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O PROJEKCIE

Ten raport podsumowuje najważniejsze 

tematy, które mieszkańcy poruszyli w 

konsultacjach ul. Branickiego, Hlonda i Al. 

Rzeczpospolitej.

Znajdziesz w nim też skrócony opis 

projektu koncepcyjnego nowego 

zagospodarowania ulicy.

Koncepcja zmian na ul. Branickiego, 

Hlonda i Al. Rzeczpospolitej 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 ul. Branickiego, Hlonda i 

Al. Rzeczpospolitej odbywała się w 

ramach konsultacji Zazieleńmy Ulice 

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 .

Spotkanie diagnostyczne odbyło się 4 lutego 2018 godz.10.00-13.30 w Urzędzie 
Dzielnicy Wilanów ul. F. Klimczaka 2.

Zbierania uwag do koncepcji. Uwagi można było zgłaszać droga e-mailową, 
pocztą oraz podczas spotkania .

Spotkanie obejmujące prezentację koncepcji odbyło się 15 kwietnia (niedziela), 
od godz. 10.00 do 13.00, Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 2

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

3



UL. BRANICKIEGO - UWAGI 
Z PIERWSZEGO ETAPU 
KONSULTACJI

Podczas I etapu konsultacji zebrano następujące pytania, uwagi i postulaty. Wypowiedzi  
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści 
zostały zapisane łącznie. 

ZIELEŃ

Proponuję od ronda z Al Rzeczpospolitej do ronda z ul. Sarmacką na północnej, 
wzdłuż parkingu nasadzić zieleń zimno-zieloną tak, by  w różne pory roku miała różny 
kolor; niekoniecznie tylko drzewa. 

Wzdłuż budynku Sarmacka 17 – bardzo słaba zieleń poniżej zieleni wspólnoty, uczynić 
z tego miejsca wspólne założenie zielone.

Bloki przy ul. Branickiego 16 i 18 (jedyny na tej ulicy otwarty patio na ulicę). 
Przewidujemy, że po połączeniu Branickiego z Płaskowickiej ruch wzrośnie 
dziesięciokrotnie. Już teraz dokuczają nam spaliny i szum z ulicy. Bardzo prosimy na 
odcinku bloku 18 przewidzieć więcej zieleni wysokiej (od dołu z gałęziami możliwie 
zimno-zielone) żeby stworzyć ścianę zieleni chroniącą bloki od spalin i hałasu z ruchu 
samochodowego

Pomiędzy południową obwodnicą a Branickiego 21A/os. Brzozowy Zakątek posadzić 
drzewa stanowiące barierę od hałasu, wytworzonym przez samochody.

Na ekranach dźwiękoszczelnych prosimy o bluszcze lub o inną zieleń.

Według mnie okolice ronda na skrzyżowaniu ulic: Sarmacka i Branickiego wymaga 
zazielenienia. Miejsce jest puste, brakuje tam drzew i krzewów oraz ławek.

Do budynku Sarmacka 17 przylega dość szeroki trawnik, gdzie aż się prosi aby 
posadzić duże, rosłe drzewa, a obok postawić ławki. Teraz rośnie tam kilka 
rachitycznych klonów.

Wnoszę, by posadzić duże drzewa wszędzie gdzie się da.

Rekomenduję szpalery dużych drzew wzdłuż ulicy, gęste nasadzenia.

Zamiast mało użytecznych trawniczków przy ulicach, posadzić krzewy różnych 
wysokości.

Należy posadzić krzewy, kwiaty zamiast trawy.

Trawa przy ul. Branickiego jest zbyt rzadko koszona.

PARKOWANIE

Proszę ukryć parking wzdłuż budynku Sarmacka 17

Jeśli na końcu Branickiego przy ul. Przyczółkowej ma się kończyć linia tramwajowa to 
trzeba uwzględnić będzie parkowania „park&ride” w tym miejscu.

Urządzić parking z kostki brukowej z tyłu bloku na Branickiego 21A, niedaleko 
planowanej obwodnicy południowej.

Tam gdzie są parkingi zastosować zasadę: „3 miejsca parkingowe, jedno drzewo. 4



CIĄGI KOMUNIKACYJNE, CHARAKTER ULICY, JEZDNIE, CHODNIKI

Przewidujemy, że po połączeniu Branickiego z Płaskowickiej ruch wzrośnie 
dziesięciokrotnie. Już teraz dokuczają nam spaliny i szum z ulicy. 

Wnioskuję o wybudowanie sygnalizacji świetlnej, ażeby skręcić z ulicy Adama 
Branickiego w lewo na ulicę wewnętrzną przy budynku Branickiego 21.

Wnoszę o likwidację wszelkich płotów, w szczególności płotów „tramwajowych” 
między jezdniami.

Sugeruję  zrobić przejście dla pieszych na wysokości Branickiego 21, w stronę 
Branickiego 20. Aktualnie, dziś aby przejść na drugą stronę ulicy, trzeba iść kawałek 
drogi w górę Branickiego, albo przeskakiwać z wózkiem przez pas zieleni, który dzieli 
Branickiego na dwie części. Są to sytuacje, kiedy za każdym razem jest realne 
zagrożenie na drodze, zwłaszcza dla małych dzieci. 

Potrzebne jest oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku pomiędzy Branickiego 
i Klimczaka. Jest to bardzo uczęszczany przez biegaczy, spacerujących oraz 
rowerzystów trasa, niestety w jesienno- zimowe wieczory zupełnie "czarna" przez brak 
latarni przy ul. Przyczółkowej oraz na samej ścieżce. Odcinek ten staje się niezbyt 
przyjemny do pokonania ze względu na zerową widoczność chodnika co może grozić 
poślizgnięciem oraz bezpieczeństwo ze strony osób trzecich i psów, które biegają 
tamtędy bez smyczy.

Przy ulicy Branickiego 15 przed budynkiem Asseco, aktualnie wciąż jest prowizoryczna 
kładka betonowa, która zimą dodatkowo nie jest odśnieżana. Jest to duży problem 
utrudniający komunikację zwłaszcza kobietom w ciąży, ludziom z wózkami (np. z 
dziećmi), czy starszym osobom. Czy mogą Państwo zrobić w tym miejscu chodnik? 

