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O PROJEKCIE

Ten raport podsumowuje najważniejsze 

tematy, które mieszkańcy poruszyli w 

konsultacjach ul. Mehoffera i Świderskiej

Znajdziesz w nim też skrócony opis 

projektu koncepcyjnego nowego 

zagospodarowania ulicy.

Koncepcja zmian na ul. Mehoffera i 

Świderskiej 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. Mehoffera i o ul. 

Świderskiej odbywała się w ramach 

konsultacji Zazieleńmy Ulice Białołęki.



PRZEBIEG KONSULTACJI

Konsultacje społeczne składały się z dwóch etapów.

• Zbierania wniosków. Uwagi mieszkańców służących projektantom do 
zaprojektowania przestrzeni. Wnioski można było zgłosić w okresie 7-30 czerwca 
2018 drogą e-mailową, pocztą, za pomocą ankiet na spotkaniu oraz w punkcie 
konsultacyjnym. 

Terenowy punkt konsultacyjny odbył się 08 czerwca 2018 (piątek) 14.00-18.00, 
róg Modlińskiej i Mehoffera.

Spotkanie diagnostyczne odbyło się 12 czerwca 2018 (wtorek)  w godzinach 
17.00-19.30 w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197 sala konferencyjna 
126

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

Spotkanie obejmujące prezentację koncepcji odbyło się 06 grudnia 2018 r. w 
godzinach 17:00-19:30 w sali Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197.

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

ZIELEŃ

Nie sadzić szpalerów drzew. Należy zieleń skupić raczej w zróżnicowanych 
skupiskach.

Na całej długości ul. Mehoffera -Nowe nasadzenia: krzewy, nie wysokie drzewa 
wzdłuż ulicy.

Niskie drzewa w pustych miejscach na zielonym obszarze przy ulicy, bliżej ulicy 
donice z kwiatami

Uzupełnić zieleń wszędzie gdzie nie będzie kolizji z chodnikami, drogami 
rowerowymi, jezdniami i instalacjami podziemnymi.

Uzupełnić zieleń na terenie niezadrzewionych nieużytków.

Kwitnące rabaty jednoroczne (bylinowe).

skrzyżowanie Mehoffera/Modlińska - uzupełnienie drzewostanu, kwiaty w okolicy 
chodnika (kosze lub donice) i przystanku autobusowego "Henryków".

Posadzić żywopłot, a naprzeciwko w miejscu po dwóch dużych drzewach posadzić 
nowe (Mehoffera, róg Talarowej). 

Posadzić drzewa, ewentualnie jeśli nie można to krzewy, uporządkować i 
wygrodzić płotkiem teren między jezdnią a chodnikiem (ze względu na parkujące 
samochody). Posadzić np. róże okrywowe (teren przy wjeździe do ujęcia wody 
oligoceńskiej).

Wygrany projekt Ogrody Mehoffera odgrodzić od ulicy, posadzić wysokie krzewy, 
jeśli to możliwe także drzewa. Trzeba pamiętać o liniach wysokiego napięcia, 
dlatego pod liniami nasadzenia wysokich krzewów. Najważniejsze, aby ochronić 
teren przed zabudową, dlatego na całym terenie powinien powstać mały park. 
Dzięki temu można ochronić 140 dużych drzew. 

Mehoffera, odcinek od Światowida do Świderskiej - do zagospodarowania cały 
teren na piękną aleję z kwiatami, krzewami i ozdobnymi trawami.

Nasadzić krzewy na łysym trawniku w okolicy Bazarku Porajów i przystanku 
autobusowego na ul. Świderskiej.

Odcinek Świderskiej od północnego wyjazdu z parkingu DH Tarchomin do ul. 
Świętosławskiego - w pasie zieleni pomiędzy chodnikami (najbliżej jezdni) należy 
posadzić krzewy, które wytłumią hałas i zanieczyszczenia od ruchliwej ulicy 
Świderskiej. Jeśli to możliwe, pomiędzy krzewami należy posadzić drzewa. 
Pomiędzy roślinnością należy utworzyć naturalne ścieżki zapewniające 
komunikację pomiędzy dwoma chodnikami. Pomiędzy głównym chodnikiem, a 
parkingiem i budynkami mieszkalnymi, należy posadzić szpaler drzew, miejscami 
należy umieścić 2 rzędy drzew. Sadząc w ten sposób drzewa i zieleń po 
wschodniej stronie ul. Świderskiej uzyskami zielony deptak dobrze osłonięty od 
jezdni. 
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UWAGI Z PIERWSZEGO   
ETAPU KONSULTACJI

Odcinek Świderskiej od Świętosławskiego do Ćmielowskiej - krzewy i drzewa 
zamiast łysych trawników. 

Po wschodniej stronie ul. Świderskiej przy skrzyżowaniu z Ćmielowską na 
istniejących trawnikach należy zasadzić krzewy i drzewa. Projektując zieleń na tym 
odcinku należy stworzyć powiązanie przestrzenne obydwu stron ulicy. 

