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Warszawa, 24 listopada 2019 r.



O PROJEKCIE

Ten raport podsumowuje najważniejsze 

tematy, które mieszkańcy poruszyli 

w konsultacjach ulicy Modlińskiej.

Znajdziesz w nim też skrócony opis 

projektu koncepcyjnego nowego 

zagospodarowania ulicy.

Koncepcja zmian na ul. Modlińskiej 

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. Broniewskiego 

odbyła 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 drogą e-mailową, 
pocztą, za pomocą ankiet na spotkaniu i w punkcie konsultacyjnym (od 8 do 30 
czerwca)

• Punkt konsultacyjny prowadzony w piątek, 8 czerwca, w godzinach14.00-18.00

• Spotkanie diagnostyczne odbyło się 19 czerwca (wtorek), 17.00-19.30, w Urzędzie 
Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197.

Zbierania uwag do koncepcji. Uwagi można było zgłaszać droga e-mailową, 
pocztą, podczas spotkania (7 kwietnia 2018 – 23 kwietnia 2018)

Spotkanie obejmujące prezentację koncepcji odbyło odbyło się w dn. 10.12.2018 r. 
w godzinach 17:00-19:30 w sali Urzędu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 
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

ZIELEŃ

• propozycja miejsca nasadzenia drzew. Drzewa można nasadzić wzdłuż ulicy Winorośli, która odchodzi 
prostopadle od ulicy Modlińskiej. Jest to lokalizacja, w której brakuje zieleni, świeżego powietrza a 
tym samym miejsca zacienienia. Zieleń można nasadzić wzdłuż ulicy Winorośli po je lewej stronie 
(oznaczone na zdjęciu czerwonymi liniami) oraz po stronie prawej pomiędzy miejscami parkingowymi 
w miejscach oddzielenia poszczególnych części parkingu (idealne miejsca na nasadzenie po jednym 
drzewku) a także na całej szerokości nieużytkowanego terenu (po lewej stronie- również oznaczone 
na zdjęciu czerwonymi liniami), na którym rosną tylko samosiejki różnych roślin. Moją propozycją jest 
również stworzenie np. placu z siłownią na przedmiotowym nieużytkowanym pasie terenu 
przylegającym do ulicy Winorośli po całej jej długości. Uważam, iż nasadzenie drzew bądź krzewów w 
tej lokalizacji znacznie upiększy okolicę i zdecydowanie wpłynie na jej atrakcyjność, co również 
wpłynie na oczyszczenie powietrza w naszej dzielnicy gdyż jak wiemy głównie drzewa pochłaniają 
zanieczyszczenia występujące w powietrzu. 

• ul. Winorośli. Po północnej stronie ulicy są cztery bloki, w trzech jest 86 mieszkań, w czwartym mniej. 
Po południowej stronie jest wąska, kompletnie niezagospodarowana działka, częściowo zadrzewiona, 
częściowo porośnięta trawami, częściowo rozjeżdżona przez parkujące samochody. Za działką jest 
budowane kolejne osiedle 19 bloków. Działka „służy” lokalnym mieszkańcom za miejsce nielegalnych 
postojów samochodów i wybieg- toaleta dla psów, będąc jedynym kawałkiem roślinności w 
otoczeniu. Zapewne żyją tam bażanty, bo znalazłam ich pióro na ulicy. Zwracam się z prośbą o 
uporządkowanie zieleni na tym obszarze, bo wokół przybywa mieszkańców. Brakuje alejek do 
spacerów (w lesie winnica coraz więcej odwiedzających), placu zabaw z prawdziwego zdarzenia (w 
budowie jeden, przynależny do miejskiego przedszkola), miejsca gdzie psy mogą się wyhasać. Wraz z 
oddawaniem kolejnych bloków i planowaną budową pętli (kolejne wycinki). Problem będzie narastać. 
W załączniku przesyłam zdjęcia ze swojego balkonu.

• ogromna potrzeba parku na zielonych terenach należących obecnie do Polfy na docinku od 
skrzyżowania z Płochocińską  do skrzyżowania z Ekspresową. Teren ma bardzo duży potencjał. Istnieje 
już zileni wysokie drzewa. Potrzeba wykupienia terenu, dosadzenia drzew, ulokowania ławek i koszy. 
W okolicy mieszkańcy nie mają żadnego parku. Bardzo ważna inwestycja. Plus na ww. odcinku zrobić 
drogę rowerową i zlokalizować ze 3 ławki i kosze na śmieci (wsch.str.ul. Modlińskiej przed terenem 
Polfy).

• Sprawdzić możliwość uzupełnienia szpaleru drzew po wschodniej stronie ulicy Modlińskiej pomiędzy 
Kanałem Żerańskim a ulicą Kowalczyka nowymi nasadzeniem za istniejącym chodnikiem wzdłuż ulicy, 
tl. Na skarpie.

• Sprawdzić możliwość utworzenia szpaleru drzew na skarpie po wschodniej stronie ulicy Modlińskiej 
pomiędzy Kanałem Żerańskim a zjazdem z ulicy Modlińskiej na rondo przed adresem Modlińska 8

• w nawiązaniu do ogłoszonego opracowania koncepcji aranżacji zieleni wzdłuż niektórych ulic Białołęki 
chciałabym podzielić się moimi spostrzeżeniami dotyczącymi otoczenia ratusza dzielnicy. Stan zieleni 
wokół ratusza pozostawia niestety od wielu lat wiele do życzenia, a przecież to miejsce powinno być 
wizytówka dzielnicy. Wydeptane ścieżki na trawnikach, brak kwiatów i drzew oraz widoczne jedynie 
asfalt, piach i reklamy nie stanowią otoczenia, w którym z przyjemnością się spaceruje, jeździ na 
rowerze lub odpoczywa w inny sposób. Estetyka otoczenia ma także znaczący wpływ na poziom życia 
mieszkańców. Dlaczego Białołęka ma pod tym względem odstawać od innych dzielnic i być tylko 
placem budowy dla nowych osiedli oraz miejscem niszczenia zieleni przez deweloperów?
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UWAGI Z PIERWSZEGO 
ETAPU KONSULTACJI

ZIELEŃ

• Nasadzenie drzew i krzewów w miejscach, gdzie jest to możliwe na całej długości ulicy – zarówno 
wzdłuż niej, jak i w pasie rozdzielającym jezdnie. Uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i 
utworzenie nowych.

• Uwzględnienie w koncepcji zagospodarowania trasy Tramwaj wzdłuż Modlińskiej oraz jego rezerwy, a 
także zaplanowanie zielonego torowiska oraz szpalerów drzew i krzewów wzdłuż linii tramwajowej

• Uzupełnienie szpaleru drzew i krzewów wzdłuż wiaduktu nad Kanałem Żerańskim, po obu stronach ul. 
Modlińskiej

• Zagospodarowanie terenu wokół skrzyżowania Modlińska- Kowalczyka- Żerańska: nasadzenie drzew i 
krzewów, utworzenie łąki kwietnej (Modlińska 42), utworzenie chodników w miejscu  przedeptów i 
ustawienie wygrodzen (Modlińska 42, Modlińska 38)

• Nasadzenie drzew i krzewów wokół skrzyżowania Modlińska/ Płochocińska- szczególnie po stronie ul. 
Płochocińskiej, gdzie wg. Dokumentacji ZOM istnieje bardzo dużo miejsca wolnego od sieci, które 
można wykorzystać na nasadzenie drzew

• Uwzględnienie w koncepcji zagospodarowania planowanej trasy tramwaju wzdłuż ul. Modlińskiej oraz 
jego rezerwy, lokalizowanie nowych nasadzeń poza nią. W przypadku  pierwszego etapu tramwaju 
(Żerań FSO- Płochocińska) przebieg jest znany, natomiast dalszy etap posiada kilka wariantów 
przebiegu, stąd też koncepcja zagospodarowania w tym zakresie również powinna być wariantowa.

• Zaplanowanie zielonego torowiska oraz szpalerów drzew i krzewów wzdłuż linii tramwajowej.

• Uzupełnienie szpaleru drzew i krzewów wzdłuż wiaduktu nad Kanałem Żerańskim, po obu stronach ul. 
Modlińskiej.

• Poprawa ciągłości powiązania komunikacyjnego ul. Zarzecze z przejazdem pod wiaduktem nad 
Kanałem Żerańskim, ucywilizowanie wejścia i zejścia do ul. Zarzecze przez wał.

• Nasadzenie drzew i krzewów wzdłuż ul. Modlińskiej, na odcinku Kanał Żerański- skrzyżowanie 
Kowalczyka/Żerańska (uzupełnienie szpaleru po stronie ul. Kowalczyka, nasadzenia po przeciwnej 
stronie- poza  rezerwą pod trasę tramwajową). Dodatkowo: wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż drogi 
technicznej ul. Modlińskiej oraz ustawienie wygrodzeń, aby ograniczyć dzikie wjazdy w nią.

• Zagospodarowanie skrzyżowania Modlińska/Kowalczyka Żerańska- (tereny Modlińskiej 42; 
Modlińskiej 38 i przy ul. Konwaliowej). Na terenie przy ul. Konwaliowej powinny zostać posadzone 
drzewa i krzewy, a także zostać wykonany chodnik w miejscu przedeptu, prowadzący „na skos” do 
przystanku autobusowego, a w przyszłości tramwajowego. Można rozważyć także ustawienie kilku 
ławek.