Zwracam uwagę na problem potrzeby bezpieczeństwa i podstawowych warunków 
poruszania się po mieście.
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UL. BRANICKIEGO - UWAGI 
Z PIERWSZEGO ETAPU 
KONSULTACJI



AL. RZECZPOSPOLITEJ -
UWAGI Z PIERWSZEGO 
ETAPU KONSULTACJI

ZIELEŃ

należy zadbać o już posadzone drzewa, ich nawożenie, przycinanie

konieczne jest usunięcie drzew posadzonych ale zaniedbanych, uschniętych

pożądane są szpalery drzew wzdłuż drogi po zewnętrznej stronie oraz wzdłuż 
środkowego pasa. Duże drzewa szpalerowe dają cień.

należy uzupełnić platany wzdłuż ulicy Rzeczypospolitej

postulujemy sadzenie drzew wysokopiennych, rozłożystych, nie szczepionych! Drzewa 
naszczepiane częściej chorują, szczególnie na choroby grzybicze

pożądane gatunki to dęby, katalpy, klony, lipy

potrzebne jest posadzenie dużych drzew wszędzie, gdzie się da, szczególne mile 
widziane będą dodatkowe nasadzenia drzew na odcinku całej Al. Rzeczypospolitej

wnioskujemy o odgrodzenie i zacienienie dużymi drzewami skweru przy fontannach

pożądane są szpalery drzew wzdłuż chodników z obu stron ulicy

zamiast mało użytecznych trawniczków przy ulicach, należy posadzić krzewy różnych 
wysokości i kwiaty

prosimy o posadzenie pasa krzewów wzdłuż Al. Rzeczypospolitej co najmniej na 
odcinku od Al. Wilanowskiej do Osi Królewskiej (obecnie jest tam pas trawy pomiędzy 
drogą, a ścieżką rowerową po wschodniej stronie ulicy) i dalej tam gdzie jest na to 
odpowiedni pas. Dzięki temu, główna arteria wjazdowa do Miasteczka Wilanów 
będzie bardziej przyjazna spacerowiczom i rowerzystom, pozwoli bowiem na 
odseparowania pasa bardzo ruchliwej ulicy od ciągów przeznaczonych dla pieszych i 
rowerzystów

dobrym rozwiązaniem będzie wielopoziomowa zieleń wzdłuż alei przy blokach

nasadzenia kwiatów powinny obejmować: kwiaty na rondach wzdłuż ul. Branickiego, 
róże okrywowe wzdłuż chodników, kwiaty w donicach na latarniach

CHODNIKI

nawierzchnie spacerowe powinny być przyjazne pojazdom z małymi kółkami,  projekt 
ma uwzględniać podjazdy i przyjazdy

potrzebne są kamienne kładki w cieku wodnym na ul. Hlonda, siatki propylenowe

wnoszę o budowę chodnika wzdłuż os. Brzozowy Zakątek
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MAŁA ARCHITEKTURA I INFRASTRUKTURA

mała architektura (ławki, kosze) powinna być spójna – są wybrane modele ławek, 
koszy na śmieci (czarne)

należy zdecydowanie zwiększyć liczbę koszy i ławek

potrzeba więcej miejsc wielofunkcyjnego wypoczynku, niekoniecznie klasycznych 
ławek,  ale wielofunkcyjnych mebli, leżaków  

wnioskujemy o możliwość lokowania skateparku

przy ul. Branickiego brakuje miejsca do jeżdżenia na deskorolkach i hulajnogach

przyda się więcej stacji naprawczych rowerowych i stojaków.

potrzeba więcej instalacji dla dzieci większych, mniejszych zarówno pionowych jak i 
poziomych

potrzebny jest dog park blisko Al. Rzeczypospolitej

konieczna jest przebudowa kanałku na Hlonda w celu oczyszczenia i usunięcia sinic

TOROWISKO TRAMWAJOWE

konieczna jest współpraca z tramwajami – wspólne działania

należy zaplanować szpalery drzew wzdłuż planowanej linii tramwajowej z obu stron 
torów (jeśli trzeba - zmniejszyć szerokość pasów z 3.5m na 3m lub 3.2m, oraz 
likwidacje niepotrzebnych pasów do skrętu w prawo w osiedlowe uliczki aby uzyskać 
więcej miejsca dla drzew). Chodzi o wydzielenie drzewami tramwaju od jezdni. Między 
drzewami wzdłuż torów nasadzenie gęstych krzewów do 1m wysokości. To one maja 
zmniejszyć hałas. Zastosować drzewa które rosną w sposób naturalny dają duże 
korony. 

należy usunąć płot tramwajowy, nie stosować tego typu rozwiązań, zastąpić 
żywopłotem.

pas tramwajowy powinien być poszerzony i zielony, zielone torowiska i osłonięte 
drzewa.

PARKOWANIE

proponuję zrobienie miejsc do parkowania równolegle

koniecznie jest wygospodarowanie miejsca do krótkiego parkowania wzdłuż usług

tam gdzie są parkingi zastosować zasadę: „3 miejsca parkingowe, jedno drzewo”
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AL. RZECZPOSPOLITEJ -
UWAGI Z PIERWSZEGO 
ETAPU KONSULTACJI



CHARAKTER ULICY, RUCH SAMOCHODOWY, JEZDNIE

proponuję likwidację niepotrzebnych pasów do skrętu w prawo w osiedlowe uliczki 
aby uzyskać więcej miejsca dla drzew).

główna arteria wjazdowa do Miasteczka Wilanów powinna być bardziej przyjazna 
spacerowiczom i rowerzystom, wprowadzenie szpalerów drzew pozwoli na 
odseparowania pasa bardzo ruchliwej ulicy od ciągów przeznaczonych dla pieszych i 
rowerzystów.

