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I. Wstęp 

Konsultacje społeczne pod hasłem „Urządź z nami plaże!” w ramach projektu LIFE+ pn. 

„WislaWarszawska.pl” odbywały się od 5 sierpnia do 30 września 2013 roku.  W tym czasie osoby 

zainteresowane mogły nadsyłać uwagi i pomysły drogą mailową oraz odbyły się spotkania 

konsultacyjne na plażach. Spotkania te miały miejsce 17 i 18 sierpnia 2013 roku. Konsultacje 

dotyczyły dwóch plaż: na Saskiej Kępie na wysokości ul. Krynicznej oraz na Żoliborzu przy Klubie 

Sportowym „Spójnia Warszawa”. Miały na celu poznanie oczekiwań użytkowników dotyczących 

zagospodarowania plaż w ramach zaplanowanego w projekcie budżetu oraz stworzenia wytycznych 

do planowanych tu w przyszłości działań.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaża na Saskiej Kępie na wysokości ul. Krynicznej, przy przystanku autobusowym linii 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaża na Żoliborzu na wysokości ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, przy Klubie Sportowym „Spójnia Warszawa”  
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Zapytaliśmy warszawiaków o to, czego brakuje im na plażach i jakie mają pomysły na ich urządzenie, 

a także o dodatkowe elementy, które mogłyby się tam znaleźć.  

Chcieliśmy umożliwić udział w tych konsultacjach społecznych zarówno faktycznym, jak 

i potencjalnym użytkownikom plaż.  Dlatego też, aby dotrzeć do obu grup zorganizowano punkty 

konsultacyjne bezpośrednio na dwóch plażach oraz zlokalizowano punkty w miejscach chętnie 

odwiedzanych przez mieszkańców dzielnic, na których plaże się znajdują. O prowadzonych 

konsultacjach informowano głównie na stronie internetowej www.konsultacje.um.warszawa.pl i na 

profilu Facebook „Konsultacje Społeczne Warszawa”. Informację o prowadzonej akcji rozesłano do 

mediów oraz promowano je umieszczając informacje na portalach społecznościowych zrzeszających 

osoby związane z Wisłą, Saską Kępą i Żoliborzem. O akcji informowały ogólnowarszawskie media.  

Na Saskiej Kępie byliśmy obecni: 

- na targu w kawiarni „Szara Cegła” (ul. Królowej Aldony 5) w sobotę 17 sierpnia w godzinach 

14:00-18:00  

-  na plaży w niedzielę 11 sierpnia w godzinach 11:00-15:00  

Na Żoliborzu rozmawialiśmy z mieszkańcami:  

- na „Targu Śniadaniowym” (al. Wojska Polskiego, róg ul. Śmiałej) w sobotę 17 sierpnia 

w godzinach 10:00-14:00  

-  na plaży w niedzielę 18 sierpnia w godzinach 16:00-20:00. Dodatkowo uwagi zbieraliśmy 

drogą elektroniczną  

Mieszkańcy przesyłali uwagi na adres poczty elektronicznej: konsultacje@um.warszawa.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy dzień konsultacji – Żoliborz, „Targ Śniadaniowy” 
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Pierwszy dzień konsultacji – Saska Kępa, Kawiarnia „Szara Cegła” 

Sposób przeprowadzenia konsultacji  

Na potrzeby konsultacji stworzono plansze ze zdjęciami poszczególnych stref, miejsc na plażach, do 

których uczestnicy konsultacji przyklejali swoje uwagi. Wykorzystanie zdjęć miało na celu zwrócenie 

uwagi na fakt, że dużo elementów wyposażenia, zagospodarowania już się na plażach znajduje, więc 

nie tylko poszukiwaliśmy nowych pomysłów na zagospodarowanie i wyposażenie, ale także opinii 

o tym, co już na plażach jest i jak w aktualnym kształcie funkcjonuje.  Plansze miały też zwrócić uwagę 

mieszkańców – plażowiczów, przechodniów, bywalców w miejscach realizacji konsultacji, zachęcić do 

zabrania głosu. O to, czego mieszkańcom brakuje na plażach, co chcieliby tu zmienić, jak chcieliby je 

urządzić pytał zespół socjolożek, posiadających wykształcenie z zakresu architektury i planowania 

przestrzennego oraz doświadczenie w konsultacjach społecznych związanych z tą tematyką. Uwagi 

zebrane w punktach konsultacyjnych i nadesłane przez uczestników konsultacji pocztą elektroniczną 

pogrupowano tematycznie i przedstawiono w poniższym raporcie wraz z wnioskami i odpowiedziami 

realizatorów projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl, merytorycznie odpowiadających za poszczególne 

kwestie. 
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II. Uwagi z podziałem na lokalizacje 

A.1. Plaża przy ulicy Krynicznej – Saska Kępa 

 

 

 

Uwagi zebrane w punktach konsultacyjnych (w kawiarni „Szara Cegła” oraz na plaży przy 

ul. Krynicznej) pogrupowano tematycznie.  Ich kolejność pokazuje, z jaką częstotliwością była 

poruszana dana kwestia.  Na początku zostaną krótko podsumowane uwagi z danej grupy 

tematycznej, a następnie są one przytoczone wraz z odpowiedziami kierownika projektu z ramienia 

Zarządu Mienia Miasta stołecznego Warszawy – Pani Iwony Zwolińskiej.  

- plaża i brzeg  
- zadowolenie z aktualnego funkcjonowania plaży  
- czystość plaży  
- informacja o plażach 
- aktywności 
- basen i kąpiele w Wiśle 
- strefa dojścia 
- natura 
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- gastronomia 
- rowerzyści 
- bezpieczeństwo 
- funkcjonowanie ogólne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAŻA I BRZEG  

(W SUMIE GŁOSÓW – 57) 

Najwięcej wypowiedzi uczestników konsultacji dotyczyło plaży i brzegu – uwarunkowań, ułatwień, 

które wpływają na spędzanie tu czasu. Szczególnie ważny okazał się problem leżaków: za 

wypożyczenie odpowiedzialny jest tzw. „plażowy”, który wydaje plażowiczom leżaki 

w regulaminowych godzinach działania plaży. Niestety, często leżaki nie są zwracane, nierzadkie są 

również ich kradzieże i dewastacje. 

Plażowiczom, którzy wypowiedzieli się w konsultacjach bardzo brakuje możliwości korzystania z wody 

pomimo jej bliskości. W Wiśle nie można się kąpać, więc często padały propozycje zainstalowania 

kurtyn wodnych, zraszaczy, natrysków, ale także po prostu kranów z bieżącą wodą.  
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Kilka głosów dotyczyło nawiezienia większej ilości piasku i oczyszczania brzegu Wisły z kamieni, 

a także remontu betonowych ostróg, przy których zbierają się śmieci oraz wykarczowania krzaków 

przy stacji przeprawy promowej.  

Jeśli chodzi o dodatkowe elementy wyposażenia to uczestnicy proponowali: parasole plażowe lub 

inne formy zacienienia, ławeczki, dodatkowe kosze wiklinowe oraz drewniane domki i palmy 

w donicach. Powinny to być jednak elementy tymczasowe mobilne, ponieważ jakiekolwiek trwałe 

zabudowywanie plaży jest niepożądane przez jej użytkowników. Pojawiła się opinia popierająca 

strefowanie plaży w formie aktualnie istniejącej (plaża ma wyraźne strefy związane z zejściami na nią, 

choć jest bardzo duża to tworzą się na niej kameralne przestrzenie wydzielone zielenią, związane 

z różnymi formami użytkowania, np. zabawą na placu zabaw, czy opalaniem nad brzegiem rzeki). 

Zarejestrowano również głos, że warto byłoby plażę powiększyć. Pojawiła się tez wyrażona przez 

uczestnika obawa, że plaża może zniknąć ze względu na ruchy Wisły.  

Uwagi dotyczące plaży i brzegu: w nawiasach 

podano liczbę osób wypowiadających się w tym 

temacie 

Odpowiedzi 

- Więcej leżaków; leżaki lepszej jakości; 
odpłatne leżaki, żeby rozwiązać problem 
kradzieży, np. leżak za 1 zł (20) 

- Krany, bieżąca woda (18) 
- Natryski, kurtyna wodna, zraszacze – bo w 

gorące dni wody tu naprawdę brakuje(3) 
- Więcej piasku (3) 
- „Jest podział na strefy i to powinno zostać 

utrzymane” 
- Powiększyć plażę  
- Zlikwidować kamienie 
- „Żelbetowe, stare i zniszczone ostrogi 

trzeba odnowić, przy ostrogach gromadzą 
się śmieci – to duży problem” 

- Więcej wiklinowych koszy (3) 
- Parasole  
- Ławeczki 
- Drewniane domki  
- Bulwar – chodnik  
-  „Sztuczne palmy w donicach” 
- Powycinać krzaki przy promie  
- Więcej miejsc zacienionych 
- Nie zabudowywać brzegu  
- „Obawa przed zmyciem przez Wisłę” 

 

– Rozważymy zakup leżaków lepszej jakości niż 

dotychczasowe z projektu. Jednak to, że często 

nie są zwracane lub niszczone jest winą samych 

użytkowników. Opłata za sprzęt nie będzie 

wprowadzona – założenia projektów LIFE+ nie 

dają takiej możliwości. Jednak rozważymy 

kwestię ewentualnej kaucji lub podawania 

swoich danych przy ich pobieraniu. 

– Istnieje duża trudność z doprowadzeniem 

wodociągu do plaży, może to też zwiększyć 

zanieczyszczenie lokalne plaży i spływ 

nieoczyszczonych ścieków do rzeki. Alternatywą 

może być dostęp do wody z kranów w dawnej 

infrastrukturze basenów „Wisła” (ok 150m od 

plaży). W przeszłości były tam publiczne krany, 

prysznice i toalety. 

– Piasek rokrocznie jest dowożony przez Zarząd 

Mienia m.st. Warszawy, ale Wisła w czasie 

wylewów więcej zabiera niż odkłada piasku 

w miejscach gdzie są plaże.  

– Likwidacja kamieni może dotyczyć tylko 

usunięcia gruzu i kamienia nawiezionego tam 

w przeszłości przez człowieka, nie może dotyczyć 
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naturalnych zgrupowań kamieni mogących 

występować w rejonie plaż. 

– Odnawianie ostróg nie leży w kompetencjach i 

możliwościach realizatorów projektu LIFE+ 

WislaWarszawska.pl, tego typu prace 

utrzymaniowe są prowadzone przez Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa. 

