KONSULTACJE SPOŁECZNE
W PROJEKCIE
ZIELONE ULICE
Załącznik do raportu:
Opis procesu konsultacji społecznych
realizowanych przez Zarząd Zieleni
Warszawa, 21 listopada 2018 r.

O PROJEKCIE
Celem zainicjowanego przez Miasto
Stołeczne Warszawa projektu „Zielone
Ulice” jest zmiana oblicza największych
stołecznych arterii. Architekci
krajobrazu, wyłonieni zgodnie
z procedurami przetargowymi przez
Zarząd Zieleni, wspólnie
z mieszkańcami i jednostkami miejskimi
opracowują koncepcje
zagospodarowania terenów zieleni
wzdłuż kilkudziesięciu ulic.
Projekt Zielone Ulice obejmuje swoim
zasięgiem nie tylko tereny pasów
drogowych, lecz również znacznie szerzej
rozumiane wnętrza uliczne oraz powiązane
z nimi tereny zieleni. Celem projektu jest
w pierwszej kolejności przeprowadzenie
analizy obecnego sposobu
zagospodarowania ulic oraz zebranie
informacji o planowanych w ich obszarze
inwestycjach. Kolejnym krokiem jest
zebranie potrzeb użytkowników tych
przestrzeni w ramach bezpośrednich
spotkań z użytkownikami. Na podstawie
zgromadzonych wytycznych i uwag
powstają kompleksowe koncepcje
nowego obrazu ulic. Uwzględniają one
niezbędne przebudowy mające służyć
podniesieniu jakości przestrzeni,
wzmocnieniu funkcji istniejących nasadzeń
i ukształtowaniu nowych, bogatszych
układów zieleni miejskiej.

Mapa ulic objętych projektem „Zielone Ulice”

Projekt zielonych metamorfoz obejmuje
obecnie 41 ulic. W przyszłości w proces
zostaną włączone kolejne duże
warszawskie arterie komunikacyjne.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy jest
w trakcie pierwszych zmian: realizacji
jesiennych nasadzeń drzew na ulicach
stolicy. W ciągu kilku tygodni na
warszawskich arteriach zostanie
posadzonych tysiące drzew. Obwód pni
drzew – w zależności od miejsca – waha
się od 16 do nawet 40 cm. Wszystkie
zasadzone rośliny objęte będą trzyletnią
pielęgnacją.
Zdjęcie z jednego ze spotkań konsultacyjnych
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O PROCESIE KONSULTACJI
WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI

PROCES INFORMOWANIA

W ramach diagnozowania
i projektowania zmian na wybranych
ulicach Warszawy do współpracy
zaproszono mieszkańców
projektowanych okolic.

Podczas trwania całego projektu
„Zazieleńmy ulice” mieszkańcy
Warszawy byli informowani o
możliwych sposobach wzięcia udziału
w projekcie. W formie online
informacje dotyczące konkretnych
lokalizacji pojawiały się na stronie
https://konsultacje.um.warszawa.pl/ na
odpowiednim profilu facebookowym
https://www.facebook.com/konsultacjesp
olecznewarszawa/oraz na stronie
internetowej Zarządu Zieleni
http://zzw.waw.pl/.

Zaplanowane konsultacje społeczne
składały się z dwóch etapów:
• I etap – rozmowa o potrzebach
związanych z zielenią

• II etap – rozmowa o koncepcji na
zazielenienie ulic
W ramach pierwszego etapu konsultacji,
wyłonione w przetargu zespoły
projektujące spotykały się
z mieszkańcami, by wysłuchać ich
potrzeb w zakresie zieleni i aranżacji
terenów przy ulicach. Zainteresowani
mogli to zrobić w bezpośredniej
rozmowie z projektantami lub zapisać
swoje oczekiwania w ankiecie.