Al. Rzeczypospolitej nie powinna być autostradą tylko aleją

proponuję zwężenie pasów na al. Rzeczypospolitej – priorytet dla komunikacji 
miejskiej

należy zwęzić al. Rzeczpospolitą by zwiększyć ilość miejsca dla drzew

potrzebne jest dodanie  przejść dla pieszych i uspokojenie ruchu samochodowego.

od osi ul. Królewskiej do al. Wilanowskiej brakuje przejść dla pieszych, co stanowi 
niebezpieczeństwo

8
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UL. HLONDA - UWAGI Z 
PIERWSZEGO ETAPU 
KONSULTACJI

ZIELEŃ

Pożądane są żywopłoty wzdłuż ulic, ławki – projekt z Budżetu Partycypacyjnego.

Mniej betonu, posadzić dodatkowe drzewa – gdzie pozwoli na to, co jest pod ziemią, 
oświetlenie.

Posadzić duże drzewa wszędzie, gdzie się da.

Zamiast mało użytecznych trawniczków przy ulicach, posadzić krzewy różnych 
wysokości.

CIĄGI KOMUNIKACYJNE, CHARAKTER ULICY, JEZDNIE, CHODNIKI

Zielone torowiska tramwajowe.

Wnosimy o budowę chodnika wzdłuż os. Brzozowy Zakątek.

Likwidacja wszelkich płotów, w szczególności płotów „tramwajowych” między 
jezdniami.

Tam gdzie są parkingi zastosować zasadę: „3 miejsca parkingowe, jedno drzewo”.

Potrzebna jest budowa pieszej kładki nad kanałkiem (ok. połowy odcinka między 
rondem Sapiehy a skrzyżowaniem z al. Rzeczypospolitej) - obecnie na długim odcinku 
nie ma możliwości przejścia nad kanałkiem.

Wnoszę o zarezerwowanie miejsca pod budowę stacji Veturilo (dobre miejsce to 
okolice ronda Sapiehy, naprzeciw szkoły brytyjskiej) - zwracam uwagę, że póki co w 
całym Wilanowie na zachód od osi al. Rzeczypospolitej nie ma żadnej stacji Veturilo.

INNE UWAGI

Mniej betonu, dodatkowe drzewa – gdzie pozwoli na to, co jest pod ziemią, 
oświetlenie.

Budżet partycypacyjny realizowany przez dzielnice od strony zabudowy przy kanale.

.
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UL. BRANICKIEGO - 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 następujące pytania, uwagi i postulaty. Wypowiedzi  
uczestników konsultacji zostały przepisane i ujednolicone redakcyjnie, a te o 
zbliżonej treści zostały zapisane łącznie.

ZIELEŃ

Absolutnie nalegam na szpalery drzew wzdłuż całej ulicy, nie tylko na odcinku 
od al. RP do Przyczółkowej jak zaplanowano.

Zamiast miejsc rezerwowanych na tramwaj: sadzić drzewa i krzewy.

Popieram zazielenianie ulic. Uważam, że nie należy oszczędzać miejsca na 
wielkie drzewa, krzewy oddzielające ulice od chodników (wysokie żywopłoty) 
itd., które są niezwykle istotne dla komfortu życia i oczyszczania powietrza. 
Obie powyższe zmiany należy wprowadzić także, jeśli będzie to się odbywać 
kosztem miejsc dla samochodów (parkowania lub pasów ruchu ogólnego).

MAŁA ARCHITEKTURA

Co jakiś czas powinny stać ławki, które są niezwykle istotne szczególnie dla 
osób starszych.

Kosze na śmieci i psie odchody z workami powinny się znajdować w 
odpowiedniej odległości od ławek.

CHARAKTER ULICY, JEZDNIE, PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, PARKOWANIE

Popieram poprawę warunków ruchu pieszego. Chodniki powinny być jak 
najszersze, oddzielone od ścieżek rowerowych pasem żywopłotu, żeby 
zapewnić swobodne mijanie się pieszych (w tym osób na wózkach i z wózkami) 
i uwzględnić zarówno obecne natężenie ruchu pieszego, jak i to, że będzie 
najprawdopodobniej wzrastać po planowanych zmianach. 

Chodniki powinny być równe i bez przeszkód na jak największej szerokości, 
najlepszym materiałem byłby asfalt. Strasznie jeździ się wózkami po 
jakichkolwiek kostkach brukowych.

NIE dla tramwaju w kierunku Przyczółkowej. Zamiast tego zainwestować w 
parkingi „Park&Ride” za POW. Tramwaj w Branickiego to ukłon w stronę 
prywatnego inwestora centrum handlowego który ma powstać przy 
skrzyżowaniu Brackiego i Przyczółkowej, ale wiemy ze tego centrum nikt w 
Wilanowie nie chce i ono nigdy nie powstanie.

Tam, gdzie to możliwe, powinno się przenosić parkowanie na jezdnię, nawet 
kosztem zmniejszania przepustowości danej ulicy.
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AL. RZECZPOSPOLITEJ -
UWAGI Z DRUGIEGO ETAPU 
KONSULTACJI

ZIELEŃ

Popieram zazielenianie ulic. Uważam, że nie należy oszczędzać miejsca na 
wielkie drzewa, krzewy oddzielające ulice od chodników (wysokie żywopłoty) 
itd., które są niezwykle istotne dla komfortu życia i oczyszczania powietrza. 
Obie powyższe zmiany należy wprowadzić także, jeśli będzie to się odbywać 
kosztem miejsc dla samochodów (parkowania lub pasów ruchu ogólnego).

Popieram poprawę warunków ruchu pieszego. Chodniki powinny być jak 
najszersze, oddzielone od ścieżek rowerowych pasem żywopłotu.

Ogólne założenie zwiększenia ilości zieleni jest fajne, ale koncepcja zwężenia 
każdej z jezdni z 2 do jednego pasu w fazie 2 wydaje mi się niepoważna. 

Należy zagospodarować miejsca dla dwóch szpalerów drzew wzdłuż 
planowanej linii tramwajowej oraz dwóch szpalerów drzew wzdłuż chodników z 
obu stron ulicy.

