
ZAZIELEŃMY

PUŁKOWĄ

Raport z  konsultacji społecznych

dotyczących ul. Pułkowej

realizowanych

w ramach projektu 

Zielone Ulice

Warszawa, 9 listopada 2018 r.



O PROJEKCIE

Ten raport podsumowuje najważniejsze 

tematy, które mieszkańcy poruszyli w 

konsultacjach ulicy Pułkowej. 

Znajdziesz w nim też skrócony opis 

projektu koncepcyjnego nowego 

zagospodarowania ulicy.

Koncepcja zmian na ul. Pułkowej powstała 

w ramach większego projektu "Zielone 

ulice", obejmującego w sumie kilkadziesiąt 

ulic. Wykonawcy wszystkich projektów 

zostali wyłonieni zgodnie z procedurami 

przetargowymi przez Zarząd Zieleni.

Projekt Zielone Ulice obejmuje nie tylko 

tereny pasów drogowych, lecz również 

powiązane z nimi tereny zieleni. Najpierw 

przeprowadziliśmy analizę obecnego 

zagospodarowania ulic oraz planowanych 

inwestycji. Potem zebraliśmy potrzeby 

użytkowników ulic, co pozwoliło nam 

odkryć potencjał terenów, o których 

mowa. Wreszcie stworzyliśmy koncepcję 

nowego zagospodarowania ulic. 

Nowe koncepcje mają służyć podniesieniu 

jakości przestrzeni i poprawie jakości 

zieleni.

Koncepcja w zakresie zagospodarowania 

pasów drogowych zielenią  będzie 

wykonana przez Zarząd Zieleni m.st. 

Warszawy w kolejnych latach jako element 

realizacji idei Milion Drzew Dla Warszawy 
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Rozmowa o Pułkowej odbywała się 

w ramach konsultacji Zazieleńmy ulice 

Bielan



PRZEBIEG KONSULTACJI

Konsultacje społeczne składały się z dwóch etapów.

• Zbierania wniosków. Uwagi mieszkańców służących projektantom do 
zaprojektowania przestrzeni. Wnioski można było zgłosić drogą e-mailową, 
pocztą, za pomocą ankiet na spotkaniu (5 stycznia 2018 – 15 stycznia 2018)

Spotkanie diagnostyczne odbyło się 14 stycznia 2018 r. (niedziela) w godz. 
10:00-12:30 w Miejscu Aktywności Lokalnej „Samogłoska”, ul. Samogłoska 9A 
lokal 3.

• Zbierania uwag do koncepcji. Uwagi można było zgłaszać droga e-mailową, 
pocztą, podczas spotkania (23 marca 2018 – 9 kwietnia 2018)

Spotkanie obejmujące prezentację koncepcji odbyło się 25 marca (niedziela) od 
godz. 10:00 do 13:00 w Miejscu Aktywności Lokalnej „Samogłoska”, ul. 
Samogłoska 9A lokal 3.

Szczegółowy opis akcji informacyjnej i przebiegu konsultacji znajduje się w 
osobnym dokumencie. Link do niego znajdziesz w ramce na końcu raportu.
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UWAGI Z PIERWSZEGO 
ETAPU KONSULTACJI

Podczas I etapu konsultacji zebrano 15 pytań, uwag i postulatów. Wypowiedzi  
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści 
zostały zapisane łącznie. 

ZIELEŃ

Należy posadzić drzewa w pasie dzielącym jezdnie na odcinku od ul. Dzierżoniowskiej 
do granic miasta.

Trzeba wprowadzić gęste nasadzenia drzew i krzewów po zachodniej stronie ul. 
Pułkowej, spełniające funkcje izolacyjną.

Teren pomiędzy McDonalds a stacją benzynową Lotos należy przeznaczyć na 
publiczny teren zieleni o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.

Proponuję stworzenie miejskiej łąki kwietnej.

MAŁA ARCHITEKTURA

Należy zainstalować kosze na śmieci wzdłuż ulicy.

CIĄGI KOMUNIKACYJNE

Trzeba wyremontować chodnik oraz ścieżkę rowerową na odcinku od ul. Heroldów do 
ul. Dzierżoniowskiej.

Postuluję budowę ścieżki rowerowej i chodnika po wschodniej stronie ulicy.

INNE

Należy wybudować ekran fitoremediacyjny po zachodniej stronie ul. Pułkowej na 
odcinku od ul. Dzierżoniowskiej do ul. Wóycickiego kosztem likwidacji istniejącego 
chodnika.

Postuluję budowę ekranów akustycznych pomiędzy rzędem drzew i krzewów 
oddzielających ulicę i osiedle.

