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O PROJEKCIE

Dzięki zainicjowanemu przez Miasto 

Stołeczne Warszawa projektowi Zielone 

Ulice, największe stołeczne arterie zyskają 

nowe oblicze. Wspólnie z mieszkańcami 

i jednostkami miejskimi projektanci oraz 

architekci krajobrazu opracowali koncepcje 

zagospodarowania terenów zieleni wzdłuż 

kilkudziesięciu ulic. Wykonawcy wszystkich 

projektów zostali wyłonieni zgodnie z 

procedurami przetargowymi przez Zarząd 

Zieleni.

Niniejszy raport stanowi podsumowanie 

najważniejszych tematów poruszanych 

podczas konsultacji oraz zawiera skrócony 

opis projektu koncepcyjnego nowego 

zagospodarowania ulicy.

Zadanie postawione przed projektantami 

było bardzo złożone. Projekt Zielone Ulice 

obejmuje swoim zasięgiem nie tylko tereny 

pasów drogowych, lecz również znacznie 

szerzej rozumiane wnętrza uliczne oraz 

powiązane z nimi tereny zieleni. Celem 

programu jest w pierwszej kolejności 

przeprowadzenie analizy obecnego 

sposobu zagospodarowania ulic oraz 

informacji o planowanych w ich obszarze 

inwestycjach. Następne kroki obejmowały 

zebranie potrzeb użytkowników tych 

przestrzeni i odkrycie na nowo ich 

potencjału. Na podstawie zgromadzonych 

wytycznych i uwag powstały kompleksowe 

koncepcje nowego obrazu ulic. 

Uwzględniają one niezbędne przebudowy 

mające służyć podniesieniu jakości 

przestrzeni, wzmocnieniu funkcji 

istniejących nasadzeń i ukształtowania 

nowych, bogatszych układów zieleni 

miejskiej.

Projekt zielonych metamorfoz obejmuje 

obecnie 41 ulic. W przyszłości w proces 

zostaną włączone kolejne duże 

warszawskie arterie komunikacyjne.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy jest 

w trakcie pierwszych zmian: realizacji 

jesiennych nasadzeń drzew na ulicach 

stolicy. W ciągu kilku tygodni na 

warszawskich arteriach zostanie 

posadzonych tysiące drzew. Obwód pni 

pni drzew – w zależności od miejsca –

waha się od 16 do nawet 40 cm. 

Wszystkie zasadzone rośliny objęte 

będą trzyletnią pielęgnacją.
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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. 14:00-
16:30 w SP nr 293, ul. Kochanowskiego 8.

•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. 14:00 do 17:00 w SP nr 293, ul. Kochanowskiego 8.

Szczegółowy opis akcji informacyjnej i przebiegu konsultacji znajduje się w 
osobnym dokumencie.
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Prezentacja koncepcji w SP nr 293, ul. Kochanowskiego 8.



UWAGI Z PIERWSZEGO 
ETAPU KONSULTACJI

Podczas I etapu konsultacji zebrano 37 pytań / uwag / postulatów.

ZIELEŃ

Popieram projekt aranżacji zieleni na całej długości ul. Maczka.

Postuluję o uzupełnienie zieleni i urządzenie miejsc wypoczynku przy 
ul. Rudnickiego.

Proponuję, żeby pas zieleni pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem 
obsadzić drzewami (klonem szczepionym).

Proszę o nasadzenia zieleni (drzewa, krzewy całoroczne) na wysokości 
Rudnickiego 6.

Chciałbym zazielenienia ulicy Rudnickiego po stronie południowej.

Proszę o nieusuwanie istniejącej zieleni (drzewa i krzewy) na trasie 
planowanej ścieżki spacerowej.

Postuluję, aby nowe nasadzenia projektować pod płotem i przy 
ścieżce rowerowej.

Postuluję o regularną pielęgnację drzew – usuwanie przyziemnych 
odrostów.

Proponuję obsadzenie pustych miejsc istniejących ekranów 
bluszczem zimozielonym.

Postuluję o stworzenie miejskiej łąki kwietnej.

Proszę o posadzenie drzew wzdłuż ulicy Maczka na fragmencie od ul. 
Rudnickiego do Kościoła.

Postuluję o zagospodarowanie zielenią przestrzeń przy budynku 
obecnej wulkanizacji i obok myjni ręcznej.
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UWAGI Z PIERWSZEGO 
ETAPU KONSULTACJI

MAŁA ARCHITEKTURA

Proszę o  zainstalowanie pojemników na odchody zwierzęce z 
dozownikami torebek.

Nie popieram lokalizacji ławek przy ul. Maczka w rejonie ogrodów 
działkowych, ze względu na obecność spalin.

Proponuję zainstalować nowe ławki i kosze na śmieci.

Proponuję zamontowanie płotu przy „Babcinym ogródku”.

Postuluję o umieszczenie ławek w przestrzeni chronionej ekranem 
akustycznym.

Proponuję zaprojektowanie psiego pola z torem przeszkód 
terenowych dla psów, wygrodzonego żywopłotem.

Postuluję, aby projektowane ławki były możliwie trwałe i odporne na 
niszczenie.

CIĄGI KOMUNIKACYJNE

Proponuję, aby poprowadzić chodnik od przystanku Obrońców 
Tobruku 03 do osiedla Rudnickiego 6 i osiedlowego parkingu.

Proponujemy wytyczenie chodników z posesji przy ul. Rudnickiego 
3A w kierunku ul. Rudnickiego w miejscu wydeptanej ścieżki oraz 
wzdłuż drogi.

Chciałabym, aby nawierzchnia projektowanych ścieżek spacerowych 
nie była zbyt ostry dla psich łap.