Świderska, odcinek Ćmielowska-Mehoffera - po wschodniej stronie ulicy 
nasadzenia powinny być kontynuacją nasadzeń, które wykonał Zarząd 
Oczyszczania Miasta w pasie zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Na trawniku 
pomiędzy chodnikiem a osiedlami należy posadzić krzewy i ustawić dodatkowe 
ławki, tam gdzie to możliwe powinny zostać zasadzone drzewa. Ze względu na 
istniejące nasadzenia i bliskość osiedli mieszkaniowych, forma roślinności powinna 
być parkowa. Po zachodniej stronie tam gdzie to możliwe należy nasadzić drzewa, 
które będą stanowiły naturalny ekran dla osiedli po zachodniej stronie ulicy. Forma 
roślinności powinna być jak najbardziej naturalna. 

Po zachodniej stronie ul. Świderskiej w MPZP os. Tarchomin cz. II jest przewidziany 
plac miejski. Plac powinien mieć naturalną i przepuszczalną nawierzchnię, układ 
ławek musi otwierać się na nadwiślańskie tereny zieleni. Plac powinien być 
poprzecinany roślinnością tworząc kameralne miejsca spotkań i odpoczynku 
wśród zieleni. 

Działka 40304/62 jest zadrzewiona i można na niej urządzić park kieszonkowy. 

Rondo Cieplińskiego Nasadzenie, niski drzewostan, krzewy, na mniejszych 
obszarach bliżej ulicy łąki kwiatowe lub donice z kwiatami.

Zieleń nasadzenia w ramach programu miliona drzew przy ulicy Mehoffera uschła. 
Zarząd Zieleni nie nadzoruje odpowiednio zieleni.

MAŁA ARCHITEKTURA

Na przestrzeni zielonej przy ul. Mehoffera należałoby dodać tablice informującą o 
tym kto z zasłużonych spoczywa na cmentarzu czy na temat wydarzeń 
historycznych na terenie dzielnicy Białołęka

Nie stawiać ławek przy Modlińskiej, ze względu na nieprzyjazne dla pieszych 
otoczenie

Ławki są potrzebne w lokalizacjach Światowida, róg Mehoffera i przed kościołem 
św. Jakuba

Nowe ławki i kosze na śmieci na przestrzeni zielonej przy ul. Mehoffera.

Na całej długości ul. Mehoffera: kosze na śmieci, kwiaty w donicach, płotki z 
winoroślami

Rondo Cieplińskiego: dostawienie koszy na śmieci. Uporządkowanie i 
zagospodarowanie obszaru wokół pomnika (kwiaty). 5



UWAGI Z PIERWSZEGO   
ETAPU KONSULTACJI

CHODNIKI I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Przedłużenie ścieżki na Wale wzdłuż Wisły w kierunku północnym.

Krzewy oraz wybudowanie w przedepcie chodnika - przy przystanku 
autobusowym Talarowa.

Na terenie między wjazdem do źródełka z wodą oligoceńską a skrzyżowanie 
Mehoffera/Strumykowa - wybudować chodnik w miejsce przedeptu i zlikwidować 
obecny który nie będzie już potrzebny. Dodatkowo krzewy i jeśli możliwe do 
posadzenia drzewa.

Skrzyżowanie Mehoffera/Modlińska . Wytyczenie chodnika w miejscu "wydeptanej 
ścieżki z piasku"

Skrzyżowanie Mehoffera/Myśliborska/Strumykowa - budowa chodnika w miejscu 
przedeptu, posadzenie drzew i krzewów. 

W miejscu istniejących przedeptów przy supermarkecie Piotr i Paweł 
(Świderska/Ćmielowska) należy wybudować chodnik. 

Ponadto, konieczne jest wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych przez ul. 
Świderską w pobliży projektowanej szkoły podstawowej.

JEZDNIE I DROGI DLA ROWERÓW

Priorytetem jest budowa drogi rowerowej na Mehoffera, nawet kosztem nowej 
zieleni

Na całej długości ul. Mehoffera - ścieżka rowerowa po jednej stronie.

Ścieżka rowerowa wzdłuż Mehoffera. Po obu stronach jest dużo miejsca na nowe 
nasadzenia drzew.

Droga rowerowa na Świderskiej wymaga remontu.

Jestem Przeciwna wyznaczenia ścieżki rowerowej wzdłuż Mehoffera:

Minusy: ryzyko wycinek starodrzewu, duża liczba atrakcyjnych terenów 
(Wisła) oraz ścieżek rowerowych,  da się tę jezdnią przejechać jadąc szybko 
(nie kazda trasa musi być dostępna dla dzieci na rowerach)

Plusy: lepsze wykorzystanie stacji kolejowej (ale pytanie o funkcjonalność tej 
stacji- czy połączy nas ona lepiej z lotniskiem w Modlinie),  lepsze połączenie 
dzielnicy równoleżnikowo (jest ona dobrze połączona południkowo)

Rondo Cieplińskiego Uzupełnienie i połączenie z istniejącą na ul. H. Ordonówny 
ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mehoffera do ul. Modlińskiej. 

