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O PROJEKCIE

Ten raport podsumowuje najważniejsze 

tematy, które mieszkańcy poruszyli w 

konsultacjach ulicy Wilanowskiej. 

Znajdziesz w nim też skrócony opis 

projektu koncepcyjnego nowego 

zagospodarowania ulicy.

Koncepcja zmian na ul. Wilanowskiej 

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 Wilanowskiej odbywała się 

w ramach konsultacji Zazieleńmy ulice 

Mokotowa oraz Wilanowa



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 (26 stycznia 2018 – 5 lutego 2018)

Spotkanie diagnostyczne odbyło się 1 lutego 2018 r. (czwartek) w godz. 
17:00-20:00 w Domu Kultury Kadr, ul. Gintrowskiego 32.

• Zbierania uwag do koncepcji. Uwagi można było zgłaszać droga e-mailową, 
pocztą, podczas spotkania (12 kwietnia 2018 – 30 kwietnia 2018)

Spotkanie obejmujące prezentację koncepcji odbyło się 12 kwietnia (czwartek) od 
godz. 17:00 do 20:00 w Domu Kultury Kadr, ul. Gintrowskiego 32.

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 12 pytań, uwag i postulatów. Wypowiedzi  
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści 
zostały zapisane łącznie. 

ZIELEŃ

• Proszę o realizację nasadzeń z projektu 1565 do bp 2018 „mieszkańcy na ratunek 
drzewom”.

• Proponuję buspas wzdłuż al. Wilanowskiej poprowadzony w szpalerze zieleni. 

• Postuluję o więcej zieleni kosztem powierzchni utwardzonych, a nie kosztem 
istniejącej zieleni. 

• Chciałbym więcej drzew i krzewów po stronie południowej.

• Proponuję posadzić krzewy między jezdniami – takie, które pochłaniają spaliny.

• Proponuję posadzić łąkę kwietną obok stacji benzynowej przy al. Wilanowskiej.

MAŁA ARCHITEKTURA

• Postuluję o montowanie ławek co 50 metrów zgodnie ze standardami umiejscawiania 
infrastruktury.

• Proponuję umieszczać ławki zarówno w miejscach ocienionych jak i nasłonecznionych.

• Proponuję rozważyć elementy małej architektury, które zatrzymują wody opadowe a 
poza tym poprawiają mikroklimat.

• Postuluję o zamykane kosze na śmieci.

CIĄGI KOMUNIKACYJNE

• Proponuję zlikwidować nadmiar asfaltu w al. Wilanowskiej między rondem UE i al. 
Lotników.

• Zgłaszam potrzebę budowy chodnika wzdłuż al. Wilanowskiej przy stacji benzynowej. 
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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 24 pytań, uwag i postulatów. Wypowiedzi  uczestników konsultacji 
zostały przepisane i ujednolicone redakcyjnie, a te o zbliżonej treści zostały zapisane 
łącznie.

ZIELEŃ

• Proponuję stworzyć łąkę kwietną u zbiegu al. Wilanowskiej i al. Lotników.

• Uważam, że w okolicy można byłoby stworzyć coś w rodzaju parku/skweru z różnymi 
ciekawymi gatunkami drzew i roślin, które byłyby opisane na tabliczkach.

MAŁA ARCHITEKTURA

• Proszę o nietworzenie skateparku i boisk w tej lokalizacji, ponieważ takie obiekty już 
istnieją w okolicy.

• Czy po północnej stronie Al. Wilanowskiej można postawić ekrany, które chroniłyby 
mieszkańców przed ruchem tramwajowym?

CIĄGI PIESZE

• Zgłaszam potrzebę stworzenie przejścia dla pieszych przez al. Wilanowską pomiędzy 
al. Lotników a ul. Kaczmarskiego.

• Proponuję wybudowanie chodnika w miejsce istniejącej ścieżki u zbiegu al. 
Wilanowskiej i al. Lotników.

• Proponuję rezygnację ze ścieżki biegowej ze względu na niewielkie zapotrzebowanie.

INNE

• Dobry jest pomysł z przekształceniem architektury dotychczasowych pawilonów C.H. 
Wilanowska, ale proszę o nie likwidowanie punktów handlowo-usługowych.
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OGÓLNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI

Obszar opracowania obejmuje fragment al. Wilanowskiej od Galerii Mokotów do Pałacu w 

Wilanowie. Opracowanie podzielone jest na 4 części zgodnie ze schematem poniżej (część 

dotycząca ul. Gintrowskiego znajduje się w oddzielnym raporcie).

JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

Odcinek 1. UL. WIERTNICZA – AL. RZECZYPOSPOLITEJ 

Teren opracowania obejmuje obszar pasa drogowego al. Wilanowskiej na odcinku od ul. 

Wiertniczej do Al. Rzeczypospolitej, w którym nasadzenia nie wymagają uzgodnienia zmian 

istniejącego zagospodarowania terenu. Obejmuje on istniejące pasy zieleni po północnej i 

południowej stronie ulicy. W sumie obszar opracowania dla omawianego odcinka zajmuje 

powierzchnię 8,97 ha. W trakcie pracy przebieg granicy został zweryfikowany i dostosowany 

do faktycznego zasięgu pasa drogowego. W wyniku korekty granic obszar opracowania 

powiększył się o 0,06 ha.
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OGÓLNY OPIS KONCEPCJI

Założeniem koncepcji jest maksymalne wykorzystanie szerokiego pasa terenu po południowej 

stronie Alei. Jego głównym atutem jest Potok Służewiecki i możliwość stworzenia liniowej 

przestrzeni publicznej. Dominującym elementem jest dwupasmowa Al. Wilanowska z pasem 

zieleni pomiędzy pasami ruchu. Teren odcinka posiada duży potencjał przyrodniczy z uwagi 

na ciek wodny i dużą ilość starszego drzewostanu, tym samym daje duże możliwości 

wykorzystania go do rekreacji. Mała ilość terenów o funkcjach zachęcających do wspólnego 

wypoczynku generuje potrzebę stworzenia przestrzeni publicznej zaspokajającej potrzeby 

społeczne w tym zakresie. Istniejąca zieleń wymaga uporządkowania oraz urozmaicenia 

poprzez zwiększenie udziału krzewów i rabat bylinowych. 

Koncepcja zakłada podkreślenie spajającego krajobraz Wilanowa układu drogowego i osi 

widokowych, z jednoczesnym wykorzystaniem przydrożnego terenu dla rekreacji.

JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)
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JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

Odcinek 2. AL. RZECZYPOSPOLITEJ - UL. DOLINA SŁUŻEWIECKA 

Teren podlegający opracowaniu zlokalizowany jest w Warszawie przy al. Wilanowskiej na 

terenie dzielnicy Mokotów. Zakres opracowania obejmuje:

• wyznaczony przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy obszar pasa drogowego Alei Wilanowskiej 

na odcinku od Al. Rzeczypospolitej/ ul. Jana III Sobieskiego do ul. Dolina Służewiecka / gen. 

Sikorskiego. Powierzchnia tego obszaru wynosi 78668 m2. 

• aneksowany obszar pasa drogowego (włączonego w zakres projektu) Alei Wilanowskiej na 

odcinku od Al. Rzeczypospolitej/ ul. Jana III Sobieskiego do ul. Dolina Służewiecka / gen. 

Sikorskiego (w trakcie pracy przebieg granicy opracowania został zweryfikowany i 

dostosowany do faktycznego zasięgu pasa drogowego). Powierzchnia tego obszaru wynosi 

22189 m2. 

• obszar poza z pasem drogowym, ale mający potencjał wzbogacenia zagospodarowania 

przestrzennego al. Wilanowskiej Dodano teren zieleni pomiędzy ulicą Dolina Służewiecka a 

ul. Fosy. Powierzchnia tego obszaru wynosi 0,27 ha

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

OGÓLNY OPIS KONCEPCJI

Założeniem projektu jest stworzenie przestrzeni, która będzie zachęcała ludzi do 

spacerowania, aktywności fizycznej, a zarazem będzie zapewniała bezpieczeństwo. Założenie 

to było by realizowane poprzez: 

• budowę nowych chodników oraz przejść́ dla pieszych (obecnie brak jest ciągłości chodnika 

pieszego po południowej stronie ulicy), 

• budowę ścieżek biegowych włączonych w system ścieżek łączących Wilanów z Mokotowem 

i terenami zielonymi wzdłuż Potoku Służewieckiego,
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JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

• stworzenie nowych przestrzeni publicznych: Skweru przy Dolinie Służewieckiej i Siłowni 

plenerowej, 

• wymianę oświetlenia parkowego (przy instytucie Neurologii jest zbyt słabe) oraz dodanie 

oświetlenia gdzie jest brak oświetlenia (popołudniowej stronie od ul Arbuzowej do Alei 

Rzeczypospolitej oraz przy nowo budowanych ciągach), 

• poprawę jakości przystanków. Doposażenie przystanków w wiaty. (Patkowskiego i Dolina 

Służewiecka – większa wiata), ławki (Dolina Służewiecka). Tam gdzie jest to możliwe 

wprowadzenie nasadzeń drzew przy peronach,

• uporządkowanie istniejącej zieleni (wycinkę i nowe nasadzenia) oraz jej urozmaicenie 

poprzez zwiększenie udziału krzewów i rabat bylinowych.

