
Koncepcja aranżacji zieleni i towarzyszących jej 
zmian w granicach pasa drogowego 

ul. Dąbrowskiego w Warszawie na odcinku 
pomiędzy ul. Puławską a al. Niepodległości 

Ryc. 1. Widok na skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego 

i Kazimierzowskiej, sierpień 2019 , autor: I. Kuźmicka



Spis prezentacji

Koncepcja aranżacji zieleni i towarzyszących jej zmian w granicach pasa drogowego ul. Dąbrowskiego w

Warszawie na odcinku pomiędzy ul. Puławską a al. Niepodległości

➢ Cel i Zakres prezentacji

➢ Uwarunkowania prawne: zapisy MPZP,

➢ Ochrona konserwatorska

➢ Rys historyczny

➢ Stan istniejący: własności działek ewidencyjnych, przeznaczenie zabudowy

➢ Stan istniejący: układ kompozycyjny

➢ Stan istniejący: układ komunikacyjny i miejsca parkingowe

➢ Stan istniejący: mała architektura

➢ Stan istniejący: zieleń

➢ Analiza SWOT

➢ Dobór roślinności i inspiracje



Cel

Koncepcja aranżacji zieleni i towarzyszących jej zmian w granicach pasa drogowego ul. Dąbrowskiego

w Warszawie na odcinku pomiędzy ul. Puławską a al. Niepodległości

Cel:

Prezentacja poświęcona jest podsumowaniu wniosków z przeprowadzonej inwentaryzacji terenu, diagnozie

stanu istniejącego.

Celem spotkania jest podjęciu rozmów na temat możliwości zazielenienia obszaru opracowania oraz

rozmowy z mieszkańcami na temat interesujących rozwiązań w zakresie aranżacji zieleni na terenie

ul. Dąbrowskiego i ulic przylegających.



Zakres opracowania
Ulica J. Dąbrowskiego na odcinku pomiędzy al. Niepodległości a ul. Puławską wraz z ulicami przecinającymi
tj. Al. Niepodległości, ul. Kazimierzowską oraz ul. Wiśniową (na odcinkach pomiędzy ulicami Różaną i Odolańską).

Ryc. 2. Zakres opracowania - na czerwono zaznaczono obszar objęty opracowaniem, opracowanie własne na zdjęciu satelitarnym www.google.com



Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Ulica Dąbrowskiego objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z Uchwałą
nr LXX/2187/2010 Rady Miasta Stołecznego z dnia 14 stycznia 2010 r.

Przedmiotowy obszar na planie MPZP leży na jednostkach planistycznych : 10 KD-L, 13KD-L, 12KD-L, 2KD-G(p).

W zakresie ochrony i kształtowania zieleni dla omawianego obszary plan wprowadza następujące ustalenia:

 ochronę szpalerów drzew wzdłuż ulic zgodnie z rysunkiem planu;

 zachowanie istniejącej zieleni wysokiej w obszarze objętym planem;

 stopniową wymianę drzew o niedużej wartości przyrodniczej na gatunki długowieczne i wartościowe przyrodniczo;

 zachowanie i ochronę zieleni wysokiej na terenie obiektów oświaty, obiektów sakralnych oraz zieleni towarzyszącej
zabudowie mieszkaniowej;

 zachowanie i ochronę cennych zespołów zieleni, w szczególności drzewostanu, w liniach rozgraniczających ulic;

 zachowanie funkcji zieleni urządzonej na terenach skweru im. Słonimskiego przy ul. Narbutta, skweru przy ul. Puławskiej
między Różaną i ul. Dąbrowskiego, skweru przy ul. Puławskiej między ul. Madalińskiego a ul. Olesińską, skweru pomiędzy
ul. Kazimierzowską i ul. Falęcką.



Ochrona

konserwatorska

W zachodniej części obszaru opracowania
znajduje się układ urbanistyczny i zespół
budowlany wraz z zielenią wpisany do rejestru
zabytków – Zespół Zabudowy Kolonii
Lubeckiego (1435-A, 1990-07-04). Reszta obszaru
opracowania została wpisana do Gminnej

Ewidencji Zabytków.

Większość budynków wzdłuż ul. Dąbrowskiego
została wpisana do Gminnej Ewidencji
Zabytków.

