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3. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA RAPORTU 

3.1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejszy raport został sporządzony w celu podsumowania konsultacji społecznych 
dotyczących organizacji przestrzeni na ul. Narbutta w Warszawie. Podstawą do opracowania 
raportu były następujące dokumenty: 

 umowy z Zamawiającymi (Urząd Dzielnicy Mokotów, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy), 

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

 opinie zebrane podczas konsultacji społecznych, 

 wytyczne Zamawiających, 

 analizy przeprowadzane w terenie. 
 

3.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ulica Narbutta zlokalizowana 
w Warszawie w dzielnicy Mokotów. W trakcie konsultacji społecznych uwzględniana była 
całość ulicy Narbutta od ulicy Puławskiej do ulicy Boboli.  Opracowywany teren obejmuje 
działki o następujących numerach ewidencyjnych: 

- obręb 10112: 55/2, 56 (fragment), 
- obręb 10111: 45 (fragment), 74/5, 74/3, 115, 46/2 (fragment), 
- obręb 10110: 142, 135, 129/6 (fragment), 40/2, 40/1, 38, 39, 
- obręb 10108: 1, 161. 

Dla przejrzystego opracowania zakres opracowania podzielony został na odcinki 
(szczegółowy opis w rozdziale 4.1). 

 

3.3.  ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Działania inwestycyjne związane są z planowaną przebudową ulicy Narbutta, zmianą 
organizacji przestrzeni oraz zmianą zagospodarowania terenów ulic miasta Warszawy w 
zakresie zieleni małej architektury, ciągów pieszych, rowerowych.  
Planowanymi działaniami inwestycyjnymi wzdłuż ul. Narbutta są: 

- remont pasa drogowego na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do Alei Niepodległości 
(Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy), 
 

- zagospodarowanie zieleni na ul. Narbutta i skwerze Słonimskiego (Zarząd Zieleni  
m.st. Warszawy), 
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3.4. CEL KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

 
 
Prezentowany schemat obrazuje cel sporządzenia niniejszego raportu. Raport, jako 

przeprowadzona w wyniku konsultacji społecznych diagnoza, pozwoli na określenie 
i uporządkowanie szeroko rozumianych kierunków rozwoju ulicy Narbutta. Obejmuje on nie 
tylko wytyczne potrzebne do zaplanowanego w najbliższym czasie przez Urząd Dzielnicy 
Mokotów działania inwestycyjnego (remont ul. Narbutta na odcinku od ul. Kazimierzowskiej 
do al. Niepodległości), ale także pod przyszłe inwestycje w dłuższym okresie. Oprócz tego, 
raport może również stanowić inspirację dla realizacji działań uzupełniających - takich jak np. 
projekty zgłaszane do budżetu partycypacyjnego lub inne inicjatywy oddolne. 
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4. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO 

4.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Ulica Narbutta to mierząca ok. 1,6 km ulica położona w dzielnicy Mokotów, 
zaczynająca swój bieg przy ul. Puławskiej i kończąca przy ul. św. Boboli. Mając na uwadze 
planowane działania, na potrzeby niniejszego opracowania została podzielona na trzy 
odrębne funkcjonalnie odcinki: 

- odcinek A (z podziałem na pododcinki A1, A2 i A3) - od ul. Puławskiej 
do ul. Kazimierzowskiej, 

- odcinek B - od ul. Kazimierzowskiej do Alei Niepodległości wraz ze skwerem 
Słonimskiego objęty  zaplanowaną przebudową pasa drogowego i projektem 
zagospodarowania zieleni, 

- odcinek C - od Alei Niepodległości do ul. św. Boboli objęty projektem 
zagospodarowania zieleni. 

 

 

 

4.1.1. ODCINEK A 

Odcinek A ulicy Narbutta charakteryzuje się w przeważającej części zwartą zabudową 
mieszkaniową, której uzupełnieniem są szkoły (Szkoła Podstawowa nr 85, LXVIII Liceum 
Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22). 
Wzdłuż całego odcinka obowiązuje dwukierunkowa organizacji ruchu. Z uwagi na założenia 
inwestycyjne, wyodrębniono trzy mniejsze pododcinki nazwane odpowiednio: 

- A1 od ul. Puławskiej do ul. Sandomierskiej (gdzie wytyczona została strefa płatnego 
parkowania, która na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy 
nr XXXVI/1077/2008 reguluje sposób parkowania), 

- A2 od ul. Sandomierskiej do ul. Wiśniowej (o przeważającej funkcji mieszkaniowej 
oraz nagromadzeniu problemów parkingowych), 

- A3 od ul. Wiśniowej do ul. Kazimierzowskiej (posiadająca alejowy charakter i różniąca 
się specyfiką od dwóch pozostałych części). 
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4.1.2. ODCINEK B 

Odcinek B obejmuje część ulicy Narbutta od ul. Kazimierzowskiej do Alei 
Niepodległości wraz ze skwerem im. Słonimskiego włącznie. Ta część stanowi założenie 
urbanistyczne ze zwartą zabudową mieszkaniową i miejskim skwerem jako terenem o 
zielonym charakterze i miejscem rekreacji.  

Oprócz terenu zieleni, skwer pełni rolę placu miejskiego, szczególnie, że na skwerze 
zlokalizowana jest funkcja o charakterze kulturotwórczym, czyli kino Iluzjon położone 
w północno -zachodniej części skweru.  

Dojazd do skweru możliwy jest z obydwu stron ulicy Narbutta. Wokół skweru 
obowiązuje jednokierunkowa organizacja ruchu. Remont tego odcinka ul. Narbutta 
planowany do realizacji w pierwszej kolejności. 

 

4.1.3. ODCINEK C 

Odcinek C to część ulicy o bardzo zróżnicowanym charakterze pod względem funkcji 
i charakteru zabudowy. Na odcinku C zlokalizowana jest funkcja mieszkaniowa (zabudowa 
niska i średniowysoka). Przy ulicy zlokalizowane są budynku o funkcji oświatowej  
(Gimnazjum nr 2 i Przedszkole Specjalne nr 188) a także szkolnictwa wyższego (Politechnika 
Warszawska), co powoduje, że głównymi użytkownikami ulicy na powyższym odcinku 
są studenci i uczniowie. 

Na ulicy obowiązuje jednokierunkowa organizacja ruchu w kierunku od Alei 
Niepodległości do ul. św. Boboli. 

 

4.2. ORGANIZACJA  MIEJSC PARKINGOWYCH 

Dla całości ulicy Narbutta została zinwentaryzowana liczba miejsc postojowych. 
Warto podkreślić, że zestawienie liczby miejsc obejmuje miejsca postojowe legalne i tzw. 
półlegalne, których kategorie zostały przyjęte na potrzeby niniejszego opracowania. 

 
Miejsca postojowe legalne to wszystkie miejsca obowiązujące i dozwolone w ramach 

funkcjonujących przepisów prawa o ruchu drogowym. 
Za definicję półlegalnych miejsc postojowe przyjęto takie miejsca, na których pojazdy 

zatrzymują się w sposób inny niż wyznaczony przez organizatora ruchu (np. w sposób ukośny 
zamiast równoległego wynikający z zachowania większej ilości miejsc - takie miejsca mogłyby 
zostać w pełni zalegalizowane poprzez zmianę tabliczki  drogowej T-30 przy znaku P-18). 

Miejsca postojowe niezdefiniowane jako legalne lub półlegalne należy uznać 
za nielegalne. Najczęstszymi przypadkami niedozwolonego parkowania w obszarze ulicy 
Narbutta są: 

- parkowanie na chodniku, utrudniające ruch pieszym i pozostawiające szerokość 
przejścia mniejszą niż 1,5 metra (zdjęcia nr 1 i nr 2) 

- parkowanie w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania lub przejścia dla 
pieszych (zdjęcie nr 3), 

- parkowanie w miejscach utrudniających wyjazd z bramy posesji (zdjęcie nr 4). 

W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie liczby miejsc postojowych 
zinwentaryzowanych wzdłuż pasa drogowego ulicy Narbutta z podziałem na przyjęte odcinki. 
Łącznie zainwentaryzowano 569 miejsc parkingowych dostępnych w pasie drogowym ulicy 
Narbutta, w tym 68 miejsc parkingowych objęty strefą płatnego parkowania na odcinku A1 
oraz 20 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. 
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 odcinek A odcinek B odcinek C ŁĄCZNIE 

 A1 A2 A3    

Liczba zinwentaryzowanych miejsc 

postojowych legalnych i półlegalnych 68 152 11 169 169 569 

w tym: 

objęte strefą płatnego parkowania 68 0 0 0 0 68 

w tym: 

miejsca postojowe 

dla osób niepełnosprawnych 
2 7 0 9 2 20 

 

 

 
zdj. 1-4



SCHEMAT SZCZEGÓŁOWEGO ROZMIESZCZENIA MIEJSC PARKINGOWYCH WZDŁUŻ UL. NARBUTTA 
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4.3. UŻYTKOWNICY ULICY NARBUTTA 

 
 

Jednym z elementów diagnozy prowadzonej w trakcie konsultacji społecznych była 
identyfikacja wszystkich grup użytkowników oraz ich uszeregowanie w kontekście 
powiązania ich z ulicą. 
a. Wśród mieszkańców należy wyróżnić grupy wiekowe: dzieci i młodzież (do 18. roku 

życia), osoby dorosłe (przyjęto przedział wiekowy od 18 do 60 roku życia) oraz osoby 
starsze (powyżej 60. roku życia), które należy uznać za szczególną grupę, bowiem 
wśród niej są osoby zamieszkujące ulicę Narbutta od urodzenia i są źródłem wielu 
interesujących faktów oraz opowiadań i historii związanych z ulicą. Do tej grupy 
zaliczono również lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. 

b. Przedsiębiorcy i instytucje to grupa, która prowadzi działalność usługową w 
przestrzeni ulicy Narbutta i zatrudnia pracowników. Do grupy tej zaliczono 
przedsiębiorców małych, dużych oraz instytucje publiczne działające przy ulicy 
Narbutta. W poniższej tabeli wyszczególniono zestawienie takich usług. 