• Likwidacja dzikiego parkingu przy Modlińskiej 38 i ograniczenie dzikich przejazdów do drogi 
technicznej wzdłuż ul. Modlińskiej (od Kowalczyka i Modlińskiej) Konieczne jest pozostawienie do 
parkowania jedynie niewielkiego placu bezpośrednio przed budynkiem, do którego prowadzi zjazd z 
ulicy Kowalczyka. Pozostały teren powinien zostać wyłączony z ruchu samochodowego i 
zagospodarowany zielenią (nasadzenie drzew i krzewów), a także zabezpieczony wygrodzeniami.

• Zagospodarowanie terenu przy Modlińskiej 42 zgodnie z założeniami ?(utworzenie łąki kwietnej, 
rewitalizacja trawników, ustawienie wygrodzeń, budowa chodnika „na skos” do przystanku 
autobusowego, nasadzenie drzew i krzewów etc.). Wygrodzenia powinny się znaleźć od strony ul. 
Kowalczyka, Modlińskiej i od strony budynku Modlińska 42, aby uniknąć parkowania /przejeżdżania 
samochodów do stacji BP czy skracania sobie drogi przed skrzyżowaniem.

• Nasadzenie szpaleru drzew i krzewów od Modlińskiej 42 do skrzyżowania Modlińska. Płochocińska, a 
także ustawienie wygrodzeń i zabezpieczenie trawników przed rozjeżdżaniem 

Nasadzenie drzew i krzewów wokół skrzyżowania Modlińska/ Płochocińska- szczególnie po stronie ul. 
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

Podczas II etapu konsultacji zebrano bardzo następujące uwag, pytania, opinie (na 
formularzach zbieranych podczas spotkania). Wypowiedzi  uczestników konsultacji 
zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści zostały zapisane łącznie. 

OGÓLNE DOT. KONCEPCJI

• Chciałbym wyrazić swój kategoryczny sprzeciw wobec zawężania ulic w Warszawie.
Dojechanie gdziekolwiek rano graniczy z cudem, parkingów jak na lekarstwo, a mimo to
pojawiają się kolejne koncepcje likwidacji parkingów i pasów jezdni.
Jest to pomysł kategorycznie niedopuszczalny. Korki powodują znaczącą emisję spalin. Tak
samo jak jeżdżenie w kółko w poszukiwaniu miejsc parkingowych.
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

ZIELEŃ 

• Proponuję dogęszczenie nasadzeń drzew, a w przypadku braku miejsca, nasadzenia 
krzewów.

• Proponuję nasadzenia krzewów wzdłuż linii rozgraniczającej pas drogowy z terenami 
położonymi na północ, tj. Galeria Żoliborz oraz tereny WSM Żoliborz III.

• Proponuję obsadzenie krzewami murka na całej długości od ul. Broniewskiego 13 do 
19 (stacja transformatorowa).

• Proponuję wzdłuż płotu oddzielającego torowisko od ścieżki rowerowej posadzić 
żywopłot nie wyższy niż wysokość płotu.

• Proponuję umieszczenie dodatkowych krzewów zasłaniających szpecące garaże, a 
także umieszczenie tam estetycznych i minimalistycznych w formie trejaży (perogi).

• Proponuję wprowadzić więcej traw ozdobnych w pobliżu ul. Stasiaka.

• Zgłaszam, aby liczne powierzchnie zabrukowane i wyłączone z ruchu na południowej 
jezdni Broniewskiego od Trasy AK do ul. Elbląskiej zamienić na trawniki.

• Co z problemem utrzymania zieleni (solenie zimą)?

• Uważam, że zieleń od strony torów i jezdni powinna być piętrowa. Krzaki i drzewa 
powinny tworzyć ścianę izolującą od hałasu.

• Proponuję dużo drzew zimozielonych.

• Sugeruję sadzić sosny czarne, gatunki odporne na zanieczyszczenia.

• Uważam, że ciąg ul. Broniewskiego jako teren rekreacyjny ma małe szanse 
powodzenia. Zieleń powinna służyć głównie wygłuszeniu i wyłapaniu pyłów.

• Koncepcja ul. Broniewskiego powinna uwzględniać aktualną inwentaryzację drzew i 
krzewów.

MAŁA ARCHITEKTURA

• Uważam, że targowisko należy bardzo ograniczyć i zdecydowanie zmodernizować, ale 
nie likwidować.

• Postuluję o uwzględnienie w projekcie kawiarnii w kontenerze z otwartą ścianą.

• Postuluję o budowę placyku miejskiego z fontanną.

• Proponuję teren rekreacyjny z jakimiś elementami sportowym.

• Postuluję o stojaki na rowery.

• Chciałabym, aby park zawierał elementy sztuki (np. rzeźby).

• Proponuję uwzględnienie w parku małej agory, gdzie mogłyby być organizowane 
spektakle teatralne dla dzieci.
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

MAŁA ARCHITEKTURA cd.

• Proszę o ograniczenia możliwości wjazdu samochodów na nasze osiedla - poprzez 
ustawienie donic z kwiatami.

• Proponuję ustawienie pergoli z kwiatów (ewentualnie z neonem Park Olszyna) przy 
wejściu do parku.

• Zgłaszam konieczność oświetlenia latarniami typu parkowego pasa rezerwy ul. 
Broniewskiego.

• Uważam, że skwer znajdujący się w pobliżu pawilonu handlowego na Zatrasiu mógłby 
być znacznie bogatszy w swoim pełnym zagospodarowaniu. Być może poza drzewami 
warto wprowadzić krzewy, które dodatkowo silniej odizolują skwerek od ulic. Warto w 
tym miejscu wprowadzić więcej atrakcji oprócz ławek i koszy na śmieci. 

• Proponuję elementy małej architektury wzdłuż pawilonu przy ul. Broniewskiego 7 oraz 
wygospodarowanie miejsca na utworzenie ogródków gastronomicznych.

• Proponuję postawić donice z zielenią uniemożliwiające wjazd aut na chodniki.

• Proponuję kontenery a w nich kawiarnie, cukiernie, lodziarnie, miejsca spotkań.

• Apeluje, aby zrobić plac zabaw.

• Proponuję wzdłuż parku linearnego zaplanować tereny dla aktywności sportowej.

• Wolałbym jedynie tereny rekreacyjne bez handlu. W okolicy jest wystarczająco dużo 
sklepów i megasam!

• Proponuję zrobić psie stacje. Z dystrybutorami torebek na psie odchody.

• Popieram pomysł ścianki wspinaczkowej, placów miejskich, fontanny, kawiarni w parku 
linearnym.

• Czy można zainstalować tężnie?

• Czy można zainstalować ściankę wspinaczkową?

• Czy możliwe jest zrobienie kina letniego?

• Czy można w projekcie uwzględnić pusty plac, którym można byłoby gospodarować w 
różny sposób?

• Proszę o uwzględnienie stacji wypożyczania rowerów.
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

DROGA ROWEROWA

• Uważam, że droga rowerowa po południowej stronie ulicy przy przystankach 
tramwajowych powinna posiadać możliwie jak najbardziej łagodne wyłukowania.

• Uważam, że przejazdy rowerowe na skrzyżowaniu z ul. Krasińskiego powinny znaleźć 
się na wszystkich wlotach.

• Proszę, aby przewidzieć wykonanie przejazdu rowerowego łączącego obie drogi 
rowerowe na wysokości ul. Braci Załuskich.

• Uważam, że powinien powstać przejazd rowerowy przez ul. Broniewskiego na 
skrzyżowaniu z ul. Elbląską.

• Postuluję, aby uwzględnić możliwość wyznaczenia przejazdu rowerowego łączącego 
dwie drogi rowerowe na wysokości skrzyżowania z ul. Romaszewskiego.

• Uważam, że na skrzyżowaniu z ul. Perzyńskiego przejazdy rowerowe powinny znaleźć 
się na wszystkich wlotach.

• Proponuję poprowadzić drogę rowerową przez pętlę Piaski w sposób ciągły i nie 
projektować takich odgięć jak po zachodniej stronie pętli.

• Droga rowerowa wzdłuż ul. Elbląskiej powinna być dociągnięta do projektowanej 
drogi rowerowej wzdłuż ul. Broniewskiego.

• Uważam, że zatoka przystanku Sady Żoliborskie 02 powinna być przeniesiona na 
jezdnię, a droga rowerowa wyprostowana.

• Uważam, że ścieżka rowerowa, tak na Broniewskiego jak i na Krasińskiego wydaje się 
być zbędna - ścieżki aktualnie są po drugiej stronie ulicy, więc nie widzę sensu w 
dublowaniu.

• Uważam, że ostry zakręt drogi dla rowerów w rejonie przystanku tramwajowego Pl. 
Grunwaldzki 07 wydaje się niepotrzebny.

PARKINGI

• Uprzejmie proszę o nielikwidowanie parkingów wzdłuż ulicy Broniewskiego, a w 
miejscach gdzie jest to konieczne przeniesienie miejsc parkingowych.

• Uważam, że skrajny pas ul. Broniewskiego po północnej stronie przed skrzyżowaniem 
z ul. Włościańską powinien być zlikwidowany i wykorzystany na parkowanie 
równoległe.

• Uważam, że na skrajnym północnym pasie ul. Broniewskiego między ulicami 
Włościańską a Braci Załuskich powinno być zorganizowane parkowanie równoległe, a 
ul. Broniewskiego zwężona.

• Proponuję, aby przedłużyć lokalną drogę wewnętrzną o długość budynku 9E i 
utworzenie miejsc prostopadłych analogicznie jak przed budynkiem nr 11. 9



UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

PARKINGI cd.

• Sugeruję mniej miejsc parkingowych i żadnych garaży wielopoziomowych.

• Sugeruję, aby prawy pas ruchu przeznaczyć na parkowanie na odcinku od Braci 
Załuskich do Włościańskiej.

• Jaka jest alternatywa dla samochodów mieszkańców – gdzie parkować?

