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Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy 
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Czym jest Zarząd Zieleni 

Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy to 

w skrócie ZZW. 

Zarząd Zieleni to urząd, który dba o zieleń 

w Warszawie. 

Główna siedziba Zarządu Zieleni nie zajmuje się 

bezpośrednim załatwianiem spraw mieszkańców. 

Zarząd Zieleni ma 2 miejsca w Warszawie, 

w których możesz coś załatwić. 

Kliknij w link, żeby szybko dowiedzieć się więcej o konkretnym 

miejscu. 

• Bosmanat Portu Czerniakowskiego 

• Pawilon Edukacyjny Kamień 

Czym zajmuje się Zarząd Zieleni 

• Zarząd Zieleni sadzi zieleń i ją pielęgnuje. 

Zieleń to drzewa, krzewy i kwiaty 

• Zarząd Zieleni opiekuje się zielenią przy wielu 

ulicach w Warszawie i województwie mazowieckim. 

• Zarząd Zieleni opiekuje się niektórymi parkami, ogrodami 

i innymi miejscami w Warszawie, w których są kwiaty 

i inne rośliny. 

• Zarząd Zieleni projektuje i tworzy nowe tereny zieleni 

oraz ulepsza i remontuje tereny zieleni, które już istnieją. 
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• Zarząd Zieleni opiekuje się niektórymi zielonymi terenami, 

przy których płynie rzeka i innymi miejscami związanymi 

ze zbiornikami wodnymi. 

Zbiornik wodny to na przykład staw w parku. 

• Zarząd Zieleni  prowadzi różne działania, które mają na celu 

ochronę Warszawy przed powodzią, podtopieniami i suszą. 

• Zarząd Zieleni dba o ochronę przyrody. 

• Zarząd Zieleni  edukuje mieszkańców z tematów związanych 

z zielenią miejską, ekologią, ochroną przyrody i środowiska. 

• Zarząd Zieleni prowadzi konsultacje społeczne dotyczące zieleni. 

Konsultacje społeczne to rozmowy pomiędzy pracownikami 

Urzędu i mieszkańcami miasta. 

Dzięki takim rozmowom władze miasta dowiadują 

się, co się mieszkańcom podoba, a co nie 

oraz czego mieszkańcy potrzebują. 

• Zarząd Zieleni organizuje wolontariat dla mieszkańców. 

• Zarząd Zieleni zarządza nieruchomościami, które zostają 

przydzielone Zarządowi Zieleni przez Prezydenta Miasta 

Stołecznego Warszawy. 

Adres 

ul. Hoża 13a 

00-528 Warszawa 
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Wskazówki dojazdu 

• Najbliższy przystanek autobusowy: Wspólna 

• Najbliższy przystanek tramwajowy: Hoża 

• Najbliższy przystanek metra: Centrum 

Kontakt 

• Numer telefonu do kancelarii: 22 277 48 00  

• Numer telefonu do sekretariatu: 22 277 42 00 

• Numer faksu: 22 277 42 01 

Miejskie Centrum Kontaktu czynne przez całą dobę: 19 115 

Na ten numer telefonu możesz wysłać wiadomość SMS: 

512 113 302 

Adres mailowy: kontakt@zzw.waw.pl 

Godziny pracy 

od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:00 do 16:00 

mailto:kontakt@zzw.waw.pl
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Bosmanat Portu Czerniakowskiego 

Co możesz zrobić w Porcie Czerniakowskim 

• Możesz trzymać swoją łódź lub kajak. 

• Możesz wypożyczyć sprzęt wodny. 

• Możesz wziąć udział w zajęciach nauki sportów wodnych. 
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Adres 

ul. Solec 8 

00-439 Warszawa 

Wskazówki dojazdu 

Najbliższy przystanek autobusowy: Torwar 

Kontakt 

• Numer telefonu do kancelarii: 22 277 48 00 

• Numer telefonu do sekretariatu: 22 277 42 00 

• Numer faksu: 22 277 42 01 

Miejskie Centrum Kontaktu czynne przez całą dobę: 19 115 

Na ten numer telefonu możesz wysłać wiadomość SMS: 

512 113 302 

Adres mailowy: kontakt@zzw.waw.pl 

mailto:kontakt@zzw.waw.pl
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Pawilon Edukacyjny Kamień 

Co możesz zrobić w Pawilonie Edukacyjnym Kamień 

• Możesz wziąć udział w zajęciach, warsztatach, piknikach, 

pokazach filmowych i innych wydarzeniach edukacyjnych na 

temat zieleni. 

• Możesz zobaczyć wystawy. 

• Możesz otrzymać broszury i ulotki edukacyjne dotyczące zieleni 

i Wisły. 

• Możesz zgłosić się na wolontariat. 
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Adres 

ul. Wybrzeże Puckie 1 

03 301 Warszawa 

Wskazówki dojazdu 

• Najbliższy przystanek autobusowy: Rondo 

Starzyńskiego 

• Najbliższy przystanek tramwajowy: Wybrzeże Helskie 

Kontakt 

• Numer telefonu do kancelarii: 22 277 48 00 

• Numer telefonu do sekretariatu: 22 277 42 00 

• Numer faksu: 22 277 42 01 

Miejskie Centrum Kontaktu czynne przez całą dobę: 19 115 

Na ten numer telefonu możesz wysłać wiadomość SMS: 

512 113 302 

Adres mailowy: kontakt@zzw.waw.pl

mailto:kontakt@zzw.waw.pl
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Godziny pracy 

od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 10:00 do 16:00 

w sobotę i niedzielę 

w godzinach od 12:00 do 16:00 

Więcej informacji dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

sprawdź deklarację dostępności Zarządu Zieleni 

Miasta Stołecznego Warszawy 

https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/
http://www.arasaac.org/
http://www.arasaac.org/
mailto:http://zzw.waw.pl/deklaracja-dostepnosci.pdf
mailto:http://zzw.waw.pl/deklaracja-dostepnosci.pdf
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