 

Rodzaj działalności Nazwa przedsiębiorcy lub instytucji Adres 

sklep odzieżowy - Narbutta 2 

solarium - Narbutta 1A 

sklep zoologiczny Pupilek Narbutta 1A 

sklep samochodowy Akcesoria BMW Narbutta 5A 

restauracja Kanapa Narbutta 10 

sklep mięsny Wierzejki Sandomierska 8 

restauracja Sushi Box Sandomierska 8 

jubiler Krugerand Narbutta 4 

oświata Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza Narbutta 14 

piekarnia Putka Sandomierska 8 

kawiarnia Czuła Buła Cafe Narbutta 16 
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kancelaria prawna MKZ Partnerzy Narbutta 19 

restauracja Bar u Wiki Narbutta 27 

sklep odzieżowy Girls Rule Narbutta 32 

oświata LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego Narbutta 31 

oświata Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 Kazimierzowska 60 

lodziarnia Jednorożec Narbutta 38 

piekarnia Piekarnia-Cukiernia Trimar Kazimierzowska 69 

sklep spożywczy ABC Kazimierzowska 65 

antykwariat Antykwariat Warszawa Narbutta 31 

sklep Palarnia Kawy Smacza Jama Narbutta 44 

przychodnia zdrowia PODOS Przychodnia Lekarsko-Podologiczna Narbutta 46/68 

biblioteka Biblioteka Publiczna Nr 35 Narbutta 47 

centrum edukacji Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Narbutta 49/51 

kultura Kino Iluzjon Narbutta 50A 

kawiarnia Cafe Iluzja Narbutta 50A 

oświata Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari Narbutta 65 

oświata Przedszkole Specjalne nr 188 Kielecka 20 

sklep zoologiczny Salon u Reksia Narbutta 77 

szkolnictwo wyższe Politechnika Warszawska - Wydział Samochodów i Maszyn Narbutta 84 

szkolnictwo wyższe Politechnika Warszawska - Wydział Zarządzania Narbutta 85 

szkolnictwo wyższe Politechnika Warszawska - Wydział Mechatroniki św. Boboli 8 

restauracja Miło Cię Widzieć! Narbutta 87 

biblioteka Biblioteka Terenu Południowego Narbutta 86 

dom studencki Dom Studencki SGH Sabinki Aleja Niepodległości 147 

oświata XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej Madalińskiego 22 

szkolnictwo wyższe Szkoła Główna Handlowe Wiśniowa 41 

kultura Nowy Teatr Madalińskiego 10 

kult religijny Kościół Św. Szczepana Św. Szczepana 1 

 

c. Pracownicy, uczniowie i studenci to grupa, którą charakteryzuje spędzanie czasu 
w rejonie ulicy Narbutta głównie w godzinach pracy.  

d. Goście, klienci i odwiedzający to osoby, które sporadycznie spędzają czas w rejonie 
ulicy Narbutta. 

e. Tzw. parkujący „z zewnątrz” - do tej grupy zostały zakwalifikowane osoby, które nie są 
ściśle związani z ulicą Narbutta i przyjeżdżają, aby zaparkować samochód, a następnie 
kontynuować swoją podróż innymi środkami komunikacji. Dzieje się tak ze względu na 
obecność granicy strefy płatnego parkowanie, poza którą parkowanie jest bezpłatne 
oraz bliskość stacji metra.  
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4.4. GOSPODARKA ODPADAMI 

Dla części budynków mieszkalnych pojemniki na odpady stałe zlokalizowane są 
w pasie drogowym – na chodnikach lub wzdłuż pasa miejsc postojowych. Rozwiązanie takie 
jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Zajęty jest pas drogowy, zatem zgodnie 
z uzyskanymi informacjami na taką lokalizację nie powinny być wydane pozwolenia. Nie jest 
także za to pobierana opłata przez właściciela terenu – czyli gminę.  

Kubły śmietnikowe zlokalizowane w pasie drogowym ulicy Narbutta zaobserwowane 
zostały przy budynkach o następujących numerach adresowych: 5, 7, 9, 15A, 23, 25, 27A, 29, 
37, 38, 39, 40. 

Zwrócić należy także uwagę na zapis wynikający z Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie: „§ 22.1. Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki 
służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich 
segregacji.” 

Wynika z powyższego zapisu, że miejsce na odpady stałe powinno znajdować się 
na terenie działki budowlanej (najlepiej na tej na której znajduje się budynek lub sąsiedniej – 
np. podwórko). Droga nie jest działką budowlaną. Nie ma prawnego usankcjonowania 
lokalizacji kontenerów w przestrzeni ulicy. 

 

 
zdj. 5-6 

4.5. ZIELEŃ 

Ulica Narbutta charakteryzuje się dużą ilością zieleni, dzięki czemu pierwsze wrażenie 
odbioru ulicy jest pozytywne. Dodatkowo na długości całej ulicy zieleń ma zróżnicowany 
charakter, co podnosi jej atrakcyjność. 

4.5.1. ODCINEK A 

Na odcinku A występuje zieleń wysoka – drzewa. Dla tego odcinka charakterystyczne 
są tzw. przedogródki przed częścią budynków mieszkalnych.   

4.5.2. ODCINEK B 

Odcinek B ulicy Narbutta to część ulicy pomiędzy skrzyżowaniami z aleją 
Niepodległości, a ulica Kazimierzowską. Dla tego odcinka pod względem zieleni najważniejszy 
jest skwer Słonimskiego. Jest on także najważniejszą przestrzenią zieleni całej ulicy. Stanowi 
centrum zieleni całej ulicy.  
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Skwer porośnięty jest zielenią niską i wysoką. Drzewa są mocno rozrośnięte. 
Większość z nich rośnie bez bieżącej konserwacji wg samoistnego rozrostu.  

Brakuje inwentaryzacji drzew oraz oceny ich stanu co może utrudnić planowanie 
nowych nasadzeń i pielęgnacji. Na terenie skweru rośnie spora liczba krzewów. 

Przestrzenie trawiaste są tylko częściowo pokryte trawą. Użytkownicy wydeptują 
ścieżki, do części podłoża nie dochodzi światło słoneczne ze względu na gęsty drzewostan.  

 

4.5.3. ODCINEK C 

Odcinek C ulicy Narbutta ma odmienny charakter pod względem ogólnej funkcji ulicy, 
a to przekłada się także na funkcjonowanie przestrzeni zielonych na tym odcinku.  

Duży wpływ na to ma fakt, że  zlokalizowane wzdłuż ulicy budynki użyteczności 
publicznej są bardziej cofnięte względem ulicy niż budynki mieszkalne na pozostałych 
odcinkach ulicy. To powoduje że przestrzeń przed budynkami jest większa i daje możliwość 
organizacji zieleni. 

Można uznać, że sam układ zieleni na tym odcinku jest uporządkowany – delikatnie 
zaburzony jedynie poprzez rozmieszczenie miejsc postojowych. Układ zielni 
podporządkowany jest układowi ulicy.  

Na tym odcinku występuje zieleń  niska i wysoka. Część drzew jest mocno pochylona. 
Występują także drzewa złamane, leżące na ziemi i nieuprzątnięte. Wydaje się konieczne, 
aby przeprowadzić pełną inwentaryzację drzew wraz z określeniem ich stanu i określeniem 
gospodarki drzewostanem. Zieleń niska – trawniki nie jest pielęgnowana. Można też 
zauważyć rozrost trawników na ciągi piesze.  

4.6. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

4.6.1. ODCINEK A 

Wśród elementów małej architektury występujących na odcinku A należy wymienić 
ławki, kosze, barierki zabezpieczające przed budynkami szkoły. Elementy powstawały 
w różnym czasie i nie są spójne stylistycznie. Znajdują się też w różnym stanie technicznym 
np. barierki są powyginane, nieestetyczne.  

4.6.2. ODCINEK B 

Skwer Słonimskiego wyposażony jest w ławki, kosze na śmieci oświetlenie. Całość 
wyposażenia w średnim stanie technicznym. Elementy nie mają charakteru 
reprezentacyjnego. Na skwerze znajduje się także plac zabaw, a raczej jego pozostałość. 
Znajduje się tam piaskownica. Urządzenia są w złym stanie technicznym.  

Podczas wizji lokalnych nie zauważono, aby dzieci korzystały z placu zabaw.  
  
Elementem dodatkowym jest tzw. ławeczka zbliżająca ludzi ze specyficznym 

spadkiem siedziska w środkową stronę. Ławka jest zaniedbana, pokryta graffiti i sprawia 
wrażenie zepsutej. 

Istotnym obiektem zlokalizowanym na skwerze jest stacja gazowa. Znajduje się 
w południowo zachodnim narożniku skweru. Stacja gazowa nie jest ogrodzona. 

Na skwerze znajduję się także ogrodzony wybieg dla psów, wymagający rewitalizacji. 
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4.6.3. ODCINEK C 

Na odcinku C znajduje się pomnik Dzwony Kampinosu. Pomnik nie jest 
wyeksponowany. Otacza go przewyższająca go zieleń. Ponadto sam pomnik jest również 
w barwie zielonej, co sprawia, że wtapia się on w tło otaczających go drzew.  

Elementy małej architektury to: 

- płotki uniemożliwiające wjazd na trawniki (występujące w dwóch rodzajach), 
- słupki betonowe i stalowe (biało czerwone) przy wjazdach na posesję na teren 

posesji, 
- słupki stalowe przy skrzyżowaniach, 
- ławki (nieliczne), 
- ogrodzenia wzdłuż chodników, 
- kosze na śmieci. 

 

4.7. ZAPISY PLANU MIEJSCOWEGO 

Ulica Narbutta objęta jest w całości miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego  rejonu Starego Mokotowa (uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy 
nr LXX/2187/2010). Plan zagospodarowania wyznacza ustalenia dotyczące m.in. klasyfikacji 
drogi jako publicznej, funkcji terenów przyległych do ulicy, zasad kształtowania zieleni oraz 
zasad obsługi komunikacyjnej. Ważne ustalenia planu dla przestrzeni ulicy Narbutta zostały 
wyszczególnione na poniższej mapie i w tabeli. 
 

 
 

 odcinek C odcinek B odcinek A 
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 odcinek C odcinek B odcinek A 

Jakie funkcje mają tereny przyległe do 

ulicy Narbutta? 

MW (U) - zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna z 

usługami jako funkcją 

dopuszczalną; 

MW/MN - zabudowa 

mieszkaniową wielorodzinną 

i/lub zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną; 

U-O - usługi oświaty; 

U-N - usługi nauki 

MW-Za/U - zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna 
zamieszkania zbiorowego - 
akademik i/lub usługi 

MW/U - zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna 

i/lub usługi ; 

MW (U) - zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna z 

usługami jako funkcją 

dopuszczalną; 

U-K - usługi kultury; 

ZP - zieleń urządzona 

MW (U) - zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna z 

usługami jako funkcją 

dopuszczalną; 

U-O (US) - usługi oświaty z 

usługami sportu i rekreacji jako 

funkcją dopuszczalną 

U-O - usługi oświaty; 

U-A/MW/U - usługi 

administracji i/lub zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna 

i/lub usługi; 

U-KS/MW/MN - obiekty 

sakralne i/lub zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna 

i/lub zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

Jakie zasady kształtowania zieleni 

obowiązują wzdłuż ulicy Narbutta? 