• Proponuję zaprojektowanie wpisujących się w architekturę parku – miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych mieszkańców Osiedla (z wyłączeniem ciężarowych), 
rekompensujących stanowiska utracone na parkingach przewidzianych do likwidacji. 

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE / TRAMWAJOWE

• Uważam, że przystanek Włościańska 01 powinien być umieszczony bezpośrednio na 
pasie ruchu, a zatoka zlikwidowana, co pozwoli na poprowadzenie chodnika i proste 
poprowadzenie drogi rowerowej.

• Przystanek Włościańska proponuję przesunąć w kierunku wschodnim, za przejazd 
przez tory tramwajowe, gdzie dwie jezdnie ul. Broniewskiego zwężają się do jednej.

• Popieram przesunięcie przystanku tramwajowego bliżej Megasamu, gdzie najwięcej 
osób ma potrzebę wysiąść i zrobić zakupy po drodze do domu.

• Uważam, że zasadnym byłoby wyznaczenie przystanku autobusowego w kierunku 
zachodnim przy skrzyżowaniu z ul. Romaszewskiego.

• Sugeruję odstąpienie od planu likwidacji przystanków komunikacji miejskiej przy ul. 
Romaszewskiego, iż byłoby to kolejne utrudnienie dla mieszkańców Osiedla.

• Proponuję zachować istniejący przystanek „Park Olszyna” w obecnej lokalizacji.

• Sugeruję utworzenie przystanków bez zatoki, z wykorzystaniem krawężników typu 
"wiedeńskiego".

• Zachęcam do zastanowienia się nad utworzeniem nowych parkingów (bez likwidacji 
starych) w tym rejonie.

• Proponuję przesunięcie całego przystanku „Sady Żoliborskie” w obu kierunkach, w 
kierunku zachodnim od ul. Krasińskiego, nawet o kilkadziesiąt metrów.

• Uważam, że należy rozważyć budowę nowego przystanku tramwajowego, w rejonie 
budynków Broniewskiego 17-21.

• Sugeruję likwidację pętli tramwajowe piaski.

• Proponuję oznaczenie na jezdni ul. Broniewskiego miejsca/zatoki dla autobusów, przy 
przystanku MZA na wysokości ul. Romaszewskiego.
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

CIĄGI PIESZE

• Proszę, aby przewidzieć możliwość wykonania przejścia dla pieszych prowadzącego 
od zachodniej strony na przystanek tramwajowy Park Olszyna 04.

• Zgłaszam pomysł urozmaicenia chodnika na przykład rozetami.

• Postuluję o przejście dla pieszych na wysokości ul. Broniewskiego 19/21 i 26.

• Uważam, że należy połączyć chodnikiem ciąg wychodzący z terenu WSM na wysokości 
budynku ul. Broniewskiego 13 z chodnikiem znajdującym się najbliżej miejsc 
postojowych.

• Proponuję przesunąć przejście dla pieszych przez ul. Broniewskiego na wschód od 
skrzyżowania z ul. Braci Załuskich, tak aby przejście to kierowało pieszych na placyk 
wewnętrzny Osiedla WSM Zatrasie (pomiędzy Broniewskiego 9 i 9E).

• Proponuję utworzyć przejście dla pieszych przez ul. Broniewskiego na wysokości drogi 
wewnętrznej między budynkami ul. Broniewskiego 4 i 6.

• Sugeruję zapewnić dojście do przystanków tramwajowych przy skrzyżowaniu z Trasą 
AK od strony skrzyżowania z ul. Elbląską i ul. Włościańską.

• Zwracam uwagę na brak rozwiązania co do dojścia do usług budynku ul. 
Broniewskiego 23. Być może warto wykonać jakąś rampę (podjazd), co umożliwi 
dostęp do budynku.

ORGANIZACJA RUCHU

• Uważam, że wybudowanie wysepki na ulicy Broniewskiego, na skrzyżowaniu z ulicą 
Galla Anonima jest złym pomysłem, ponieważ spowoduje blokadę ruchu, gdy autobus 
znajdzie się na przystanku. Proponuję wybudowanie zatoki na przystanku 
autobusowym bądź rezygnację z budowania wysepki na skrzyżowaniu w tym miejscu.

• Uważam, że zmiana organizacji ruchu na zjeździe z ul. Broniewskiego w kierunku ul. 
Romaszewskiego nie jest według mnie właściwa.

• Postuluję o pozostawienie pasa do skrętu w lewo z ul. Broniszewskiego w ul. 
Romaszewskiego.

• Jestem za zwężeniem jezdni i likwidacją miejsc parkingowych. Uważam, że należy 
konsekwentnie zniechęcać ludzi do korzystania z samochodów.

• Zwracam uwagę na konieczność poprawienia bezpieczeństwa na ulicy Broniewskiego 
poprzez przemalowanie jezdni, tak aby było jasne, czy są tam dwa pasy czy jeden.

• Bardzo pozytywnie oceniam projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Broniewskiego.

• Uważam, że zwężenie ul. Broniewskiego spowoduje większe korki do trasy AK.

11



12

JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

ul. Modlińska (od Kanału Żerańskiego do Elektronowej)

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

ul. Modlińska (od ul. Kowalczyka do Kanału Żerańskiego)

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

ul. Modlińska (od ul. Płochocińskiej do ul. Kowalczyka)

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

ul. Broniewskiego (od ul. Ekspresowej do ul. Płochocińskiej)

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

ul. Modlińska (od ul. Kościeszów do ul. Ekspresowej

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

ul. Broniewskiego (od ul. Braci Zawadzkich do ul. Kościeszów)

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

ul. Modlińska (od ul. Klasyków do ul. Braci Zawadzkich)

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

ul. Broniewskiego (od ul. Mehoffera do ul. Klasyków)

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

ul. Modlińska (od ul. Ćwiklińskiej do ul. Mehoffera)

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

ul. Broniewskiego (od ul. Sprawnej do Ćwiklińskiej)

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

ul. Modlińska (od ul. Aluzyjnej do Sprawnej)

(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)
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Przestrzeń ulicy Modlińskiej sąsiaduje z terenami przemysłowymi, powstającymi terenami osiedli mieszkaniowych, 

usług samochodowych (ulica komisów), zabudowaniami rozproszonej zabudowy jednorodzinnej z usługami i terenami 

niezabudowanymi, jest przestrzenia chaotyczną i brzydką. Poprawa wizerunku ulicy, nadanie jej w miarę możliwości 

porządku przestrzennego, staje się nadrzędnym celem projektu. 

Poprzez wprowadzania jednolitych rzędowych nasadzeń z drzew i krzewów wprowadza się harmonijne elementy 

poprawiające wygląd ulicy i jednocześnie często izolujące od chaosu przestrzennego występującego poza pasem 

drogowym.

Oprócz liniowych porządkujących nasadzeń ważnym elementem krajobrazu ulicy będzie stworzenie w jej obrębie 

terenów zieleni o szczególnym znaczeniu, poprawiających wizerunek monotonnej przestrzeni ulicznej. Przewiduje się 

zaprojektowanie kilka większych miejsc o charakterze skwerów i kilku mniejszych terenów zieleni, tzw. „mikro parków”. 

Celem jest wprowadzenie w przestrzeń ulicy miejsc krótkotrwałego wypoczynku urządzonych według wysokich 

standardów ogrodniczych i architektonicznych. Miejsca te wymagać będą oprócz urządzenia zieleni oraz budowy 

nawierzchni ozdobnych również oświetlenia. Szata roślinna powinna być tam na znacznie wyższym poziomie niż 

wzdłuż ulic. Zapewnić to ma starannie dobrana kompozycja roślinna oraz zaprojektowanie punktów do podlewania 

roślin. W takim otoczeniu stworzenie miejsc do siedzenia jest nową ważną jakością w krajobrazie ulicy.

Jednym z wyróżników ulicy, zwłaszcza po stronie wschodniej, jest obsadzenie przystanków autobusowych zwartymi 

krzewami mającymi charakter żywopłotów strzyżonych. Takie zagospodarowanie przystanków ma za zadanie 

wydzielenie przestrzeni związanej z przystankiem od ciągów pieszych i rowerowych i wprowadzić oszczędny porządek.

Prawie na całym odcinku ulica przebiega na nasypach wiaduktu i mostu. Skarpy mają duże nachylenie i miejscami są 

ujęte w mur oporowy. Pas drogowy jest gęsto wykorzystany pod magistrale podziemnego uzbrojenia terenu.

Zachodnia część ulicy.

Zachodnia część pasa drogowego stanowi rezerwę terenu pod przyszłą linię tramwajową, chodnik i drogę dla rowerów. 

Ze względu na przyszły przebieg linii tramwajowej w strefie prawdopodobnego przebiegu torowiska nie wprowadza 

trwałej roślinności, czyli nasadzeń drzew i krzewów.

Mur oporowy od strony Elektrociepłowni wymaga obsadzenia go pnącza. Projekt zakłada dosadzenie pnączy oraz 

dosadzenia krzewów do istniejących nasadzeń. W pobliżu stanowisk parkingowych projekt zakłada naradzenia niskich 

krzewów okrywowych. O wys. do - 0,6m. 

W płaskiej części pasa drogowego przylegającej do Portu Żerańskiego projektowana jest łąka kwietna. 

Bezpośrednio przy jezdni, gdzie utrzymanie typowego trawnika jest niemożliwe, projekt przewiduje przekształcenie 

trawnika w trawnik ekstensywny z udziałem roślin dwuliściennych. 

Wschodnia część ulicy.

Na wysokości centrum handlowego projektowane jest poprowadzenie chodnika i drogi dla rowerów do ul; 

Elektronowej, poza granicami pasa drogowego z włączeniem ronda. Środek ronda zaprojektowano jako niskie 

nasadzenia krzewów o wys. do 0,6 m. 

