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O PROJEKCIE

Poniższy raport podsumowuje 

najważniejsze tematy, które mieszkańcy 

poruszyli w konsultacjach ulicy 

Radzymińskiej

Znajdziesz w nim też skrócony opis 

projektu koncepcyjnego nowego 

zagospodarowania ulicy.

Koncepcja zmian ulicy Radzymińskiej 

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 Radzymińskiej

odbyła się w ramach konsultacji 

Zazieleńmy ulice Targówka



PRZEBIEG KONSULTACJI

Konsultacje społeczne składały się z dwóch etapów.

Etap I. zbierania wniosków., podczas którego zbierano uwagi mieszkańców 

służące projektantom do projektowania wstępnej koncepcji ulicy. Wnioski można 

było zgłosić drogą e-mailową, pocztą,  oraz za pomocą ankiet na spotkaniu i w 

punkcie konsultacyjnym ( konsultacje trwały do 30 czerwca)

• Punkt konsultacyjny odbył się 11 czerca 2018 (poniedziałek), w godzinach 

14.00-18.00, na rogu Radzymińskiej i P. Skargi

• Spotkanie diagnostyczne odbyło się  13 czerwca (środa), 17.00-19.30, Urząd 

Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20

Etap II. zbierania uwag do wstępnej koncepcji, polegał na prezentacji koncepcji 

mieszkańcom i zebraniu uwag, opinii do projektu. Uwagi można było zgłaszać 

droga e-mailową, pocztą i  podczas spotkania.

• Spotkanie obejmujące prezentację koncepcji odbyło  się odbyło się  5 grudnia 

2018 w godzinach 17:00-19:30 w sali Urzędu Dzielnicy Targówek przy ul. 

Kondratowicza 20

Szczegółowy opis akcji informacyjnej i przebiegu konsultacji znajduje się w 

osobnym dokumencie „Raport o procesie”. Link do niego znajdziesz w ramce na 

końcu raportu. 
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UWAGI Z PIERWSZEGO 
ETAPU KONSULTACJI
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Podczas I. etapu konsultacji zebrano kilkadziesiąt pytań, uwag i postulatów, 

Propozycje i opinie  uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do 

jednego, a te o zbliżonej treści zostały zapisane łącznie. 

ZIELEŃ

Zieleń przy Domu Kultury Zacisze

• Przy Domu Kultury więcej drzew, zieleni, ławek, nowoczesnych z łączem Wifi, 

(podobnie przy Szkole Podstawowej Nr 84, przy głównym wejściu do szkoły i  

przy Kanale Bródnowskim); klomby wzdłuż ulicy, atrakcyjny wizualnie pas 

zieleni oddzielającej; Strefa wypoczynku, nasadzenia wielopiętrowego pasa 

drzew i krzewów, które odgrodzą plac zabaw przy ulicy Bogumińskiej 

(między domem Kultury a działką 221) od ulicy Radzymińskiej, Strefa 

zolacyjna zieleń od ul. Radzymińskiej na wysokości DK Zacisze

Zieleń wzdłuż ulicy

• Zagospodarowanie Pasa rozdzielającego ulice, drzewa, krzewy, dosadzenia w 

miejscach roślinnych (różnorodne)

• Zasadzić aleję lipową (z dwóch stron chodnika po prawej stronie idąc w 

kierunku centrum) wzdłuż działek przy Radzymińskiej; między ul. Piotra 

Skargi a wiaduktem wyciąć stare topole.

• Przy samej ul. Radzymińskiej jest miejsce żeby dosadzić jeszcze np. drzewa 

co ładnie połączy się z istniejącymi ogródkami i stworzy jeszcze większy 

obszar zielony.

• Jak są ogrodzenia zazielenić (tzw zielone ściany) i zazielenić kładki.

• Trawniki z kwiatami

• Byliny i krzewy izolujące ulicę Radzymińską od ścieżek rowerowych i ciągów 

pieszych

• Nasadzenia drzew o rozłożystych koronach dających cień

• Klomby kwiatowe, lub krzewy o różnych kolorach- nie za gęsto, ale widoczne 

żeby ożywić monotonie ulicy

• Posadzić krzewy zielone również zimą ale bez nadmiernej koncentracji i 

drzewa produkujące najwięcej tlenu

• Konieczne drzewa w pasie rozdzielającym jezdnię , mała retencja- ogrody 

deszczowe, w miejscach gdzie uzbrojenie podziemne nie pozwala posadzić 

drzew- wysokie krzewy, kontynuacja nasadzeń wiśni- pięknie kwitną wiosną!, 

zamiast płotu w pasie rozdzielającym nasadzenia krzewów, sadzenie bylin 

(mieszankę) zamiast wąskich trawników



UWAGI Z PIERWSZEGO 
ETAPU KONSULTACJI
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ZIELEŃ

Zieleń we wskazanych lokalizacjach

• Uporządkować teren wokół ogródków działkowych, jest to idealne miejsce 

na park.