UWAGI UWZGLĘDNIONE W KONCEPCJI

Zaproponowana koncepcja, która powstała po konsultacjach, przewiduje grupowe 
nasadzenia drzew w pasie dzielącym jezdnie, jak i nasadzenia wzdłuż ulicy spełniające 
funkcję izolacyjną. Spełnia również postulat dotyczący stworzenia terenu zieleni o funkcji 
rekreacyjno-wypoczynkowej oraz miejskiej łąki kwietnej. Projekt uwzględnia elementy 
małej architektury wzdłuż ulicy m.in. kosze na śmieci. 

UWAGI NIEUWZGLĘDNIONE W KONCEPCJI

Likwidacja chodnika po zachodniej stronie ulicy i poszerzenie ciągu przeznaczonego dla 
ruchu pieszo – rowerowego stoją w sprzeczności z planowanym przez Zarząd Dróg 
Miejskich (ZDM) remontem. Projekt nie przewiduje budowy ekranów akustycznych. 
Funkcja fitoremediacyjna może być realizowana poza pasem drogowym. 4



UWAGI Z DRUGIEGO ETAPU 
KONSULTACJI

Podczas II etapu konsultacji można było 
wypowiedzieć się na temat koncepcji 
zagospodarowania (link do 
konsultowanej koncepcji znajdziesz w 
ramce na końcu raportu). Zebrano 11 
pytań, uwag i postulatów. Wypowiedzi  
uczestników konsultacji zostały 
przepisane i ujednolicone redakcyjnie, a 
te o zbliżonej treści zostały zapisane 
łącznie.

DRZEWA I KRZEWY

Koncepcja powinna uwzględniać 
aktualną inwentaryzację drzew i 
krzewów. 

Postuluję o nasadzenie świerku 
serbskiego.

Należy zwiększyć ilość grup drzew 
wzdłuż ul. Pułkowej.

TRAWNIKI

Dlaczego zrezygnowano z traw w 
pasie drogowym? 

Czy trawniki z roślinnością 
synantropijną będą w jakiś sposób 
zasilane nasionami roślin kwitnących 
uznawanych za synantropijne? 
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UWAGI UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE

Przedstawiona ostateczna koncepcja wykonana jest w oparciu o aktualną inwentaryzację 

drzew i krzewów. Projekt nasadzeń uwzględnia postulowane przez mieszkańców 

nasadzenia świerku serbskiego. Planowane są nasadzenia grup drzew wzdłuż ulicy 

Pułkowej w miejscach, w których pozwala na to infrastruktura podziemna. W przypadku 

trawników z roślinnością synantropijną - przystosowaną do życia w środowisku 

przekształconym przez człowieka, przewiduje się maksymalnie 2 koszenia na sezon. 

Koncepcja uwzględnia przebieg zaprojektowanego w 2017 na zlecenie Zarządu Dróg 

Miejskich ciągu pieszo-rowerowego. Zgodnie z zaleceniem Komitetu Sterującego 

zarekomendowano poszukiwanie innych rozwiązań niż budowa ekranów akustycznych z 

uwzględnieniem dalszego uspokajania ruchu.

Odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące koncepcji można znaleźć w opisie 

koncepcji (na kolejnych stronach) lub uzyskać kontaktując się z Zarządem Zieleni: 

konsultacje@zzw.waw.pl

Postuluję o ograniczenie koszenia na 
powierzchni trawników z roślinnością 
synantropijną 

DROGA ROWEROWA

Dlaczego droga dla rowerów biegnie 
po zachodniej stronie ul. Pułkowej? 

Droga rowerowa powinna być 
oddzielona od chodnika dla pieszych.

Powinna być wydzielona droga 
rowerowa po wschodniej stronie 
ul. Pułkowej pomiędzy ul. Farysa a 
Papirusów. 

INNE

Co z ekranami akustycznymi na 
odcinku od Wóycickiego do 
Dzierżoniowskiej?

Postuluję o postawienie 
biologicznego ekranu akustycznego 
po zachodniej stronie ul. Pułkowej, 
między ul. Wóycickiego i 
Dzierżoniowską.

mailto:konsultacje@zzw.waw.pl
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ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE

Ostateczna koncepcja zakłada obszerne uzupełnienia w roślinności, w graniach pasa 

drogowego bez przebudowy jej zasadniczej struktury, tj. jezdni, chodników i 

oświetlenia, przy czym uwzględnione zostały rozwiązania przedstawione w projekcie 

opracowanym na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich. Projekt zakłada uzupełnienia 

roślinności oraz wprowadzenie ograniczonego programu wypoczynku biernego i 

czynnego.