Zaprojektowano chodnik po wschodniej stronie drogi obsługującej ruch lokalny oraz przejście dla pieszych. Cześć 

chodnika pod murem oporowym staje się zbędna i zastąpiona nasadzeniami krzewów i pnączy. W zewnętrznej części 

pasa drogowego projektowane są dosadzenia drzew w strefach wolnych od podziemnej infrastruktury.

Między wiaduktem i mostem nad Kanałem Żerańskim projektuje się ścieżkę spacerową, stanowiącą dojście do kanału i 

zlokalizowanych tam przystani wodnych. Wzdłuż dojścia przewiduje się pojedyncze ławki z nasadzeniami drzew, 

stanowiącymi oddzielenie od terenów przemysłowych, a także oświetlenie terenu latarniami fotowoltaicznymi. Na 

skarpie przewiduje się dosadzić więcej krzewów. Projektowane też są drzewa iglaste oraz liściaste pomiędzy ścieżką a 

granicą pasa drogowego.

Na koronie skarpy projekt przewiduje remont nawierzchni chodnika i przekształcenie go w ciąg pieszo rowerowy

Pas dzielący

Na tym odcinku jest bardzo wąski i umożliwia posadzenie krzewów niskich o wys. do 0,6m w obwódce z 

ekstensywnego trawnika. Na nasypie pas dzielący jest wybrukowany i zbyt wąski by urządzać tam roślinność.

Teren na wysokości centrum handlowego Auchan

Na wysokości centrum handlowego projektowane jest poprowadzenie chodnika i drogi dla rowerów w kierunku ul. 

Elektronowej, poza granicami pasa drogowego z włączeniem ronda. Środek ronda zaprojektowano jako niskie 

nasadzenia krzewów o wys. do 0,6 m. 
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3.2.2. Odcinek 2 od Kanału Żerańskiego do ul. Jana Kowalczyka

Na dużej długości tego odcinka ulica biegnie na nasypie tworzącym duże skarpy, porośnięte gęstymi 

zadrzewieniami. Pas drogowy jest gęsto wykorzystany pod magistrale podziemnego uzbrojenia 

terenu.

Zachodnia część ulicy.

Zachodnia część pasa drogowego stanowi rezerwę terenu pod przyszłą linię tramwajową, chodnik i 

drogę dla rowerów. W strefie tej projekt nie wprowadza trwałej roślinności, czyli nasadzeń drzew i 

krzewów. Do czasu budowy torowiska projektowane jest prowadzenie ekstensywnej pielęgnacji 

niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych przy drzewach. 

Projekt natomiast przewiduje uporządkowanie drzewostanu porastającego skarpę w taki sposób aby 

poprawić stan fitosanitarny drzew i zlikwidować zagrożenia wywróceniem lub rozłamaniem drzew. U 

podnóża skarpy projektowane jest przekształcenie zdegradowanego trawnika w łąkę o charakterze 

ziołorośli.

Na płaskim odcinku ulicy w rejonie kwiaciarni zaprojektowano łąkę kwietną.

Bezpośrednio przy jezdni, gdzie utrzymanie typowego trawnika jest niemożliwe, projekt przewiduje 

przekształcenie trawnika w trawnik ekstensywny z udziałem roślin dwuliściennych. 

Wschodnia cześć ulicy

Teren po stronie wschodniej ulicy, sąsiaduje z obszarem gęsto zadrzewionym tzw. Parku Żerańskiego i 

terenami budowy osiedla mieszkaniowego. Jest to drzewostan o zróżnicowanym składzie 

gatunkowym i zmiennej gęstości. Projekt przewiduje zagęszczenie drzewostanu by w skuteczniej 

wyizolować teren zielni od hałasu i od kurzu ulicy. Powierzchnie skarpy przewiduje się do obsadzenia 

miejscami runem parkowym.

U podnóża skarpy przebiega droga serwisowa z płyt betonowych dla obsługi magistral przesyłowych 

instalacji cieplnej oraz kolektorów kanalizacyjnych. 

Przewiduje przekształcenie drogi serwisowej w ciąg spacerowy, jako rekreacyjną alternatywę dla 

chodnika ulicznego i drogi technicznej. Szerokość i konstrukcja mają umożliwić dojazd eksploatacyjny 

wzdłuż istniejących magistral podziemnych. Oprócz tego, wzdłuż drogi, zaprojektowano miejsca 

wypoczynku i małe wnętrza wyizolowane krzewami. W dalszej części teren sąsiaduje z aktualnie 

budowanymi osiedlami mieszkaniowymi i również wykorzystywany jest jako miejsce spacerów. Ważne 

jest by pas terenu zajętego pod gęsto ułożone tutaj sieci wykorzystać na cele rekreacyjne.

Na skarpie, bezpośrednio przy ulicy przewiduje się wprowadzenie chodnika i drogi rowerowej z której 

zjazd zaprojektowano na dół do podnóża skarpy i drogi serwisowej. 

Na wysokości ulicy Zarzecze koncepcja uwzględnia planowany w tym miejscu tunel dla pieszych i 

rowerzystów. 

Projekt adaptuje istniejący wjazd techniczny. 

Narożniki południowo wschodni ulic Modlińskiej i Kowalczyka przewidziany jest do uporządkowania i 

przekształcenia w teren zieleni z miejscami do siedzenia.

Zgodnie z sugestiami mieszkańców połączono system komunikacji rowerowej osiedla z ul. Modlińską. 

Bezpośrednio przy jezdni, gdzie utrzymanie typowego trawnika jest niemożliwe, projekt przewiduje 

przekształcenie trawnika w trawnik ekstensywny z udziałem roślin dwuliściennych. 

Pas dzielący

Mała szerokość pasa dzielącego nie pozwala na dosadzenie tam krzewów. Projekt przewiduje tam 

przekształcenie trawnika w trawnik ekstensywny z dużym udziałem roślin dwuliściennych
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3.2.3. Odcinek 3 od ul. Jana Kowalczyka do ul. Płochocińskiej

Pas dzielący.

Na tym odcinku pas dzielący osiąga miejscami szerokość 10 m. Projekt przewiduje posadzenie tam szpaleru 

drzew Olszy sercowatej (Alnus cordata) oraz szerokiego na około 5 m pasa krzewów, w obwódce z 

ekstensywnego trawnika. W zwężeniach pasa gdzie nie ma drzew, przewiduje urządzenie ozdobnego trawnika o 

charakterze suchej łąki kwietnej z domieszką roślin dwuliściennych odpornych na bionegatywny komunikacyjne. 

Bezpośrednio przy jezdni zaprojektowano ekstensywny trawnik. 

Przewiduje się obsadzenie krzewami także skarp nasypu wiaduktu przy ul. Płochocińskiej. Bezpośrednio przy 

jezdni projektuje się obwódkę o szer. 1,7m z trawnika o ekstensywnym charakterze. 

Zachodnia część ulicy.

Zachodnia część pasa drogowego stanowi rezerwę terenu pod przyszłą linię tramwajową, drogę lokalną, chodnik 

i drogę dla rowerów. W strefie tej projekt nie wprowadza trwałej roślinności, czyli nasadzeń drzew i krzewów. 

Projekt zakłada do czasu budowy torowiska prowadzenie ekstensywnej pielęgnacji niezbędnych zabiegów 

pielęgnacyjnych i sanitarnych przy istniejących szpalerach drzew. 

Bezpośrednio przy jezdni planowane jest pozostawienie ekstensywnego trawnika. Miedzy szpalerami drzew 

projekt pozostawia istniejący trawnik.

Poza strefą przyszłego torowiska i drogi dla rowerów, na zewnątrz od drogi obsługującej ruch lokalny, projekt 

przewiduje rozległe powierzchnie przeznaczone pod łąki kwietne.

Mikro park przy ul. Familijnej 

Bezpośredni na rogu ul. Familijnej i Modlińskiej, po stronie południowej w miejscu nie urządzonego terenu 

zieleni, projekt przewiduje przekształcenie go w mikro park, tworząc w ten sposób miejsca umożliwiające 

krótkotrwały wypoczynek. Oprócz zachowanych cenniejszych drzew projekt przewiduje dosadzenia paru drzew, 

wprowadzenie krzewów, bylin i roślinności ozdobnej utrzymywanej na wyższym standardzie. W obrębie mikro 

parku projektowane są nawierzchnie o charakterze ozdobnym, oświetlenie, oraz wyposażenie w ławki, 

śmietniczki oraz poidełko.

Skwer miejski na rogu ul. Kowalczyka i Modlińskiej.

Teren wzdłuż wschodniej jezdni przy ul. Modlińskiej miał do niedawna nieuregulowaną sytuację własnościową. 

Istniejący tam niezasiedlony budynek grozi zawaleniem. Projekt zakłada że po rozbiórce budynku i uregulowaniu 

sytuacji własnościowej, teren będzie można przekształcić w skwer miejski, obsługujący uczęszczane skrzyżowanie. 

Zakłada się, że oprócz funkcjonalnych dojść do przystanków i przejść, skwer będzie miejscem krótkotrwałego 

wypoczynku. Plac oparto na kolistej kompozycji. Centralnym elementem skweru będzie kaskada w formie 

dużego 3m parasola, pracująca w obiegu zamkniętym. Umożliwi lokalne nawilżanie powietrza oraz będzie 

niewątpliwą atrakcją do zabaw wodnych. Projektowane są nawierzchnie o wyższym standardzie w otoczeniu 

komponowanych układów zróżnicowanej i atrakcyjnej roślinności, z oświetleniem i iluminacją oraz małą 

architekturą, będą stanowić przyjazne otoczenie dla wydzielonych miejsc do wypoczynku.