Ryc.   Muzeum Władysława Broniewskiego źródło: www.goingapp.pl



Rys historyczny

Pierwsze budynki zaczęły powstawać przy ulicy już na początku XX wieku. Ulica
znalazła się w granicach Warszawy w 1916 roku. Prawdziwy rozrost budowlany
rozpoczął się w II połowie lat 20. XX wieku, szczególnie na odcinku środkowym,
gdzie powstało osiedle domków jednorodzinnych spółdzielni mieszkaniowej
"Domy Spółdzielcze".

Ryc. . Kamienica przy ul. Dąbrowskiego 14, luty 1938 

r., źródło: www.fotopolska.eu

Ryc. . Willa przy ul. Dąbrowskiego 56, 1938 r., źródło: 

www.fotopolska.eu

Ryc. . Willa przy ul. Dąbrowskiego 67, 1938 r., źródło: 

www.fotopolska.eu

Ryc. . Kamienica przy ul. Dąbrowskiego 31, 1938 r., 

źródło: www.fotopolska.eu



Stan istniejący
 Własności i władania

Pasy drogowe ulic znajdują się na działkach należących do m.st. Warszawy. Jedynym wyjątkiem jest działka na fragmencie
ulicy Kazimierzowskiej, stanowiąca własność Skarbu Państwa.

 Przeznaczenie budynków

Na analizowanym obszarze przeważają budynki o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i mieszanej mieszkaniowo –
usługowej.

Obiekty użyteczności publicznej na terenie opracowania: Ambasada Królestwa Maroka w Polsce, Ambasada Republiki
Cypryjskiej w Polsce, Muzeum Władysława Broniewskiego oraz Przedszkole nr 142.

Ryc. . Kawiarnia przy ul. Dąbrowskiego, sierpień 2019, 

autor: I. Kuźmicka

Ryc. . Przedszkole nr 142 na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i 

Kazimierzowskiej, żródło: www.archiwum.przedszkole142.webd.pl
Ryc. . Ambasada Królestwa Maroka na skrzyżowaniu ul. 

Dąbrowskiego i al. Niepodległości, żródło: www.emaroko.org



Ryc. . Przekrój A-A’, autor: K. Posmyk Ryc. . Przekrój B-B’, autor: K. Posmyk

Przekrój przez ul. Dąbrowskiego – odcinek między ul. Wiśniową 

a ul. Bałuckiego 

Układ kompozycyjny

Przekrój przez  ul. Dąbrowskiego – odcinek między al. Niepodległości 

a ul.  Kazimierzowską



Ryc. . Widok na ul. Dąbrowskiego w kierunku zachodnim, sierpień 2019, autor: I. Kuźmicka



Ryc. . Widok na ul. Dąbrowskiego w kierunku wschodnim, sierpień 2019, autor: I. Kuźmicka



Ryc. . Kamienica przy ul. Dąbrowskiego, sierpień 2019

autor: I. Kuźmicka

Ryc. . ul. Dąbrowskiego, sierpień 2019 

autor: K. Solarek



 Układ komunikacyjny

Ulica Puławska i al. Niepodległości to drogi tranzytowe, ważne dla komunikacji miasta o intensywnym ruchu kołowym.
Ul. Dąbrowskiego jest drogą o ruchu lokalnym. Użytkownikami są głównie mieszkańcy i osoby korzystające z usług. Przez teren
nie przebiegają żadne ścieżki rowerowe ani nie kursuje komunikacja miejska.

 Miejsca parkingowe

Przy ul. Dąbrowskiego znajduje się 151 wyznaczonych miejsc parkingowych, w tym 4 miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych. Całkowita liczba zaparkowanych pojazdów na opracowywanym terenie w dniu przeprowadzenia
inwentaryzacji to 311. Na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Bałuckiego wyznaczono strefę płatnego parkowania.

Ryc. . Widok na ul. Puławską, sierpień 2019, 

autor: I. Kuźmicka

Ryc. . Skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego i al. 

Niepodległości, sierpień 2019

autor: I. Kuźmicka

Ryc. .Skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego i ul. Kazimierzowskiej, 

sierpień 2019,

autor: I. Kuźmicka



Ryc. Chodnik przy ul. Wiśniowej, sierpień 2019, autor: S. Bilińska

Ryc. Nawierzchnie na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i ul. Kazimierzowskiej, sierpień 2019, 

autor: S. Bilińska

Ryc. Nawierzchnia chodnika i wjazdu na posesję 

przy ul. Dąbrowskiego, sierpień 2019, 

autor: S. Bilińska

Ryc. Nawierzchnia chodnika i wjazdu 

na podwórze przy ul. Dabrowskiego, sierpień 2019, autor: S. Bilińska

Stan nawierzchni



Latarnia betonowa

Ogrodzenie rabaty

Słupki wydzielające

Mała architektura



Ryc. Latarnia betonowa, sierpień 2019, autor: I. Kuźmicka, Ryc. Kosz betonowy, sierpień 2019 r., autor: I. Kuźmicka, 

Ryc. Wygrodzenie rabaty, sierpień 2019, 

autor: I. Kuźmicka, 

Ryc. Słupki, sierpień 2019, autor: I. 

