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Grochowskiej 301/305



Projekt Fabryka PERUN

Na terenie poprzemysłowym po dawnej Fabryce Sprzętu
Spawalniczego Perun Inwestor – firma Grochowska
301/305 sp. z o.o. sp.k. planuje budowę osiedla
mieszkaniowego. W ramach inwestycji towarzyszących
w jednym z budynków usytuowanych przy ulicy St. Augusta
powstanie publiczny lokal oświatowy. Dodatkowo Inwestor
zrealizuje publiczny skwer na sąsiadującym terenie
pomiędzy ulicami Grochowską i Stanisława Augusta.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Peruna przewidziane są
funkcje usługowe oraz domy parkingowe. Inwestor
proponuje zmianę tej funkcji na mieszkaniową
i uzupełnienie jej usługami w parterach budynków.
Inwestor rozpoczął dialog o inwestycji, aby poinformować
lokalną społeczność o zakresie i charakterze tych zmian.



Ewolucja koncepcji

Pierwsza koncepcja nowej zabudowy przy ulicy Grochowskiej
301/305 została zaprezentowana w maju 2020 roku,
a kolejna – w lipcu 2022 r. Zarówno poprzednie, jak i obecna
koncepcja z grudnia 2022 r. powstawały po wysłuchaniu
oczekiwań mieszkańców i organów opiniujących. Koncepcja
aktualnie omawiana w dialogu uzyskała szczegółowe
zalecenia konserwatorskie, odnoszące się zarówno do układu
urbanistycznego, zagospodarowania terenu i wysokości
poszczególnych budynków oraz koncepcji architektury.

W porównaniu z poprzednimi, zmniejszona została liczba
mieszkań, a zwiększona liczba miejsc parkingowych na jedno
mieszkanie. Dodatkowo Inwestor zobowiązuje się do
urządzenia skweru sąsiadującego z dawną fabryką, pomiędzy
ulicami Grochowską i Stanisława Augusta.

Koncepcja z lipca’22 (u góry) i aktualna koncepcja poddana 
dialogowi (u dołu). Widok inwestycji od strony ul. Grochowskiej



Sytuacja planistyczna – obowiązujący plan

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla rejonu ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul.
Kaleńskiej i Modrzewiowej został uchwalony w 1999 r., czyli ponad
dwie dekady temu. Dla obszaru Peruna przewiduje funkcje
usługowe z zakresu administracji, obsługi finansowej, usług
realizowanych w pomieszczeniach biurowych, sportu i rekreacji,
handlu, gastronomii, oświaty i kultury oraz tzw. domów
parkingowych (teren o symbolu U.16). Jednocześnie plan
całkowicie wyklucza lokalizowanie samodzielnych funkcji
mieszkaniowych. W ramach funkcji usługowych możliwa jest
natomiast budowa obiektów najmu krótkoterminowego
i akademików. Przewiduje obsługę komunikacyjną wyłącznie od
ulicy Stanisława Augusta.

Z kolei ponad połowa terenu inwestycji towarzyszącej wg
aktualnego planu ma przeznaczenie usługowe (teren U.16.2),
pozostała część to zieleń urządzona (ZU4).

MPZP 1999 r.



Sytuacja planistyczna – projektowany plan

Teren Peruna objęty jest projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Kamionek III, nad którym
prace toczą się od 2011 r. Jest on procedowany przez Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego i był przedmiotem
trzykrotnego wyłożenia do publicznego wglądu, konsultacji
społecznych i rozstrzygnięć (w latach 2011 – 2014).
Prognozowany termin uchwalenia planu to rok 2023 r.
Koncepcja pokazana w ramach dialogu o inwestycji przewiduje
mniej intensywną zabudowę oraz niższe budynki niż dopuszcza
projekt planu miejscowego.

PROJEKT MPZP 2013 r.



Dokumenty planistyczne a prezentowana koncepcja

Porównanie dokumentów planistycznych:

MPZP 1999 r.

• przeznaczenie: usługowe (zespół 
usługowy o charakterze 
ogólnomiejskim)
• wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej: brak
• wskaźnik liczby miejsc postojowych: -
30 mp na 1000 m2 powierzchni 
użytkowej funkcji usługowych 
budynków (ponadto w planie dla 
terenów mieszkaniowych ustalono: 1,5 
mp / mieszkanie)
• wskaźnik powierzchni zabudowy: 
nieustalony
• wysokość: maks. 20 m (od ul. 
Grochowskiej), 15 m (od Stanisława 
Augusta)
• wskaźnik intensywności zabudowy: 
maks. 1,5

STUDIUM 2006 r.

•  przeznaczenie: wielofunkcyjne z 
priorytetem usługowego i 
mieszkaniowego
• min. wskaźnik powierzchni 
biologicznie czynnej: nieustalony
• wskaźnik liczby miejsc 
postojowych dla aut: od 1 mp na 
jeden lokal mieszkalny
• maks. wskaźnik powierzchni 
zabudowy: nieustalony
• maks. wysokość: 30 m
• maks. wskaźnik intensywności 
zabudowy: 3,5

PROJEKT MPZP 2013 r.

• przeznaczenie: mieszkaniowe 
wielorodzinne z usługami
• min. wskaźnik powierzchni 
biologicznie czynnej: 30%
• wskaźnik liczby miejsc 
postojowych dla aut: od 1 do
1,25 mp na jeden lokal 
mieszkalny
• maks. wskaźnik powierzchni 
zabudowy: 0,7
• maks. wysokość: 25 m
• maks. wskaźnik 
intensywności zabudowy: 3,0

ULIM koncepcja zabudowy 
mieszkaniowej (skierowana do 
dialogu)

• przeznaczenie: mieszkaniowe 
wielorodzinne z usługami
• min wskaźnik powierzchni 
biologicznie czynnej: 25%
• liczba miejsc postojowych dla 
aut zbliżona do 1mp na 
mieszkanie
• maks. wskaźnik powierzchni 
zabudowy: 0,65
• maks. wysokość: 21,5 m od 
ul. Grochowskiej,
• maks. wysokość: 24,5 m od 
ul. Stanisława Augusta
• maks. wskaźnik 
intensywności zabudowy: 2,9

** parametry ULIM po 
zakończeniu dialogu zob.slajd 45



Stan istniejący

Obecnie na terenach dawnej fabryki Perun
znajdują się cztery historyczne hale oraz budynki
powstałe na przełomie lat 70. i 80., które do końca
2022 r. były wynajmowane firmom oraz najemcom
prywatnym. Teren inwestycji oraz budynki nr 2, 4,
5, 17 wpisane są do rejestru zabytków na mocy
decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków nr 348/2019 z dnia
12.03.2019 r. (znak: WRD.5130.1.3.2019.AT).

Na obszarze inwestycji towarzyszącej aktualnie
znajduje się zaniedbany teren zieleni. Od ulicy
Grochowskiej stoi tablica informacyjna dotycząca
byłego cmentarza starowierców. Od strony ulicy
Stanisława Augusta jest teren po wyburzonych
zabudowaniach warsztatu samochodowego.

Stan istniejący: teren Peruna (u góry) i teren zieleni – działka miejska (u dołu)



Procedura wynikająca z trybu tzw. lex deweloper 1/2

• Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszących (tzw. lex deweloper) pozwala, by zabudowa mieszkaniowa powstała w miejscu, gdzie
plan miejscowy przewiduje inne przeznaczenie terenu oraz inne parametry zabudowy. Inwestycja nie
może być przy tym sprzeczna ze studium, z wyjatkiem terenów poprzemysłowych.

• Miasto st. Warszawa w lokalnych standardach urbanistycznych precyzyjnie wskazuje wymogi, jakie
musi spełnić taka inwestycja. Dotyczą one m.in. zapewnienia określonej liczby miejsc w placówkach
oświatowych, dostępu do terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu, czy komunikacji publicznej.

• W przypadku zabudowy wpisanej do Rejestru Zabytków wymagane jest również uzgodnienie
koncepcji z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

• Zgodnie z instrukcją Prezydenta m.st. Warszawy z kwietnia 2022 r. Inwestor zobowiązany jest do
przeprowadzenia dialogu o inwestycji, aby poinformować mieszkańców o planach złożenia wniosku o
lokalizację inwestycji mieszkaniowej oraz przedstawić i przedyskutować koncepcję.



Procedura wynikająca z trybu tzw. lex deweloper 2/2

• Po zakończeniu dialogu z lokalną społecznością i instytucjami miejskimi, Inwestor aktualizuje
koncepcję i składa wniosek o lokalizację inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej,
przeznaczonej dla pożytku publicznego.

• Wniosek jest ogłaszany do publicznej wiadomości i każdy mieszkaniec może wnieść swoje uwagi do
niego.

• Ostateczną decyzję, czy inwestycja mieszkaniowa może być realizowana na tym terenie (podobnie jak
w przypadku planu miejscowego) podejmują uchwałą radni m.st. Warszawy.



Jak prowadziliśmy dialog 1/2

W ramach skierowanego do wszystkich zainteresowanych
dialogu o inwestycji odbyły się dwa spotkania: spotkanie
online na platformie Zoom oraz spotkanie stacjonarne w
Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe. Transmisje z obu spotkań
udostępnione zostały na stronie projektu. Uwagi
i propozycje do projektu można było także zgłosić przez
internetowy formularz dialogu o inwestycji, mailowo lub
telefonicznie.

W sierpniu 2022 r. na stronie projektu utworzona została
również Platforma wsparcia najemców, której celem było
wsparcie przedsiębiorców, którzy do końca grudnia 2022 r.
prowadzili działalność na terenie dawnej fabryki
w pozyskaniu nowego miejsca. We współpracy z Urzędami
Dzielnic Praga-Południe i Praga-Północ wielu najemców
znalazło już nowe lokum, a część przygotowuje się do udziału
w konkursach na najem lokali.

Dialog o inwestycji – kadr ze spotkania online



Jak prowadziliśmy dialog       2/2

Dodatkowo w trakcie i po formalnym zakończeniu otwartego
dialogu o inwestycji Inwestor spotykał się
z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych bezpośrednio
sąsiadujących z inwestycją, to jest mieszkańcami budynków
przy ul. Grochowskiej 299 i Stanisława Augusta 38, z Radą
Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek. Koncepcja
została również zaprezentowana na posiedzeniu Komisji
Ładu Przestrzennego dzielnicy Praga-Południe. Na przełomie
stycznia i lutego odbyły się dodatkowe spotkania m.in.
z przedstawicielami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
budynków przy. ul. Grochowskiej 289, 291, 293 i 309/317A
oraz Stanisława Augusta 42 i 71. Dialog o inwestycji – spotkanie z Samorządem Mieszkańców Osiedla Kamionek



Kalendarium

• 9 grudnia 2022 – ogłoszenie dialogu o inwestycji

• 15 grudnia 2022 – rozpoczęcie dialogu – start strony projektu i publikacja koncepcji

• 19 grudnia godz.17.00 – spotkanie online

• 10 stycznia godz.17.00 – spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe

• 16 grudnia 2022 do 11 stycznia 2023 – formularz online

• 11 stycznia 2023 – zakończenie dialogu o inwestycji

• 16 stycznia 2023 – spotkanie z Radą Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek

• 25 stycznia 2023 – prezentacja projektu na Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy



Akcja informacyjna 1/2

Akcja informacyjna dialogu o inwestycji:

• dedykowana strona internetowa www.fabrykaperun.pl gdzie
publikowane były wszystkie informacje dotyczące dialogu
o inwestycji, terminów spotkań, linki do transmisji ze
spotkań na YouTube, można również było pobrać pliki
z plakatami i ulotkami do wydruku

• w okolicy projektu rozwieszone zostały plakaty i ulotki
informacyjne o spotkaniach

• 9 grudnia 2022 r. informacja o dialogu opublikowana została
na Facebooku Konsultacje Społeczne Warszawa

Ogłoszenie o dialogu o inwestycji na terenie Peruna – post na Fb

http://www.fabrykaperun.pl/


Akcja informacyjna 2/2

• informacja o rozpoczynającym się dialogu została rozesłana
do lokalnych i ponadlokalnych organizacji społecznych,
m.in. Miasto Jest Nasze, Stowarzyszenia Wiatrak,
Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami oraz Rady Osiedla
Mieszkańców Kamionek, wspólnot mieszkaniowych przy
ulicy Grochowska 299 i Stanisława Augusta 38

• 19 grudnia ukazał się artykuł w Gazecie Wyborczej na
temat Fabryki Perun i trwającym dialogu, ponadto
rozesłany został pakiet prasowy do stołecznych
i branżowych wydawnictw, w wyniku czego ukazał się
szereg artykułów, m.in. na warszawa.naszemiasto.pl,
nowawarszawa.pl, twoja-praga.pl, informator-stolicy.pl,
portalwarszawski.com.pl, rp.pl, propertynews.pl czy
propertydesign.pl (zestawienie w załączniku nr 4 i 5).

Plakaty informacyjne w okolicy inwestycji (u góry) i artykuł w Gazecie Wyborczej (u dołu)



Uczestnicy spotkania

W spotkaniu na platformie Zoom wzięło udział 21
osób, a w spotkaniu w Urzędzie Dzielnicy - około 60
osób.

Do dnia zamknięcia raportu transmisję z pierwszego
spotkania wyświetlono 146 razy, a transmisję
z drugiego spotkania 92 razy.

Przesłano również 16 formularzy dialogu, 45 maili
z uwagami do koncepcji oraz zgłoszono kilka uwag
telefonicznych. Dialog o inwestycji – spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe



Co usłyszeliśmy

Uwagi ogólne 1/4

Przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków, wydającego zalecenia konserwatorskie dla projektu, docenił
współpracę z Inwestorem podczas przygotowania trzeciej – aktualnej –
koncepcji. Zwrócił uwagę, że koncepcja pod względem
konserwatorskim jest „podręcznikowa”, zadbano o niedotykanie
i nienadwieszanie zabudowy nad zabytkowymi halami, dzięki czemu
uzyskano otwarcie na zabytkowe hale nie tylko od strony ul.
Grochowskiej, ale także od strony skweru oraz od ulicy Stanisława
Augusta. Podkreślił także dostosowanie wysokości parteru od ulicy
Grochowskiej do hal zabytkowych, dzięki czemu nowa i stara zabudowa
współgrają. Docenił również ulokowanie funkcji usługowych
w zabytkowych halach, zaproponowane materiały i kolorystykę.
Podkreślił również, że rozwiązanie uzyskane w efekcie dialogu musi być
kompromisowe i nie da się zaspokoić wszystkich oczekiwań ani
mieszkańców, ani Inwestora i tym się kierował. Dodał, iż MWKZ nadal
będzie miał wpływ na szczegóły inwestycji poprzez instytucję
pozwolenia konserwatorskiego.

Dialog o inwestycji – spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe



Co usłyszeliśmy

Uwagi ogólne 2/4

Również inni uczestnicy podkreślali troskę projektantów o zabytkową
tkankę, sposób wyeksponowania zabytków, sposób ich
wkomponowania w całość zagospodarowania, dbałość o detale będące
świadectwem przemysłowej historii miejsca czy otwartość przestrzeni.
Jednocześnie pojedyncze osoby wyraziły opinię, że bardziej podobała
im się poprzednia koncepcja (z lipca 2022 r.) z wielofunkcyjnym placem
centralnym. Pojawiały się też uwagi, również ze strony przedstawiciela
urzędu konserwatorskiego, że należy jak najszybciej przystąpić do
remontu hal fabrycznych, aby zadbać o ich stan techniczny i umożliwić
odzyskanie świetności i nowych funkcji.

Zwrócono też uwagę, że obecnie teren jest bardzo zaniedbany,
a zabytków właściwie nie widać spod warstw tynku i przesłaniających
reklam, zaś nowa zabudowa to nie tylko zadbanie o walory historyczne,
ale też podniesienie jakości przestrzeni w okolicy i wartości mieszkań
w sąsiedztwie.

Stan istniejący (u góry) i koncepcja przedstawiona w dialogu (u dołu)



Co usłyszeliśmy

Uwagi ogólne 3/4

W trakcie spotkań większość uczestników deklarowała, że popiera
inwestycję i że powinna ona powstać, choć pojawiały się uwagi
dotyczące wysokości budynków i obsługi komunikacyjnej. Jednocześnie
z przesłanych maili wynikałoby, że mogłaby ona powstać jedynie pod
warunkiem uzyskania pełnej zgodności z obowiązującym planem
miejscowym. Osoby wyrażające krytyczne opinie wobec
zaprezentowanej koncepcji postulowały obniżenie budynków do
wysokości 15m od strony ulicy Stanisława Augusta oraz 20m od strony
ulicy Grochowskiej i wewnątrz terenu. Stwierdzono, że budynki wystają
ponad linię kamienic na ul. Grochowskiej, a ich kubatura jest większa
od okolicznych budynków, co – według ich oceny – szpeci krajobraz
urbanistyczno-architektoniczny i historyczny. Jednocześnie w trakcie
Komisji Ładu Przestrzennego zwrócono uwagę, że w związku
z powstaniem zabudowy mieszkaniowej Rezydencji Stanisława Augusta
to jej wysokość powinna być punktem odniesienia.

Dialog o inwestycji – spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe



Co usłyszeliśmy

Uwagi ogólne 4/4

Osoby krytyczne wobec koncepcji wyrażały opinie, że – inaczej niż
w ocenie Konserwatora Zabytków – nowe budynki przesłonią zabytkowe
hale i nie zapewnią ich właściwej ekspozycji, a zabudowa jest zbyt gęsta
w stosunku do sąsiedztwa. W opinii tych uczestników dialogu zasadne
byłoby zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany
powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące się
pomiędzy pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej
poprzez zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C i E.

Wyrażono również obawę, że proponowana zabudowa wpłynie na
nasłonecznienie istniejących kamienic i zmniejszy komfort akustyczny,
a zmniejszenie jej skali spowoduje również zmniejszenie problemów
z dojazdem i parkowaniem. Jedna z osób zaproponowała podwyższenie
zabudowy wewnątrz terenu dawnej fabryki i obniżenie budynków
w pierzejach ulic, a jedna wycofanie budynków wzdłuż Stanisława Augusta
w głąb działki, aby umożliwić poszerzenie ulicy w przyszłości.

Dialog o inwestycji – spotkanie online



Co usłyszeliśmy

Mobilność 1/2

Większość osób uczestniczących w dialogu o inwestycji uważała, że bardziej
korzystne byłoby zapewnienie wjazdu i wyjazdu od strony ulicy Grochowskiej
i postulowała zmianę w koncepcji, mimo że zarówno w obowiązującym, jak
procedowanym planie miejscowym obsługa komunikacyjna jest przewidziana od
ulicy Stanisława Augusta. Obawiano się, że przede wszystkim wjazd od strony
ulicy Stanisława Augusta spowoduje zwiększenie ruchu na tej ulicy, a sama
inwestycja będzie się wiązać z ograniczeniem dostępności miejsc parkingowych,
szczególnie biorąc pod uwagę, że nowi mieszkańcy w sąsiedztwie już teraz
korzystają z przestrzeni ogólnodostępnych, nie mając wystarczającej liczby
własnych miejsc w garażach podziemnych. Uczestnicy zwracali uwagę, że w ciągu
ulicy Grochowskiej obecnie jest wiele wjazdów i podobne rozwiązanie można
byłoby zastosować w przypadku Peruna. Jedna osoba wyraziła opinię przeciwną:
że ulica Grochowska już teraz uległa ożywieniu, pojawiły się nowe lokale,
restauracje, a wraz z nimi większa liczba pieszych. Samochody wyjeżdżające
z terenu Peruna przecinałyby szeroki chodnik, co mogłoby zmniejszyć
bezpieczeństwo pieszych.

Makieta prezentująca koncepcję – widok od strony 
skweru na zabytkowe hale na terenie Peruna



Co usłyszeliśmy

Mobilność 2/2

Pytano również, czy wraz z realizacją inwestycji zostaną zlikwidowane miejsca
parkingowe w ulicy Grochowskiej. Zadano też pytanie, którędy będzie się odbywać
odbiór odpadów oraz dostawy do lokali użytkowych. Pojawiła się również
jednostkowa propozycja, by na zielony parking przeznaczyć fragment działki
miejskiej, na której Inwestor jest gotowy zrealizować skwer, od strony ulicy
Stanisława Augusta.
Doceniono przejście dla pieszych przez Stanisława Augusta na wysokości przerw
w budynkach Perun i osiedla naprzeciwko (Rezydencja Stanisława Augusta).
Zwrócono jednocześnie uwagę, że dużo osób korzysta i będzie korzystać ze
swobodnych wejść do parku Błonia Elekcyjne (pieszych, rowerzystów, rolkarzy,
spacerowiczów z psami, dzieci) i ważne jest ich bezpieczeństwo przy przechodzeniu
przez ulicę Stanisława Augusta. Pojawiła się też propozycja, by ustanowić w tym
miejscu Strefę Zamieszkania lub zamontować progi zwalniające.
Zauważono też, że korzystne byłoby przejście dla pieszych przez Grochowską na
wysokości skweru, a główna ścieżka skweru powinna być na tyle szeroka, aby
rowerzyści i piesi mogli wspólnie z niej korzystać, jako że wydzielanie ścieżki
rowerowej ma tutaj niewielki sens. W okolicy skweru mogłaby powstać stacja
roweru miejskiego.



Co usłyszeliśmy

Przestrzenie publiczne

Otwartość i ogólnodostępność w koncepcji została oceniona
zdecydowanie na plus, m.in. dlatego że poprawi charakter
przestrzeni, umożliwi korzystanie z usług przez okolicznych
mieszkańców oraz ułatwi swobodne przejście od Grochowskiej przez
teren Peruna i wejście na Błonia Elekcyjne przy nowych budynkach
przy Stanisława Augusta.
Uczestnicy postulowali, by zagwarantować zakaz grodzenia terenu
dawnej fabryki z każdej strony. Jednocześnie część mieszkańców
sąsiednich wspólnot sugerowała, by przejście między podwórkiem
budynków przy Stanisława Augusta 32-38 a terenem Peruna
pozostało zamknięte.
Proponowano, by jak najwięcej terenu było zielone i zadrzewione,
a jak najmniej było betonu i cegieł. Uczestnicy pytali o nasadzenia
drzew na terenie Peruna i drzewa obecnie znajdujące się na tym
terenie. Pozytywnie oceniono propozycję ścieżki edukacyjnej.

Dialog o inwestycji – spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe



Co usłyszeliśmy

Skwer 1/2

Zwrócono uwagę, że w środkowej części skweru na terenie miejskim jest najwięcej
drzew i będą one zacieniać ewentualną łąkę kwietną, więc może warto w tym
miejscu przewiedzieć inną zieleń. Pojawił się postulat, by skwer nawiązywał do
Błoni Elekcyjnych i parku Skaryszewskiego swoim nieco dzikim charakterem i nie był
przesadnie zaaranżowany. Ingerencja w istniejące drzewa powinna być minimalna,
drzew powinno być jak najwięcej, a prace powinny być wykonane poza sezonem
lęgowym. Postulowano też jak najmniej powierzchni utwardzonych i zachowanie
ukośnych dojść do ścieżki, bo obecnie widać, że tak korzystają z nich przechodnie.
Można byłoby też wykorzystać nierówności działki i wkomponować je w aranżację.
Co do placu zabaw część uczestników uważała ten pomysł za dobry, część – że
w okolicy jest ich już sporo. Pojawiła się też propozycja, by zamiast realizacji placu
zabaw na skwerze Inwestor wsparł modernizację placu zabaw na górce, na Błoniach
Elekcyjnych.

Teren zieleni – stan istniejący



Co usłyszeliśmy

Skwer 2/2

Zgłoszono również szczegółowe propozycje rozwiązań, które można byłoby
zrealizować na skwerze, to jest łąki kwietnej, wybiegu dla psów (w części po
zburzonych barakach), ławek z oparciami, siłowni plenerowej lub placu do
street workout, tężni, tablicy upamiętniającej cmentarz i/lub fontanny (np.
podobnej do tej w parku Polińskiego lub Elektrowni Powiśle).

Pojawiła się również sugestia, by w projekcie skweru w jakiś sposób
powiązać go z bulwarem przy ulicy Terespolskiej, planowanym w związku
z inwestycją Sinfonii Varsovii, z wygodą dla spacerowiczów i biegaczy.

Lokal oświatowy

Zwrócono uwagę, że w okolicy są już dwa przedszkola i zamiast nich bardziej
przydatna byłaby na przykład biblioteka publiczna.



Co usłyszeliśmy

Usługi i funkcje w lokalach użytkowych

Podkreślono potrzebę zadbania, by usługi były dostępne dla różnych grup
mieszkańców, szczególnie że w okolicy mieszka dużo osób starszych, osób gorzej
sytuowanych finansowo. Najczęściej wymieniane propozycje to: warzywniak, sklep
spożywczy (typu żabka), restauracje (także wegetariańskie), kawiarnie i lodziarnie
czy bar mleczny, biblioteka, fryzjer, kosmetyczka, sklep ze zdrową żywnością,
piekarnia, apteka, szewc, krawiec, stomatolog, ośrodki sportowe (np. siłownia,
szkoła jogi lub tańca), paczkomat. Inne propozycje to: przestrzeń coworkingowa
lub lokal z przeznaczeniem dla praskich organizacji pozarządowych, przychodnia
publiczna, punkt sprzedaży biletów Sinfonia Varsovia połączony z kawiarnią, usługi
dla właścicieli psów, pralnia, sklep papierniczy typu paper concept, kaletnik,
szklarz, ramiarz, warsztat samochodowy, stacja kontroli pojazdów, świetlica dla
dzieci, optyk, pralnia, serwis rowerowy, mechanik, tapicer, galeria sztuki.

Podkreślono też, że usługi nie powinny generować hałasu w spokojnej okolicy,
a jedna z osób zaproponowała nakaz zamykania lokali usługowych o godzinie
22. Pojawiły się również pojedyncze opinie, że usługi, takie jak kawiarnie,
restauracje czy piekarnie nie odpowiadają potrzebom mieszkańców korzystających
do tej pory z stacji kontroli pojazdów, renowacji mebli, warsztatów, usług
ramiarskich i sportowych.

Koncepcja – widok wnętrza



Co usłyszeliśmy

Inne 1/2

Padło również pytanie o liczbę siedlisk i gatunków ptaków
gniazdujących na terenie skweru, zwrócono też uwagę na konieczność
uwzględnienia dodatkowych gatunków (jaskółka dymówka i mazurek).
Wyrażono również obawę o zniszczenie siedlisk gatunków chronionych
ptaków i postulat wykonania opinii przyrodniczej, kompensacji
ewentualnie utraconych siedlisk oraz przygotowanie do zamknięcia
siedlisk w związku z inwestycją przed okresem lęgowym.

Obecni na spotkaniach najemcy lokali w Perunie docenili wsparcie, jakie
otrzymali od Inwestora i władz Pragi.

Zadano także pytanie, czy powstający gmach Sinfonii Varsovii i zmiana
jego otoczenia były w jakiś sposób brane pod uwagę podczas
projektowania Fabryki Perun.

Dialog o inwestycji – kadr ze spotkania online



Co usłyszeliśmy

Inne 2/2

Pytano, o przewidywany termin rozpoczęcia sprzedaży mieszkań,
układy mieszkań i ich orientacyjne ceny oraz termin oddania do
użytku.

Część uczestników dialogu wyraziła opinię, że na tym terenie
powinna być zrealizowana zabudowa usługowa zgodna z mpzp.

Pojawił się również postulat nowych nasadzeń w ulicy Stanisława
Augusta, zachowania trawnika i zmiany organizacji ruchu w ulicy
(zachowanie miejsc parkingowych) – przy czym ten teren pozostaje
poza planowaną inwestycją .

Dialog o inwestycji – spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe



Komentarz od Inwestora 1 z 3

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
W stosunku do poprzednio prezentowanej koncepcji,
intensywność zabudowy Peruna jest mniejsza,
a aktualna koncepcja – spójna urbanistycznie oraz
zgodna z projektem MPZP Kamionek III i zaleceniami
konserwatorskimi MWKZ. Zdanie to podziela urząd Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego m.st.
Warszawy.
Analiza obszarowa wykazała, że w najbliższym otoczeniu
Peruna znajdują się budynki o podobnej wysokości,
a nawet wyższe. Odsunięcie nowej zabudowy od
zabytkowych hal oraz kształtowanie rozdzielnych
nowoprojektowanych budynków kontynuuje charakter
i rozdrobnioną typologię zabudowy fabrycznej
kształtującej się na tym terenie od ponad stu lat.
Ponadto siatka przeplatających się, ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych i szlaków pieszych, eksponuje
czytelność i skalę zabytkowych hal.

Analiza wysokościowa okolicznej zabudowy (wysokości w metrach) (na dole) i okoliczne 
dominanty (na górze)



Komentarz od Inwestora 2 z 3

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
Skala zabudowy, jak i jej układ przestrzenny jest
podobny do występującego w najbliższym
otoczeniu.
Koncepcja zapewnia również właściwe
nasłonecznienie budynkom sąsiednim na
poziomie daleko wyższym niż wymagany
przepisami i w ograniczonym stopniu
odbiegającym od stanu istniejącego.
Koncepcja zgodna jest z ideą tzw. miasta 15
minutowego, w którym codzienne usługi i funkcje
– bieżące zakupy, placówki edukacyjne,
podstawowe usługi, miejsca spędzania czasu
wolnego, wypoczynku czy uprawiania sportu
– znajdują się w zasięgu dojścia pieszego.