INNE

Proponuję, aby sprawdzić oddziaływanie myjni przy ul. Rudnickiego 
na otaczającą zieleń.

Postuluję o naprawę zniszczonego ogrodzenia pomiędzy Rudnickiego 
6 a pizzerią.

Postuluję o niwelację pagórka przed furtką przyciągającego 
rowerowych skoczków.
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UWAGI Z PIERWSZEGO ETAPU 
KONSULTACJI
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PODSUMOWANIE

W zaproponowanej koncepcji, zgodnie z postulatami mieszkańców, przewidziano 

nasadzenia wzdłuż ulicy Maczka, dodatkowe nasadzenia roślinności odpornej na 

zanieczyszczenia w sąsiedztwie myjni ręcznej i wulkanizacji, adaptację istniejącej 

zieleni na trasie planowanej ścieżki spacerowej, obsadzenia ekranów akustycznych 

oraz uwzględniono rekomendacje dotyczące lokalizacji projektowanej zieleni. 

Planowane jest również przekształcenie trawników przy jezdniach w ozdobne 

zbiorowiska roślinności synantropijnej o zbliżonych właściwościach co łąki kwietne. 

Ze względu na niewystarczającą ilość dostępnego terenu, niemożliwe okazało się 

urządzenie miejsc wypoczynku przy ul. Rudnickiego oraz sadzenie drzew w pasie 

pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem. Z kolei południowa strona ulicy 

Rudnickiego to obszar przewidziany do przebudowy wg projektu ZDM i z tego 

powodu zobligowani zostaliśmy do uwzględnienia tych rozwiązań w ramach 

prezentowanej koncepcji.

Koncepcja spełnia również niektóre postulaty mieszkańców w zakresie małej 

architektury, t.j. umieszczenie koszy na śmieci wzdłuż obu ulic, stworzenie psiego 

pola z torem przeszkód terenowych dla psów. Zdecydowano się również na 

umieszczenie ławek wzdłuż ulicy Maczka oraz w przestrzeni chronionej ekranem 

akustycznym, ponieważ projektowana zieleń w znacznym stopniu ograniczy 

obecność spalin. Ze względów na brak wystarczającej ilości miejsca, nie 

zdecydowano się na uwzględnienie w projekcie ławek wzdłuż ulicy Rudnickiego. 

Zgodnie z zaleceniem zamawiającego z dnia 15.06.2018 w koncepcji nie 

uwzględniono pojemników na odchody zwierzęce z dozownikami torebek. 

Ogrodzenie „babcinego ogródka” powinno być inicjatywą społeczności lokalnej i z 

tego względu koncepcja nie przewiduje rozwiązania w tym zakresie.

Wszystkie sugestie mieszkańców dotyczące przebiegu chodników zostały 

uwzględnione w projekcie. Koncepcja zakłada również nawierzchnię ścieżki, która 

jest trwała i nie powoduje urazów.

Ocena oddziaływania na środowisko obiektów usytuowanych przy ulicach nie leży 

w zakresie opracowania jednak, mając na uwadze negatywny wpływ myjni na 

otaczającą zieleń, w projekcie zastosowana będzie inna, bardziej odporna szata 

roślinna. Wskazane przez mieszkańców ogrodzenie jest własnością osiedla i jego 

naprawa pozostaje w gestii odpowiedniej wspólnoty mieszkańców. Niwelacja 

pagórka jest niemożliwa ze względu na infrastrukturę podziemną.

Szczegółowe odpowiedzi na poszczególne pytania i uwagi mieszkańców znajdują 

się w osobnym dokumencie.



UWAGI Z DRUGIEGO ETAPU 
KONSULTACJI

Podczas II etapu konsultacji zebrano 20 
pytań / uwag / postulatów.

ZIELEŃ

Proponuję, aby do rzędu drzew 
stanowiących barierę akustyczną 
dosadzić niskie krzewy, aby było ciszej 
w strefie z ławkami.

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

MAŁA ARCHITEKTURA

Proponuję, aby kosze na śmieci 
umieścić przy furtkach wyjściowych z 
osiedli.

Chciałbym, aby projektowane 
oświetlenie było odporne na akty 
wandalizmu.

Proponuję zaprojektowanie górek do 
skoków rowerowych.

PSIE POLE

Proponuję, aby projektowane psie 
pole wyposażyć w elementy trwałe.

Chciałabym, aby na psim polu z 
przeszkodami zaprojektować długi 
pas do dalekich rzutów piłką i 
talerzem.

Postuluję, aby wybieg dla psów był 
wygrodzony, a powierzchnia wybiegu 
miała min. 3000m2.
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BEZPIECZEŃSTWO

Postuluję, aby krzewy przy 
skrzyżowaniach chodników ze 
ścieżkami rowerowymi były niskie i nie 
ograniczały widoczności.

Proponuję, aby ścieżka rowerowa i 
ścieżka dla pieszych były oddzielone.

Uważam, że nawierzchnia 
projektowanych ścieżek powinna być 
wykonana z otoczaków zamiast grysu, 
żeby nie kaleczyła psich łap.

PRZEBIEG CHODNIKÓW

Proszę o uwzględnienie w projekcie 
ścieżek do furtek.

Postuluję, aby wyjście z furtki nr 2 
było widlaste, bo są dwa strumienie 
biegnących do pracy i z powrotem.

PRZEZNACZENIE PRZESTRZENI

Zwracamy uwagę o konieczność 
wygospodarowania przestrzeni w 
pasie drogowym ul. Gen. Maczka nie 
tylko dla psów i ich właścicieli.

Postuluję, aby w projektach 
przewidzieć drogi serwisowe dla firm 
zajmujących się utrzymaniem terenów 
zieleni.

