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Podkowa Leśna, lipiec 2021 r.

Park Miejski w Podkowie Leśnej – przebudowa stawu
– informacja o stanie realizacji inwestycji

Artur Tusiński Burmistrz Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
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Park Miejski
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Park Miejski
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Park Miejski – staw 
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Park Miejski
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Park Miejski
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Park Miejski
rok 2006
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Park Miejski - SGGW
rok 2006 
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Projekt zagospodarowania terenu – 2010 r.
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Projekt zagospodarowania terenu – 2010 r.
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Staw wrzesień 2015 r.
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rStaw – stan urządzeń wodnych
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Park Miejski – koncepcja 2017 r.

• We wrześniu 2017 powstaje koncepcja przebudowy stawu na terenie parku na 
podstawie dokumentacji i zgód będących (aktualne pozwolenie konserwatora, 
pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych) w 
posiadaniu miasta – mgr inż. arch. kraj. Marcin Gąsiorowski, ekolog, ekspert w 
zakresie projektowania środowiskowego
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Park Miejski – projekt zamienny maj 2019 r.
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Park Miejski - staw
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Park Miejski - staw
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Park Miejski - staw

ok. 1950
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Staw – analizy konserwatorskie
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Staw – analizy konserwatorskie
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Staw – analizy branżowe
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Staw- korekta kształtu stawu
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Staw w Parku Miejskim – projekt zamienny

• Przebudowa stawu ma na celu  nadania mu funkcji stałego zbiornika wodnego, co pozwoli na 
jego funkcjonowanie  w ciągu całego roku. 

• Uszczelnienie dna i skarp zapobiegnie wysychaniu stawu i obumieraniu roślinności.

• Przebudowa ma  zapewnić czystości wody i utrzymanie życia biologicznego w zbiorniku.

• Modernizacja obiektu umożliwi wykorzystanie go do celów poprawy warunków 
ekologicznych, mikroklimatu najbliższego otoczenia, rekreacji okolicznych mieszkańców oraz 
upiększenia parku, tak aby wypoczynek stał się przyjemnością i wizytówką dla miasta.

• Planowany zbiornik będzie stanowił cenną enklawę przyrodniczą. Korzystny wpływ zbiornika 
na środowisko będzie polegał na:
– zwiększeniu biologicznej różnorodności - roślinność wodna stworzy siedliska odpowiednie              

dla ryb, a także ptaków i innych dzikich zwierząt,
– poprawieniu estetyki - zbiornik wodny będzie istotnym elementem prawidłowo i 

estetycznie ukształtowanego obszaru Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej,
– stworzeniu warunków do rekreacji, widok lustra wody wpływa korzystnie na psychikę 

człowieka, uspokaja i wprowadza w dobry nastrój,
- poprawy stanu biotycznego Rezerwatu Parów Sójek poprzez zwiększenie 

prawdopodobieństwa występowania przepływu nienaruszalnego poniżej istniejącej lokalizacji 
zbiornika,

- zabezpieczenie przed infiltrującymi zanieczyszczeniami istniejącego, pobliskiego ujęcia wody 
czwartorzędowej (likwidacja faktycznej funkcji sedymentacyjnej zbiornika dzisiaj pracującego 
jako osadnik),

- znaczące zwiększenie występowania dni w których system korzeniowy pobliskich drzew 
będzie zasilany retencjonowanymi i infiltrującymi wodami opadowymi 
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Staw – prace wykonane przez miasto w oczekiwaniu 

na decyzję Ministra Kultury

• Analiza postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę zbiornika 

wodnego w zabytkowym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej przy ul. Stanisława Lilpopa

• Ocena wartości zabytkowych zbiornika wodnego w zabytkowym Parku Miejskim w 

Podkowie Leśnej, w tym:

- historia zespołu urbanistycznego Podkowy Leśnej

- teoretyczne podstawy tworzenia miast-ogrodów. 

- rola zespołów zieleni w planowaniu miast-ogrodów

- wartości artystyczne planu urbanistycznego i parku miejskiego Podkowy Leśnej

- rola i wartość zbiornika wodnego w parku w Podkowie Leśnej

- ocena stanu zachowania pierwotnego układu parku i stawu w Podkowie Leśnej

- wytyczne konserwatorskie do projektu przebudowy stawu

- ocena projektu przebudowy stawu z 2019 r. pod względem zachowania zasad ochrony i 

konserwacji zabytków

• Ponowne inwentaryzacje wysokościowe stawu i otoczenia wraz z analizą pozostałości 

materii historycznej

• Inwentaryzację dendrologiczną drzew wraz z oceną ich stanu wokół stawu

• Analizę urbanistyczną skutków odtworzenia założenia wg. projektu Danielewicza

• Analizę dokumentacji własnościowej parku wraz ze zmianami ewidencji gruntów, także 

hipotecznych
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Staw – harmonogram zdarzeń 2021

27.01.2021 kontrola przebudowy stawu prowadzona przez MWKZ 
(skargi środowiska Dendropolis) 

27.01.2021 wniosek Urzędu Miasta Podkowa Leśna o wygaszenie 

decyzji MWKZ z dnia 05.11.2010 r.