Szpalery drzew wzdłuż linii tramwajowej: zamiast „wycinanych” niskich drzew 
absolutnie zastosować drzewa które rosną w sposób naturalny dają duże 
korony.

Dajmy szanse naturze! Między drzewami wzdłuż torów nasadzenie gęstych 
krzewów do 1m wysokości. To one maja zmniejszyć hałas.

Wszędzie należy zastosować zasady wielowarstwowej zieleni: czyli bardzo 
wysokie drzewa, średnio wysokie drzewa, krzewy, trawa.

Minimum trawy przy ulicach bowiem małe skrawki trawy przy ulicach nie 
spełnia żadnej funkcji.

Zgodnie z załączonym planem zagospodarowania wzdłuż al. Rzeczypospolitej 
w przekroju A-A faza 2 jest zieleń (drzewa) natomiast w rzeczywistości drzew 
nie ma na całej długości tego odcinka, bo kończą się one mniej więcej w 
połowie. Czy jest plan na sadzenie drzew w tym obszarze? (Aleja 
Rzeczypospolitej).

MAŁA ARCHITEKTURA

Co jakiś czas powinny stać ławki, które są niezwykle istotne szczególnie dla 
osób starszych.

Kosze na śmieci i psie odchody z workami powinny się znajdować w 
odpowiedniej odległości od ławek. 
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CHARAKTER ULICY, JEZDNIE, PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Sprzeciwiam się koncepcji zwężenia każdej z jezdni z 2 do jednego pasu w 
fazie 2. Już dziś w szczycie porannym często Al. Rzeczypospolitej korkuje się na 
długości co najmniej od al. Wilanowskiej do Osi Królewskiej, a często i dalej. 
Zwężenie do jednego pasa wydłuży ten korek z 2 razy. Jestem w stanie sobie 
wyobrazić również podobny korek w szczycie popołudniowym w drugą stronę 
- od skrzyżowania z Al. Rzeczypospolitej do Osi Królewskiej.

Stanowczo sprzeciwiam się pomysłom zredukowania liczby pasów ul. 
Rzeczpospolitej do 1 pasa (zwłaszcza przy braku zastosowania 
trambuspasa). Czy pomysłodawcy tego pomysłu przeanalizowali istniejący 
potok samochodów (zwłaszcza w godzinach szczytu)? Rozumiem, że premiuje 
się transport publiczny, ale są jakieś granice absurdu. O jaki średni czas 
zwiększy się czas wyjazdu z tzw. Miasteczka Wilanów w kierunku ul. 
Sobieskiego? Czy wzięto pod uwagę lokalizację szpitala na terenie Wilanowa? 
Jaki jest np. pomysł na umożliwienie przejazdu karetkom?

Al. Rzeczypospolitej jest główną osią pozwalającą na wjazd i wyjazd do/z 
Miasteczka Wilanów, niech więc nadal pełni tą funkcję posiadając odpowiednią 
przepustowość.

Skoro miasto planuje zlikwidować 1 pas samochodowy w każdym kierunku, to 
stać nas na coś lepszego: szeroki deptak + rowery w środku ulicy centralnie 
prowadzący do SOB, tory tramwajowe z obu stron deptaku, następnie pas 
samochodowy, następnie miejsca parkingowe równolegle, następnie kolejny 
szpaler drzew, następnie chodnik

Proponuję zmniejszenie szerokości pasów ruchu z 3.5m do 3m

Należy wprowadzić rozwiązania zmniejszające prędkość na al. RP do 50km/h 
(np. kilka fotoradarów) - obecnie ulica jest głośna niczym autostrada i 
zanieczyszcza tym dźwiękiem duży obszar miasteczka.

Wyjazd w wielu budynków wymaga, by pojechać Al. Rzeczypospolitej w 
kierunku Miasteczka Wilanów i zawrócić na skrzyżowaniu z Osią Królewską w 
Al. Rzeczypospolitej w kierunku Centrum. Ta zawrotka jest już dziś przeciążona 
- ustawienia świateł przepuszczają 3-4 samochody w jednym cyklu. Może 
warto byłoby dodać możliwość zawracania w kierunku centrum na Al. 
Rzeczypospolitej, usytuowaną pomiędzy Al. Wilanowską i Osią Królewską.

Obowiązkowe wyznaczenie bus pasów w Alei Wilanowskiej i na 
Rzeczypospolitej- obecnie w godzinach szczytu autobusy stoją w korku na tych 
ulicach, co nie powinno mieć miejsca aby ludzie chcieli jeździć komunikacją 
miejską.

Więcej przejść dla pieszych przez ulice. 

Likwidacja skrętów w prawo w osiedlowe uliczki. 12
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PARKOWANIE

Popieram zazielenianie ulic. (…) zmiany należy wprowadzić także, jeśli będzie to 
się odbywać kosztem miejsc dla samochodów (parkowania lub pasów ruchu 
ogólnego).

Bardzo ważne: zagospodarowanie miejsc parkingowych (równoległych/ 
ukośnych) po obu stronach ulicy

W sprawie Al Rzeczpospolitej - niezbędne są miejsca parkingowe ukośne bo 
bez nich ulica straszy pustymi sklepami i lokalami bo nikt nie może dojechać. 

Tam, gdzie to możliwe, powinno się przenosić parkowanie na jezdnię, nawet 
kosztem zmniejszania przepustowości danej ulicy

LINIA TRAMWAJOWA

postuluję, by tramwaj na al. RP był BEZ TRAKCJI! To aleja reprezentacyjna, 
warto zrobić wszystko aby było najmniej słupków kabli itp

należy zagospodarować miejsca dla dwóch szpalerów drzew wzdłuż 
planowanej linii tramwajowej oraz dwóch szpalerów drzew wzdłuż chodników z 
obu stron ulicy.

zieleń wzdłuż torowiska to również świetny pomysł.