- zachowanie  i uzupełnienie 
zadrzewień alejowych wzdłuż 
Narbutta; 

- zachowanie cennej zieleni 
wysokiej; 

- zachowanie zieleni na 
terenach od strony 
ul.Narbutta jako zieleni 
publicznej z zakazem 
wygradzania 

- ochrona cennych zespołów 
zieleni, w szczególności 
drzewostanu na 
wydzielonych w ramach 
podziałów wewnętrznych 
terenach zieleni urządzonej 
(ZP) oraz ochrona cennego 
drzewostanu poza terenami 
zieleni urządzonej.  

- zachowanie  i uzupełnienie 
zadrzewień alejowych wzdłuż 
Narbutta; 

- zachowanie cennej zieleni 
wysokiej, 

- zachowanie funkcji zieleni 
urządzonej na terenie skweru 
Słonimskiego 

- zachowanie  i uzupełnienie 
zadrzewień alejowych wzdłuż 
Narbutta; 

- zachowanie cennej zieleni 
wysokiej 
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 odcinek C odcinek B odcinek A 

Jakie zasady obowiązują przy wyznaczaniu 

miejsc postojowych wzdłuż ulicy 

Narbutta? 

Liczba stanowisk postojowych 
dla obiektów nowych i 
rozbudowywanych: 
a) dla zabudowy 

mieszkaniowej - 1 
stanowisko/1 mieszkanie, 

b) dla handlu i usług - 15-20 
stanowisk/1000m2 

c) dla biur i urzędów - 10-15 
stanowisk/1000m2 

d) dla przedszkoli -  3 
stanowiska/1000m2 

e) dla obiektów oświaty i 
nauki - 5  
stanowisk/1000m2. 

W przypadku likwidacji miejsc 
parkingowych zrealizowanych 
zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, związanej z 
realizacją nowej zabudowy, 
dostęp dotychczasowych 
użytkowników parkingów 
terenowych do nowych miejsc 
nie może być gorszy od 
dotychczasowego. 
 
Dla starej zabudowy 
przewidziano możliwość 
realizacji parkingów 
podziemnych we wnętrzach 
osiedli mieszkaniowych lub 
wykorzystanie inwestycji typu 
obiekt sportowy dla szkoły dla 
wybudowania pod nim 
parkingu. 

 

Liczba stanowisk postojowych 
dla obiektów nowych i 
rozbudowywanych: 
f) dla zabudowy 

mieszkaniowej - 1 
stanowisko/1 mieszkanie, 

g) dla handlu i usług - 15-20 
stanowisk/1000m2 

h) dla biur i urzędów - 10-15 
stanowisk/1000m2 

i) dla przedszkoli -  3 
stanowiska/1000m2 

j) dla obiektów oświaty i 
nauki - 5  
stanowisk/1000m2. 

W przypadku likwidacji miejsc 
parkingowych zrealizowanych 
zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, związanej z 
realizacją nowej zabudowy, 
dostęp dotychczasowych 
użytkowników parkingów 
terenowych do nowych miejsc 
nie może być gorszy od 
dotychczasowego. 
 
Dla starej zabudowy 
przewidziano możliwość 
realizacji parkingów 
podziemnych we wnętrzach 
osiedli mieszkaniowych lub 
wykorzystanie inwestycji typu 
obiekt sportowy dla szkoły dla 
wybudowania pod nim 
parkingu. 

 

Liczba stanowisk postojowych 
dla obiektów nowych i 
rozbudowywanych: 
k) dla zabudowy 

mieszkaniowej - 1 
stanowisko/1 mieszkanie, 

l) dla handlu i usług - 15-20 
stanowisk/1000m2 

m) dla biur i urzędów - 10-15 
stanowisk/1000m2 

n) dla przedszkoli -  3 
stanowiska/1000m2 

o) dla obiektów oświaty i 
nauki - 5  
stanowisk/1000m2. 

W przypadku likwidacji miejsc 
parkingowych zrealizowanych 
zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, związanej z 
realizacją nowej zabudowy, 
dostęp dotychczasowych 
użytkowników parkingów 
terenowych do nowych miejsc 
nie może być gorszy od 
dotychczasowego. 
 
Dla starej zabudowy 
przewidziano możliwość 
realizacji parkingów 
podziemnych we wnętrzach 
osiedli mieszkaniowych lub 
wykorzystanie inwestycji typu 
obiekt sportowy dla szkoły dla 
wybudowania pod nim 
parkingu. 
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5. PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
 

5.1. HARMONOGRAM SPOTKAŃ 

Poniższa tabela przedstawia harmonogram spotkań przeprowadzonych 
z mieszkańcami w ramach procesu konsultacji społecznych. 
 

 Data Spotkanie Miejsce spotkania 

#1 
17 czerwca 2018 r. 

15:00 - 17:00 
punkt plenerowy-informacyjny skwer im. AK Granat 

#2 
18 czerwca 2018 r. 

18:00 - 20:00 
spotkanie otwierające - dyskusja Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i 

Kosmetycznych nr 22 

#3 
19 czerwca 2018 r. 

17:00 - 19:00 
punkt plenerowy, spacer studyjny skwer im. Słonimskiego przed kinem 

Iluzjon 

#4 
25 czerwca 2018 r. 

18:00 - 20:00 
spotkanie warsztatowe kino Iluzjon 

#5 
26 czerwca 2018 r. 

10:00 - 12:00 
punkt plenerowy 

rejon skrzyżowania ulic Narbutta i Św. 

Szczepana 

#6 
26 czerwca 2018 r. 

18:00 - 20:00 
spotkanie warsztatowe kino Iluzjon 

 
W celu pogłębienia diagnozy i dotarcia do możliwie szerokiego grona osób 

zainteresowanych, konsultacje społeczne uwzględniały  również udział poprzez: 

- ankietę on-line dostępną na stronie http://konsultacje.um.warszawa.pl, 
- ankietę papierową dostępną w wybranych punktach: 

- lodziarnia Jednorożec - ul. Narbutta 28, 
- Czuła Buła Cafe Bistro - ul. Narbutta 16, 
- Szkoła Podstawowa nr 85 – ul. Narbutta 14, 
- sklep spożywczy – ul. Narbutta 27A, 
- Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży nr 35 – ul. Narbutta 47, 
- Urząd Dzielnicy Mokotów - ul. Rakowiecka 25/27, 

- możliwość zgłaszania uwag poprzez adres e-mail: mpszkit@um.warszawa.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://konsultacje.um.warszawa.pl/
mailto:mpszkit@um.warszawa.pl
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5.2. INFORMACJA I PROMOCJA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Konsultacje społeczne pn. „Jaka ulica Narbutta?” zostały ogłoszone 8 czerwca 2018 r. 
na platformie konsultacji społecznych. W tym samym czasie rozpoczęły się działania 
promocyjne mające na celu jak najszersze dotarcie z informacją do zainteresowanych 
mieszkańców (informacja na stronie Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz na Facebooku). 
Umieszczono plakaty w lokalach użytkowych oraz w budynkach mieszkalnych (na klatkach 
schodowych lub na zewnątrz budynków) – oczywiście w tych miejscach, gdzie uzyskano 
zgodę. Ostatnie plakaty były rozwieszane na tydzień przed spotkaniem z mieszkańcami 
zaplanowanym na 18 czerwca 2018 r. Dodatkowo w dniach 20-21 czerwca 2018 r. odbył się 
kolportaż ulotek do skrzynek pocztowych (3 tys. szt. – ul. Narbutta i przylegające do niej 
ulice) przypominających o spotkaniach warsztatowych oraz wyznaczonych punktach 
zbierania ankiet. 

W wyznaczonych punktach ankiety w formie papierowej były dostępne 
do 8 lipca 2017r.  

 

 

Wzór oficjalnego plakatu promującego konsultacje społeczne  
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5.3. PRZEBIEG SPOTKAŃ 

5.3.1. SPOTKANIE OTWARCIA 

W pierwszym spotkaniu wzięło udział ok. 120 uczestników, głównie osób 
mieszkających przy ulicy Narbutta i jej najbliższej okolicy. Oprócz przedstawicieli wykonawcy 
prowadzących spotkanie, obecni byli również: Burmistrz Dzielnicy Mokotów Bogdan 
Olesiński, Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Dzielnicy Mokotów 
Teresa Rosłoń oraz przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Infrastruktury dla Dzielnicy Motów i 
Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. 

Po przywitaniu przybyłych przez prowadzących oraz krótkim wstępie przedstawicieli 
dzielnicy rozpoczęto dyskusję. Jej punktem zapalnym dla mieszkańców okazały się 
nieoficjalne informacje umieszczane przy wejściach do kamienic (m.in. o zamiarze likwidacji 
miejsc postojowych), które nie zostały zatwierdzone przez organizatorów konsultacji 
społecznych.  

Prowadzący przedstawili zasady dyskusji, zakres tematyczny i zachęcili do 
odpowiadania na zadawane pytania. Otwarta dyskusja z uporządkowaną kolejnością 
wypowiadania się pozwoliła na zanotowanie głównych postulatów, które okazały się istotne 
dla mieszkańców. W odniesieniu się do zadanego pytania o innych użytkowników ulicy 
Narbutta poza mieszkańcami pojawiło się dużo głosów, aby wykluczyć z konsultacji osoby 
niemieszkające na ulicy Narbutta. Taki postulat powodował, że trudno było wyłuskać 
informacje o potencjalnych potrzebach pozostałych użytkowników przestrzeni miejskiej. 
W trakcie spotkania obecne były również osoby starsze, które aktywnie włączały się 
do dyskusji i opowiadały o historii ulicy. W przypadku niejasnych informacji, szczególnie tych 
dotyczących planowanych inwestycji i ich ewentualnej kolejności głos był przekazywany 
Burmistrzowi. Na podsumowanie dyskusji odczytane zostały uwagi i postulaty mieszkańców. 
 
ZEBRANE WNIOSKI: 

 
W trakcie dyskusji prowadzący notowali poruszane kwestie, przyporządkowując je 

do kategorii problemu lub postulatów. Zebrane w ten sposób uwagi były wstępem do dalszej 
pracy warsztatowej. Wśród problemów wskazano: 

- niewystarczającą liczbę miejsc postojowych nie tylko na Narbutta, ale również 
w okolicy, 

- trudności w poruszaniu się samochodem wzdłuż ulicy, (m.in. przez pojazdy 
zatrzymujące się pod SP85 i blokujących ulicę), 

- nadmierne osłupkowanie ulicy, a co za tym idzie brak odpowiedniej estetyki, 
- brak ławek i miejsc do siedzenia, 
- nadmiar lokali usługowych powodujących problem z osobami przyjezdnymi, 
- problem osób „parkujących z zewnątrz”, 
- brak estetycznych donic z zielenią oraz nasadzeń uzupełniających w miejscach po 

dawnych wycinkach drzew, 
- kubły śmietnikowe na ulicy – niezabezpieczone, niezamykane, 
- psie odchody znajdujące się na chodniku, 
- rzadko sprzątany skwerek, 
- brak możliwości ocieplania elewacji. 

