarcze - stojaki na 

rowery, pojemniki na surowce wtórne) wg wypracowanych wspólnie z m.st. 

Warszawa standardów 

- dbanie o elewację i dachy 

- dbanie o instalacje wewnętrzne 

- codzienna konserwacja domków, w tym domków o funkcjach służebnych wobec 

Osiedla Jazdów 

- podnoszenie standardów wg własnych potrzeb (np. malowanie, wymiana 

armatury, sprzętu AGD) 

- pozyskiwanie dotacji remontowych, grantów we współpracy z m.st. Warszawa 

- poszukiwanie alternatywnych metod konserwacji i eksploatacji domków (np. 

ogrzewanie panelami słonecznymi, zbieranie deszczówki itp.) wraz z 

poszukiwaniem źródeł finansowania na ich wdrożenie. 

Wstępne propozycje operacjonalizacji strategii i celów dla Osiedla Jazdów - do dalszej 

dyskusji w zespole roboczym 

1. ZGN Jazdów 

a. powołanie, odrębnego od Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, administratora 

Osiedla w formie jednostki budżetowej miasta działającej zgodnie z nadanym przez 

Radę Warszawy statutem 

b. realizujące cele niniejszej Strategii dla Osiedla Jazdów 

c. nowy administrator terenu będzie realizował postanowienia i decyzje wypracowane 

wspólnie ze społecznością lokalną Osiedla Jazdów 

d. będzie działał pod superwizją i w oparciu o decyzje specjalnej rady programowej, 

składającej się z różnych interesariuszy, po stronie m.st. Warszawa łączącej np. Zarząd 

Dzielnicy, BAiPP, BSKZ, CKS, ZZW 

 

2. dzierżawa terenu i domków przez jeden podmiot (federację) 

a. organizacje działające na Osiedlu oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich 

powołują federację posiadającą własną osobowość prawną 

b. federacja jest głównym partnerem społecznym dla m.st. Warszawy na terenie Osiedla 

Jazdów 

c. federacja udostępnia domki fińskie na działalność organizacji pozarządowych 

wyłonionych w ramach procedury konkursowej opisanej w pkt. III.1 

 

d. Model ten zakłada dodatkowo, żę organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w 

art. 3 ust. 3 u.d.p.p. (ew. konsorcjum tego rodzaju pomiotów) będzie pełnić funkcje 

operatora terenu (zarządcy). Poza typowymi zadaniami związanymi z bieżącym 

utrzymaniem powierzonego terenu oraz obiektów budowlanych istotne jest określenie 

innych kompetencji podmiotu wybranego. Podkreślenia wymaga tu oczekiwanie 
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wprowadzenia formuł zarządzania społecznościowego, m.in. poprzez przekazanie 

pewnych uprawnień właścicielskich. 

 

e. W związku z powyższym zakłada się, że w ramach umowy z art. 16 ust. 1 u.d.p.p., 

operator terenu zostanie wyposażony w odpowiednie pełnomocnictwa do realizacji 

takich czynności jak np.: 

i. zawieranie, w ramach organizowanych konkursów na realizatora projektu, 

umów najmu domków fińskich; 

ii. zawieranie umów dzierżawy do 3 lat (ew. na krótszy okres); 

iii. udostępnianie krótkotrwałe lokali użytkowych lub terenu będącego w zarządzie. 

f. Ponadto konieczne jest również określenie zasad operowania nieruchomością oraz 

zakresu sprawowanego zarządu. Przykładowy podział wygląda następująco: 

i. czynności zwykłego zarządu; 

ii. czynności przekraczające granice zarządu zwykłego i wymagające uzyskania 

odrębnej zgody (więcej – pkt 3.5.); 

 

g. podstawa prawna 

i. Zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda – w odniesieniu do 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, albo odpowiednia rada 

lub sejmik – w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki 

samorządu terytorialnego (Rada m.st. Warszawy), mogą jednak wyrazić zgodę 

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Ponadto 

umowę dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony zawiera się w drodze bezprzetargowej, jeżeli dzierżawcą 

nieruchomości jest organizacja pożytku publicznego (art. 37 ust. 4 i 4 a u.g.n.). 