Na każdym etapie konsultacji
odpowiednie plakaty informujące
o miejscu, czasie i celu spotkania były
rozwieszane w najbliższych okolicach
ulicy, w miarę możliwości, na
budynkach użyteczności publicznej.

Po tych spotkaniach odbywało się szereg
rozmów z odpowiednimi instytucjami
w mieście, odpowiedzialnymi za
inwestycje drogowe (m.in. z Zarządem
Dróg Miejskich, Tramwajami
Warszawskimi).
W drugim etapie konsultacji zespoły
projektowe wracały do spotkań
z mieszkańcami po to, by przedstawić
wstępną koncepcję , zebrać
i przeanalizować uwagi mieszkańców.
Niezależnie od spotkań istniała
możliwość przesyłania uwag i opinii
podczas obu etapów konsultacji
(mailem lub listownie)
Zdjęcia z przebiegu spotkań warsztatowych
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PIERWSZY ETAP KONSULTACJI
Celem pierwszego etapu konsultacji
była diagnoza potrzeb związanych
z planowanymi zmianami. Architekci
krajobrazu, urbaniści wspólnie
z mieszkańcami rozmawiali
o funkcjonowaniu wybranych do
projektu ulic.
Informacje dotyczące spotkań w ramach
pierwszego etapu konsultacji brzmiały
następująco:
„ Wiosną zasadzimy nowe drzewa [tu
nazwa ulicy]. Porozmawiajmy o tym, jak
jeszcze poprawić przestrzeń wokół tych
miejsc.
Będziemy rozmawiać:
• o nowej zieleni
• o ławkach i koszach na śmieci
• o tym, które chodniki i ścieżki wymagają
zmian i remontu
Zbieramy różne opinie. Każdy głos się
liczy!”

Formularz wykorzystywany podczas I etapu konsultacji

Spotkania w ramach pierwszego etapu
miały różną formę: od „dyżuru” po
moderowane warsztaty partycypacyjne
(w zależności od charakteru pracy zespołu
projektowego i złożoności projektowanego
obszaru spotkania). Spotkania były otwarte
dla wszystkich zainteresowanych, trwające
minimum dwie godziny, prowadzone
w oparciu o mapę obszaru i informacje
przygotowane przez projektantów. Podczas
spotkań mieszkańcy mieli możliwość
zgłosić swoje pomysły, sugestie, potrzeby
na formularzach (przykład formularza
obok). Potrzeby można było zgłaszać
w czterech kategoriach: zieleń, mała
architektura, infrastruktura, inne.
Niezależnie od formularza istniała
możliwość przysyłania uwag mailem
(można też było sfotografować wybrane
miejsce, podać jego lokalizację). Adres
mailowy i pocztowy był dostępny na
plakatach informujących o wydarzeniu, na
stronie ZZW (Zarządu Zieleni) i na stronie
konsultacji społecznych.
Plakat informujący o I etapie konsultacji
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DRUGI ETAP KONSULTACJI
Celem drugiego etapu konsultacji było
przedstawienie i omówienie
z mieszkańcami koncepcji
zaproponowanych przez zespoły
projektujące zmiany na poszczególnych
ulicach. Architekci krajobrazu, urbaniści
wspólnie z mieszkańcami rozmawiali
o wypracowanych rozwiązaniach
i uzasadniali pewne wybory
przedstawione w koncepcji.
Informacje dotyczące spotkań w ramach
drugiego etapu konsultacji brzmiały
następująco:

Część tematów dotyczyła etapowania
prac, zabezpieczenia i pielęgnacji
zieleni istniejącej oraz harmonogramu
realizacji projektu. Na każdym
spotkaniu obecny był przedstawiciel
ZZW, co pozwalało dużo kwestii
omawiać na bieżąco.
Niezależnie od dyskusji na
spotkaniach istniała możliwość
przysyłania uwag mailem. Adres
mailowy i pocztowy był dostępny na
plakatach informujących
o wydarzeniu, na stronie ZZW
i na stronie konsultacji społecznych.