Wśród postulatów wskazano: 

- stworzenie strefy płatnego parkowania wzdłuż ulicy Narbutta, 
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- zalegalizowanie niektórych miejsc postojowych wzdłuż ulicy Narbutta – tak, by można 
było parkować bez konieczności łamania przepisów, 

- zmiana ruchu na jednokierunkowy, 
- stworzenie przestrzeni przyjaznych dla dzieci z ulicy Narbutta i okolic, 
- rozpoznanie uwarunkowań dla stworzenia parkingów podziemnych dla mieszkańców 

ulicy Narbutta i okolic, 
- niewycinanie drzew na skwerze, 
- zachowanie lokalnego charakteru skweru Słonimskiego – przeznaczonego głównie 

dla mieszkańców, 
- zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców ulicy Narbutta, 
- zadbanie o przedogródki (określone jako małe parki przy domach), 
- konieczność stworzenia koncepcji i projektu dla całości ulicy Narbutta – bez 

etapowania. 
 

 

 
 

5.3.2. PUNKTY PLENEROWE I SPACERY 

Pierwszy punkt plenerowy odbył się jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem 
konsultacji społecznych i miał charakter wyłącznie informacyjny. Jego organizacja wynikała 
z towarzyszącego w tym czasie pikniku dzielnicowego z okazji rozpoczęcia sezonu letniego. 

Drugi punkt plenerowy zlokalizowany przed kinem Iluzjon był połączony ze spacerem 
badawczym z mieszkańcami. Osoby zainteresowane spacerem studyjnym zostały podzielone 
na dwie grupy, które udały się w przestrzeń ulicy Narbutta eksplorując różne jej rejony. 
Oprócz spacerów, przy stole w stacjonarnym punkcie konsultacyjnym przechodnie mogli 
umieścić swoje uwagi i sugestie na ortofotomapie. W punkcie oprócz badacza byli obecni 
przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Mokotów, którzy służyli wiedzą dotyczącą planowanych 
działań na ulicy Narbutta i w okolicy oraz informowali o dalszych działaniach 
konsultacyjnych. W punkcie plenerowym uwagi zgłosiło ok. 20 osób, w tym mieszkańców 
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ulicy oraz przedstawicieli instytucji zlokalizowanych w okolicy ulicy Narbutta. W spacerach 
wzięło udział ok. 15 osób. 

Trzeci punkt plenerowy wg założeń miał być stacjonarnym punktem na skrzyżowaniu 
ulic Narbutta i św. Szczepana. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe 
oraz postulaty mieszkańców punkt przybrał częściowo formę spaceru studyjnego. Obecni byli 
także przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Mokotów, z którymi można było na bieżąco 
porozmawiać o projekcie. 

 
ZEBRANE WNIOSKI: 

Na potrzeby spaceru uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Wybór tras był 
uzależniony od potrzeb mieszkańców i informacji jakie chcieli przekazać badaczom. Pierwsza 
grupa odbyła spacer w rejonie skweru Słonimskiego, w trakcie którego poruszono kwestie 
dotyczące zieleni. Uczestnicy skarżyli się na niedostatecznie zadbany skwer. Wskazywali przy 
tym na takie elementy, jak: zniszczone alejki dla pieszych, brak odpowiedniego oświetlenia, 
zaniedbany plac zabaw, nieestetyczny wybieg dla psów, rozdeptane trawniki 

Druga grupa udała się na spacer na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Puławskiej. 
Omówione została kwestia zachowania odpowiedniej szerokości chodnika (2 metry) i 
zapobieganiu na nim postojowi samochodów. Do rozważenia zaproponowano ruch 
jednokierunkowy w kierunku ul. Puławskiej (w trakcie spaceru 9 na 10 pojazdów zmierzało 
właśnie tym kierunku) oraz wprowadzenie strefy „tempo 30” lub ograniczenia do 30 km/h. 
Wskazano, że słupki w rejonie skrzyżowania ul. Narbutta z ul. Wiśniową są konieczne, aby 
ograniczyć możliwość wjazdu na chodnik, lecz istniejące (biało-czerwone) są nieestetyczne 
(sugestia: wymiana na wzór z syrenką). Na odcinku ul. Narbutta od ul. Wiśniowej do ul. 
Sandomierskiej zostały poruszone następujące kwestie: 

- konieczność ukrycia kubłów śmietnikowych, które przemieszczają się po ulicy 
i wyglądają nieestetycznie, 

- zmiana nawierzchni chodników z kostki brukowej (starsza pani poruszająca się 
o balkoniku ulicą miała problemy w poruszaniu się po tej nawierzchni), 

- możliwość implementacji punktów ładowania samochodów typu plug-in przy 
latarniach w ramach programu elektromobilności (m.in. w rejonie budynku nr 24), 

- konieczność ustawienia pojemników na psie odchody, 
- wprowadzenie zieleni umożliwiającej zacienienie po nieparzystej stronie ulicy (m.in. 

między numerami 11 i 17 oraz 23 i 29). 
 

5.3.3. SPOTKANIA WARSZTATOWE 

Pierwsze spotkanie warsztatowe odbyło się w budynku kina Iluzjon. Pierwotnie 
warsztaty planowane były w formie plenerowej, aby dać możliwość udziału także osobom 
przypadkowym. Mimo zmiany lokalizacji warsztatów, pojawiły się na spotkaniu także osoby, 
które były na seansie kinowym. Na warsztaty przyszło ok. 80 osób, głownie mieszkańców 
ulicy Narbutta. Część uczestników podważyła sens organizacji warsztatów i organizacji 
spotkań w okresie wakacyjnym. Mieszkańcy przedstawili postulat braku reprezentatywności 
w związku z liczbą osób na spotkaniu. Pomimo, że obecnych było ok. 80 osób, niektórzy 
twierdzili, że reprezentatywność będzie możliwa przy przebadaniu opinii wszystkich 
mieszkańców. Negowany został również sposób prowadzenia spotkania. Po około godzinnym 
wprowadzeniu, będącym jednocześnie wstępem do warsztatów, omówieniem zasad pracy, 
a także dyskusją między mieszkańcami, organizatorzy rozpoczęli pracę przy stolikach.  

Założeniem pracy warsztatowej był podział uczestników spotkania na 3 grupy, dzięki 
czemu uczestnicy w mniejszych liczebnie grupach będą mogli prowadzić rozmowy przy 
stolikach tematycznych. Założono omówienie następujących aspektów przy stolikach 
roboczych: (1) przestrzeń zielona na ulicy Narbutta, (2) parkowanie i organizacja ruchu 
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w szerszym kontekście dzielnicy oraz (3) parkowanie w kontekście samej ulicy Narbutta. 
Na pracę warsztatową poświęcono godzinę zegarową. Mimo nieuporządkowanego 
przemieszczania się uczestników pomiędzy stolikami, prowadzący pozyskali bardzo dużo 
informacji i postulatów w określonych zagadnieniach oraz w tematach wykraczających poza 
zadane pytania. 

W drugim spotkaniu warsztatowym wzięło udział ok. 50 osób przy czym warte 
podkreślenia jest, że większość osób uczestniczyła w spotkaniu dzień wcześniej. Wiązało się 
to z informacją, że podczas drugiego spotkania warsztatowego organizatorzy chcieli poruszyć 
dodatkowe zagadnienia.  

Poruszone zostały następujące tematy: (1) przestrzeń rekreacyjna na ulicy Narbutta 
i w okolicy, (2) parkowanie na ulicy Narbutta przy określonych ograniczeniach oraz 
(3) kwestia organizacji miejsc składowania odpadów oraz ich wywożenia z przestrzeni ulicy 
Narbutta oraz terenów wewnątrz wspólnot. 

W trakcie spotkań warsztatowych efekty pracy mieszkańców były na bieżąco 
notowane i fotografowane. 
 

 

ZEBRANE WNIOSKI: 

 dla odcinka A 

 A3 A2 A1 

Organizacja ruchu i parkowania 

- wprowadzenie strefy płatnego 

parkowania, 
- uspokojenie ruchu na ul. 

Kazimierzowskiej, 
- rozwiązanie problemu kolizji 

samochodów z rowerami na 

kontrapasie na ul. Wiśniowej, 
- wprowadzenie ruchu 

jednokierunkowego (do 

rozważenia w jakim kierunku), 
- wprowadzenie systemu 

czasowego parkowania, 
- uporządkowanie parkowania, 
- poprawa poczucia 

bezpieczeństwa na ulicy, 

szczególnie w kontekście ruchu 

samochodów, 
- wyniesienie skrzyżowań, 

przejść dla pieszych lub 

wprowadzenie progów 

zwalniających, 
- wprowadzenie parkowania 

równoległego, 
- wprowadzenie parkowania 

skośnego po obu stronach 

jezdni, 
- zwiększenie liczby miejsc 

postojowych kosztem zieleni, 
- zmniejszenie liczby miejsc 

postojowych na rzecz zieleni, 
- budowa ogólnodostępnych 

parkingów wielopoziomowych 

w okolicy, 
- zachowanie takiej szerokości 

jezdni, by mogły się minąć dwa 

samochody ciężarowe (obsługa 

- udostępnienie dla mieszkańców 

parkingu podziemnego/hali 

garażowej pod nr 26 - stan 

techniczny zły, 
- wprowadzenie strefy płatnego 

parkowania 
- wprowadzenie zatoczki Kiss&Ride 

pod szkołą nr 85, 
- konieczność budowy parkingu 

podziemnego (wskazana 

lokalizacja przy 

Kazimierowskiej/Madalińskiego, 
- likwidacja  i ograniczanie miejsc 

parkingowych, 
- wprowadzenie ruchu 

jednokierunkowego (do 

rozważenia, w jakim kierunku), 
- wprowadzenie systemu 

czasowego parkowania, 
- uporządkowanie parkowania, 
- poprawa poczucia 

bezpieczeństwa na ulicy, 

szczególnie w kontekście ruchu 

samochodów, 
- obsługa przejść dla pieszych, 

szczególnie przy Szkole 

Podstawowej nr 85, 
- wyniesienie skrzyżowań, przejść 

dla pieszych lub wprowadzenie 

progów zwalniających, 
- wprowadzenie parkowania 

równoległego, 
- wprowadzenie parkowania 

skośnego po obu stronach jezdni, 
- zwiększenie liczby miejsc 

postojowych kosztem zieleni, 

- wprowadzenie ruchu 

jednokierunkowego (do 

rozważenia w jakim 

kierunku), 
- poprawa poczucia 

bezpieczeństwa na ulicy, 

szczególnie w kontekście 

ruchu samochodów, 
- wyniesienie skrzyżowań, 

przejść dla pieszych lub 

wprowadzenie progów 

zwalniających, 
- zwiększenie liczby miejsc 

postojowych kosztem zieleni, 
- zmniejszenie liczby miejsc 

postojowych na rzecz zieleni, 
- budowa ogólnodostępnych 

parkingów 

wielopoziomowych w okolicy, 
- utrzymanie 

dwukierunkowego ruchu dla 

rowerów (kontrapasy lub 

kontraruch), 
- ograniczenie ruchu do 30 

km/h lub wprowadzenie 

strefy tempo 30, 
- wprowadzenie zakazu wjazdu 

samochodom powyżej 3,5 ton 



176 Konsultacje społeczne dotyczące organizacji przestrzeni na ulicy L. Narbutta w Warszawie  RAPORT 
 

Raport z konsultacji społecznych Strona 23 
 

 

sklepów, mieszkań, śmieci i 

straż pożarna), 
- utrzymanie dwukierunkowego 

ruchu dla rowerów (kontrapasy 

lub kontraruch), 
- ograniczenie ruchu do 30 km/h 

lub wprowadzenie strefy tempo 

30, 
- wprowadzenie zakazu wjazdu 

samochodom powyżej 3,5 ton 

- zmniejszenie liczby miejsc 

postojowych na rzecz zieleni, 
- budowa ogólnodostępnych 

parkingów wielopoziomowych w 

okolicy, 
- zachowanie takiej szerokośc 

jezdni, by mogły się minąć dwa 

samochody ciężarowe (obsługa 

sklepów, mieszkań, śmieci i straż 

pożarna), 
- utrzymanie dwukierunkowego 

ruchu dla rowerów (kontrapasy 

lub kontraruch), 
- ograniczenie ruchu do 30 km/h 

lub wprowadzenie strefy tempo 

30, 
- wprowadzenie zakazu wjazdu 

samochodom powyżej 3,5 ton 

 