Wschodnia część ulicy.

Pozostały teren do stacji BP, to szeroki pas intensywnie zajęty uzbrojeniem podziemnym. W dostosowaniu do 

jego tras przewiduje się tam rzędowe nasadzenia drzew.

Za stacją BP biegnie lokalna droga z chodnikiem o szerokości około 3 m oraz parkingami, wzdłuż których 

przewiduje się rząd drzew.

W rejonie skrzyżowania z ul. Płochocińską uzbrojenie podziemne jest mniej intensywne, co umożliwia 

wprowadzenie tam nasadzeń z drzew, miejscami o 2-3 rzędowej strukturze. Wzdłuż całego wschodniego odcinka 

ulicy projektowany jest odseparowany ruch pieszy i rowerowy.

W pobliżu z ulicą Płochocińską projekt zakłada zaadaptowanie istniejącego, uczęszczanego przedeptu i 

przekształcenie go w ciąg pieszy prowadzący do przystanku. W rejonie przystanku projektowany niewielki teren 

zieleni z miejscami do siedzenia.

Bezpośrednio przy jezdni, gdzie utrzymanie typowego trawnika jest niemożliwe, projekt przewiduje 

przekształcenie trawnika w trawnik ekstensywny z udziałem roślin dwuliściennych. 
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3.2.4. Odcinek 4 od ul. Płochocińskiej do ul. Ekspresowej

Pas dzielący.

Na tym odcinku pas dzielący osiąga miejscami szerokość 10 m. Projekt przewiduje posadzenie drzew Olszy 

sercowatej (Alnus cordata) w zależności od możliwości w strukturze jedno lub dwurzędowej. Pod drzewami 

zaprojektowano szeroki około 5 m pasa krzewów, w obwódce z ekstensywnego trawnika. W zwężeniach 

pasa gdzie nie ma drzew, przewiduje urządzenie ozdobnego trawnika o charakterze suchej kwietnej z 

domieszką roślin dwuliściennych odpornych na bionegatywny komunikacyjne i dostosowanych do suchych 

i zasolonych warunków. Bezpośrednio przy jezdni zaprojektowano ekstensywny trawnik. 

Przewiduje się obsadzenie krzewami także skarp nasypu wiaduktu przy ul. Płochocińskiej. Bezpośrednio 

przy jezdni projektuje się obwódkę o szer. 1,7m z trawnika o ekstensywnym charakterze. 

Zachodnia część ulicy.

Po zachodniej stronie jezdni pas drogowy zwęża się i obejmuje drogę lokalną oddzieloną wąskim 

trawnikiem od głównej jezdni. Projekt przewiduje rekultywacje trawnika a w miejscach poszerzeń 

dosadzenia z krzewów. 

Pomiędzy ul. Kasztanową a Familijną pas zieleni jest na tyle szeroki że zaprojektowano tam 

wielogatunkowe nasadzenia drzew.

Teren zieleni związany z wjazdem na osiedle w rejonie ulicy Igrzyskowej.

W rejonie ulicy Igrzyskowej pas drogowy jest lokalnie szerszy. Obszar jest niezagospodarowany i 

zajmowany przez dziko parkujące samochody. 

W tym miejscu zgodnie postulatami mieszkańców istniej potrzeba wprowadzenia nasadzeń drzew, krzewów 

oraz na niewielkim obszarze urządzenia mikro parku, stanowiącego strefę przed wejściową do osiedla.

Wschodnia część ulicy.

Po wschodniej stronie ulicy pas drogowy obejmuje dość szeroki teren zieleni. Na całym odcinku 

projektowane są droga rowerowa i chodniki z separacją ruchu, miejscami oddzielone szerszymi pasami, 

trawnika, krzewów i drzew. Droga rowerowa prowadzona jest bliżej jezdni. Wyizolowana jest od ulicy 

zwartymi nasadzeniami krzewów. Chodnik prowadzony jest delikatnymi lukami i nawiązuję do parkowego 

zagospodarowania sąsiadujących terenów.

Projekt przewiduje rzędowe nasadzenia nowych drzew i wprowadzenie uzupełnień w istniejących rzędach. 

Bezpośrednio do ulicy przylega projektowany trawnik ekstensywny.

Park Tarchomin

Obszar na wschód od pasa drogowego, aż do zakładów Polfy Tarchomin, w użytkowaniu tych zakładów, 

jest atrakcyjnym terenem zieleni, mogącym pomieścić program użytkowy o profilu rekreacyjnym, 

wypoczynkowym, rodzinnym i sportowym. Dojazd do terenu parku realizowany jest przez ul Soczewkową. 

Obecnie teren jest doskonałym miejscem dla psich treningów i szkoleń, które tam się odbywają. Ta 

tradycyjna funkcja zostanie w projekcie zaadoptowana.

Koncepcja zakłada na tym terenie utworzenie Parku Tarchomin. Profil programowy parku to również 

spotkania rodzinne związane z piknikowaniem. W tym celu zaprojektowano Polany piknikowe ze stołami, 

altaną i miejscami na ognisko. W centralnym miejscu plac spotkań, częściowo zadaszony z miejscami do 

siedzenia. W dalszej części polana do gier sportowy, mogąca przybrać formę boiska wielofunkcyjnego. 

Przez cały teren prowadzi szeroka droga spacerowa pełniąca też rolę drogi serwisowej.

Zarówno od ulicy jak i od zakładów Polfy przewidziano nasadzenia izolacyjne z drzew i krzewów.

Po północnej stronie za ulica Soczewkową zaprojektowano rozległy parking na który jest zapotrzebowanie 

w dni robocze i przydatny w dni świąteczne dla użytkowników parku.
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3.2.5. Odcinek 5 od ul. Ekspresowej do ul. Kościeszów

Węzeł Modlińska / Kuklińskiego

Wyróżnia się w krajobrazie ulicy kompletnością rozwiązań drogowych, pieszych i rowerowych. Wyróżnikami 

przestrzennymi są dwupoziomowe skrzyżowanie oraz obudowanie węzła ekranami akustycznymi. 

Koncepcja zakłada zastosowanie dużych ilości pnączy sadzonych przy murach oporowych, przy słupach 

estakady oraz przy ekranach akustycznych. Poprawi to zdecydowanie obraz ulicy. Projektowane są 

uzupełnienia istniejących nasadzeń roślin okrywowych. Obszar położony pod estakadą obecnie 

pozbawiony roślinności oraz nawierzchni przewiduje się do wyłożenia otoczakami o frakcji 20 – 30cm. Ze 

względu na brak odpowiedniej ilości światła oraz wody nie jest możliwe założenie tam roślinności bez 

dodatkowych źródeł zasilania. 

Pas dzielący

W rejonie ul. Ekspresowej pas dzielący jest na ok. 100m odcinku na tyle szeroki, ze umożliwia tam 

zaprojektowanie szpaleru drzew podsadzonych 5m pasem krzewów. Pozostałą część pasa dzielącego 

zajmuje ekstensywny trawnik

Pomiędzy węzłem z al. Płk. Kuklińskiego a ul. Kościeszów pas dzielący ma 10m szerokości. Pozwala to na 

zaprojektowanie nasadzeń z drzew w układzie dwu rzędowym. Bliżej estakady gdzie gęstość sieci 

uzbrojenia podziemnego jest duża projektowany jest jeden rząd nasadzeń. Drzewa podsadzone są 

projektowanymi nasadzeniami z krzewów tworzących pas o szer. 5m. Pozostałą cześć niezabudowana pasa 

dzielącego wypełnia trawnik ekstensywny.

Mikro park

W rejonie skrzyżowania z ul. Ekspresową, po wschodniej stronie ulicy, na przedłużeniu przejść przez jezdnie, 

przewiduje się niewielki teren zieleni w formie mikro parku. Lokalne poszerzenie pasa drogowego i 

sąsiedztwo okazałego dębu sprzyja takiej lokalizacji. Głównym akcentem mikro parku ma być drzewo 

iglaste – sosna czarna (Pinus nigra) rosnące na okrągłej rabacie z trawami ozdobnymi. W otoczeniu 

zaprojektowano miejsca do siedzenia, ozdobne nawierzchniami o charakterze podestów oraz oświetlenie 

fotowoltaiczne. Mikropark ma być wyizolowany nasadzeniami wysokich krzewów od strony wschodniej i 

północnej. 

Wschodnia część ulicy.

Pomiędzy przystankiem autobusowym przy ul. Ekspresowej a węzłem Al. Płk. Kuklińskiego projektowane 

jest rozdzielenie ruchu rowerowego od pieszego. Od strony jezdni droga dla rowerów oddzielona jest 

ekstensywnym trawnikiem a od strony wschodniej chodnik od granicy pasa drogowego oddziela 

projektowany zwarty pas krzewów.

Pomiędzy ul. Kościeszów a węzłem al. Płk. Kuklińskiego przebiega ciąg pieszo rowerowy. Projekt zakłada, że 

ciąg pieszo rowerowy zostanie oddzielony od jezdni rzędem niewielkich drzew o wąskich koronach. Drzewa 

zostaną podsadzonych krzewami. Od strony jezdni projektowany jest ekstensywny trawnik.

Pomiędzy ciągiem pieszo rowerowym a lokalnymi wjazdami na posesje i parkingami projektowane są 

nasadzenia krzewów.

Zachodnia część ulicy.

Teren w obrębie pasa drogowego po zachodniej stronie jezdni jest wąski – jego szerokość wynosi tu około 

4,5 m, z czego 1,5 m przypada na chodnik, a reszta na pasy zieleni rozdzielone wjazdami na posesje. 