CHODNIKI

Popieram poprawę warunków ruchu pieszego. Chodniki powinny być jak 
najszersze, oddzielone od ścieżek rowerowych pasem żywopłotu, żeby 
zapewnić swobodne mijanie się pieszych (w tym osób na wózkach i z wózkami) 
i uwzględnić zarówno obecne natężenie ruchu pieszego, jak i to, że będzie 
najprawdopodobniej wzrastać po planowanych zmianach. 

Chodniki powinny być równe i bez przeszkód na jak największej szerokości, 
najlepszym materiałem byłby asfalt. Strasznie jeździ się wózkami po 
jakichkolwiek kostkach brukowych.
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UL. HLONDA - UWAGI Z 
DRUGIEGO ETAPU KONSULTACJI

ZIELEŃ

Popieram zazielenianie ulic. Uważam, że nie należy oszczędzać miejsca na 
wielkie drzewa, krzewy oddzielające ulice od chodników (wysokie żywopłoty) 
itd., które są niezwykle istotne dla komfortu życia i oczyszczania powietrza. 
Obie powyższe zmiany należy wprowadzić także, jeśli będzie to się odbywać 
kosztem miejsc dla samochodów (parkowania lub pasów ruchu ogólnego).

MAŁA ARCHITEKTURA

Co jakiś czas powinny stać ławki, które są niezwykle istotne szczególnie dla 
osób starszych.

Kosze na śmieci i psie odchody z workami powinny się znajdować w 
odpowiedniej odległości od ławek.

CHARAKTER ULICY, JEZDNIE, PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, PARKOWANIE

Zlikwidować jak najszybciej ohydne płoty tramwajowe, z którymi od lat 
mieszkańcy Miasteczka walczą niestety bezskutecznie

Drewniane kładki to świetny pomysł, zwłaszcza przy okropnych betonowych 
mostach typu most Zakochanych czy zielony betonowy most na jednej z 
najważniejszych osi widokowej w Warszawie tj. Oś Królewska.

Bardzo podoba mi się pomysł kładek dla pieszych nad kanałkiem wzdłuż ul. 
Hlonda (bo jak rozumiem z rysunku będą to dwie kładki)

Przejście dla pieszych przez ul. Hlonda powinno być usadowione pomiędzy 
tymi kładkami - umożliwiając szybsze dotarcie z Ostoi na teren Świątyni (np. 
przez wyjazd z parkingu. Realizacja zaznaczonego przejścia spowoduje, że piesi 
korzystający z zachodniej kładki będą przechodzić na drugą stronę ulicy z 
pominięciem kładki. Zaproponowane rozwiązanie kieruje strumień pieszych na 
miejsce pomiędzy wejściem na teren Świątyni.

Popieram poprawę warunków ruchu pieszego. Chodniki powinny być jak 
najszersze, oddzielone od ścieżek rowerowych pasem żywopłotu, żeby 
zapewnić swobodne mijanie się pieszych (w tym osób na wózkach i z wózkami) 
i uwzględnić zarówno obecne natężenie ruchu pieszego, jak i to, że będzie 
najprawdopodobniej wzrastać po planowanych zmianach. 

Chodniki powinny być równe i bez przeszkód na jak największej szerokości, 
najlepszym materiałem byłby asfalt. Strasznie jeździ się wózkami po 
jakichkolwiek kostkach brukowych.

Tam, gdzie to możliwe, powinno się przenosić parkowanie na jezdnię, nawet 
kosztem zmniejszania przepustowości danej ulicy.
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INNE UWAGI

Bardzo ciekawy projekt. Realizować jak najszybciej.

Sugeruję zrezygnować z pomysłu pawilonu - realizacja jakiejkolwiek zabudowy 
na tym terenie jest bezzasadna.

15
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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Obszar opracowania obejmuje ul. Branickiego (nr 3 na ilustracji).

Teren podlegający opracowaniu zlokalizowany jest w Warszawie przy ulicy Adama

Branickiego, na terenie dzielnicy Wilanów. Projekt wykonawczy szaty roślinnej 

obejmuje nasadzenia niewymagające uzgodnienia zmian istniejącego 

zagospodarowania na obszarze wyznaczonym przez zamawiającego, którego 

granice w przybliżeniu odpowiadają przebiegowi pasa drogowego. Jest to 

powierzchnia: 2,12 ha. W trakcie pracy przebieg granicy opracowania został 

zweryfikowany i dostosowany do faktycznego zasięgu pasa drogowego.

W wyniku korekty granic obszar opracowania powiększył się o dodatkową 

powierzchnię ok. 0,26 ha.

W obszarze pasa drogowego wyznaczonego przez zamawiającego oraz objętego

przez granicę aneksowaną znajdują się działki z obrębu ewidencyjnego 1-10-37 o 

numerach ewidencyjnych: 2/53 i 2/65. Działka 2/53 jest własnością Skarbu 

Państwa, działka 2/65 należy do miasta st. Warszawa.

UL. BRANICKIEGO
O KONCEPCJI
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU

2.1 Charakterystyka terenu i warunków siedliskowych

Odcinek ten stanowi historyczne, podlegające ochronie, powiązanie komunikacyjne 

z pałacem królewskim w Wilanowie. Teren Wilanowa Niskiego i Wysokiego jest 

bardzo zabudowany, w niewielkim stopniu reprezentowane są tereny zieleni o 

samodzielnej funkcji tj.: parki, skwery i itp. W otoczeniu obszaru opracowania 

dominuje funkcja mieszkalna. Dominującym elementem jest dwupasmowa Al. 

Wilanowska z pasem zieleni pomiędzy pasami ruchu.

Analizowany obszar położony jest w dolinie Wisły na tarasie nadzalewowym, 

pomiędzy Skarpą Warszawską, a tarasem zalewowym. Powierzchnia Tarasu jest na 

ogół płaska, różnice wysokości terenu niewielkie. Na tarasie występują utwory 

powierzchniowe takie jak piaski akumulacji rzecznej, miejscami przykryte warstwą 

namułów i torfów. W obrębie tarasu wykształciły się gleby: brunatne, czarne ziemie 

oraz (na terenie podskarpowym) ziemie murszowe (źródło: 

http://www.sztukakrajobrazu.pl/kaczynska.pdf , Informacje opracowane na 

podstawie artykułu Wolski P., Cieszewska A., Sieroszewska M. 1996, op. cit.).