• Wykorzystać istniejący już kompleks zieleni na  rogu ul. Radzymińskiej i 

Pratulińskiej- tam gdzie znajdują się również ogródki działkowe. 

• Strefa zieleni przy głównym ciągu pieszo-jezdnym skrzyżowanie 

Radzymińska/ Łodygowa/ Młodzieńcza) 

• Strefa tzw. Relaksu na przystanku.między ul. Deszczową a Piecyka. Jest to 

teren , który już wiele lat temu miał poddać gruntownej rewitalizacji. Teren 

jest w opłakanym stanie, co widać zwłaszcza zimą. Chaszcze, do tego trochę 

gruzu i miejce gdzie ktoś wyrzuca śmieci. Myślę, że teren jest łatwy i dość 

niedrogi sposób do zaadaptowania. Wystarczy nasadzić kilka drzew i 

krzewów. Dodać kilka ławek i krajobraz zmieni się nie do poznania.

• Od Bukowieckiej na trawniku posadzić krzewy

• Uporządkować na odcinku od Jarskiego do Młodzieńczej po stronie prawej 

(z centrum) brak chodnika dla pieszych, przy przystankach postawić tablicę 

ogłoszeń

• Park przy Teofila Piecyka

MAŁA ARCHITEKTURA

• W rejonie ulicy Radzymińskiej  brak koszy na śmieci, ławek, brak 

przysiadaków przy przystankach autobusowych głównie przy głównym 

węźle przesiadkowym.

• Ujednolicenie przystanków komunikacji miejskiej z uwzględnieniem węzłów 

przesiadkowych (większe przystanki, więcej ławek). Przysiadki przy 

przystankach

• Kosze na śmieci w ciągu ulicy Radzymińskiej  przy przystankach, częściej 

usytuowane co kilka metrów

• Zorganizować skwery w miejscach planowanego skupiska usług, szczególnie 

po stronie zakładów tłuszczowych

• Mała architektura przy skwerach i skupiskach usług. Szczególnie potrzebna 

wzdłuż byłych zakładów tłuszczowych- bo tam opracowywany MPZP.



MIEJSCA ODPOCZYNKU

• Kilkanaście pergol, dających cień, Więcej wiat przy Radzymińskiej i Młodzieńczej

• Na całej długości ul. Radzymińskiej ławeczki i kosze na śmieci, małe altany, ławki i 

wiaty.

• Miejsca odpoczynku dla rowerzystów i rolkarzy- ławki + kosze na śmieci

CIĄGI PIESZE

• Ciągi piesze, które łączą się- stykają na wysokości ul. Radzymińskiej przy kanale 

bródnowskim, Kanał Zaciszewski

• Mostek na Kanale Zaciszańskim

• Komunikacyjnie uwzględnienie węzła obwodnicy Śródmiejskiej.

• Przy poczcie Radzymińska 105 na samym winklu postawić słupki- często tam stają 

samochody i nic nie widać przy skręcie

• Uwaga dot. arkusza nr 3. Rej. Kanału Bródnowskiego – proszę o uwzględnienie 

połączenia projektowanych ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Kanału 

Bródnowskiego po obu stronach ul. Radzymińskiej. Stworzenie takiego przejścia 

jest jedynym możliwym sposobem na bezpieczne połączenie wzdłuż kan. 

Bródnowskiego. Wydajnej trasy pieszo-rowerowej łączącej rej. (nieczytelne) (os. 

Wilno, Zalew) z projektowaną stacją metra Zacisze oraz dalej Ratuszem przy 

Kondratowicza. Spojrzenie na mapę Targówka uwidacznia tak ważną oś 

komunikacyjną pieszo-rowerową (nieczytelne) z terenami wzdłuż kan. 

Bródnowskiego. 

TEMATY INNE

• Ograniczenie reklam/bilbordów na ul. Radzymińskiej (strasznie ją szpecą, a jest ich 

bardzo dużo, od reklam prezerwatyw na wielkich bilbordach po mniejsze 

warsztatów etc.)