Chodniki 

 

 

 

 

 

 

- ograniczanie możliwości wjazdu 

na chodniki, 
- ustawienie stojaków na rowery, 
- stosowanie odpowiedniej 

nawierzchni – nie z kostki 

brukowej i małej granitowej, 
- ustawienie ławek co 20 m przy 

krzewach 

 

- stworzenie ogródka dla kawiarni 

pod nr 27, 
- poszerzenie chodników, 
- ograniczanie możliwości wjazdu 

na chodniki, zwłaszcza gdy 

szerokość wynosi mniej niż 1,5 m, 
- ustawienie stojaków na rowery, 
- stosowanie odpowiedniej 

nawierzchni – nie z kostki 

brukowej i małej granitowej, 
- ustawienie ławek co 20 m przy 

krzewach 

- ograniczanie możliwości 

wjazdu na chodniki, 
- ustawienie stojaków na 

rowery, 
- stosowanie odpowiedniej 

nawierzchni – nie z kostki 

brukowej i małej granitowej, 
- ustawienie ławek co 20 m 

przy krzewach 

 

Gospodarka odpadami 

 

- likwidacja kubłów 

śmietnikowych leżących na 

ulicy,  
- sporo śmieci należy do lodziarni 

„Jednorożec” i jej klientów - 

stąd powinni mieć większe 

kosze na śmieci, 
- usunięcie kubłów z pasa jezdni 

- wprowadzenie wspólnego 

śmietnika dla nr 27, 27A i 29, 
- usunięcie kubłów z pasa jezdni 

- podwórka (nr 1A do 9) są 

wygrodzone i jest problem z 

wjazdem po odbiór śmieci, 
- usunięcie kubłów z pasa 

jezdni 

Zieleń 

- uregulowanie zieleni, 
- zachowanie jak największej 

ilości zieleni, 
- więcej drzew i krzewów (w tym 

zimozielonych), 
- zazielenienie azylów w rejonie 

skrzyżowań i przejść dla 

pieszych, 
- wprowadzenie zieleni zamiast 

nieestetycznych słupków, 
- zachowanie bufora zieleni, 
- wycięcie starodrzewia i 

nasadzenia zastępcze 

- wprowadzenie zieleni 

przyogródkowej na odcinku od nr 

11 do 17, 
- uregulowanie zieleni, 
- zachowanie jak największej ilości 

zieleni, 
- więcej drzew i krzewów (w tym 

zimozielonych), 
- zazielenienie azylów w rejonie 

skrzyżowań i przejść dla pieszych, 
- wprowadzenie zieleni zamiast 

nieestetycznych słupków, 
- ogródek kawiarniany przed 

barem u Wiki na Narbutta 27, 
- dodać zieleń tam gdzie szeroki 

chodnik (numery 22, 24, 26), 
- nie wycinać starych bzów przy 

Narbutta 39, 
- zachowanie bufora zieleni, 
- wycięcie starodrzewia i 

- zazielenienie azylów w 

rejonie skrzyżowań i przejść 

dla pieszych, 
- wprowadzenie zieleni zamiast 

nieestetycznych słupków, 
- wycięcie starodrzewia i 

nasadzenia zastępcze 
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nasadzenia zastępcze 

Ogólne 

- zachowanie wszystkich kamiennych krawężników i uzupełnienie brakujących (nie betonowe!) 
- stosowanie odpowiedniej nawierzchni – nie z kostki brukowej i małej granitowej 
- ograniczanie sypania ulicy solą, 
- odtworzenie kopuły w budynku przy Narbutta 11, 
- wprowadzenie elementów małej sztuki na ulicy, 
- zachowanie charakteru mieszkalnego ulicy zamiast jej komercjalizacji 

 dla odcinka B 

Organizacja ruchu i parkowania 

- wprowadzenie strefy płatnego parkowania, 
- wprowadzenie parkowania po jednej stronie jezdni, 
- ograniczenie nadmiernej liczby miejsc postojowych 
- zachowanie istniejącej liczby miejsc postojowych, 
- blokowanie miejsc postojowych przez obsługa kina i planów filmowych, 
- likwidacja krawężników przy podjazdach na skwer (udogodnienie dla pieszych), 
- likwidacja krawężników przy miejscach dla niepełnosprawnych, 
- zabezpieczenie  miejsc parkingowych dla mieszkańców 

Chodniki 

- utrzymanie szerokości chodnika 1,5 metra i ograniczenie wjazdu samochodom, 
- likwidacja krawężników przy podjazdach na skwer (udogodnienie dla pieszych), 
- likwidacja krawężników przy miejscach dla niepełnosprawnych, 
- ustawienie stojaków na rowery, 
- ograniczenie parkowania na chodniku, 
- likwidacja krawężników przy przejściach przez jezdnię w okolicach skweru 

Gospodarka odpadami 

- zwiększenie liczby koszy na śmieci – zamykanych (takich, które utrudnią dostęp wronom i szczurom) 
- regularne sprzątanie skweru, w tym również trawników 
- usunięcie dużych kubłów z pasa jezdni, 
- ustawienie koszy z torebkami na psie odchody 

Zieleń i rekreacja  

- uporządkowanie wewnętrznych podwórek. 
- przerzedzenie drzew na skwerze i uporządkowanie drzewostanu (zwiększenie bezpieczeństwa), 
- montaż furtki przy obecnym placu zabaw, 
- ograniczenie wstępu na trawniki niskimi estetycznymi płotkami, 
- wybrukowanie lub zazielenienie przedeptów na skwerze, 
- rewitalizacja zieleni w podwórku przy Narbutta 49/51, 
- wprowadzenie nowych roślin (nowe nasadzenia, nowe gatunki), 
- zachowanie bufora zieleni, 
- stworzenie łąki miejskiej w miejscu wybiegu dla psów, 
- uzupełnienie nasadzeń po wyciętych drzewach na wysokości Narbutta 52, 46/48, 
- stworzenie nowoczesnego zamykanego placu zabaw dla dzieci, z czystą piaskownicą, większą liczbą 

urządzeń do zabaw (również integracyjnych dla rodziców z dziećmi), niedostępnego dla psów 

Ogólne 

- stworzenie miejsca azylu dla zwierząt –  szczególnie występujących na skwerze jeży i łasic, 
- poprawa funkcjonowania psiego skweru lub jego likwidacja 
- ustawienie karmników z informacją, jak i czym karmić (utrudniony dostęp dla szczurów), 
- doświetlenie okolic skweru, 
- likwidacja stacji gazowej, 
- likwidacja słupków, 
- ograniczanie sypania ulicy solą, 
- wprowadzenie małej sztuki wśród zieleni, 
- zachowanie charakteru mieszkalnego ulicy zamiast jej komercjalizacji 

 dla odcinka C 

Organizacja ruchu i parkowania - wprowadzenie strefy płatnego parkowania 
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Chodniki - ustawienie stojaków na rowery 

 

Gospodarka odpadami - zwiększenie liczby koszy na śmieci – zamykanych (takich, które utrudnią dostęp wronom i szczurom), 
- sprzątanie trawników 

Zieleń i rekreacja 

- zamiast ulicy dla mieszkańców, powinny być uporządkowane wewnętrzne podwórka, 
- uporządkowanie drzewostanu (zwiększenie bezpieczeństwa), 
- wydeptane i niezazielenione przejścia pod drzewami, 
- dodanie drzew tam gdzie jest szeroki chodnik, 
- wprowadzenie zieleni zamiast nieestetycznych słupków lub ograniczanie wstępu na trawniki niskimi 

estetycznymi i jednolitymi płotkami 

Ogólne 

- likwidacja nieestetycznych słupków, 
- ograniczanie sypania ulicy solą, 
- wprowadzenie małej sztuki wśród zieleni, 
- zachowanie charakteru mieszkalnego ulicy zamiast jej komercjalizacji 
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ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA: 
 

 

 

 

 
zdj. 7-14  (źródło: Facebook "Piękna Narbutta) 
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6. POTRZEBY I OPINIE SPOŁECZNE ZBIERANE POZA SPOTKANIAMI 
 

W ramach konsultacji społecznych oprócz opinii pozyskanych w trakcie spotkań 
konsultacyjnych, zebrano również: ankiety, kwestionariusze, opinie i petycje oraz wnioski 
formalne dotyczące planowanych inwestycji. Łącznie zebrano 1243 głosy, w tym: 

- 304 ankiety online, 
- 269 ankiet papierowych, 
- 44 kwestionariusze „ZIELONA ULICA” ZZW, 
- 69 opinii nadesłane do Urzędu Dzielnicy – 69 sztuk, 
- 557 petycji lub innych głosów. 

 

6.1. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH 

  

 
 
Na 573 ankietowanych 55% procent stanowiły kobiety. Największą grupą wiekową były 
osoby w przedziale wiekowym 26-45 lat i stanowiły 57% ankietowanych. 
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66% procent ankietowanych to mieszkańcy ulicy Narbutta, z czego około połowa to osoby 
mieszkające przy ulicy Narbutta powyżej 6 lat (47%), wraz z osobami mieszkającymi przy 
ulicy Narbutta od urodzenia jest to grupa 71% uczestników badania ankietowego. Dużą 
grupę stanowi także grupa osób mieszkających od 2 do 5 lat i stanowią 17% ankietowanych. 
 