INNE

Uważam, że koncepcje ww. ulic 
powinny uwzględniać aktualną 
inwentaryzację drzew i krzewów.

Chciałbym, aby koncepcja ul. 
Rudnickiego była zgodna z projektem 
ścieżki rowerowej realizowanym przez 
ZDM oraz zgodna z towarzyszącą jej 
zielenią.



UWAGI Z DRUGIEGO ETAPU 
KONSULTACJI
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PODSUMOWANIE

Koncepcja przewiduje dodatkowe nasadzenia izolacyjne w postaci krzewów, 

w miejscach w których jest wystarczająca ilość terenu. 

W zakresie małej architektury, uwzględniono lokalizację koszy na śmieci przy 

furtkach, a także zadbano, aby projektowane oświetlenie było trwałe. Koncepcja nie 

przewiduje miejsca przeznaczonego do skoków rowerowych ze względu na brak 

terenu dla prowadzenia tego typu aktywności w bezpieczny sposób.

Projekt przewiduje na tzw. "psim polu" rozmieszczenie drewnianych elementów 

trwale związanych z podłożem przeznaczonych do zabawy i treningu dla psów oraz 

umiejscowienie postulowanego przez mieszkańców pasa do dalekich rzutów piłką 

i frisbee. Spełnienie wymagań dotyczących postulowanej powierzchni „psiego pola” 

jest niemożliwe ze względu na ograniczenie dostępnego terenu.

Wszystkie sugestie w zakresie bezpieczeństwa uwzględniono w końcowym 

projekcie.

Przebieg projektowanych ciągów komunikacyjnych został dopasowany do 

zgłoszonych potrzeb mieszkańców.

Zgodnie z projektem, przestrzeń w pasie drogowym al. Gen. S. Maczka jest 

przeznaczona dla wielu użytkowników, a jedynym miejscem przeznaczonym 

wyłącznie dla właścicieli psów jest tzw. „psie pole”. Projekt nie przewiduje drogi 

serwisowej dla firm zajmujących się utrzymaniem terenów zieleni ze względu na 

ograniczenie terenu.

Prezentowana koncepcja została przygotowana w oparciu o aktualna inwentaryzację 

drzew i krzewów, a także jest zgodna z projektem realizowanym przez ZDM wzdłuż 

ul. Rudnickiego.

Szczegółowe odpowiedzi na poszczególne pytania i uwagi mieszkańców znajdują 

się w osobnym dokumencie.



NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA  
KONCEPCJI
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OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

Koncepcja zagospodarowania terenu uzupełnienie roślinności przyulicznej, bez 

konieczności wprowadzania dużych zmian zagospodarowania tj. bez poprawiania 

układów jezdni, ścieżek rowerowych itp. Nie przewidujemy zmian w ukształtowaniu 

powierzchni terenu. W pasie drogowym pojawi się dużo nowej roślinności oraz 

bogaty program do wypoczynku biernego i czynnego (place do wypoczynku 

wyposażone w ławki, place zabaw, siłownie plenerowe, wybieg dla psów).  Dla 

zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników wprowadzimy dodatkowe 

oświetlenie, które podkreśli również wszystkie atrakcyjne miejsca do spacerów 

i wypoczynku.

Po dokładnej analizie terenów zieleni znajdujących się w pasie drogowym, powstał 

pomysł stworzenia liniowego (linearnego) parku, który będzie przebiegał wzdłuż 

całej ulicy - od Trasy AK aż do skrzyżowania z al. Reymonta. 



NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA  
KONCEPCJI
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DOBÓR GATUNKOWY PROJEKTOWANEJ ROŚLINNOŚCI

Dobór gatunkowy roślinności zastosowanej w projekcie powstał w oparciu o 

Standardy Kształtowania Zieleni Warszawy, październik 2016. Jest to dobór, który na 

etapie projektów wykonawczych zostanie skorygowany i rozszerzony w zależności 

od lokalnych sytuacji. Naszym głównym celem jest stworzenie warunków dla 

wzrostu bioróżnorodności (wzrost liczebności bezkręgowców, owadów, ptaków oraz 

małych ssaków)

DRZEWA

blisko jezdni posadzimy: klon polny i jego odmiany, leszczynę turecką, głóg 

pośredni i jego odmiany, jesion pensylwański i jego odmiany, miłorząb chiński i 

jego odmiany, platan klonolistny i jego odmiany, dąb czerwony, jarząb szwedzki;

w dalszych partiach terenu posadzimy: jesion wyniosły i jego odmiany, topolę 

Simona i jej odmiany, jarząb mączny, lipę holenderską i jej odmiany, lipę 

węgierską i jej odmiany; 

wprowadzamy pojedyncze, wyeksponowane drzewa: klon pospolity i jego 

odmiany, brzozę gruczołkowatą i jej odmiany, brzozę użyteczną, dąb szypułkowy i 

jego odmiany;

KRZEWY

planujemy zastosowanie wielu gatunków krzewów, takich jak: świdośliwa, 

berberys Thunberga i odmiany, budleja Davida i odmiany, dereń biały i odmiany, 

trzmielina brodawkowata, rokitnik pospolity, ligustr pospolity i odmiany, 

suchodrzew tatarski i odmiany, suchodrzew pospolity i odmiany, pęcherznica

kalinolistna i odmiany, pięciornik krzewiasty i odmiany, porzeczka alpejska i 

odmiany, porzeczka złota, róża i odmiany, tawlina jarzębolistna, tawuła 

gęstokwiatowa, tawuła norweska i odmiany, tawuła brzozolistna i odmiany, 

tawuła van Houtte’a, śnieguliczka biała i odmiany, śnieguliczka Chenaulta odm. 