02.02.2021 Decyzja Ministra Kultury uchylająca decyzję MWKZ z 2019r. i 
przekazująca ją do ponownego rozpatrzenia
03.03.2021 kierujemy ponaglenie z pytaniami o decyzję do Ministra Kultury

10.02.2021 Decyzja MWKZ stwierdzająca wygaśniecie decyzji NR 1192/2010 
z 5.11.2010

18.03.2021 wezwanie MWKZ do złożenia wyjaśnień dot. wniosku z dnia 
28.03.2019, 20 kwietnia 2021 miasto składa wyjaśnienia 

22.04.2021 informacja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o odmowie 
wszczęcia kontroli doraźnej w sprawie przebudowy stawu (skargi środowiska 

Dendropolis) 
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Staw – harmonogram zdarzeń 2021

26.04.2021 kolejna kontrola przebudowy stawu prowadzona przez 

MWKZ (skargi środowiska Dendropolis) 

26.04.2021 Zawiadomienie MWKZ o wszczęciu postępowania w sprawie 
wstrzymania robót

27.04.2021 wycofanie przez Miasto Podkowa Leśna wniosku złożonego do 

MWKZ w dniu 28.03.2019 r. 

27.04.2021 zawiadomienie z Prokuratury Rejonowej o wszczęciu śledztwa
(skargi środowiska Dendropolis) 

14.05.2021 Decyzja MWKZ umarzająca postępowanie wszczęte wnioskiem z 
28.03.19r.

19.05.2021 Miasto Podkowa Leśna składa wniosek o wydanie zgody 
konserwatorskiej na dokończenie prac przy przebudowie stawu wraz z całą 

zgromadzoną i przygotowywaną dokumentacją i analizami 
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Staw – harmonogram zdarzeń 2021

25.05.2021 Decyzja MWKZ w sprawie wstrzymania robót

26.05.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z art. 44 ustawy o 
ochronie zabytków (skargi środowiska Dendropolis) 

Dendropolis poprzez swoje działania uzyskuje w prokuraturze statusu 
strony pokrzywdzonej ws. śledztwa dotyczącego inwestycji !

01.06.2021 pierwsze przesłuchanie ws. śledztwa gdzie p. Stępka występuje w 
charakterze "oskarżyciela" 

07.06.2021 Dendropolis zgłasza się do nowego postepowania przed 
konserwatorem i zaczyna sabotować postępowanie administracyjne

08.06.2021 Dendropolis ponownie wnioskuje do konserwatora o nałożenie 
kar pieniężnych na miasto i podejmuje działania mające na celu 
uniemożliwienie dokończenia rewitalizacji stawu. 
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Staw – harmonogram zdarzeń 2021

15.06.2021 drugie przesłuchanie ws. śledztwa gdzie p. Stępka występuje w 
charakterze "oskarżyciela" 

19.06.2021 MWKZ zawiadamia urząd o przesunięciu terminu wydania 
decyzji o kolejne 30 dni tj. do 19 lipca 2021 r.

30.06.2021 Prokuratura wydaje postanowienie o umorzeniu śledztwa

05.07.2021 Dendropolis zostaje dopuszczone do postępowania na zasadach 
strony ws postępowania o wydanie zgody konserwatorskiej na dokończenie 

budowy stawu

06.07.2021 Konserwator wydaje decyzję nakładającą na miasto obowiązek 
uzyskania pozwolenia konserwatora na dokończenie budowy stawu tym 

samym kończy postępowania zainicjowane przez Dendropolis i stwierdza, że 

nie podziela argumentacji stowarzyszenia 

09.07.2021 Dendropolis skarży postanowienia PiNB ws. przedłużenia terminu 
złożenia projektu, WINB zawiesza postępowanie odwoławcze od decyzji PINB 
do czasu prawomocnego wyroku sądu w sprawie dopuszczenia Dendropolis 
do postępowania
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Staw – postanowienie prokuratury

7 osób 

w tym 6 z Dendropolis
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Staw – harmonogram zdarzeń 2021

15-16.07.2021 dostarczenie do MWKZ dokumentów wymaganych 
wezwaniem z 15.07.2021 za pośrednictwem ePUAP

19.07.2021 MWKZ zawiadamia urząd o przesunięciu terminu wydania decyzji 

do 13 sierpnia 2021 r.

………. ? Dendropolis złożyło zażalenia na postanowienie Prokuratury 

umarzające śledztwo 

23.07.2021 Ponaglenie miasta na bezczynność i przewlekłość MWKZ

Miasto nie ma całej wiedzy o ilości ani skali pisanych skarg, 

doniesień, zawiadomień przez Stowarzyszenie Dendropolis czy 

ich sympatyków. 

Możemy tylko przypuszczać, że jest tego bardzo dużo. Powoli 

zamykamy kolejne wątki „poruszone” przez stowarzyszenie. Do 

tej pory w żadnej ze spraw, toczących się postepowań, żadna 

instytucja nie przyznała racji Dendropolis.
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Park Miejski
Stan obecny – w trakcie budowy
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Park Miejski – wizualizacja projektu maj 2021 r.

Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę

Burmistrz Miasta Ogrodu Artur Tusiński 

Podkowa Leśna, 29 lipca 2021 r.

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały fotograficzne z archiwum prywatnego autora oraz dokumenty znajdujące się 

w archiwum Urzędu Miasta Podkowa Leśna, a także znajdujące się w zasobach TPMOPL oraz inne powszechnie dostępne.

Wszystkie materiały stanowią własność intelektualną ich autorów.
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