Przewiduje się tu nasadzenia z krzewów w celu izolowania chodnika.

Pomiędzy Al. Płk. Kuklińskiego a ul. Kościeszów chodnik od prywatnych posesji oddzielony jest bardzo 

wąskim pasem trawnika, który koncepcja przekształca w nasadzenia niskich traw ozdobnych. Pomiędzy 

chodnikiem a jezdnią występuje pas trawnika o szer. 2,7m. Pozwala to na zaprojektowanie rzędu 

niewielkich drzew o wąskich koronach podsadzonych krzewami o wys. do 0,6m. 
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3.2.6. Odcinek 6 od ul. Kościeszów do ul. Braci Zawadzkich.

Skwer Światowida

Poza pasem drogowym znajduje się dość atrakcyjny, ale nieurządzony teren zieleni o powierzchni 0,45ha ograniczony 

ulicami Światowida i Modlińską oraz terenem stacji paliw BP. 

Projekt przewiduje urządzenie na tym obszarze skweru miejskiego. W tym celu rezygnuje się z istniejącej drogi 

rowerowej przechodzącej przez środek skweru i projektuje poprowadzenie jej wzdłuż ul. Światowida do skrzyżowania 

ul. Modlińską w celu stworzenia ciągłości ruchu rowerowego ul. Światowida i Modlińskiej. 

Kompozycja skweru oparta jest na okręgu. Centralnym akcentem skweru będzie rzeźba Światowida wskazująca główne 

kierunki świata. Wokół rzeźby zaprojektowano miejsca do siedzenia i miejsce spotkań. Koncepcja przewiduje 

urządzenie atrakcyjnej szaty roślinnej poprzez dosadzenie drzew i krzewów podkreślających kolista kompozycję. 

Zgodnie z postulatami mieszkańców oprócz drzew krzewów i trawnika, projektowana jest łąka kwietna. Skwer planuje 

się wyposażyć w ławki, śmietniczki oraz oświetlenie fotowoltaiczne dostosowane do kompozycji skweru.

Teren pomiędzy Urzędem Dzielnicy Białołęka a ul. Modlińską

Teren leży całkowicie poza pasem drogowym. Najbardziej związany zarówno z ulicą Modlińską jak i Urzędem jest 

obszar pomiędzy pasem drogowym ulicy a parkingiem urzędu. Jest to teren zieleni, który nie posiada żadnego 

programu. Koncepcja przewiduje przekształcenie go strefę wypoczynku i oczekiwania dla petentów. W tym celu. 

Przewiduje się wydzielenie niewielkich placów o nawierzchni w formie drewnianych podestów z ławami w otoczeniu 

atrakcyjnej roślinności izolującej od ul. Modlińskiej. Przewiduje się lokalizacje na placu multimedialnego punktu 

informacyjnego dla osób oczekujących na załatwienie sprawy. Koncepcja zakład posadzenie kilku drzew. I wzbogacenie 

roślinności o nasadzenia bylinowe.

Zgodnie z postulatami mieszkańców projekt zakłada rozpłytowanie nawierzchni w rejonie przejścia dla pieszych i 

wprowadzenie roślinności ozdobnej. Niewielkiej relokacji wymagać będzie stacja dokująca dla rowerów miejskich.

Pas dzielący

Pomiędzy ul. Kościeszów i Światowida pas dzielący ma 10m szerokości. Pozwala to na zaprojektowanie nasadzeń z 

drzew w układzie dwu rzędowym. Drzewa podsadzone są projektowanymi nasadzeniami z krzewów tworzących pas o 

szer. 5m. Pozostałą cześć niezabudowana pasa dzielącego wypełnia trawnik ekstensywny. W pobliży lewoskrętu w ul. 

Światowida gdzie pas zaczyna się zwężać zaprojektowano łąkę kwietną z gatunków synantropijnych najbardziej 

odpornych na bionegatywy komunikacyjne, dostosowaną do środowisk suchych. Zarówno łąka kwietna oraz 

nasadzenia z krzewów mają margines z ekstensywnego trawnika.

Pomiędzy ul. Światowida i Braci zawadzkich pas dzielący ma 13m szerokości. W pasie występuje kilka starych drzew, 

które projekt adaptuje. W dowiązaniu do zachowanego drzewostanu projektowane są dwurzędowe nasadzenia drzew 

podsadzone 6m pasem z krzewów. Całość otoczona jest obwódką z ekstensywnego trawnika.

Zachodnia część ulicy

Pomiędzy ul. Kościeszów skwerem Światowida chodnik od prywatnych posesji oddzielony jest bardzo wąskim pasem 

trawnika, który koncepcja przekształca w nasadzenia niskich traw ozdobnych. Pomiędzy chodnikiem a jezdnią 

występuje pas trawnika o szer. 2,7m. Pozwala to na zaprojektowanie rzędu niewielkich drzew o wąskich koronach 

podsadzonych krzewami o wys. do 0,6m. W dalszej części za ul. Produkcyjną sytuacja wygląda analogicznie z tym że na 

pewnym odcinku brak jest możliwości posadzenia drzew ze względu na podziemna infrastrukturę techniczną.

Wschodnia część ulicy

Pomiędzy ul. Kościeszów a ul. Śąsiedzką przebiega ciąg pieszo rowerowy. Projekt zakłada, że ciąg pieszo rowerowy 

zostanie oddzielony od jezdni nasadzeniami krzewów. W miejscach wolnych od podziemnej infrastruktury technicznej 

projektowane są nasadzenia niewielkich drzew o wąskich koronach. Od strony jezdni projektowany jest ekstensywny 

trawnik. W rejonie skrzyżowania z ul. Kołacińską projekt przewiduje uzupełnienie istniejącego drzewostanu 

dodatkowymi drzewami, które maja tworzyć wyraźną grupę drzew. Pomiędzy ciągiem pieszo rowerowym a lokalnymi 

wjazdami na posesje i parkingami projektowane są nasadzenia krzewów.

Na wysokości zabytkowego parku Wiśniewo przebiega szeroki ciąg pieszo rowerowy. Pomiędzy nim a jezdnią w pasie 

trawnika występuje rów odwadniająco odparowujący. Koncepcja przewiduje przekształcenie trawnika porastającego 

skarpy rowu w tzw. „ogrody deszczowe”. Na długim odcinku pomiędzy skarpą rowu a ciągiem pieszo rowerowym tam 

gdzie umożliwia to brak infrastruktury podziemnej, zaprojektowano niewielkie drzewa o wąskich koronach.

Pomiędzy ciągiem pieszo rowerowym a podmurówka ogrodzenia istnieje trawnik w lokalnym obniżeniu terenowym. 

Ma kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach 300m x 9m. Projekt przewiduje przekształcenie go w łąkę kwietną o 

charakterze wilgotnym.
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Zabytkowy park Wiśniewo 

Poza pasem drogowym pomiędzy ul. Braci Zawadzkich i Sąsiedzką znajduje się zabytkowy park podworski 

Wiśniewo. Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego określa i wskazuje możliwości 

zagospodarowania parku na cele rekreacyjne. Przedstawione rozwiązania projektowe są zgodne z tymi 

zapisami.

W pobliżu narożnika ulic Modlińskiej i Sąsiedzkiej zaprojektowano budynek mogący pomieścić siłownię, 

odnowę biologiczna i gastronomię w otoczeniu tarasu z ogrodem ozdobnym, niewielkiego parkingu, oraz 

polany rekreacyjnej. 

Pozostałości zbiorników wodnych przewidziane są do odtworzenia. Wszystkie występujące w parku 

pomniki przyrody przewidziane są do zachowania i eksponowania. Na osi kompozycji określonej w MPZP 

zaprojektowano wiatę / altanę w otoczeniu polany piknikowej. Wewnątrz parku przewiduje się 

wyeksponować fundamenty dawnej budowli.

W pobliżu narożnika ulic Modlińskiej i Braci Zawadzkich zaprojektowano krąg „mocy” nawiązujący do 

kamiennych kręgów Gotów. Wewnątrz parku poprowadzono ścieżkę obwodnicową wyposażoną w miejsca 

do siedzenia oraz w urządzenia do ćwiczeń sprawnościowych.

3.2.7. Odcinku 7 od ul. Braci Zawadzkich do ul. Klasyków

Pas dzielący

Na odcinku od ul. Braci Zawadzkich do ul. Drogowej występuje kilka starych drzew. Zagęszczenie 

podziemnej infrastruktury technicznej i jej rozplanowania uniemożliwia posadzenie uporządkowanych 

linearnych układów drzew. Na tym fragmencie pasa drogowego zaprojektowano posadzenie dużych 

krzewów w ok. 30m grupach porozdzielanych pasami krzewów niższych. Całość nasadzeń w otoczeniu 

ekstensywnego trawnika. 

Pomiędzy ul. Drogową a ul. Klasyków zaprojektowano rzędowe nasadzenie drzew. Kompletność nasadzeń

na pewnych fragmentach nie może być realizowana ze względu na podziemną infrastrukturę. Nasadzenia 

drzew zaprojektowano w otoczeniu 6m pasa z krzewów. Bezpośrednio przy jezdni zaprojektowano 

ekstensywny trawnik.

Wschodnia część ulicy

Pomiędzy ul. Braci Zawadzkich a ul. Dziatwy funkcjonuje droga serwisowa obsługująca położone przy ul. 

Modlińskiej posesje. Pomiędzy droga serwisową a jezdnią występuje trawnik, w którym zlokalizowany jest 

rów odwadniająco odparowujący. Koncepcja przewiduje przekształcenie trawnika porastającego skarpy 

rowu w tzw. „ogrody deszczowe”. 