DOBÓR GATUNKOWY PROJEKTOWANEJ ROŚLINNOŚCI

Dobór gatunkowy roślinności zastosowanej w niniejszym projekcie sporządzono 

w oparciu o wskazania podane w opracowaniu Standardy Kształtowania Zieleni 

Warszawy, październik 2016 (link w ramce na końcu raportu). Oprócz gatunków już 

wymienionych w opisie projektowanych rozwiązań przewiduje się ewentualny 

uzupełniający dobór roślinności, który zostanie sprecyzowany na etapie projektów 

wykonawczych. Oznacza to, że na etapie realizacji mogą się pojawić dodatkowe 

rośliny.

JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?



JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

REJON SKRZYŻOWANIA Z AL. GEN. M. WITTEK I UL. WYBRZEŻE GDYŃSKIE 

(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)

W tej części ulicy Pułkowej przewiduje się uzupełnienie, już istniejących, nowymi 

nasadzeniami drzew: platan klonolistny ‘Pyramidalis’ lub topola osika ’Erecta’ 

Planowane są też nasadzenia krzewów: 

odmiany pęcherznicy kalinolistnej, 

śnieguliczka Chenaulta ‘Hancock’, 

śnieguliczka koralowa, 

rokitnik pospolity, 

dereń biały ‘Aurea’

porzeczka alpejska. 

Zakłada się przekształcenie zniszczonych trawników, tak żeby pojawiły się nowe układy 
roślinne, które powstaną naturalnie poprzez zastępowanie w danym miejscu jednych 
zbiorowisk roślinnych przez inne, na suchych i mało żyznych glebach. W istniejących 
bezodpływowych rowach przydrożnych przewiduje się urządzenie roślinności w formie 
„ogrodów deszczowych”
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JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

REJON MIĘDZY SKRZYŻOWANIAMI Z UL. WYBRZEŻE GDAŃSKIE I UL. 

MUZEALNĄ/HEROLDÓW 

(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)

Po północno-wschodniej stronie ulicy Pułkowej autorzy koncepcji przewidzieli 

nasadzenia głogów jednoszyjkowych ‘Stricta’. Strefy korzeni drzew będą 

zabezpieczone przed kolizją z podziemnymi mediami. Szpaler będzie uzupełniony 

rzędami krzewów z gatunków takich, jak: tawuły, pęcherznica kalinolistna i dereń 

biały. Oprócz tego zakłada się przekształcenie zniszczonych trawników i obsadzenie 

nie tylko nowymi gatunkami traw, ale też innych roślin przystosowanych do życia w 

warunkach zmienionego przez człowieka środowiska, odpornych na 

zanieczyszczenia powietrza, gleby i niedostatek wody. Po stronie południowo-

zachodniej projekt uwzględnia realizację chodnika, ścieżki rowerowej oraz związanej 

z nimi roślinności na podstawie projektów zleconych przez, Zarząd Dróg Miejskich 

(ZDM – link do raportu) oraz odnowienie istniejącego trawnika.

Jeśli chodzi o pas dzielący w tym rejonie, to ze względu na największe obciążenie 

tego rejonu uciążliwościami związanymi z ruchem kołowym przewiduje się 

przekształcenie skrajnych części zniszczonego trawnika pasa dzielącego w 

roślinność przystosowaną do trudnych miejskich warunków. W środkowej części 

pasa projektowane są nasadzenia z róży okrywowej. Na odcinku do skrzyżowania z 

ulicami Muzealną i Heroldów przewidzieliśmy rzędy grusz drobnoowocowych, 

których korzenie również zostaną zabezpieczone przed kolizją z podziemnymi 

mediami.
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Wizualizacja projektu

https://zdm.waw.pl/aktualnosci/raport-z-konsultacji-7-drog-rowerowych-2/


JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

REJON MIĘDZY SKRZYŻOWANIAMI Z UL. MUZEALNĄ/HEROLDÓW I UL. PAPIRUSÓW, 

DZIERŻONIOWSKĄ (link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu 

raportu)

Zniszczone trawniki, położone przy skrajach jezdni, tzn. w pasie dzielącym i po obu 

stronach ul. Pułkowej, zostaną odnowione. Zostaną też dosadzone w tym miejscu 

rośliny dostosowane do trudnych miejskich warunków. Centrum pasa dzielącego w 

tym rejonie zajmie zwarte rzędowe nasadzenie z róży okrywowej, pojawią się rzędy 

grusz drobnoowocowych z zabezpieczonymi od mediów korzeniami.