'Hancock', śnieguliczka koralowa; 



NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA  
KONCEPCJI
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DOBÓR GATUNKOWY PROJEKTOWANEJ ROŚLINNOŚCI

PNĄCZA

Do obsadzenia ekranów akustycznych użyjemy mieszankę pnączy: winorośl pnąca, 

winobluszcz trójklapowy odm. Veichi, kokornak wielkolistny. 

Do innych konstrukcji związanych z rekreacją użyjemy: winobluszcz pięciolistkowy, 

powojnik 'Paul Farges', dławisz okrągłolistny i odmiany.

TRAWNIKI SPECJALNE

Słowo ‘trawniki’ w naszej koncepcji odnosi się przede wszystkim do propozycji 

zmiany istniejących, zniszczonych trawników, w zespoły roślinne powstające 

zazwyczaj wskutek naturalnego pojawiania się roślin na suchych i mało zasobnych 

terenach zieleni. Przewidujemy urządzenie tych grup roślin poprzez m.in. dosianie 

gatunków roślin, takich jak:

jastrzębiec baldaszkowaty, wrzos pospolity, rokiet cyprysowaty, kanianka 

macierzankowata, janowiec ciernisty, turzyca wrzosowiskowa, gorysz pagórkowy, 

mącznica lekarska, szczotlicha siwa, kostrzewa owcza, jasieniec piaskowy, 

połonicznik nagi, niezapominajka, pięciornik srebrny, szczaw polny, czerwiec 

trwały, rozchodnik, rojnik, koniczyna polna, koniczyna kreskowana, koniczyna 

różnoogonkowa, przetacznik wczesny, mietlica psia, bylica polna, rogownica 

polna, kocanki piaskowe, macierzanka piaskowa, naradka północna, traganek 

piaskowy, goździk piaskowy, gipsówka wiechowata, lepnica zielonawa, wiechlina 

cebulkowata, ostnica Jana, wrotycz pospolity, rezeda żółta, komosa biała, tasznik 

pospolity, bodziszek drobny, psianka czarna, miłka drobna, szarłat biały, stulisz 

lekarski, pieprzyca gruzowa. 



JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY ?

ODCINEK GEN. S. MACZKA

Część WS1 parku linearnego:

Główne funkcje: przewaga wypoczynku biernego.

adaptowany chodnik z rzędem drzew – przewiduje się stopniową wymianę 

drzew, rozpoczynając od tych w złym stanie zdrowotnym, ze zmianą gatunku / 

odmiany;

projektowana ścieżka spacerowa / biegowa z ławkami;

projektowana roślinność oddzielająca od jezdni, biegnąca wzdłuż ogrodzenia 

ogrodów działkowych, pełniąca funkcję ozdobną (drzewa i krzewy).

Część WN1 parku linearnego – teren dawnych sadów:

Główne funkcje: przewaga wypoczynku biernego.

adaptowany chodnik i ścieżka rowerowa;

pozostałości rzędów drzew, w tym owocowych;

adaptowane ekrany akustyczne;

projektowana ścieżka spacerowa;

projektowane uzupełnienie rzędowych nasadzeń drzew (‘sad’) na trawniku 

parkowym;

projektowane pnącza na ekranach akustycznych.

Część WS2 parku linearnego:

Główne funkcje: przewaga wypoczynku czynnego.

adaptowany chodnik z rzędem drzew – przewiduje się stopniową wymianę 

drzew, rozpoczynając od tych w złym stanie zdrowotnym, ze zmianą gatunku / 

odmiany;

projektowana ścieżka spacerowa / biegowa;

projektowane place wyposażone w urządzenia sprawnościowe i zabawowe;

projektowana roślinność oddzielająca od jezdni, biegnąca wzdłuż ogrodzenia 

ogrodów działkowych. pełniąca funkcję ozdobną (drzewa i krzewy).

12
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ODCINEK GEN. S. MACZKA

Część WN2 parku linearnego:

Główne funkcje: przewaga komunikacji.

adaptowany chodnik i ścieżka rowerowa;

projektowane rzędowe nasadzenia drzew wzdłuż ogrodzenia osiedla 

mieszkaniowego.

Część WS3 parku linearnego.

Główne funkcje: przewaga wypoczynku biernego.

adaptowany chodnik;

projektowana ścieżka spacerowa / biegowa z ławkami i koszami na śmieci

projektowana roślinność oddzielająca od jezdni, biegnąca wzdłuż ogrodzenia 

ogrodów działkowych, pełniąca funkcję ozdobną (drzewa i krzewy).

Część WN3 parku linearnego:

Główne funkcje: przewaga wypoczynku biernego.

adaptowany chodnik i ścieżka rowerowa;

adaptowany drzewostan pomiędzy chodnikiem i ścieżką oraz przy ogrodzeniu 

osiedla mieszkaniowego;

projektowana ścieżka spacerowa z ławkami i koszami na śmieci 

projektowana roślinność oddzielająca od jezdni, biegnąca wzdłuż ogrodzenia 

osiedla mieszkaniowego pełniąca funkcję ozdobną (drzewa i krzewy).

13
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ODCINEK GEN. S. MACZKA

Część WS4 parku linearnego:

Główne funkcje: przewaga komunikacji.

adaptowany z rzędem drzew – przewiduje się stopniową wymianę drzew, 

rozpoczynając od tych w złym stanie zdrowotnym, ze zmianą gatunku / odmiany;

adaptacja pojedynczych drzew rosnących przy ogrodzeniu.

Część pasa dzielącego:

Główne funkcje: izolacja.

adaptowane ekrany akustyczne z pnączami i zwartymi grupami krzewów;

projektowane uzupełnienia pnączy;

projektowane uzupełnienie grup krzewów;

przebudowa trawnika łąki z gatunkami występującymi naturalnie w warunkach 

miejskich, odpornych na uciążliwości komunikacyjne.