 
 
20% uczestników badania ankietowego to osoby pracujące przy ulicy Narbutta.  
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Ankietowani wskazali, że najczęściej spacerują lub korzystają z roweru. Jednak pozostałe 
formy spędzania czasu plasują się na podobnym poziomie. Najmniej popularną formą 
spędzania czasu przy ulicy Narbutta wydaje się być uczęszczanie do Nowego Teatru. 

 

Ocena przestrzeni ulicy Narbutta: 

 
 
Ankietowani pozytywnie ocenili poczucie bezpieczeństwa. Najgorzej ocenili organizację 
ruchu samochodowego i stan małej architektury. Ogólna ocena ulicy jest umiarkowana. 
Bardzo zróżnicowana ocena dotyczy kwestii ułatwienia w poruszaniu się dla pieszych oraz 
stanu zieleni. 
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79% ankietowanych uważa, że ulica Narbutta wymaga zmian. Ankietowani wskazali, że 
zmiany powinny dotyczyć przede wszystkim, ilości zieleni, poprawie jakości chodników, 
usunięcia kontenerów na śmieci z ulicy oraz ilości ławek. 
Jak wynika z powyższego głównym problemem jest kwestia miejsc postojowych: 

- Najwięcej ankietowanych opowiedziało się za pozostawieniem obecnej liczby miejsc 
postojowych. 

- Zdecydowanie mniej za zmiejszeniem miejsc postojowych, 
- Najmniej z ankietowanych opowiedziało się za zwiększeniem liczby miejsc 

postojowych. 
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Wśród ankietowanych 63% osób parkuje w okolicy ulicy Narbutta, ale 6% osób nie 
parkujących w okolicy ulicy Narbutta, chciało by mieć taką możliwość. 18% osób nie parkuje 
ponieważ nie posiada samochodu. W przypadku osób parkujących w okolicy Ulicy Narbutta 
47% wskazało, że parkuje bezpośrednio w okolicy ulicy Narbutta. 15% odpowiedzi to były 
wskazania innych lokalizacji, które nie zostały wyszczególnione w tym pytaniu. Dużo osób 
wskazało także ulicę Kazimierzowską (11%), ulicę Wiśniową (8%) oraz parking należący do 
wspólnoty (6%). Zestawienie lokalizacji wskazanych poniżej. 
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Na pytanie jaką roczną stawkę jest Pan/Pani skłonny/a płacić za miejsce postojowe blisko 
domu 35% ankietowanych (w ankiecie papierowej) wskazało, że powyżej 30zł, a 37% 
wskazało, że dokładnie 30 złotych. Jednak podsumowując wszystkie odpowiedzi widać, że 
ankietowani są w 87% zgodni co do konieczności wnoszenia opłat za miejsce postojowe. 13% 
ankietowanych wskazało, że nie są skłonni płacić za miejsce postojowe blisko domu.  
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6.2. PODSUMOWANIE BADANIA ANKIETOWEGO 

Badanie ankietowe przeprowadzono w dwóch formach: ankieta papierowa i ankieta 
on-line. Różnice w odpowiedziach były nieznaczne. Większość różnic wynikała z miejsca 
dostępu do ankiety. Z ankiety dostępnej elektronicznie korzystały osoby w 69% mieszkające 
i 4% pracujące (niemieszkające) co w sumie dało 73% osób bezpośrednio związane z ulicą 
Narbutta. W ankiecie papierowej 63% mieszkających i 11% pracujący (niemieszkający), 
w sumie 74% osób bezpośrednio związanych z ulicą Narbutta. Nieznacznie różnią się 
w stosunku ilości osób pracujących tylko na ulicy Narbutta do osób mieszkających przy ulicy. 

Najważniejszym zagadnieniem wypływającym z odpowiedzi ankietowanych jest 
kwestia organizacji ruchu i parkowania na ulicy Narbutta. Kwestia ta warunkuje wszelkie 
dalsze działania związane z ulicą Narbutta. Problem pokazuje mapa parkowania w okolicy 
ulicy Narbutta, która wynika z odpowiedzi na pytanie: Gdzie Pan/Pani parkuje? Zarówno 
mieszkańcy jak i inni użytkownicy walczą o miejsce postojowe w pobliżu swojego celu. 
Problem pogłębia fakt, że ulica znajduje się na bezpośrednim obrzeżu Strefy Płatnego 
Parkowania. Szczególnie nie mieszkańcy nagminnie parkują na ulicy Narbutta i w ścisłej 
okolicy po to, aby uniknąć opłaty za parkowanie. Sytuacja ta utrudnia mieszkańcom 
znalezienie miejsca pod swoim domem, a także potęguje chaos komunikacyjny na tym 
obszarze. Poszerzenie strefy płatnego parkowania i zmiana organizacji ruchu na ulicy w opinii 
ankietowanych przede wszystkim mieszkańców może znacząco poprawić ich sytuację. 

Wyraźne jest także podkreślanie walorów ulicy Narbutta i Skweru Słonimskiego, 
wśród których jest przede wszystkim zieleń i potencjalne zagospodarowanie zieleni, a także 
historia miejsca, która wpływa na odczucia mieszkańców wobec ich przestrzeni. 
W przeszłości ulica Narbutta i Skwer Słonimskiego były znanymi miejscami spacerowymi, 
gdzie mieszkały znane, historyczne postacie. Wielu warszawiaków utożsamia to miejsce 
z prestiżem, a mieszkańcy oczekują spokojnej i bezpiecznej przestrzeni blisko domu. 
Wspomnienia mieszkańców ukazują tęsknotę za czasami, w których dzieci bawiły się 
na podwórkach, Kino organizowało czas wolny, a przestrzeń ulicy i skweru była zazieleniona 
i zadbana. Uwzględniając ewentualne koloryzowanie czasów przeszłych widoczny jest 
rozdźwięk między chaotyczną przestrzenią zapełnioną samochodami, a wspomnieniami 
spokojnej i cichej okolicy, gdzie zawiązywały się relacje społeczne.  

Wyraźnie zaznacza się wątek bałaganu w przestrzeni, który oprócz samochodów 
wywołują zaśmiecone ulice i kontenery ustawione w pasie chodnika. Wielu ankietowanych 
wskazywało na brak gospodarza w przestrzeni publicznej, co argumentowali brakiem 
regularnego dbania o czystość, niekonsekwentnego karania za niedopuszczalne działania jak 
nielegalne parkowanie, picie alkoholu w miejscu publicznym czy zaśmiecanie przestrzeni 
publicznej. 
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7. PODSUMOWANIE POSTULATÓW 
 

W rozdziale tym zostały zestawione najczęściej pojawiające się postulaty i uwagi, 
jakie w trakcie całego procesu partycypacyjnego zgłaszali mieszkańcy i uczestnicy konsultacji. 

 

7.1. ORGANIZACJA RUCHU I PARKOWANIA 

 Wprowadzenie zatoczki Kiss&Ride pod szkołą podstawową nr 85 – dotyczy 
parkowania samochodów przez osoby przyjezdne na czas wysadzania dzieci. 
Istniejące przed szkołą miejsca postojowe w zatoce parkingowej pełnią funkcję 
regularnych miejsc parkingowych, co powoduje, że zatrzymywanie się i wysadzanie 
pasażerów odbywa się na jezdni. Sytuacje te powodują blokadę ruchu (przed godziną 
8:00 ruch  jest bardzo nasilony), a także niebezpieczne sytuacje (dzieci są wysadzane 
bezpośrednio na drogę). 

 Wyniesienie skrzyżowań, przejść dla pieszych lub wprowadzenie progów 
zwalniających – wyniesienie skrzyżowań pozwoli na ograniczenie prędkości w ich 
rejonach, czyniąc je bardziej bezpiecznymi. Przy skrzyżowaniach znajdują się również 
przejścia dla pieszych, które kierujący samochodami ignorują. Wymuszone 
spowolnienie wpłynie na wzmożoną uwagę w obrębie przecinania się dróg 
poruszania się pieszych i samochodów. 

 Uporządkowanie istniejącego parkowania – uwagi mieszkańców dotyczą legalizacji 
tzw. półlegalnych miejsc parkingowych, gdzie parkowanie odbywa się w sposób 
ukośny (odnotowano przypadki karania mandatami), 

 Zwiększenie liczby miejsc parkingowych – poruszane kwestie dotyczyły 
wprowadzenia większej ilości miejsc postojowych w miejscach, również tam, gdzie 
zieleń jest nieuporządkowana lub zniszczona, postulat ten pozostaje w sprzeczności z 
opinią o niezwiększaniu liczby miejsc postojowych. 

 Niezwiększanie liczby miejsc parkingowych – postulat dotyczył ograniczenia 
wprowadzania nowych miejsc postojowych dla samochodów, istniejąca liczba miejsc 
była traktowana jako w zupełności wystarczająca, a jej zwiększanie nie może odbywać 
się kosztem zmniejszenia szerokości chodnika czy likwidacji zieleni, postulat ten 
wyklucza się z opinią o zwiększaniu liczby miejsc postojowych. 

 Zabezpieczenie parkingów dla mieszkańców - postulat dotyczył możliwości 
zapewnienia miejsc postojowych dla mieszkańców lokali przy ul. Narbutta. 

 Ograniczenie parkowania na chodnikach – niepoprawne parkowanie utrudnia 
poruszanie się pieszym po chodnikach, gdyż pozostaje im często mniej niż 1,5 metra. 

 Ruch jednokierunkowy – postulat dotyczył wprowadzenia ruchu jednokierunkowego 
na omawianym odcinku A ulicy Narbutta rozważanego w dwóch wariantach: 
od ul. Puławskiej do ul. Wiśniowej lub od ul Kazimierzowskiej do ul. Puławskiej. 
Uzasadnieniem dla ruchu jednokierunkowego jest możliwość zachowania większej 
liczby miejsc postojowych 

 Ograniczenie do 30 km/h lub strefa tempo 30 – postulat dotyczył zwrócenia uwagi 
na bezpieczeństwo drogowe w rejonie ulicy Narbutta, z uwagi na istniejący charakter 
drogi lokalnej oraz mieszkalny charakter, wskazywana prędkość jest odpowiednia 
dla zachowania bezpieczeństwa wobec niechronionych uczestników ruchu, 

 Kontrapas rowerowy – w przypadku wprowadzenia jednokierunkowej organizacji 
ruchu mieszkańcy zgłaszali postulat dotyczący dwukierunkowej organizacji ruchu 
dla rowerów poprzez wyznaczenie kontrapasa (lub kontraruchu) dla rowerów, 
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 Likwidacja słupków – postulat dotyczył likwidacji nieestetycznych słupków 
oddzielających chodniki od jezdni w rejonie skrzyżowań na rzecz innych bardziej 
estetycznych lub zastąpienie przez elementy zieleni w estetycznych donicach, 

 Strefa płatnego parkowania – postulat dotyczył rozszerzenia strefy płatnego 
parkowania na całą ulicę Narbutta, co spowoduje samoistne uregulowanie 
parkowania w przestrzeni ulicy oraz zwolni większą ilość miejsc postojowych 
zajmowanych przez osoby  z zewnątrz. Proponowana cena rocznego abonamentu 
w wysokości 30 złotych jest akceptowalna przez większość mieszkańców. 