Analiza dostępnych usług w rejonie inwestycji



Komentarz od Inwestora 3 z 3

Nakłady finansowe Inwestora na cele publiczne

Planowane dodatkowe nakłady na infrastrukturę 
publiczną wyniosą ok. 9 mln zł, na co składają się co 
najmniej:

1. Przyszła inwestycja drogowa o orientacyjnej 
wartości 2.360.975 zł (a)

2. Darowizna lokalu oświatowego o orientacyjnej 
wartości 3.851.697 zł (b)

3. Adaptacja skweru wraz z ogólnodostępnym placem 
zabaw i terenem przynależnym do lokalu 
oświatowego o szacunkowej wartości 2.5 mln zł

Ponadto realizacja inwestycji mieszkaniowej związana 

jest z kompleksowym remontem czterech hal 
zabytkowych. Budżet tego zadania znacznie 
przekroczy wydatki ujęte w pkt. 1 - 3 powyżej.

Projekt Perun charakteryzuje się bardzo wysokim 
poziomem wydatków Inwestora na cele publiczne w 
relacji do wielkości przedsięwzięcia.

(a) Kalkulacja na podstawie zarządzenia nr 1715/2021 Prezydenta 
m.st. Warszawy z dnia 19 października 2021 r.
(b) Kalkulacja na podstawie kosztu odtworzenia jednego mkw
powierzchni użytkowej budynku w kwocie 8.556,65 zł, określonego w 
obwieszczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2022 r. 
oraz szacunkowej powierzchni lokalu 383 m2



Co się zmieni w rezultacie dialogu

Wjazd na teren inwestycji od Grochowskiej

Na skutek głosów, jakie pojawiły się w dialogu
o inwestycji, Inwestor ponownie zwrócił się do
Biura Zarządzania Ruchem Drogowym
z wnioskiem o umożliwienie lokalizacji wjazdu na
teren inwestycji od ulicy Grochowskiej i tym razem
udało się uzyskać akceptację takiego rozwiązania.
Na ulicy Stanisława Augusta pozostaje więc tylko
wyjazd z osiedla, ok. stusześćdziesięciometrowym
odcinkiem do ulicy Terespolskiej. Tym samym
możemy spełnić jeden z głównych postulatów,
jakie były zgłaszane w trakcie procesu dialogu przez
okolicznych mieszkańców. Projekt przebudowy
ulicy przewiduje, iż na tym odcinku będzie miała
szerokość 6 m oraz miejsca parkingowe poza
obrębem jezdni, co powinno zapewnić jej płynną
przejezdność.

Zmiana wjazdu na teren Peruna – wjazd od ulicy Grochowskiej



Co się zmieni w rezultacie dialogu

Wysokości budynków
Drugim postulatem podnoszonym przez
uczestników dialogu, zawartym też w stanowisku
Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek, było
obniżenie wysokości budynków od ulicy Stanisława
Augusta. W związku z tym Inwestor postanowił
szukać przesunięć wewnątrz projektu. Już przed
rozpoczęciem dialogu budynek centralny został
obniżony o jedno piętro w stosunku do zaleceń
konserwatorskich. W rezultacie dialogu Inwestor
obniży budynek wzdłuż Stanisława Augusta. Tym
samym oba budynki Peruna zlokalizowane wzdłuż
ulicy Stanisława Augusta vis-a-vis budynków
Rezydencji Stanisława Augusta będą miały
wysokość VI kondygnacji (5 pięter), nie
przekraczając maksymalnej wysokości budynków
po przeciwnej stronie ulicy.

Zmiany w koncepcji. Obniżenie budynku centralnego (u góry), 
obniżenie budynku wzdłuż ul. Stanisława Augusta (u dołu)



Co się zmieni w rezultacie dialogu

Wysokości budynków
Jednocześnie po powtórnych rozmowach
z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków Inwestor otrzymał zgodę na
podwyższenie wolnostojącego narożnego budynku
od ulicy Grochowskiej o jedną kondygnację, czyli
do wysokości drugiego budynku od strony skweru.
Dzięki temu podkreślony jest narożnik terenu
Peruna, a oba budynki wzdłuż skweru tworzą
symetryczną pierzeję podkreślającą rangę skweru
i zielonego pieszego dojścia z ulicy Grochowskiej do
parku Skaryszewskiego.
Budynki przy skwerze to jedyne dwa budynki
o wysokości VII kondygnacji (6 pięter). Na skutek
obu tych przesunięć powierzchnia mieszkań
zmniejszyła się o dodatkowe 200m2.

Zmiany w koncepcji cd. Podwyższenie budynku przy skwerze, od ul. Grochowskiej 
(u góry). Finalna koncepcja (u dołu) – podane wysokości kondygnacji (liczba pięter 
odpowiednio minus 1)



Co się zmieni w rezultacie dialogu

Porównanie skali (odległości między budynkami i wysokość zabudowy): ulica Stanisława Augusta (po lewej) i ulica Inżynierska (po prawej)



Co się zmieni w rezultacie dialogu

Porównanie skali (odległości między budynkami i wysokość zabudowy): ulica Stanisława Augusta (po lewej) 
i ulica Dąbrowszczaków (po prawej)



Co się zmieni w rezultacie dialogu

Porównanie skali (odległości między budynkami i wysokość zabudowy): ulica Stanisława Augusta (po lewej) i ulica Jagiellońska (po prawej)



Co się zmieni w rezultacie dialogu

Ogólnodostępne przestrzenie publiczne i skwer

Inwestor zagwarantuje zakaz przyszłego grodzenia terenu
przez wspólnotę poprzez ustanowienie służebności
przechodu po zrealizowanych głównych ciągach
komunikacyjnych, na rzecz działek miejskich 24 i 25
(skwer). Służebności będą służebnościami nieodpłatnymi
i będą ujawnione w Księdze Wieczystej, tym samym
Miasto będzie miało roszczenie wprost z Księgi Wieczystej
o usunięcie każdej formy zablokowania dostępu do
Inwestycji, w tym do obiektów zabytkowych. Działka
miejska, na której ma być realizowana inwestycja
towarzysząca (skwer) będzie wskazana jako nieruchomość
władnąca. Zakaz grodzenia jest również ujęty
w zaleceniach konserwatorskich.
Inwestor deklaruje również gotowość opracowania
koncepcji skweru w konsultacjach z mieszkańcami. Dostępność terenu – osiedle otwarte od strony skweru oraz ulic Grochowskiej 

i Stanisława Augusta



Co się zmieni w rezultacie dialogu

Projekt przewiduje około 20% mniej mieszkań niż w 

koncepcji wyjściowej (zmniejszenie z 331 do 266). 

O 18% zmniejszy się także łączna powierzchnia użytkowa 

mieszkań. Oznacza to również zmniejszenie ruchu 

samochodowego. Jednocześnie liczba miejsc parkingowych 

w garażu podziemnym jest planowana na maksymalną jego 

wielkość na jednej kondygnacji tj. 268 miejsc. Latergrupa (maj 2020)                                      WWAA (styczeń 2023)

WWAA (styczeń 2023) Latergrupa  (maj 2020) różnica (wart.) różnica (%)

powierzchnia użytkowa razem, w tym: 15 544 18 440 -2 896 -16%

powierzchnia użytkowa mieszkań 13 576 16 500 -2 924 -18%

powierzchnia użytkowa usług (bud. projektowane) 735 658 77 12%

powierzchnia użytkowa usług (hale) 1 233 1 282 -49 -4%

liczba mieszkań 266 331 -65 -20%

liczba miejsc postojowych 268 336 -68 -20%

intensywność zabudowy 2,8 2,9 -0,09 -3%

intensywność zabudowy (bez balkonów i loggi) 2,4 2,7 -0,26 -10%

Porównanie parametrów koncepcji architektonicznej



Koncepcja po zakończeniu dialogu

Widok z wnętrza terenu 
na zabytkowe hale



Koncepcja po zakończeniu dialogu

Widok od strony ulicy 
Grochowskiej, w centrum 
widoczne zabytkowe hale



Koncepcja po zakończeniu dialogu

Widok od strony ul. Grochowskiej, 
w budynku z lewej wjazd na teren 
inwestycji



Koncepcja po zakończeniu dialogu

Widok od strony ul. Grochowskiej 
na narożnik terenu Peruna



Koncepcja po zakończeniu dialogu

Widok od strony ul. Stanisława Augusta



Dalsze kroki Inwestora

Aktualnie, po podsumowaniu dialogu, Inwestor finalizuje
złożenie wniosku zgodnie z podanymi wyżej założeniami.

We wniosku będzie przedstawiona szczegółowa
koncepcja uzupełniona o wymagane uzgodnienia
z jednostkami miejskimi. Wniosek będzie umieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej i każda osoba
zainteresowana będzie mogła wnieść do niego swoje
uwagi. Następnie nad wnioskiem będą głosować radni
m.st. Warszawy.



Dalsze kroki Inwestora

Zgodnie z artykułem 7 ust. 7 pkt. 3 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 5 lipca 2018 r. (ze zm.) we wniosku o lokalizację
inwestycji mieszkaniowej należy wskazać przedział parametrów inwestycji dla zakresu minimum i maksimum.
Przedstawiona koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zakłada powstanie inwestycji o parametrach
będących w przedziale wskazanym we wniosku. Parametry koncepcji to najbardziej aktualna wersja, którą
prezentuje i zamierza realizować Inwestor.

Przedział parametrów prezentowany we wniosku

WWAA (styczeń 2023) Wartości min Wartości max

powierzchnia użytkowa razem, w tym: 15 544 14 500 17 300

powierzchnia użytkowa mieszkań 13 576 13 000 14 500

powierzchnia użytkowa usług (bud. projektowane) 735 500 1 000

powierzchnia użytkowa usług (hale) 1 233 1 000 1 800

liczba mieszkań 266 250 285

liczba miejsc postojowych 268 200 327

intensywność zabudowy 2,8 2,6 2,9

intensywność zabudowy (bez balkonów i loggi) 2,4 2,2 2,6
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

WSTĘP

W związku z rozpoczęciem procesu dialogu o inwestycji, prezentujemy Państwu kompleksowy mate-
riał dotyczący zagospodarowania postindustrialnego terenu dawnej Fabryki Sprzętu Spawalniczego 
Perun. 

Nad projektem pracujemy już od 2019 r. Włożyliśmy wiele wysiłku aby sprostać oczekiwaniom miesz-
kańców oraz organów opiniujących projekt, tak aby stworzyć miej-sce, które wpasowuje się w potrze-
by społeczne, podkreślając jednocześnie jego walory zabytkowe.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym zaplanowaliśmy po-wstanie zielonego skweru łą-
czącego ul. Grochowską z Kamionkowskimi Błoniami Elekcyjnymi. Dzię-ki czemu w Państwa sąsiedz-
twie zrealizujemy w darowiźnie ogólnodostępny teren parkowy z otwartym placem zabaw, który bę-
dzie własnością Miasta, służąc dobrze społeczności lokalnej.  Dodatkowo przekażemy wyposażony 
lokal na cele oświatowe o powierzchni 383m2 wraz z dedykowaną powierzchnią ze-wnętrzną. Obie 
darowizny możliwe są w związku z realizacją projektu w trybie ustawy o ułatwieniach inwestycji. Do-
datkowo zrealizujemy inwe-stycję drogową. Łączne nakłady na cele publiczne wyniosą około 9 mln zł. 
Jest to bardzo duży udział w relacji do wielkości projektu.

Rozwiązania urbanistyczne, w tym wysokość i rozkład budynków zostały zaakceptowane przez Urząd 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwato-ra Zabytków. Koncepcja mieści się w założeniach inten-
sywności i wysoko-ści, przewidzianych w projekcie  Miejscowego Planu Kamionek III, który był przed-
miotem analiz miejskich planistów oraz był trzykrotnie wykła-dany,  konsultowany oraz opublikowano 
jego rozstrzygnięcia. Ponadto uwzględniliśmy postulaty społeczne dotyczące miejsc parkingowych, 
zwiększając je do górnych poziomów przewidzianych w Lokalnych Stan-dardach Urbanistycznych. 
Dzięki głosom społecznym udało się przenieść obsługę wjazdu na ulicę Grochowską.



Źródło: mapa.um.warszawa.pl

Źródło: https://pl.prepedia.org/wiki/Plik:Warszawa_outline_with_districts_v4.svg Źródło: mapa.um.warszawa.pl

Źródło: mapa.um.warszawa.pl Źródło: mapa.um.warszawa.pl1945 2001 2020

Teren inwestycji zlokalizowany jest w dzielnicy Praga Południe. Jest 
to teren poprzemysłowy, po dawnej  Fabryce Sprzętu Spawalniczego 
Perun. 
Obecnie obszary poprzemysłowe w miastach są przekształcane na  
wielofunkcyjne i są wpisywane na nowo w tkankę miejską.

3/523/52

FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

LOKALIZACJA | KONTEKST HISTORYCZNY



1. FABRYKA CZEKOLADY E. WEDEL

5. POLSKIE ZAKŁADY OPTYCZNE 9. FABRYKA APARATÓW POMIAROWYCH 
KAZIMIERZA SZPOTAŃSKIEGO

2. GARBARNIA BRACI LEJZEROWICZ

6. ZAKŁADY ELEKTROTECHNICZNE 
BRACIA BORKOWSCY

3. MECHANICZNA FABRYKA OBUWIA 
„POLUS”

7. FABRYKA SPRZĘTU SPAWALNICZEGO 
„PERUN” 

4. TOWARZYSTWO AKCYJNE LNIANEJ I JUTOWEJ 
MANUFAKTURY / ZAKŁADY AMUNICYJNE 
„POCISK” 

8. KRAJOWE ZAKŁADY TELEFUNKEN 

ISTNIEJĄCE ZABUDOWANIA 
FABRYCZNE

FABRYKI WYBURZONE

ul. Grochowska
ul. Stanisława Augusta

ul. Grochowska

Fabryka Sprzętu Spawalniczego „Perun” nie była 
jedynym obiektem produkcyjnym w rejonie 
Kamionka. Na przełomie XIX i XX w. aż do lat 
30-tych XX w. powstało kilkanaście zakładów 
przemysłowych. Od lat 90-tych działalność fabryk 
i zakładów stopniowo wygasała.

Wiele zabudowań pofabrycznych istnieje jednak 
do dziś. Część z nich stanowiła fundament 
rewitalizacji tkanki miejskiej, np. inwestycja Soho 
Factory na terenie Zakładów Amunicyjnych 
„Pocisk” (nr 4 na mapie).

Część z nich pozostaje zdegradowana, czy 
zabudowana w sposób chaotyczny.
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UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

HISTORIA FABRYK W SĄSIEDZTWIE PERUNA



1891-1908 1945 2021 - stan obecny

ul. Grochowska

ul. Stanisława Augusta

ul. Grochowska

ul. Stanisława Augusta

ul. Grochowska

ul. Stanisława Augusta
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

HISTORIA TERENU INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ



Źródło: ortofotomapa z 2020 r. www.mapa.um.warszawa.pl + opracowanie własneŹródło: decyzja MWKZ nr 348/2019 z dnia 12.03.2019 r.

Teren inwestycji oraz budynki nr 2, 4, 5, 17 wpisane do rejestru zabytków na mocy 
decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 348/2019 
z dnia 12.03.2019 r.(znak: WRD.5130.1.3.2019.AT). W księdze rejestru zabytków 
nieruchomych województwa mazowieckiego figuruje pod numerem A-1472.

2

4
5

17

Skala 1:1000
obrys budynków zabytkowychnumeracja budynków zabytkowychgranica terenu inwestycji mieszkaniowej 2,...,17

LOKALIZACJA ZABYTKÓW 6/526/52

FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  



*
*

WSTĘP

W związku z rozpoczę-
ciem procesu dialogu 
o inwestycji, prezen-
tujemy Państwu kom-
pleksowy 
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

FRAGMENT UZYSKANYCH WYTYCZNYCH KONSERWATORSKICH - PLAN ZAGOSPODAROWANIA 

*

*   LICZBA KONDYGNACJI DOPUSZCZONA PRZEZ MWKZ
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UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

PROJEKT MPZP - KAMIONEK III

W oparciu o projekt planu, uzupełniony o rozstrzygnięcia Miasta, Inwestor zainwestował w projekt w 2018r. 

Rozstrzygnięcia projektu planu przewidywały większą intensywność i wysokość budynków (25m) niż obecna koncepcja WWAA.
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

PROJEKT MPZP - KAMIONEK III

*

* informacje ze strony urzędu miasta 

*
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

PROJEKT MPZP - KAMIONEK III I ULIM - PORÓWNANIE
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

DIALOG O INWESTYCJI

spotkanie online 19.12.2022



Obecnie na terenach dawnej fabryki  Perun, znajdują się 4 historyczne hale oraz budynki powstałe na przełomie lat 70. I 80., które do końca 2022 roku były wynajmowane firmom oraz najemcom prywatnym.  

STAN ISTNIEJĄCY TERENU INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ - ZABEZPIECZONY PUSTOSTAN 12/5212/52

FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  



13/5213/52

FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

AKTUALNY STAN OBSZARU INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ



Źródło: mapa.um.warszawa.pl
Skala 1:1000

I

ul. Grochowskaul. Grochowska

ul. Stanisława Augustaul. Stanisława Augusta

INWESTYCJA  
MIESZKANIOWA 

INWESTYCJA  
TOWARZYSZĄCA 
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

TEREN INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ I INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ 
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

ANALIZA WYSOKOŚCIOWA OKOLICZNEJ ZABUDOWY    -   wysokość w metrach

ul. Grochowska 306 ul. Grochowska 312, dawna fabryka  PZO ul. Grochowska 278ul. Grochowska 333 A

[m]



stan obecny koncepcja maj 2020 autor LATERGRUPA

zmieniona koncepcja lipiec 2022 zmieniona koncepcja grudzień 2022

PROJEKT W LICZBACH

maksymalna liczba mieszkań

maksymalna liczba miejsc parkingowych
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AKTUALNY PROJEKT W LICZBACH

maksymalna liczba mieszkań

maksymalna liczba miejsc parkingowych
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300

TEREN INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ: KOLEJNE KONCEPCJE ARCHITEKTONICZNE
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

Pierzeje kwartału 

UKŁAD PRZESTRZENNY - SCHEMATY
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

Usługowy parter o zwiększonej wysokości 

UKŁAD PRZESTRZENNY - SCHEMATY
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

WIDOK PIERZEI OD UL. GROCHOWSKIEJ
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

Struktura nowej zabudowy - rozdrobnione budynki

UKŁAD PRZESTRZENNY - SCHEMATY
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

Komunikacja piesza - główne kierunki przejść

UKŁAD PRZESTRZENI PUBLICZNYCH - SCHEMATY
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

WIDOK OD STRONY HALI NR 17 W STRONĘ SKWERU ORAZ HALI NR 5 
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

Rozmieszczenie funkcji w zespole

Usługi

Lokal oświatowy

Usługi w zabytkach

Mieszkania

UKŁAD FUNKCJONALNY - SCHEMATY
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

Lokal oświatowy z dedykowanym terenem rekreacji

UKŁAD FUNKCJONALNY - SCHEMATY
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

WIDOK OD STRONY ZIELONEGO SKWERU NA ZABYTKOWE HALE NR 4, 5, 17



DZIEDZICTWO HISTORYCZNE OBSZARU

Detale konstrukcji stalowej dachu hal nr 5 i 17
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

HISTORYCZNE REFERENCJE ARCHITEKTONICZNE

Fabryka Państwowej Wytwórni Aparatów Telefonicznych i Telegraficznych, ul. Grochowska 341(obiekt nieistniejący)Fabryka Aparatów Elektrycznych K. Szpotański i Spółka, ul. Chodakowskiej

Fabryka Czekolady E.Wedel, ul. Jana Zamoyskiego 24/26
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

REFERENCJE ARCHITEKTONICZNE UL GROCHOWSKIEJ

Fabryka Czekolady E.Wedel, ul. Jana Zamoyskiego 24/26 Fabryka PZO, ul. Grochowska 

Fabryka PZO, ul. GrochowskaPraga 306, ul. Grochowska 306/308



30/5230/52

FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

BETONOWA KRATA ELEWACYJNA - PRZESTRZENNY ELEMENT NOWEJ ZABUDOWY 
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UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

WIDOK Z UL. GROCHOWSKIEJ
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

INSPIRACJE KOLORYSTYCZNE
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UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

WIDOK Z UL. GROCHOWSKIEJ  



PORÓWNANIE PROJEKTU PREZENTOWANEGO W LIPCU 2022 Z AKTUALNYM PROJEKTEM

KONCEPCJA WWAA - LIPIEC 2022 AKTUALNA KONCEPCJA WWAA - GRUDZIEŃ 2022

KONCEPCJA WWAA - LIPIEC 2022 AKTUALNA KONCEPCJA WWAA - GRUDZIEŃ 2022
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UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

Przestrzeń publiczna i skwer

UKŁAD PRZESTRZENI PUBLICZNYCH - SCHEMATY
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UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

WSTĘPNY PROJEKT ZIELONEGO SKWERU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

04.01.2023

UL. GROCHOWSKA

UL. STANISŁAWA AUGUSTA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

04.01.2023



37/5237/52

FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

REFERENCYJNE ZDJĘCIA ZAGOSPODAROWANIA ZIELONEGO SKWERU 
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na skutek wielu głosów jakie pojawiły się  w dialogu o inwestycji Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym zaakceptowało wjazd na teren inwestycji od 
ul. Grochowskiej.

Brak wjazdu od ul. Stanisława Augusta, spowoduje znaczące odciążenie tej ulicy. Dzięki temu możemy spełnić jeden z głównych postulatów jakie były zgłaszane 
do nas w trakcie procesu dialogu przez okolicznych mieszkańców, związanego z nadmiernym obciążeniem ulicy Stanisława Augusta.
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UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

REFERENCYJNE ZDJĘCIE ZIELENI NA TERENIE PERUNA 
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UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

Zapewnienie otwartości inwestycji -  zakaz przyszłego gro-
dzenia terenu przez wspólnotę 

Wsłuchując się w postulaty w ramach dialogu społecznego proponuje-
my następujące rozwiązanie praktyczne 

• Obszar inwestycji stanowić będzie otwarty teren dostępny dla  
każdego. 

• Wyeliminowanie grodzenia terenu inwestycji od terenów sąsiednich 
poprzez ustanowienie służebności przechodu po zrealizowanych 
głównych ciągach komunikacyjnych, na rzecz działek miejskich 24 i 
25 (skwer) 

• Służebności będą służebnościami nieodpłatnymi i będą ujawnione w 
Księdze Wieczystej

• Wskazanie działki miejskiej, na której ma być realizowana inwestycja 
towarzysząca (skwer) jako nieruchomości władnącej 

Tym samym Miasto będzie miało roszczenie wprost z Księgi Wieczystej 
o usunięcie każdej formy zablokowania dostępu do Inwestycji, w tym 
do obiektów zabytkowych. 

ZAPEWNIENIE OTWARTOŚCI TERENU INWESTYCJI
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UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

Na terenie „Peruna” przeprowadzona została inwentaryzacja przyrodnicza w 2020 r., na podstawie której stwierdzono występowanie następujących 
gatunków ptaków: jerzyk, szpak, wróbel, kopciuszek, dymówka. Jednocześnie w żadnym budynku nie stwierdzono obecności nietoperzy. Przy okazji 
nowej inwestycji planowana jest kompensacja przyrodnicza poprzez powieszenie budek lęgowych dla stwierdzonych gatunków ptaków, zgodnie z 
zaleceniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W odpowiednim okresie poprzedzającym dalsze działania Inwestora przewidziana jest aktu-
alizacja inwentaryzacji przyrodniczej na terenie Peruna, a w następstwie tej inwentaryzacji podjęcie wymaganych formalnych działań administracyjnych 
oraz wypełnienie wynikających z tego obowiązków. Inwestor Złoży wniosek o wydanie zezwolenia do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska na 
czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących lub innych niż dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną. I zasto-
suje się do wydanej w związku z tym decyzji.
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE

OCHRONA KONSERWATORSKA -WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW-„PERUN” - A 1472

Ochroną objęty zespół budowalny dawnej Warszawskiej Fabryki Sprzętu Spawalniczego „Perun” 
przy ulicy Grochowskiej 300/305 w Warszawie składający się z czterech hal o nr 2, 4 ,5 i 17 wraz 
z terenem posesji.

GŁÓWNE CELE INWESTORA W ZAKRERSIE OPIEKI NAD ZABYTKAMI

•  obowiązek dbania przez właściciela o hale zabytkowe, konieczność wykonania 
 remontów, odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa,

•  rewaloryzacja hal zabytkowych w granicach posesji, mająca na celu przywrócenie 
 wartości zabytku, w szczególności walorów użytkowych oraz wyeksponowanie 
 wartości obiektów,

•  działania konserwatorskie adaptacyjne w celu przystosowania hal zabytkowych 
 do pełnienia nowej funkcji przy spełnieniu potrzeb współczesnych użytkowników, 
 w sposób nie naruszający najważniejszych wartości zabytku,

•  oznaczenie terenu nieruchomości w postaci neonu według oryginalnego wzoru 
 będącego nośnikiem wartości w zakresie dziedzictwa materialnego i niematerialnego,

•  ścieżka edukacyjno historyczna, pomiędzy ul Grochowską a ul Stanisława Augusta, 
 wykonana z historycznej trylinki występującej na terenie nieruchomości, mająca
  za cel swobodne obcowanie z zabytkowymi halami, skierowane na doświadczenie   
 poznawcze w zakresie dziedzictwa przemysłowego
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  
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ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE

DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHORNY ZABYTKÓW „PERUN” m.in.:

2018 r.

2020 r i 2021 r.

2022 r.

2018 r. nadal

.

• dokumentacja stanu zachowania walorów zabytkowych hal znajdujących się w GEZ (obecnie także 
rejestr zabytków),

• wykonanie kart ewidencyjnych zabytku nieruchomego - hale nr 2,4, 5 i 17, 
• opracowanie historii założenia, dokumentacji historycznej oraz inwentaryzacji i waloryzacja stanu 

istniejącego hal zabytkowych, 
• opracowanie w zakresie historycznego liternictwa wykorzystywanego w przeszłości przez „Perun”,
• kompleksowa inwentaryzacja hal zabytkowych,
• wykonanie programu badań konserwatorskich i architektonicznych wraz z wnioskami i zaleceniami 

konserwatorskimi,
• kwerenda, analiza, założenie zbioru i cyfryzacja 56 archiwalnych map dawnej Warszawskiej Fabryki 

Sprzętu Spawalniczego PERUN,

• pełna i długofalowa współpraca z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków, pozyskiwanie zaleceń 
konserwatorskich, pozwoleń,  zgłaszanie spraw bieżących ważnych w kontekście ochrony i opieki nad 
zabytkami. 

DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHORNY ZABYTKÓW „PERUN” m.in.:

• dokumentacja stanu zachowania walorów zabytkowych hal znajdujących się 
   w GEZ (obecnie także rejestr zabytków),

• wykonanie kart ewidencyjnych zabytku nieruchomego - hale nr 2,4, 5 i 17,

• opracowanie historii założenia, dokumentacji historycznej oraz inwentaryzacji 
  i waloryzacja stanu istniejącego hal zabytkowych,

• opracowanie w zakresie historycznego liternictwa wykorzystywanego 
  w przeszłości przez „Perun”,

• kompleksowa inwentaryzacja hal zabytkowych,

• wykonanie programu badań konserwatorskich i architektonicznych wraz 
  z wnioskami i zaleceniami konserwatorskimi,

• kwerenda, analiza, założenie zbioru i cyfryzacja 56 archiwalnych map dawnej  
  Warszawskiej Fabryki Sprzętu Spawalniczego PERUN,

• pełna i długofalowa współpraca z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem  
  Zabytków, pozyskiwanie zaleceń konserwatorskich,

2018 r.

2020 r i 2021 r.

2022 r.

2018 r. nadal
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE

INWESTYCJA TOWARZYSZĄCA 
BYŁY CMENTARZ STAROWIERCÓW – UL. Grochowska 307 w Warszawie

1831 r. – 1961 r

1961 r.

2020 r.

• cmentarz staroobrzędowców, powstał w trakcie powstania listopadowego,

• podjęcie decyzji o zamknięciu i likwidacji cmentarza, charakterystyczne nagrobki 
przeniesiono na Prawosławny Cmentarz Wolski,

• wykonanie opracowania w zakresie historii założenia, dokumentacja historyczna i 
stan obecny 

PROPONOWANE:
• rewitalizacja terenu,
• większe otwarcie funkcjonalne dla mieszkańców z poszanowaniem pamięci miejsca poprzez prawidłowy dobór 

zieleni, małej architektury, nośników informacji o historii miejsca,  
• powyższe działania będą uzgadniane z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

ZDJĘCIE CMENTARZA, fot. LEONARD SEMPOLIŃSKI, 1948 r . (Instytut Sztuki PAN)

FRAGMENT PLANU 
WSPÓŁCZESNGO, MAPY 
ZASADNICZEJ Z NAŁOŻONYM 
OBRYSEM MURU CMENTARZA 
(Z PLANU LINDLEYA)

UPAMIĘTNIENIE BYŁEGO CMENTARZA STAROWIERCÓW – UL. Grochowska 307 w Warszawie

1831 r. – 1961 r

1961 r.

2020 r.