Teren zieleni przyulicznej i obiektów usługowych:

Główne funkcje: izolacyjna i ozdobna.

adaptowany chodnik z rzędem drzew – przewiduje się stopniową wymianę 

drzew, rozpoczynając od tych w złym stanie zdrowotnym, ze zmianą gatunku / 

odmiany;

adaptowana ścieżka rowerowa;

adaptowana roślinność osiedla mieszkaniowego i obiektów usługowych;

projektowane porządkowanie i uzupełnienie roślinności.

14
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ODCINEK GEN. S. MACZKA

Teren zieleni przyulicznej:

Główne funkcje: izolacyjna i ozdobna.

adaptowany chodnik komunikacyjny z rzędem drzew – przewiduje się stopniową 

wymianę drzew, rozpoczynając od tych w złym stanie zdrowotnym, ze zmianą 

gatunku / odmiany;

projektowane porządkowanie roślinności.

Część ES parku linearnego:

Główne funkcje: przewaga wypoczynku biernego.

obecność dwóch siedlisk mieszkalnych w zachodniej i środkowej partii terenu;

adaptowane chodniki komunikacyjne z rzędami drzew – przewiduje się 

stopniową wymianę drzew, rozpoczynając od tych w złym stanie zdrowotnym, ze 

zmianą gatunku / odmiany;

adaptowane drzewa znajdujące się w otoczeniu – do uporządkowania;

projektowana ścieżka spacerowa;

projektowane place wypoczynkowe wyposażone w ławki i kosze na śmieci;

projektowana roślinność izolacyjna i ozdobna (drzewa i krzewy) w otoczeniu ww. 

placów;

projektowany chodnik łączący ul. Gen, Maczka z ul. Powązkowską oraz związana 

z nim roślinność.

Część EN4 parku linearnego:

Główne funkcje: przewaga wypoczynku biernego.

adaptowany chodniki ścieżka rowerowa, przedzielone niepełnym rzędem drzew 

– przewiduje się stopniową wymianę drzew, rozpoczynając od tych w złym stanie 

zdrowotnym, ze zmianą gatunku / odmiany;

adaptowane drzewa wzdłuż ogrodzenia osiedla mieszkaniowego – do 

uporządkowania;

adaptowany ekran akustyczny z pnączami;

projektowane uzupełnienie pnączy;

projektowana ścieżka spacerowa / biegowa z ławkami;

projektowana roślinność ozdobna (drzewa i krzewy) w otoczeniu ww. ścieżki.

15



JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY ?

ODCINEK GEN. S. MACZKA

Część EN3 parku linearnego:

Główne funkcje: przewaga wypoczynku czynnego.

obecność siedliska mieszkalnego / usługowego we wschodniej partii terenu;

adaptowany chodnik komunikacyjny i ścieżka rowerowa z niepełnymi rzędami 

drzew – przewiduje się stopniową wymianę egzemplarzy, rozpoczynając od tych 

w złym stanie zdrowotnym, ze zmianą gatunku / odmiany;

adaptowany drzewostan wzdłuż ogrodzenia osiedla mieszkaniowego – do 

uporządkowania;

adaptowany ekran akustyczny z pnączami;

projektowane uzupełnienie pnączy;

projektowana ścieżka spacerowa / biegowa;

projektowane place z urządzeniami sprawnościowymi i zabawowymi, ławkami i 

stojakami na rowery;

projektowana roślinność ozdobna (drzewa i krzewy) w otoczeniu ww. palców.

Teren myjni samochodowej:

Główna funkcja: usługowa komunikacji.

adaptowane niepełne rzędy drzew – przewiduje się stopniową wymianę drzew, 

rozpoczynając od tych w złym stanie zdrowotnym, ze zmianą gatunku / odmiany;

adaptowane grupy drzew – do uzupełnienia;

projektowana roślinność izolacyjna w otoczeniu obiektu.
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Cześć EN2 parku linearnego:

Główne funkcje: przewaga wypoczynku biernego.

adaptowany chodnik komunikacyjny i ścieżka rowerowa, z niepełnymi rzędami 

drzew – przewiduje się stopniową wymianę egzemplarzy, rozpoczynając od tych 

w złym stanie zdrowotnym, ze zmianą gatunku / odmiany;

adaptowane grupy drzew wzdłuż ogrodzenia osiedla mieszkaniowego – do 

uporządkowania;

adaptowany ekran akustyczny z pnączami;

projektowane uzupełnienie pnączy;

projektowana ścieżka spacerowa / biegowa z ławkami i koszami na odpady 

zmieszane (metal, drewno);

projektowane place wypoczynkowe z ławkami, pergolami i stojakami na rowery;

projektowana roślinność ozdobna (drzewa i krzewy) w otoczeniu ww. placów. 

Teren zieleni przyulicznej:

Główne funkcje: izolacja.

adaptowane drzewa – do pielęgnacji;

projektowana roślinność izolacyjna (oddzielająca od ulicy) w formie grup drzew i 

krzewów;

projektowana przebudowa trawnika na murawę z roślinności synantropijnej, 

odpornej na uciążliwości komunikacyjne.