Odcinek 3. UL. DOLINA SŁUŻEWIECKA - UL. PUŁAWSKA

Teren podlegający opracowaniu zlokalizowany jest w Warszawie przy al. Wilanowskiej na 

terenie dzielnicy Mokotów. Zakres opracowania obejmuje:

• obszar pasa drogowego Alei Wilanowskiej na odcinku od ul. Dolina Służewiecka / gen. 

Sikorskiego do ul Puławskiej. Powierzchnia tego obszaru wynosi 803,17a. 

• obszar poza z pasem drogowym, ale mający potencjał wzbogacenia zagospodarowania 

przestrzennego al. Wilanowskiej. Dodano teren zieleni pomiędzy ulicą Dolina Służewiecka a 

ul. Fosy. Powierzchnia tego obszaru wynosi 54,44a.

(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)
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JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

OGÓLNY OPIS KONCEPCJI

Aleja Wilanowska jest ulicą zdominowaną przez samochody. Na odcinku od ulicy Dolina 

Służewiecka do ulicy Puławskiej w godzinach porannych i popołudniowych tworzy się korek. 

Wzdłuż ulicy brak jest zadbanej zieleni, która ograniczała by uciążliwości związane 

z komunikacją. Przez to poprowadzone chodniki po obu stronach drogi nie zachęcają do 

korzystania z nich. 

Głównym założeniem projektu jest stworzenie przestrzeni przyjaznej pieszym rowerzystom 

i biegaczom. W tym celu projekt zakłada wprowadzenie wydzielonych ścieżek pieszych, 

biegowych i rowerowych. Ciągi te będą wyposażone w elementy małej architektury (ławki 

kosze, stojaki na rowery) oraz będą oddzielone od jezdni i torowiska tramwajowego pasami 

zieleni z bylinami lub krzewami. Wzdłuż nich posadzone będą szpalery drzew 

Wprowadzone ciągi stanowiły by element łączący istniejące i nowoprojektowane tereny 

zielone, atrakcyjne przestrzenie przyciągające użytkowników w jedną sieć (tereny Parku Doliny 

Służewieckiej, nowo projektowane tereny zieleni przy nowych inwestycjach na wysokości 

ul. Faworytki, projektowana promenada wzdłuż Alei Wilanowskiej na odcinku od ul Puławskiej 

do Galerii Mokotów). 

Projekt uwzględnia projektowaną trasę tramwajową z Dworca Południowego w kierunku 

Wilanowa (wrysowana została trasa w wariancie W5). Wprowadzona komunikacja zbiorowa 

przyczyni się  również do zmniejszenia liczby pojazdów, co poprawi warunki pieszym 

i rowerzystom.
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JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

OGÓLNY OPIS KONCEPCJI

W projekcie można wyróżnić 4 główne części, które odpowiadają zadaniom w poszczególnych 

etapach: 

• plac na rogu ulic Marynarskiej i Wołowskiej, 

• odcinek od ul. Wołoskiej do ul. Rodzin Hiszpańskich, na którym zaprojektowano plac 

przed Galerią Mokotów oraz ciąg komunikacyjny od ul. Rodziny Hiszpańskich do ul. 

Puławskiej wzdłuż północnej strony ulicy 

• promenada zaprojektowana pomiędzy al. Lotników a ul. Kaczmarskiego, 

• plac miejski wraz z parkiem mieszczący się pomiędzy ul. Kaczmarskiego a ul. Stwosza.

Odcinek 4. GALERIA MOKOTÓW - UL. PUŁAWSKA 

Obszar opracowania mieszczący się w granicach pasa drogowego zajmuje powierzchnię 

1121,29a.

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



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/

Skontaktować się z ogrodnikiem odpowiedzialnym za teren ro6@zzw.waw.pl; 

ro4@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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