– Zbieranie śmieci, również z wody, jest 

regularnie organizowane przez różnego rodzaju 

instytucje także miejskie (np. Zarząd Mienia 

m.st. Warszawy), jednakże za zaśmiecanie rzeki 

są odpowiedzialni głównie jej użytkownicy. 

Miasto prowadzi jednak akcję pod hasłem „Nie 

rozbijaj się nad Wisłą”, której celem jest 

podnoszenie świadomości użytkowników rzeki 

w tym względzie. 

– Zwiększenie liczby wiklinowych koszy, parasoli, 

miejsc do siedzenia zostanie rozważone 

w ramach projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl. 

– Nie przewiduje się stawiania na plaży 

drewnianych domków, ich alternatywą mogą być 

kosze wiklinowe. 

–  Ilość dostępnego cienia na plaży chroniącego 

przed upałem wiąże się z utrzymaniem 

roślinności w jej pobliżu, tzn. zadrzewień 

łęgowych oraz zarośli wierzbowych. Taka 

roślinność będzie utrzymywana na podobnym 

jak do tej pory obszarze. Nie przewiduje się 

tworzenia dodatkowych zacienionych miejsc. 

– Generalnie charakter plaży „spokojny” 

i „naturalny” powinien zostać zachowany, takie 

są postulaty znaczącej części użytkowników 

i takie są obecne plany Miasta.  Nie przewiduje 

się tworzenia na niej bulwaru czy chodników 

w jakiejkolwiek formie. Wydaje się, że palmy 

w donicach to również nie jest odpowiednie 

wyposażenie dla plaży o tym charakterze. Ten 

typ infrastruktury zapewnia plaża przy moście 
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Poniatowskim zwana potocznie „poniatówką”.  

 

 

ZADOWOLENIE Z AKTUALNEGO FUNKCJONOWANIA PLAŻY  

(W SUMIE GŁOSÓW – 43) 

Wiele głosów uczestników konsultacji było wyrażeniem radości i satysfakcji, że plaża przy 

ul. Krynicznej funkcjonuje i jest dla nich lubianym miejscem rekreacji. Bardzo wyraźnie uczestnicy 

konsultacji podkreślili, że nie chcieliby, żeby plaża przy ul. Krynicznej zmieniła się w miejsce 

przypominające plażę przy ul. Poniatowskiego.  Pożądane są tu: „Działania miękkie poprawiające 

dotychczasową jakość spędzania czasu wolnego, a nie kolejny Plac Zbawiciela” oraz utrzymanie 

„dzikiego i kameralnego charakteru”.  Jeden z uczestników konsultacji opisał wizję funkcjonowania 

plaży w następujący sposób: „Plaża jak Skaryszak+ ! Chciałbym, żeby nadal było tu dziko jak w parku, 

przy tym czysto i bezpiecznie, żeby móc tu rodzinnie spędzać czas”. 

Uwagi „jest fajnie taka jak jest” i spokojne 

funkcjonowanie 
Odpowiedzi 

- „NIE TEMAT RZEKA!”  
- „Poniatówka to tłumy, hałas i śmieci – 

wynieśliśmy się stamtąd i korzystamy tylko z 
tej plaży!” 

- „Utrzymać odmienny od Poniatówki 
charakter” 

- „Żeby nie było „tanc budy””,  
- „Żeby nie było knajp z głośną muzyką”,  
-  „Plaża jest fajna – jaka jest, nie ma na niej 

bud i straganów” 
- „Nie wprowadzać muzyki”  
- „Koniecznie utrzymać kameralny charakter” 
- „Zachować dziki charakter” 
- „Dziki kameralny charakter” 
- „Utrzymać mało ludzi” 
- „Zachować spokojny charakter – bez 

klubów”, „bardzo niesie się hałas z plaż, co 
jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców – 
więc ta plaża powinna być możliwie 
spokojna”  

-  „Jest fajna!” 
- „Pasują mi takie plaże” 
- „Jestem szczęśliwy, że plaże znów żyją!” 
- „Jest super, ale chciałby żeby działała 

dłużej!” 
- „Jest dobrze tak jak jest!” 

– Kameralny i w miarę możliwości naturalny 

charakter plaży na Saskiej Kępie powinien zostać 

zachowany zgodnie z postulatami znaczącej 

części użytkowników i obecnymi planami Miasta. 

Jest to również zgodne z celami projektu LIFE+ 

WislaWarszawska.pl. W związku z tym nie 

przewiduje się tworzenia na niej infrastruktury, 

jaką zapewnia plaża przy moście Poniatowskim 

zwana potocznie „poniatówką”. Nie jest 

planowane tworzenie tu dużych klubów, ani też 

wprowadzanie dużych zmian w utrzymaniu jej 

charakteru i gospodarki zielenią.  
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- „NIC! (nic nie brakuje, nic nie zmieniać, jest 
dobrze tak jak jest)”  

- „Ta plaża jest bardzo fajna, powinno 
powstawać więcej takich miejsc np. na 
Gocławiu) 

- „Ta plaża jest OK. Są też dzikie plaże, które 
odwiedzają ludzie, była np. jedna bardzo 
fajna na wysokości Siekierek” 

- „Tu można odpocząć” 
- „Lokalizacja tej plaży jest doskonała” 
- „Powinna być wizytówką Pragi” 

 

 

CZYSTOŚĆ PLAŻY 

(W SUMIE GŁOSÓW – 39) 

Bardzo ważną kwestią dla uczestników konsultacji była czystość plaży – jakość piasku. Zwracano 

uwagę, że znajdują się tu niedopałki i szkła, więc piasek powinien być dokładniej sprzątany 

przesiewany.  

Uczestnicy konsultacji proponowali też inne rozwiązanie dotyczące sanitariatów – stałe toalety, a nie 

tylko typu TOI-TOI.  Należałoby również lepiej oznaczyć dojście do toalet, bo ludzie nie wiedząc, gdzie 

są zlokalizowane załatwiają potrzeby fizjologiczne w krzakach.  Wyrażono opinię, że należy „podnieść 

estetykę miejsca”, ponieważ, to wpłynie również na standardy użytkowania – „teraz ludzie nie 

sprzątają po sobie.”  
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Uwagi dotyczące czystości plaży Odpowiedzi 

Piasek (29) 

- Zadbana czysta plaża – „Czysty piasek – 
nanoszony z dna rzeki”, „Sprzątać 
niedopałki z piasku”, „Konieczne 
mechaniczne oczyszczanie plaży, żeby 
piasek był czysty”, „Więcej piasku na 
brzegu”, „Brakuje mi zadbanej plaży”, 
„Oczyścić – plaża jest zbyt brudna”, 
„Powinno być czyściej, częściej sprzątane”, 
„Brud i szkła – nikt nie sprząta!”  

 

 

– Plaże są regularnie sprzątane przez 

pracowników firmy sprzątającej, jednak ilość 

śmieci na plaży może okresowo przekraczać 

obecne możliwości służb utrzymujących 

porządek. Planowane jest zwiększenie liczby 

pracowników służby porządkującej nabrzeża. 

Został zakupiony też specjalny sprzęt 

mechaniczny do czyszczenia plaż. Zbieranie 

śmieci jest regularnie organizowane przez 

różnego rodzaju instytucje także miejskie (np. 

Zarząd Mienia m.st. Warszawy), jednakże za 

zaśmiecanie rzeki są odpowiedzialni głównie jej 

użytkownicy. Miasto prowadzi nawet akcję pod 

hasłem: „Nie rozbijaj się nad Wisłą”, której 

celem jest podnoszenie świadomości 

użytkowników rzeki w tym względzie. 

–- Piasek jest dowożony, ale Wisła w czasie 

wylewów zabiera nawieziony piasek z plaży na 

Saskiej Kępie. Stąd w czasie sezonu jego ilość 

może się zmniejszać. 

– Konieczna jest zmiana świadomości 

użytkowników plaży, składowanie odpadów 

w wyznaczonych miejscach, tj. do pojemników 

lub zabieranie śmieci ze sobą. 

Toalety (10) 

- „Toi–Toi to tylko tymczasowe rozwiązanie, 
trzeba pomyśleć długofalowo 
o rozwiązaniach, które pozwolą się ludziom 
naprawdę cieszyć tym miejscem”/ stałe 
toalety  

- Toaleta dla dzieci 
- Lepsza informacja gdzie są WC („ludzie 

sikają w krzakach, w wysokich trawach w 
strefie dojścia”), toalety bliżej plaży 

 

 

–- Istnieje duża trudność z doprowadzeniem 

kanalizacji i wodociągu do plaży, może to też 

zwiększyć zanieczyszczenie lokalne plaży i spływ 

nieoczyszczonych ścieków z takich miejsc do 

rzeki. Alternatywą może być dostęp do wody 

z kranów w dawnej infrastrukturze basenów 

„Wisła”. W przeszłości były tam publiczne krany, 

prysznice i toalety. 
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INFORMACJE O PLAŻACH  

(W SUMIE GŁOSÓW – 28) 

Uczestnikom konsultacji bardzo brakuje lepszej informacji o plażach. Trudno dotrzeć na nie również 

osobom nowym. Związane z tym są następujące postulaty uczestników konsultacji: nazwać plaże, 

stworzyć jasny system informacji o nich, połączony z komunikacją wizualną – oznaczeniami jak tu 

trafić. Informacje o dojeździe oraz dojściu na plaże powinny być nie tylko w jej bezpośrednim 

otoczeniu, ale także np. przy ul. Francuskiej – miejscu bardzo często uczęszczanym przez 

mieszkańców Saskiej Kępy. Niektórzy uczestnicy konsultacji chcieliby spopularyzowania wiedzy o tym 

miejscu, dotarcia z informacjami m.in. do obcokrajowców mieszkających w Warszawie. Inni z kolei, 

którzy cenią sobie kameralny charakter plaży chcieliby, żeby jak najdłużej taki pozostał, więc nie 

chcieliby popularyzować informacji o plaży. Mieszkańcy, którzy wzięli udział w konsultacjach 

widzieliby również na plażach tablice informacyjne z mapami i planami orientacyjnymi, jak trafić do 

wyjścia z plaży i najbliższego przystanku komunikacji miejskiej oraz na jakich zasadach można 

korzystać z promów – rozkład, informacja o opłatach, system połączeń wodnych nad Wisłą („Pedałuj 

i płyń”, wypożyczalnie kajaków, łódek, statki wycieczkowe etc.). Padła też propozycja tablic 

z informacjami dotyczącymi walorów przyrodniczych tego miejsca, jego historii i tego jak się 

zmieniały te tereny historycznie.  

Kwestią bardzo ważną dla uczestników konsultacji okazał się regulamin funkcjonowania plaży. 