Utworzenie ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż u. Mehoffera 
na odcinku od ul. Strumykowej do Majolikowej, od Ronda Cieplińskiego do ul. 
Modlińskiej (po południowej stronie ul. Mehoffera)
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UWAGI Z PIERWSZEGO   
ETAPU KONSULTACJI

Świderska przy Trasie Mostu Północnego - przeniesienie ścieżki rowerowej po 
zachodniej stronie ulicy. Rowerzyście jadący Mostem Marii Curie-Skłodowskiej 
skręcają w ulicę Świderską i jadą chodnikiem. Nikt nie przejeżdża ulicy i nie jedzie 
ścieżką rowerową po wschodniej stronie Świderskiej tylko po to, żeby przy 
skrzyżowaniu z ul. Porajów znowu przejeżdżać na stronę zachodnią gdzie 
prowadzi następnie ścieżka. W chwili obecnej, ścieżka nie jest w ogóle 
wykorzystywana przez rowerzystów. 

Zaplanować kontynuację chodnika i drogi rowerowej po zachodniej stronie ul. 
Świderskiej, z uwzględnieniem istniejącego drzewostanu (droga rowerowa przy 
ulicy, chodnik lawirujący pomiędzy drzewami).  

Po zachodniej stronie jezdni ul. Świderskiej (Ćmielowska-Mehoffera) należy 
uwzględnić przebieg drogi rowerowej i chodnika na brakujących odcinkach. 

Połączenie ul. Świderskiej z ul. Płudowską - pomiędzy tymi dwiema ulicami 
znajduje się miejska działka 40304/62, która umożliwia kontynuację drogi 
rowerowej i chodnika po zachodniej stronie ulicy Świderskiej w kierunku ul. 
Mehoffera i Wału Wiślanego. Ruch pieszy i rowerowy na ul. Płudowskiej odbywa 
się na zasadach ogólnych.

INNE UWAGI

Stworzenie placu miejskiego w miejscu parkingu przed budynkiem BOK (okolice 
ul. Świderskiej i van Gogha) - parkingi można przenieść w miejsce obecnych 
kortów tenisowych i boisk (teren zaniedbany od lat).

Stworzenie placu miejskiego w okolicach skrzyżowań ul. Mehoffera, Płudowskiej i 
Nowodworskiej.

Skrzyżowanie Mehoffera/Światowida - do zagospodarowania cały teren na plac 
miejski. Do likwidacji stare słupy po oświetleniu. Do posadzenia krzewy, kolorowe 
kwiaty, byliny. Do postawienia kilka ławek.

Zagospodarować okolice pawilonu handlowego DH Tarchomin. Na istniejącym 
trawniku między chodnikami należy zasadzić krzewy. Przy obydwu wyjazdach z 
parkingu DH Tarchomin trzeba zasadzić odpowiednio wyprofilowany żywopłot tak, 
aby nie zasłaniał widoczności, a pozwolił domknąć przestrzeń przed murkiem z 
graffiti. Bezpośrednio przy murze istnieje możliwość ustawienia ławek, część muru 
można obsadzić bluszczem lub innymi roślinami pnącymi pozostawiając fragment 
na stworzenie nowego muralu. Pomiędzy ławkami należy posadzić rośliny 
ozdobne, np. trawy. Powierzchnia tego mini placu powinna być przepuszczalna. 

Proszę o kontakt z przedstawicielami Lasów Miejskich itp. Odnośnie do dzikich 
zwierząt. Dziki- te tereny to ich trasy komunikacyjne, dziki przepływają Wisłę. Czy 
duża liczba tzw. Zaniedbanych trenów paradoksalnie nie zwiększa naszego 
bezpieczeństwa i nie ułatwia naszej koegzystencji.

Chciałabym podziękować 😊 za inicjatywę, pomysł i realizację tego typu spotkań i 
propozycje zagospodarowania terenu naszej Dzielnicy przedstawione przez 
pracowników. Trafne, słuszne, potrzebne 😊 7



UWAGI Z DRUGIEGO  
ETAPU KONSULTACJI

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

ZIELEŃ

Proponuję posadzić drzewa wzdłuż ulicy Świderskiej po prawej stronie i przed 
blokiem Głębocka 2aby mieszkańcy byli oddzieleni od zanieczyszczeń z ulicy 
szpalerem drzew lub krzewów. Oczywiście nie należy zasłaniać przejścia dla 
pieszych.