Analizowany obszar leży pomiędzy terenami wpisanymi do Systemu 

Przyrodniczego Warszawy (określonego w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Warszawy), pełni rolę głównego 

powiązania pomiędzy SPW. Na terenie Wilanowa sieć hydrograficzną tworzą kanały 

i rowy, którymi odprowadzana jest woda podczas opadów.

Przez teren, w południowej części opracowania, przepływa Potok Służewiecki. Potok 

jest odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowanych i 

infrastruktury drogowej dzielnic: Włochy, Ochota, Ursynów, Mokotów i Wilanów. 

Charakteryzuje go zróżnicowane natężenie przepływów wód prowadzonych 

korytem w okresie pogody bezdeszczowej oraz w trakcie trwania nawalnych 

deszczy (niekontrolowany spływy wód z górnej zlewni przyczynia się do zmiany 

reżimu wód Potoku w trakcie trwania opadów - natychmiastowe przybory wód, 

miejscowe wystąpienia wód z koryta Potoku), Wzrost gęstości zabudowy powoduje 

zwiększenie odpływu wezbraniowego i możliwość występowania podtopień.

18

http://www.sztukakrajobrazu.pl/kaczynska.pdf


Warunki klimatyczne omawianego obszaru determinowane są położeniem terenu w 

dolinie Wisły. Mezoklimat doliny Wisły charakteryzują zwiększone w stosunku do 

wysoczyzny amplitudy dobowe temperatury (wyższe maksima, niższe minima), 

nieco zwiększona wilgotność powietrza, większa częstotliwość zamgleń, odchylenia 

kierunków wiatrów (głównie z sektora płd.), które przybierają kierunek doliny 

(źródło: 

http://www.siskom.waw.pl/zagospodarowanie/przyczolkowauprawna/wylozenie/Tek

st_Prognoza_112009.pdf) .

Zróżnicowanie klimatu lokalnego zaznacza się w półroczu letnim i dotyczy głównie 

zwiększenia wilgotności względnej, zwłaszcza nocą i w godzinach rannych (o ok 2-

3%), zwiększenie częstości występowania mgieł, a także obniżenia temperatury 

powietrza w ciągu dnia o ok. 1-1,5 st. C i podwyższenia nocą o ok. 1,5 st. C (źródło:

http://www.siskom.waw.pl/zagospodarowanie/przyczolkowauprawna/wylozenie/Tek

st_Prognoza_112009.pdf ).

Na analizowanym obszarze nie występują pomniki przyrody. Potencjalną 

roślinnością naturalna na tym obszarze jest Ficario-Ulmetum typicum (łęg 

jesionowo-wiązowy) (M. Matuszkiewicz, Potencjalna roslinność Polski IGiPZ PAN).

Dzielnica Wilanów charakteryzuje się powietrzem złej jakości 

(https://www.morizon.pl/blog/eko-ranking-dzielnic-warszawy). O stanie jakości 

powietrza na analizowanym terenie decyduje głównie emisja z EC Siekierki oraz 

źródła komunikacyjne – ul. Przyczółkowa (źródło: 

http://www.siskom.waw.pl/zagospodarowanie/przyczolkowauprawna/wylozenie/Tek

st_Prognoza_112009.pdf).

2.2 Opis szaty roślinnej

Opis szaty roślinnej znajduje się w Inwentaryzacji Ogólnej w rozdziale 6.4 Ogólna 

charakterystyka istniejącej roślinności wykonanej przez Pracownię Sztuki 

Ogrodowej na wcześniejszym etapie tego samego zamówienia.

2.3 Opis układu drogowego

Opis układu drogowego znajduje się w Inwentaryzacji Ogólnej w rozdziale 6.1 

Ogólna charakterystyka pasa jezdni oraz powiązana z nim infrastruktura oraz 6.2 

Ogólna charakterystyka chodników i ścieżek rowerowych, wykonanej przez 

Pracownię Sztuki Ogrodowej na wcześniejszym etapie tego samego zamówienia
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2.4 Opis istniejącego uzbrojenia terenu

Opis istniejącego uzbrojenia terenu znajduje się w Inwentaryzacji Ogólnej w 

rozdziale 6. 5 Istniejące uzbrojenie terenu w opisie Inwentaryzacji Ogólnej 

wykonanej przez Pracownię Sztuki Ogrodowej na wcześniejszym etapie tego 

samego zamówienia 

2.5 Opis istniejących obiektów małej architektury

Opis istniejących obiektów małej architektury znajduje się w rozdziale 6.3 Ogólna 

charakterystyka obiektów małej architektury w opisie Inwentaryzacji ogólnej 

wykonanej przez Pracownię Sztuki Ogrodowej na wcześniejszym etapie tego 

samego zamówienia
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3.OPIS KONCEPCJI

3.1 Ogólny opis koncepcji

W koncepcji zaprojektowano nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej. Projekt 

zakłada wykorzystanie roślin, rosnących już na zagospodarowywanym terenie.

Fragmenty grup krzewów oraz część drzew wyznaczono do przesadzenia. 

Projektowany dobór gatunkowy nawiązuje do istniejących nasadzeń. W projekcie 

wykorzystano gatunki odporne na warunki miejskie oraz nie wymagające 

specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Są to krzewy i byliny atrakcyjne dla ptaków i 

owadów. Gatunki projektowane są ozdobne z kwiatów i liści, co sprawia, że teren 

będzie atrakcyjny wizualnie przez cały okres wegetacyjny.

Nasadzenia zaprojektowano w układzie liniowym. Duże grupy krzewów 

uzupełnionobylinami i trawami, aby nadać kompozycji lekkości. Nasadzenia biegną 

wzdłuż ciągów pieszych, rowerowych oraz jezdni. Stanowią one bufor pomiędzy 

poszczególnymi rodzajami ciągów komunikacyjnych. Pomiędzy nasadzeniami

pozostawiono miejsca na ustawienie ławek i koszy na śmieci. Drzewa, sadzone w 

szpalerach, nadadzą ulicy spójność oraz stworzą przyjazną “zieloną“ przestrzeń.