Kuźmicka, 



Zieleń
Dominują gatunki drzew liściastych. Skład
gatunkowy na obszarze objętym inwentaryzacją
jest mało urozmaicony. Spośród 146 drzew
największą liczbę stanowią drzewa gatunków
jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica) i grab
pospolity (Carpinus betulus). Wśród krzewów
dominuje śnieguliczka biała (Symphoricarpos
albus).

Ryc. Aleja wzdłuż ul. Dąbrowskiego, sierpień 2019, autor: I. Kuźmicka



Ryc. Zdrowy grab pospolity przy ul. 

Dąbrowskiego, sierpień 2019, autor: I. 

Kuźmicka

Ryc. Pochylony jesion pensylwański przy 

ul. Dąbrowskiego, sierpień 2019, autor: I. 

Kuźmicka

Ryc Uschnięty grab pospolity przy 

ul. Dąbrowskiego, sierpień 2019, 

autor: I. Kuźmicka

Ryc. Zdrowy jesion pensylwański przy 

ul. Dąbrowskiego, sierpień 2019, autor: 

K. Solarek

Wśród 174 zinwentaryzowanych drzew, krzewów, grup krzewów i bylin, ponad połowa (100 obiektów)
jest w stanie dobrym. 56 obiektów jest w średnim stanie.



Ryc. . Widok na ul. Dąbrowskiego, widok na wschód, źródło: google maps Ryc. . Widok na ul. Dąbrowskiego, widok na wschód, źródło: google maps

Ryc. . Widok na ul. Dąbrowskiego, widok na wschód, źródło: google maps Ryc. . Widok na ul. Dąbrowskiego, widok na wschód, źródło: google maps



Ryc. . Kamienica przy ul. Dąbrowskiego widok na północ, źródło: google maps Ryc. . Kamienica przy ul. Dąbrowskiego widok na południe, źródło: google maps

Ryc. . Wiśniowa przy ul. Dąbrowskiego widok na południe, źródło: google maps Ryc. . Wiśniową przy ul. Dąbrowskiego widok na północ, źródło: google maps



Mocne strony:
• wartościowy drzewostan

• otoczenie cennymi zabytkowymi budynkami

• historyczny układ zabudowy

• spójność układu kompozycyjnego

• dwukierunkowy ruch samochodowy

Słabe strony:
• wąski układ zabudowy pierzejowej

• niewiele miejsca na zieleń

• duże zacienienie

• niedostatek wody dla roślin

• duże zasolenie w okresie zimowym

• niewystarczająca ilość miejsc parkingowych

• zły stan małej architektury

• brak miejsc do wypoczynku

• niejednolita nawierzchnia ciągów pieszych

• intensywny ruch uliczny

• lokalizacja kontenerów na śmieci w pasie ulicznym

Szanse:
• kontynuacja alejowego układu drzew poprzez 

uzupełnienie nowymi nasadzeniami

• utworzenie nowych przestrzeni wypoczynkowych

• ujednolicenie nawierzchni

• naprawa lub wymiana zniszczonych obiektów 

małej architektury

• wprowadzenie zieleni niskiej w istniejących 

rabatach 

• wprowadzenie zabezpieczeń ograniczających 

zasolenie

• wprowadzenie okresowego systemu nawadniania 

drzew

• zmiana lokalizacji kontenerów na śmieci

Zagrożenia:
• narażenie obiektów małej architektury i roślinności 

na akty wandalizmu

• priorytet ruchu samochodowego nad potrzebą 

wprowadzenia zieleni

• gęsta siatka podziemnej infrastruktury technicznej

• zatarcie historycznego kontekstu ulicy

• zwiększenie ilości miejsc postojowych kosztem 

zieleni istniejącej.

Analiza SWOT
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Dziękujemy za uwagę!

Ryc. 1. Widok na skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego 

i Kazimierzowskiej, sierpień 2019 , autor: I. Kuźmicka