• Zaznaczenie tzw. Bramy Białostockiej, nawiązanie do MPZP 2002r. prz 

zagospodarowaniu Bramy Białostockiej.
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

Podczas II. etapu konsultacji większość uwag została zebrana podczas spotkania 
konsultacyjnego, kilkanaście uwag wpłynęło na skryznkę mailową, zgłoszono następujące 
tematy:

ZIELEŃ

• Kwestia  sąsiedztwa ogródków działkowych z obszarem objętym projektem. 

• Kwestia planu zagospodarowania terenu, który może kolidować z nasadzeniami drzew przy 
ul. Radzymińskiej.

• Postulat dotyczący gatunków drzew: unikanie topoli, wybieranie gatunków bezpiecznych, 
które nie kruszą się, nie gubią konarów na wietrze etc. 

• Postulat oddzielenia placu zabaw od ulicy zielenią. Ze zgłoszeniem obaw, że osłonięcie 
infrastruktury może sprzyjać wykroczeniom (mniejsza widoczność od strony ulicy – trudniej o 
interwencję policji/straży miejskiej). 

• Radzymińska 256. Proszę przemyśleć formę donicową w zakresie zieleni.

• Nasadzenia drzew niezbyt wysokich, z niezbyt kruchymi gałęziami (łamliwe stwarzają 
zagrożenie) i których liście nie opadają późną jesienią, bo przy opadach deszczu ze śniegiem i 
śniegu jezdnia jest śliska.

• Odcinek 2. Na ile plany zagospodarowania terenu pozwalają na „dołożenie” zieleni (tereny 
przyległe do pasa drogowego na wys. Zakładów Tłuszczowych.

• Odcinek 1. Co z ogrodami działkowymi „Pratulińska”? Koncepcja plus realizacja – czy 
włączone w obecny projekt koncepcji?

• Zastrzeżenia dotyczące zazielenienia odcinka IV, jak wyżej: obawa przed gęstymi krzewami. 
Wskazanie terenu naprzeciwko sklepu Aldi – teren prywatny z kebabem oraz teren 
gminny/komunalny z zakładami usługowymi oraz komórkami: potrzeba uporządkowania 
tego terenu i interwencji związanej z obecnością nietrzeźwych osób. 

• Okolice numeru 256. Postulat uporządkowania wzmiankowanego obszaru, stanowiącego 
część pasa drogowego. Projektant wyjaśnił, że w tym miejscu przewidziany jest tradycyjny, 
koszony trawnik oraz selekcja drzew (likwidacja obumierających) – teren ma stać się 
przejrzysty. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że planowane nasadzenia powinny być długowieczne 
(dotychczasowe zostały zniszczone). Pani radna zauważyła, że trwa jeszcze remont ulicy 
Łodygowej, więc przez kilka miesięcy omawiany teren będzie jeszcze ulegał zmianom.

CIĄGI PIESZE

• Odcinek 3. Czy jest możliwy do realizacji postulat zapewnienia przejazdu pieszo-rowerowego 
pod lub nad Radzymińską (postulat mieszkańca Osiedla Wilno).

• Odcinek 4. Zaprojektowanie zieleni vis a vis Aldi – teren miejski do zagospodarowania zielenią 
zadbaną z ograniczeniem „zakątków dla pijących”. Propozycja spotkania trzech instytucji: DK 
„Zacisze”, OSiR, SP 84. Ochrona placu zabaw – wspólna strefa izolacji.
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

INNE TEMATY

• Sprzeciw wobec likwidacji kiosku. Postulat rezygnacji z realizacji skweru lub łączenia funkcji 
skweru i zachowania funkcji kiosku (czy nie można pozostawić Kiosku i wokół wkomponować 
zieleń zamiast trzech drzewek i dwóch ławek na których będą przesiadywać bezdomni jak to 
jest przy MacDonaldzie i sklepie Groszek).

• Likwidacja nieestetycznych kiosków i budek na skrzyżowaniu Radzymińskiej i Łodygowej.

• Postulat dotyczący obszaru za stacją paliw Lukoil – kwestia zagospodarowania tego terenu 
jako teren spacerowo-rekreacyjny. Jest to teren poza obszarem objętym projektem i poza 
siecią bezpośrednich powiązań.

• Wątpliwości dotyczące stanu własności działki nad kanałem przy ul. Piecyka.

• Dyskusja na temat terenu w okolicach kiosku (Radzymińska/Łodygowa). Mieszkańcy są 
sceptyczni względem wstawiania tam ławek, jako sprzyjających niechcianym zachowaniom. 
Zwracają też uwagę, że kiosk jest tam potrzebny (następny jest dopiero w Galerii przy Dworcu 
Wileńskim).