3.1.1 Opis projektowanych układów zieleni

Po obu stronach jezdni zaproponowano duże drzewa alejowe (dąb błotny –

Quercus palustris), które nadadzą ciągowi komunikacyjnemu charakter alei, a 

zarazem podkreślają oś widokową na świątynię Opatrzności Bożej.

Etap 1

Projekt wykonawczy szaty roślinnej, obejmujący nasadzenia niewymagające 

uzgodnienia zmian istniejącego zagospodarowania zakłada:

Na odcinku od ulicy Ledóchowskiej do Alei Rzeczypospolitej:

wykonanie nasadzeń i przesadzeń drzew (Tilia cordata) wzdłuż ul. Branickiego; 

po

stronie północnej nasadzenia szpalerowe pomiędzy ciągiem pieszym i ścieżką

rowerową; po stronie południowej - pomiędzy jezdnią i ciągiem pieszym;

wykonanie nasadzeń drzew (Sorbus x intermedia) wzdłuż ciągu pieszego po

północnej stronie ulicy Branickiego;

wykonanie nasadzeń drzew (Betula utilis) wzdłuż ciągu pieszego po południowej

stronie ulicy Branickiego;

wykonanie nasadzeń i przesadzeń krzewów oraz nasadzeń bylin wzdłuż ciągów

komunikacyjnych po obydwu stronach ulicy Branickiego;

wykonanie nasadzeń krzewów w pasie między jezdniowym.
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Na odcinku od Alei Rzeczypospolitej do ulicy Przyczółkowej:

wykonanie nasadzeń i przesadzeń drzew (Tilia cordata) wzdłuż ul. Branickiego, 

po stronie południowej jezdni, pomiędzy ciągiem pieszym a parkingiem i 

drogą dojazdową.

Etap 2

Gospodarka zielenią

Roboty porządkowe i przygotowawcze, podłoża i warstwy dla roślin

Sadzenie roślin i zakładanie trawników z siewu
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STAN ISTNIEJĄCY

Przed wykonaniem projektu została przeprowadzona analiza terenu. Rysunki z 

wnioskami analizy zostały załączone na końcu opracowania. 

Ulice będące w zakresie zagospodarowania znajdują się na terenie dzielnicy 

Wilanów (Dzielnicy która odznacza się wyjątkowym dziedzictwem historycznym i 

tradycją) a dokładniej na terenie tzw. Miasteczka Wilanów. W założeniu Miasteczko 

Wilanów miało być zbudowane w koncepcji miasta – ogrodu  z uwzględnieniem 

historii i tradycji miejsca. 

Niestety obecnie teren „Miasteczka” jest intensywnie zabudowany, brak jest 

terenów zieleni, parków czy  skwerów które umożliwiałyby mieszkańcom 

wypoczynek, aktywność fizyczną, czy integracje. 

PLAN MIEJSCOWY I INNE UWARUNKOWANIA 

Bieg ulicy Hlonda (przedłużenie Klimczaka) jest odwzorowaniem przebiegu drogi 

do Wolicy, która otoczona szpalerami drzew jest widoczna na mapach z początku 

XIX w. Droga ta jest osią widokową na Kościół Św. Anny na Wilanowie. Plan 

miejscowy zaleca nasadzenia szpalerowe oraz zaznacza wspomnianą oś widokową. 

Wzdłuż ulicy ciągnie się kanał Wolicki. Na odcinku ulicy Klimczaka  (przedłużeniu 

ulicy Hlonda),  otoczenie kanałku zostało częściowo zagospodarowane – powstał 

tam Park Linearny.

Dominantą Alei Rzeczypospolitej jest Świątynia Opatrzności Bożej. Plan miejscowy 

zakłada osie i otwarcia widokowe na Świątynię, a wzdłuż Alei nasadzenia 

szpalerowe (w części już posadzono platany). Obecnie Aleja Rzeczypospolitej ma 

pozostawiony na środku pas zieleni, by docelowo wybudować  tam linię 

tramwajową.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE - IDEA PROJEKTU

Ze względu na niewystarczającą ilość przestrzeni publicznych w Miasteczku 

Wilanów, głównym założeniem projektu była aktywizacja przestrzeni wzdłuż dróg 

(w których dostrzeżony został potencjał) i stworzenie spójnego sytemu terenów 

przestrzeni publicznych dla całej dzielnicy. 

Poniesienie atrakcyjności terenu ma służyć zarówno mieszkańcom jak i gościom. 

Mieszkańcom poprzez nowe miejsca rekreacji, turystom poprzez poprawienie 

czytelność i układu przestrzennego oraz tablice z informacjami ustawionymi przy 

ciągach pieszych.

Tworząc projekt zagospodarowania kierowano się ekologicznym podejściem.

UL. HLONDA - JAKIE 
ZMIANY PLANUJEMY?
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ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE - ULICA HLONDA

1. DZIAŁANIA PROJEKTOWE MAJĄCE NA CELU POPRAWIENIE DOSTĘPNOŚCI 

TERENU

Wnętrze ulicy Hlonda jest mocno podzielone. Kanałek Wolicki pomimo swojej 

atrakcyjności również dzieli przestrzeń, dlatego w koncepcja zakłada się scalenie 

terenu poprzez dodanie dwóch kładek pieszych nad kanałkiem. Kładki i tarasy 

towarzyszące nie tylko będą zespalać przestrzeń i pozwolą na przejście na drugą 

stronę kanałku i ulicy, ale będą tworzyć miejsca,  gdzie będzie można się zatrzymać 

i  kreować nową przestrzeń integracji mieszkańców. 

Tarasy będą prowadzone wokół drzew (dek w koronie drzewa), na nich planowane 

jest ustawienie  ławek, w niektórych dekach wstawione będą siatki propylenowe na 

których będzie  można się położyć. Przy jednej kładce dobudowany będzie pawilon 

ogrodowy (w prostej formie), w możliwością prowadzenia warsztatów (np. 

ekologicznych czy kulinarnych).