Użytkownicy podkreślali, że regulamin powinien zwierać informacje, jakiego dokładnie obszaru 

dotyczy, a także, w jakich godzinach można na plaży przebywać. 

Uwagi dotyczące informacji o plażach Odpowiedzi 

- Lepsza informacja o plażach – dokładne 
oznaczenie zejścia i wjazdu na parking 
(także informacja o parkingu przy ul. 
Krynicznej), „spopularyzować wiedzę o tym 
miejscu”, „stworzyć system informacji o 
plażach”, „informacje o plażach w dalszej 
okolicy, np. na ul. Francuskiej i na 
autobusach” (6) 

- „Czytelny i jasny regulamin funkcjonowania 
plaży połączony z wyraźnym zaznaczeniem 
obszaru plaży, gdzie się zaczyna, a gdzie 
kończy i podkreśleniem, że jest to teren 
zarządzany przez miasto (4) 

-  „Nazwać plaże” – na plaże trudno jest 
trafić, przywołuje się często nazwy 
pobliskich ulic, ale osobom nowym, które 
nie znają danej dzielnicy mało to mówi, 
nazwy plaży wzmocniłyby ich tożsamości 
i dzięki temu być może łatwiej byłoby je 
zlokalizować (3) 

- Lepsza informacja o promach przybijających 

– Informacje o plażach miejskich regularnie 

pojawiają się w mediach, znajdują się także na 

różnego rodzaju miejskich mapkach czy 

ulotkach, a same plaże cieszą się ogromnym 

zainteresowaniem, samo oznakowanie plaży czy 

ewentualnych miejsc postojowych zostanie 

rozważone w ramach projektu LIFE+ 

WislaWarszawska.pl. 

– Regulaminy plaż już istnieją i są umieszczone 

na tablicach, które znajdują się na plażach. 

Wynika z nich, że jest to teren, którym opiekuje 

się Miasto. 

– Nie wydaje się sensowne oznaczanie 

dokładnych granic plaż – są to granice umowne, 

ponieważ plaże znajdują się na terenie 

zalewowym, którego powierzchnia, wygląd, 
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na plażę i o różnych połączeniach wodnych 
nad Wisłą (informacja, że połączenie jest 
bezpłatne, gdzie można się przesiadać, w 
jakich godzinach funkcjonują, gdzie można 
wypożyczyć rower, kajak i jakie są w tym 
miejscu połączenia komunikacji miejskiej” 
oraz „informacja o dojeździe – komunikacja 
miejska oraz połączenia promowe”  (9) 

- Tablice informacyjne z planami, mapkami 
ułatwiającymi orientację w terenie i 
wskazującymi najbliższe wyjścia z plaży 

- Tablice informacyjne o walorach 
przyrodniczych plaż 

- Tablice informacje z historią plaż, pokazać 
też jak plaże udało się zmienić w ostatnich 
latach – pochwalić się tym  

- Dotrzeć z informacją o plażach do 
obcokrajowców, spopularyzować je jako 
atrakcję turystyczną – np. poprzez 
zagranicznych studentów uczących się w 
Warszawie i ich organizacje, jak np. Erasmus 
Student Network  

- Poprawić jakość obsługi promowej: „pan 
promowy bardzo zasadniczy” – prom może 
zabrać jednorazowo niewielką liczbę osób, 
kursuje dość rzadko przy wejściu dochodzi 
więc do konfliktów” 

 

procentowy udział zieleni jest zmienny w czasie. 

– Część plaż ma już swoje potocznie używane 

nazwy: „Poniatówka”, „Kryniczna”, „La Playa”. 

Pomysł zastosowania tych nazw bardziej 

oficjalnie jest jak najbardziej do rozważenia.  

– Informacje o kursowaniu promów są 

umieszczone na tablicach, które znajdują się na 

plażach. 

– Planowane jest utworzeniu wielu tablic 

informujących o bogactwie nadwiślańskiej 

przyrody lub o historii rzeki, ich lokalizacje są 

rozważane także w pobliżu plaż. 

– Promy mają swoje ograniczenia żeglugowe 

dotyczące liczby osób mogących z nich korzystać 

jednocześnie. 

– Informacja o różnych możliwych połączeniach 

wodnych nad Wisłą powinna pojawić się w 

przyszłym roku wiosną, jednak zadanie to nie 

leży w kompetencjach realizatorów projektu 

LIFE+ WislaWarszawska.pl. 

 

 

AKTYWNOŚCI  

(W SUMIE GŁOSÓW – 24) 

Wiele głosów w konsultacjach dotyczyło tego, co może dziać się na plaży, jakie aktywności są 

pożądane przez mieszkańców i choć wielu mieszkańców uważało, że wystarczy czysta plaża, własny 

koc i dobra pogoda, to pojawiały się propozycje nowych elementów wyposażenia.  Niektórzy uważali, 

że wyznaczone punkty do grillowania nie wystarczą, ludzie chętnie palą nad Wisłą ogniska, więc 

warto wskazać miejsca gdzie jest to dozwolone oraz zwozić drewno, np. z wycinek w innych punktach 

Warszawy, żeby nie łamali gałęzi. Poniżej wymienione są wszystkie propozycje, które padły. Niektóre 

stoją w sprzeczności z uwagami dotyczącymi charakteru plaży, który powinien pozostać spokojny (np. 

wprowadzenie ogródków piwnych).  
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Uwagi dotyczące aktywności Odpowiedzi 

- „Wyznaczone miejsca do ognisk oraz 
zwózka drzewa, np. z wycinek w innych 
częściach Warszawy – w przeciwnym razie 
ludzie łamią drzewa w strefie dojścia 
szukając patyków” (2) 

- „Ping- pong i inne sporty do wypożyczania” 
- Wypożyczalnia zabawek plażowych i piłek 

(2)  
- Wypożyczalnia kajaków, rowerów wodnych, 

żaglówek (3) 
- Pomost dla kajaków i łódek 
- „Upowszechnienie przychodzenia na plażę, 

żeby „podglądać sportowców”, tak jak było 
dawniej” 

- „Spopularyzowanie wśród szkół WF-ów na 
plaży” 

- „Odtworzenie ogródków piwnych” 
- „Wzorem Europy – dużo designerskich 

atrakcji 
- Potrzebne są miejsca do posiedzenia 

(wtedy, kiedy nie można wypożyczyć 
leżaków) 

- „Lepiej utrzymana ścieżka biegowa” 
- Smażalnia ryb – imitacja morza 
- Więcej atrakcji dla dzieci/kącik dziecięcy, 

animacje dla dzieci w weekendy (5) 
- Obserwacja nadwiślańskiej natury 
- Za mało stanowisk na ogniska i grille 
- Wiele osób korzysta ze ścieżek 

(rowerowych/biegowych/pieszych) 
wyznaczonych nad Wisła – problemem jest 
ich dewastacja  

- Plac zabaw – zjeżdżalnia – ta, co jest, jest 
dobra, tylko należałoby schować betonowe 
umocnienie 

- Siłownia na świeżym powietrzu 
- „Kaowiec/animacje” 
- Więcej sztuki i kultury 

 

– Przy plaży istnieją wyznaczone miejsca do 

palenia ognisk oraz dowożone jest drewno. 

– Oferta sprzętu do wypożyczania dotyczy 

obecnie piłek do siatkówki. Jest rozważane jej 

rozszerzenie, ale ping pong ze względu na silny 

wiatr nad Wisłą nie wydaje się dobrym 

pomysłem. 

– Wypożyczalnia kajaków znajduje się na drugim 

brzegu, przystanie są w innych wybranych 

miejscach nad Wisłą. 

– W terenie zalewowym, na plaży nie jest 

wskazane umieszczanie wielu elementów 

infrastruktury z racji ryzyka ich szybkiego 

uszkodzenia oraz blokowania przepływu wód. 

– Kameralny i w miarę możliwości naturalny 

charakter plaży na Saskiej Kępie powinien zostać 

zachowany zgodnie z postulatami znaczącej 

części użytkowników. Jest to również zgodne 

z celami projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl. 

W związku z tym nie przewiduje się tworzenia na 

niej dodatkowej infrastruktury typu siłownia czy 

ogródki piwne, ani zatrudnianie animatora. Nie 

jest planowane tworzenie tu dużych klubów, ani 

też wprowadzanie dużych zmian w utrzymaniu 

jej charakteru i gospodarki zielenią. Plaża ta 

powinna być w ocenie większości ankietowanych 

miejscem obcowania z przyrodą.  
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KĄPIELE W WIŚLE 

(W SUMIE GŁOSÓW – 22) 

Uczestnicy konsultacji bardzo chcieliby móc korzystać z kąpieli na plaży – chcieliby, żeby zostało 

stworzone kąpielisko. Alternatywą do takiego rozwiązania jest zgłoszona propozycja stworzenia 

basenów na Wiśle na wzór pomysłów realizowanych w innych miastach, np. w Berlinie. Kilka osób 

chciałoby też lepiej wykorzystać bliskość basenów przy Wale Miedzeszyńskim. Kilka osób chciałoby, 

żeby na plaży obecny był ratownik.  

Uwagi dotyczące kąpieli w Wiśle: Odpowiedzi: 

- „Basen w Wiśle”, „jak w Berlinie”(7) 
-  „Wykorzystać bliskość odkrytych basenów 

przy Wale Miedzeszyńskim – być może 
udałoby się plaże połączyć z basenami” 

- „Uregulować fragment na kąpielisko” (5) 
- Ratownik (4) 
- „Czysta woda” (3) 
- „Chcemy kąpać się w Wiśle” 
- „Zlikwidować znaki zakazu kąpieli” 

 

– Wisła jest bardzo niebezpieczną rzeką, kąpiel w 

niej wiąże się z zagrożeniem życia, głownie 

z powodu wirów. 

– Basen w Wiśle jest do rozważenia 

w przyszłości, jednak nie przez realizatorów 

projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl ze względu 

na brak odpowiednich środków.  

 

STREFA DOJŚCIA 

(W SUMIE GŁOSÓW – 16)  

Uczestnicy konsultacji, jako duży problem postrzegają strefę dojścia do plaży – jest brudno, na 

schodach prowadzących na plażę leży szkło, przejście podziemne jest brudne i pomazane. Pojawił się 

pomysł, aby wyjście z przejścia prowadziło bezpośrednio na plażę. Dojście do plaży dla osób 

niepełnosprawnych lub z wózkami dla dzieci jest bardzo trudne i zdaniem uczestników konsultacji 

powinno zostać poprawione. Jako problem zostało również wjeżdżanie przez samochody na teren 

plaży.  