 Stojaki rowerowe lub stacje Veturilo – postulat dotyczył wprowadzenia ułatwień 
w poruszaniu się rowerem po ulicy Narbutta, lokalizacji stojaków (rejon skweru 
Słonimskiego) oraz dodatkowej stacji wypożyczenia roweru Veturilo (najbliżej 
wskazywana stacja to Kazimierzowska-Madalińskiego), spowodowałoby to wzrost 
poruszających się rowerem osób pracujących w rejonie Narbutta przy jednoczesnym 
spadku użytkujących samochód. 
 

7.2. CHODNIKI 

 Wymiana nawierzchni chodników – niejednolita nawierzchnia (m.in wykonana z 
kostki betonowej) sprawia wrażenie nieestetycznej, dodatkowo w wielu miejscach 
znajdują się braki nawierzchni i pofałdowania niebezpieczne dla osób starszych. 
 

7.3. ZIELEŃ I REKRACJA 

 Wprowadzenie zieleni kosztem miejsc postojowych – mieszkańcy proponowali 
ograniczanie nadmiernej liczby miejsc postojowych na rzecz wprowadzania większej 
ilości zieleni uporządkowanej (małe nasadzenia, krzewy, drzewa), 

 Sprzątanie trawników i opieka nad zielenią – postulat dotyczył regularnego 
sprzątania, porządkowania i uzupełniania zieleni w rejonie skweru Słonimskiego, 
przedogródków i terenów zieleni zagospodarowanej na Narbutta, 

 Regularne sprzątanie skweru - postulat dotyczył regularnego sprzątania, 
porządkowania i uzupełniania zieleni w rejonie skweru Słonimskiego z takich 
zanieczyszczeń, jak liście, śmieci lub pozostałości po dokarmianiu zwierząt, 

 Wybieg dla psów do  poprawy / likwidacji (bo mały) – postulat dotyczył wybiegu 
dla psów na skwerze Słonimskiego, który jest nieakceptowalny w tej formie, 
proponowane działania to wyczyszczenie, remont i  dodanie np. elementów zabaw 
dla psów lub jego całkowita likwidacja, 

 Stworzenie nowoczesnego zamykanego placu zabaw dla dzieci –  postulat dotyczył 
poprawy funkcjonowania istniejącego placu zabaw na skwerze Słonimskiego poprzez 
wymianę ogrodzenia i zniszczoną furtką wejściową na bardziej estetyczne 
i bezpieczne, wprowadzenie nowych urządzeń dla dzieci, urządzeń integracyjnych dla 
dzieci i dorosłych oraz ławek, oświetlenie, oczyszczenie i uporządkowanie, 
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7.4. GOSPODARKA ODPADAMI 

 Więcej koszy – postulat dotyczył zwiększenia liczby małych koszy na śmieci 
na długości całej ulicy Narbutta oraz w szczególności w rejonie lodziarni 
„Jednorożec”, z której korzysta wiele osób, 

 Kosze i torebki na psie odchody – postulat dotyczył ustawienia na długości całej ulicy 
Narbutta koszy i pojemników z workami przeznaczonymi do wyrzucania psich 
odchodów, 

 Usunięcie kubłów śmietnikowych z pasa drogowego – postulat dotyczył usunięcia 
kubłów na odpady gromadzone przez wspólnoty w obszarze pasa drogowego,  

 Zasłonięcie kubłów śmietnikowych na pasie drogowym – postulat dotyczył 
organizacji estetycznych miejsc do gromadzenia śmieci dla tych wspólnot, które nie 
mają możliwości przechowywania kubłów wewnątrz budynków, np. w formie mało 
inwazyjnej altany porośniętej bluszczem lub przechowywanych pod ziemią, 

 Zamykane kosze na śmieci – postulat dotyczył tego, aby kosze ustawiane 
w przestrzeni ulicy były zamykane, aby uniemożliwiać dostęp wronom i szczurom. 

 

7.5. POSTULATY OGÓLNE I POŚWIĘCONE ORGANIZACJI INWESTYCJI 

 Zachowanie charakteru mieszkalnego ulicy – postulat dotyczył tego, aby po 
przebudowie charakter ulicy nie zmienił się na typowo handlowy i sprzyjający 
komercjalizacji ulicy (np. poprzez zbyt dużą ilości lokali usługowych w parterach 
kamienic), mieszkańcy oczekują zachowania atmosfery lokalności, kameralności 
i historycznego, przedwojennego klimatu. 
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8. PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

8.1.  POSTULATY POWTARZAJĄCE SIĘ 

8.1.1. PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA DO MIESZKANIA 

Najczęściej zgłaszanym postulatem jest zachowanie ulicy Narbutta jako przestrzeni 
przyjaznej do mieszkania, gdzie funkcją dominującą pozostanie mieszkaniowa. Mieszkańcy 
nie chcą, aby ulica zmierzała w kierunku przestrzeni komercyjnej (o nadmiernej liczbie lokali 
usługowych i gastronomicznych). 

We wszystkich formach konsultacji mieszkańcy wyrażali potrzebę spokoju i ciszy 
na terenie ulicy Narbutta. Dotyczy to również kwestii związanych z uspokojeniem ruchu 
samochodowego, zagwarantowania przestrzeni dla spacerów i uzupełnienie o niską, 
pachnącą i kolorową roślinność. 

 

8.1.2.  BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH 

Wśród uczestników konsultacji pojawiła się zgodność w kwestii poczucia 
bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego jak i problemów społecznych szczególnie 
na skwerze Słonimskiego.  

W zakresie ruchu drogowego wskazane było zadbanie o odpowiednią szerokość 
i nawierzchnię chodników, o bezpieczne przejścia dla pieszych w tym podniesione 
skrzyżowania oraz pilnowania porządku parkowania, aby parkujące samochody 
nie ograniczały pieszym widoczności. W tym wątku bardzo ważne jest zadbanie 
o bezpieczeństwo dzieci, w szczególności dzieci docierających do szkoły. W tym kontekście 
ważne są rozwiązania służące bezpieczeństwu dzieci m. in. obsługa przejść dla pieszych, 
ścieżki rowerowe dla dzieci docierających do szkoły rowerem, poszerzenie chodnika pod 
szkołą i organizacja parkingu Kiss&Ride pod szkołą. 

W kontekście bezpieczeństwa zgodnie wskazanym problemem były osoby 
spożywające alkohol i zakłócające ciszę nocną w przestrzeni skweru, ale i ulicy Narbutta.  

 

8.1.3. KONIECZNOŚĆ DBANIA O CZYSTOŚĆ 

Uczestnicy konsultacji wielokrotnie wskazywali potrzebę zwiększenia liczby koszy 
na śmieci oraz częstszego sprzątania ulicy i skweru. Kosze powinny być zamykane ze względu 
na obserwowane zwyczaje ptaków a także ze względu na nieregularność sprzątania. 

W kontekście czystości była mowa o niedopełnianiu obowiązków sprzątania po sobie 
lokali usługowych m. in. kino Iluzjon i lodziarnia Jednorożec.  

 

8.1.4. REGULARNOŚĆ W PIELĘGNACJI ZIELENI 

W zakresie zieleni uczestnicy wskazywali różne rozwiązania dla nowych i istniejących 
nasadzeń. Jednak wszyscy byli zgodni co do faktu, że o zieleń należy dbać. Szczególnie ważne 
jest to w kontekście starodrzewia, trawników i rozwiązań wymagających szczególnej 
pielęgnacji. Brak dbałości o stare i nowe rośliny spotęguje bałagan już obecny w przestrzeni 
publicznej.  

Zadbana zieleń podniesie jakość przestrzeni i podkreśli spokojny charakter ulicy. 
Dla uczestników spotkań, zieleń ma mieć także charakter buforu oddzielającego pieszych 
od pasa jezdni. W wielu wypowiedziach przewija się potrzeba odtworzenia lub odświeżenia 
przedogródków, które kreują charakter ulicy i nawiązują do jej historycznego wyglądu. 
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8.2. POSTULATY SPRZECZNE 

8.2.1. ZIELEŃ KONTRA PARKINGI 

Potrzeba posiadania swojego miejsca postojowego pod domem przysłania wielu 
mieszkańcom inne potrzeby związane z przestrzenią publiczną. W dyskusjach kuluarowych 
i wypowiedziach ankietowych, większość wskazuje potrzebę poprawy jakości zieleni i 
nie wyklucza zwiększenie jej ilości. 

Problem parkingowy wynika z lokalizacji obszaru na granicy Strefy Płatnego 
Parkowania, w pobliżu dużych instytucji generujących potrzeby parkingowe i 
nierespektowanie przepisów ruchu drogowego (powodujące chaos parkingowy).  

 

8.2.2. ULICA SŁUŻY MIESZKAŃCOM ULICY KONTRA ULICA SŁUŻY MIESZKAŃCOM 

MIASTA 

Wątek osób nie będących mieszkańcami ulicy Narbutta przewijał się w różnych 
aspektach, także tym historyczno-turystycznym. Przebogata historia ulicy Narbutta i jej 
patrona prosi się o wyeksponowanie. Jednak przy dużym oporze społecznym związanym z 
przyjęciem osób z zewnętrz do przestrzeni ulicy, szczególnie związanym z dzieleniem się 
niewystarczającą liczbą miejsc postojowych, wszelkie propozycje zwiększające ruch 
turystyczny nie mają racji bytu. 

Propozycje wielu mieszkańców podkreślają potrzebę organizacji przestrzeni 
o charakterze osiedlowym, a nie jej komercjalizacji. 
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9. WYTYCZNE PROJEKTOWE I ORGANIZACYJNE 
 
W oparciu o przeprowadzony proces konsultacji społecznych, a także analizę stanu 

istniejącego poniżej przedstawiamy wytyczne do realizacji inwestycji. 
 

Uwaga: 
 
Podczas spotkań mieszkańcy wielokrotnie podnosili kwestię prezentacji projektów koncepcyjnych i poddanie 
ich także procesowi konsultacji. Biorąc pod uwagę zaangażowanie mieszkańców oraz fakt, że została wniesiona 
duża liczba postulatów to ograniczenie dalszego etapu konsultacji do prezentacji koncepcji może być 
niewystarczające dla właściwego przebiegu procesu partycypacji. 
 