• cmentarz staroobrzędowców, powstał w trakcie powstania 
  listopadowego,

• podjęcie decyzji o zamknięciu i likwidacji cmentarza, charakterystyczne 
  nagrobki przeniesiono na Prawosławny Cmentarz Wolski,

• wykonanie opracowania w zakresie historii założenia, 
  dokumentacja historyczna i stan obecny

PROPONOWANE:

• rewitalizacja terenu,

• większe otwarcie funkcjonalne dla mieszkańców z poszanowaniem pamięci                                    
miejsca poprzez prawidłowy dobór zieleni, małej architektury, nośników 
informacji o historii miejsca,

• powyższe działania będą uzgadniane z Mazowieckim 
  Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

FRAGMENT MAPY ZASADNICZEJ  
Z OZNACZONYM OBRYSEM MURU CMENTARZA  
(Z PLANU LINDLEYA)



45/5245/52

FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

WIDOK Z UL. STANISŁAWA AUGUSTA W KIERUNKU SKWERU
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

WIDOK Z UL. STANISŁAWA AUGUSTA
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

ODLEGŁOŚĆ DO REJONOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 60, ZGODNIE Z OBWODEM DLA INWESTYCJI 

ul. Zbaraska 3
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

PLATFORMA WSPARCIA NAJEMCÓW

Utworzenie PLATFORMY WSPARCIA NAJEMCÓW PERUNA na stronie dialogu 
o inwestycji www.fabrykaperun.pl, gdzie na bieżąco ukazywały się informacje 
o całym procesie.

rozesłanie informacji do najemców o utworzeniu Platformy i zaproszenie na spotkanie informa-
cyjne przed spotkaniem w Urzędzie. Mailing + akcja plakatowa na Perunie.

spotkanie na terenie Peruna - zebrane zostały potrzeby i postulaty najemców oraz stworzona 
została lista zainteresowanych do dalszych rozmów, którą przekazaliśmy do Urzędu Dzielnicy Pra-
ga-Południe. 

spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe -  Urząd przedstawił możliwości i procedury zwią-
zane z procesem pozyskania lokali z zasobów Dzielnicy. W drugiej części spotkania prowadzone 
były indywidualne rozmowy najemców z Urzędem oraz zostały omówione przykładowe dostęp-
ne lokalizacje. W trakcie spotkania ustalony został również system komunikacji najemców z kon-
kretnym urzędnikiem. Dodatkowo po spotkaniu do wszystkich najemców Peruna została wysłana 
informacja podsumowująca.

rozesłana została informacja o  spotkaniu z ZGN w Dzielnicy Praga-Północ do wszystkich najem-
ców Peruna. Oprócz mailingu na terenie Peruna zostały rozwieszone plakaty z informacją o spo-
tkaniu.

spotkanie w ZGN w Dzielnicy Praga-Północ, na którym zostały przedstawione procedury umożli-
wiające pozyskanie lokali z zasobów Dzielnicy. W drugiej części spotkania przekazana została lista 
aktualnie dostępnych lokali oraz prowadzone były już indywidualne rozmowy najemców z Urzę-
dem o konkretnych lokalach i potrzebach. W trakcie spotkania ustalony został również system 
komunikacji najemców z wyznaczonym urzędnikiem. Dodatkowo po spotkaniu do najemców 
Peruna została wysłana informacja podsumowująca.  

zakończył się proces wynajmu lokali na terenie Peruna. Wielu najemców znalazło już nowe miej-
sca na Pradze, w których będą kontynuowali swoją działalność m.in. Training Lab, który się prze-
niósł do nieodległego WTS Orzeł na ul. Podskarbińskiej 14, czy klub Dragon’s Den Fight Club, 
który na ul. Wspólnej Drogi przygotowuje nowe miejsce. Obie Dzielnice Praga-Południe i Praga-
-Północ ogłosiły dedykowane przetargi dla artystów i rzemieślników po preferencyjnych cenach. 
Części firm i pracowni artystycznych udało się pozyskać lokale z zasobów ZGN w Dzielnicy Praga-
-Północ, inne dopiero przygotowują się do konkursów zarówno w  Dzielnicy Praga-Południe jak i 
Praga-Północ. 

11 sierpnia 
2022 r.

18 sierpnia 
2022 r.

23 sierpnia 
2022 r.

8 września 
2022 r.

17 listopada 
2022 r.

23 listopada 
2022 r.

31 grudnia 
2022 r.
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

WIDOK Z PODWÓRZA OD WSCHODNIEJ STRONY INWESTYCJI
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

SZACUNKOWE PARAMETRY INWESTYCJI

Szacunkowe parametry inwestycji:

• Powierzchnia całkowita nadziemna  - 27 400m2 
• Powierzchnia całkowita podziemna - 9 000 m2 

• Powierzchnia biologicznie czynna  - 2 438 m2 / 25%
 w tym: 

• Powierzchnia biologicznie czynna 
 na gruncie      - 600 m2 / 6% 
• Powierzchnia biologicznie czynna 
 na stropie      - 1 838 m2 / 19%

• Powierzchnia użytkowa inwestycji  - 15 800 m2
 w tym: 

• Powierzchnia użytkowa mieszkań - 13 900 m2 
• Powierzchnia użytkowa usług  - 800 m2
• Powierzchnia użytkowa usług    

w zabytkowych halach    - 1 300 m2

• Liczba mieszkań     - 275
• Liczba mieszkańców    - 518
• Liczba usług      - 15

• Liczba miejsc parkingowych    - 280 

• Liczba drzew 
 nasadzonych kompensacyjnie  - 54

• Powierzchnia skweru     - 4 749 m2

W ramach wniosku o ULIM perametry inwestycji prezentowane będą w wymaganej formie dla maksimum i minimum poszczególnych wartości.
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

Nakłady finansowe Inwestora na cele publiczne 

Planowane dodatkowe nakłady na infrastrukturę publiczną wyniosą ok. 8.7 
mln zł, na co składają się:

1. Przyszła inwestycja drogowa o orientacyjnej wartości 2.360.975 zł (a)

2. Darowizna lokalu oświatowego o orientacyjnej wartości 3.851.697 zł (b)

3. Adaptacja skweru wraz z ogólnodostępnym placem zabaw i terenem 
przynależnym do lokalu oświatowego o szacunkowej wartości 2.5 mln zł 

Ponadto realizacja inwestycji mieszkaniowej związana jest z komplekso-
wym remontem czterech hal zabytkowych. Budżet tego zadania znacznie 
przekroczy wydatki ujęte w pkt. 1 - 3 powyżej. 

Projekt Perun charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem wydat-
ków Inwestora na cele publiczne w relacji do wielkości przedsięwzięcia.

(a) Kalkulacja na podstawie zarządzenia nr 1715/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 
dnia 19 października 2021 roku

(b) Kalkulacja na podstawie kosztu odtworzenia jednego mkw powierzchni użyt-
kowej budynku w kwocie 8.556,65 zł, określonego w obwieszczeniu Wojewo-
dy Mazowieckiego z dnia 14 września 2022 r. oraz szacunkowej powierzchni  
lokalu 383 mkw

NAKŁADY FINANSOWE INWESTORA NA CELE PUBLICZNE
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FABRYKA PERUN - KONCEPCJA WSTĘPNA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

UL. GROCHOWSKA 301/305 WARSZAWA  

WIDOK Z UL. GROCHOWSKIEJ  



Załącznik 2: uwagi przesłane mailowo



Treść wiadomości otrzymanych w ramach Dialogu o inwestycji Fabryka Perun na adres dialog@fabrykaperun.pl 

 

11.01.2023 

W związku z prowadzonym dialogiem w sprawie planowanej  inwestycji na terenie Peruna zgłaszam następujące wnioski i uwagi: 

1. Obniżenie wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego 
terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie wznosić budynków przewyższających wysokością sąsiednią zabudowę pierzei kamienic przy ul. 
S. Augusta. 
2. Obniżenie wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej oraz wewnątrz działki do 20m. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Zaproponowane budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz 
urbanistyczno-architektoniczny i historyczny. 
3.      Zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące się pomiędzy 
pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C, E. Aktualne odległość pomiędzy ww. 
budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza warunki życia w sąsiednich budynkach 
(pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w 
obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie większy niż 1,5. 
 Uzasadnienie 
Obniżenie zabudowy  doprowadzi między innymi do zmniejszenia ilości samochodów przejeżdżających ulicami: Stanisława Augusta, Terespolska, Kinowa, 
Gocławska, Grochowska, co pozwoli uniknąć korków oraz ograniczy istniejące problemy z parkowaniem. Już aktualnie nie ma gdzie parkować! Inwestycja 
wygeneruje ruch co najmniej 400 dodatkowych samochodów  lus kilkuset dodatkowych samochodów dziennie osób korzystających  z powierzchni 
użytkowo-usługowej 2800m2 (ogromny ruch i problemy z parkowaniem). Obniżenie zabudowy i jej rozrzedzenie pozwoli zachować istniejący, wyjątkowy ład 
przestrzenno-architektoniczny oraz historyczny Kamionka. Jednocześnie zmniejszy uciążliwość inwestycji w zakresie hałasu (na etapie użytkowania 
inwestycji), zimniejszy straty związane z pogorszeniem wielkości postrzegalnej przestrzeni (brak przytłaczającej zabudowy, górującej nad sąsiednimi 
budynkami i parkiem), zmniejszy poziom pogorszenia warunków świetlnych – dostępu do światła (na ulicy i w sąsiednich budynkach). 

Z poważaniem, 

xxxxxxxxxxxxxxx 

mailto:dialog@fabrykaperun.pl


11.01.2023   

Szanowni Państwo, 

W związku z inwestycją w sprawie zabudowy terenu fabryki Perun zgłaszam następujące wnioski: 

1.    Wnioskuję o obniżenie wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Wzniesienie budynków przewyższających wysokością sąsiednią 
zabudowę zaburzy porządek architektoniczny od strony ul. Stanisława Augusta, która obecnie ma charakter zabudowy kameralnej, parkowej. 

2.      Wnioskuję o przeniesienie wjazdu na teren inwestycji od strony ul. Grochowskiej. Intensywny ruch do obiektów usługowych oraz ponad 280 
mieszkań grozi całkowitym paraliżem komunikacyjnym jednopasmowej ul. Stanisława Augusta i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa pożarowego. 
Dodatkowo takie usytuowanie wjazdu przyczyni się do wysokiego zanieczyszczenia powietrza w pobliżu dwóch przedszkoli, szkoły podstawowej oraz 
planowanej inwestycji oświatowej. 

3. Wnioskuję o zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza pomiędzy ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowską. 
Aktualne odległość pomiędzy budynkami tworzą zwartą ścianę zabudowy i  pogarszają warunki życia w sąsiednich budynkach m.in. poprzez 
pogorszenie warunków świetlnych oraz przepływu mas powietrza.  

4.  W związku z wykonaniem zatok parkingowych na ul. Stanisława Augusta wnioskuję o wykonanie nowych nasadzeń drzew, co zmniejsza ilość 
zanieczyszczeń, uchroni trawnik przed rozjeżdżaniem przez samochody i będzie stanowiło naturalną barierę pomiędzy planowaną inwestycją a 
budynkami mieszkalnymi po drugiej stronie ulicy. 

5. Wnioskuję o nakaz zamykania lokali usługowych w planowanej inwestycji najpóźniej o 22:00, aby nie naruszać ciszy nocnej oraz spokoju dzikich 
zwierząt mieszkających na Błoniach Kamionkowskich i Parku Skaryszewskim. Analogiczne zasady obowiązują np. Saskiej Kępie. 

Uzasadnienie 

Inwestycja w proponowanym przez Dewelopera kształcie narusza wypracowany społecznie kompromis, zawarty w obowiązującym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Oczekuję przestrzegania ww. wskaźników wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wysokość, intensywności 
zabudowy). Obniżenie zabudowy doprowadzi między innymi do zmniejszenia ilości samochodów przejeżdżających ulicami: Stanisława Augusta, Terespolska, 
Kinowa, Gocławska, Grochowska, co pozwoli uniknąć korków oraz ograniczy istniejące problemy z parkowaniem. Inwestycja wygeneruje ruch co najmniej 
800 dodatkowych samochodów dziennie – 430 aut nowych mieszkańców przejeżdżających kilkukrotnie w ciągu dnia ww. ulicami (średnio 75 aut przypada na 



100 mieszkańców Warszawy, dwie osoby na mieszkanie) plus kilkaset dodatkowych samochodów dziennie w związku z osobami korzystającymi z 
powierzchni użytkowo-usługowej o pow. 2800m2. Obniżenie zabudowy i jej rozsunięcie pozwoli zachować istniejący, wyjątkowy, historyczny ład 
przestrzenno-architektoniczny Kamionka. Jednocześnie zmniejszy również uciążliwość inwestycji w zakresie hałasu (na etapie użytkowania inwestycji), 
zmniejszy straty związane z pogorszeniem wielkości postrzeganej przestrzeni (brak przytłaczającej zabudowy, górującej nad sąsiednimi budynkami i 
parkiem), zmniejszy poziom pogorszenia warunków świetlnych – dostępu do światła (na ulicy i w sąsiednich budynkach). 

 Z wyrazami Szacunku, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

11.01.2023  

Szanowni Państwo, 
 
Proszę o negatywne zaopiniowanie obecnego projektu zabudowy Peruna. Nie różni się on wielkością od projektu przedstawionego 2 lata temu, odrzuconego 
przez Radę Warszawy i oprotestowanego przez mieszkańców. 
Nadal planowane bloki są wyższe niż pobliskie kamienice i wysokości dopuszczone przez plan zagospodarowania przestrzennego, co doprowadzi do 
zmniejszenia nasłonecznienia. Zwiększony ruch utrudni przemieszanie się i parkowanie przy ul. Stanisława Augusta, która obecnie już bywa trudna do 
przejechania i znalezienia miejsca postojowego. 
W planach zagospodarowania przestrzennego teren Peruna jest przeznaczony pod usług. W planach dewelopera te zostają ograniczone i dostosowanego do 
lokatorów nowych, drogich mieszkań, co prowadzi do dalszej gentryfikacji dzielnicy i ignoruje potrzeby mieszkańców. Mieszkańcy dzielnicy stracą 
mechanikow, spawaczy, drobnych rzemieślników. 
 
Pozytywem nowego projektu jest odsłonięcie zabytkowych hal. W poprzednich projektach te hale były bardziej zasłonięte przez proponowane zabudowania. 

 Z poważeniam, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 

 



11.01.2023  

Szanowni Państwo, 

W związku z inwestycją w sprawie zabudowy terenu fabryki Perun zgłaszam wniosek o dokładniejsze przyjrzenie się kwestii przyrodniczej. 

Wykazywanie się troską o przyrodę powinno być wizytówką nowych inwestycji deweloperskich, szczególnie takich, które jak ta na terenie dawnej fabryki 
Perun, spowodują utratę siedlisk zwierząt chronionych. 
Inwestycja, według szacunków zespołu Ptasiego Patrolu Fundacji Noga w Łapę, który prowadził monitoring i dokumentację fotograficzną na terenie Peruna, 
doprowadzi do zniszczenia kilkudziesięciu siedlisk gatunków chronionych. 

W prezentacji dostępnej na stronie dewelopera poświęconej Perunowi jest informacja o czterech gatunkach chronionych występujących na terenie dawnej 
fabryki. Są to: jerzyk ( Apus apus ), szpak (Sturnus vulgaris), wróbel domowy ( Passer domesticus) oraz kopciuszek ( Phoenicurus ochruros ). 
Wynika z tego, że w opinii ornitologicznej wykonanej dla terenu Peruna nie zostały uwzględnione co najmniej dwa gatunki jakie mają tam swoje siedliska: 
jaskółka dymówka ( Hirundo rustica) oraz mazurek ( Passer montanus). Nie zostały stwierdzone siedliska nietoperzy, dla których ceglane mury pełne 
ubytków są idealną kryjówką. 

Ogólnikowa informacja w prezentacji mówi o kompensacji przyrodniczej zgodnej z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dla szpaków 
przewidziane są budki na drzewach. Gdzie zamierzają je Państwo powiesić, skoro zamierzają wyciąć kilkudziesięcioletnie drzewa rosnące od ulicy 
Grochowskiej i wszystkie inne? 

W sezonie jesienno zimowym na przełomie 2020/2021 roku pomimo tego, iż dla adresu Grochowska 301/305 nie była wydana żadna decyzja RDOŚ 
zezwalająca na niszczenie siedlisk, co najmniej 15 siedlisk  wróbli oraz jerzyków w budynku przy ulicy Stanisława Augusta zostało zamkniętych (zatkanych 
pianką montażową ). Kilka siedlisk w innym budynku zaczęto zamykać w szczycie sezonu lęgowego. Odnośnie tej sytuacji też dysponujemy dokumentacją 
fotograficzną. 
Każdorazowe zamykanie szczelin gdzie ptaki mają swoje siedliska, odbywające się w sezonie zimowym czy letnim, powinno odbywać się po otrzymaniu 
decyzji wydanej przez Regionalną Dyrekcję ochrony Środowiska. W warunkach takiej decyzji wskazana jest odpowiednia kompensacja przyrodnicza na 
podstawie dołączonej do wniosku opinii ornitologicznej. 
Oznacza to, iż mimo współpracy z ornitologiem, siedliska na terenie Peruna zostały bezprawnie zniszczone a kompensacja przyrodnicza nie została 
uwzględniona. 
Wygląda to niestety tak, jakby chcieli uniknąć Państwo odpowiedzialności związanej ze zniszczeniem kilkudziesięciu ptasich siedlisk a w zamian powiesić 
kilka budek. 



Przygotowania do zamknięcia siedlisk powinny zacząć się już teraz – po pierwsze, złożeniem wniosku do RDOŚ. Siedliska muszą zostać zamknięte do końca 
lutego, zanim ptaki przystąpią do lęgów. Zamykanie siedlisk powinno odbyć się bezwzględnie pod kontrolą ornitologiczną, ponieważ ptaki korzystają z 
siedlisk również poza sezonem lęgowym, chroniąc się w nich po zmierzchu. 

Dobrą praktyką stosowaną na świecie jest kompensowanie utraconych siedlisk jerzykom w stosunku 2:1 z uwagi na trudność zasiedlania nowych miejsc 
lęgowych przez te ptaki a także przystosowanie do kolonijnego trybu życia. 

Biorąc pod uwagę rozległość terenu oraz ilość planowanych budynków, zespół Ptasiego Patrolu Fundacji Noga w Łapę szacuje, że utracone siedliska powinny 
zostać zrekompensowane w liczbie 150 sztuk  - 100 budek lęgowych dedykowanych jerzykom a reszta innym gatunkom ptaków. Dodatkowo, należałoby 
uwzględnić kompensację przyrodniczą dla jaskółek dymówek a także wykonać opinię przyrodniczą dla drzew od strony ulicy Grochowskiej, które mają zostać 
wycięte. 

Odnosząc się zaś do kwestii innych niż przyrodnicze, postuluję następujące wnioski: 

1.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla 
tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie wznosić budynków przewyższających wysokością sąsiednią zabudowę pierzei kamienic 
przy ul. S. Augusta o kilka kondygnacji. 

2.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej do 20m oraz wewnątrz  zabudowywanej działki (zmniejszenie budynków o jedną 
kondygnację). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić maksymalnie do 20 m. Zaproponowane 
budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz urbanistyczno-architektoniczny i 
historyczny. 

3.      Zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące się pomiędzy 
pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C, E. Aktualne odległość pomiędzy ww. 
budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza warunki życia w sąsiednich budynkach 
(pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w 
obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie większy niż 1,5. 

  

Uzasadnienie 



Inwestycja w proponowanym przez Dewelopera kształcie narusza wypracowany społecznie kompromis, zawarty w obowiązującym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Oczekuję przestrzegania ww. wskaźników wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wysokość, intensywności 
zabudowy). Obniżenie zabudowy  doprowadzi między innymi do zmniejszenia ilości samochodów przejeżdżających ulicami: Stanisława Augusta, Terespolska, 
Kinowa, Gocławska, Grochowska, co pozwoli uniknąć korków oraz ograniczy istniejące problemy z parkowaniem. Już aktualnie nie ma gdzie parkować! 
Inwestycja wygeneruje ruch co najmniej 800 dodatkowych samochodów dziennie – 430 aut nowych mieszkańców przejeżdżających kilku krotnie wciągu dnia 
ww. ulicami (średnio 75 aut przypada na 100 mieszkańców Warszawy, dwie osoby na mieszkanie). Plus kilkuset dodatkowych samochodów dziennie osób 
korzystających  z powierzchni użytkowo-usługowej 2800m2 (ogromny ruch i problemy z parkowaniem). Obniżenie zabudowy i jej rozrzedzenie pozwoli 
zachować istniejący, wyjątkowy ład przestrzenno-architektoniczny oraz historyczny Kamionka. Jednocześnie zmniejszy uciążliwość inwestycji w zakresie 
hałasu (na etapie użytkowania inwestycji), zimniejszy straty związane z pogorszeniem wielkości postrzegalnej przestrzeni (brak przytłaczającej zabudowy, 
górującej nad sąsiednimi budynkami i parkiem), zmniejszy poziom pogorszenia warunków świetlnych – dostępu do światła (na ulicy i w sąsiednich 
budynkach). 

 z poważaniem, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

11.01.2023  

 Witam, 

 Poniżej przedstawiam uwagi i wnioski do tematu jak w tytule maila: 

 W związku z inwestycją w sprawie zabudowy terenu fabryki Perun zgłaszam następujące wnioski / uwagi: 

1.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla 
tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie wznosić budynków przewyższających wysokością sąsiednią zabudowę pierzei kamienic 
przy ul. S. Augusta o kilka kondygnacji. 

2.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej do 20m oraz wewnątrz  zabudowywanej działki (zmniejszenie budynków o jedną 
kondygnację). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić maksymalnie do 20 m. Zaproponowane 
budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz urbanistyczno-architektoniczny i 
historyczny. 



3.      Konieczne jest mniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące się 
pomiędzy pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C, E. Aktualne w projekcie 
odległości pomiędzy ww. budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza warunki życia 
w sąsiednich budynkach (pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). Wskaźnik maksymalnej 
intensywności zabudowy w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego powinien być nie większy niż 1,5.  

4.  W zakresie inwestycji towarzyszącej zabudowie na terenie fabryki Perun a obejmującej teren zielony niezabudowany pomiędzy ul. ul. Grochowska, St. 
Augusta zabudowaniami Peruna i pierzeją zabudowań  mieszkalnych usytuowanych pod adresem ul.Grochowska 309/317 blok A konieczne jest zachowanie 
charakteru tego rejonu z uwzględnieniem starodrzewu i koniecznym uwzględnieniem, że jest to historyczne miejsce pochówku ( czynny ponad 100 lat w XIX 
w. Cmentarz obrządku starokatolickiego na Kamionku ),  a po jego pobieżnej likwidacji w początkach lat 60tych XXw. przeniesiono tylko niezniszczone 
nagrobki i niektóre groby na nowe miejsce, a w ziemi mogą być jeszcze na różnych głębokościach pozostałości ludzkich szczątków. Świadczą  o tym 
świadectwa mieszkancow z tamtego okresu. Stąd  wskazane jest zachowanie właściwego charakteru tego wyjątkowego dla historii Kamionka miejsca. 

  

Uzasadnienie 

Inwestycja w proponowanym przez Dewelopera kształcie narusza wypracowany społecznie kompromis, zawarty w obowiązującym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Oczekuję przestrzegania ww. wskaźników wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wysokość, intensywności 
zabudowy). Obniżenie zabudowy  doprowadzi między innymi do zmniejszenia ilości samochodów przejeżdżających ulicami: Stanisława Augusta, Terespolska, 
Kinowa, Gocławska, Grochowska, co pozwoli uniknąć korków oraz ograniczy istniejące problemy z parkowaniem. Już aktualnie nie ma gdzie parkować! 
Inwestycja wygeneruje ruch co najmniej 800 dodatkowych samochodów dziennie – 430 aut nowych mieszkańców przejeżdżających kilku krotnie wciągu dnia 
ww. ulicami (średnio 75 aut przypada na 100 mieszkańców Warszawy, dwie osoby na mieszkanie). Plus kilkuset dodatkowych samochodów dziennie osób 
korzystających  z powierzchni użytkowo-usługowej 2800m2 (ogromny ruch i problemy z parkowaniem). Obniżenie zabudowy i jej rozrzedzenie pozwoli 
zachować istniejący, wyjątkowy ład przestrzenno-architektoniczny oraz historyczny Kamionka. Jednocześnie zmniejszy uciążliwość inwestycji w zakresie 
hałasu (na etapie użytkowania inwestycji), zimniejszy straty związane z pogorszeniem wielkości postrzegalnej przestrzeni (brak przytłaczającej zabudowy, 
górującej nad sąsiednimi budynkami i parkiem), zmniejszy poziom pogorszenia warunków świetlnych – dostępu do światła (na ulicy i w sąsiednich 
budynkach).  

Konieczne jest uwzglednienie historycznego i sakralnego charakteru miejsca przylegającego do inwestycji a związanego z terenem byłego Cmentarza i jego 
pozostałościami, d,is niewidocznymi, jednak obecnymi faktyczny w tym miejscu. 



 Jednocześnie zauważam, że wyznaczenie terminu  niewiele ponad 24 godzin na zgłaszanie uwag do inwestycji po zakończeniu spotkania konsultacyjnego, w 
którym siłą rzeczy nie mogło wziąć udziału wielu żywotnie zainteresowanych jest wysoce niepoważne i stanowi istotny problem obniżający rzetelność 
traktowania przez Inwestora obowiązkowych konsultacji społecznych w tak żywotnej dla okolicznych mieszkańców sprawie. 

  

Z poważaniem  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

11.01.2023   

Szanowni Państwo 
 
W związku z inwestycją w sprawie zabudowy terenu fabryki Perun zgłaszam wniosek o dokładniejsze przyjrzenie się kwestii przyrodniczej. 
 
Wykazywanie się troską o przyrodę powinno być wizytówką nowych inwestycji deweloperskich, szczególnie takich, które - podobnie jak ta na terenie dawnej 
fabryki Perun - spowodują utratę siedlisk zwierząt chronionych. 
Inwestycja, według szacunków zespołu Ptasiego Patrolu Fundacji Noga w Łapę, który prowadził monitoring i dokumentację przyrodniczą na terenie Peruna, 
doprowadzi do zniszczenia kilkudziesięciu siedlisk gatunków chronionych. 
 
W prezentacji dostępnej na stronie dewelopera poświęconej Perunowi jest informacja o czterech gatunkach chronionych występujących na terenie dawnej 
fabryki. Są to: jerzyk ( Apus apus ), szpak (Sturnus vulgaris), wróbel domowy ( Passer domesticus) oraz kopciuszek ( Phoenicurus ochruros ). Wynika z tego, że 
w opinii ornitologicznej wykonanej dla terenu Peruna nie zostały uwzględnione co najmniej dwa gatunki jakie mają tam swoje siedliska: jaskółka 
dymówka ( Hirundo rustica) oraz mazurek ( Passer montanus). Nie zostały również stwierdzone siedliska nietoperzy, dla których ceglane mury pełne 
ubytków są idealną kryjówką. 
 
Ogólnikowa informacja w prezentacji mówi o kompensacji przyrodniczej zgodnej z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dla szpaków 
przewidziane są budki na drzewach. Gdzie zamierzają je Państwo powiesić, skoro zamierzają Państwo wyciąć nie tylko kilkudziesięcioletnie drzewa rosnące 
od ulicy Grochowskiej, ale również wszystkie inne na tym terenie? 
 
W sezonie jesienno zimowym na przełomie 2020/2021 roku pomimo tego, iż dla adresu Grochowska 301/305 nie była wydana żadna decyzja RDOŚ 
zezwalająca na niszczenie siedlisk, co najmniej 15 siedlisk  wróbli oraz jerzyków w budynku przy ulicy Stanisława Augusta zostało zamkniętych (zatkanych 



pianką montażową). Kilka siedlisk w innym budynku zaczęto zamykać w szczycie sezonu lęgowego. 
 
Każdorazowe zamykanie szczelin gdzie ptaki mają swoje siedliska, odbywające się w sezonie zimowym czy letnim, powinno odbywać się po otrzymaniu 
decyzji wydanej przez Regionalną Dyrekcję ochrony Środowiska. W warunkach takiej decyzji wskazana jest odpowiednia kompensacja przyrodnicza na 
podstawie dołączonej do wniosku opinii ornitologicznej. Oznacza to, iż mimo współpracy z ornitologiem, siedliska na terenie Peruna zostały bezprawnie 
zniszczone, a kompensacja przyrodnicza nie została uwzględniona. Wygląda to niestety tak, jakby chcieli uniknąć Państwo odpowiedzialności związanej ze 
zniszczeniem kilkudziesięciu ptasich siedlisk, a w zamian powiesić zaledwie kilka skrzynek lęgowych. 
 
Przygotowania do zamknięcia siedlisk powinny zacząć się już teraz – od złożenia wniosku do RDOŚ. Siedliska muszą zostać zamknięte do końca lutego, 
zanim ptaki przystąpią do lęgów. Zamykanie siedlisk powinno odbyć się bezwzględnie pod kontrolą ornitologiczną, ponieważ ptaki korzystają z siedlisk 
również poza sezonem lęgowym, chroniąc się w nich po zmierzchu. 
 
Dobrą praktyką stosowaną na świecie jest kompensowanie utraconych siedlisk jerzykom w stosunku 2:1 z uwagi na trudność zasiedlania nowych miejsc 
lęgowych przez te ptaki a także przystosowanie do kolonijnego trybu życia. 
Biorąc pod uwagę rozległość terenu oraz ilość planowanych budynków, zespół Ptasiego Patrolu Fundacji Noga w Łapę szacuje, że utracone siedliska powinny 
zostać zrekompensowane w liczbie 150 sztuk  - 100 budek lęgowych dedykowanych jerzykom a reszta innym gatunkom ptaków. Dodatkowo, należałoby 
uwzględnić kompensację przyrodniczą dla jaskółek dymówek a także wykonać opinię przyrodniczą dla drzew od strony ulicy Grochowskiej, które mają zostać 
wycięte. 
 
Odnosząc się zaś do kwestii innych niż przyrodnicze, postuluję następujące wnioski: 

1. Należy obniżyć wysokość budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla tego terenu – zabudowa może wynosić maksymalnie do 15 m. Nie należy wznosić budynków przewyższających wysokością o 
kilka kondygnacji sąsiednią zabudowę pierzei kamienic przy ul. S. Augusta. 

2. Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej oraz wewnątrz  zabudowywanej działki do 20m (zmniejszenie budynków o jedną 
kondygnację). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić maksymalnie do 20 m. 
Zaproponowane budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz 
urbanistyczno-architektoniczny i historyczny.  

3. Zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące się 
pomiędzy pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C, E. Aktualne odległość 
pomiędzy ww. budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza warunki życia w 
sąsiednich budynkach (pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok okno w okno). Wskaźnik maksymalnej 
intensywności zabudowy w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jest nie większy niż 1,5. 



Uzasadnienie 
 
Inwestycja w proponowanym przez Dewelopera kształcie narusza wypracowany społecznie kompromis, zawarty w obowiązującym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Oczekuję przestrzegania ww. wskaźników wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wysokość, intensywności 
zabudowy).  
Obniżenie zabudowy  doprowadzi między innymi do zmniejszenia ilości samochodów przejeżdżających ulicami: Stanisława Augusta, Terespolska, Kinowa, 
Gocławska, Grochowska, co pozwoli uniknąć korków oraz ograniczy istniejące problemy z parkowaniem. Już aktualnie drastycznie brakuje miejsc 
parkingowych w tej okolicy.  
Inwestycja wygeneruje ruch co najmniej 800 dodatkowych samochodów dziennie – 430 samochodów nowych mieszkańców przejeżdżających kilkukrotnie 
wciągu dnia ww. ulicami (przy założeniu iż na 100 mieszkańców Warszawy średnio przypada 75 samochodów, dwie osoby na mieszkanie). Do tej liczby 
należy doliczyć kilkaset dodatkowych samochodów dziennie osób korzystających  z powierzchni użytkowo-usługowej 2800m2 (spowoduje to ogromny ruch i 
problemy z parkowaniem).  
Obniżenie zabudowy i jej rozrzedzenie pozwoli zachować istniejący, wyjątkowy ład przestrzenno-architektoniczny oraz historyczny Kamionka. Jednocześnie 
zmniejszy uciążliwość inwestycji w zakresie hałasu (na etapie użytkowania inwestycji), zimniejszy straty związane z pogorszeniem wielkości postrzegalnej 
przestrzeni (brak przytłaczającej zabudowy, górującej nad sąsiednimi budynkami i parkiem), zmniejszy poziom pogorszenia warunków świetlnych – dostępu 
do światła na ulicy i w sąsiednich budynkach. 
 
Z poważaniem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

11.01.2023  

Dzień dobry,  

w załączeniu poniżej przedstawiam kilka uwag i wniosków w nawiązaniu do planowanej inwestycji, w sprawie zabudowy terenu fabryki Perun  i tak: 

 1.      Zwracam się z prośbą o obniżenie wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie wznosić budynków przewyższających wysokością sąsiednią zabudowę 
pierzei kamienic przy ul. S. Augusta o kilka kondygnacji. 

2.      To co w tej chwili zostało zaproponowane absolutnie nie wpisuje się  W estetykę i krajobraz   urbanistyczno-architektoniczny i historyczny. Zgodny z 
obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić maksymalnie do 20 m.  



Zaproponowane budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz. Należy obniżyć 
wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej do 20m oraz wewnątrz  zabudowywanej działki (zmniejszenie budynków o jedną kondygnację). 

3.     Istotne w tej inwestycji byłoby także znaczne zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej 
przez podwórza znajdującej się pomiędzy pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej, A co za tym idzie– zwiększenie odległości pomiędzy 
budynkami B, C, E.  

W Chwili obecnej odległość pomiędzy ww. budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, 
pogarsza warunki życia w sąsiednich budynkach (pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). 
Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie większy niż 1,5. 

Zwracamy się o uwzględnienie  w/w sugestii  w zmianie zagospodarowania terenu. 

 Uzasadnienie 

To co proponuje inwestor narusza wszelkie zasady, normy wypracowane w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego. Zwracam się z prośbą 
o przestrzeganie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wysokość, intensywności zabudowy). Obniżenie zabudowy  pozwoli uniknąć 
korków oraz ograniczy istniejące problemy z parkowaniem. Już aktualnie nie ma gdzie parkować! Jak obliczono Inwestycja wygeneruje ruch co najmniej 800 
dodatkowych samochodów dziennie – 430 aut nowych mieszkańców przejeżdżających kilku krotnie wciągu dnia ww. ulicami.  

Kolejnym argumentem na poparcie jest to, że Obniżenie zabudowy i jej rozrzedzenie pozwoli zachować istniejący, wyjątkowy ład przestrzenno-
architektoniczny oraz historyczny Kamionka. Jednocześnie zmniejszy uciążliwość inwestycji w zakresie hałasu (na etapie użytkowania inwestycji), zimniejszy 
straty związane z pogorszeniem wielkości postrzegalnej przestrzeni (brak przytłaczającej zabudowy, górującej nad sąsiednimi budynkami i parkiem), 
zmniejszy poziom pogorszenia warunków świetlnych – dostępu do światła (na ulicy i w sąsiednich budynkach). 

Chcemy żyć w godnych, dobrych warunkach a to co chce zapewnić deweloper kompletnie się z tym mija. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



11.01.2023  

Szanowni Państwo  

 W związku z upływającym terminem składania uwag przesyłam ze swojej strony brak aprobaty dla tego projektu. 

Jestem za inwestycją na terenie dawnej fabryki Perun, ale nie w kształcie jaki zaproponowaliście.  

Obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego dla tej części Kamionka i należy go uszanować (pod kątem wysokości zabudowy i wskaźnika 
intensywności zabudowy). To pozwoli uniknąć, poważnych problemów jak korki, brak miejsc parkingowych, powstanie przytłaczjącej zabudowy, która 
przewyższa historyczną, przedwojenną zabudowę ciągu kamienic. Zachowane w tak dobrym stanie pierzeje kamienic to rzadkość w Warszawie. Stanowią 
one o wyjątkowość Kamionka. 

Czas na składanie uwag jaki został przez Państwa zaproponowany , odbieram jako specjalne działanie, mające na celu ograniczenie ilości mieszkańców 
biorących udział w konsultacjach. W myśl zasady mniej mieszkańców, mniej uwag, mniej kłopotów, większa szansa przekonania Radnych Miasta St. 
Warszawy, że prawie wszyscy chcą inwestycji w zaproponowanym przez Państwa kształcie.  

Szanowni Państwo tak się nie robi!  

Wczoraj (10.01.2023) jedyne stacjonarne spotkanie z mieszkańcami o godzinie 17 i termin składania uwag do końca dzisiejszego dnia (10.01.2023). 

Czy to nie wynika z obawa, że przeciwny głos mieszkańców zostanie usłyszany?  

 My jako mieszkańcy chcemy zmian na Perunie, ale nie takich. 

 Z uwagi na małą ilość czasu na złożenie uwag, przesyłam wnioski pod którymi się w pełni podpisuję i wnoszę o ich odnotowanie i uwzględnienie w projekcie. 

 W związku z inwestycją w sprawie zabudowy terenu fabryki Perun zgłaszam następujące wnioski / uwagi: 

1.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla 
tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie wznosić budynków przewyższających wysokością sąsiednią zabudowę pierzei kamienic 
przy ul. S. Augusta o kilka kondygnacji. 



2.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej do 20m oraz wewnątrz  zabudowywanej działki (zmniejszenie budynków o jedną 
kondygnację). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić maksymalnie do 20 m. Zaproponowane 
budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz urbanistyczno-architektoniczny i 
historyczny. 

3.      Zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące się pomiędzy 
pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C, E. Aktualne odległość pomiędzy ww. 
budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza warunki życia w sąsiednich budynkach 
(pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w 
obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie większy niż 1,5. 

 Uzasadnienie 

Inwestycja w proponowanym przez Dewelopera kształcie narusza wypracowany społecznie kompromis, zawarty w obowiązującym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Oczekuję przestrzegania ww. wskaźników wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wysokość, intensywności 
zabudowy). Obniżenie zabudowy  doprowadzi między innymi do zmniejszenia ilości samochodów przejeżdżających ulicami: Stanisława Augusta, Terespolska, 
Kinowa, Gocławska, Grochowska, co pozwoli uniknąć korków oraz ograniczy istniejące problemy z parkowaniem. Już aktualnie nie ma gdzie parkować! 
Inwestycja wygeneruje ruch co najmniej 800 dodatkowych samochodów dziennie – 430 aut nowych mieszkańców przejeżdżających kilku krotnie wciągu dnia 
ww. ulicami (średnio 75 aut przypada na 100 mieszkańców Warszawy, dwie osoby na mieszkanie). Plus kilkuset dodatkowych samochodów dziennie osób 
korzystających  z powierzchni użytkowo-usługowej 2800m2 (ogromny ruch i problemy z parkowaniem). Obniżenie zabudowy i jej rozrzedzenie pozwoli 
zachować istniejący, wyjątkowy ład przestrzenno-architektoniczny oraz historyczny Kamionka. Jednocześnie zmniejszy uciążliwość inwestycji w zakresie 
hałasu (na etapie użytkowania inwestycji), zimniejszy straty związane z pogorszeniem wielkości postrzegalnej przestrzeni (brak przytłaczającej zabudowy, 
górującej nad sąsiednimi budynkami i parkiem), zmniejszy poziom pogorszenia warunków świetlnych – dostępu do światła (na ulicy i w sąsiednich 
budynkach). 

 Z poważaniem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 



11.01.2023 

 Szanowni Państwo, 

 uważam, że uwagi mieszkańców dzielnicy i bezpośredniej okolicy nie zostały uwzględnione przez dewelopera inwestycji na miejscu dawnej fabryki Perun.  

 Gęstość zabudowy nadal wynosi 2,9 (przy dopuszczonym w planach miejscowych 1,5), nadal usługi są ograniczone do minimum i to pomimo, że plany 
dopuszczają tu tylko usługi.  

Co gorsza, powierzchnia biologicznie czynna w gruncie rodzimym to tylko 8% (w warszawskich instrukcjach dotyczącym tzw. lex deweloper jest to 30%), więc 
należałoby ją czterokrotnie zwiększyć. 

Ponadto wysokość od strony ul. Grochowskiej jest większa niż w planach oraz większa niż pierzei ulicy a wysokość od ul. Stanisława Augusta jest drastycznie 
większa - w MPZP to 15 m, a w planach dewelopera aż 24,5 m!  

Niedopuszczalne jest, że w większości planowane budynki są wyższe niż okoliczne kamienice i wysokości dopuszczone przez miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. 

Jednocześnie cały ruch (ponad 300 aut z zaplanowanych nowych miejsc parkingowych) planowany jest przez ul. Stanisława Augusta, co jest niedopuszczalne 
biorąc pod uwagę, że już przy obecnym ruchu trudno nią przejechać. 

Niestety, ale w obecnie planowanym kształcie, inwestycja w zawysokie bloki drastycznie pogorszy warunki mieszkaniowe i komfort życia mieszkańców 
Kamionka, zmniejszy nasłonecznienie, ale za to znacznie zwiększy ruch na osiedlowych ulicach. Nie do zaakceptowania jest też proponowany brak 
jakichkolwiek lokali usługowych w ramach projektu. 

 Poimo, że w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego teren poprzemysłowy po fabryce Peruna jest przeznaczony pod nieuciążliwe usługi to 
zamiast nich deweloper chce zbudować osiedle mieszkaniowe z usługami ograniczonymi tylko do skrojonych dla potrzeb mieszkańców nowej inwestycji a nie 
dla wszystkich. W efekcie okoliczni mieszkańcy zostaną m. in. bez niezbędnych drobnych zakładów rzemieślniczych, co także jest niedopuszczalne.  

 Najeży dodać, że okoliczne kamienice są często wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków i z racji wieku nie znoszą dobrze remontów i budów w okolicy. 
Potwierdzają to wyniki pomiarów oraz widoczne gołym okiem pękające ściany i rysach na elewacjach  Gdyby doszło do zbyt dużej inwestycji, stan 
okolicznych budynków z pewnością pogorszyłby się.  



 Z punktu widzenia obecnych mieszkańców dzielnicy i okolicy, pozytywną zmianą w projekcie jest odsłonięcie zabytkowych hal, o które zadbał zespół 
zajmujący się zabytkami prawobrzeżnej Warszawy. W poprzednich projektach zabytkowe hale były wręcz przytłoczone przez nową inwestycję. Ta pozytywna 
zmiana daje szanse na równie dobre, kolejne zmiany projektu zabudowy d. Peruna, na bardziej zrównoważony ze starą zabudową Kamionka. 

 Pozdrawiam,  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

11.01.2023 

UWAGI 

W związku z inwestycją w sprawie zabudowy terenu fabryki Perun zgłaszam następujące wnioski / uwagi: 

1. Nadać projektowi gabaryty i charakter zdefiniowany w obowiązującym planie zagospodarowania. Dzięki temu inwestycja wpasuje się w otoczenie i nie 
będzie przygniatać sąsiadującej zabudowy, 

1.      2. Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego 
dla tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie wznosić budynków przewyższających wysokością sąsiednią zabudowę pierzei kamienic 
przy ul. S. Augusta o kilka kondygnacji. 

2.     3.  Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej do 20m oraz wewnątrz  zabudowywanej działki (zmniejszenie budynków o jedną 
kondygnację). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić maksymalnie do 20 m. Zaproponowane 
budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz urbanistyczno-architektoniczny i 
historyczny. 

    4. Należy zmniejszyć zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące się pomiędzy 
pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C, E. Aktualne odległość pomiędzy ww. 
budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza warunki życia w sąsiednich budynkach 
(pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w 
obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie większy niż 1,5.  



5. Utrzymać wjazd na teren Peruna od strony ulicy Grochowskiej. Planowany wjazd od strony ulicy Stanisława Augusta ostatecznie zakorkuje tę małą, lokalną 
uliczkę, z której będą korzystać dodatkowo mieszkańcy, usługodawcy i obniży bardzo zauważalnie jakość życia jej mieszkańców. 

Uzasadnienie 

Inwestycja w proponowanym przez Dewelopera kształcie narusza wypracowany społecznie kompromis, zawarty w obowiązującym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Oczekuję przestrzegania ww. wskaźników wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wysokość, intensywności 
zabudowy). Obniżenie zabudowy  doprowadzi między innymi do zmniejszenia ilości samochodów przejeżdżających ulicami: Stanisława Augusta, Terespolska, 
Kinowa, Gocławska, Grochowska, co pozwoli uniknąć korków oraz ograniczy istniejące problemy z parkowaniem.  

Inwestycja wygeneruje ruch co najmniej 800 dodatkowych samochodów dziennie – 430 aut nowych mieszkańców przejeżdżających kilkukrotnie w ciągu dnia 
ww. ulicami. Plus kilkuset dodatkowych samochodów dziennie osób korzystających  z powierzchni użytkowo-usługowej 2800m2 (ogromny ruch i problemy z 
parkowaniem).  

Obniżenie zabudowy i jej rozrzedzenie pozwoli zachować istniejący, wyjątkowy ład przestrzenno-architektoniczny oraz historyczny Kamionka. Jednocześnie 
zmniejszy uciążliwość inwestycji w zakresie hałasu (na etapie użytkowania inwestycji), zimniejszy straty związane z pogorszeniem wielkości postrzegalnej 
przestrzeni (brak przytłaczającej zabudowy, górującej nad sąsiednimi budynkami i parkiem), zmniejszy poziom pogorszenia warunków świetlnych – dostępu 
do światła (na ulicy i w sąsiednich budynkach). 

 Pozdrawiam 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

11.01.2023  

 Szanowni Państwo, 

 Poniżej uwagi dotyczące Inwestycji w miejscu dawnej fabryki Perun: 

 1. Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla 
tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie wznosić budynków przewyższających wysokością sąsiednią zabudowę pierzei kamienic 
przy ul. S. Augusta o kilka kondygnacji. 



2. Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej do 20m oraz wewnątrz zabudowywanej działki (zmniejszenie budynków o jedną 
kondygnację). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić maksymalnie do 20 m. Zaproponowane 
budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz urbanistyczno-architektoniczny i 
historyczny. 

3. Zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące się pomiędzy 
pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C, E. Aktualne odległość pomiędzy ww. 
budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza warunki życia w sąsiednich budynkach 
(pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w 
obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie większy niż 1,5. 

4. Utrzymanie terenów zielonych i trawników na ulicy Stanisława Augusta - planowane jest zlikwidowanie trawników i wybudowanie zatoczek parkingowych 
- jest to działanie na szkodę mieszkańców naszej wspólnoty. Miejsca parkingowe powinny być zaplanowane po stronie i na wysokości Inwestycji Perun lub 
od strony Grochowskiej. Absolutnie nie zgadzam się na likwidację trawnika od strony budynków Stanisława Augusta 71. 

 Liczę na dalszy dialog z mieszkańcami naszej wspólnoty. Bardzo się cieszę z racji planowanej inwestycji Fabryki Perun jednak nie powinna ona odbyć się przy 
ingerencji w dobrostan mieszkańców naszej wspólnoty i ładu zagospodarowania przestrzennego. 

 Z poważaniem, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

11.01.2023 

Dzień dobry,  

jako mieszkanka i kobieta od dziecka związana z Pragą, chciałabym zgłosić obiekcje co do inwestycji, która jest planowana na terenie dawnej 
fabryki  "PERUN" przy ulicy Grochowskiej.  

 Po pierwsze, planowane obiekty mają być wyższe niż przedwojenne kamienice, co już nie będzie pasowało do okolicy, która ma swoją historię, swoje piękno 
i nie można traktować jej unikatowości w taki populistyczny sposób.  



 Po drugie, projekt nie zawiera wystarczającej ilości miejsc postojowych/ parkingowych. Ich ilość jest mniejsza niż przewidzianych  mieszkań, nawet nie 
zakładając, że osoby z dziećmi często mają dwa samochody lub ktoś posiada samochód prywatny i służbowy lub korzysta z pomocy rodziny, która tez, nawet 
na chwilę, musi gdzieś zostawić auto.  

 Bardzo bardzo serdecznie proszę o dopasowanie projektu do okolicy i po prostu zwykłego życia jej mieszkańców.  

 Pozdrawiam serdecznie,  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

11.01.2023   

Dzień dobry 

Drodzy Państwo, 

Zapoznałam się z Państwa projektem zabudowy terenu pofabrycznego PERUN. 

To wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy i zasługuje na wyjątkowe potraktowanie. 

Niestety chyba Państwa deklaracje dot. dobra mieszkańców Kamionka i chęci utrzymania charakteru tego miejsca nie zostały w sposób udany 
odzwierciedlone w prezentowanym przez Państwa projekcie. 

To już trzeci projekt i dostrzegam, że jeśli głos rozsądku mieszkańców jest dobrze słyszany to i projekt ma szansę się poprawić się na lepsze.  

 Proszę o zmianę projektu w zakresie wysokości zabudowy. 

Trzeba obniżyć wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m oraz do 20m - zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Proszę tylko nie mówić, że od ul. Grochowskiej proponowana zabudowa nie jest wyższa od sąsiadujących kamienic, bo to nieprawda. Proszę 
zwyczajnie nie wznosić budynków przewyższających wysokością przedwojenną zabudowę kamienic.  

 Zabudowa jest jednocześnie zbyt zagęszczona. Nigdzie nie podajecie Państwo wskaźnika intensywności zabudowy. 



W mojej ocenie ten wskaźnik jest znacznie przekroczony w stosunku do tego co jest dopuszczalne w aktualnie obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Plan wskazuje, że ww. wskaźnik nie może być większy niż 1,5. To sprawia, że budynki stoją bardzo gęsto. 

 W konsekwencji przekroczenia wszystkich ww. parametrów: 

- zostaną zakorkowane sąsiednie ulice. Wyliczenia wskazują, że Państwa inwestycja to 800 nowych aut przejeżdżających przez ul. St. Augusta, Kinową itd. Te 
wyliczenia w mojej ocenie są zaniżone. 

- mieszkańcy nie będą mieli gdzie parkować. Proponowana przez Państwa ilość miejsc parkingowych nie wystarczy nawet dla osób, które zamieszkają na 
Perunie. A gdzie miejsce dla osób korzystających z usług, dla których jest przewidziana powierzchnia 2800 m2? To szaleństwo. Już nie ma miejsca. Państwo 
na pewno o tym macie wiedzę. Wystarczy zobaczyć co dzieje się w dzień powszedni gdy interesanci przyjeżdżają do Urzędu Dzielnicy Praga Południe i 
sądu na ul Terespolskiej. 

Już nawet nie wspominam o pogorszeniu jakości życia - hałas, mniej światła w sąsiednich budynkach, przytłoczenie przestrzeni wokoło. 

Apeluję do rozsądku. 

Proszę o uszanowanie zapisów miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego. 

Xxxxxxxxxxxxxxx 

11.01.2023  

Szanowni Państwo, 

powrócił projekt dotyczący zabudowy Peruna, ws. którego chciałbym się wypowiedzieć jako mieszkaniec okolicy. Projekt, który 2 lata temu został odrzucony 
przez Radę Warszawy, po protestach mieszkańców i negatywnie zaopiniowany przez Radę Dzielnicy. Obecny projekt nie różni się pod względem gabarytów 
zabudowań oraz zastosowanych rozwiązań od tego oprotestowanego i odrzuconego 2 lata temu, dlatego też proszę o negatywne zaopiniowanie obecnego 
projektu. Uwagi mieszkańców nie zostały uwzględnione przez dewelopera.  

Gęstość zabudowy niezmiennie wynosi 2,9 (przy dopuszczonym w planach 1,5), nadal jest to blokowisko, w którym usługi są ograniczone do schludnego 
minimum (niekolidującego z drogimi apartamentami), mimo, że plany dopuszczają tu tylko usługi, powierzchnia biologicznie czynna w gruncie rodzimym to 



tylko 8% (choć w warszawskich instrukcjach dotyczącym trybu lex deweloper jest to 30%), wysokość od Grochowskiej jest większa niż w planach oraz 
większa niż pierzei ulicy, wysokość od Stanisława Augusta jest drastycznie większa - w MPZP to 15m, a w planach dewelopera do 24,5m. 

Nadal planowane bloki są wyższe niż okoliczne kamienice i wysokości dopuszczone przez plan zagospodarowania przestrzennego. 

Nadal cały ruch - ponad 300 nowych samochodów (+ 250 aut z inwestycji Dom Development) - jest planowany przez ul. Stanisława Augusta, już przy 
obecnym ruchu trudną do przejechania i zaparkowania przy niej. 

 Nowe wysokie bloki to trwałe pogorszenie się warunków mieszkaniowych i wygody mieszkańców Kamionka; to zmniejszenie nasłonecznienia, zwiększony 
ruch na osiedlowych ulicach; brak usług. 

Mimo, że w planach zagospodarowania przestrzennego teren poprzemysłowy Peruna jest przeznaczony pod nieuciążliwe usługi, zamiast nich deweloper 
chce zbudować osiedle mieszkaniowe z usługami ograniczonymi do tych pasujących do nowych, drogich mieszkań w nowych przeskalowanych blokach. A 
okoliczni mieszkańcy zostaną bez mechaników, stacji kontroli pojazdów, spawaczy, bez drobnych rzemieślników. 

Ponadto okoliczne kamienice są stare, wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków i nie znoszą zbyt dobrze sąsiednich remontów i rozbudów, co znajduje 
odzwierciedlenie w wynikach prowadzonych pomiarów oraz pękających ścianach, rysach na elewacjach itp. 

Jedyną pozytywną zmianą w projekcie jest odsłonięcie zabytkowych hal, o które zadbał zespół konserwatorski, zajmujący się zabytkami prawobrzeżnej 
Warszawy. W poprzednich projektach te hale były bardziej bądź mniej przytłoczone przez nowe bloki. To pokazuje, że są szanse na zmiany projektu 
zabudowy Peruna, na bardziej dostosowany do otaczającej go starej zabudowy Kamionka oraz wydolności zastanej infrastruktury. 

 Pozdrawiam, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

11.01.2023  

Szanowni Państwo, 

 

W związku z inwestycją w sprawie zabudowy terenu fabryki Perun 



zgłaszam wniosek o dokładniejsze przyjrzenie się kwestii 

przyrodniczej. 

 

Wykazywanie się troską o przyrodę powinno być wizytówką nowych 

inwestycji deweloperskich, szczególnie takich, które jak ta na terenie dawnej fabryki Perun, spowodują utratę siedlisk zwierząt chronionych. 

Inwestycja, według szacunków zespołu Ptasiego Patrolu Fundacji Noga w Łapę, który prowadził monitoring i dokumentację przyrodniczą na terenie Peruna, 

doprowadzi do zniszczenia kilkudziesięciu siedlisk 

gatunków chronionych. 

 

W prezentacji dostępnej na stronie dewelopera poświęconej Perunowi jest informacja o czterech gatunkach chronionych występujących na terenie dawnej 

fabryki. Są to: jerzyk ( _Apus apus ), _szpak _(Sturnus vulgaris), _wróbel domowy_ ( Passer domesticus) _oraz kopciuszek_ ( __Phoenicurus ochruros_ ). 

Wynika z tego, że w opinii ornitologicznej wykonanej dla terenu Peruna nie zostały uwzględnione co najmniej dwa gatunki jakie mają tam swoje  siedliska: 

jaskółka dymówka_ ( Hirundo rustica)_ oraz mazurek _( Passer montanus). _Nie zostały stwierdzone siedliska nietoperzy, dla których ceglane mury pełne 

ubytków są idealną kryjówką. 

 

Ogólnikowa informacja w prezentacji mówi o kompensacji przyrodniczej zgodnej z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dla szpaków 

przewidziane są budki na drzewach. Gdzie zamierzają je Państwo powiesić, skoro zamierzają wyciąć kilkudziesięcioletnie drzewa rosnące od ulicy 

Grochowskiej i wszystkie inne? W sezonie jesienno zimowym na przełomie 2020/2021 roku pomimo tego, iż dla adresu Grochowska 301/305 nie była 

wydana żadna decyzja RDOŚ zezwalająca na niszczenie siedlisk, co najmniej 15 siedlisk  wróbli oraz jerzyków w budynku przy ulicy Stanisława Augusta 

zostało zamkniętych (zatkanych pianką montażową ). Kilka siedlisk w innym budynku zaczęto zamykać w szczycie sezonu lęgowego. Każdorazowe zamykanie 

szczelin gdzie ptaki mają swoje siedliska, odbywające się w sezonie zimowym czy letnim, powinno odbywać się po otrzymaniu decyzji wydanej przez 

Regionalną Dyrekcję ochrony Środowiska. W warunkach takiej decyzji wskazana jest odpowiednia kompensacja przyrodnicza na podstawie dołączonej do 

wniosku opinii ornitologicznej. Oznacza to, iż mimo współpracy z ornitologiem, siedliska na terenie Peruna zostały bezprawnie zniszczone a kompensacja 

przyrodnicza nie została uwzględniona. Wygląda to niestety tak, jakby chcieli uniknąć Państwo odpowiedzialności związanej ze zniszczeniem kilkudziesięciu 

ptasich siedlisk a w zamian powiesić kilka budek. Przygotowania do zamknięcia siedlisk powinny zacząć się już teraz – po pierwsze, złożeniem wniosku do 

RDOŚ. Siedliska muszą zostać zamknięte do końca lutego, zanim ptaki przystąpią do lęgów. Zamykanie siedlisk powinno odbyć się bezwzględnie pod kontrolą 

ornitologiczną, ponieważ ptaki korzystają z siedlisk również poza sezonem lęgowym, chroniąc się w nich po zmierzchu. Dobrą praktyką stosowaną na świecie 

jest kompensowanie utraconych siedlisk jerzykom w stosunku 2:1 z uwagi na trudność zasiedlania nowych miejsc lęgowych przez te ptaki a także  

przystosowanie do kolonijnego trybu życia. Biorąc pod uwagę rozległość terenu oraz ilość planowanych budynków, zespół Ptasiego Patrolu Fundacji Noga w 

Łapę szacuje, że utracone siedliska powinny zostać zrekompensowane w liczbie 150 sztuk - 100 budek lęgowych dedykowanych jerzykom a reszta innym 

gatunkom ptaków. Dodatkowo, należałoby uwzględnić kompensację przyrodniczą dla jaskółek dymówek a także wykonać opinię przyrodniczą dla drzew od 

https://www.google.com/maps/search/Grochowska+301%2F305?entry=gmail&source=g


strony ulicy Grochowskiej, które mają zostać wycięte. Przepisy karne Ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 w art. 131 mówią: "Kto: (...) 13) 

wbrew przepisom art. 125 zabija zwierzęta, niszczy rośliny lub grzyby lub niszczy siedliska roślin, zwierząt lub grzybów, 14) bez zezwolenia lub wbrew jego 

warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową – podlega karze aresztu albo grzywny". 

 

Odnosząc się zaś do kwestii innych niż przyrodnicze, postuluję następujące wnioski: 

 

1.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla 

tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie wznosić budynków przewyższających wysokością sąsiednią zabudowę pierzei kamienic 

przy ul. S. Augusta o kilka kondygnacji. 

 

2.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej do 20m oraz wewnątrz  zabudowywanej działki (zmniejszenie budynków o jedną 

kondygnację). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić maksymalnie do 20 m. Zaproponowane 

budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz urbanistyczno-architektoniczny i 

historyczny. 

 

3.      Zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące się pomiędzy 

pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C, E. Aktualne odległość pomiędzy ww. 

budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza warunki życia w sąsiednich budynkach 

(pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w 

obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie większy niż 1,5. 

 

Uzasadnienie 

 

Inwestycja w proponowanym przez Dewelopera kształcie narusza wypracowany społecznie kompromis, zawarty w obowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Oczekuję przestrzegania ww. wskaźników wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wysokość, intensywności 

zabudowy). Obniżenie zabudowy  doprowadzi między innymi do zmniejszenia ilości samochodów przejeżdżających ulicami: Stanisława Augusta, Terespolska, 

Kinowa, Gocławska, Grochowska, co pozwoli uniknąć korków oraz ograniczy istniejące problemy z parkowaniem. Już aktualnie nie ma gdzie parkować! 

