
Warszawa, 17 czerwca 2013 

INFORMACJA PRASOWA 

MIESZKAŃCY OSIEDLI PRZY UL. JANA KAZIMIERZA INTENSYFIKUJĄ DZIAŁANIA W WALCE O POWSTANIE PARKU 

ZIELONE ODOLANY. 

 
  

W sobotę, 15 czerwca u zbiegu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego zebrało się około 100 osób, 

zaniepokojonych informacją o likwidacji terenu zielonego, na którym miał powstać park ‘Zielone 

Odolany’. Spotkanie było oddolną inicjatywą mieszkańców istniejących oraz powstających  

w sąsiedztwie terenu zielonego osiedli.  

Ustalenia dotyczą potrzeby: 

•skoordynowania dotychczas rozproszonych działań w tej sprawie 

•zebrania podpisów mieszkańców pod petycją do władz miasta i dzielnicy 

•powołania stowarzyszenia jako organu reprezentującego mieszkańców, którzy chcą mieć dostęp do 

informacji oraz wpływ na decyzje dotyczące zagospodarowania terenu 

•podjęcia kroków prawnych mających na celu analizę obecnej sytuacji prawnej i planów 

zagospodarowania terenów oraz sprawdzenie poprawności decyzji wydanych w tej sprawie np. 

niezgodności zgody na zmianę planów zagospodarowania terenu z zieleni urządzonej na inwestycję 

mieszkalną 

„Tworzymy platformę do dialogu dla osób zainteresowanych tematem: urzędników, deweloperów  

i mieszkańców. Jesteśmy otwarci na rozmowę i chętni do współpracy. Jednocześnie, na tym etapie, 

naszym celem jest podjęcie konkretnych działań, aby nie dopuścić do nieodwracalnej wycinki drzew, 

co ostatecznie przekreśliłoby szanse na powstanie parku” – mówi Łukasz Kojara z Zarządu Wspólnoty 

Mieszkaniowej Jana Kazimierza 60. 

„Szczególnie w kontekście powstawania w okolicy kolejnych osiedli mieszkaniowych, zależy nam na 

rozbudowie infrastruktury rekreacyjno-społecznej w tym rejonie Woli. Wierzymy, że władzom miasta  

i dzielnicy również zależy na rozwoju terenów zielonych, szczególnie w okolicy, w której jest wiele 

działek poprzemysłowych, na których można realizować inwestycje bez celowego niszczenia 

nielicznych zielonych skwerów. Proponuję nazwać się OIO – oddolna inicjatywa odolańska.” – inną 

perspektywę przedstawia jedna z mieszkanek osiedla Wola Prestige.    



Z kolei Marcin Laudan, pomysłodawca powstania stowarzyszenia deklaruje, że długoterminowe cele 

inicjatywy będą dotyczyć projektów podwyższających jakość życia mieszkańców okolicznych osiedli, 

nie tylko tych w bezpośrednim sąsiedztwie parku. 

Więcej informacji o podjętych działaniach znajduje się na stronie janakazimierza.com. 

 

Kontakt dla mediów: 

                                Monika Sońta                           Jakub Madrjas 
Telefon                    504 798 339 
Adres e-mail:          monika.sonta@gmail.com                      j.madrjas@gmail.com 

 

Tło zagadnienia: 

Sprawa dotyczy 4 hektarów terenu zielonego położonego pomiędzy ulicami Karlińskiego, Sowińskiego oraz Jana 

Kazimierza. W 2010 roku Zarząd Dzielnicy Wola przeprowadził konsultacje społeczne dotyczące 

zagospodarowania terenów zielonych i przekształcenia ich w park miejski. 

Pod koniec maja 2013 roku do mieszkańców osiedli dotarła informacja o zagrożeniu powstania parku  

i sądowym wyroku o uwzględnieniu roszczeń spadkobierców co do kluczowych dla powstania parku działek, 

wydaniu zgody na zmianę warunków ich zabudowy (zezwolenie na powstanie budynku mieszkalnego) oraz 

decyzji Rady Miasta o przekazaniu jednej z działek Archidiecezji Warszawskiej z pozwoleniem na budowę 

obiektów sakralnych. 
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