 

ii. Zgodnie z powołaną uchwałą z dnia 15 kwietnia 2004 r.21, umowa dzierżawy 

może zostać zawarta wyłącznie na czas określony, zaś w przypadku umowy na 

okres co najmniej 10 lat powinna ona zostać sporządzona w formie aktu 

notarialnego. Co do zasady wybór dzierżawcy następuje w trybie przetargu, 

jednakże na mocy § 12 ust. 1 pkt 1 powołanej uchwały możliwe jest odstąpienie 

od obowiązku przeprowadzenia trybu przetargowego w przypadku 

wydzierżawiania nieruchomości na cele publiczne, określone w art. 6 u.g.n.. 

 

3. inicjatywa lokalna 

a. “Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich 

mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz 

społeczności lokalnej.” 

i. Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron – mieszkańców i 

Urzędu. 

ii. Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, 

na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. 

iii. Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną. 

iv. Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym 

również poprzez np. zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji 

inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy 
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lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem 

zamówień publicznych. 

v. Mieszkańcy mogą otrzymać od Urzędu na czas trwania umowy rzeczy konieczne 

do wykonania inicjatywy lokalnej  

vi. Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy. 

 

b. pilotaż inicjatywy lokalnej o większej skali (niż dotychczas praktykowana), na bazie 

której moglibyśmy stworzyć skalowalny model współzarządzania przestrzenią publiczną 

-> nowe narzędzie partycypacji 

 

c. wkład m.st. Warszawy: 

i. wkład w postaci terenów i zabudowy (domków) 

ii. domki komunalne pozostają nadal pod zarządem ZGN 

iii. pielęgnacja zieleni w przestrzeniach publicznych i drzewostanu na całym terenie 

Osiedla 

 

d. wkład społeczności lokalnej Osiedla Jazdów: 

i. wkład pracy  

ii. realizowanie programu edukacyjnego, społeczno-kulturalnego, ekologicznego, 

na rzecz m.st. Warszawy 

iii. remonty domków 

iv. pielęgnacja zieleni w przestrzeniach przydomowych i wspólnych 

 

4. Pełnomocnik ds. Osiedla Jazdów / Rada ds. Osiedla Jazdów / Komitet Sterujący ds. 

Osiedla Jazdów 

a. ma swobodę w decydowaniu o codziennych sprawach Osiedla Jazdów wspólnie ze 

społecznością lokalną Osiedla Jazdów,  

b. pośredniczy w konsultowaniu kluczowych kwestii operacyjnych oraz codziennej 

działalności na Osiedlu na linii: odpowiednie jednostki m.st. Warszawy - społeczność 

lokalna Osiedla Jazdów, 

c. konsultuje ze społecznością lokalną wszelkie inicjatywy m.st. Warszawy dotyczące 

Osiedla Jazdów, 

d. osadzony instytucjonalnie w strukturach głównego zarządcy Osiedla Jazdów po stronie 

m.st. Warszawy, 

e. zna specyfikę Osiedla Jazdów 

f. ma szerokie kompetencje obejmujące całość złożonej problematyki na Osiedlu 

 

5. Jazdów jako Centrum Lokalne (jaka jest podstawa prawna działania Warszawskich 

Centrów Lokalnych?) 
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6. Jazdów jako miejska instytucja kultury / w formule prawnej podobnej do 

warszawskiego ZOO 

standardy do wspólnego uzgodnienia / wypracowania w 2018 r. 

Karta Zieleni 

Regulamin Osiedla 

Poradnik Architektoniczny 

Karta Małej Architektury 

wytyczne konkursowe do opracowania przez pierwszą powołaną komisję konkursową 

Monitoring 

Materiały źródłowe 