Inwestycja wygeneruje ruch co najmniej 800 dodatkowych samochodów dziennie – 430 aut nowych mieszkańców przejeżdżających kilku krotnie wciągu dnia 

ww. ulicami (średnio 75 aut przypada na 100 mieszkańców Warszawy, dwie osoby na mieszkanie). Plus kilkuset dodatkowych samochodów dziennie osób 

korzystających  z powierzchni użytkowo-usługowej 2800m2 (ogromny ruch i problemy z parkowaniem). Obniżenie zabudowy i jej rozrzedzenie pozwoli 

zachować istniejący, wyjątkowy ład przestrzenno-architektoniczny oraz historyczny Kamionka. Jednocześnie zmniejszy uciążliwość inwestycji w zakresie 



hałasu (na etapie użytkowania inwestycji), zimniejszy straty związane z pogorszeniem wielkości postrzegalnej przestrzeni (brak przytłaczającej zabudowy, 

górującej nad sąsiednimi budynkami i parkiem), zmniejszy poziom pogorszenia warunków świetlnych – dostępu do światła (na ulicy i w sąsiednich 

budynkach). 

 

z poważaniem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

11.01.2023  

 Szanowni Państwo, 

 w związku z planowaną inwestycją dot. zabudowy terenu fabryki Perun zgłaszam  uwagi do projektu: 

1.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do    15m.  Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego 
dla tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie wznosić budynków przewyższających wysokością sąsiednią zabudowę pierzei kamienic 
przy ul. Stanisława Augusta o kilka kondygnacji. 

2.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej do 20m oraz wewnątrz  zabudowywanej działki (zmniejszenie budynków o jedną 
kondygnację). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić maksymalnie do 20 m. Zaproponowane 
budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz urbanistyczno-architektoniczny i 
historyczny. 

3.      Zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące się pomiędzy 
pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C, E. Aktualne odległość pomiędzy ww. 
budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza warunki życia w sąsiednich budynkach 
(pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w 
obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie większy niż 1,5. 

 Z poważaniem 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 

 11.01.2023  

 Szanowni Państwo, 

 Po raz kolejny dyskutujemy o projekcie, który dwa lata temu został odrzucony przez Radę Warszawy. Obecny projekt pod względem gabarytów nie różni się 
znacząco od oprotestowanego przez mieszkańców i odrzuconego projektu.  

Uwagi mieszkańców nie zostały uwzględnione przez dewelopera.  

Gęstość zabudowy niezmiennie wynosi 2,9 (przy dopuszczonym w planach 1,5), nadal jest to blokowisko, w którym usługi są sprowadzone do minimum, 
mimo, że plany dopuszczają tu tylko usługi, powierzchnia biologicznie czynna w gruncie rodzimym to tylko 8% (choć w warszawskich instrukcjach 
dotyczącym trybu lex deweloper jest to 30%). Wysokość proponowanych bloków zdecydowanie przewyższa okoliczną zabudowę. 

Nadal planowane bloki są wyższe niż okoliczne kamienice i wysokości dopuszczone przez plan zagospodarowania przestrzennego. 

Nadal cały ruch - ponad 300 nowych samochodów (+ 250 aut z inwestycji Dom Development) - jest planowany przez ul. Stanisława Augusta, już przy 
obecnym ruchu trudną do przejechania i zaparkowania przy niej. 

Podsumowująć: nowe wysokie bloki, to trwałe pogorszenie się warunków mieszkaniowych i wygody mieszkańców Kamionka. To zmniejszenie 
nasłonecznienia, zwiększony ruch na osiedlowych ulicach, a mieszkańcom zostały zabrane codzienne usługi - i nie zostanie to zrekompensowane.  

Warto jednak zwrócić uwagę, że w projekcie są zmiany na duży plus. Urząd konserwatorski zadbał o  odsłonięcie zabytkowych hal. W poprzednich 
projektach te hale były zasłonięte przez masywne bloki. Oznacza to, że są szanse na zmiany projektu zabudowy Peruna, na zgodny również z uwagami 
mieszkańców. Rozwiązaniem, a na pewno próba deeskalacji konfliktu jest dostosowanie wysokości zgodnie z warunkami planistycznymi, a tym samym 
zmniejszenie liczby mieszkań i przyszłego ruchu samochodowego. Warto - w innym wypadku mieszkańcy mogą słusznie dalej protestować.  
 

 
Pozdrawiam 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



11.01.2023  

Dzień dobry, 

 

W związku z inwestycją dotyczącą zabudowy terenu fabryki Perun zgłaszam następujące wnioski / uwagi: 

 

1. Należy zmienić miejsce wjazdu do inwestycji. Planowana inwestycja zakłada tylko jeden wjazd do garażu do wszystkich mieszkań i lokali usługowych, tj. od 

wąskiej drogi wewnętrznej przy ul. Stanisława Augusta. Aktualnie inwestycja zakłada 17300 m2 pow. użytkowej, przy czym planowanych jest 285 mieszkań + 

powierzchnia użytkowo-usługowej 2800m2, przy liczbie 300 miejsc parkingowych. Inwestycja wygeneruje ruch co najmniej 800 dodatkowych samochodów 

dziennie.  

 

Dla porównania - nowo powstała Inwestycja Rezydencja Stanisława Augusta 71, zrealizowana przez Dom Development ma jeden wjazd do garażu ale dla 113 

mieszkań. De facto inwestycja Fabryka Perun powinna mieć przy planowanej liczbie mieszkań z lokalami usługowymi 3 wjazdy z różnych stron inwestycji po 

to, aby nie doprowadzić do sparaliżowania ruchu na ul. S. Augusta, gdzie i tak zwiększył się on po realizacji inwestycji przez Dom Development.  

 

2. Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla 

tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie wznosić budynków przewyższających wysokością sąsiednią zabudowę pierzei kamienic 

przy ul. S. Augusta o kilka kondygnacji. 

 

3. Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej do 20m oraz wewnątrz zabudowywanej działki (zmniejszenie budynków o jedną 

kondygnację). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić maksymalnie do 20 m. Zaproponowane 

budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz urbanistyczno-architektoniczny i 

historyczny. 

 



4. Zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące się pomiędzy 

pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C, E. Aktualne odległość pomiędzy ww. 

budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza warunki życia w sąsiednich budynkach 

(pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w 

obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie większy niż 1,5.  

 

Inwestycja w proponowanym przez Dewelopera kształcie narusza wypracowany społecznie kompromis, zawarty w obowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego.  

Oczekuję przestrzegania ww. wskaźników wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wysokość, intensywności zabudowy), a 

także dostosowanie  

 

Obniżenie zabudowy doprowadzi między innymi do zmniejszenia liczby samochodów przejeżdżających ulicami: Stanisława Augusta, Terespolska, Kinowa, 

Gocławska, Grochowska, co pozwoli uniknąć korków oraz ograniczy istniejące problemy z parkowaniem. Już aktualnie nie ma gdzie parkować! Inwestycja 

wygeneruje ruch co najmniej 800 dodatkowych samochodów dziennie – 430 aut nowych mieszkańców przejeżdżających kilku krotnie w ciągu dnia ww. 

ulicami (średnio 75 aut przypada na 100 mieszkańców Warszawy, dwie osoby na mieszkanie). Plus kilkuset dodatkowych samochodów dziennie osób 

korzystających z powierzchni użytkowo-usługowej 2800m2 (ogromny ruch i problemy z parkowaniem). Obniżenie zabudowy i jej rozrzedzenie pozwoli 

zachować istniejący, wyjątkowy ład przestrzenno-architektoniczny oraz historyczny Kamionka. Jednocześnie zmniejszy uciążliwość inwestycji w zakresie 

hałasu (na etapie użytkowania inwestycji), zimniejszy straty związane z pogorszeniem wielkości postrzegalnej przestrzeni (brak przytłaczającej zabudowy, 

górującej nad sąsiednimi budynkami i parkiem), zmniejszy poziom pogorszenia warunków świetlnych – dostępu do światła (na ulicy i w sąsiednich 

budynkach), w szczególności gdy obecnie planowana inwestycja zakłada TYLKO JEDEN WJAZD do garażu od wąskiej drogi wewnętrznej przy ul. Stanisława 

Augusta. 

 

Dodatkowe zastrzeżenia 

 

1. Do dialogu nie zostały zaproszone / poinformowane wszystkie wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie 

planowanej inwestycji, m. in. Wspólnota Mieszkaniowa Rezydencja Stanisława Augusta 71 w Warszawie. 



 

2. Spotkanie stacjonarne (tj. 10.01 o godz. 17.00) odbyło się na dzień przed upływem terminu do zgłaszania uwag do projektu; aktualizację prezentacji 

projektu zamieszczono na stronie internetowej fabrykagerun.pl dopiero w dniu spotkania stacjonarnego.  

 

Pozdrawiam, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

11.01.2023  

Szanowni Państwo, 

 

powrócił projekt dotyczący zabudowy Peruna. Projekt, który 2 lata temu został odrzucony przez Radę Warszawy, po protestach mieszkańców i negatywnie 

zaopiniowany przez Radę Dzielnicy. Obecny projekt nie różni się pod względem gabarytów zabudowań oraz zastosowanych rozwiązań od tego 

oprotestowanego i odrzuconego 2 lata temu, dlatego też proszę o negatywne zaopiniowanie obecnego projektu.  

 

Uwagi mieszkańców nie zostały uwzględnione przez dewelopera.  

Gęstość zabudowy niezmiennie wynosi 2,9 (przy dopuszczonym w planach 1,5), nadal jest to blokowisko, w którym usługi są ograniczone do schludnego 

minimum (niekolidującego z drogimi apartamentami), mimo, że plany dopuszczają tu tylko usługi, powierzchnia biologicznie czynna w gruncie rodzimym to 

tylko 8% (choć w warszawskich instrukcjach dotyczącym trybu lex deweloper jest to 30%), wysokość od Grochowskiej jest większa niż w planach oraz 

większa niż pierzei ulicy, wysokość od Stanisława Augusta jest drastycznie większa - w MPZP to 15m, a w planach dewelopera do 24,5m. 

 

Nadal planowane bloki są wyższe niż okoliczne kamienice i wysokości dopuszczone przez plan zagospodarowania przestrzennego. 

Nadal cały ruch - ponad 300 nowych samochodów (+ 250 aut z inwestycji Dom Development) - jest planowany przez ul. Stanisława Augusta, już przy 

obecnym ruchu trudną do przejechania i zaparkowania przy niej. 

http://fabrykagerun.pl/


Nowe wysokie bloki, to trwałe pogorszenie się warunków mieszkaniowych i wygody mieszkańców Kamionka; to zmniejszenie nasłonecznienia, zwiększony 

ruch na osiedlowych ulicach; brak usług. 

Mimo, że w planach zagospodarowania przestrzennego teren poprzemysłowy Peruna jest przeznaczony pod nieuciążliwe usługi, zamiast nich deweloper 

chce zbudować osiedle mieszkaniowe z usługami ograniczonymi do tych pasujących do nowych, drogich mieszkań w nowych przeskalowanych blokach. A 

okoliczni mieszkańcy zostaną bez mechaników, stacji kontroli pojazdów, spawaczy, bez drobnych rzemieślników. 

 

Ponadto okoliczne kamienice są stare, wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków i nie znoszą zbyt dobrze sąsiednich remontów i rozbudów, co znajduje 

odzwierciedlenie w wynikach prowadzonych pomiarów oraz pękających ścianach, rysach na elewacjach itp. 

 

Domagam się zmiany projektu zabudowy Peruna na bardziej dostosowany do otaczającej go starej zabudowy Kamionka oraz wydolności zastanej 

infrastruktury. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

11.01.2023  

 

W związku z inwestycją w sprawie zabudowy terenu fabryki Perun zgłaszam następujące wnioski / uwagi: 

1. Wnioskuję o obniżenie wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie wznoszenie budynków przewyższających wysokością sąsiednią 
zabudowę pierzei kamienic przy ul. S. Augusta o kilka kondygnacji. 

2. Wnioskuję o obniżenie wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej do 20m oraz wewnątrz  zabudowywanej działki (zmniejszenie budynków o 
jedną kondygnację). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić maksymalnie do 20 m. 



Zaproponowane budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz 
urbanistyczno-architektoniczny i historyczny. 

3. Wnioskuję o zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące 
się pomiędzy pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C, E. Aktualne odległość 
pomiędzy ww. budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza warunki życia w 
sąsiednich budynkach (pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). Wskaźnik maksymalnej 
intensywności zabudowy w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie większy niż 1,5.  

4. Wnioskuję o odsunięcie budynków od ulicy Stanisława Augusta, gdyż w obecnej formie ograniczają bezpieczną komunikacje dla ruchu pieszego, w 
szczególności dzieci, dla których jest to droga do szkoły podstawowej nr 60, ponadto usytuowanie takie uniemożliwia poszerzenie terenu zielonego 
biegnącego wzdłuż ulicy. 

5. Wnioskuję o opisanie przez  inwestora rozwiązania dostępu do lokali użytkowych dla dostawców oraz klientów ( ruch samochodowy, parkingi)  
6. Wnioskuję o doprecyzowanie przez  inwestora rozwiązania stanowiącego inwestycję towarzyszącą z uwzględnieniem/poszanowaniem wyjątkowości 

terenu na którym ma ona się znajdować. 

--  

z poważaniem 

xxxxxxxxxxxxxxx 

11.01.2023  

Szanowni Państwo, 

działając jako Zarządca nowopowstałej Wspólnoty Mieszkaniowej Rezydencja Stanisława Augusta (inwestycji Dom Development) przy ul. St. 

Augusta 71, chcielibyśmy w imieniu współwłaścicieli przekazać swoje obawy i uwagi do planowanego przez Państwa przedsięwzięcia 
inwestorskiego.  

 

UWAGI: 

1. W naszej ocenie należy obniżyć wysokość planowanej zabudowy od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z 
obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie 



należy wznosić budynków przewyższających wysokością sąsiednią zabudowę pierzei kamienic przy ul. St. Augusta o kilka 
kondygnacji. 

2.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej do 20m oraz wewnątrz  zabudowywanej działki (zmniejszenie 
budynków o jedną kondygnację). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić 
maksymalnie do 20 m. Zaproponowane budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. 
Grochowskiej i szpecą krajobraz urbanistyczno-architektoniczny i historyczny. 

3.      Zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza 
znajdujące się pomiędzy pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy 
budynkami B, C, E. Aktualne odległość pomiędzy ww. budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co 
tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza warunki życia w sąsiednich budynkach (pogorszenie warunków świetlnych, przepływu 
mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w obowiązującym planie 
zagospodarowania przestrzennego nie większy niż 1,5.  

  

Uzasadnienie 

Inwestycja w proponowanym przez Inwestora kształcie narusza wypracowany społecznie kompromis, zawarty w obowiązującym planie 

zagospodarowania przestrzennego. Oczekujemy przestrzegania ww. wskaźników wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego (wysokość, intensywności zabudowy).  

 

Nasze obawy wzbudza także ograniczenie przepustowości ul. Stanisława Augusta po oddaniu inwestycji do użytkowania. Obniżenie zabudowy 

pozwoli także zmniejszyć ruch i ilość samochodów przejeżdżających ulicami: Stanisława Augusta, Terespolska, Kinowa, Gocławska, 
Grochowska, co zapobiegnie powstawaniu korków oraz ograniczy istniejące problemy z parkowaniem. Już aktualnie brak jest miejsc 

parkingowych i nie ma gdzie parkować. Inwestycja wygeneruje wzmożony ruch, co najmniej 800 dodatkowych samochodów dziennie – 430 aut 
nowych mieszkańców przejeżdżających kilku krotnie wciągu dnia ww. ulicami (średnio 75 aut przypada na 100 mieszkańców Warszawy, dwie 

osoby na mieszkanie). Plus kilkuset dodatkowych samochodów dziennie osób korzystających  z powierzchni użytkowo-usługowej 2800m2 

(ogromny ruch i problemy z parkowaniem). Obniżenie zabudowy i jej rozrzedzenie pozwoli zachować istniejący, wyjątkowy ład przestrzenno-



architektoniczny oraz historyczny Kamionka. Jednocześnie zmniejszy uciążliwość inwestycji w zakresie hałasu (na etapie użytkowania 
inwestycji), zimniejszy straty związane z pogorszeniem wielkości postrzegalnej przestrzeni (brak przytłaczającej zabudowy, górującej nad 

sąsiednimi budynkami i parkiem), zmniejszy poziom pogorszenia warunków świetlnych – dostępu do światła (na ulicy i w sąsiednich 

budynkach). 

 

Zwracamy się do Państwa także z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania celem umożliwienia nam otwartej dyskusji z Państwem  o naszych 
obawach w związku z planowaną przez Państwa inwestycją, będącą w bezpośrednim sąsiedztwie z naszą nieruchomością, 

 

Z wyrazami szacunku. 

xxxxxxxxxxxxxx 

11.01.2023  

Szanowni Państwo, 

jako mieszkaniec Warszawy, Dzielnicy Praga Południe jestem wielkim zwolennikiem pozytywnych zmian w architekturze Miasta St. Warszawy i nowych 

inwestycji. 

Z ogromną przykrością muszę jednak stwierdzić, że Państwa projekt jest założeniem burzącym porządek architektoniczno-historyczny Kamionka. 

Parametry planowanej inwestycji znacząco przewyższają te opracowane i przyjęte przez Radę Miasta St. Warszawy w obowiązującym planie 

zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. 

Plan ten został wypracowany jako ciężka praca profesjonalnych planistów, wielu grup społecznych, mieszkańców, administracji samorządowej, Radnych. 

Państwo natomiast nie chcecie tego faktu uszanować. 

Proponujecie budynki, które mają przytłoczyć historyczną zabudowę np. proponowana przez Państwa zabudowa od strony ul. Stanisława Augusta to 7 

kondygnacji - ponad 24m wysokości, kiedy przedwojenna przylegająca pierzeja kamienic to 3-4 kondygnacje, a obowiązujący plan zagospodarowania 

przestrzennego duszcza zabudowę maksymalnie 15 m wysokości! 



Do tego dochodzą bardzo duże problemy z ilością miejsc parkingowych i korkami jakie powstaną po realizacji inwestycji w proponowanym przez Państwa 

kształcie. 

Rozwiązanie jest bardzo proste. Uszanowanie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem głównych parametrów, 

w tym wysokości zabudowy. 

  

Poniżej przekazuję szczegółowe wnioski o zmianę projektu, które biorąc pod uwagę m.in. opinie wyrażane na spotkaniu w dniu 10 stycznia 2023 r. są 

tożsame z oczekiwaniami szerokiego kręgu mieszkańców naszego Miasta. 

1.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla 

tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie wznosić budynków przewyższających wysokością sąsiednią zabudowę pierzei kamienic 

przy ul. S. Augusta o kilka kondygnacji. 

2.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej do 20m oraz wewnątrz  zabudowywanej działki (zmniejszenie budynków o jedną 

kondygnację). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić maksymalnie do 20 m. Zaproponowane 

budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz urbanistyczno-architektoniczny i 

historyczny. 

3.      Zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące się pomiędzy 

pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C, E. Aktualne odległość pomiędzy ww. 

budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza warunki życia w sąsiednich budynkach 

(pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w 

obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie większy niż 1,5. 

Uzasadnienie 

Inwestycja w proponowanym przez Dewelopera kształcie narusza wypracowany społecznie kompromis, zawarty w obowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Oczekuję przestrzegania ww. wskaźników wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wysokość, intensywności 

zabudowy). Obniżenie zabudowy  doprowadzi między innymi do zmniejszenia ilości samochodów przejeżdżających ulicami: Stanisława Augusta, Terespolska, 

Kinowa, Gocławska, Grochowska, co pozwoli uniknąć korków oraz ograniczy istniejące problemy z parkowaniem. Już aktualnie nie ma gdzie parkować! 

Inwestycja wygeneruje ruch co najmniej 800 dodatkowych samochodów dziennie – 430 aut nowych mieszkańców przejeżdżających kilku krotnie wciągu dnia 

ww. ulicami (średnio 75 aut przypada na 100 mieszkańców Warszawy, dwie osoby na mieszkanie). Plus kilkuset dodatkowych samochodów dziennie osób 



korzystających  z powierzchni użytkowo-usługowej 2800m2 (ogromny ruch i problemy z parkowaniem). Obniżenie zabudowy i jej rozrzedzenie pozwoli 

zachować istniejący, wyjątkowy ład przestrzenno-architektoniczny oraz historyczny Kamionka. Jednocześnie zmniejszy uciążliwość inwestycji w zakresie 

hałasu (na etapie użytkowania inwestycji), zimniejszy straty związane z pogorszeniem wielkości postrzegalnej przestrzeni (brak przytłaczającej zabudowy, 

górującej nad sąsiednimi budynkami i parkiem), zmniejszy poziom pogorszenia warunków świetlnych – dostępu do światła (na ulicy i w sąsiednich 

budynkach). 

Z poważaniem 

xxxxxxxxxxxxxxx 

11.01.2023  

Dobry wieczór, 

zgłaszam jeszcze sprzeciw wobec planów, aby wjazd do Perun miał być (TYLKO!) od strony ulicy Stanisława Augusta! (zamiast od 

Grochowskiej). 

Czyli auta do 300 mieszkań, śmieciarki, auta dostawcze i klientów planowanych tam sklepów o łącznej powierzchni dwóch kauflandów wjeżdżać będą od 

strony ul. Augusta co uczyni tą kameralną uliczkę nieprzejezdną dla bezpośrednich mieszkańców, niebezpieczną dla przechodzących tamtędy mieszkańców 

dzielnicy - m.in. do często uczęszczanego parku,  a przy tym bardzo uciążliwą i głośną! Tym bardziej, że na terenie Peruna ma być placówka oświatowa.  

Z poważaniem, 

xxxxxxxxxxxx 

 

11.01.2023  

Szanowni Państwo 

W związku z inwestycją w sprawie zabudowy terenu fabryki Perun zgłaszam wniosek o dokładniejsze przyjrzenie się kwestii przyrodniczej. 

mailto:katarzyna.koper@op.pl


Wykazywanie się troską o przyrodę powinno być wizytówką nowych inwestycji deweloperskich, szczególnie takich, które jak ta na terenie dawnej fabryki Perun, 
spowodują utratę siedlisk zwierząt chronionych. 
Inwestycja, według szacunków zespołu Ptasiego Patrolu Fundacji Noga w Łapę, który prowadził monitoring i dokumentację przyrodniczą na terenie Peruna, 
doprowadzi do zniszczenia kilkudziesięciu siedlisk gatunków chronionych. 

W prezentacji dostępnej na stronie dewelopera poświęconej Perunowi jest informacja o czterech gatunkach chronionych występujących na terenie dawnej fabryki. 
Są to: jerzyk ( Apus apus ), szpak (Sturnus vulgaris), wróbel domowy ( Passer domesticus) oraz kopciuszek ( Phoenicurus ochruros ). 
Wynika z tego, że w opinii ornitologicznej wykonanej dla terenu Peruna nie zostały uwzględnione co najmniej dwa gatunki jakie mają tam swoje siedliska: jaskółka 
dymówka ( Hirundo rustica) oraz mazurek ( Passer montanus). Nie zostały stwierdzone siedliska nietoperzy, dla których ceglane mury pełne ubytków są idealną 
kryjówką. 

Ogólnikowa informacja w prezentacji mówi o kompensacji przyrodniczej zgodnej z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dla szpaków 
przewidziane są budki na drzewach. Gdzie zamierzają je Państwo powiesić, skoro zamierzają wyciąć kilkudziesięcioletnie drzewa rosnące od ulicy Grochowskiej i 
wszystkie inne? 
W sezonie jesienno zimowym na przełomie 2020/2021 roku pomimo tego, iż dla adresu Grochowska 301/305 nie była wydana żadna decyzja RDOŚ zezwalająca 
na niszczenie siedlisk, co najmniej 15 siedlisk  wróbli oraz jerzyków w budynku przy ulicy Stanisława Augusta zostało zamkniętych (zatkanych pianką montażową 
). Kilka siedlisk w innym budynku zaczęto zamykać w szczycie sezonu lęgowego. 
Każdorazowe zamykanie szczelin gdzie ptaki mają swoje siedliska, odbywające się w sezonie zimowym czy letnim, powinno odbywać się po 
otrzymaniu decyzji wydanej przez Regionalną Dyrekcję ochrony Środowiska. W warunkach takiej decyzji wskazana jest odpowiednia kompensacja 
przyrodnicza na podstawie dołączonej do wniosku opinii ornitologicznej. 
Oznacza to, iż mimo współpracy z ornitologiem, siedliska na terenie Peruna zostały bezprawnie zniszczone a kompensacja przyrodnicza nie 

została uwzględniona. 
Wygląda to niestety tak, jakby chcieli uniknąć Państwo odpowiedzialności związanej ze zniszczeniem kilkudziesięciu ptasich siedlisk a w zamian powiesić kilka 
budek. 

Przygotowania do zamknięcia siedlisk powinny zacząć się już teraz – po pierwsze, złożeniem wniosku do RDOŚ. Siedliska muszą zostać zamknięte do końca 

lutego, zanim ptaki przystąpią do lęgów. Zamykanie siedlisk powinno odbyć się bezwzględnie pod kontrolą ornitologiczną, ponieważ ptaki korzystają 
z siedlisk również poza sezonem lęgowym, chroniąc się w nich po zmierzchu. 

Dobrą praktyką stosowaną na świecie jest kompensowanie utraconych siedlisk jerzykom w stosunku 2:1 z uwagi na trudność zasiedlania nowych miejsc lęgowych 
przez te ptaki a także przystosowanie do kolonijnego trybu życia. 

Biorąc pod uwagę rozległość terenu oraz ilość planowanych budynków, zespół Ptasiego Patrolu Fundacji Noga w Łapę szacuje, że utracone siedliska powinny 
zostać zrekompensowane w liczbie 150 sztuk  - 100 budek lęgowych dedykowanych jerzykom a reszta innym gatunkom ptaków. Dodatkowo, 
należałoby uwzględnić kompensację przyrodniczą dla jaskółek dymówek a także wykonać opinię przyrodniczą dla drzew od strony ulicy Grochowskiej, które mają 
zostać wycięte. 

Odnosząc się zaś do kwestii innych niż przyrodnicze, postuluję następujące wnioski: 



1.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania 

przestrzennego dla tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie wznosić budynków przewyższających wysokością 

sąsiednią zabudowę pierzei kamienic przy ul. S. Augusta o kilka kondygnacji. 

2.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej do 20m oraz wewnątrz  zabudowywanej działki (zmniejszenie budynków o 

jedną kondygnację). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić maksymalnie do 20 m. 

Zaproponowane budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz 

urbanistyczno-architektoniczny i historyczny. 

3.      Zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące się 

pomiędzy pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C, E. Aktualne 

odległość pomiędzy ww. budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza 

warunki życia w sąsiednich budynkach (pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). 

Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie większy niż 1,5. 

 Uzasadnienie 

Inwestycja w proponowanym przez Dewelopera kształcie narusza wypracowany społecznie kompromis, zawarty w obowiązującym planie 

zagospodarowania przestrzennego. Oczekuję przestrzegania ww. wskaźników wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego (wysokość, intensywności zabudowy). Obniżenie zabudowy  doprowadzi między innymi do zmniejszenia ilości samochodów 

przejeżdżających ulicami: Stanisława Augusta, Terespolska, Kinowa, Gocławska, Grochowska, co pozwoli uniknąć korków oraz ograniczy 

istniejące problemy z parkowaniem. Już aktualnie nie ma gdzie parkować! Inwestycja wygeneruje ruch co najmniej 800 dodatkowych 

samochodów dziennie – 430 aut nowych mieszkańców przejeżdżających kilku krotnie wciągu dnia ww. ulicami (średnio 75 aut przypada na 100 

mieszkańców Warszawy, dwie osoby na mieszkanie). Plus kilkuset dodatkowych samochodów dziennie osób korzystających  z powierzchni 

użytkowo-usługowej 2800m2 (ogromny ruch i problemy z parkowaniem). Obniżenie zabudowy i jej rozrzedzenie pozwoli zachować istniejący, 

wyjątkowy ład przestrzenno-architektoniczny oraz historyczny Kamionka. Jednocześnie zmniejszy uciążliwość inwestycji w zakresie hałasu (na 

etapie użytkowania inwestycji), zimniejszy straty związane z pogorszeniem wielkości postrzegalnej przestrzeni (brak przytłaczającej zabudowy, 

górującej nad sąsiednimi budynkami i parkiem), zmniejszy poziom pogorszenia warunków świetlnych – dostępu do światła (na ulicy i w 

sąsiednich budynkach). 
z poważaniem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



11.01.2023  

Witam 

Planowana wysokość budynków tak od ul. Grochowskiej jak również od strony ul. Stanisława Augusta jest niezgodna z obowiązującym 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

Wydaje się być oczywistym, że należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich wskaźników zawartych w obowiązującym Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego, nawet tych postrzeganych jako mniej wrażliwe. Z uwagi na powyższe należy obniżyć wysokości 

budynków do wartości zawartych w MPZP. 

Natomiast proponowane rozwiązania komunikacyjne związane z przedmiotową inwestycją mimo, że nie poprawią obecnej trudnej sytuacji 
(problemy z parkowaniem), ale z pewnością zdecydowanie ją pogorszą. Inwestycja wygeneruje spory ruch tj. z pewnością kilka setek 

dodatkowych pojazdów bez możliwości zaparkowania nie licząc ilości pojazdów również dostawczych, związanych z obsługą zaplanowanej 
powierzchni usługowej.  

 

Pomimo drobnych zastrzeżeń, należy niezwykle pozytywnie ocenić całość koncepcji jako wyjątkowo dobre rozwiązanie, szczególnie z 

zachowaniem części starej zabudowy. Jak również z uwagi na udostępnienie okolicznym mieszkańcom dotychczas zamkniętej przestrzeni. 
Nareszcie ten zaniedbany teren, zostanie uporządkowany. Z pewnością ta część Kamionka otrzyma nowe życie.  