Uwagi dotyczące strefy dojścia Odpowiedzi 

- Poprawić otoczenie – „Brudno i pełno szkła 
na schodach, co zniechęca do zejścia na 
plażę”, przejście podziemne przy ul. 
Krynicznej jest odrażające, jest pomazane i 
śmierdzi (8) 

- „Poprawić dojście szczególnie dla osób 
z wózkami” (2) 

- „Wyjście z przejścia podziemnego od razu 
na plażę” 

- Zakaz wjazdu dla samochodów, np. przez 

– Poprawa warunków panujących w przejściu 

podziemnym przy ul. Krynicznej nie leży 

w kompetencji realizatorów projektu LFE+ 

WislaWarszawska.pl – postulat zostanie 

przekazany do odpowiedniej jednostki. 

– Zakazy wjazdu dla samochodów poza 

wyznaczonym miejscem do parkowania są 

egzekwowane w miarą możliwości. Kopanie 



 
 
 
 
 

   
Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach 

intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty 
Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

wykopane doły eliminujące samochody  
- Przyciąć trawy w strefie dojścia 

 

dołów nie wydaje się dobrym pomysłem ze 

względu na innych użytkowników dróg – np. 

rowerzyści, rodzice z wózkami. 

– Przycinanie trawy w „strefie dojścia” byłoby 

czynnością niepotrzebną, gdyż ścieżki nie 

zarastają, a przycinanie roślinności zielnej 

w strefie łęgów jest niewskazane ze względu na 

wartości przyrodnicze. 

 

 

NATURA 

(W SUMIE GŁOSÓW – 11) 

Większość głosów uczestników konsultacji dotyczyła utrzymania dzikiego charakteru brzegu. 

Niektórzy chcieliby: „Przywrócić dawny wygląd! Znieść ostrogi! Wykarczować drzewa, posadzić 

wiklinę” i krytycznie wypowiadają się o polityce dotyczącej nadwiślańskiej roślinności. Zdaniem 

jednego z mieszkańców: chroni się bezwartościowe gatunki, a zniknęły te, które były tu dawniej – 

m.in. wiklina, która chroniła brzegi przed zarastaniem samosiejkami oraz „pod hasłem ochrony 

przyrody – chroni się ptactwo, które nie jest tak wartościowe dla lokalnego ekosystemu”. Inni 

chcieliby uporządkowania terenów nad Wisłą, wykarczowania chaszczy od strony wejścia.  

 

Uwagi dotyczące natury: Odpowiedzi: 

- „Świetne jest to, że brzeg jest dziki” 
- „Zostańmy plażą z dzikim brzegiem!” 
- „Dzikie jest fajne!” 
- Brzydka roślinność 
- Wyczyścić plaże z zarośli 
- Powiększyć i uporządkować tereny zielone 

nad Wisłą 
- Uporządkować chaszcze, gałęzie od strony 

wejścia 
- Dbać o ptaki 
- Krytyka „polityki” dotyczącej roślinności 
- „Pod hasłem ochrony przyrody – chroni się 

ptactwo, które nie jest tak wartościowe dla 
lokalnego ekosystemu”  

 

– Centralny odcinek rzeki, także sąsiadujący 

z plażą na Saskiej Kępie jest obecnie objęty 

specjalnym systemem utrzymania zieleni, 

w którym znajdują się strefy zarośli 

wierzbowych. Przewiduje on cięcia w systemie 

zmianowym oraz miejscowe odtwarzanie zarośli. 

– Nie jest planowana wycinka zadrzewień 

łęgowych w pobliżu plaży. 

– Usuwany jest tylko odrastający klon 

jesionolistny – obcy gatunek zagrażający łęgom; 

gałęzie po jego usuwaniu są pozostawiane 

w charakterze martwego drewna, stosy gałęzi 

stanowią np. schronienie dla drobnych zwierząt, 

częściowo są przeznaczane na materiał na 
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ogniska. 

 – Dolina Środkowej Wisły to obszar specjalnej 

ochrony ptaków Europejskiej Sieci Natura 2000 

położony częściowo w obrębie stolicy. Tereny 

nadwiślańskie są niezbędnym siedliskiem dla 

tych gatunków ptaków, które budują tu swoje 

gniazda i wychowują młode, czyli gatunków 

lęgowych. Większość podlega ochronie lub 

zaliczana jest do gatunków ginących bądź 

zagrożonych wyginięciem. Tereny te są także 

bezpiecznym miejscem postoju dla ptaków 

odbywających sezonowe wędrówki przez 

kontynent europejski.  

– Podejmowanych jest wiele działań służących 

ochronie ptaków nad Wisłą, od edukacji po 

ochronę czynną, służy temu m.in. projekt LIFE + 

WislaWarszawska.pl 

 

GASTRONOMIA 

(W SUMIE GŁOSÓW – 11) 

Podczas konsultacji działał na plaży (na Saskiej Kępie, w oddaleniu od wody) Bar „Karaiby”, wiele 

osób biorących udział w konsultacjach nie wiedziało o jego istnieniu. Pojawiały się głosy postulujące 

obecność kawiarni na plaży, jednak nie powinien to być głośny klub z muzyką, a cicha kawiarnia.  

 

Uwagi dotyczące gastronomii Odpowiedzi 

- „Kawiarnia cicha na plaży” (10) 
- Punkt gastronomiczny na plaży („Baru 

Karaiby nie widać) 
 

– Na plaży jest stosunkowo niewiele przestrzeni 

na kawiarnię, która nie zmieniałaby jej 

„półnaturalnego” i cichego charakteru oraz nie 

wpływała na krajobraz. Bar „Karaiby” 

umieszczony w strefie zadrzewień, przy ścieżce 

prowadzącej do plaży, wydaje się spokojnym, 

zajmującym niewiele miejsca i cichym 

rozwiązaniem wtapiającym w otaczający 

krajobraz. 
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ROWERZYŚCI  

(W SUMIE GŁOSÓW – 10) 

Podczas konsultacji na plaży było obecnych wielu rowerzystów, wyrazili oni również swoje opinie. 

Jako problem został zgłoszony brak separacji ruchu pieszego i rowerowego: „przy dużych 

szybkościach rowerzystów i zapiaszczonej ścieżce, nie trudno o wypadek, piesi nie czują się 

bezpiecznie i obie grupy użytkowników są dla siebie źródłem zagrożenia”. Podkreślono potencjał, jaki 

dla ruchu rowerowego ma prom, wielu rowerzystów omijając most Łazienkowski przeprawia się na 

drugą stronę promem i w związku z tym pojawił się postulat wydłużenia godzin jego funkcjonowania. 

Użytkownicy plaży zgłosili tez postulat stworzenia stacji Veturilo.  Rowerzyści chcieliby, żeby na plaży 

znalazły się stojaki na rowery, a także, żeby oznaczenia ścieżek rowerowych były systematycznie 

odnawiane.  

Uwagi dotyczące rowerzystów Odpowiedzi 

- Dojazd rowerem – wiele osób wykorzystuje 
prom dobijający do plaży na wysokości ul. 
Krynicznej, żeby przeprawić się z rowerem 
na lewy brzeg Wisły, ponieważ na Trasie 
Łazienkowskiej ruch rowerowy jest 
niedozwolony, a na moście Poniatowskiego 
panuje duży ruch (odstrasza to wielu 
rowerzystów), dlatego warto wydłużyć 
działanie promu 

- Stojaki na rowery (3) 
- Niebezpieczne krzyżowanie się szlaków 

rowerowych i pieszych (2) 
- Dojazd na plażę – brakuje przejazdów i 

podjazdów dla rowerzystów (2) 
-  „Przystanek Veturilo” 
- Zadbać o oznaczenia ścieżek, które są 

niszczone  
 

– Ścieżka doprowadzona do plaży i idąca wzdłuż 

plaży nie jest szlakiem rowerowym tylko ścieżką 

pieszo-rowerową, ścieżka rowerowa służąca 

szybkiej komunikacji rowerowej znajduje się na 

chodniku wzdłuż ulicy Wał Miedzeszyński. 

– Umieszczenie tu stojaków na rowery zostanie 

rozważone w ramach projektu LIFE+ 

WislaWarszawska.pl. 

– Wydaje się, że bezpośredni dojazd na plażę 

funkcjonuje dość dobrze. 

– Lokalizacja stacji Veturilo przy plażach jest 

rozważana przez odpowiednie służby miejskie. 

– Oznakowania ścieżek są regularnie niszczone 

przez ich użytkowników. 

 

BEZPIECZEŃSTWO  

(W SUMIE GŁOSÓW – 9) 

Wśród głosów zgłaszanych przez uczestników konsultacji pojawiło się kilka, dotyczących 

bezpiecznego spędzania czasu na plaży. Uczestnicy konsultacji chcieliby, żeby na plaży była obecna 

straż miejska i patrole policji „z realnymi uprawnieniami do karania”. Pojedyncze głosy dotyczyły 

zainstalowania monitoringu i oświetlenia plaży. Sygnalizowano problem hałasu niosącego się od 

Wisły, ale nie dotyczy on bezpośrednio plaży przy ul. Krynicznej, bo tu nie ma klubów nocnych.  
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Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Odpowiedzi 

- Częstsze patrole straży miejskiej i policji 
szczególnie wieczorem, „kontrola 
i uprawnienia do karania” (5) 

- Brak interwencji służb w sprawach bardzo 
dokuczliwego hałasu niosącego się od 
strony Wisły ku Saskiej Kępie, to w 
szczególności dotyczy klubów, wiec nie 
bezpośrednio plaży przy ul. Krynicznej (2) 

- „Monitoring, żeby ludzie nie śmiecili 
anonimowo” 

- Oświetlenie plaży  
 

– Częstsze patrole straży miejskiej i policji: 

piesze, rowerowe lub konne są potrzebne 

i zostaną prawdopodobnie w przyszłości 

zwiększone w miarę możliwości ww. służb. 

– Służby miejskie często interweniują w sprawie 

hałasu niosącego się z okolicznych klubów, 

również Miasto prowadzi rozmowy 

z właścicielami klubów na ten temat. 

– Oświetlenie plaży jest niewskazane ze 

względów ochrony przyrody, nadmiar miejskiego 

oświetlenia wpływa negatywnie zarówno na 

przyrodę, jak i zdrowie człowieka, w związku 

z czym powinno się je ograniczać – szczególnie 

w miejscach występowania rzadkich gatunków 

zwierząt, takich jak  Wisła i jej okolice.  