Dosadzić drzew wokół myjni (Świderska x Mehoffera)

Możliwość posadzenia drzew na rogu Stągiewnej i Mehoffera (południowo 
zachodni narożnik) oraz na tyłach Biedronki na granicy ze szkołą 

Sugerujemy posadzenie drzewek po prawej stronie ulicy Świderskiej aby osłonić 
mieszkańców od ruchliwej drogi.

Drzewa na Myśliborskiej

Supermarket między ul. Świętosławską i ul. Ćmielowską – problem nieestetycznych 
ścian. Pytanie o możliwości zasłonięcia ich zielenią, pomysł pnączy. 

Potrzeba dodania większej ilości zieleni przy bazarku w okolicy ul. Porajów –
prośba od mieszkańców o skierowanie takiej propozycji do administratora.  
Projektantka zwróciła uwagę na trudność uporządkowania terenu wokół bazaru, 
ze względu na liczne wejścia na jego teren, wynikające z charakteru tego miejsca.

Propozycja zaplanowania większej ilości zieleni przy skrzyżowaniu ul. Świderskiej i 
ul. Mehoffera – pomysł posadzenia krzewów celem wyciszenia i zwiększenia 
estetyki. Obawa, czy roślinność będzie dobrze rosła przy myjni ręcznej, gdzie 
rozpryskiwana jest chemia czyszcząca.

Oddzielny projekt na park linearny od Nowodworskiej do Strumykowej.

MAŁA ARCHITEKTURA

Północno - zachodnie skrzyżowanie Zizki i Mehoffera wymaga zagospodarowania 
(brak chodnika, brak oznaczenia o bezwzględnym zakazie parkowania pojazdów 
na narożniku przy przejściu, odwodnienie chodnika, odzyskanie pasa drogowego 
w pełnej szerokości od przyległej posesji Zizki nr 1, brakujące barierki ochronne z 
tworzywa zapobiegające nagłemu wtargnięciu na jezdnie, brak kosza na śmieci, 
itp.). Obecnie zejście z przejścia prowadzi wprost w błoto.

Wątpliwość dotycząca przejścia z huśtawkami – czy zagospodarowanie tej 
przestrzeni jako rekreacyjnej nie będzie uciążliwe dla mieszkańców z domów 
jednorodzinnych. 

Dyskusja wokół lokalizacji siłowni – planowane są okolice ul. Ćmielowskiej, ale 
możliwa jest zmiana tego pomysłu.

Kontrowersje wokół kolorów siłowni stawianych na terenie m.st. Warszawy.

8



UWAGI Z DRUGIEGO  
ETAPU KONSULTACJI

PARKOWANIE

Szkoła na Van Gogha jest otoczona zielenią, parking na froncie jest bardzo 
potrzebny i często zapełniony. Nie powinien być likwidowany.  

Dojechanie gdziekolwiek rano graniczy z cudem, parkingów jak na lekarstwo, a 
mimo to pojawiają się kolejne koncepcje likwidacji parkingów i pasów jezdni.

Projekt parkingu przy (jeszcze nie istniejącym) placu zabaw przy ul. 
Nowodworskiej.

Dyskusja na temat parkingu w okolicy kościoła – aktualnie jest tam zaplanowana 
zieleń, jednak mieszkańcy obawiają się nacisków ze strony radnych/przedstawicieli 
Kościoła. Wobec tego jest obawa, czy projekt zazielenienia zostanie zrealizowany 
w tej okolicy.

CHODNIKI I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 

Przedept na południowo-wschodnim narożniku skrzyżowania Mehoffera i 
Czarodzieja prowadzące z chodnika na parking Biedronki należy zamienić na 
chodnik i obsadzić go żywopłotem. Poza tym skarpa przy schodach prowadzących 
do Biedronki z południowej strony Mehoffera jest obsypany kamykami, które 
notorycznie zsuwają się na chodnik i na jezdnie Mehoffera. Zagraża to pieszym i 
pojazdom!

Uwzględnienie zrobienia chodnika od ul. Modlińskiej do ul. Żiżki (po drugiej 
stronie od Biedronki), obecnie jest tam wydeptana ścieżka.

Na tyłach przystanku autobusowego „Henryków 04” są przedepty, które 
komunikują przystanek z Kauflandem. Należy te przedepty zamienić na ładny 
chodnik i obsadzić żywopłotem.

Zwrócenie uwagi na dojście do przystanku przy ul. Modlińskiej.

Brakujący chodnik po północnej stronie ul. Mehoffera pomiędzy ul. Modlińską a 
Czeremchowa. Chodnik powinien być oddzielony od jezdni barierka ochronna z 
tworzywa zapobiegająca chlapaniu pieszych przez pojazdy oraz dający poczucie 
bezpieczeństwa pieszych.

Barierki ochronne przy chodniku obok Biedronki przy Czarodzieja od Przedszkola 
Inspiracji do Czarodzieja.