Po obu stronach jezdni ul. Pułkowej przewiduje się realizację chodników, ścieżek 

rowerowych oraz związanej z nimi roślinności na podstawie projektów zleconych 

przez ZDM.

Blisko skrzyżowania z ul. Papirusów, między istniejącym obiektem usług 

gastronomii i stacją benzynową, poza pasem drogowym, znajduje się zadrzewiony 

teren, który docelowo, po uregulowaniu kwestii własności, zaleca się przekształcić 

w lokalny publiczny ogród wypoczynkowy. Przewiduje się uzupełnienie roślinności 

od ulicy Pułkowej nasadzeniami izolacyjnymi z krzewów i drzew oraz urządzenie 

trawników, a także wbudowanie urządzeń zabawowo-sprawnościowych 

i elementów małej architektury, takich jak wiata, stoliki piknikowe, grill, itp.

Na wysokości ul. Spartakusa, aż do skrzyżowania ulic Pułkowej i Dzierżoniowskiej, 

znajduje się szeroki pas drzew, które może skutecznie oddzielać od uciążliwości 

ruchu drogowego. Przewiduje się uzupełnienie tego pasa nasadzeniami drzew i 

krzewów z gatunków takich jak klon pospolity, grusza pospolita, jarząb mączny, 

pęcherznica kalinolistna, dereń biały i kalina koralowa. W ten sposób powstanie 

wielopiętrowa struktura roślinna oddzielająca mieszkaniową zabudowę przy ul. 

Spartakusa od ul. Pułkowej.
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JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

REJON MIĘDZY SKRZYŻOWANIAMI Z UL. DZIERŻONIOWSKĄ I UL. WÓYCICKIEGO 

(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)

Projektowane zmiany w pasie dzielącym tego rejonu będą miały podobny zakres, co 

poprzednio. Na tym odcinku projektanci przewidują roślinność synantropijną i zwarty pas 

róży okrywowej, a także grupy drzew z gatunków takich jak brzoza brodawkowata i sosna 

czarna, rozplanowane nieregularnie wzdłuż pasa. Decyzja ta związana jest z wysokim 

walorem krajobrazowym otoczenia ulicy Pułkowej, w których występują zwarte 

zadrzewienia, ciągnące się aż do granic miasta. Grupy drzew rozrzucone wzdłuż pasa 

zaprojektowano z myślą o tym walorze.

Park Młociński po północno-wschodniej stronie ulicy ma sam w sobie tak wysoką wartość 

przyrodniczą i krajobrazową, że nie ma potrzeby zmian w tym miejscu. Jedyny nowy 

element na tym terenie to trasa rowerowa o nawierzchni naturalnej, zintegrowana z 

parkowym szlakiem na rzucie elipsy, przewidzianej od ul. Papirusów aż do Burakowa. Dla 

ścieżki tej brak miejsca w pasie drogowym, po północno-wschodniej stronie ulicy. Poza 

tym jazda rowerem przez park niesie nieporównanie więcej korzyści, niż wzdłuż ruchliwej 

ulicy. Celowe byłoby opracowanie całościowego projektu zagospodarowania Parku 

Młocińskiego, mającego na celu podwyższenie standardu rekreacyjnego terenu z pełnym 

wykorzystaniem zasobu przyrodniczego i krajobrazowego miejsca, bez naruszania tego 

zasobu.
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JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

REJON MIĘDZY SKRZYŻOWANIAMI Z UL. DZIERŻONIOWSKĄ I UL. WÓYCICKIEGO 

c.d. 

(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)

Po południowo-zachodniej stronie ul. Pułkowej przewiduje się kontynuację 

wcześniejszych rozwiązań. Chodzi o przekształcenie przyległej do jezdni części trawnika w 

roślinność przystosowaną do trudnych warunków miejskich oraz realizację ścieżki 

rowerowej i chodnika z towarzyszącą roślinnością wg projektu opracowanego na zlecenie 

ZDM. Oprócz tego zakłada się wzbogacenie krajobrazu i dosadzenie nowych drzew

między ulicami Pułkową i Trylogii. Planowane jest dosadzenie krzewów różnej wielkości, 

ze znacznym udziałem roślinności zimozielonej, w celu stworzenia zwartej, wielopiętrowej 

struktury roślinnej, zwanej ekranem fitoremediacyjnym. Jej zadaniem będzie skuteczne 

neutralizowanie uciążliwości komunikacyjnych ul. Pułkowej.
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JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

REJON KANAŁU MŁOCIŃSKIEGO - link umożliwiający pobranie 

dostępny w ramce na końcu raportu

W tej części opracowania po obu stronach ulicy Pułkowej występują rozwinięte, 

chronione drzewostany Lasu i Parku Młocińskiego o wysokim walorze 

krajobrazowym. Nie wymagają one uzupełniania i przekształcania, może poza 

usuwaniem samosiewów obcych gatunków ekspansywnych, takich jak klon 

jesionolistny, robinia akacjowa, czy zaobserwowana w rejonie Kanału parczelina 

trójlistna. Czynności te powinny być wykonywane w ramach robót przy utrzymaniu 

Lasu i Parku Młocińskiego.