Zaleca się także, aby projekty koncepcyjne zawierały warianty rozwiązań ukazujące konsekwencje podjętych 
decyzji projektowych wraz ze wskazaniem policzalnych wartości w zakresie liczby miejsc postojowych, 
powierzchni zieleni, liczby drzew itp., a także stanu istniejącego i projektowanego.  
 

9.1. DLA ODCINKA A 

9.1.1. ORGANIZACJA RUCHU I MIEJSC POSTOJOWYCH 

9.1.1.1. Organizacja ruchu samochodowego 

 Organizacja ulicy jednokierunkowej na odcinku od Ulicy Puławskiej do Wiśniowej 
(pozostała część ulicy zgodnie z układem istniejącym tj. ulicy dwukierunkowej). 

 Zachowanie ulicy jako drogi publicznej i niewprowadzanie strefy zamieszkania. 

 Przebudowa ulicy z naprawą nawierzchni. 

 Możliwa zmiana geometrii przebiegu jezdni ulicy (np. esowanie). 

9.1.1.2. Miejsca postojowe 

 Układ miejsc postojowych w układzie prostopadłym do ulicy po stronie południowej 
ulicy Narbutta. 

 Układ miejsc postojowych pod kątem po stronie północnej ulicy Narbutta. 

 Powiększenie obszaru strefy płatnego parkowania o całość odcinka A i B ulicy 
Narbutta. 

9.1.1.3. Ruch rowerowy 

 Ze względu na wprowadzenie ulicy jednokierunkowej wprowadzenie ulicy 
jednokierunkowej za wyjątkiem rowerów lub utworzenie trasy rowerowej w pasie 
chodnika. 
 

9.1.2. CIĄGI PIESZE 

 Uporządkowanie przebiegu ciągów pieszych (wyprostowanie). 

 Wymiana nawierzchni z zastosowaniem materiałów bardziej reprezentacyjnych niż 
kostka betonowa – np. płyt kamienno-betonowe lub płyt kamiennych. 

 Wprowadzenie ułatwień dla osób niedowidzących (linie naprowadzjące, pola uwagi). 

 Odseparowanie ruchu samochodów od ruchu pieszego, zakaz postoju na chodnikach. 
 

9.1.3. GOSPODARKA ODPADAMI  

9.1.3.1. Odpady z budynków mieszkalnych 

 Umiejscowienie wszystkich możliwych kontenerów na podwórkach kamienic. 

 Uporządkowanie lokalizacji miejsc gromadzenia pod względem formalno-prawnym. 
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9.1.3.2. Kosze 

 Zwiększenie liczby koszy na śmieci i rozmieszczenie ich regularnie na skwerze i wzdłuż 
ulicy Narbutta. 

 Ujednolicenie wyglądu koszy pod względem estetyki. 
 

9.1.4. KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 

 Uporządkowanie zieleni. 

 Rytmiczne umiejscowienie zieleni wysokiej – drzew na ulicy Narbutta. 

 Usystematyzowanie na całej długości ulicy zasad kształtowania zieleni i jej 
utrzymywania przy realizacji ewentualnych przedogródków, 

 Przedogródki powinny mieć jeden sposób utrzymywania i pielęgnacji. 

 Wprowadzenie różnorodnych form i gatunków roślinności. 
 

9.1.5. WYPOSAŻENIE I MAŁA ARCHITEKTURA 

 Ujednolicenie słupków i barierek lub zastąpienie ich rozwiązaniami zastępczymi np. 
zieleń, ławki, stojaki rowerowe itp. 

 Montaż stojaków na rowery na terenie szkolnym, celem ograniczenia procederu 
przyczepiania rowerów do barierek lub ogrodzenia. 

 Wymiana lamp ulicznych na jednolite, stylowe oświetlenie. 
 

9.2. ODCINEK B 

9.2.1. ORGANIZACJA RUCHU I MIEJSC POSTOJOWYCH 

9.2.1.1. Organizacja ruchu kołowego 

 Pozostawienie istniejącego układu ruchu kołowego (ruch jednokierunkowy wokół 
skweru Słonimskiego). 

 Przeprowadzenie układu ruchu umożliwiającego przejazd pojazdów straży pożarowej 
( zapewnienie drogi pożarowej) i pogotowia ratunkowego. 

9.2.1.2. Miejsca parkingowe 

 Optymalizacja miejsc parkingowych przy zachowaniu jak największej liczby miejsc 
postojowych. 

 Powiększenie obszaru strefy płatnego parkowania o całość odcinka A i B ulicy 
Narbutta. 

9.2.1.3. Ruch rowerowy 

 Brak wydzielenia trasy rowerowej na skwerze Słonimskiego. 
 

9.2.2. CIĄGI PIESZE 

 Pozostawienie głównego ciągu pieszego na linii ulicy Narbutta.  

 Wymiana nawierzchni z zastosowaniem materiałów innych niż kostka betonowa, 
np. płyt kamienno-betonowe lub płyt kamiennych. 

 Wprowadzenie ułatwień dla osób niedowidzących (ścieżki, pola uwagi). 

 Odseparowanie ruchu samochodów od ruchu pieszego, zakaz postoju na chodników. 
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9.2.3. GOSPODARKA ODPADAMI  

9.2.3.1. Odpady z budynków mieszkalnych 

 Pozostawienie lokalizacji kontenerów na odpady stałe na podwórzach budynków 
mieszkalnych. 
 

9.2.3.2. Kosze 

 Zwiększenie liczby koszy na śmieci. 

 Ujednolicenie koszy pod względem estetyki. 

 Montaż pojemników na worki na psie odchody. 
 

9.2.4. KSZTAŁTOWANIE ZIELENI  

Kształtowanie zieleni na odcinku B to przede wszystkim działania dotyczące zieleni 
znajdującej się na Skwerze Słonimskiego. Jako przestrzeń najbardziej reprezentacyjna 
wymaga spójnego kształtowania. Zaleca się wykonanie pełnej dokumentacji projektowej.  

  

 Wycinka krzewów. 

 Wykonanie inwentaryzacji drzew. 

 Wykonanie oceny stanu drzewostanu i gospodarki drzewostanem. 

 Wykonanie koniecznych wycinek  i przycinek drzew. Wskazane jest wykonanie 
Wycinek drzew chorych i uszkodzonych. Wycinkę drzew prowadzić wraz z usunięciem 
systemów korzennych. 

 Realizacja „łąk kwietnych” – różnokolorowych. 

 W miejscach zacienionych nasadzenia roślin płożących. 

 Wprowadzanie zmian w powierzchniach utwardzonych w sposób który nie ograniczy 
łącznej powierzchni trawiastych. 
 

9.2.5. WYPOSAŻENIE I MAŁA ARCHITEKTURA 

 Likwidacja wybiegu dla psów. 

 Wymiana ławek na nowe i ich ujednolicenie. 

 Likwidacja tzw. ławeczki zbliżającej ludzi. 

 Stworzenie nowego placu zabaw z nowymi urządzeniami, bez 
piaskownicy, o nawierzchni syntetycznej z podbudową z kruszywa przepuszczającą 
wodę deszczową. 

 Wymiana opraw oświetleniowych na nowe. 

 Wykonanie zamykanego ogrodzenia wokół stacji gazowej. 

 Wymiana lamp ulicznych na jednolite, stylowe oświetlenie. 
 

9.3. ODCINEK C 

9.3.1. ORGANIZACJA RUCHU I MIEJSC PARKINOWYCH 

9.3.1.1. Organizacja ruchu kołowego 

 Pozostawienie ulicy jednokierunkowej. 

 Pozostawienie istniejącego układu miejsc postojowych z przeważającym układem 
parkowania równoległego. 

 zachowanie barier architektonicznych uniemożliwiających parkowanie na trawnikach, 
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 Wykonanie trasy rowerowej jednokierunkowe od ulicy Boboli do alei Niepodległości 
w pasie obecnego ciągu pieszego. 

 Montaż stojaków na rowery. 
 

9.3.2. CIĄGI PIESZE 

 Zachowanie układu ciągów pieszych. 

 Przebudowa, zmiana i naprawa nawierzchni ciągów pieszych. 
 

9.3.3. GOSPODARKA ODPADAMI  

9.3.3.1. Odpady z budynków mieszkalnych 

 Pozostawienie lokalizacji kontenerów na odpady stałe na podwórzach budynków 
mieszkalnych. 

9.3.3.2. Kosze 

 Zwiększenie ilości koszy na śmieci. 

 Ujednolicenie koszy pod względem estetyki. 

 Montaż pojemników na worki na psie odchody. 

 

9.3.4. KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 

 Zachowanie podstawowego układu zieleni – powierzchni zielonych. 

 Wykonanie inwentaryzacji drzew. 

 Wykonanie oceny istniejącego drzewostanu ze szczególnym uwzględnieniem drzew 
o mocnym pochyleniu i sprawdzeniu ich pod katem zagrożenia. 

 Usunięcie drzew uszkodzonych i połamanych. 

 Zabezpieczenie trawników przed wjeżdżaniem samochodów. 
 

9.3.5. WYPOSAŻENIE I MAŁA ARCHITEKTURA 

 Wyeksponowanie pomnika poprzez nowe ukształtowanie otoczenia z szczególnym 
uwzględnieniem zieleni oraz wykonaniem podświetlenia pomnika. 

 Ujednolicenie płotków ograniczających wjazd na trawniki. 

 Ujednolicenie ławek. 

 Wykonanie przy skrzyżowaniach podparć oraz przysiadków dla osób starszych. 

 Zwiększenie ilości koszy na śmieci. 

 Montaż pojemników na worki na psie odchody. 

 Wymiana lamp ulicznych na jednolite, stylowe oświetlenie. 
 

9.4.  WYTYCZNE ORGANIZACYJNE POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA 

Mieszkańcy w konsultacjach społecznych wskazali dodatkowe zagadnienia nieobjęte 
zakresem opracowania. 

Dotyczyły one m.in. funkcjonowania przestrzeni podwórzy. Większość z nich znajduje 
się na odrębnych nieruchomościach niż przylegające do nich budynki mieszkalne. Nie są one 
własnością wspólnot, lecz miasta. Dodatkowo mieszkańcy wskazywali brak właściwego 
gospodarowania i utrzymywania podwórzy przez miasto. Część mieszkańców wykazywała 
możliwość dzierżawy przez wspólnoty, inni wskazywali na brak właściwego gospodarowania 
podwórek ze strony miasta. Wydaje się koniecznością uporządkowanie statusu formalno-
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prawnego przestrzeni podwórek poszczególnych kamienic i określenia zasad bieżącego 
utrzymania i pielęgnowania istniejącej zieleni. 

Odnosząc się do całości procesu konsultacji, raport zostanie przekazany projektantom 
zatrudnionym przez Urząd Dzielnicy Mokotów oraz Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, celem 
przygotowania wstępnych projektów i możliwych propozycji zagospodarowania ul. Narbutta, 
które będą przedstawione mieszkańcom w kolejnym etapie konsultacji. 

 