 

Xxxxxxxxxxxxxx 

11.01.2023  

Dzień dobry, 

Zgłaszam ze swojej strony jako główna uwagę to że projekt fabryka Perun nie spełnia norm zagospodarowania przestrzennego przez 

wysokość budynków, które znacząco przewyższają sąsiadujące kamienice i budynki i wprowadza chaos architektoniczny. 

 



Zwracam się o zaniechanie dalszych działań realizacji inwestycji przez dewelopera SOHO przed wprowadzeniem poprawek. 

Zaproponowane budynki przeższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeje kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz! Nie 

mówiąc już o zagęszczaniu budowy w historycznym miejscu Warszawy i zablokowaniu ciągu wymiany powietrza! 

 

NIE MA MOJEJ ZGODY jako mieszkanki Warszawy na tę inwestycję! 

 

Z poważaniem 

Xxxxxxxxxxx 

11.01.2023  

Dzień dobry. 

W związku z inwestycją w sprawie zabudowy terenu fabryki Perun zgłaszam następujące wnioski / uwagi: 

1.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania 

przestrzennego dla tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie wznosić budynków przewyższających wysokością 

sąsiednią zabudowę pierzei kamienic przy ul. S. Augusta o kilka kondygnacji. 

2.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej do 20m oraz wewnątrz  zabudowywanej działki (zmniejszenie budynków 

o jedną kondygnację). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić maksymalnie do 20 m. 

Zaproponowane budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz 

urbanistyczno-architektoniczny i historyczny. 

3.      Zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące się 

pomiędzy pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C, E. Aktualne 

odległość pomiędzy ww. budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza 

warunki życia w sąsiednich budynkach (pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). 

Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie większy niż 1,5. 



Zwracamy się o uwzględnienie  w/w sugestii  w zmianie zagospodarowania terenu. 
 

11.01.2023  

Szanowni Państwo 

W związku z inwestycją w sprawie zabudowy terenu fabryki Perun zgłaszam wniosek o dokładniejsze przyjrzenie się kwestii 
przyrodniczej. 

Wykazywanie się troską o przyrodę powinno być wizytówką nowych inwestycji deweloperskich, szczególnie takich, które jak ta na terenie 

dawnej fabryki Perun, spowodują utratę siedlisk zwierząt chronionych. 

Inwestycja, według szacunków zespołu Ptasiego Patrolu Fundacji Noga w Łapę, który prowadził monitoring i dokumentację przyrodniczą na 

terenie Peruna, doprowadzi do zniszczenia kilkudziesięciu siedlisk gatunków chronionych. 

W prezentacji dostępnej na stronie dewelopera poświęconej Perunowi jest informacja o czterech gatunkach chronionych występujących na 

terenie dawnej fabryki. Są to: jerzyk ( Apus apus ), szpak (Sturnus vulgaris), wróbel domowy ( Passer domesticus) oraz kopciuszek ( Phoenicurus 

ochruros ). 

Wynika z tego, że w opinii ornitologicznej wykonanej dla terenu Peruna nie zostały uwzględnione co najmniej dwa gatunki jakie mają tam swoje 

siedliska: jaskółka dymówka ( Hirundo rustica) oraz mazurek ( Passer montanus). Nie zostały stwierdzone siedliska nietoperzy, dla których 

ceglane mury pełne ubytków są idealną kryjówką. 

Ogólnikowa informacja w prezentacji mówi o kompensacji przyrodniczej zgodnej z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dla 

szpaków przewidziane są budki na drzewach. Gdzie zamierzają je Państwo powiesić, skoro zamierzają wyciąć kilkudziesięcioletnie drzewa 

rosnące od ulicy Grochowskiej i wszystkie inne? 

W sezonie jesienno zimowym na przełomie 2020/2021 roku pomimo tego, iż dla adresu Grochowska 301/305 nie była wydana żadna decyzja 

RDOŚ zezwalająca na niszczenie siedlisk, co najmniej 15 siedlisk  wróbli oraz jerzyków w budynku przy ulicy Stanisława Augusta zostało 

zamkniętych (zatkanych pianką montażową ). Kilka siedlisk w innym budynku zaczęto zamykać w szczycie sezonu lęgowego. 

Każdorazowe zamykanie szczelin gdzie ptaki mają swoje siedliska, odbywające się w sezonie zimowym czy letnim, powinno odbywać się 

po otrzymaniu decyzji wydanej przez Regionalną Dyrekcję ochrony Środowiska. W warunkach takiej decyzji wskazana jest odpowiednia 

kompensacja przyrodnicza na podstawie dołączonej do wniosku opinii ornitologicznej. 

Oznacza to, iż mimo współpracy z ornitologiem, siedliska na terenie Peruna zostały bezprawnie zniszczone a kompensacja przyrodnicza 



nie została uwzględniona. 

Wygląda to niestety tak, jakby chcieli uniknąć Państwo odpowiedzialności związanej ze zniszczeniem kilkudziesięciu ptasich siedlisk a w 

zamian powiesić kilka budek. 

Przygotowania do zamknięcia siedlisk powinny zacząć się już teraz – po pierwsze, złożeniem wniosku do RDOŚ. Siedliska muszą zostać 

zamknięte do końca lutego, zanim ptaki przystąpią do lęgów. Zamykanie siedlisk powinno odbyć się bezwzględnie pod kontrolą 

ornitologiczną, ponieważ ptaki korzystają z siedlisk również poza sezonem lęgowym, chroniąc się w nich po zmierzchu. 

Dobrą praktyką stosowaną na świecie jest kompensowanie utraconych siedlisk jerzykom w stosunku 2:1 z uwagi na trudność zasiedlania nowych 

miejsc lęgowych przez te ptaki a także przystosowanie do kolonijnego trybu życia. 

Biorąc pod uwagę rozległość terenu oraz ilość planowanych budynków, zespół Ptasiego Patrolu Fundacji Noga w Łapę szacuje, że utracone 

siedliska powinny zostać zrekompensowane w liczbie 150 sztuk  - 100 budek lęgowych dedykowanych jerzykom a reszta innym gatunkom 

ptaków. Dodatkowo, należałoby uwzględnić kompensację przyrodniczą dla jaskółek dymówek a także wykonać opinię przyrodniczą dla drzew 

od strony ulicy Grochowskiej, które mają zostać wycięte. 

Odnosząc się zaś do kwestii innych niż przyrodnicze, postuluję następujące wnioski: 

1.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania 

przestrzennego dla tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie wznosić budynków przewyższających wysokością 

sąsiednią zabudowę pierzei kamienic przy ul. S. Augusta o kilka kondygnacji. 

2.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej do 20m oraz wewnątrz  zabudowywanej działki (zmniejszenie budynków o 

jedną kondygnację). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić maksymalnie do 20 m. 

Zaproponowane budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz 

urbanistyczno-architektoniczny i historyczny. 

3.      Zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące się 

pomiędzy pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C, E. Aktualne 

odległość pomiędzy ww. budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza 

warunki życia w sąsiednich budynkach (pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). 

Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie większy niż 1,5. 



  

Uzasadnienie 

Inwestycja w proponowanym przez Dewelopera kształcie narusza wypracowany społecznie kompromis, zawarty w obowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Oczekuję przestrzegania ww. wskaźników wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wysokość, intensywności 

zabudowy). Obniżenie zabudowy  doprowadzi między innymi do zmniejszenia ilości samochodów przejeżdżających ulicami: Stanisława Augusta, Terespolska, 

Kinowa, Gocławska, Grochowska, co pozwoli uniknąć korków oraz ograniczy istniejące problemy z parkowaniem. Już aktualnie nie ma gdzie parkować! 

Inwestycja wygeneruje ruch co najmniej 800 dodatkowych samochodów dziennie – 430 aut nowych mieszkańców przejeżdżających kilku krotnie wciągu dnia 

ww. ulicami (średnio 75 aut przypada na 100 mieszkańców Warszawy, dwie osoby na mieszkanie). Plus kilkuset dodatkowych samochodów dziennie osób 

korzystających  z powierzchni użytkowo-usługowej 2800m2 (ogromny ruch i problemy z parkowaniem). Obniżenie zabudowy i jej rozrzedzenie pozwoli 

zachować istniejący, wyjątkowy ład przestrzenno-architektoniczny oraz historyczny Kamionka. Jednocześnie zmniejszy uciążliwość inwestycji w zakresie 

hałasu (na etapie użytkowania inwestycji), zimniejszy straty związane z pogorszeniem wielkości postrzegalnej przestrzeni (brak przytłaczającej zabudowy, 

górującej nad sąsiednimi budynkami i parkiem), zmniejszy poziom pogorszenia warunków świetlnych – dostępu do światła (na ulicy i w sąsiednich 

budynkach). 

z poważaniem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

11.01.2023  

Witam serdecznie,  

Od 18 lat mieszkam przy ul Grochowskiej 309/317 obok zakładu Perun i w dniu wczorajszym brałam udział w spotkaniu dotyczącym tej inwestycji.  

Bardzo się cieszę, ze plac po zakładzie zostanie uporządkowany ale jest kilka kwestii, które mnie nurtują.  

Poniżej przedstawiam swoje uwagi w związku z inwestycją w sprawie zabudowy terenu fabryki Perun: 

1.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla 

tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie wznosić budynków przewyższających wysokością sąsiednią zabudowę pierzei kamienic 

przy ul. S. Augusta o kilka kondygnacji. 



2.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej do 20m oraz wewnątrz  zabudowywanej działki (zmniejszenie budynków o jedną 

kondygnację). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić maksymalnie do 20 m. Zaproponowane 

budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz urbanistyczno-architektoniczny i 

historyczny. 

3.      Zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące się pomiędzy 

pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C, E. Aktualne odległość pomiędzy ww. 

budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza warunki życia w sąsiednich budynkach 

(pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w 

obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie większy niż 1,5.  

 Uzasadnienie 

Inwestycja w proponowanym przez Dewelopera kształcie narusza wypracowany społecznie kompromis, zawarty w obowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Oczekuję przestrzegania ww. wskaźników wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wysokość, intensywności 

zabudowy). Obniżenie zabudowy  doprowadzi między innymi do zmniejszenia ilości samochodów przejeżdżających ulicami: Stanisława Augusta, Terespolska, 

Kinowa, Gocławska, Grochowska, co pozwoli uniknąć korków oraz ograniczy istniejące problemy z parkowaniem. Już aktualnie nie ma gdzie parkować! 

Inwestycja wygeneruje ruch co najmniej 800 dodatkowych samochodów dziennie – 430 aut nowych mieszkańców przejeżdżających kilku krotnie wciągu dnia 

ww. ulicami (średnio 75 aut przypada na 100 mieszkańców Warszawy, dwie osoby na mieszkanie). Plus kilkuset dodatkowych samochodów dziennie osób 

korzystających  z powierzchni użytkowo-usługowej 2800m2 (ogromny ruch i problemy z parkowaniem). Obniżenie zabudowy i jej rozrzedzenie pozwoli 

zachować istniejący, wyjątkowy ład przestrzenno-architektoniczny oraz historyczny Kamionka. Jednocześnie zmniejszy uciążliwość inwestycji w zakresie 

hałasu (na etapie użytkowania inwestycji), zimniejszy straty związane z pogorszeniem wielkości postrzegalnej przestrzeni (brak przytłaczającej zabudowy, 

górującej nad sąsiednimi budynkami i parkiem), zmniejszy poziom pogorszenia warunków świetlnych – dostępu do światła (na ulicy i w sąsiednich 

budynkach). 

Mam nadzieję, że moje uwagi zostaną przez Państwa odczytane i przeanalizowane z góry dziękuję 

Pozdrawiam 

Xxxxxxxxxxxxx 

 



11.01.2023  

Dzień dobry, 

 

W związku z inwestycją dotyczącą zabudowy terenu fabryki Perun zgłaszam następujące wnioski / uwagi: 

1. Należy zmienić miejsce wjazdu do inwestycji. Planowana inwestycja zakłada tylko jeden wjazd do garażu do wszystkich mieszkań i lokali usługowych, 

tj. od wąskiej drogi wewnętrznej przy ul. Stanisława Augusta. Aktualnie inwestycja zakłada 17300 m2 pow. użytkowej, przy czym planowanych jest 285 

mieszkań + powierzchnia użytkowo-usługowej 2800m2, przy liczbie 300 miejsc parkingowych. Inwestycja wygeneruje ruch co najmniej 800 dodatkowych 

samochodów dziennie.  

Dla porównania - nowo powstała Inwestycja Rezydencja Stanisława Augusta 71, zrealizowana przez Dom Development ma jeden wjazd do garażu ale dla 

113 mieszkań. De facto inwestycja Fabryka Perun powinna mieć przy planowanej liczbie mieszkań z lokalami usługowymi 3 wjazdy z różnych stron 

inwestycji po to, aby nie doprowadzić do sparaliżowania ruchu na ul. S. Augusta, gdzie i tak zwiększył się on po realizacji inwestycji przez Dom 

Development.  

2. Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla 

tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie wznosić budynków przewyższających wysokością sąsiednią zabudowę pierzei kamienic 

przy ul. S. Augusta o kilka kondygnacji. 

3. Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej do 20m oraz wewnątrz  zabudowywanej działki (zmniejszenie budynków o jedną 

kondygnację). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić maksymalnie do 20 m. Zaproponowane 

budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz urbanistyczno-architektoniczny i 

historyczny. 

4. Zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące się pomiędzy 

pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C, E. Aktualne odległość pomiędzy ww. 

budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza warunki życia w sąsiednich budynkach 

(pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w 

obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie większy niż 1,5.  

Inwestycja w proponowanym przez Dewelopera kształcie narusza wypracowany społecznie kompromis, zawarty w obowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego.  



Oczekuję przestrzegania ww. wskaźników wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wysokość, intensywności zabudowy), a 

także dostosowanie  

Obniżenie zabudowy  doprowadzi między innymi do zmniejszenia liczby samochodów przejeżdżających ulicami: Stanisława Augusta, Terespolska, Kinowa, 

Gocławska, Grochowska, co pozwoli uniknąć korków oraz ograniczy istniejące problemy z parkowaniem. Już aktualnie nie ma gdzie parkować! Inwestycja 

wygeneruje ruch co najmniej 800 dodatkowych samochodów dziennie – 430 aut nowych mieszkańców przejeżdżających kilku krotnie w ciągu dnia ww. 

ulicami (średnio 75 aut przypada na 100 mieszkańców Warszawy, dwie osoby na mieszkanie). Plus kilkuset dodatkowych samochodów dziennie 

osób korzystających z powierzchni użytkowo-usługowej 2800m2 (ogromny ruch i problemy z parkowaniem). Obniżenie zabudowy i jej rozrzedzenie pozwoli 

zachować istniejący, wyjątkowy ład przestrzenno-architektoniczny oraz historyczny Kamionka. Jednocześnie zmniejszy uciążliwość inwestycji w zakresie 

hałasu (na etapie użytkowania inwestycji), zimniejszy straty związane z pogorszeniem wielkości postrzegalnej przestrzeni (brak przytłaczającej zabudowy, 

górującej nad sąsiednimi budynkami i parkiem), zmniejszy poziom pogorszenia warunków świetlnych – dostępu do światła (na ulicy i w sąsiednich 

budynkach), w szczególności gdy obecnie planowana inwestycja zakłada TYLKO JEDEN WJAZD do garażu od wąskiej drogi wewnętrznej przy ul. Stanisława 

Augusta. 

Dodatkowe zastrzeżenia 

 

1. Do dialogu nie zostały zaproszone / poinformowane wszystkie wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie 

planowanej inwestycji, m. in. Wspólnota Mieszkaniowa Rezydencja Stanisława Augusta 71 w Warszawie. 

 

2. Spotkanie stacjonarne (tj. 10.01 o godz. 17.00) odbyło się na dzień przed upływem terminu do zgłaszania uwag do projektu; aktualizację prezentacji 

projektu zamieszczono na stronie internetowej fabrykagerun.pl dopiero w dniu spotkania stacjonarnego.  

Z poważaniem, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

11.01.2023  

Szanowni Państwo, 

W związku z inwestycją w sprawie zabudowy terenu fabryki Perun zgłaszam następujące wnioski / uwagi: 

http://fabrykagerun.pl/


1. Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla 

tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie wznosić budynków przewyższających wysokością sąsiednią zabudowę pierzei kamienic 

przy ul. S. Augusta o kilka kondygnacji. 

2. Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej do 20m oraz wewnątrz zabudowywanej działki (zmniejszenie budynków o jedną 

kondygnację). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić maksymalnie do 20 m. Zaproponowane 

budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz urbanistyczno-architektoniczny i 

historyczny. 

3. Zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące się pomiędzy 

pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C, E. Aktualne odległość pomiędzy ww. 

budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza warunki życia w sąsiednich budynkach 

(pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w 

obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie większy niż 1,5. 

Uzasadnienie 

Inwestycja w proponowanym przez Dewelopera kształcie narusza wypracowany społecznie kompromis, zawarty w obowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Oczekuję przestrzegania ww. wskaźników wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wysokość, intensywności 

zabudowy). Obniżenie zabudowy doprowadzi między innymi do zmniejszenia ilości samochodów przejeżdżających ulicami: Stanisława Augusta, Terespolska, 

Kinowa, Gocławska, Grochowska, co pozwoli uniknąć korków oraz ograniczy istniejące problemy z parkowaniem. Już aktualnie nie ma gdzie parkować! 

Inwestycja wygeneruje ruch co najmniej 800 dodatkowych samochodów dziennie – 430 aut nowych mieszkańców przejeżdżających kilku krotnie wciągu dnia 

ww. ulicami (średnio 75 aut przypada na 100 mieszkańców Warszawy, dwie osoby na mieszkanie). Plus kilkuset dodatkowych samochodów dziennie osób 

korzystających z powierzchni użytkowo-usługowej 2800m2 (ogromny ruch i problemy z parkowaniem). Obniżenie zabudowy i jej rozrzedzenie pozwoli 

zachować istniejący, wyjątkowy ład przestrzenno-architektoniczny oraz historyczny Kamionka. Jednocześnie zmniejszy uciążliwość inwestycji w zakresie 

hałasu (na etapie użytkowania inwestycji), zimniejszy straty związane z pogorszeniem wielkości postrzegalnej przestrzeni (brak przytłaczającej zabudowy, 

górującej nad sąsiednimi budynkami i parkiem), zmniejszy poziom pogorszenia warunków świetlnych – dostępu do światła (na ulicy i w sąsiednich 

budynkach). 

Z wyrazami szacunku, 

Xxxxxxxxxxxxxxx 

 



11.01.2023  

Dzień dobry, 

byłam wczoraj na spotkaniu, tzw. "konsultacji", gdzie po raz pierwszy zobaczyłam projekt inwestycji zabudowy terenu fabryki Perun. Cieszę się, 

że ten teren będzie zagospodarowany, jednak jako mieszkanka sąsiadującego bloku przy ulicy Stanisława Augusta 71 uważam, że inwestycja 

jest przeskalowana, za duża jak na teren i okolice, a projektaci upychają na zakupionym terenie niewyobrażalną ilość 285 mieszkań! W 

poprawionym projekcie więcej oddechu mają zabytki niż ludzie, a ogromne klocki planowanych budynków zasłaniają światło i 

dominują przestrzeń.  

 Konkretnie zgłaszam następujące wnioski / uwagi: 

1.      Należy przede wszystkim obniżyć wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z obowiązującym 

planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie wznosić budynków 

przewyższających wysokością sąsiednią zabudowę pierzei kamienic przy ul. S. Augusta o kilka kondygnacji. sam konserwator zabytków 

powiedział wczoraj, że od strony parku - budynki powinny być niższe.  

2.      Obniżyć wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej do 20m oraz wewnątrz  zabudowywanej działki (zmniejszenie budynków o 

jedną kondygnację). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić maksymalnie do 20 m. 

Zaproponowane budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz 

urbanistyczno-architektoniczny i historyczny. 

3.      Zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące się 

pomiędzy pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C, E. Aktualne 

odległość pomiędzy ww. budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza 

warunki życia w sąsiednich budynkach (pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). 

Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie większy niż 1,5.  

 Uzasadnienie 

Inwestycja w proponowanym przez Dewelopera kształcie narusza wypracowany społecznie kompromis, zawarty w obowiązującym planie 

zagospodarowania przestrzennego. Oczekuję przestrzegania ww. wskaźników wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania 



przestrzennego (wysokość, intensywności zabudowy). Obniżenie zabudowy  doprowadzi między innymi do zmniejszenia ilości samochodów 

przejeżdżających ulicami: Stanisława Augusta, Terespolska, Kinowa, Gocławska, Grochowska, co pozwoli uniknąć korków oraz ograniczy 

istniejące problemy z parkowaniem. Już aktualnie nie ma gdzie parkować! Inwestycja wygeneruje ruch co najmniej 800 dodatkowych 

samochodów dziennie – 430 aut nowych mieszkańców przejeżdżających kilku krotnie wciągu dnia ww. ulicami (średnio 75 aut przypada na 100 

mieszkańców Warszawy, dwie osoby na mieszkanie). Plus kilkuset dodatkowych samochodów dziennie osób korzystających  z powierzchni 

użytkowo-usługowej 2800m2 (ogromny ruch i problemy z parkowaniem). Obniżenie zabudowy i jej rozrzedzenie pozwoli zachować istniejący, 

wyjątkowy ład przestrzenno-architektoniczny oraz historyczny Kamionka. Jednocześnie zmniejszy uciążliwość inwestycji w zakresie hałasu (na 

etapie użytkowania inwestycji), zimniejszy straty związane z pogorszeniem wielkości postrzegalnej przestrzeni (brak przytłaczającej zabudowy, 

górującej nad sąsiednimi budynkami i parkiem), zmniejszy poziom pogorszenia warunków świetlnych – dostępu do światła (na ulicy i w 

sąsiednich budynkach). 

 Nasza dzielnica jest unikatowa i nie możemy pozwolić, aby z Perunem stało się to samo, co z Soho, na którym po początkowej fazie 

przyjaznego dla mieszkańców osiedla powstaje blokowisko. Dlaczego bloki z okresu powojennego mogły być budowane z zachowaniem 

przestrzeni pomiędzy budynkami, mogły być niższe, a pomiędzy nimi sadzono drzewa i zieleń?  A dzisiejsi architekci budują na akord, nie licząc 

się z tym jak po oddaniu inwestycji będzie się żyło mieszkańcom? 

 Z poważaniem, 

xxxxxxxxxxxxxxx 

11.01.2023   

Szanowni Państwo, 

w sprawie zabudowy terenu fabryki Perun zgłaszam następujące uwagi: 

Wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m powinna być obniżona. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania 

przestrzennego dla tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie powinny być wznoszone budynki przewyższające swoją 

wysokością sąsiednią zabudowę pierzei kamienic przy ul. S. Augusta o kilka kondygnacji. 

Wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej do 20m oraz wewnątrz zabudowywanej działki (zmniejszenie budynków o jedną kondygnację) 

należy obniżyć. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić maksymalnie do 20 m. 



Zaproponowane budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej. To szpeci krajobraz 

urbanistyczno-architektoniczny i historyczny. 

Zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące się 

pomiędzy pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C, E. Aktualne 

odległość pomiędzy ww. budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza 

warunki życia w sąsiednich budynkach (pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). 

Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie większy niż 1,5. 

 Inwestycja w proponowanym przez Dewelopera kształcie narusza wypracowany społecznie kompromis, zawarty w obowiązującym planie 

zagospodarowania przestrzennego.  

Oczekuję przestrzegania ww. wskaźników wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wysokość, intensywności zabudowy).  

Obniżenie zabudowy doprowadzi między innymi do zmniejszenia ilości samochodów przejeżdżających ulicami: Stanisława Augusta, Terespolska, Kinowa, 

Gocławska, Grochowska, co pozwoli uniknąć korków oraz ograniczy istniejące problemy z parkowaniem. Aktualnie nie ma już gdzie parkować! Inwestycja 

wygeneruje ruch co najmniej 800 dodatkowych samochodów dziennie – 430 aut nowych mieszkańców przejeżdżających kilkukrotnie w ciągu dnia ww. 

ulicami - średnio 75 aut przypada na 100 mieszkańców Warszawy, dwie osoby na mieszkanie. Plus kilkuset dodatkowych samochodów dziennie osób 

korzystających  z powierzchni użytkowo-usługowej 2800m2 - ogromny ruch i problemy z parkowaniem.  

Obniżenie zabudowy i jej rozrzedzenie pozwoli zachować istniejący, wyjątkowy ład przestrzenno-architektoniczny oraz historyczny Kamionka. Jednocześnie 

zmniejszy uciążliwość inwestycji w zakresie hałasu na etapie użytkowania inwestycji, zmniejszy straty związane z pogorszeniem wielkości postrzeganej 

przestrzeni (brak przytłaczającej zabudowy, górującej nad sąsiednimi budynkami i parkiem), zmniejszy poziom pogorszenia warunków świetlnych – dostępu 

do światła na ulicy i w sąsiednich budynkach. 

Z wyrazami szacunku 

xxxxxxxxxxxxx 

 

 



11.01.2023  

 

Szanowni Państwo, 
Jako osoba związana z Pragą Południe, również rodzinnie (od wielu pokoleń moja rodzina była związana z tym miejscem) pragnę gorąco wyrazić swój 
sprzeciw wobec takiej firmy inwestycji. 
 
Rozumiem, że Praga - Kamionek to dzielnica, która musi żyć i się rozwijać ale to nie stoi w sprzeczności z tym, by zachować jest historyczną spójność i 
swoisty, unikatowy charakter.  
 
Moje oburzenie wywołuje projekt wybudowania 7 piętrowego kolosa, który zaburzy architektoniczny ład i krajobraz tak drogiej mi dzielnicy. 
Tak duży budynek nie tylko będzie estetycznym koszmarkiem ale godzi w żywotne interesy wspólnoty ludzi mieszkającej na tym osiedlu np. ograniczając 
dostęp do słońca. 
 
Wierząc, że jesteśmy w stanie wspólnie budować przyjazną dla ludzi przestrzeń, wierząc, że jesteście Państwo firmą stawiającą na wartości, a nie jedną z 
tych korporacji, którą cechuje chciwości i żądza nieuzasadnionego wzbogacenia się, apeluję o zmianę projektu! 
Jestem przekonana, że chcecie Państwo budować wizerunek firmy przyjaznej i uczciwej, współpracującej z rdzennymi mieszkańcami tej dzielnicy.  
 
Dlatego ponownie proszę zmieńcie projekt! Zgoda buduje, nienawiści rujnuje - ufam, że dla firmy deweloperskiej to przysłowie jest bliskie sercu.  
 
Pozdrawiam 
xxxxxxxxxxxxxxx 

 

11.01.2023  

Dzień dobry, 

W związku z planowaną inwestycją w miejscu dawnej fabryki PERUN pragnę zgłosić swoje wielkie zaniepokojenie przedstawionym projektem inwestycji. 

Nie wyobrażam sobie aby w tej przestrzeni pojawił się tak ogromny budynek, który będzie znacząco wyższy od pozostałych. Wystarczy spojrzeć na okropne 

zabudowania SOHO przy ul. Mińskiej, ani nie ma to klimatu industrialnego ani ustandaryzowanej formy. To samo zadzieje się w naszej przestrzeni, gdzie 

wszystkie budynki mają określoną wysokość. To jest absurdalne, że chcecie Państwo złamać wszelkie zasady nie patrząc na całość przestrzeni urbanistycznej 

i wciskacie ogromny budynek w plac dawnej fabryki PERUN.  



Zwracam się do Państwa z prośbą o refleksję i wycofanie tego absurdalnego projektu i wzięcie pod uwagę potrzeb mieszkańców i dostosowanie się do 

otoczenia. Brak zmian w projekcie będzie dla mnie jako mieszkanki Kamionka wielką ignorancją 

 

Pozdrawiam 

Xxxxxxxxxxxxxxx 

 11.01.2023 

UWAGI 

W związku z inwestycją w sprawie zabudowy terenu fabryki Perun zgłaszam następujące wnioski / uwagi: 

1.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta do 15m. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla 
tego terenu – zabudowa maksymalnie może wynosić do 15 m. Nie wznosić budynków przewyższających wysokością sąsiednią zabudowę pierzei kamienic 
przy ul. S. Augusta o kilka kondygnacji. 

2.      Należy obniżyć wysokości budynków od strony ul. Grochowskiej do 20m oraz wewnątrz  zabudowywanej działki (zmniejszenie budynków o jedną 
kondygnację). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa może wynosić maksymalnie do 20 m. Zaproponowane 
budynki przewyższają wysokością sąsiadującą przedwojenną pierzeję kamienic przy ul. Grochowskiej i szpecą krajobraz urbanistyczno-architektoniczny i 
historyczny. 

3.      Zmniejszenie zagęszczenia zabudowy i utrzymanie ciągu wymiany powietrza oraz osi widokowej biegnącej przez podwórza znajdujące się pomiędzy 
pierzejami kamienic ul. Stanisława Augusta i ul. Grochowskiej – zwiększenie odległości pomiędzy budynkami B, C, E. Aktualne odległość pomiędzy ww. 
budynkami są zbyt małe, np. pomiędzy budynkiem B i C zaledwie 7 m, co tworzy zwartą ścianę zabudowy, pogarsza warunki życia w sąsiednich budynkach 
(pogorszenie warunków świetlnych, przepływu mas powietrza, przytłaczający widok, okno w okno). Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w 
obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie większy niż 1,5. 