• Temat osób starszych i niepełnosprawnych: trudny dostęp do kiosków – jest ich mało, często 
zmieniają się właściciele, są zamykane okresowo. Pozostawienie funkcji kiosku przy ul. 
Radzymińskiej jest dla mieszkańców bardzo ważne. 

• Skrzyżowanie Radzymińska x Łodygowa – teren ma „bogatą” historię. Jeśli coś będzie 
robione, to ma mieć charakter długofalowy.
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JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

Poniżej opisano najważniejsze zamierzenia dotyczące roślinności projektowanej na

poszczególnych odcinkach ulicy. Istniejąca roślinność przyuliczna mająca istotne

znaczenie dla obrazu ulicy oraz strefy powiązań, a także ocena tej roślinności,

została przedstawiona na rysunkach.

Odcinek 1 (południowy): od wiaduktu linii kolejowej nr 9 do skrzyżowania z ul.

Piotra Skargi (ok. 400 m):

Pas drogowy

Cały pas drogowy będzie przebudowany w ramach budowy węzła

obwodnicy śródmiejskiej i w związku z tym nie przewiduje się

wprowadzanie na jego teren nowej roślinności.

Tereny przyległe do pasa drogowego

Południowo-zachodnie sąsiedztwo pasa drogowego będzie

przebudowane w ramach budowy węzła obwodnicy śródmiejskiej i w

związku z tym nie przewiduje się wprowadzanie na ten teren nowej

roślinności. W pobliżu R.O.D. przy ul. Pratulińskiej i projektowanego

węzła drogowego znajduje się niezabudowany teren, porośnięty

ażurowym drzewostanem i na tyle rozległy (pow. ok. 0,5 ha), że można

urządzić na nim mały park lub zieleniec z programem czynnej rekreacji

(‘Park Pratulińska’).

Ul. Radzymińska (odc. Południowy, od wiaduktu liniii kolejowej nr9 do 

skrzyżowania z ul. P. Skargi )

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

Odcinek 2 (Targówka Mieszkaniowego): między skrzyżowaniami z ul. Piotra Skargi i

ul. Karkonoszy / Rozwadowskiego (ok. 1150 m):

Pas drogowy

pas dzielący - przewiduje się urządzenie tu roślinności zadarniającej. W

poszerzeniach pasa dzielącego obrzeżne części pasa zajmą ekstensywne trawniki, a

jego część centralną – ciągi zwartych niskich nasadzeń z róż okrywowych (Rosa

xrugotida).

brzegowe partie pasa drogowego - po wschodniej stronie ulicy, między

skrzyżowaniami z ulicami Bieżuńską i Rozwadowskiego, istnieją warunki do

urządzenia rzędów drzew (dąb czerwony) – wprawdzie krótkich, ale o parametrach

przestrzennych mogących mieć znaczenie w obrazie ulicy. Strefy korzeniowe drzew

sadzonych blisko tras uzbrojenia zostaną zabezpieczone ekranami

przeciwkorzeniowymi.

Niezabudowane części pasa drogowego przyległe do zewnętrznych krawędzi jezdni

zostaną zagospodarowane jako trawniki ekstensywne. W dalszych partiach tych

części przewidziano zwarte ciągi krzewów (tawuły, forsycje, śnieguliczki irgi i

pęcherznice, derenie). Miejscami zaprojektowano roślinność okrywową (okolice

kładki przy ul. Piotra Skargi) oraz trawniki tradycyjne (w tym samym miejscu oraz w

rejonie skrzyżowania z ul. Gorzykowską).

Ul. Radzymińska (odc. Południowy, od wiaduktu liniii kolejowej nr 9 do 

skrzyżowania z ul. P. Skargi )

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

Tereny przyległe do pasa drogowego

Po wschodniej stronie ulicy, między skrzyżowaniami z ulicami Gorzykowską i  

Bieżuńską, jest niezabudowany pas terenu, na którym przewiduje się urządzenie 

rzędowych nasadzeń drzew (dąb czerwony).

Między skrzyżowaniami z ulicami Fantazyjną i Karkonoszy, na północ od rurociągu 

ciepłowniczego, znajduje się niezabudowany i porośnięty ażurowym drzewostanem 

(okazy Populus nigra ‘Italica’) teren o powierzchni ok. 0,7 ha. Ze względu na 

planowaną tu budowę ulicy Nowotrockiej nie przewiduje się wzbogacania roślinności 

na tym terenie.