Chodnik po południowej stronie Mehoffera pomiędzy Czarodzieja a Stagiewna 
musi mieć barierkę ochronna z tworzywa oddzielająca chodnik od jezdni. Chodnik 
jest bardzo wąski i samochody chlapią pieszych. Ponadto, rowerzyści korzystający 
z chodnika łatwo mogą z niego wpaść pod pojazd.

Północno - zachodnie skrzyżowanie Żiżki i Mehoffera wymaga zagospodarowania-
brak chodnika, odwodnienie chodnika, odzyskanie pasa drogowego w pełnej 
szerokości od przyległej posesji Żiżki nr 1, brakujące barierki ochronne z tworzywa 
zapobiegające nagłemu wtargnięciu na jezdnie. Obecnie zejście z przejścia 
prowadzi wprost w błoto. 9
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Kwestia zapotrzebowania na chodnik na odcinku od ul. Czarodzieja do ul. Żiżki.

Poszerzyć chodnika przy Mehoffera od Talarowej do Myśliborskiej, chodnik bardzo 
niebezpieczny!

Problem „zanikającego” chodnika w okolicy kościoła – potrzeba połączenia ścieżki 
ze ścieżką na wale nad Wisłą.

Brakuje przejścia dla pieszych przy Biedronce, które łączyłoby Biedronkę z Apteka 
vis a vis Biedronki. Przy aptece i kwiaciarni jest parking, z którego korzystają klienci 
Biedronki i przechodzą przez Mehoffera w sposób niedozwolony.

Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu Żiżki i Mehoffera musi być natychmiast 
oznaczone świetlnymi migającymi diodami zatopionymi w asfalt. Podobna 
sytuacja dotyczy przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu Czeremchowej i 
Mehoffera i koniecznego przejścia przy skrzyżowaniu Czarodzieja i Mehoffera. Te 
przejścia są absolutnie słabo widoczne a jedno z nich jest usytuowane 
bezpośrednio przy szkole podstawowej i przedszkolu! Dwa progi zwalniające to 
zbyt mało aby zapewnić bezpieczeństwo!

Poprawić oznaczenia pasów na przejściu przy ul. Żiżki, obecne są słabo widoczne i 
blaknące.

Należy nanieść na plan istniejące już od dawna przejścia dla pieszych na 
skrzyżowaniu Żiżki i Mehoffera oraz Czeremchowej i Mehoffera.

Dodać przejść przez Świderską.

Na Świderskiej przy moście wynieść przejścia i przejazdy przez lokalne ulice.

JEZDNIE I DROGI DLA ROWERÓW

Północno - zachodnie skrzyżowanie Żiżki i Mehoffera wymaga zagospodarowania 
(brak oznaczenia o bezwzględnym zakazie parkowania pojazdów na narożniku 
przy przejściu, odzyskanie pasa drogowego w pełnej szerokości od przyległej 
posesji Żiżki nr 1, brakujące barierki ochronne z tworzywa zapobiegające nagłemu 
wtargnięciu na jezdnie. 

Przydałyby się światła przy szkole na Van Gogha, gdyż przechodzący gimnazjaliści 
powodują korek na ulicy Świderskiej przy Głębockiej.

Zwęzić jezdnię Świderskiej przy moście do 6m; zachować rowy wzdłuż Mehoffera; 
ZDM: rozwiązać wreszcie problem zjazdu rowerowego z mostu.

Projekt przystanku ZTM przy ul. Czarodzieja  (między ul. Czarodzieja a ul. 
Stęgiewną) – przystanek ma być w jedną stronę (w kierunku ul. Modlińskiej), 
powinien być zlokalizowany przed rondem, ze względu na bezpieczeństwo ruchu.

Zaprojektować skrzyżowanie (ulic) Talarowa/Mehoffera w stronę północną od 
Ogrodów.
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Należy wygospodarować miejsce pod zatoczki przystankowe po północnej i 
południowej stronie Mehoffera pomiędzy Modlińska a Myśliborska. Obecnie brak 
takich zatoczek powoduje korek na Mehoffera w kierunkach zachodnim i 
wschodnim, bo autobusy 133 i 126 zatrzymujące się na przystankach całkowicie 
wstrzymują ruch pojazdów.

Progi zwalniające na Mehoffera pomiędzy Czarodzieja a Czeremchowa powinny 
zostać przebudowane na szersze, które maja łagodny najazd i zjazd. Te obecne są 
przestarzale technologicznie i negatywnie wpływają na zawieszenie pojazdów 
(nawet przy niskiej prędkości najazdowej).

Oznakować ścieżki rowerowe między ul. Książkową i ul. Strumykową.

Potrzebny jest przejazd rowerowy na rogu ulic Świderskiej/Świętosławskiego oraz 
przejazd przez Świderską przy skrzyżowaniu z ul. Porajów.