Część EN1 parku linearnego:

Główne funkcje: przewaga wypoczynku biernego.

adaptowany chodnik i ścieżka rowerowa z niekompletnymi rzędami drzew –

przewiduje się stopniową wymianę drzew, rozpoczynając od tych w złym stanie 

zdrowotnym, ze zmianą gatunku / odmiany;

projektowana ścieżka spacerowa / biegowa z ławkami i koszami na odpady 

zmieszane (metal, drewno);

projektowana roślinność ozdobna w formie rzędów drzew i grup krzewów w 

otoczeniu ww. ścieżki.
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Teren zieleni przyulicznej w otoczeniu kapliczki z figurą Maryi:

Główne funkcje: izolacyjna i sakralna.

adaptowane chodniki i ścieżka rowerowa;

projektowana roślinność izolacyjna (oddzielenie od ulicy) i ozdobna 

(wprowadzenie ozdobnych roślin w bezpośrednim otoczeniu kapliczki).

Plac spotkań w parku linearnym:

Główne funkcje: przewaga wypoczynku biernego.

adaptowane ukształtowanie terenu;

adaptowane chodniki i ścieżki rowerowe z niekompletnymi rzędami drzew –

przewiduje się stopniową wymianę drzew, rozpoczynając od tych w złym stanie 

zdrowotnym, ze zmianą gatunku / odmiany;

projektowany plac spotkań w otoczeniu ścieżek biegnących w formie okręgów, z 

miejscami do siedzenia, stojakami na rowery;

projektowana wyjątkowo ozdobna roślinność, w formie grup krzewów i drzew.

Część E pasa dzielącego:

Główne funkcje: izolacja.

adaptowane ekrany akustyczne z pnączami i zwartymi grupami krzewów;

projektowane uzupełnienia pnączy;

projektowane uzupełnienie grup krzewów;

przebudowa trawnika na łąkę z roślin rosnących naturalnie w miastach, odporna 

na uciążliwości komunikacyjne.
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ODCINEK UL. GEN.  K.S. RUDNICKIEGO

Teren zieleni przyulicznej i obiektów usługowych (otoczenie myjni samochodowej i 

salonu Opla):

Główna funkcja: izolacyjna i ozdobna.

adaptowany chodnik z rzędem drzew;

adaptowane parkingi;

adaptowana roślinność obiektów usługowych;

projektowane uporządkowanie i uzupełnienie roślinności.

Teren zieleni przyulicznej (w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego):

Główna funkcja: izolacyjna i ozdobna.

adaptowany chodniki ścieżka rowerowa;

adaptowane młode nasadzenia drzew i krzewów w sąsiedztwie ww. ścieżki i 

chodnika;

projektowane porządkowanie i ewentualne uzupełnienie roślinności.

Teren zieleni przyulicznej i obiektów usługowych (w kondygnacji parteru – na 

południowy zachód od skrzyżowania ulic Rudnickiego i Kochanowskiego):

Główna funkcja: izolacyjna i ozdobna.

adaptowane chodniki;

adaptowany drzewostan na łagodnej skarpie, wzdłuż ulic i dojazdów;

projektowane porządkowanie i uzupełnienie roślinności.
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Teren zieleni przyulicznej i obiektów usługowych (w kondygnacji parteru – na 

południowy wschód od skrzyżowania ulic Rudnickiego i Kochanowskiego):

Główna funkcja: ozdobna.

adaptowane chodniki, ścieżka rowerowa i parking;

adaptowana młoda roślinność przy obiektach usługowych;

projektowane porządkowanie i ewentualne uzupełnienie roślinności.

Rejon skrzyżowania ulic Rudnickiego i Kochanowskiego:

Główna funkcja: komunikacyjna.

przebudowa skrzyżowania wg projektu Zarządu Dróg Miejskich (jezdnie, 

chodniki, ścieżki rowerowe, roślinność);

ewentualne uzupełnienie roślinności w ramach niniejszego projektu.

Teren zieleni przyulicznej i osiedlowej (na północny wschód od skrzyżowania ulic 

Rudnickiego i Kochanowskiego):

Główna funkcja izolacyjna i ozdobna.

adaptowane drzewa przyuliczne (nasadzenia rzędowe);

adaptowane drzewa osiedlowe (rzędy i grupy drzew);

budowa parkingów, chodników, ścieżki rowerowej i urządzenie roślinności wg 

projektu Zarządu Dróg Miejskich;

ewentualne uzupełnienie roślinności w ramach niniejszego projektu.

Teren zieleni przyulicznej i osiedlowej (na północny zachód od skrzyżowania ulic 

Rudnickiego i Kochanowskiego):

Główna funkcja: izolacyjna i ozdobna.

adaptowany chodnik, ścieżka rowerowa (połączone na długim odcinku);

adaptowane drzewa przyuliczne (nasadzenia rzędowe);

adaptowany parking osiedlowy;

adaptowane drzewa osiedlowe (rzędy i grupy drzew);

projektowana pielęgnacja i ewentualne uzupełnienie roślinności.
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Teren zieleni przyulicznej i osiedlowej (po stronie zachodniej):

Główna funkcja: izolacyjna i ozdobna.

adaptowany połączony ciąg pieszo-rowerowy;

adaptowane drzewa przyuliczne (nasadzenia rzędowe);

adaptowane drzewa osiedlowe (rzędy i grupy drzew);

projektowana pielęgnacja i ewentualne uzupełnienie roślinności.

Teren zieleni przyulicznej i obiektów usługowych (po stronie wschodniej):

Główna funkcja: izolacyjna i ozdobna.

adaptowany drzewostan uliczny (pojedyncze starsze drzewa i rząd młodych 

nasadzeń);

budowa chodników, ścieżki rowerowej i urządzenie roślinności wg projektu ZDM;

ewentualne uzupełnienie roślinności w ramach niniejszego projektu.