„Na początku roku rozmawialiśmy z Wami,
jak poprawić przestrzeń wokół [tu nazwa
ulicy]. Pytaliśmy o Wasze potrzeby,
o nową zieleń, ławki, kosze na śmieci,
o ścieżki i chodniki, które wymagają
remontu.
Dowiedz się więcej o pierwszym etapie tych
konsultacji >>>
Z głosów, które od Was usłyszeliśmy,
stworzona została koncepcja którą chcemy
Wam przedstawić i usłyszeć, co o niej
myślicie.”
Informacje te pojawiały się w formie
plakatów w najbliższej okolicy
projektowanej ulicy, oraz w formie
elektronicznej na stronach miasta
(z aktywnymi linkami kierującymi do
podsumowania pierwszego etapu
konsultacji i do koncepcji).
Spotkania z projektantami miały formę
spotkań otwartych, w ramach których
zespół projektujący zmiany prezentował
główne założenia projektu koncepcyjnego
i omawiał konkretne rozwiązania na
wydrukowanych rysunkach projektowanych
ulic. Uczestnicy spotkania mogli zdawać
pytania doprecyzowujące propozycje
projektantów, zgłaszać własne propozycje,
recenzować proponowane rozwiązania.

Plakat informujący o II etapie konsultacji

Przykład rysunku koncepcyjnego dla jednej z ulic
objętych projektem
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PODSUMOWANIE PROCESU
W ramach projektu „Zielone Ulice”, w dialogu z mieszkańcami, powstaje kilkadziesiąt
projektów koncepcyjnych. Realizacja przekształceń poszczególnych ulic na podstawie
kierunków wskazanych w koncepcji, będzie wieloletnim procesem podzielonym na
etapy.
Pierwszy z nich rozpocznie się już w 2018 roku – będzie to wykonanie przez Zarząd
Zieleni nasadzeń drzew, dla których nie są wymagane dodatkowe uzgodnienia
i istotne zmiany istniejącego zagospodarowania.
W roku 2019 planowane jest rozpoczęcie szczegółowych prac projektowych. Kolejny
etap to uzyskanie niezbędnych uzgodnień, następnie wyłonienie wykonawców.
Przekształcenia w terenie będą kilkuletnie, powiązane z działaniami różnych
jednostek miejskich, m.in. z Zarządem Dróg Miejskich, Tramwajami Warszawskimi.
W projekcie „Zielone ulice” obecnie (w 2018 r) opracowywane są następujące ulice:
A. Branickiego, W. Broniewskiego, T. Chałubińskiego, Czołowa, P. Gintrowskiego, A.
Hlonda, Jagiellońska, Jana Pawła II, J. Kasprowicza, Z. Krasińskiego, St. Maczka, A.
Madalińskiego, Marywilska, Marszałkowska, A. Mickiewicza, J. Mehoffera, Modlińska,
Myśliborska, Ostrobramska, Połczyńska, Pułkowa, Puławska, Przyczółkowa, Radiowa,
Radzymińska, Raszyńska, J. Rudnickiego, Słowackiego, al. „Solidarności”,
Strumykowa, Szeligowska, Świderska, Targowa, Towarowa, Wał Miedzeszyński,
Wiertnicza, al. Rzeczpospolitej, al. Wilanowska, al. Wojska Polskiego, al. Zjednoczenia.

Jeśli chcesz…

Obejrzeć pełną listę zgłoszonych podczas konsultacji uwag, napisz:
konsultacje@zzw.waw.pl
Jeśli chcesz się skontaktować się z ogrodnikiem odpowiedzialnym za daną
ulicę, napisz: kontakt@zzw.waw.pl lub konsultacje@zzw.waw.pl
Przeczytać raporty z konsultacji społecznych prowadzonych na innych ulicach:
zzw.waw.pl
Dowiedzieć się więcej o projekcie „Zielone 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: ZielenWarszawska
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