 

FUNKCJONOWANIE OGÓLNE 

(W SUMIE GŁOSÓW – 8) 

Konsultacje zgromadziły głosy i opinie licznych użytkowników plaż. Starszy mieszkaniec Saskiej Kępy 

powiedział: „Dziś zagospodarowanie brzegów Wisły jest substandardowe i powinno się przywrócić 

dawną świetność temu miejscu, gdy Bulwary Wiślane, były salonem Warszawy – kiedy przechodnie 

idąc widzieli rzekę, a życie nad Wisłą animowały liczne znajdujące się tu kluby”. Przeszkodą do 

rekreacji są , w opinii mieszkańca, ogrodzenia, które odcięły dostęp do Wisły. Inne głosy postulowały 

„zburzenie bud wokół plaży”, czy „konkurs architektoniczny na zagospodarowanie – z naciskiem na 

wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju”, co ponownie pokazuje jak odmienne oczekiwania mają 

różni uczestnicy konsultacji (wiele głosów dotyczyło utrzymania aktualnego charakteru, a jedynie 

poprawienia komfortu korzystania).  Pojawił się głos przeciwko prywatyzacji plaży, który jest spójny 

z głosami postulującymi utrzymanie aktualnego charakteru plaży. Wszystkie głosy zostały 

przytoczone poniżej.  

Uwagi dotyczące funkcjonowania ogólnego Odpowiedzi 

- Do Wisły jest ograniczony przez ogrodzenia 
– zostały odcięte tereny spacerowe 

- „Zburzyć budy wokół plaży” 
-  „Plaża powinna funkcjonować inaczej 

w dzień i w nocy – mieć dwa życia” 

– Ogrodzone są tereny należące do właścicieli 

prywatnych. 

 – Zakaz wprowadzania psów na plażę w sezonie 
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- Opacznie rozumiany regulamin, godzina 
20:00 interpretowana jako godzina 
zamknięcia plaży 

- „Żeby było jak we Francji” 
- Nie dla prywatyzacji  
- Brak zakazu wprowadzania psów 

 

letnim zostanie rozważony. 

 

A.2. Podsumowanie 

Na plaży na Saskiej Kępie najwięcej uwag związanych było bezpośrednio z plażą – brzegiem, 

a w ramach tej kategorii uwag uczestnikom konsultacji najbardziej brakuje: większej ilości leżaków 

i pomysłu na ich efektywne wypożyczanie oraz bieżącej wody (krany, prysznice). Wiele głosów było 

wyrazem radości z możliwości spędzania czasu na plaży przy ul. Krynicznej. Uczestnicy konsultacji 

bardzo dobitnie podkreślali, że nie chcieliby, aby plaża przy ul. Krynicznej zmieniała charakter. Jest to 

plaża lubiana przez użytkowników, za dziki, spokojny charakter, strefowanie, które pozwala tu 

przyjemnie odpoczywać, dlatego wielokrotnie padało hasło „Nie dla Tematu rzeka!” – jest to bar/ 

klub na plaży przy Moście Poniatowskiego. Plażowicze przy ul. Krynicznej nie chcieliby, żeby „ich” 

plaża ewoluowała w kierunku miejsca młodzieżowego, pełnego klubów. Następnie najczęściej 

użytkownicy zwracali uwagę na czystość plaży – jakość piasku, częstotliwość sprzątania oraz na 

potrzebę poprawy jakości toalet oraz oznakowania, gdzie się one znajdują. Duży blok uwag dotyczył 

informacji o plażach: jak tu dotrzeć, jak z plaży można korzystać, jak funkcjonuje prom i szerzej – 

połączenia wodne nad Wisłą. Zdaniem uczestników konsultacji warto też szerzej wypromować 

informację o plaży. Rożne propozycje uczestników zostały zebrane w kategorii „aktywności”, ale 

dominuje przekonanie, że wystarczy czysta plaża, własny koc i dobra pogoda, by dobrze spędzić czas 

nad Wisłą. Bardzo brakuje jednak kąpieli i padły propozycje stworzenia basenu na rzece na wzór 

innych europejskich miast (Berlin, Kopenhaga). Zdaniem uczestników konsultacji zmiany powinny 

dotyczyć strefy wejścia – zarówno funkcjonalnie i estetycznie. Przejście podziemne i schody są bardzo 

brudne i zaniedbane, na schodach często leży szkło. Dojście i dojazd do plaży są źle oznakowane, 

brakuje przyjaznych rozwiązań dla użytkowników niepełnosprawnych i rodziców z wózkami. 

Większość głosów uczestników konsultacji odnoszących się do „natury” dotyczyła utrzymania 

dzikiego charakteru brzegu. Niektórzy chcieliby: „Przywrócić dawny wygląd! Znieść ostrogi! 

Wykarczować drzewa, posadzić wiklinę” i krytycznie wypowiadają się o polityce dotyczącej 

nadwiślańskiej roślinności. Inni z kolei chcieliby zachowania plaży w dzisiejszym kształcie.  
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Uczestnicy konsultacji chętnie widzieliby na plaży cichą kawiarnię, a nie wszyscy wiedzieli 

o działającym ubiegłego lata (także podczas konsultacji) Barze „Karaiby”, który był odsunięty od 

samej plaży i zlokalizowany w strefie dojścia. Rowerzyści, którzy wzięli udział w konsultacjach 

podkreślili, że brakuje im zjazdów na plaże.  Uważali również, że problemem jest brak separacji ruchu 

pieszego i rowerowego na ścieżce pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż plaży. Kilka osób zwróciło 

uwagę na kwestie bezpieczeństwa i fakt, że bez uprawnień do karania patrole straży miejskiej są 

nieefektywne, a plaże częściej powinna patrolować policja. Część uwag dotyczyła ogólnego 

funkcjonowania plaży. 

Warto podkreślić, że mieszkańcy chętnie zaangażowali się w konsultacje i odwiedzali punkt 

z własnymi książkami, mapami, przedstawiając swoje pomysły na zmiany na plaży. Niektórzy 

odwiedzili nas i w kawiarni „Szara cegła” i w punkcie konsultacyjnym na plaży. Zebrane powyżej 

uwagi pokazują, że w konsultacjach wzięli udział użytkownicy, którzy mieli różne, czasem sprzeczne 

oczekiwania i potrzeby. Jednak żadna z grup nie chciałaby rewolucyjnej zmiany charakteru plaży, 

a najczęściej wyrażane potrzeby dotyczyły zmian, które poprawią komfort funkcjonowania: większej 

dbałości o czystość plaży, doprowadzenia wody bieżącej, większej liczby leżaków, lepszej informacji 

o plażach i poruszaniu się pomiędzy różnymi nadwiślańskimi atrakcjami, jak i samego dojazdu do 

plaży, a to wszystko przy utrzymaniu naturalnego i dzikiego charakteru plaży, która w żadnym razie 

nie powinna się upodabniać do plaży przy moście Poniatowskiego.  
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B. 1. Uwagi – Plaża przy Klubie Sportowym „Spójnia Warszawa” 

 

 

 

Uwagi zebrane w punktach konsultacyjnych (na „Targu Śniadaniowym” oraz na plaży przy Klubie 

Sportowym „Spójnia Warszawa”) uszeregowano wg kategorii poruszanych przez uczestników 

konsultacji, kolejność pokazuje, z jaką częstotliwością była poruszana dana kwestia. We wstępie 

krótko podsumowano uwagi, a dalej wymieniono je wraz z odpowiedzią – kierownika projektu 

z ramienia Zarządu Mienia m.st. Warszawy – Pani Iwony Zwolińskiej 
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Uwagi wg kategorii poruszanych przez uczestników konsultacji: 

- plaża i brzeg  
- czystość plaży 
- „Jest fajnie” 
- aktywności 
- funkcjonowanie ogólne 
- strefa dojścia 
- kąpiele w Wiśle 
- informacje o plażach  
- gastronomia 
- rowerzyści 
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PLAŻA I BRZEG  

(W SUMIE GŁOSÓW – 54) 

Plażowicze wskazali, że chcieliby móc korzystać z większej liczby leżaków, wypożyczanych w sposób 

gwarantujący ich zwrot, chcieliby również, by były one dostępne dłużej niż do godziny 20.00, kiedy 

działa plaża i obecny jest plażowy – opiekun plaży z ramienia Zarządu Mienia.  

Ważną kwestią podnoszoną przez uczestników konsultacji był problem braku bieżącej wody – 

kranów, a jako propozycję urządzenia plaży wiele osób wskazywało wprowadzenie pryszniców.  

Pożądane jest również powiększenie plaży, oczyszczenie brzegu z kamieni zabezpieczanie go, aby do 

wody nie wpadały dzieci. Pojawiły się uwagi dotyczące charakteru nawierzchni i nastroju plaży: 

„więcej zieleni, mniej betonu” oraz prośba o nawożenie większej ilości piasku. Uczestnicy konsultacji 

chętnie widzieliby na plaży hamaki oraz miejsce do schronienia przed deszczem i parasole. Uczestnicy 

konsultacji chcieliby, żeby powstał tu pomost.  

Uwagi dotyczące plaży i brzegu Odpowiedzi 

- Więcej leżaków, wypożyczanie leżaków za 
okazaniem dowodu, zbyt krótko dostępne 
leżaki – tylko do 20  (11)  

- Woda bieżąca, krany (szczególnie przy WC) 
(10) 

- Prysznic (9) 
- Hamaki (5) 
- Oczyścić brzeg z kamieni (4) 
- Powiększyć plażę, usunąć krzaki 

i powiększyć plażę (3)  
- Pomost (3)  
- Parasole (3)  
- Więcej piasku (2) 
- Miejsce do schronienia przed burzą,  
- Miejsca na grill  
- Zabezpieczyć brzeg, żeby dzieci nie wpadały  
- Więcej zieleni, mniej betonu  

 

– Rozważony zostanie zakup dodatkowych 

leżaków i hamaków z projektu LIFE+ 

WislaWarszawska.pl oraz kwestia ewentualnej 

kaucji lub podawania swoich danych przy ich 

pobieraniu.  

– Istnieje duża trudność z doprowadzeniem 

wodociągu do plaży, może to też zwiększyć 

zanieczyszczenie lokalne plaży i spływ 

nieoczyszczonych ścieków z takich miejsc do 

rzeki. Alternatywą może być dostęp do wody 

z kranów w dawnej infrastrukturze powyżej 

plaży. 

– Piasek jest dowożony, ale Wisła w czasie 

wylewów więcej zabiera niż odkłada go 

w miejscach gdzie są plaże. Zarząd Mienia m.st. 

Warszawy dowozi piasek rokrocznie dbając 

o istnienie plaż. 

– Likwidacja kamieni nie może dotyczyć 

naturalnych zgrupowań kamieni mogących 

występować w rejonie plaż. 