Teren zieleni przyulicznej i osiedlowej (ul. Broniewskiego / Perzyńskiego):

Główna funkcja: komunikacyjna, izolacyjna i ozdobna.

adaptowane chodniki i ścieżki rowerowe;

adaptowane drzewa uliczne (nasadzenia rzędowe);

adaptowane drzewa osiedlowe (pojedyncze drzewa);

projektowana pielęgnacja i ewentualne uzupełnienie roślinności.
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KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
INWESTYCJI

Poniższe zapisy odnoszą się do elementów projektowanych w ramach niniejszej 

koncepcji oraz do robót mających na celu ich wykonanie. Pozostałe elementy 

zagospodarowania terenu uwzględnione w koncepcji, zaprojektowane w ramach 

dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich, p.t. ‘Budowa 

ścieżki rowerowej w pasach drogowych ulic: Perzyńskiego, Podczaszyńskiego i 

Rudnickiego w Warszawie’, powinny być wykonywane w oparciu o warunki określone w 

dokumentacji ZDM-u. Pierwsze widoczne efekty projektu zazieleniania ulic pojawią się 

już jesienią 2018 r., jako wprowadzenie nowych nasadzeń w miejsca nie wymagające 

zmian. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w pasie drogowym ul. Gen. Maczka planuje 

posadzić 250 szt. drzew.

22

OKREŚLENIE WARUNKÓW I ZAŁOŻEŃ DO REALIZACJI ORAZ EKSPLOATACJI 

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT

Zaleca się, aby wykonywanie robót prowadzić w obrębie dziewięciu niżej wskazanych, 

wydzielonych obszarów, w ustalonej kolejności dla poszczególnych branż.

ul. Gen. S. Maczka, obszar WS parku linearnego (części WS1, WS2, WS3, WS4):

remont / przebudowa nawierzchni adaptowanego chodnika;

budowa oświetlenia terenu;

budowa projektowanej ścieżki spacerowej / biegowej;

wbudowanie projektowanych urządzeń sprawnościowych i zabawowych;

budowa nawierzchni projektowanych placów wypoczynku czynnego;

wbudowanie projektowanych ławek, koszy na śmieci;

wymiana obumarłych i obumierających egzemplarzy drzew w nasadzeniach

przyulicznych;

pielęgnacja adaptowanych drzew i krzewów, w tym wybiórcza adaptacja drzewostanu 

porastającego ogrodzenie graniczne;

urządzenie projektowanej roślinności izolacyjnej i ozdobnej (drzewa i krzewy) od 

strony jezdni i wzdłuż ogrodzenia granicznego;

stopniowa przebudowa zdegradowanych trawników na zbiorowiska roślinności łąk 

występujących naturalnie w warunkach miejskich;
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ul. Gen. S. Maczka, obszar WN parku linearnego (części WN1 – dawny sad, WN2, WN3):

remont / przebudowa nawierzchni adaptowanego chodnika i ścieżki rowerowej;

budowa oświetlenia terenu;

budowa projektowanej ścieżki spacerowej / biegowej;

wbudowanie projektowanych ławek, koszy na śmieci;

wymiana obumarłych i obumierających egzemplarzy drzew w nasadzeniach

przyulicznych;

pielęgnacja adaptowanych drzew i krzewów;

wykonanie uzupełnień w rzędowych nasadzeniach ‘sadu’ (część WN1);

urządzenie łąki kwietnej na terenie ‘sadu’;

urządzenie projektowanej roślinności izolacyjnej i ozdobnej (drzewa i krzewy) od 

strony jezdni i wzdłuż ogrodzenia granicznego;

urządzenie uzupełniających nasadzeń pnączy projektowanych wzdłuż ekranów 

akustycznych;

stopniowa przebudowa zdegradowanych trawników na zbiorowiska roślinności łąk 

występujących naturalnie w warunkach miejskich, odpornej na uciążliwości 

komunikacyjne.

ul. Gen. S. Maczka, część W pasa dzielącego:

urządzenie uzupełniających nasadzeń z krzewów;

urządzenie uzupełniających nasadzeń pnączy projektowanych wzdłuż ekranów 

akustycznych;

stopniowa przebudowa zdegradowanych trawników na zbiorowiska roślinności 

murawowej i synantropijnej, odpornej na uciążliwości komunikacyjne.

ul. Gen. S. Maczka, tereny zieleni przyulicznej i obiektów usługowych w rejonie 

skrzyżowania z ul. Gen. K.S. Rudnickiego:

remont / przebudowa nawierzchni adaptowanego chodnika i ścieżki rowerowej;

wymiana obumarłych i obumierających egzemplarzy drzew w nasadzeniach

przyulicznych;

pielęgnacja adaptowanych drzew i krzewów;

urządzenie projektowanej roślinności izolacyjnej i ozdobnej (drzewa i krzewy) od 

strony jezdni;

stopniowa przebudowa zdegradowanych trawników na zbiorowiska roślinności łąk 

występujących naturalnie w warunkach miejskich, odpornej na uciążliwości 

komunikacyjne.

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT
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ul. Gen. S. Maczka, obszar ES parku linearnego (tzw. ‘Czerwone Ławki’), tereny zieleni 

przyulicznej (rejon ul. Powązkowskiej / Waldorffa) oraz otoczenia myjni i kapliczki 

poświeconej Maryi:

remont / przebudowa nawierzchni adaptowanych chodnikówi ścieżki rowerowej 

(sąsiedztwo kapliczki maryjnej);

budowa oświetlenia terenu;

budowa projektowanej ścieżki spacerowej / biegowej;

budowa nawierzchni projektowanych placów wypoczynku biernego;

wbudowanie projektowanych ławek, koszy na śmieci;

wymiana obumarłych i obumierających egzemplarzy drzew w nasadzeniach

przyulicznych;

pielęgnacja adaptowanych drzew i krzewów;

urządzenie projektowanej roślinności izolacyjnej i ozdobnej (drzewa i krzewy) w 

otoczeniu placów wypoczynku biernego;

urządzenie projektowanej roślinności izolacyjnej i ozdobnej (drzewa i krzewy) od 

strony jezdni i uciążliwych obiektów usługowych (myjnia);

urządzenie projektowanej roślinności ozdobnej w (krzewy i byliny) w obrębie placów 

wypoczynku biernego;

stopniowa przebudowa zdegradowanych trawników na zbiorowiska roślinności łąk 

występujących naturalnie w warunkach miejskich, odpornej na uciążliwości 

komunikacyjne.