W obrębie pasa dzielącego przewiduje się tu kontynuację wcześniejszych 

rozwiązań, tj. przekształcenie trawnika w zbiorowiska roślin przystosowanych do 

trudnych warunków miejskich, np. bylin, oraz urządzenie zwartych nasadzeń róży 

okrywowej i nieregularnych grup drzew rozrzuconych wzdłuż pasa.

Po południowo-zachodniej stronie ulicy Pułkowej przewiduje się: 

• przekształcenie części trawnika przy jezdni

• posadzenie roślin przystosowanych do trudnych warunków miejskich oraz 

• realizację ścieżki rowerowej i chodnika z towarzyszącą roślinnością wg projektu 

opracowanego na zlecenie ZDM.

W planach miasta jest urządzenie przepustu dla zwierząt wzdłuż Kanału 

Młocińskiego. Oznacza to konieczność przebudowy obu jezdni i pasa dzielącego

ul. Pułkowej. Strefa ta jest zaznaczona na rysunku.
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JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

Projektowane działania w tym miejscu są zbieżne z przewidywanymi w poprzedniej 

części, dodatkowo poszerzone o urządzenie nasadzeń z niskich krzewów, takich jak 

tawuły i berberysy, w otoczeniu istniejących chodników i ścieżek rowerowych przy 

granicy miasta. 

REJON UL. DZIWOŻONY DO GRANIC MIASTA - link umożliwiający 

pobranie dostępny w ramce na końcu raportu
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PODSUMOWANIE 
I WIĘCEJ INFORMACJI

Wszystkie wytyczne dotyczące zarówno nowej, jak i istniejącej już zieleni zostały 

uwzględnione w koncepcji, a wskazane newralgiczne miejsca poddano szczegółowej 

analizie. W projekcie znalazły się także sugestie mieszkańców dotyczące 

projektowanych zmian w zakresie ciągów komunikacyjnych, takie jak naprawa i 

przebieg sieci chodników, oraz proponowane elementy małej architektury. Koncepcja 

uwzględnia przebieg zaprojektowanego w 2017 na zlecenie ZDM ciągu pieszo-

rowerowego. Zgodnie z zaleceniem Komitetu Sterującego projektanci 

zarekomendowali poszukiwanie innych rozwiązań niż budowa ekranów akustycznych 

z uwzględnieniem dalszego uspokajania ruchu.

Realizacja przekształceń ulic na podstawie kierunków wskazanych w koncepcji, będzie 

wieloletnim procesem podzielonym na etapy. 

Pierwszy z nich rozpocznie się już w roku 2018 – będzie to wykonanie przez Zarząd 

Zieleni nasadzeń drzew, dla których nie są wymagane dodatkowe uzgodnienia 

i istotne zmiany istniejącego zagospodarowania. 

Przekształcenia w terenie będą kilkuletnie, powiązane z działaniami  różnych 

jednostek miejskich m.in. z  Zarządu Dróg Miejskich.

Jeśli chcesz…

Zapoznać się ze szczegółami zaproponowanej koncepcji 

http://zzw.waw.pl/2018/11/21/raporty-z-konsultacji-spolecznych-zazielenmy-

ulice/

Obejrzeć pełną listę zgłoszonych podczas konsultacji uwag: 

konsultacje@zzw.waw.pl

Skontaktować się z ogrodnikiem odpowiedzialnym za teren ro2@zzw.waw.pl

Przeczytać raporty z konsultacji społecznych prowadzonych na innych ulicach 

http://zzw.waw.pl/2018/11/21/raporty-z-konsultacji-spolecznych-zazielenmy-

ulice

Dowiedzieć się więcej o projekcie Zazieleniamy Ulice: 

http://zzw.waw.pl/2017/05/25/zieloneulice-warszawy/

Skontaktować się z nami: 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

tel. +48 22 277 42 00, fax: +48 22 277 42 01

e-mail: kontakt@zzw.waw.pl

strona www: zzw.waw.pl

fb: ZieleńWarszawska
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