Po południowej stronie kanałku, w miejscu, gdzie obecnie jest ścieżka rowerowa, 

zaproponowano wprowadzenie ciągu zieleni ze szpalerem drzew, a przy nim ciągu 

pieszo-jezdnego (w części nadwieszonej nad kanałkiem). Nasadzenia wzdłuż ulicy 

poprawią wygląd estetyczny drogi, uatrakcyjnią przestrzeń i zwiększą  

bezpieczeństwo użytkowników. Po drugiej stronie ulicy również planowane jest 

uzupełnienie alei z drzew.

Wprowadzenie dodatkowego ciągu pieszego ułatwi komunikację na terenie parku 

linearnego. 
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Rysunek 1. Schemat 
układu 
komunikacyjnego -
pieszego
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2 DZIAŁANIA PROJEKTOWE MAJĄCE NA CELU ZWIĘKSZENIE ATRACYJNOŚCI 

TERENU

Program funkcjonalny na terenie zieleni wzdłuż kanałku będzie dostosowany 

zarówno dla rodziców z dziećmi jak i  młodzieży, dorosłych oraz starszych. 

Planowane jest wprowadzenie:

• placu zabaw (dla najmłodszych użytkowników);

• tarasów i mostków,

• pawilonu ogrodowego i towarzyszącej  obok polany z leżakami 

• ławek parkowych;

• ścieżki biegowej wzdłuż parku, połączonej z innymi istniejącymi i 

planowanymi ścieżkami;

• skateparku (kilku ławek betonowych, wyprofilowanych z 

uwzględnieniem potrzeb deskorolkarzy)

• małego  boisko wielofunkcyjnego

• strefy dla foodtraka
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Rysunek 2,3,4,5. Inspiracje: Tarasy i mostki, siatki w tarasie, skatepark, 
pawilon ogrodowy
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3. DZIAŁANIA PROJEKTOWE ZWIŻAZNE Z FUNKCJĄ  KORYTRARZA 

EKOLOGICZNEGO 

Teren Kanałku łączy się z innymi terenami zieleni w tym z Rezerwatem przyrody-

Skarpą Ursynowską. Jednym z priorytetów projektu zagospodarowania jest 

przywrócenie funkcji korytarza ekologicznego (kanałku i zieleni towarzyszącej). 

Umożliwienie bytowania, rozród i swobodną wędrówkę zwierząt dziko żyjących na 

tym obszarze, a także podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Koncepcja przewiduje :

poprawienie przepływu wody  poprzez odpowiednie ukształtowanie koryta 

kanałku Wolickiego;

zaprojektowanie na prawym brzegu kanałku zatok o układzie tarasowym 

pokrytych trzciną. Będą one pełniły, poza funkcjami hydrotechnicznymi, funkcje 

biologiczne (miejsca bytowania i rozrodu dziko żyjących zwierząt związanych 

ze środowiskiem wodnym), funkcje retencyjne oraz funkcje geochemiczne 

(trzcinowe oczyszczalnie korzeniowe). Projektowane przekształcenie wpłynie na 

zmianę charakteru kanałku. Kanałek stanie się w pełni obiektem 

krajobrazowym;

zamontowanie domków dla owadów i budek lęgowych; 

wprowadzenie dodatkowych nasadzeń drzew, krzewów i bylin;

4. DZIAŁANIA PROJEKTOWE MAJĄCE NA CELU OCHRONE DAWNEGO UKŁADU 

PRZESTRZENNEGO

Projekt przewiduje wprowadzenie alei drzew wzdłuż drogi od północnej strony i 

uzupełnienie alei drzew po stronie południowe ulicy.

5. DZIAŁANIA PROJEKTOWE MAJĄCE NA CELU PODKREŚLENIE HISTORII I 

TRADYCJI MIEJSCA:

Projekt przewiduje wprowadzenie tablic informacyjnych związanych z tradycją i 

historią miejsca. Informacjami o  atrakcjach  historycznych i kulturalnych 

będących w sąsiedztwie projektowanego terenu,

projekt przewiduje wprowadzenia tablic informacyjnych o 200- letniej historii  

utworzenia Świątyni Opatrzności Bożej 
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ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE - ALEJA RZECZPOSPOLITEJ

Aleja Rzeczypospolita i poprowadzona wzdłuż niej oś widokowa na nową dominantę -

Świątynię Opatrzności Bożej, spaja krajobraz Miasteczka w Wilanowie. Koncepcja 

przewiduje podkreślenie tego układu, a w przestrzeniach niewykorzystanych stworzenie 

nowej jakości. Projekt zakłada:

1. W ZAKRESIE UKŁADU KOMPOZYCYJNEGO:

uzupełnienie nasadzeń alei  drzew wzdłuż drogi (zgodnie z założeniami Planu 

Miejscowego)

2. W ZAKRESIE UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO:

wprowadzenie zielonego torowiska ( z nasadzeniami łąki bylinowej wzdłuż torowisk ) z 

wyspami przystankowymi

3. W ZAKRESIE ZWIĘKSZENIE ATRACYJNOŚCI TERENU:

uzupełnienie ścieżek biegowych

uatrakcyjnienie zieleńca przy ulicy (obok marketu Spimply)

wprowadzenie tablic informacyjnych – związanych z historią i tradycją miejsca

wprowadzenie sezonowej ślizgawki na placu w miejscu fontann
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PODSUMOWANIE 
I WIĘCEJ INFORMACJI

Uwagi mieszkańców w zakresie zieleni dotyczyły głównie nasadzeń szpalerowych 

wzdłuż ulicy, lokalizacji dla krzewów. Część uwag dotyczyła możliwych zmian w 

organizacji ruchu (zwężenie jezdni) oraz obaw o przepustowość ulicy. Wskazano 

również konkretne lokalizacje pożądanych przejść dla pieszych oraz elementów 

infrastruktury (skate park, wybieg dla psów, stacje do obsługi rowerów itp.). 

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

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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