Uzasadnienie 

Inwestycja w proponowanym przez Dewelopera kształcie narusza wypracowany społecznie kompromis, zawarty w obowiązującym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Oczekuję przestrzegania ww. wskaźników wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wysokość, intensywności 



zabudowy). Obniżenie zabudowy  doprowadzi między innymi do zmniejszenia ilości samochodów przejeżdżających ulicami: Stanisława Augusta, Terespolska, 
Kinowa, Gocławska, Grochowska, co pozwoli uniknąć korków oraz ograniczy istniejące problemy z parkowaniem. Już aktualnie nie ma gdzie parkować! 
Inwestycja wygeneruje ruch co najmniej 800 dodatkowych samochodów dziennie – 430 aut nowych mieszkańców przejeżdżających kilku krotnie wciągu dnia 
ww. ulicami (średnio 75 aut przypada na 100 mieszkańców Warszawy, dwie osoby na mieszkanie). Plus kilkuset dodatkowych samochodów dziennie osób 
korzystających  z powierzchni użytkowo-usługowej 2800m2 (ogromny ruch i problemy z parkowaniem). Obniżenie zabudowy i jej rozrzedzenie pozwoli 
zachować istniejący, wyjątkowy ład przestrzenno-architektoniczny oraz historyczny Kamionka. Jednocześnie zmniejszy uciążliwość inwestycji w zakresie 
hałasu (na etapie użytkowania inwestycji), zimniejszy straty związane z pogorszeniem wielkości postrzegalnej przestrzeni (brak przytłaczającej zabudowy, 
górującej nad sąsiednimi budynkami i parkiem), zmniejszy poziom pogorszenia warunków świetlnych – dostępu do światła (na ulicy i w sąsiednich 
budynkach). 

xxxxxxxxxxxx  

11.01.2023  

 Jako mieszkaniec kamienicy przy ul. St. Augusta 32 proszę, abyście Państwo obniżyli planowaną wysokość budynków. Nasza okolica ma charakter 

kameralny, „dla ludzi”, jest tu niska zabudowa i nie zakłócajcie nam tego. Tak wysokie i duże gabarytowo budynki budujcie na obrzeżach miasta, gdzie 

dopiero tworzy się tkanka miejska i można ją ukształtować od nowa. Tu ona już istnieje. Miasto jest naszą wspólną wartością, dbajmy o nie, są miejsca, do 

których nie wkracza się w kaloszach tylko wchodzi w kapciach. I to jest takie miejsce.  

Proszę także, aby wjazd na nowe osiedle był wyłącznie od ul. Grochowskiej. Tam też proszę abyście stworzyli miejsca parkingowe dla osób, którym nie 

będzie się chciało wjeżdżać do podziemnego parkingu. Od strony Grochowskiej powinna być strefa industrialna nowego osiedla a od strony St. Augusta 

strefa kameralna, wypoczynkowa. Nowi mieszkańcy także będą potrzebowali strefy odpoczynku i ciszy, nie twórzcie z osiedlowej uliczki, jaką jest St. Augusta 

ruchliwej arterii. Ludzie będą chcieli kupować wasze mieszkania myśląc, że zamieszkają na obrzeżach Parku Skaryszewskiego. W rzeczywistości szykujecie im 

mieszkanie na wyspie między dwiema ruchliwymi ulicami. Naprawdę tego dla nich chcecie? 

Proszę też aby wasze osiedle było nie grodzone, tak by stało się wspólną przestrzenią i wtopiło się w istniejący krajobraz. Także dla nowych mieszkańców tak 

jest lepiej. Porozmawiajcie z psychologami o tym co się dzieje z dzieciakami wychowywanymi na grodzonych osiedlach gdy dorastają. Zachęcam do 

zapoznania się z doświadczeniami rodziców z enklaw typu Soho.  

Z szacunkiem, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



11.01.2023 

dziękuję za wskazanie strony - widocznie nie zauważyłam jej wcześniej. 

Czy mogłaby Pani uściślić informację i napisać, ile ogółem siedlisk zostało stwierdzonych na terenie Peruna? z uwzględnieniem gatunków ptaków. 

Z poważaniem 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

10.01.2023  

 Dzień dobry 

 Poproszę o  udostępnienie  informacji o gatunkach ptaków mających swoje siedliska na terenie fabryki Perun i o planowanej kompensacji przyrodniczej. 

Informacja ta zawarta była w prezentacji pokazywanej na którymś ze spotkań, ale nie ma jej w obecnie dostępnej prezentacji na Państwa stronie. 

 

10.01.2023  

Szanowni Państwo!  

Poniżej przedstawiam swoje uwagi dotyczące planowanej inwestycji na terenie dawnej fabryki Peruna. Dodam, że podzielają je moi sąsiedzi z ulicy Stanisąłwa 
Augusta. 

 Zachowanie zgodnie z planem usługowego charakteru inwestycji.  

Jako mieszkaniec Kamionka uważam, że pierwotny plan zakładający powstanie na tym terenie budynków usługowych odpowiadał dokładnie potrzebom 
mieszkańców. Wprawdzie deweloper twierdzi, że uległy one zmianie, ale wszystkie dotychczasowe spotkania dobitnie wskazują, że tak nie jest.  Istniejące do 



końca 2022 roku na terenie Peruna firmy usługowe i rzemieślnicze cieszyły się dużą popularnością i na pewno warto dalej rozwijać usługowy, a nie 
mieszkaniowy charakter tej lokalizacji.   

Prezentowane przez dewelopera wizualizacje z kolejnymi kawiarniami, restauracjami i piekarniami zupełnie nie odpowiadają potrzebom mieszkańców 
korzystających do tej pory z stacji kontroli pojazdów, renowacji mebli, warsztatów, usług ramiarskich i sportowych i innych. Zwłaszcza jeśli popatrzeć na 
intensywną zabudowywanie budynkami mieszkalnymi terenów po północnej stronie Grochowskiej, to usługodawcy nie będą narzekać na brak klientów  

 Forma inwestycji  

Zgodnie z planem zabudowa dla terenu Peruna nie może przekraczać 20 m od strony Grochowskiej i 15 m od strony St. Augusta. Dzięki tak zdefiniowanej 
wysokości budynków miały się one wpisywać w otaczające je kamienice ulicy Grochowskiej i Stanisława Augusta. We wniosku inwestora natomiast są podane 
wysokości większe o kilka kondygnacji z każdej ze stron. Oznacza to, że miałyby one rażąco dominować nad otaczającą je zabudową.  

 Kolejny już projekt zakłada umiejscowienie w tym miejscu masywnych budynków, o kształcie sześcianów i maksymalnej kubaturze oraz jednolitych fasadach. 
Tej wielkości i w takiej formie budynki przytłaczają wszystko co jest dookoła.  

 Co więcej planowane  25m na wąskiej ulicy Stanisława Augusta zmienią ją w ciemny wąwóz.  

Oczywiście powodem jest chęć zmaksymalizowania zysków, ale w tym wypadku zyski rażąćo dominują nad dobrym smakiem i poszanowaniem otoczenia.  

 Sytuacja na ulicy Stanisława Augusta  

Projekt zakłada utworzenie w budynkach mieszkalnych 285 mieszkań i 300 miejsc parkingowych, a przecież potencjalni mieszkańcy tych budynków mogą mieć 
więcej niż jeden samochód. Co więcej należy liczyć się z dojazdem na teren Peruna osób korzystających z lokalu oświatowego lub usług.   

Cały ruch obsługujący tych mieszkańców oraz mieszkańców inwestycji na Stanisława Augusta 71 ma być obsługiwany przez wąską, częściowo jednokierunkową 
ul. Stanisława Augusta . To mała lokalna uliczka, która jest już teraz zakorkowana w godzinach szczytu. Nie trzeba mieszkać w tej okolicy, żeby zrozumieć, że 
kilkaset, jeśli nie więcej samochodów na tak niewielkim odcinku totalnie zablokuje zarówno ulicę Stanisława Augusta, jak i inne okoliczne wąskie 
uliczki.  Jedynym rozwiązaniem jest utrzymanie wjazdu od strony ulicy Grochowskiej.  

Do tego należy dołożyć parkujące samochody, tych mieszkańców nowych inwestycji, którzy będą ich mieć więcej samochodów niż miejsc parkingowych, dla 
których już w tej chwili brakuje miejsc postoju.  



Konsekwencją jest wywołane zwiększonym ruchem większe zanieczyszczenie i hałas znaczne pogorszenie komfortu życia dotychczasowych mieszkańców.  

W inwestycji w tym kształcie widać brak poszanowania dla obecnych mieszkańców, otoczenia, środowiska oraz dla przepisów i wytycznych dla tego obszaru. 
Taka zabudowa wpłynie negatywnie na jakość życia mieszkańców Kamionka. Dlatego uważam, że należy powrócić do pierwotnych założeń dla tego terenu.  

Z poważnem 

xxxxxxxxxxxxxxx 

30.12.2022 

Dzień dobry, Czy znane są już układy mieszkań i orientacyjne ceny w Państwa inwestycji? Czy wnętrza są jeszcze na etapie projektowania? Pozdrawiam, 

xxxxxxxxxxx 

28.12.2022  

Dzień dobry, 

W bardzo bliskim sąsiedztwie inwestycji Fabryka Perun powstaje Sinfonia Varsovia (http://www.sinfoniavarsoviacentrum.pl/). W prezentacji projektowany 

gmach Sinfonii nie pojawia się ani razu jako inspiracja, ani w żaden inny sposób. W związku z tym mam kilka pytań. 

Pierwsze, bardzo ogólne - czy powstający gmach i zmiana jego otoczenia były brane w jakiś sposób pod uwagę podczas projektowania Fabryki Perun? 

Drugie, które jest bliższe sercu spacerowicza-biegacza. 

Na stronie Sinfonii można znaleźć załączoną grafikę. Obrazek przedstawia m.in. plany bulwaru, który miałby powstać wzdłuż ulicy Terespolskiej. Czy braliście 

Państwo pod uwagę powstanie tego bulwaru, planując skwer przy Perunie? Z racji niedużej odległości, być może istnieje jakiś potencjał na synergię obydwu 

terenów zielonych.  

http://www.sinfoniavarsoviacentrum.pl/


 

Pozdrawiam serdecznie,  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 27.12.2022   

Szanowni Państwo, 

 Na wstępie jako wieloletni mieszkaniec Kamionka chciałem podkreślić, że cieszy mnie pomysł nadania drugiego życia dawnym zakładom Perun.  

Zarówno pierwsza koncepcja jak i druga bardzo mi się podobają. W związku z możliwością wzięcia udział w dialogu dotyczącym inwestycji chciałem zgłosić 

swoje dwie uwagi do przygotowanej koncepcji. 

 1)      Wjazd do garażu od ulicy Grochowskiej zamiast od Stanisława Augusta 



Zgodnie z przedstawioną koncepcją w ramach inwestycji Perun ma powstać około 300 miejsc postojowych. W ostatnim czasie została oddana inwestycja 

Rezydencja Augusta mieszcząca się przy ulicy Stanisława Augusta 71 (naprzeciwko planowanej inwestycji Perun). Z informacji jakie posiadam w 

inwestycji zrealizowanej przez Dom Development znajduje się około 140 miejsc postojowych. Łącznie przybędzie około 440 dodatkowych aut 

poruszających się po ulicy Stanisława Augusta. Na dzień dzisiejszy poruszanie się ulicą jest mocno utrudnione ze względu na ilość aut oraz możliwość 

parkowania samochodów wzdłuż ulicy Stanisława Augusta aż to skrzyżowania z ulicą Terespolską. Proponowałbym przeniesienie wjazdu na teren 

inwestycji od ulicy Grochowskiej, która jest dwupasmowa i ma znacznie większą przepustowość.  

Zrobienie wjazdów do garaży od strony ulicy Grochowskiej znacząco polepszy możliwość komunikacji mieszkańcom i zapobiegnie zatorom.  

 2)      Wstępny projekt zielonego skweru - place zabaw (inwestycja towarzysząca) 

Osobiście uważam, że robienie dwóch placów zabaw dla dzieci w tym miejscu jest złym pomysłem. Poniżej w kilku punktach wytłumaczę dlaczego: 

         Są to tereny dawnego cmentarza staroobrzędowców na Kamionku. Przez szacunek dla miejsca oraz dla ludzi, którzy byli tam pochowani 

uważam, że nie powinno się robić w tym miejscu placu zabaw dla dzieci.  

Z tego co wiem większość okolicznych mieszkańców (sąsiadów) podziela moje zdanie.  

         Bliskość ruchliwej ulicy grochowskiej co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla małych dzieci. Sam jestem ojcem 2 letniego chłopca i wiem 

jak w mgnieniu oka potrafi mi uciec z placu zabaw.  

Koncepcja nie uwzględnia dodatkowego ogrodzenia od ulicy Grochowskiej, które zabezpieczyłoby przed wbiegnięciem dziecka na ulicę. 

         Zanieczyszczenia generowane przez auta poruszające się ulicą Grochowską wpływające bezpośrednio na zdrowie bawiących się tam 

dzieci. 

Jako alternatywę proponowałbym reaktywację przez miasto kultowego placu zabaw na górce (Błonia Elekcyjne), który znajduje się zaledwie 200-300m od 

planowanego placu zabaw (3-4 minuty spacerem).  

Miejsce to jest otoczone zielenią i jest bezpieczne dla małych dzieci. Z informacji jakie posiadam teren jest we władaniu miasta.  

Poniżej pozwoliłem sobie zamieścić lokalizację dawnego placu zabaw wraz z trasą z planowanego placu zabaw w ramach inwestycji Perun.  



Jako dziecko w latach 80 uwielbiałem spędzać tam czas z innymi dziećmi.   

  

 Zdjęcie: Trasa z terenów projektowanego skweru do dawnego placu zabaw na górce  

(Błonia Elekcyjne)  

Wracając do skweru pomiędzy ulicą Grochowską a Stanisława Augusta uważam, że powinien pozostać zielonym skwerem (łącznikiem od ulicy 

Grochowskiej z Błoniami Elekcyjnymi oraz parkiem) z ławeczkami gdzie można ewentualnie usiąść i chwilę odpocząć.  

 Celem podniesienia atrakcyjności skweru można zrobić np. fontannę dla mieszkańców podobną do tej, która znajduje się w parku Polińskiego przy ulicy 

Szaserów lub na terenie inwestycji Elektrownia Powiśle.  



 

 

Zdjęcie: Fontanna - park Polińskiego przy ul. Szaserów.   

  



  

  Zdjęcie: Fontanny Elektrownia Powiśle. 

 Będę wdzięczny za rozpatrzenie moich pomysłów.  

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.  

 Pozdrawiam, 

 Xxxxxxxxxxxxx 

22.12.2022 

- Pierwsza wersja była dużo ładniejsza. Teraz ta miniaturka bramy wygląda żle. Proszę wziąć pod uwagę ogólną estetykę inwestycji a nie tylko sugerować się 

brakiem światła mieszkańców Stanisława Augusta, nawet jeśli mieszka tam inwestor 

 



21.12.2022 

Czy są mieszkania z widokiem na park powyżej 150 m2 

 

21.12.2022 

 Kiedy planujecie Państwo rozpoczęcie sprzedaży mieszkań a kiedy termin oddania do użytku? 



Załącznik 3: uwagi zgłoszone przez formularz



DATA 1. Koncepcja inwestycji mieszkaniowo-usługowej na terenie dawnej fabryki Perun. Na 

terenie dawnej fabryki Perun planujemy zabudowę, która będzie dobrym miejscem 

do życia, odpoczynku i pracy. Będzie też wkomponowana w zabytkowy obszar 

dawnych hal produkcyjnych. Dzięki otwartemu przejściu przez odnowiony teren, 

usługi w parterach budynków będą łatwo dostępne, miejsce będzie mogło tętnić 

życiem, a zabytki będą widoczne i wyeksponowane. W ramach inwestycji 

towarzyszących, w jednym z budynków usytuowanych przy ulicy St. Augusta 

powstanie lokal oświatowy o powierzchni 320 m2, który może zostać przeznaczony 

na przedszkole. Inwestor zrealizuje również publiczny skwer na sąsiadującym terenie 

pomiędzy ulicami Grochowską i Stanisława Augusta. Co ogólnie sądzisz o tej 

koncepcji? 

2. Wspólny teren otwarty. Przestrzeń między 

nowymi budynkami będzie otwarta i 

ogólnodostępna, dzięki czemu każdy będzie mógł 

wejść do środka, skorzystać z usług oraz obejrzeć 

zabytkowe budynki, które otrzymają drugie 

życie. Powstanie także ścieżka edukacyjna 

ukazująca historię tego miejsca. Co sądzisz o naszej 

koncepcji dotyczącej przestrzeni ogólnodostępnej? 

Czy na coś jeszcze warto zwrócić uwagę?

3. Powierzchnie usługowe. W parterach planujemy 

lokale usługowe, które będą służyć okolicznym 

mieszkańcom. Jakie usługi powinny się znaleźć w tych 

lokalach?

4. Inwestycja towarzysząca – realizacja skweru. W ramach 

inwestycji towarzyszącej zrealizowany zostanie m.in. skwer 

znajdujący się obok Peruna, pomiędzy ulicami Grochowską a 

Stanisława Augusta. Wstępna koncepcja zakłada wydzielenie 

trzech stref: wejściowej od ulicy Grochowskiej, strefy 

otwartej przestrzeni oraz strefę zabaw i rekreacji od strony 

ulicy Stanisława Augusta. Jaki charakter powinno mieć to 

miejsce? Co mogłoby się tutaj znaleźć?

5. Podziel się z nami swoimi uwagami i sugestiami. Napisz swoje sugestie lub uwagi, 

które według Ciebie powinny być wzięte pod uwagę podczas realizacji inwestycji.

19.12.2022 boje się, że te bloki przysłonią nie tylko zabytkowe hale, ale także przestrzeń wokół 

(zwłaszcza to przejście od Grochowskiej do Stanisława Augusta, gdzie jest teren po 

starym cmentarzu). Na publicznym skwerze, w tej części gdzie ostatnio zburzono 

baraki, możnaby zrobić wybieg dla psów (nie ma takiego w parku) 

super jakby było swobodne przejście od 

Grochowskiej do Stanisława Augusta, bo wtedy 

prosto z Peruna będzie można wejść do parku (przy 

nowych blokach na Stanisława Augusta jest już 

przejście do parku). Mam też nadzieję, że na terenie 

Peruna będzie zielono a nie tak betonowo jak w 

Koneserze. 

Najbardziej zależy mi na tym, żeby to nie były usługi 

tylko dla klasy średniej. W okolicy mieszka dużo osób 

starszych, osób gorzej sytuowanych finansowo. Mam 

poczucie że wokół jest coraz mniej przestrzeni dla nich. 

Jako przedstawicielka wolnego zawodu mieszkająca 

obok ucieszyłabym się z przestrzeni coworkingowej 

albo (nawet lepiej) kawiarni w której można 

swobodnie przyjść ze swoim komputerem do pracy. A 

może lokal z przeznaczeniem na działania lokalne, dla 

praskich organizacji pozarządowych? 

a może wybieg/plac zabaw dla psów? Tam bardzo dużo ludzi 

przechodzi z psami (wszyscy którzy idą od Grochowskiej na 

odcinku Gocławska- Terespolska), a w całym parku nie ma 

wybiegu dla psów. Ławki z oparciami, żeby osoby starsze idące 

do parku od Grochowskiej mogły odpocząć. 

30.12.2022+A4:F8Z wizualizacji wynika, że obiekt historyczny nie jest wyesponowany. Proponowana 

wysokość budynków jest dużo wyższa niż w całej pierzei na Grochowskiej, przez co 

zostanie ona zaburzona. Z koncepcji wynika, że zagęszczenie bydynków będzie bardzo 

dużo, co skutkuje nieestetyczną, klaustrofobiczną i ciemną przestrzenią, nieprzyjazną 

dla człowieka. 

Przestrzeń powinna być jak największa i jak 

najbardziej zielona (drzewa i krzewy, a nie rośliny w 

donicach).

Przychodnia publiczna, biblioteka, Pytanie jest źle skonstruowane: proszę o wizualizację skweru i 

podanie jej przestrzeni. W przeciwnym razie ciężko się do 

niego odnieść. Powinien być jak największy, zielony i ogólno-

dostępny.

03.01.2023 Ta zabudowa jest za wysoka i za bardzo zagęśzczona w stosunku do sąsiedztwa. Nowa 

zabudowa powinna mieć max. 4 piętra, tak jak kamienice w ciągu ulicy Stanisława 

Agusta. Przytłacza zabytkową zbaudowę, a nie ją eksponuje.

Wyglada jakby wcale go nie było. Na pewno nie generujące zbyt wiele hałasu w 

spokojnej do tej pory okolicy.

Brzmi jak "greenwashing". Proponowana zabudowa wygląda molochowato.

08.01.2023 Koncepcja jest bardzo fajna: szczególnie wyeksponowanie zabytkowych hal oraz 

otwartość przestrzeni. Bardzo fajny pomysł z przejściem dla pieszych przez Stanisława 

Augusta na wysokości przerw w budynkach Perun i osiedla naprzeciwko (dom 

development) - pomysł był wspomniany w czasie konsultacji online. Bardzo fajna jest 

też niejednolitość kolorów/wzorów budynków. Główny minus inwestycji to zwiększenie 

ruchu na ulicy Stanisława Augusta (super jakby dało się zrobić tam Strefę Zamieszkania 

lub progi zwalniające, bo w sumie to nie chodzi o liczbę samochodów tylko o 

przekraczanie prędkości przez co ulica staje się barierą). Drugi minus to pozostawione 

ogrodzenie z wschodniej strony inwestycji (niemniej rozumiem, że to preferencja 

mieszkańców tych budynków).

Otwartość i ogólnodostępność w tej koncepcji jest 

super i znacznie poprawia charakter okolicy. Jak i 

również stwarza przestrzeń dla usług dla 

okolicznych mieszkańców, gdyż jest bardzo mało 

takich usług w okolicy. Otwartość i zaaranżowanie 

przestrzeni skweru ta też może funkcjonować jako 

zaproszenie mieszkańców Kamionka do parku (Błoni 

i Parku Skaryszewskiego). Elementem brakującym w 

tej układance jest przejście dla pieszych przez 

Grochowską na wysokości skweru. Super również 

funkcjonowałby tutaj stacja Veturillo i fajnie jakby 

przynajmniej główna ścieżka skweru była na tyle 

szeroka, aby rowerzyści i piesi mogli wspólnie z niej 

korzystać (oddzielna ścieżka rowerowa ma tutaj 

niewielki sens).

sklep spożywczy (żabka), paczkomat, restauracje 

(najlepiej zróżnicowane, aby adresować potrzeby 

biedniejszej i bogatszej części mieszkańców - na 

przykład współczesny bar mleczny oraz restauracja 

wegetariańska), punkt sprzedaży biletów symfonia 

Varsovia połączony z kawiarnią (przykład gdzie to 

działa: Teatr XL), szkoła tańca, usługi dla właścicieli 

psów (bardzo dużo mieszkańców okolicy ma psy ze 

względu na park).

W moim odczuci skwer powinien zapraszać na Błonia 

Kamionkowskie i do Parku Skaryszewskiego. Oba te miejsca 

mają relatywnie dziki charakter jak na miejskie parki i za to 

wszyscy w okolic je kochamy. Super jakby ten skwer 

nawiązywał do tego charakteru i nie był przesadnie 

zaaranżowany. Innym fajnym elementem byłoby wydzielenie 

małego fragmentu na łąkę kwietną. Kolejnym elementem 

byłaby minimalna ingerencja w istniejące drzewa (poza jakimś 

pojedynczym niedużym drzewem wyciętym jeśli to pozwoli na 

lepsze usytuowanie ścieżki) oraz same praca w najbliższej 

okolicy drzew powinny być wykonane poza sezonem lęgowym. 

Obecnie działka jest dość nierówna i może warto 

wykorzystać/wbudować ten element w aranżację (wizualizacje 

raczej zakładają, że jest tam równo). Ukośne zejścia/dojścia do 

ścieżki są kluczowe, bo tak jak to widzimy obecnie wszyscy 

chodzimy w taki sposób ignorując ścieżkę z kostki).

Wspomniane już: miejsce na paczkomat, miejsce na Veturillo, utrzymanie charakteru 

skweru w spójności z charakterem parków do których prowadzi. Już obecnie istnieje 

projekt budżetu obywatelskiego, który zakłada remont ścieżki zawartej w skwerze - 

byłoby super jakby udało się uniknąć wymieniania ścieżki dwa razy. Podjęcie próby 

ustawienia Strefy Zamieszkania jako elementu adresującego obawy mieszkańców 

dotyczące zwiększonego ruch na ulicy Stanisława Augusta. Wspomniane na 

konsultacjach online zabezpieczenia prawne przed ogrodzeniem tej inwestycji.

10.01.2023 Sądzę, że umieszczanie zdjęcia ul. Stanisława Augusta sugerującego, że kamienica nr 38 

ma więcej niż 3 piętra sugeruje, że przekłamujecie rzeczywistość dla osiągnięcia swoich 

celów. To nie jest gra fair.

Jak planujecie zagospodarować (zaparkować) 

samochody osób, które przyjadą skorzystać z tych 

usług?

Warzywniak Jeśli ma być tam plac zabaw to ważne by był oświetlony. Budynki od strony st. Augusta są zdecydowanie za wysokie i zupełnie nie wpisują się 

w linie zabudowy tej ulicy. Wjazd na parking od tej małej uliczki to też beznadziejny 

pomysł. Proszę zajrzeć tu o 8 rano i zobaczyc co się dzieje. Jeśli poważnie traktujecie 

sąsiadów inwestycji oraz swoich klientów, czyli przyszłych mieszkańców peruna to 

zdecydowanie problem parkowania powinniście potraktować priorytetowo oraz 

uwzględnić plany wprowadzenia strefy płatnego parkowania, która realnie wprowadzi 

zakaz parkowania na ul. Stanisława Augusta.

wypełnione formularze ze strony dialogu o inwestcji Fabryka Perun



10.01.2023 Koncepcja zdecydowanie korzystniejsza niż poprzednie, jednak wątpliwość budzi 

wysokość budynków, 6 i 7 kondygnacji to stanowczo za dużo. Wjazd/wyjazd na teren 

od ul. Grochowskiej.

Ok Usługi kulturalne, rozrywkowe i sportowe. Otwartej przestrzeni, bez strefy zabawa i rekreacji Wyodrębnienie części terenu dawnych warsztatu samochodowego na zielony parking.

10.01.2023 Koncepcja jeśli chodzi o budynki bardzo ciekawa i interesująca. Jeśli zaś chodzi o 

publiczny skwer to dużo bardziej niż on przydały by się zielone miejsca parkingowe , 

które były by o wiele lepszym pomysłem dla większości okolicznych mieszkańców

Bardzo ciekawa i dobra koncepcja Restauracje , sklepy i lokale usługowe Część zielona od strony ul. Grochowskiej a od strony ul. 

Stanisława Augusta zamiast strefy zabaw i rekreacji miejsca 

parkingowe. Tereny zielone są już tak blisko jeśli chodzi o 

błonia czy park skaryszewski że nie ma konieczności w całości 

przeznaczać tego terenu na zielony skwer.

Witam. Najistotniejszą z kwestii do załatwienia dzięki której zniknęła by większość 

obiekcji co do inwestycji to zorganizowanie wjazdu od ul. Grochowskiej oraz 

wydzielenie z części inwestycji towarzyszącej zamiast miejsc parkingowych na płytach 

ażurowych co zapewniło by zielony charakter tego miejsca a dodatkowo zapewniło by 

miejsca parkingowe zarówno dla okolicznych mieszkańców jak i przyszłych lokatorów 

nowo budowanej inwestycji lub ich gości. Pozdrawiam

11.01.2023 1. Budynki są zbyt wysokie, wystają ponad linię kamienic na ul. Grochowskiej, co psuje 

ład przestrzenny. Są za masywne, ich kubatura jest dużo większa od okolicznych 

budynków. Bliska okolica to jednorodna linia zabudowy z zachowaną maksymalną 

wysokością budynków. Nie psujcie tego krajobrazu! Podobnie na ul. Stanisława 

Augusta od ul. Międzyborskiej jest jednolita zabudowa z zachowaną wysokością 

maksymalną. Nie psujcie tego. 2. Absolutną koniecznością jest zapewnienie wjazdu do 

nowej inwestycji WYŁĄCZNIE od ul. Grochowskiej. Ul. Stanisława Augusta nie jest 

przystosowana do tak dużego ruchu. Kamienice przy ul. Stanisława Augusta 32-38 i 

mniejsze numery - po drugiej stronie ul. Terespolskiej stoją bardzo blisko jezdni. Nie 

można tam puścić ruchu SETEK samochodów, ciężarówek, samochodów dostawczych, 

śmieciarek itd., bo natężenie hałasu będzie zbyt wysokie. To mała, osiedlowa uliczka, 

niedopuszczalne jest skierowanie tu tak ogromnego ruchu samochodów osobowych i 

ciężarowych. Na tak wąskiej i małej uliczce w godzinach szczytu będą tworzyły się korki 

(KORKI - dwa metry od okien kamienic!!!), co dodatkowo powodować będzie 

zwiększenie emisji spalin. 3. Ul. Stanisława Augusta to uliczka wzdłuż parku - na całej jej 

długości jest kilka swobodnych wejść na Błonia. Jak zamierzają Państwo zapewnić tu 

bezpieczeństwo dla pieszych, rowerzystów, rolkarzy, spacerowiczów z psami, dzieci - 

wchodzących/wychodzących do parku przy takim natężeniu ruchu? To niemożliwe. 

Ruch będzie bardzo duży i będzie stanowił nieustające zagrożenie dla ludzi.

Brak PODWÓRKA wewnętrznego. Na środku nowej 

inwestycji zamiast podwórka i przestrzeni wspólnej 

stoi blok. Wspólne są CHODNIKI i ciągi 

komunikacyjne - a nie "przestrzeń".

dowolne Tablica pamięci o cmentarzu. Najważniejszą sprawą jest zapewnienie WYŁĄCZNEGO wjazdu na teren inwestycji od 

ul. Grochowskiej oraz dostosowanie wysokości nowych budynków do wysokości 

pierzei od ul. Grochowskiej i od ul. Stanisława Augusta.