Problem zagospodarowania ul. Światowida – planowana inwestycja (poszerzenie 
drogi) blokuje możliwość zazielenienia tego terenu (chociaż projekt, który jest na 
razie wstrzymany, przewiduje rezerwę miejsca na pas zieleni).

Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Ogrodów Mehoffera nie powinna być asfaltowa.

Potrzeba połączenia ścieżki rowerowej z ulicą przy ul. Myśliborskiej, celem 
stworzenia prawo skrętu dla rowerów (bez konieczności objeżdżania skrzyżowania.

Przejazd rowerowy przez ul. Świderską (w okolicy ul Wittiga) miał być podwyższony 
celem wymuszenia mniejszej prędkości samochodów, ostatecznie powstało tylko 
oznakowanie. To miejsce jest problematyczne.

Doprojektować przejazdu rowerowe wokół skrzyżowań.

Ustawić oznakowanie szlaku rowerowego omijającego wąski odcinek Mehoffera.

Poprowadzić ścieżkę rowerową przy Ogrodach Mehoffera meandrującą przy 
obecnej ścieżce.

INNE UWAGI

Dojechanie gdziekolwiek rano graniczy z cudem, parkingów jak na lekarstwo, a 
mimo to pojawiają się kolejne koncepcje likwidacji parkingów i pasów jezdni.

Chciałbym wyrazić swój kategoryczny sprzeciw wobec zawężania ulic w Warszawie.

Jest to pomysł kategorycznie niedopuszczalny. Korki powodują znaczącą emisję 
spalin. Tak samo jak jeżdżenie w kółko w poszukiwaniu miejsc parkingowych.

Kwestia projektu przedszkola w planie zagospodarowania przestrzennego i 
inwestycji, które już poczyniła dzielnica.

Skwer przy ul. Światowida – wymaga rewitalizacji. 

Zagospodarować fasady pomiędzy ul. Nowodworską i ul. Światowida.

11



UWAGI Z DRUGIEGO  
ETAPU KONSULTACJI

Pytanie o możliwości zagospodarowania terenu wokół nowej inwestycji przy ul. 
Talarowej. Ten teren nie jest objęty omawianym projektem.

Przesunąć kapliczkę przy ul. Książkowej ze względu na budowę ronda.

Plac przed BOK – super

Zaprojektować przestrzeń przy bazarku Poraja tak samo jak jest obok przy DH 
Tarchomin.

Oczyścić i wyeksponować rowy wzdłuż ul. Mehoffera od ul. Książkowej do ul. 
Myśliborskiej.

Zwrócić uwagę na indywidualny charakter odcinka od ul. Nowodworskiej do ul. 
Świderskiej.
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PLANSZA S1

1_Z_5_UL. ŚWIDERSKA_OD UL.KUKLIŃSKIEGO_DO_UL.ŚWIĘTOSŁAWSKIEGO

Zjazd ze ścieżki rowerowej na moście i  ścieżka rowerowa po dwóch stronach ulicy

Na podstawie analizy projektowej oraz sugestii ze spotkania konsultacyjnego 

proponujemy stworzenie zjazdu ze ścieżki rowerowej na moście w kierunku 

północno-zachodnim i poprowadzenie ciągu rowerowego po wschodniej stronie 

ulicy Świderskiej. Z rozmów z mieszkańcami wynika, że dotychczasowe rozwiązanie 

stwarza niebezpieczeństwo drogowe, a chodnik po wschodniej stronie ulicy jest 

obecnie użytkowany głównie przez rowerzystów. Ze względu na istniejący układ 

funkcjonalny przestrzeni uznajemy za zasadne pozostawienie przebiegu ścieżki 

rowerowej i chodnika w odwrotnej kolejności niż zwykle – chodnik bliżej ulicy 

(odcinek między ul. Kuklińskiego i ul. Świętosławskiego).

Lekkie zwężenie części ulicy

Ulica Świderska na całej długości ma różną szerokość. Na pierwszym z omawianych 

odcinków ma ona ponad 9m. Dla uspokojenia ruchu oraz zmiany wyglądu ulicy 

proponujemy jej zwężenie o ok.1m (do ul. Świętosławskiego). Dzięki temu uzyskamy 

miejsce na poszerzenie pasa zieleni oraz nowe nasadzenia, ulica straci charakter 

przelotowej drogi między osiedlami. Wprowadzenie tej zmiany może nastąpić w 

okresie późniejszym niż pierwsze etapy reorganizacji przestrzeni.

Szpaler drzew i zieleń niska

Ulica posiada fragmentaryczne zadrzewienia szpalerowe, których dopełnienie 

sugerują plany miejscowe. Proponujemy uzupełnienie drzew oraz utworzenie 

nowego szpaleru i nasadzenie zieleni niskiej po obu stronach ulicy (na odcinku od ul. 

Kuklińskiego aż do ul. Świętosławskiego).