– Zwiększenie liczby parasoli, zadaszonych miejsc 

do siedzenia zostanie rozważone w ramach 

projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl. 
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– Powierzchnia plaży jest ograniczona przez 

istniejącą zabudowę, bulwar, łęg oraz brzeg 

rzeki. 

– Pomost znajduje się przy plaży. 

 

CZYSTOŚĆ PLAŻY  

(W SUMIE GŁOSÓW – 31) 

Bardzo ważna dla użytkowników plaży jest jej czystość i komfort korzystania z niej. Chcieliby, aby 

pojawił się tu na stałe pawilon sanitarny, a jeśli to nie będzie możliwe to więcej toalet typu TOI TOI 

z podłączeniem do bieżącej wody. Potrzebnych jest również więcej koszy na śmieci i częstsze 

sprzątanie piasku, co powinno być połączone z egzekwowaniem kar za śmiecenie i niesprzątanie. Dla 

plażowiczów z psami powinny zostać wprowadzone kosze na psie odchody oraz torebki.  

Uwagi dotyczące czystości plaży Odpowiedzi 

- WC, więcej TOI TOI, a najlepiej coś trwałego 
pawilon sanitarny, kontener z bieżącą wodą 
(8)  

- Więcej śmietników („wielki kosz co 10 m”) 
(9) 

- Częściej sprzątać (5) 
- Kary za niesprzątanie po sobie (tłuczenie 

szkła, zostawianie śmieci) (4) 
- Kosze na psie odchody i torebki na psie 

odchody (2)  
 

 

– Można w przyszłości rozważyć powstanie 

pawilonu sanitarnego w tym obszarze, jednak 

nie w ramach projektu LIFE+ 

WislaWarszawska.pl ze względu na brak 

odpowiednich środków na tego typu działania. 

– Ilość śmieci na plaży może okresowo 

przekraczać obecne możliwości służb 

utrzymujących porządek. Planowane jest 

zwiększenie liczby pracowników służby 

porządkującej nabrzeża. Został zakupiony też 

specjalny sprzęt mechaniczny do czyszczenia 

plaż. 

– Zbieranie śmieci jest regularnie organizowane 

przez różnego rodzaju instytucje także miejskie 

(np. Zarząd Mienia m.st. Warszawy), jednakże za 

zaśmiecanie rzeki są odpowiedzialni głównie jej 

użytkownicy. Miasto prowadzi nawet akcję pod 

hasłem „Nie rozbijaj się nad Wisłą”, której celem 

jest podnoszenie świadomości użytkowników 

rzeki w tym względzie. 

– Zwiększenie liczby koszy na terenie plaży 

zostanie wzięte pod uwagę w ramach projektu 
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LIFE+ WislaWarszawska.pl 

 

 

 

ZADOWOLENIE Z AKTUALNEGO FUNKCJONOWANIA PLAŻY  

 (W SUMIE GŁOSÓW – 28) 

Bardzo wielu użytkowników wyraziło swoje zadowolenie z tego, że plaża ponownie funkcjonuje i daje 

możliwość rekreacji w miejscu, które lubią i którego klimat stanowi alternatywę dla innych bardziej 

komercyjnych plaż.  

Uwagi „Jest fajnie” Odpowiedzi 

- Świetna inicjatywa 
- Dobra muzyka, jamajski klimat OK. (2) 
- „Fajnie, że mniejszy tłok niż w „Temacie 

rzeka” 
- „Żeby nie stała się kolejnym „Tematem 

rzeka”  
- „It is very nice as it is” 
- „Friendly for families” 
- „Powinna pozostać kameralnym miejscem” 
- „Cieszymy się, że jest” 
- Jest OK. (3)  
- Najładniejszy widok w Warszawie 
- Wisła jest piękna 
- Piękny brzeg 
- Nie trzeba tu nic zmieniać (2) 
- Nie chcemy tu komercji jak na Pradze („nie 

dla drugiej La Playii (3)   
- Fajniejszy klimat niż przy Stadionie 
- „Nie tak jak przy Moście Poniatowskiego” 
- „Fajnie, że jest muzyka reggae” 
- „Knajpa nadaje uroku” 
- „Ludzie nie muszą pędzić do Łeby” 
- Fajna obsługa baru” 
- „Warto podtrzymać klimat karaibski” 
- „Wisła jest piękna!” 

 

Władze Miasta postarają się o zachowanie 

dotychczasowego charakteru plaży. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

   
Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach 

intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty 
Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

AKTYWNOŚCI 

(W SUMIE GŁOSÓW – 27) 

Uczestnicy konsultacji chcieliby, by na plaży znalazła się przystań dla łódek i skuterów wodnych. 

W konsultacjach wzięły udział starsze dzieci spędzające czas na plaży z rodzicami, stąd wiele 

propozycji dotyczyło uatrakcyjnienia sposobu spędzania czasu dla tej grupy wiekowej – rozbudowy 

placu zabaw pod kątem dzieci powyżej 10 roku życia, stworzenia domku na drzewie, zjeżdżalni 

wodnej, parku linowego. Padły również dosyć futurystyczne pomysły połączenia plaży z drugim 

brzegiem. Jeśli chodzi o udogodnienia zgłaszane przez dorosłych to pojawiło się Wi-Fi, miejsce do 

naładowania laptopa, miejsce do gry w boulle, siłownia zewnętrzna. Poniżej wszystkie zgłoszone 

propozycje. 

Uwagi dotyczące aktywności Odpowiedzi 

- Przystań dla łódek i skuterów wodnych 
połączona z wypożyczalnia sprzętu 
wodnego w tym łódek i skuterów wodnych  
(6)  

- Wi-Fi 
- Miejsce, żeby naładować telefon, laptopa 
- Siłownia zewnętrzna (2) 
- Boiska wyznaczone na piasku taśmami, 

choćby 2 do badmintona  
- Miejsce do gry w boulle 
- Więcej atrakcji dla dzieci, animacje dla 

dzieci na plaży (3) 
- Domek na drzewie (2) 
- Atrakcje dla dzieci – „kosz plażowy do 

zabawy” 
- Plac zabaw dla dzieci starszych – około 10 

lat  
- Drewniany tunel do zabawy 
- Większa zjeżdżalnia 
- Powiększyć plac zabaw, dołożyć trampolinę 
- Zjeżdżalnia wodna 
- Park linowy (2) 
- Infrastruktura dla rolkarzy  
- Przejazd z plaży specjalnie zaprojektowaną 

tubą na drugi brzeg oraz lina z wieżowca na 
drugim brzegu i zjazd na plażę na Żoliborzu 
(pomysły dzieci biorących udział 
w konsultacjach) 

 

– Przystań jest, utworzenie wypożyczalni 

zostanie rozważone. 

–  Wi-Fi i prąd do ładowania komputerów jest do 

rozważenia jednak nie w ramach realizacji 

projektu LIFE+ WislawaWarszawska.pl. 

– Doposażenie plaży w sprzęt rekreacyjno- 

sportowy będzie rozważane, ale nie na wszystko 

znajdzie się miejsce z racji ograniczeń 

przestrzennych. 

– Plac zabaw nie będzie powiększany, bo 

odbyłoby się to kosztem plaży, tak samo nie 

przewiduje się tu stworzenia parku linowego, 

zjeżdżalni wodnej ani infrastruktury dla rolkarzy 

– tego typu atrakcje są zapewnione/lub powinny 

być w innych miejscach miasta. Teren plaży nad 

Wisłą o wyjątkowych walorach przyrodniczych 

nie wydaje się najlepszym miejscem ku temu.  

– Pomysły dzieci są bardzo ciekawe, niestety 

obecnie bardzo trudne do zrealizowania.  
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FUNKCJONOWANIE OGÓLNE 

(W SUMIE GŁOSÓW – 24) 

Uczestnicy konsultacji chcieliby włączyć plażę przy K.S. „Spójnia Warszawa” do sieci miejsc 

z połączeniem promowym, co zdecydowanie podniosłoby jej atrakcyjność. Jeden z plażowiczów 

zwrócił uwagę, że niewykorzystanym potencjałem jest bliskość Centrum Olimpijskiego.  Pojawiła się 

także kwestia bezpieczeństwa i bezradności straży miejskiej wobec wykroczeń popełnianych przez 

użytkowników plaży. Padły glosy dotyczące strefowania plaży, ponieważ czas spędzają tu i osoby 

szukające ciszy i spokoju, rodziny z dziećmi i miłośnicy muzyki na żywo. Kilka osób postulowało, aby 

klimat na plaży był mniej komercyjny. Wszystkie głosy zostały przedstawione poniżej. 

Uwagi dotyczące funkcjonowania ogólnego Odpowiedzi 

- Prom powinien łączyć brzegi (dopływać do 
plaży gdzie jest „La Playa”), połączenie 
promowe uatrakcyjni spędzanie czasu nad 
Wisłą dla rowerzystów (3)  

- Bezpieczeństwo („straż miejska źle działa, 
sprowadzić policję”) (3) 

- Ciszej, powinna to być cicha plaża (2) 
- „Palmy zamiast Coca-Coli” – mniej 

komercyjny wystrój 
- Odkomarzanie 
- Odsunąć paleniska  
- Życie towarzyskie powinno być skupione 

w północnej części plaży 
- Powinno być ciszej 
- „Zero smażonej ryby” 
- Poobcinać suche gałęzie, żeby nie spadały 

na głowę  
- Zakaz wyprowadzania psów 
- Likwidacja znaków zakazu – dopuszczenie 

wszelkiego typu aktywności 
- Umieszczanie informacji o czystości wody 
- Dużym potencjałem jest bliskość Centrum 

Olimpijskiego, jednak trasa prowadząca do 
plaży jest całkowicie dzika i źle oznakowana 

- Koncerty, muzyka na żywo uatrakcyjniłyby 
plażę 

-  „Za dużo reklam” – nadmorski klimat 
- Zakaz wjazdu samochodów na plażę 
- Zlikwidować plac zabaw  
- Wydzielenie obszaru dla rodzin z dziećmi 

i dla innych użytkowników szukających 
spokoju 

 

– Połączenie promowe ze względów 

przyrodniczych nie jest wskazane na prawym 

brzegu na wysokości omawianej plaży. 

– Odkomarzanie stanowi duże zagrożenie dla 

przyrody i z tego powodu nie powinno się go tu 

przeprowadzać. 

–  Umieszczenie informacji o czystości wody jest 

problematyczne, ponieważ stan czystości wody 

jest stosunkowo zmienny, dodatkowo na tym 

terenie obowiązuje całkowity zakaz kąpieli ze 

względów bezpieczeństwa. 

– Planowana jest renowacja i budowa ścieżek 

prowadzących do plaży. 