Pomiędzy ul. Drogową i Dziatwy trawnik jest na tyle szeroki że umożliwia to dosadzenie drzew będących 

przedłużeniem istniejącego szpaleru lipowego. Zakłada się zachowanie ciągłości gatunkowej nasadzeń. 

Pomiędzy droga serwisową a granicą pasa drogowego występują wąskie pasy zieleni poprzecinane 

wjazdami na prywatne posesje. Projekt przewiduje tam wprowadzenie nasadzeń z krzewów.

Cenne przyrodniczo obszary powiązane z Kanałem Henrykowskim przylegające do ul. Modlińskiej 

pomiędzy ul. Dziatwy a ul. Drogową

Na tym samym odcinku pas drogowy jest znacznie szerszy. W poszerzeniach występuję dojrzały ażurowy 

drzewostan, któremu towarzyszy roślinność o charakterze łąki ziołoroślowej. Jest to cenny przyrodniczo 

obszar ściśle powiązany z Kanałem Henrykowskim. 

Koncepcja uwzględnia bogaty walor przyrodniczy terenu i w swoich rozwiązaniach proponuje 

udostepnienie tego terenu dla celów edukacyjnych i wypoczynkowych poprzez stworzenie ścieżki 

edukacyjnej o nawierzchni gruntowej i zaaranżowanie 5 miejsc służących obserwacji przyrody.

Zachodnia część ulicy

Na tym odcinku od jezdni do granic posesji pozostaje 6 m szerokości. Położenie chodnika w odległości 1 –

1,5m do granic posesji stwarza możliwość posadzenia na tych wąskich pasach terenu poprzecinanych 

licznymi wjazdami liniowych nasadzeń z krzewów. Chodnik od jezdni oddzielają projektowane grupy 

krzewów niskich o wys. do 0,6 m. Brak jest możliwości posadzenia drzew ze względu na infrastrukturę 

techniczna towarzysząca ulicy.
.
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3.2.8. Odcinek 8 od ul. Klasyków do ul. Mehoffera

Pas dzielący

Pomiędzy ul. Klasyków a Mehoffera pas dzielący przyjmuje 10 m szerokość. Rozplanowanie sieci 

podziemnego uzbrojenia terenu pozwala jedynie na zaprojektowano jednego rzędu drzew położonego 

asymetrycznie w stosunku do pasa. Symetrycznie natomiast zaprojektowano nasadzenia z krzewów o 5 m 

szerokości. Bezpośrednio przy jezdni zaprojektowano ekstensywny trawnik.

Wschodnia część ulicy

Pomiędzy ul. Klasyków a ul. Kabrioletu funkcjonuje droga serwisowa obsługująca położone przy ul. 

Modlińskiej posesje. Pomiędzy drogą serwisową a jezdnią występuje trawnik, w którym zlokalizowany jest 

rów odwadniająco odparowujący. Na wysokości salonu Skody rów nakryty jest parkingiem. Koncepcja 

przewiduje przekształcenie trawnika porastającego skarpy rowu w tzw. „ogrody deszczowe”. 

W rejonie ul. Kabrioletu, tam gdzie pozwalają na to miejsca wolne od infrastruktury podziemnej, 

projektowane są rzędowe nasadzenia niewielkich drzew o zwartych koronach.

Zachodnia część ulicy

Na tym odcinku projektowana jest przebudowa chodnika. Pomiędzy chodnikiem prywatnymi posesjami 

projektowane są nasadzenia z krzewów. Pomiędzy chodnikiem a jezdnią występuje trawnik, w którym 

zlokalizowany jest rów odwadniająco odparowujący. Koncepcja przewiduje przekształcenie trawnika 

porastającego skarpy rowu w tzw. „ogrody deszczowe”. Na pewnych fragmentach, tam gdzie pozwalają na 

to miejsca wolne od infrastruktury podziemnej, projektowane są rzędowe nasadzenia niewielkich drzew o 

zwartych koronach.

Skwer Mehoffera

To przylegający do pasa drogowego podłużny, o powierzchni 0,5 ha, nieurządzony teren zieleni z dojrzałym 

drzewostanem, w którym występują zwarte grupy drzew oraz wolne od zadrzewień powierzchnie trawiaste. 

Położenie terenu przy uczęszczanym skrzyżowaniu sprawia, że ma on potencjał przekształcenia w skwer 

miejski z programem wypoczynkowym, sportowym, rekreacyjnym, w otoczeniu obfitej i atrakcyjnej szaty 

roślinnej. 

Koncepcja proponuje stworzenie systemu dróg pieszych powiązanych z ulicami, przystankiem, przejściami 

dla pieszych i publicznym ogrodem domu przy Modlińskiej 257. W koncepcji wydzielone są miejsca do 

siedzenia oraz place do zlokalizowania urządzeń zabawowych, sprawnościowych i gimnastycznych. 

Planowana infrastruktura skweru to oświetlenie oraz zaopatrzenie w wodę. Do podlewania roślin

Ogród przy Willi Modlińska 257

Dom wraz z oficynami i najbliższym otoczeniem wpisany jest do rejestru zabytków. Aktualnie obiekt nie jest 

użytkowany, ale z informacji uzyskanych na konsultacjach społecznych zgłoszonych przez przedstawiciela 

Urzędu Dzielnicy Białołęka wynika, że w willi będzie mieścić się placówka kulturalna podległa Urzędowi 

Dzielnicy. Został zgłoszony wniosek aby teren przy willi objąć koncepcją i przewidzieć tam nieinwazyjny 

program umożliwiający organizowanie imprez w obrębie ogrodu. Najbliższe otoczenie willi stanowi 

podjazd z klombem i niewielki parking. W dalszej części przewidziano polanę ogrodową i drogę łącząca z 

pobliskim Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym. 
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3.2.9. Odcinek 9 od ul. Mehoffera do Ćwiklińskiej

Pas dzielący

Pomiędzy ul. Mehoffera a Ćwiklińskiej pas dzielący ma 10 m szerokość. Rozplanowanie sieci podziemnego 

uzbrojenia terenu nie pozwala na zaprojektowano drzew. W takiej sytuacji zdecydowano się 

zaprojektować duże krzewy o formach naturalnych dorastające do wysokości 5 m. Takie rozwiązanie 

zapewni zdecydowaną optyczna izolację obydwóch pasów ruchu i da poczucie uporządkowanej struktury 

ulicy.

Na całej powierzchni pasa dzielącego zaprojektowano ekstensywny trawnik.

Wschodnia część ulicy

Wzdłuż całego odcinka funkcjonuje droga serwisowa obsługująca położone przy ul. Modlińskiej posesje. 

Pomiędzy drogą serwisową a jezdnią występuje trawnik, w którym zlokalizowany jest rów odwadniająco 

odparowujący. Koncepcja przewiduje przekształcenie trawnika porastającego skarpy rowu w tzw. „ogrody 

deszczowe”. Na tyłach przystanku autobusowego jest lokalne poszerzenie pasa drogowego. W otoczeniu 

są nieczynne wjazdy. W takiej sytuacji możliwe jest wyłącznie zagospodarowanie ekstensywne w postaci 

łąki kwietnej.

Zachodnia część ulicy

Na tym odcinku projektowany jest remont bardzo wąskiego chodnika, który przylega prawie bezpośrednio 

do ogrodzeń posesji z jednej strony i z drugiej do krawędzi rowu odwadniająco odparowującego. 

Koncepcja przewiduje przekształcenie trawnika porastającego skarpy rowu w tzw. „ogrody deszczowe”. Na 

pozostałych pasach zieleni możliwe jest zrekultywowanie istniejącego trawnika i przekształcenie go w 

trawnik ekstensywny.
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3.2.10. Odcinek 10 od ul. Ćwiklińskiej do ul. Pochyłej

Pas dzielący

Pomiędzy ul. Ćwiklińskiej a ul. Winorośli pas dzielący ma 10 m szerokość. Gęstość sieci podziemnego 

uzbrojenia terenu nie pozwala na zaprojektowano drzew. Podobnie jak w przypadku poprzedniego odcinka 

zdecydowano się zaprojektować duże krzewy o formach naturalnych dorastające do wysokości 5 m. Takie 

rozwiązanie zapewni zdecydowaną optyczna izolację obydwóch pasów ruchu i da poczucie 

uporządkowanej struktury ulicy. Na całej powierzchni pasa dzielącego zaprojektowano ekstensywny 

trawnik.

Od ul. Sprawnej do ul. Pochyłej. Pas dzielący się rozszerza do 13m. Występują tam niedawno wykonane 

rzędowe nasadzenia klonu polnego (Acer campstre ‘Elsrijk) w odmianie stożkowej. Oraz pojedyncze stare 

drzewa. Projekt zakłada dodanie 2 rzędów nasadzeń z Klonu polnego w odmianie stożkowej. (Acer

campstre ‘Elsrijk). Nasadzenia są zaprojektowane w ekstensywnym trawniku.

Wschodnia część ulicy

Na fragmencie ulicy Modlińskiej od ul. Ćwiklińskiej do Prząśniczek funkcjonuje droga serwisowa 

obsługująca położone przy ul. Modlińskiej posesje. Pomiędzy drogą serwisową a jezdnią występuje trawnik, 

w którym zlokalizowany jest rów odwadniająco odparowujący. Koncepcja przewiduje przekształcenie 

trawnika porastającego skarpy rowu w tzw. „ogrody deszczowe”. 