Na całości opracowania w sytuacjach uzasadnionych sugerujemy remonty nawierzchni 

oraz wymianę słupów i opraw oświetleniowych.
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Plac przed pawilonem handlowym

Przestrzeń przed pawilonem handlowym 

jest zaniedbana i wymaga 

uporządkowania. Proponujemy usunięcie 

istniejących murków, wyraźne zaznaczenie 

ciągów pieszych oraz jezdnych, 

nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej oraz 

uzupełnienie oferty przestrzennej o 

miejsca do siedzenia, stojaki rowerowe 

itp.

Plac przed ośrodkiem kultury

Proponujemy utworzenie 

reprezentacyjnego placu wejściowego 

przed BOK. Pierwsza wskazówka wizualna 

dla użytkowników podążających do 

ośrodka to zmiana posadzki już w 

szerokości chodnika. Kolejne elementy 

wyróżniające miejsce to: nasadzenia zieleni 

wysokiej i niskiej, charakterystyczne ławki 

oraz inne elementy wyposażenia. 

Powiększenie placu wejściowego umożliwi 

urządzanie imprez lokalnych i podniesienie 

znaczenia przestrzeni do rangi głównego 

placu tej dzielnicy. 
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PLANSZA S2

2_Z_5_UL. ŚWIDERSKA_OD_UL.ŚWIĘTOSŁAWSKIEGO_DO_UL.MACIEJEWSKIEGO

Plac węzłowy

Skrzyżowanie ul. Świderskiej i ul. Ćmielowskiej stanowi punkt przejściowy. 

Proponujemy tutaj zmianę charakteru ulicy i stopniową zmianę nasadzeń 

szpalerowych na zieleń naturalistyczną. Na osi ulicy Ćmielowskiej planujemy 

stworzenie placu zamykającego z miejscami do siedzenia. Północno-wschodni 

narożnik skrzyżowania projektujemy natomiast jako rozpoczęcie ścieżki rekreacyjno-

wypoczynkowej z urządzeniami siłowni plenerowej/rekreacyjnymi prowadzącej do 

dalszych terenów zielonych i publicznych. Istniejące chodnik i ścieżka rowerowa 

wzdłuż ul. Ćmielowskiej zostały zamienione miejscami. Skrzyżowanie to stanowi 

również koniec układu drogowego z komunikacją rowerową po obu stronach ulicy 

Świderskiej. 
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3_Z_5_UL. ŚWIDERSKA_OD_UL.MACIEJEWSKIEGO_DO_UL.MEHOFFERA

Park kieszonkowy

Zgodnie z pomysłem zgłoszonym podczas konsultacji społecznych na działce ew. nr 

62 projektujemy park kieszonkowy. Rozwiązanie to umożliwi uporządkowanie 

nieformalnego przejścia do ulicy Płudowskiej. Jako wyposażenie parku proponujemy 

huśtawki dostępne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Zagajniki brzozowe i ścieżka po jednej stronie

Wraz z zagłębianiem się z ulicy Mehoffera w ul. Świderską proponujemy dążenie od 

swobodnego miękkiego kształtu przestrzeni do układu bardziej formalnego. 

Charakter taki pozwolą osiągnąć zanikające stopniowo łąki kwietne, „zagajniki”, kępy 

drzew. Układ komunikacyjny uzupełniamy o ścieżkę rowerową wyznaczoną po 

północnej stronie ulicy.
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Ścieżka rowerowa i zmiana 

lokalizacji ciągów pieszych 

(aleja naturalistyczna)

Przebieg ulicy Mehoffera od jej 

początku na południowym 

krańcu aż do ul. Myśliborskiej to 

rozwinięcie formy 

zaproponowanej na końcu ul. 

Świderskiej. Zarówno chodnik, 

jak i ścieżka rowerowa zostały 

tutaj odsunięte od ulicy i 

wytyczone pośród 

projektowanych sosnowych i 

brzozowych zagajników.

Park linearny

Począwszy od skrzyżowania ulic 

Mehoffera i Nowodworskiej 

działki miejskie położone po 

północno-zachodniej stronie ul. 

Mehoffera przeznaczamy na park 

linearny. Zróżnicowana zieleń 

niska i wysoka, ścieżki piesze i 

rowerowe oraz wyposażenie 

(ławki, kosze, stojaki) zostały 

zaproponowane w szerokim 

pasie parkowym rozciągającym 

się aż do ul. Strumykowej.

PLANSZA M1

4_Z_5_UL. MEHOFFERA_OD_UL.NOWODWORSKIEJ_DO_UL.KSIĄŻKOWEJ
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Plac przy kościele

Przestrzeń przed kościołem może 

pełnić różnorakie funkcje. Być 

miejscem spotkań, rodzinnych 

pikników, lokalnych jarmarków i 

akcji społecznych. Dla takiego 

wykorzystania proponujemy 

aranżację niewielkiego skweru, 

który będzie umożliwiał wszystkie 

wymienione interakcje 

(nawierzchnia utwardzona, zielona 

polanka, zieleń krzewiasta, miejsca 

w cieniu drzew, ławki itp.)