– Koncerty i muzyka na żywo już mają miejsce na 

plaży. 

– Miasto stara się ograniczać liczbę reklam 

i brandingu w przestrzeni nad Wisłą. 

– Zakaz wjazdu samochodów na plażę będzie 

egzekwowany. 

– Nie przewiduje się wydzielenia specjalnych 

obszarów tylko dla rodzin z dziećmi oraz 

likwidacji placu zabaw. Plaża jest przestrzenią 

publiczną. Dlatego też nie przewiduje się 

likwidacji znaków zakazu. Można natomiast 

rozważyć zakaz wyprowadzania tu psów 
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w sezonie letnim. 

 

STREFA DOJŚCIA 

(W SUMIE GŁOSÓW – 21) 

Wiele uwag zgłoszonych w konsultacjach dotyczyło strefy wejścia. Głównym problemem są strome 

betonowe schody, postrzegane  jako niebezpieczne, które po zmroku nie są oświetlane. Schody są też 

olbrzymią przeszkodą dla rodziców z wózkami dziecięcymi oraz osób niepełnosprawnych (na plaże 

można zejść nie pokonując schodów przez teren Klubu Sportowego „Spójnia Warszawa”, ale tylko 

wtedy, kiedy jest on otwarty).  Warto umieścić informację również w języku angielskim. Pojawił się 

także pomysł przedłużenia bulwaru – „dołożenie 250m” chodnika.  

 

Uwagi dotyczące strefy dojścia Odpowiedzi 

- Schody są niebezpieczne, brakuje pochylni 
i dobrego oznakowania oraz oświetlenia 
(szczególnie strefa dojścia, schody, kobiety 
się boją) oznaczenie dojścia do plaży również 
w języku angielskim  (17) 

- Doprowadzić do plaży drewniane pokłady 
(takie drewniane języki jak nad morzem), 
które ułatwiłyby zjechanie na plaże wózkiem 
i dla osób niepełnosprawnych (3) 

- Dodać 250 m chodnika – przedłużyć bulwar 
nadwiślański 

 

 

– Oznakowanie, rewitalizacja, oświetlenie oraz 

poprawa dojazdu dla osób niepełnosprawnych 

będą miały miejsce na terenie sąsiadującego 

z plażą bulwaru, który jest obecnie 

remontowany. 

– Przedłużanie bulwaru w kierunku północnym 

spowodowałoby likwidację plaży. 

 

INFORMACJE O PLAŻACH  

(W SUMIE GŁOSÓW – 18) 

Uczestnicy konsultacji podkreślili, że na plażę ciężko jest trafić – zejście na plażę oraz wjazd na 

parking powinny zostać lepiej oznaczone, a wskazówki jak tu trafić powinny być widoczne już na 

placu Wilsona. 

Uwagi dotyczące informacji o plażach Odpowiedzi 

- Lepsze oznaczenie dojazdu i zejścia na plażę 
powiązane z miejskim systemem identyfikacji 

– Oznakowanie plaży i stworzenie miejsc 

parkingowych jest planowane w pobliżu plaży 



 
 
 
 
 

   
Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach 

intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty 
Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

wizualnej oraz wjazdu na parking (znaki jak tu 
trafić powinny się znaleźć już na pl. Wilsona, 
oznaczenie w języku angielskim)  (9)  

- Więcej informacji  („Nie wiem jak tam dojść”/ 
„Nie wiem gdzie to”) i lepsza promocja „lepiej 
rozreklamować”) (9) 

 

w ramach projektu LIFE +WislaWarszawska.pl. 

 

BASEN, KĄPIELE W WIŚLE 

(W SUMIE GŁOSÓW – 14) 

Podobnie jak w odniesieniu do plaży na ulicy Krynicznej padła propozycja stworzenia basenu na 

Wiśle, kilka osób marzy również o oczyszczeniu wody do tego stopnia, by była możliwa kąpiel 

w Wiśle. Zgłoszono też pomysł zainstalowania kurtyny wodnej, jako namiastki kontaktu z wodą 

w upalne dni.  

Uwagi dotyczące basenu, kąpieli w Wiśle Odpowiedzi 

- Basen na Wiśle (7)  
- Czysta woda w Wiśle, kąpielisko (6) 
- Kurtyna wodna 
 

– Istnieje duża trudność z doprowadzeniem 

wodociągu do samej plaży, może to też 

zwiększyć zanieczyszczenie lokalne plaży i spływ 

nieoczyszczonych ścieków z takich miejsc do 

rzeki. Alternatywą może być dostęp do wody 

z kranów w dawnej infrastrukturze bezpośrednio 

przy plaży. 

– Basen w Wiśle jest do rozważenia 

w przyszłości, jednak nie w ramach projektu 

LIFE+ WislaWarszawska.pl. Stworzenie 

bezpiecznego kąpieliska nad Wisłą wymaga 

sporych nakładów finansowych, ponieważ Wisła 

jest bardzo niebezpieczną rzeką i należałoby 

zastosować specjalne, niestandardowe 

rozwiązania w tym miejscu. 
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GASTRONOMIA 

(W SUMIE GŁOSÓW – 11) 

Kilka uwag dotyczyło dodatkowego punktu z napojami i lodami i jedzeniem dla dzieci. Niektórzy 

narzekali na zbyt długi czas oczekiwania na napoje i posiłki w barze plażowym.  

Zgłoszono pomysł ustawienia miski z wodą dla psów.  

Uwagi dotyczące gastronomii Odpowiedzi 

- Punkt gastronomiczny, większy wybór/oferta, 
dodatkowe miejsce z napojami na plaży  (3) 

- Fajnie byłoby tu posłuchać muzyki na żywo 
(2)  

- Jeszcze jeden punkt gastronomiczny 
z większym wyborem napojów  

- Za długo czeka się na jedzenie 
- Brak jedzenia dla dzieci 
- Tańsze napoje 
- Miska z wodą dla psów przy barze 
- Brakuje lodów  
 

– Punkt gastronomiczny już funkcjonuje na plaży, 

teren ten jest dzierżawiony od Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej i to od 

przedstawionej przez dzierżawcę oferty oraz od 

wymagań postawionych przez RZGW zależy 

jakość jego usług. Wszystkie przedstawione tu 

uwagi zostaną przekazane obecnemu 

i kolejnemu dzierżawcy.  

 

ROWERZYŚCI  

(W SUMIE GŁOSÓW–  4) 

Rowerzyści, którzy korzystają z plaży chcieliby, aby znalazły się tu stojaki na rowery, a także by 

sprzątać plażę oraz bulwar prowadzący w stronę Starego Miasta ze szkieł bo „nie da się jeździć po 

tłuczonym szkle”. 

Uwagi dotyczące rowerzystów Odpowiedzi 

- Stojaki na rowery (3) 
- Nie da się jeździć rowerem po tłuczonym 

szkle  

– Stojaki na rowery są rozważane w pobliżu plaży 

w ramach realizacji projektu LIFE+ 

WislaWarszawska.pl. 

– Ilość śmieci/szkła na plaży może okresowo 

przekraczać obecne możliwości służb 

utrzymujących porządek. Planowane jest 

zwiększenie liczby pracowników służby 

porządkującej nabrzeża. Zbieranie śmieci jest 

regularnie organizowane przez różnego rodzaju 

instytucje także miejskie (np. Zarząd Mienia 
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m.st. Warszawy), jednakże za zaśmiecanie rzeki 

są odpowiedzialni głównie jej użytkownicy. 

Miasto prowadzi akcję pod hasłem „Nie rozbijaj 

się nad Wisłą”, której celem jest podnoszenie 

świadomości użytkowników rzeki w tym 

względzie. 

 

 

B.2. Podsumowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na żoliborskiej plaży najwięcej uwag dotyczyło komfortu korzystania z plaży i brzegu. Użytkownikom 

brakuje większej liczby leżaków, których system wypożyczania i zwrotów działałby sprawniej, a także 

bieżącej wody (krany, prysznice). Plażowicze chcieliby powiększenia plaży, oczyszczenia brzegu 

z kamieni. Bardzo ważna dla uczestników konsultacji jest także czystość plaży – jakość piasku, który 

powinien być częściej sprzątany, jak i jakość sanitariatów, najchętniej zamieniliby toalety typu TOI-

TOI na stały pawilon sanitarny, a w wersji minimalistycznej chcieliby doprowadzenia do WC bieżącej 

wody. Wiele głosów dotyczyło zadowolenia z plaży i jej charakteru. Wielu użytkowników podkreślało, 

że jest to miejsce przyjazne rodzinom, z miłym klimatem, w który wpisuje się bar plażowy i że nie 

chcieliby, aby to miejsce zaczęło przypominać głośną plażę przy moście Poniatowskiego. Wiele 

propozycji dotyczyło wprowadzenia na plaży nowych możliwości spędzania czasu. W kategorii 

„aktywności” zgrupowano te różnorodne pomysły. Jednym z nich była budowa pomostu i przystani 
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dla łódek połączonej z wypożyczalnią. Jeśli chodzi o uwagi zgłaszane do ogólnego funkcjonowania 

plaży, to obejmowały one m.in. włączenie plaży na Żoliborzu do sieci nadwiślańskich miejsc 

z połączeniem promowym oraz wykorzystanie bliskości Centrum Olimpijskiego do stworzenia szlaku 

nadwiślańskiego. W związku z tym, że na plaży spędzają czas różnorodne grupy użytkowników, 

których interesy bywają sprzeczne (poszukiwanie spokoju vis poszukiwanie rozrywki) padła 

propozycja podziału plaży na strefy. Dużo uwag dotyczyło dojścia na plażę. Strome betonowe schody 

postrzegane są przez uczestników konsultacji jako niebezpieczne, szczególnie po zmroku, ponieważ 

brakuje tam oświetlenia. Nie ma tam również pochylni dla osób niepełnosprawnych, czy rodziców 

z wózkami dziecięcymi. Plażowiczom brakuje kąpieli w Wiśle i padły propozycje stworzenia basenu.  

Żoliborska plaża jest mało wypromowana. Na „Targu Śniadaniowym” wiele osób nie wiedziało jak do 

niej dotrzeć. Uczestnicy konsultacji podkreślali, że brakuje informacji o plaży i dobrego oznakowania, 

ułatwiającego trafienie do wejścia i na parking. Bar plażowy postrzegany jest raczej pozytywnie, ale 

pojawiły się głosy, że przydałby się tu dodatkowy punkt z napojami. Rowerzyści zgłosili postulat 

stworzenia stojaków na rowery oraz sprzątania bulwaru prowadzącego na plażę, ponieważ często jest 

on pełen szkła.  