Od ul Prząsniczek do ul. Pochyłej, ulicy towarzyszy lokalna droga serwisowa z chodnikiem i droga dla 

rowerów. Pomiędzy drogą serwisową a jezdnią występuje trawnik, w którym zlokalizowany jest rów 

odwadniająco odparowujący. Koncepcja przewiduje przekształcenie trawnika porastającego skarpy rowu w 

tzw. „ogrody deszczowe”. Pomiędzy chodnikiem a granicą pasa drogowego występuje podłużny 10m 

szerokości pas zieleni poprzecinany wjazdami na prywatne posesje. W pasie tym przewiduje się rzędowe 

nasadzenia drzew.

Rejon przystanku przy ul. Prząśniczek i wejścia do centrum handlowego przeprojektowano by poprawić 

bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego. Wprowadzono nasadzenia z krzewów i zaprojektowana 

kilka większych drzew.

Zachodnia część ulicy

Na tym odcinku szerokość pasa drogowego od jezdni wynosi zaledwie 6 m z czego większą część zajmują 

rowy odwadniająco odparowujące w otoczeniu trawnika. Miejscami chodnik ulicy znajduje się poza pasem 

drogowym.

Koncepcja przewiduje przekształcenie trawnika porastającego skarpy rowu w tzw. „ogrody deszczowe”. Na 

pozostałych pasach zieleni możliwe jest zrekultywowanie istniejącego trawnika i przekształcenie go w 

trawnik ekstensywny.

Na krótkim odcinku w pobliżu ulicy Sprawnej projektowany jest rząd drzew w dowiązaniu do istniejących 

nasadzeń. Na pozostałym obszarze brak jest możliwości posadzenia drzew. 

Cenne przyrodniczo tereny przy kanale Henrykowskim

Ulica Modlińska przecina Kanał Henrykowski, który w obrębie pasa drogowego jest ujęty w przepust. Poza 

pasem drogowym wzdłuż Kanału Henrykowskiego występuje dojrzały ażurowy drzewostan, któremu 

towarzyszy roślinność o charakterze łąki ziołoroślowej. Jest to cenny przyrodniczo obszar. Po stronie 

wschodniej jest to wydłużony pas terenu o szerokości ok. 10 – 15. Po stronie zachodniej, są to większe 

powierzchnie zasługujące na ochronę przed planowaną budową przedłużenia ul. Światowida.

Koncepcja uwzględnia bogaty walor przyrodniczy terenu i w swoich rozwiązaniach proponuje 

udostepnienie tego terenu dla celów edukacyjnych i wypoczynkowych poprzez stworzenie ścieżki 

spacerowej o nawierzchni gruntowej.
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3.2.11. Odcinek 11 od ul. Pochyłej ul. Jędrzejewskiego

Pas dzielący

W rejonie ul. Pochyłej. Pas dzielący ma ok 15m i stopniowo się zwęża by na wysokości ul. Jędrzejewskiego 

przybrać szerokość 5m. W rejonie ul. Anilinowej występuje kilka starych drzew z których na uwagę 

zasługują okazałe dęby. Projekt w tym miejscu zakłada nieregularne nasadzenia uzupełniające z dębu 

(Quercus robur) co ma nawyzywać do naturalnych drzewostanów dębowych. Bezpośrednio pod dębami 

zaprojektowano ozdobne trawniki z udziałem roślin dwuliściennych odpornych na bionegatywy

komunikacyjne. Mają one charakter łąk kwietnych dostosowanych do suchych środowisk. W dalszej części 

zaprojektowano nasadzenia dębu błotnego (Quercus palustris), w szerszej części dwurzędowe a w węższej 

jednorzędowe, podsadzonego zwartym nasadzeniem krzewów o szarości od 7 do 4m. Bezpośrednio przy 

jezdni zaprojektowano obwódkę z ekstensywnego trawnika o szerokości 3m.

W rejonie ulicy Jędrzejewskiego pas jest na tyle wąski, że zdecydowano o zaprojektowaniu ozdobnych 

trawników z udziałem roślin dwuliściennych odpornych na bionegatywy komunikacyjne. Mają one 

charakter łąk kwietnych dostosowanych do suchych środowisk. Są one w oddzielone od jezdni obwódką z 

trawnika ekstensywnego.

Wschodnia część ulicy

Na fragmencie ulicy Pochyłej do Aluzyjnej funkcjonuje droga serwisowa obsługująca położone przy ul. 

Modlińskiej posesje. Do pewnego momentu posiada towarzyszący jej chodnik a w dalszej części droga ta 

przejmuje funkcję ruch kołowego, rowerowego i pieszego. Pomiędzy drogą serwisową a jezdnią występuje 

trawnik, w którym zlokalizowany jest rów odwadniająco odparowujący. Koncepcja przewiduje 

przekształcenie trawnika porastającego skarpy rowu w tzw. „ogrody deszczowe”. 

Na długim fragmencie pas drogowy jest na tyle szeroki, że pozwala na posadzenie jednego lub dwóch 

rzędów

Zachodnia część ulicy

Na tym odcinku szerokość pasa drogowego od jezdni wynosi zaledwie 6 m z czego większą część zajmują 

rowy odwadniająco odparowujące w otoczeniu trawnika. 

Koncepcja przewiduje przekształcenie trawnika porastającego skarpy rowu w tzw. „ogrody deszczowe”. Na 

pozostałych pasach zieleni możliwe jest zrekultywowanie istniejącego trawnika i przekształcenie go w 

trawnik ekstensywny.

Miejscami w pobliżu ulicy Sprawnej projektowane są pojedyncze drzewa. Na pozostałym obszarze brak jest 

możliwości posadzenia drzew. 

Cenne przyrodniczo tereny przy kanale Henrykowskim

W rejonie ul. Aluzyjnej Kanał Henrykowski zbliża się do ul. Modlińskiej. Na terenach towarzyszących 

Kanałowi występuje dojrzały ażurowy drzewostan, któremu towarzyszy roślinność o charakterze łąki 

ziołoroślowej. Jest to cenny przyrodniczo obszar.

Koncepcja uwzględnia bogaty walor przyrodniczy terenu i w swoich rozwiązaniach proponuje 

udostepnienie tego terenu dla celów edukacyjnych i wypoczynkowych poprzez stworzenie ścieżki 

spacerowej o nawierzchni gruntowej.
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3.2.12. Odcinek 12 od ul. Jędrzejewskiego do granic miasta

Pas dzielący

W rejonie ulicy Jędrzejewskiego i dalej na północ pas jest na tyle wąski, że zdecydowano o zaprojektowaniu 

ozdobnych trawników z udziałem roślin dwuliściennych odpornych na bionegatywy komunikacyjne. Mają 

one charakter łąk kwietnych dostosowanych do suchych środowisk. Są one w oddzielone od jezdni 

obwódką z trawnika ekstensywnego.

Wschodnia część ulicy

Od ul. Jędrzejewskiego wzdłuż lokalnej drogi serwisowej występuje chodnik i ścieżka rowerowa. Jezdnia ul. 

Modlińskiej od drogi serwisowej drogi lokalnej oddzielona jest wybrukowaną wysepką a na wysokości 

zabudowań dodatkowo ekranami akustycznymi.

W obrębie pasa drogowego jedynymi roślinnymi elementami są poszerzone wyspy w rejonie przystanku 

gdzie koncepcja zakłada nasadzenia uzupełniające.

W kierunku północnym od ul. Chlubnej poza pasem drogowym znajduje się pas terenu nieurządzonej 

zieleni. Koncepcja zakłada obsadzenie go drzewami iglastymi. 

Teren leśny na wysokości ul. Przyrzecze 

Ważnym elementem przyrodniczym krajobrazu ulicy jest las. Znajduje się poza pasem drogowym. Projekt 

zakłada ekstensywne rekreacyjne zagospodarowanie, poprzez wytyczenie gruntowej ścieżki spacerowej z 

miejscami do siedzenia oraz z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych.

Zachodnia część ulicy

Cechą charakterystyczną zachodniej części ulicy jest to że droga serwisowa obsługująca ruch lokalny 

oddzielona jest od jezdni głównej ul. Modlińskiej wąska wybrukowana wysepką w której zainstalowano 

ekrany akustyczne. Wąskie pasy trawnika występują jedynie w rejonie ul. Przyrzecze. Wąski pas teren 

pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniami prywatnych posesji, o szer. Od 30 do 110 cm zaprojektowano niskie 

trawy okrywowe



PODSUMOWANIE 
I WIĘCEJ INFORMACJI

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

uwzględnione w koncepcji, a wskazane newralgiczne miejsca poddano szczegółowej 

analizie. W projekcie znalazły się także sugestie mieszkańców dotyczące 

projektowanych zmian w zakresie ciągów komunikacyjnych, takie jak naprawa i 

przebieg sieci chodników, oraz proponowane elementy małej architektury. Koncepcja 

uwzględnia przebieg zaprojektowanego w 2017 na zlecenie ZDM ciągu pieszo-

rowerowego. Zgodnie z zaleceniem Komitetu Sterującego projektanci 

zarekomendowali poszukiwanie innych rozwiązań niż budowa ekranów akustycznych 

z uwzględnieniem dalszego uspokajania ruchu.

Realizacja przekształceń ulic na podstawie kierunków wskazanych w koncepcji, będzie 

wieloletnim procesem podzielonym na etapy. 

Pierwszy z nich rozpoczął się w 2018 –wykonanie przez Zarząd Zieleni nasadzeń 

drzew, dla których nie są wymagane dodatkowe uzgodnienia 

i istotne zmiany istniejącego zagospodarowania. 

Przekształcenia w terenie będą kilkuletnie, powiązane z działaniami  różnych 

jednostek miejskich m.in. z  Zarządu Dróg Miejskich.

Jeśli chcesz…

Zapoznać się ze szczegółami zaproponowanej koncepcji 

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

ulice

Skontaktować się z ogrodnikiem odpowiedzialnym za teren 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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