Skwer przy Światowida

W północno-wschodniej części skrzyżowania ulic Mehoffera i Światowida 

proponujemy stworzenie skweru wypełniającego niezagospodarowaną przestrzeń 

przy pawilonach usługowych. Zgodnie z prośbami mieszkańców projektujemy układ 

zieleni niskiej wkomponowanej w system istniejących ciągów pieszych, uzupełniony 

o elementy małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery).

Układ komunikacji pieszej

Zgodnie z wnioskami z konsultacji społecznych przy skrzyżowaniu ulic Mehoffera, 

Myśliborskiej i Strumykowej proponujemy uzupełnienie układu o chodniki w miejscu 

obecnych przedeptów.

Ścieżka pieszo-rowerowa

Ze względu na trudności wytyczenia ścieżki rowerowej wzdłuż obecnej ulicy 

Mehoffera (na odcinku od ul. Strumykowej do ul. Książkowej) proponujemy 

przeprowadzenie jej równolegle w ciągu pieszo-rowerowym wyznaczonym w planie 

miejscowym. Proponujemy połączenie alei nie tylko z placem przy ul. Książkowej, ale 

również ze skrzyżowaniem ulic Mehoffera i Strumykowej oraz nasadzenie niskiej 

roślinności niekolidującej z infrastrukturą podziemną. 
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Plac przy rondzie i ścieżka spacerowa

Przy skrzyżowaniu ul. Mehoffera z ul. Książkową plan miejscowy przewiduje powstanie 

placu. Proponujemy stworzenie w tym miejscu przestrzeni publicznej z miejscami do 

odpoczynku i spotkań oraz zielenią wysoką. W związku z rondem planowanym u 

zbiegu ulic, konieczne będzie usunięcie kapliczki z narożnika obecnego skrzyżowania. 

Proponujemy przeniesienie jej na projektowany plac i aranżację nowego 

zagospodarowania.
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PLANSZA M2

5_Z_5_UL. MEHOFFERA_OD_UL.KSIĄŻKOWEJ_DO_UL.PAPIESKIEJ

Nowy układ drogowy 

W rejonie skrzyżowania ulic Mehoffera i 

Książkowej projektujemy rondo łączące 

wymienione ulice z ul. Oczary (zgodnie z 

wytycznymi MPZP). Uzyskujemy w ten 

sposób nowy układ drogowy z możliwością 

wyznaczenia ścieżki rowerowej.

Kontynuacja ścieżki rowerowej

W okolicy ul. Mehoffera znajdują się 

fragmenty zrealizowanych ścieżek 

rowerowych. Proponujemy uzupełnienie 

ciągu pomiędzy ul. Ordonówny a ul. 

Modlińską oraz uporządkowanie 

komunikacji rowerowej na skrzyżowaniu 

ulic Modlińskiej i Mehoffera. W miejscach, 

gdzie pozwala na to szerokość pasa 

drogowego, prowadzimy chodnik i ścieżkę 

rowerową w oddaleniu od ulicy (pośród 

zieleni). 

Małe rondo przy ul. Czarodzieja

Według uczestników konsultacji 

społecznych włączenie ul. Czarodzieja do 

ul. Mehoffera stwarza niebezpieczeństwo 

drogowe. W związku z dużą liczbą 

pojazdów skrzyżowanie w obecnym 

kształcie nie spełnia wystarczająco swojej 

funkcji. Jako rozwiązanie proponujemy 

budowę niewielkiego ronda najazdowego, 

które zmieni organizację ruchu, a tym 

samym usprawni komunikację.



PODSUMOWANIE 
I WIĘCEJ INFORMACJI

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: ro7@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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Uwagi mieszkańców dotyczyły przede wszystkim zagospodarowania konkretnych 

lokalizacji po względem zieleni i małej architektury oraz nadania wskazanym 

miejscom charakteru skwerów lub miejskich placów. Sporo propozycji dotyczył 

również przebiegu dróg dla rowerów, ich ciągłości i wygody użytkowania.

Uczestnicy konsultacji wskazywali również na konieczność remontu i poprawy 

bezpieczeństwa niektórych chodników i przejść dla pieszych. 

http://zzw.waw.pl/2018/11/21/raporty-z-konsultacji-spolecznych-zazielenmy-ulice
mailto:ro7@zzw.waw.pl
http://zzw.waw.pl/2018/11/21/raporty-z-konsultacji-spolecznych-zazielenmy-ulice
http://zzw.waw.pl/2017/05/25/zieloneulice-warszawy/
mailto:kontakt@zzw.waw.pl
http://zzw.waw.pl/2017/05/25/zieloneulice-warszawy/
https://www.facebook.com/ZarzadZieleniWarszawy/