 

C1. Uwagi ogólne nadesłane pocztą elektroniczną  

OGÓLNE FUNKCJONOWANIE  

(W SUMIE GŁOSÓW – 11) 

Uwagi nadesłane przez uczestników konsultacji drogą elektroniczną w większości dotyczyły ogólnego 

charakteru i funkcjonowania plaż. Zostały one zebrane osobno, ponieważ nie odnoszą się do 

poszczególnych plaż. Choć przeważały głosy o utrzymaniu naturalnego, dzikiego prawego brzegu, to 

pojawiały się też postulaty jego uporządkowania w formie „Parku Nadwiślańskiego”, czy na wzór 

lewego brzegu. Padła propozycja przedłużenia ścieżki pieszo-rowerowej, głos z prośbą o zwiększenie 

liczby przepraw promowych, a także uwaga, że rozwój warszawskich plaż powoduje coraz większą 

uciążliwość związaną z hałasem.  

Uwagi dotyczące ogólnego funkcjonowania Odpowiedzi 

- Dobrze jest tak jak jest – alternatywa dla 
wybetonowanego lewego brzegu  

- „Puste niezagospodarowane plaże nie 
potrzebują stałych komercyjnych gospodarzy, 
dobrze sobie radzą same” 

- Wisła jest piękna, bo jest dzika, nie 
rewitalizujmy jej w sposób, w jaki zadziało się 
to w Ogrodzie Krasińskich  

- Utrzymać naturalny charakter, tereny zielone 
w Warszawie znikają, a to najmocniejszy 
punkt stolicy 

- Stworzenie na odcinku centralnym prawego 

– Utrzymanie jak najbardziej naturalnego 

charakteru plaży jest celem realizatorów 

projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl. Jednak 

pewna infrastruktura, zagospodarowanie plaż 

znajdujących się w pobliżu centrum miasta są 

oczekiwane przez jego mieszkańców, niejako 

wymuszone przez użytkowników, zrozumiałe 

i „naturalne” na terenie centrum. 

– Przedłużenie istniejących ścieżek pieszo-

rowerowych jest obecnie planowane w stronę 
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brzegu Parku Nadwiślańskiego – 
uporządkowanie zieleni, stworzenie 
wizytówki Warszawy widocznej ze Starego 
Miasta 

- Uregulowanie prawego brzegu Wisły na wzór 
lewego brzegu  

- Przedłużenie ścieżki pieszo-rowerowej do 
Tarchomina oraz nad Zalew Zegrzyński 
(Nieporęt) 

- Plaże, polany (trawniki), kawiarnie przy 
ścieżce pieszo-rowerowej – więcej możliwości 
rekreacyjnych 

- Poprawić dojścia na plażę 
- Więcej przepraw promowych 
- „Plaże co roku są coraz bardziej atrakcyjne 

dla mieszkańców Warszawy, jednak dla 
mieszkańców prawego brzegu od lat oznacza 
to bardzo uciążliwy hałas dochodzący 
z klubów, czy jest szansa na uporanie się z 
tym problemem?” 

 

Białołęki. 

– Prawy brzeg jest utrzymywany w sposób 

umożliwiający ciągłość i funkcjonalność obszaru 

NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz 

Warszawskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. 

– Połączenie promowe ze względów 

przyrodniczych nie jest wskazane na prawym 

brzegu na wysokości omawianej plaży. 

– Służby miejskie często interweniują w sprawie 

hałasu niosącego się z okolicznych klubów, 

również Miasto prowadzi rozmowy 

z właścicielami klubów na ten temat. 

 

AKTYWNOŚCI NA PLAŻY  

(W SUMIE GŁOSÓW – 6) 

Padły propozycje uatrakcyjnienia aktywności na plażach: poprawy infrastruktury wioślarskiej, 

wprowadzenie ogólnodostępnych grilli, tańców na dechach i trasy dla narciarzy biegowych.  

Uwagi dotyczące aktywności na plaży Odpowiedzi 

- Poprawić infrastrukturę wioślarską, promocja 
aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu 
– łodzie wioślarskie. Towarzystwo Wioślarskie 
„Syrenka” prowadzi działalność w tym 
zakresie, lecz mogłaby być ona szersza i lepiej 
rozpropagowana (głos od Towarzystwa 
Wioślarskiego „Syrenka”) (3)  

- Grille ogólnodostępne 
- Tańce na dechach 
- Trasa dla narciarzy biegowych 
 

– Sportowe kluby wioślarskie nieprzerwanie 

funkcjonują nad Wisłą i korzystają z własnej 

infrastruktury, wypożyczalnia kajaków znajduje 

się przy Porcie Czerniakowskim, a przystanie 

w kilku miejscach na odcinku centralnym. 

– Grille ogólnodostępne znajdują się na plaży. 

– Narciarze biegowi mogą korzystać 

z istniejących ścieżek oraz będą mogli 

w przyszłości użytkować planowane ścieżki na 

lewym brzegu. 
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CZYSTOŚĆ  

(W SUMIE GŁOSÓW – 3) 

Kilka uwag dotyczyło zarówno czystości samej plaży, jak również większej liczby toalet. 

Uwagi dotyczące czystości Odpowiedzi 

- Zadbać o czystość plaż 
- Więcej czystych toalet  
- Ograniczenie spożycia alkoholu/ papierosów, 

wpływa to negatywnie na czystość plaży  
 

– Ilość śmieci na plaży może okresowo 

przekraczać obecne możliwości służb 

utrzymujących porządek. Planowane jest 

zwiększenie liczby pracowników służby 

porządkującej nabrzeża. Został zakupiony też 

specjalny sprzęt mechaniczny do czyszczenia 

plaż. 

–  Zbieranie śmieci jest regularnie organizowane 

przez różnego rodzaju instytucje, także miejskie 

(np. Zarząd Mienia m.st. Warszawy), jednakże za 

zaśmiecanie rzeki są odpowiedzialni głównie jej 

użytkownicy. Miasto prowadzi nawet akcję pod 

hasłem „Nie rozbijaj się nad Wisłą”, której celem 

jest podnoszenie świadomości użytkowników 

rzeki w tym względzie. 

 

BASEN/ WODA NA PLAŻY  

(W SUMIE GŁOSÓW – 2) 

Zgłoszono propozycję stworzenia basenu na Wiśle i wprowadzenia pryszniców na plażach.  

Uwagi dotyczące basenu/wody na plaży Odpowiedzi 

- Basen na Wiśle na wzór Kopenhagi i Berlina 
- Prysznice na plażach 
 

– Basen w Wiśle jest do rozważenia 

w przyszłości, jednak nie w ramach projektu 

LIFE+ WislaWarszawska.pl. Stworzenie 

bezpiecznego kąpieliska nad Wisłą wymaga 

sporych nakładów finansowych, gdyż Wisła jest 

bardzo niebezpieczną rzeką i należałoby 

zastosować specjalne, niestandardowe 

rozwiązania w tym miejscu. 

–  Istnieje duża trudność z doprowadzeniem 
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wodociągu do samej plaży, może to też 

zwiększyć zanieczyszczenie lokalne plaży i spływ 

nieoczyszczonych ścieków z takich miejsc do 

rzeki. Alternatywą może być dostęp do wody 

z kranów w dawnej infrastrukturze w pobliżu 

plaży. 

 

 

INFORMACJE  

(W SUMIE GŁOSÓW – 1) 

Jedna nadesłana uwaga dotyczyła wprowadzenia tablic informacyjnych z mapkami. 

Uwagi dotyczące informacji Odpowiedzi 

- Mapki na plażach pozwalające zorientować 
się w aktualnym położeniu i dalszym 
zaplanowaniu trasy  

– Pomysł zostanie rozważony w ramach projektu 

LIFE+ WislaWarszawska.pl. 

 

BEZPIECZEŃSTWO  

(W SUMIE GŁOSÓW – 1) 

Jedna osoba zgłosiła wprowadzenie oświetlenia na plażach, co poprawiłoby bezpieczeństwo.  

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Odpowiedzi 

- Bezpieczeństwo – oświetlenie 
 

– Oświetlenie plaży jest niewskazane ze 

względów ochrony przyrody, nadmiar miejskiego 

oświetlenia wpływa negatywnie zarówno na 

przyrodę, jak i zdrowie człowieka, w związku 

z czym powinno się je ograniczać – szczególnie 

w miejscach występowania rzadkich gatunków 

zwierząt, a takim miejscem jest dolina Wisła – 

ostatnia ostoja przyrody w centrum Warszawy 

– Oznakowanie, rewitalizacja, oświetlenie oraz 

poprawa dojazdu będą miały miejsce na terenie 

sąsiadującego z plażą bulwaru, który jest obecnie 

remontowany. 
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III. Podsumowanie  

Konsultacje „Urządź z nami plaże!” cieszyły się zainteresowaniem użytkowników, którzy chętnie się 

w nich wypowiadali: „Świetnie, że konsultacje się wydarzyły – monitorujcie, co dzieje się z ich 

wynikami i jak zmieniła się sytuacja na plażach”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku obu plaż zgłaszane uwagi dotyczyły raczej podniesienia komfortu korzystania z plaż, 

a nie wprowadzania rewolucyjnych zmian dotyczących zagospodarowania. Na obu plażach wnioski 

były zbliżone. Użytkownicy plaży na Saskiej Kępie i na Żoliborzu są też zgodni, że nie chcieliby, żeby te 

plaże w jakikolwiek sposób upodobniły się do modnej, młodzieżowej plaży przy moście 

Poniatowskiego. W obu lokalizacjach pojawił się problem zbyt małej liczby leżaków, psujących się 

i rozkradanych. I tu i tu użytkownicy chcieliby móc korzystać z bieżącej wody – krany, ale i prysznice, 

czy kurtyny wodne. Dla wszystkich bardzo ważny jest czysty piasek oraz poprawa jakości toalet. 

W przypadku obu plaż zgłoszono uwagi dotyczące informacji o plażach – oznakowaniu i promocji.  

Podobnie strefy wejścia w obu przypadkach wymagają poprawy, tak by użytkownicy mogli łatwo, 

komfortowo i bezpiecznie, dotrzeć na plażę. Głosy dotyczące aktywnego spędzania czasu na plaży 

i ich ogólnego funkcjonowania objęły różnorodne pomysły na uatrakcyjnienie plaż, jednak wiele osób 

podkreślało, że w sposób, w jaki działają aktualnie jest dobry, a poprawić należy tylko poszczególne 

elementy ich funkcjonowania.  Wiele osób wyraziło nadzieję, że także dzięki konsultacjom plaże będą 

tak jak dotychczas pozytywnie zmieniać swój wizerunek. 

 
 
 