11.01.2023 Mam wątpliwości co do tego, czy projekt zachowuje zasady dobrego sąsiedztwa z 

uwagi na zbyt dużą ilość kondygnacji projektowanych budynków, co - w praypadku 

realizacji inwestycji w tym kształcie - spowoduje zacienienie przestrzeni i mieszkań 

sąsiadów oraz zaburzy krajobraz miejski.

nie zapoznałem się jeszcze z projektem w tym 

zakresie

nie zapoznałem się jeszcze z projektem w tym zakresie nie zapoznałem się jeszcze z projektem w tym zakresie Konieczne jest dostosowanie ilości kondygnacji nowych budynków do otaczającego 

inwestycję sąsiedztwa

11.01.2023 Konieczne jest dostosowanie ilości kondygnacji nowych budynków do otaczającego 

inwestycję sąsiedztwa

jak najwięcej zieleni żeby nie było tylko betonu i 

cegieł

pralnia, sklep spożywczy, restauracja, fryzjer, 

kosmetyczka

może zewnętrzna siłownia będzie tutaj odpowiednia projekt wygląda na przemyślany i całościowo dobrze się komponuje z sąsiedztwem, 

zobaczymy jak będzie z realizacją

11.01.2023 Bardzo podoba mi się koncepcja rewitalizacji terenu poprzemysłowego. Zabytkowe budynki oraz ścieżka edukacyjna to 

bardzo dobry pomysł

sklepy ze zdrową żywnością, apteka, ekologiczny 

warzywniak

więcej uwagi powinno zwrócić się na zieleń Od pewnego czasu rozglądam się za inwestycją mieszkaniową. Bardzo lubię stare 

kamienice, loftów charakter jak również nowoczesną wygodę.Ten projekt łączy 

właściwie większość moich oczekiwań.

11.01.2023 Bardziej podobała mi się pierwsza propozycja WWAA. Tutaj zadecydował głos społeczny. Mnie bardziej 

przekonywała idea wielofunkcyjnego placu 

centralnego w poprzedniej koncepcji.

Najlepiej lokale gastronomiczne, ale nie globalne 

franczyzny. Przydał by się również niszowy sklep 

papierniczy typu paper concept.

W tym miejscu widzę rozwiązanie szalone - publiczna tężnia 

grochowska. Podobne rozwiązanie zastosowano na Pradze 

Północ z wielkim powodzeniem. Była by to rekompensata dla 

mieszkańców zmęczonych ruchliwą ulicą Grochowską. Oprócz 

tężni cenny był by plac do street workoutu- na zasadzie 

pancernych drążków oraz drabinek do podciągania.

Chciał bym tutaj poruszyć pewną kwestię, która ogromnie mnie zmartwiła w toku 

trwania konsultacji społecznych. Jest to lansowany przez mieszkańców ościennych 

budynków pogląd o rzekomym zatkaniu się ulicy Stanisława Augusta w wyniku 

budowy nowego Peruna. Naciskają oni aby wjazdy do garażu podziemnego umieścić 

od strony ulicy Grochowskiej. Ja uważam to za pomysł nietrafiony z kilku powodów. 

Pierwszym i chyba najważniejszym jest fakt, iż rozwiązanie takie wiązało by się z 

pogorszeniem bezpieczeństwa pieszych poruszających się chodnikiem wzdłuż ulicy 

Grochowskiej, który to wjazd musiał by przeciąć. Obecnie z uwagi na fakt, iż teren 

PERUNA nie jest zbyt atrakcyjnym miejscem, ilość pieszych nie jest tam ogromna. W 

przypadku objawienia się nowego miejsca spędzania wolnego czasu dla 

Warszawiaków, ilośc ludzi na tym rejonie ulicy Grochowskiej zmieni się diametralnie. 

Nowa zabudowa zapewne zadziała stymulująco na miejsca usług w najbliższej okolicy, 

co otwiera szanse na totalną zmianę wizerunku tej części pierzei ulicy Grochowskiej. 

Na zasadzie uzupełnienia oraz synergii z przeciwległym PZO mógł by tutaj powstać 

piękny deptak. Przecinanie go potencjalnie niebezpiecznym dla pieszych zjazdem i 

wyjazdem z garażu uważam za podejście krótkowzroczne szczególnie, że w obrębie 

skweru spodziewać można się dużej ilości dzieci oraz młodzieży. Innym argumentem 

za zjazdem od strony pól elekcyjnych jest to aby samochodem włączać się do 

intensywnego ruchu miejskiego bezpośrednio z garażu podziemnego za 

pośrednictwem ulic, gdzie ruch jest uspokojony i jego natężenie mniejsze. Podejście 

takie to coś za coś. Zwiększenie ruchu na Stanisława Augusta, w zamian za 

bezpieczeństwo i odpowiedzialne kształtowanie przyszłego wizerunku dzielnicy.



11.01.2023

Koncepcja postawienia 5 masywnych i przytłaczających kloców na terenie Peruna jest 

nie do przyjęcia. Zwłaszcza wysokie i wpychające się na ulice budynki od strony uli. St. 

Augusta. Cała ta koncepcja w żaden sposób nie wpisuje się w otoczenie. Na prezentacji 

widać wyraźnie o ile większa jest kubatura tych kloców od otaczających zabudowań i 

jak od nich rażąco odstaje. Na tym terenie powinny znajdować się niewielkie pawilony 

usługowe, na których tle dużo bardziej widoczne byłyby zabytkowe hale oraz został by 

zachowany usługowy charakter tego terenu, tak bardzo ceniony przez mieszkańców. 

Blisko 300 dodatkowych mieszkań spowoduje zakorkowanie ul. Stanisława Augusta, a 

wzmożony ruch, hałas, spaliny obniży znacząco komfort życia obecnych mieszkańców. 

Wydaje się też, że otaczające tereny zielony mogą nie znieść naporu kolejnych 1000 

użytkowników (przy założeniu 3 osób na mieszkanie). Podsumowując tego typu 

inwestycja mieszkaniowa jest w tej lokalizacji zupełnie nie na miejscu.

Całą koncepcję - patrz wyżej - uważam za błędną. 

Oczywiście teren Peruna powinien zostać otwarty i 

może się na nim znajdować ścieżka edukacyjna 

natomiast powinien być wykorzystany zupełnie 

inaczej, na usługi dla mieszkańców Kamionka, 

Grochowa i innych dzielnic, bez zabudowy 

mieszkaniowej. Takie są założenia obowiązującego 

planu zagospodarowania i powinny być one 

przestrzegane. Deweloper wiedział o tym decydując 

o inwestycji, a teraz próbuje się zaprezentować jako 

dobroczyńca okolicznych mieszkańców.

Szewc, kaletnik, szklarz, ramiarz, warsztat 

samochodowy, stacja kontroli pojazdów, poprawki 

krawieckie., świetlica dla dzieci, optyk, sala sportowa

Jak najmniej powierzchni utwardzanej i jak najwięcej drzew, 

proponowane "wejście od strony" Grochowskiej wydaje się 

zbędne. Jeśli plac zabaw to jeden, otwarty dla wszystkich. 

Zamknięty plac zabaw dla instytucji oświatowej powinien 

znaleźć się terenie Peruna jako jego integralna część, a nie 

wychodzić na teren wspólny.

Zmiany jakie należy wprowadzić do inwestycji: Zmiana charakteru inwestycji z 

mieszkaniowej na usługowy zgodnie planem zagospodarowania. Zmniejszenie 

kubatury i wysokości budynków (plan zagospodarowanie przewiduje 2-3 kondygnacje 

mniej). Utrzymać wjazd o ulicy Grochowskiej

11.01.2023

są już dwa przedszkola w odległości 100 metrów od tej inwestycji - czy na prawdę na 

siłę potrzebne jest trzecie ? Czemu nie biblioteka której brakuje w okolicy ?

to brzmi ok. siłownia, yoga, fryzjer, dentysta, pralnia, paczkomaty, 

żabka.

nie potrzebna strefy zabaw obok inwestycji - nie brakuje 

placów zabaw i boisk na terenie pobliskich błoni 

kamionkowskich - dodatkowe place zabaw będą tylko zakłócać 

spokój mieszkańcom pod oknami inwestycji (tej i 

sąsiadujących)

obecna wersja inwestycji wymaga następujących zmian: 1. Obecny pomysł aby wjazd 

do Perun był tylko od strony ulicy Stanisława Augusta!(zamiast od Grochowskiej) jest 

całkowicie chybiony. Auta do 300 mieszkań, śmieciarki, auta dostawcze i klientów 

planowanych tam sklepów wjeżdżać będą od strony ul. Augusta co uczyni tą 

kameralną uliczkę nieprzejezdną a przy tym bardzo uciążliwą i głośną!. 2. wysokość 

budynków Perun to 24 metry od strony ulicy Augusta - czyli 2 pietra wyżej niż po 

drugiej stronie ulicy Augusta. Kwestie zysku z inwestycji nie mogą powodować 

stawiania 2 piętra wyższej zabudowy w odleglości 10 metrów. Lokalny plan 

zagospodarowania przewiduje w tym miejscu niższe budynki i takie też postawiło 

Dom Development. 3. robienie parkingów na trawnikach pod oknami mieszkańców 

Rezydencji Augusta jest bardzo słabym pomysłem, który nie tylko zniszczy tamtejszą 

zieleń i kameralny urok ulicy ale też nie przyniesie korzyści bo te miejsca zajęte 

zostaną natychmiast przez mieszkańców Rezydencji Augusta (mają za mało miejsc 

parkingowych w garażach).

11.01.2023

proponuje otworzyc nowoczesna biblioteke dla mieszkancow zamiast kolejnego 

przedszkola - chyba trzeciego w odleglosci 100 m od budynkow

dobry pomysł sklep z pieczywem np. (grzybki```), kawiarnia, żabka, 

paczkomat, siłownia, spa, biedronka, lodziarnia, szewc, 

krawiec, fryzjer

zielony skwer z ławeczkami, siłownia na świeżym powietrzu, 

parking dla rowerów. zero boisk czy placów zabaw - uszanujmy 

mieszkańców, którzy nie chcą krzyczących dzieci i młodzieży 

pod oknami

jestem absolutnie przeciwna wjazdowi do Perun od strony ulicy Augusta. Ta droga 

jest bardzo waska, i będzie nadmiernie obciążona wjazdem do inwestycji przy 

Augusta 71, Peruna i ruchem obecnych mieszkańców. Spowoduje to trudności w 

przejedzie i korki, blokowania przez samochody dostawcze oraz śmieciarki, a z 

parkingów podziemnych w niektórych godzinach wyjazd będzie prawie niemożliwy. 

Wygodny wjazd można zrobić od szerokiej czteropasmowej ulicy `Grochowskiej. 

Dodatkowo likwidacja pasu zieleni przy ulicy Augusta 71 aby przygotować tam 30 

miejsc parkingu naziemnego nie rozwiąże problemu z parkowaniem. a jeszcze 

bardziej utrudni ruch uliczką, do tego zniszczy wypracowany przez Dom Development 

urok zieleni i zacisza. Bloki mieszkalne Perun powinny mieć zabudowę wysokości 

zabudowy Augusta 71, aby harmonizować z otoczeniem i nie sprawiać 

przytłaczającego, dominującego wrażenia, bo i tak nie grzeszą urodą.

11.01.2023

Doceniam pracę lokalnej społeczności i konserwatora w ochronie zabytków. Hipokryzją 

z Państwa strony jest opowiadanie o tym jak wspaniale projekt wpisuje się w te zabytki, 

jak wspaniale Państwo je odsłonili i z jak niesamowitą dbałością podchodzicie Państwo 

do ich ochrony. Poprzednie projekty pokazują jak ważne są one dla Państwa w 

rzeczywistości. Uważam, że inwestycja nie jest wspaniale wkomponowana ani w w 

zabytkowy obszar hal produkcyjnych ani też w sąsiadującą niską zabudowę w tym 

również zabytkowe okoliczne kamienice. Jest przysadzistym i szpetnym elementem 

doklejonym do unikalnej pierzei na Grochowskiej i kupą masywnych i zbyt wysokich 

kloców od Stanisława Augusta. Lokal oświatowy to nie gest dobrej woli tylko warunek, 

który muszą Państwo spełnić. Publiczny skwer natomiast to nie ukłon w stronę lokalnej 

społeczności tylko dbałość o dobrą sprzedaż lokali w inwestycji.

Nie jest to dla mnie absolutnie żadna wartość 

dodana za to z pewnością jest to wartość dodana 

dla Państwa inwestycji. Chwalić moglibyście się 

Państwo gdyby taka przestrzeń powstała na terenie 

inwestycji.

Serwis rowerowy, mechanik, tapicer, krawiec, szewc, 

galeria sztuki, studio jogi.

Drzewa, które już znajdują się na tym terenie. Obniżyć wysokość budynków od ul. Stanisława Augusta do 15 m. Obniżyć wysokość 

budynków od ul. Grochowskiej i wewnątrz terenu do 20 m. Zmniejszyć zagęszczenie 

zabudowy.
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Załącznik 4: Linki do ogólnodostępnych materiałów 
na temat inwestycji i dialogu o inwestycji



Media stołeczne

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,29274745,nowy-pomysl-na-apartamentowce-
w-dawnej-fabryce-perun-po-wecie.html

https://warszawa.naszemiasto.pl/fabryka-peruna-kolejny-etap-propozycji-w-ramach-ustawy-
lex/ar/c9-9148113

https://nowawarszawa.pl/projekt-fabryki-perun-ewoluuje-w-toku-dialogu-o-inwestycji/

https://www.twoja-praga.pl/info/informacje/10492.html

https://informator-stolicy.pl/artykul/zmiana-w-projekcie-fabryki-perun-na-warszawskim-
kamionku

https://portalwarszawski.com.pl/2023/01/11/relacja-tak-ma-wygladac-otoczenie-d-fabryki-
perun-co-na-to-mieszkancy/

http://www.wojewoda.pl/view/1069475/nowy-pomysl-na-apartamentowce-w-dawnej-fabryce-
perun-po-wecie-konserwatora-zabudowa-odsunieta-od-zabytkow

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,29274745,nowy-pomysl-na-apartamentowce-w-dawnej-fabryce-perun-po-wecie.html
https://warszawa.naszemiasto.pl/fabryka-peruna-kolejny-etap-propozycji-w-ramach-ustawy-lex/ar/c9-9148113
https://nowawarszawa.pl/projekt-fabryki-perun-ewoluuje-w-toku-dialogu-o-inwestycji/
https://www.twoja-praga.pl/info/informacje/10492.html
https://informator-stolicy.pl/artykul/zmiana-w-projekcie-fabryki-perun-na-warszawskim-kamionku
https://portalwarszawski.com.pl/2023/01/11/relacja-tak-ma-wygladac-otoczenie-d-fabryki-perun-co-na-to-mieszkancy/
http://www.wojewoda.pl/view/1069475/nowy-pomysl-na-apartamentowce-w-dawnej-fabryce-perun-po-wecie-konserwatora-zabudowa-odsunieta-od-zabytkow


Media biznes / real estate / architektura 1 z 2

https://www.rp.pl/nieruchomosci/art37669611-fabryka-perun-po-nowemu-zabytki-beda-lepiej-

widoczne

https://www.propertynews.pl/mieszkania/projekt-fabryki-perun-ewoluuje-w-toku-dialogu-o-

inwestycji,116339.html

https://www.propertydesign.pl/architektura/104/architekci_z_wwaa_pokazali_nowa_odslone_pr

ojektu_fabryki_perun,41848.html

https://www.whitemad.pl/fabryka-perun-w-warszawie-jego-projekt-ewoluuje-w-toku-dialogu-o-

inwestycji/

https://www.onet.pl/styl-zycia/whitemad/fabryka-perun-w-warszawie-jego-projekt-ewoluuje-w-

toku-dialogu-o-inwestycji/t5m5m2r,30bc1058

https://eurobuildcee.com/news/54039-nowa-koncepcja-fabryki-perun

https://www.rp.pl/nieruchomosci/art37669611-fabryka-perun-po-nowemu-zabytki-beda-lepiej-widoczne
https://www.propertynews.pl/mieszkania/projekt-fabryki-perun-ewoluuje-w-toku-dialogu-o-inwestycji,116339.html
https://www.propertydesign.pl/architektura/104/architekci_z_wwaa_pokazali_nowa_odslone_projektu_fabryki_perun,41848.html
https://www.whitemad.pl/fabryka-perun-w-warszawie-jego-projekt-ewoluuje-w-toku-dialogu-o-inwestycji/
https://www.onet.pl/styl-zycia/whitemad/fabryka-perun-w-warszawie-jego-projekt-ewoluuje-w-toku-dialogu-o-inwestycji/t5m5m2r,30bc1058
https://eurobuildcee.com/news/54039-nowa-koncepcja-fabryki-perun


Media biznes / real estate / architektura 2 z 2

https://architektura.muratorplus.pl/wydarzenia/kolejne-podejscie-do-zabudowy-fabryki-perun-

na-warszawskim-kamionku_12278.html

https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-mieszkaniowe/rewitalizacja-warszawskiego-

peruna-kolejna-wersja-projektu-zmiana-koncepcji-w-wyniku-dialogu-spolecznego-aa-j4CX-1tvF-

e3XD.html

https://cijeurope.com/pl/perun-factory-project-evolves-as-dialogue-about-investment-

continues/post.html

https://www.projektinwestor.pl/aktualnosc/warszawa-zmienia-sie-projekt-fabryki-perun

https://www.propertyjournal.pl/warszawa-nowy-projekt-koncepcyjny-fabryki-perun/

http://www.komercja24.pl/rewitalizacja-fabryki-perun-w-warszawie-jest-nowy-projekt-inwestycji/

https://architektura.muratorplus.pl/wydarzenia/kolejne-podejscie-do-zabudowy-fabryki-perun-na-warszawskim-kamionku_12278.html
https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-mieszkaniowe/rewitalizacja-warszawskiego-peruna-kolejna-wersja-projektu-zmiana-koncepcji-w-wyniku-dialogu-spolecznego-aa-j4CX-1tvF-e3XD.html
https://cijeurope.com/pl/perun-factory-project-evolves-as-dialogue-about-investment-continues/post.html
https://www.projektinwestor.pl/aktualnosc/warszawa-zmienia-sie-projekt-fabryki-perun
https://www.propertyjournal.pl/warszawa-nowy-projekt-koncepcyjny-fabryki-perun/
http://www.komercja24.pl/rewitalizacja-fabryki-perun-w-warszawie-jest-nowy-projekt-inwestycji/


Informacje w mediach społecznościowych

https://www.facebook.com/photo/?fbid=593798362749953&set=a.545823850880738

https://www.facebook.com/PorozumienieDlaPragi/posts/pfbid093X53wJWGgxDcBMPDkpLsMyfq

LqRDih2BseWPvr1yvJkV22gpTK1KLDf9eWmqMQ2l

https://www.facebook.com/StowarzyszenieWiatrak/posts/pfbid02voS57kDZ9epM7S6iptcz34Pp9S

DkA2oJ9HiEonUWQtG4a5RQeF61MgPnDiZC4gmyl

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XHwpGfFVtMB3oGB6CXwJ3J6HbLy

4gBxKeSfWyxs8hy1tyDFHqDGJMtejGiQ4QZcUl&id=106024881832076

https://www.facebook.com/MJN.PragaPoludnie/posts/pfbid0sCqqRsaBPt4rWzUNT9qok8Fx6coD7

FY7XHw9iifmFB6m7itT75voGmxWfkzGwrBzl

https://www.facebook.com/groups/578456923091531/permalink/1206124520324765/

https://www.facebook.com/photo/?fbid=593798362749953&set=a.545823850880738
https://www.facebook.com/PorozumienieDlaPragi/posts/pfbid093X53wJWGgxDcBMPDkpLsMyfqLqRDih2BseWPvr1yvJkV22gpTK1KLDf9eWmqMQ2l
https://www.facebook.com/StowarzyszenieWiatrak/posts/pfbid02voS57kDZ9epM7S6iptcz34Pp9SDkA2oJ9HiEonUWQtG4a5RQeF61MgPnDiZC4gmyl
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XHwpGfFVtMB3oGB6CXwJ3J6HbLy4gBxKeSfWyxs8hy1tyDFHqDGJMtejGiQ4QZcUl&id=106024881832076
https://www.facebook.com/MJN.PragaPoludnie/posts/pfbid0sCqqRsaBPt4rWzUNT9qok8Fx6coD7FY7XHw9iifmFB6m7itT75voGmxWfkzGwrBzl
https://www.facebook.com/groups/578456923091531/permalink/1206124520324765/


Programy radiowe i telewizyjne

https://www.rdc.pl/podcast/jest-

sprawa_4WqzHf5d0xMG8uocYoWD?episode=IlPtfas9rIDp7DiE7wJp&active_page=1#



Transmisje ze spotkań w ramach dialogu

spotkanie online z 19.12.2022 r.: https://www.youtube.com/watch?v=VOgBjo4D3Go 

spotkanie stacjonarne 10.01.2023 r.: https://www.youtube.com/watch?v=etXOZm-NHxA



Załącznik 5: raport mediowy (treści artykułów)



   
  

1 

Perun w mediach 

 
Niniejszy raport został oparty na 30 przekazach z okresu od 2022-12-19 do 2023-01-13. 

 
 
 
Gazeta Wyborcza Stołeczna (nr 294) 19.12.2022  

tytuł: Apartamentowce i zabytki w dawnej fabryce  
temat: Informacja dot. inwestycji mieszkaniowej 
autor: MICHAŁ WOJTCZUK; strona: 2;  
 

 
 
 
 
 
wojewoda.pl 19.12.2022  

tytuł: Nowy pomysł na apartamentowce w dawnej fabryce Perun. Po wecie konserwatora zabudowa odsunięta od zabytków 
temat: Siedem apartamentowców chce wstawić inwestor pomiędzy zabytkowe hale dawnej fabryki Perun przy Grochowskiej 
autor: brak;  

 

 
 
whitemad.pl 22.12.2022  

tytuł: Fabryka Perun w Warszawie. Jego projekt ewoluuje w toku dialogu o inwestycji 
temat: Architekci z pracowni WWAA pokazali nową odsłonę pomysłu na zagospodarowanie Fabryki Perun na warszawskim Kamionku 
autor: Maciej Stacherski;  

 

 
 
architektura.muratorplus.pl 22.12.2022  

tytuł: Kolejne podejście do zabudowy fabryki Perun na warszawskim Kamionku 
temat: Kolejne podejście do zabudowy fabryki Perun na warszawskim Kamionku. 
autor: Piotr Prus;  
 

 
 
eurobuildcee.com 22.12.2022  

tytuł: Nowa koncepcja Fabryki Perun 
temat: Nowa koncepcja Fabryki Perun. 
autor: Opr./editedMR;  

 

 
 
cijeurope.com 22.12.2022  

tytuł: Perun Factory project evolves as dialogue about investment continues 
temat: Prace nad projektem zagospodarowania dawnej fabryki Perun przy ulicy Grochowskiej 
autor: brak;  

PRASA (1) 

WWW (24) 
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Perun w mediach 

 

 
 
propertydesign.pl 22.12.2022  

tytuł: Architekci z WWAA pokazali nową odsłonę projektu Fabryki Perun 
temat: Architekci z pracowni WWAA pokazali nową odsłonę pomysłu na zagospodarowanie Fabryki Perun na warszawskim Kamionku 
autor: brak;  
 

 
 
onet.pl 22.12.2022  

tytuł: Fabryka Perun w Warszawie. Jego projekt ewoluuje w toku dialogu o inwestycji 
temat: Zabudowa na terenie dawnej fabryki Perun 
autor: Adam Zys;  

 

 
 
propertynews.pl 22.12.2022  

tytuł: Projekt Fabryki Perun ewoluuje w toku dialogu o inwestycji 
temat: Architekci z pracowni WWAA pokazali nową odsłonę pomysłu na zagospodarowanie Fabryki Perun na warszawskim Kamionku 
autor: PropertyNews.pl;  
 

 
 
nowawarszawa.pl 22.12.2022  

tytuł: Projekt Fabryki Perun ewoluuje w toku dialogu o inwestycji 
temat: Architekci z pracowni WWAA pokazali nową odsłonę pomysłu na zagospodarowanie Fabryki Perun na warszawskim Kamionku 
autor: Redakcja;  

 

 
 
projektinwestor.pl 23.12.2022  

tytuł: [Warszawa] Zmienia się projekt Fabryki Perun 
temat: Plany dotyczą terenu dawnego zakładu przedsiębiorstwa "Perun" 
autor: brak;  

 

 
 
informator-stolicy.pl 26.12.2022  

tytuł: Zmiana w projekcie Fabryki Perun na warszawskim Kamionku 
temat: Architekci z pracowni WWAA pokazali nową odsłonę pomysłu na zagospodarowanie Fabryki Perun na warszawskim Kamionku 
 
 

 
 
7skynews.pl 26.12.2022  

tytuł: Fabryka Perun po nowemu. Zabytki będą lepiej widoczne 
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Perun w mediach 

temat: Fabryka Perun po nowemu. 
 
 

 
 
rp.pl 26.12.2022  

tytuł: Fabryka Perun po nowemu. Zabytki będą lepiej widoczne 
temat: Fabryka Perun po nowemu. 
autor: aig;  

 

 
 
propertyjournal.pl 27.12.2022  

tytuł: Warszawa: Nowy projekt koncepcyjny Fabryki Perun 
temat: Architekci z pracowni WWAA pokazali nową odsłonę pomysłu na zagospodarowanie Fabryki Perun na warszawskim Kamionku 
 

 

 
 
komercja24.pl 27.12.2022  

tytuł: Rewitalizacja Fabryki Perun w Warszawie – jest nowy projekt inwestycji 
temat: Rewitalizacja Fabryki Perun w Warszawie – jest nowy projekt inwestycji. 
 

 

 
 
muratorplus.pl 29.12.2022  

tytuł: Rewitalizacja Warszawskiego Peruna ma kolejną wersję projektu. Zmiana koncepcji w wyniku dialogu społecznego 
temat: Rewitalizacja Warszawskiego Peruna ma kolejną wersję projektu. 
 
 

 
 
warszawa.naszemiasto.pl 01.01.2023  

tytuł: Fabryka Peruna. Kolejny etap propozycji w ramach ustawy "lex deweloper". Czy uda się przekonać radnych do inwestycji? 
temat: Fabryka Peruna. 
autor: Redakcja Warszawa;  
 

 
 
msn.com 01.01.2023  

tytuł: Fabryka Peruna. Kolejny etap propozycji w ramach ustawy "lex deweloper". Czy uda się przekonać radnych do inwestycji? 
temat: Fabryka Peruna. 
autor: Kamil Jabłczyński;  
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Perun w mediach 

 
tuteraz.pl 02.01.2023  

tytuł: Fabryka Peruna. Kolejny etap propozycji w ramach ustawy „lex deweloper”. Czy uda się przekonać radnych do inwestycji? 
temat: Fabryka Peruna. 
autor: Redakcja;  
 

 
 
twoja-praga.pl 09.01.2023  

tytuł: Kolejny projekt inwestycji w dawnej fabryce Perun przy Grochowskiej 
temat: Jest nowy projekt zabudowy terenu po dawnej Fabryce Perun przy Grochowskiej 301/305. 
autor: brak;  

 

 
 
portalwarszawski.com.pl 11.01.2023  

tytuł: [RELACJA] Tak ma wyglądać otoczenie d. fabryki Perun. Co na to mieszkańcy? 
temat: Projekt zagospodarowania dawnej fabryki Perun 
autor: brak;  
 

 
 
 
 
 
facebook.com 19.12.2022  

tytuł: Siedem apartamentowców chce wstawić inwestor pomiędzy zabytkowe hale dawnej fabryki Perun przy Grochowskiej. 
temat: Siedem apartamentowców chce wstawić inwestor pomiędzy zabytkowe hale dawnej fabryki Perun przy Grochowskiej 
autor: Wyborcza.pl Warszawa;  

 

 
 
facebook.com 27.12.2022  

tytuł: W odpowiedzi na wytyczne mazowieckiego konserwatora zabytków pracownia WWAA przygotowała kolejny projekt zagospodarowania 
fabryki Perun. 
temat: Informacja dotycząca hasła: perun 
autor: Architektura-murator;  
 

 
 
facebook.com 09.01.2023  

tytuł: 2x LEX DEWELOPER - POTRZEBA NASZEGO ZAANGAŻOWANIA Nie ma kiedy podsumować zeszłego roku, bo od samego początku 2023 "dzieje 
się". Otóż 
temat: Informacja dotycząca haseł: grochowska, perun 
autor: Stowarzyszenie Wiatrak;  

 

 
 

SOCIAL MEDIA (5) 
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Perun w mediach 

facebook.com 09.01.2023  

tytuł: Inwestor Grochowska 301/305 sp. z o.o. sp.k. 
temat: Informacja dotycząca haseł: grochowska, perun 
autor: Twoja Praga;  
 

 
 
facebook.com 11.01.2023  

tytuł: Intencją inwestora jest aby nowe budynki były oddzielone od zabytkowych, ale by nawiązywały do nich różnymi elementami 
architektonicznymi i 
temat: Informacja dotycząca hasła: perun 
autor: Portal Warszawski;  
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Publikacja stanowi element Biuletynu wydawanego przez Instytut Monitorowania Mediów 


	080223_raport_perun
	Slajd 1: Fabryka PERUN DIALOG O INWESTYCJI
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20
	Slajd 21
	Slajd 22
	Slajd 23
	Slajd 24
	Slajd 25
	Slajd 26
	Slajd 27
	Slajd 28
	Slajd 29
	Slajd 30
	Slajd 31
	Slajd 32
	Slajd 33
	Slajd 34
	Slajd 35
	Slajd 36
	Slajd 37
	Slajd 38
	Slajd 39
	Slajd 40
	Slajd 41
	Slajd 42
	Slajd 43
	Slajd 44
	Slajd 45
	Slajd 46

	080223_zalaczniki_perun