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT
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ul. Gen. S. Maczka, obszar EN parku linearnego (części EN1, EN2, EN3, EN4):

remont / przebudowa nawierzchni adaptowanego chodnika i ścieżki rowerowej;

wykonanie robót ziemnych mających na celu wyrównanie lokalnych nierówności 

terenu

budowa oświetlenia terenu;

budowa projektowanej ścieżki spacerowej / biegowej;

wbudowanie projektowanych urządzeń sprawnościowych i zabawowych;

budowa nawierzchni projektowanych placów wypoczynku czynnego;

wbudowanie projektowanych ławek, stolików, siedzisk, konstrukcji dla pnączy, koszy 

na śmieci;

budowa nawierzchni projektowanych placów wypoczynku biernego;

wymiana obumarłych i obumierających egzemplarzy drzew w nasadzeniach

przyulicznych;

pielęgnacja adaptowanych drzew i krzewów, w tym adaptacja drzewostanu 

podrastającego ogrodzenie graniczne;

urządzenie projektowanej roślinności izolacyjnej i ozdobnej (drzewa i krzewy) od 

strony jezdni i wzdłuż ogrodzenia granicznego;

urządzenie uzupełniających nasadzeń pnączy projektowanych wzdłuż ekranów 

akustycznych;

urządzenie nasadzeń pnączy projektowanych wzdłuż wybudowanych konstrukcji przy 

placach wypoczynku biernego;

urządzenie nasadzeń pnączy projektowanych wzdłuż ogrodzenia siedliska w części 

EN3;

wydzielenie strefy ogrodów społecznościowych (w sąsiedztwie istniejącego ‘Ogródka 

Babci’) ogrodzeniem wiklinowym;

stopniowa przebudowa zdegradowanych trawników na zbiorowiska roślinności łąk 

występujących naturalnie w warunkach miejskich, odpornej na uciążliwości 

komunikacyjne.

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT
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ul. Gen. S. Maczka, plac spotkań w parku linearnym (plac spotkań i ‘Psie Pole’ – otwarty 

teren, zaaranżowany i wyposażony na potrzeby spotkań właścicieli psów):

remont / przebudowa nawierzchni adaptowanych chodników komunikacyjnych i 

ścieżek rowerowych;

wykonanie robót ziemnych mających na celu wyrównanie lokalnych nierówności;

budowa oświetlenia terenu;

budowa projektowanych chodników i placu;

budowa projektowanej ścieżki spacerowej / biegowej;

wbudowanie projektowanych ławek, stolików, siedzisk, stojaków na rowery, konstrukcji 

nośnych dla pnączy, koszy na śmieci;

wykonanie i wbudowanie elementów ‘Psiego Pola’: urządzeń sprawnościowych typu 

‘agility’;

pielęgnacja adaptowanych drzew i krzewów;

urządzenie projektowanej roślinności ochronnej i ozdobnej (drzewa i krzewy) od 

strony jezdni i wzdłuż ogrodzenia granicznego;

urządzenie projektowanej roślinności ozdobnej o podwyższonym standardzie (drzewa, 

krzewy, byliny) na placu spotkań;

urządzenie nasadzeń pnączy projektowanych wzdłuż wbudowanych konstrukcji na 

placu spotkań;

urządzenie naturalnego żywopłotu z krzewów w strefie granicznej ‘Psiego Pola’;

stopniowa przebudowa zniszczonych trawników na zbiorowiska roślinności łąk 

występujących naturalnie w warunkach miejskich, odpornej na uciążliwości 

komunikacyjne.

ul. Gen. S. Maczka, część E pasa dzielącego:

urządzenie nasadzeń z drzew;

urządzenie uzupełniających nasadzeń z krzewów;

urządzenie uzupełniających nasadzeń pnączy projektowanych wzdłuż ekranów 

akustycznych;

stopniowa przebudowa zniszczonych trawników na zbiorowiska roślinności łąk 

występujących naturalnie w warunkach miejskich, odpornej na uciążliwości 

komunikacyjne.

ul. Gen. K.S. Rudnickiego – w różnych partiach ulicy:

budowa krótkich odcinków chodników – dojść do budynku mieszkalno-usługowego 

przy ul. Rudnickiego 3A;

pielęgnacja adaptowanych drzew i krzewów;

urządzenie projektowanej roślinności ochronnej i ozdobnej (drzewa i krzewy) od 

strony myjni;

urządzenie projektowanych nasadzeń drzew. 

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT
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Realizacja przekształceń ulic na podstawie kierunków wskazanych w koncepcji, będzie 

wieloletnim procesem podzielonym na etapy. 

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

Zieleni nasadzeń drzew, dla których nie są wymagane dodatkowe uzgodnienia 

i istotne zmiany istniejącego zagospodarowania. 

W roku 2019 planowane jest rozpoczęcie szczegółowych prac projektowych dot. 

ulicy. Kolejny etap to uzyskanie niezbędnych uzgodnień, następnie wyłonienie 

wykonawców.  Przekształcenia w terenie będą kilkuletnie, powiązane z działaniami  

różnych jednostek miejskich m.in. z  Zarządem Dróg Miejskich, Tramwajami 

Warszawskimi.

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 Bemowa 

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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