Odcinek 3 (południowy Zacisza): między skrzyżowaniami z ul. Karkonoszy /

Rozwadowskiego i ul. Kościeliską/Tarnogórską (ok. 600 m):

Pas drogowy

pas dzielący - Przewiduje się urządzenie tu roślinności zadarniającej. W

poszerzeniach pasa dzielącego obrzeżne części pasa zajmą ekstensywne trawniki, a

jego część centralną – ciągi zwartych niskich nasadzeń z róż okrywowych (Rosa

xrugotida).

brzegowe partie pasa drogowego - Podobna roślinność przewidywana jest w

pasach przyległych do zewnętrznych krawędzi jezdni. We wschodnim rejonie przy

Kanale Bródnowskim przewidziane zostały rzędowe nasadzenia drzew, jako

nasadzenia zastępcze w ramach drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej od ul.

Karkonoszy do granic miasta. Obrzeżne niezabudowane partie brzegowe pasa

drogowego na tym odcinku, położone najczęściej przy ogrodzeniach posesji, zostaną

zagospodarowane jako trawniki tradycyjne, rzadziej jako zwarte ciągi krzewów

(tawuły, forsycje, śnieguliczki irgi i pęcherznice, derenie) i w pojedynczych

przypadkach jako płaty roślinności okrywowej.

Ul. Radzymińska (odc. Targówka mieszkaniowego)

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

Tereny przyległe do pasa drogowego

Kanał Bródnowski - Sam kanał, jak i jego najbliższe otoczenie między ulicami

Piecyka i Rzewińską, stanowią wartość przyrodniczą i krajobrazową zasługującą na

ochronę oraz udostępnienie poprzez wprowadzenie tam krajobrazowych tras

pieszych o mineralnej nawierzchni oraz miejsc do siedzenia wyposażonych w

podstawowe elementy małej architektury i naturalistyczną roślinność (‘Ścieżka przy

Kanale’).

Teren położony po wschodniej stronie ul. Radzymińskiej, na południe od ul. Piecyka,

przewidziany jest w obowiązującym MPZP do zagospodarowania w formie małego

parku, którego wstępne, już opracowane rozplanowanie, zostało zaznaczone na

rysunku.

Ul. Radzymińska (odc. południowy Zacisza )

(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)
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Odcinek 4 (środkowy Zacisza): między skrzyżowaniami z ul. Kościeliską/Tarnogórską i

ul. Młodzieńczą/Łodygową (ok. 850 m):

Pas drogowy

pas dzielący - Przewiduje się urządzenie tu roślinności zadarniającej. W

poszerzeniach pasa dzielącego obrzeżne części pasa zajmą ekstensywne trawniki, a

jego część centralną – ciągi zwartych niskich nasadzeń z róż okrywowych (Rosa

xrugotida).

brzegowe partie pasa drogowego

Podobna roślinność przewidywana jest w pasach przyległych do zewnętrznych

krawędzi jezdni.

Po wschodniej stronie ulicy, przewidziane zostały rzędowe nasadzenia drzew:

- między skrzyżowaniami z ulicami Określoną i Gniazdowską, jako nasadzenia

zastępcze w ramach drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej od ul. Karkonoszy do

granic miasta;

- między skrzyżowaniami z ulicami Lotnika i Tużyckiej (kolumnowa odmiana osiki).

Strefy korzeniowe drzew sadzonych blisko tras uzbrojenia zostaną zabezpieczone

ekranami przeciwkorzeniowymi.

Obrzeżne niezabudowane partie brzegowe pasa drogowego na tym odcinku,

położone najczęściej przy ogrodzeniach posesji, zostaną zagospodarowane jako

trawniki tradycyjne, rzadziej jako zwarte ciągi krzewów (tawuły, forsycje, śnieguliczki

irgi i pęcherznice, derenie) i w pojedynczych przypadkach jako płaty roślinności

okrywowej.

Ul. Radzymińska (odc. środkowy Zacisza)

link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)
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Tereny przyległe do pasa drogowego

tereny: Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego, Domu Kultury

Zacisze oraz sąsiednich placów gier i zabaw

Ze względu na publiczny charakter większej części tych terenów oraz obecność na

nich dojrzałej szaty roślinnej przewiduje się ich przestrzenne, a w pewnym stopniu

także funkcjonalne zintegrowanie z zastosowaniem uzupełniającej roślinności.

Sposób i zakres tego przedsięwzięcia powinien być ustalony w ramach konsultacji

społecznych.

Odcinek 5 (północny Zacisza): między skrzyżowaniami z ul. Młodzieńczą/Łodygową i

ul. Bystrą (ok. 850 m):

Pas drogowy

pas dzielący - Przewiduje się urządzenie tu roślinności zadarniającej. W

poszerzeniach pasa dzielącego obrzeżne części pasa zajmą ekstensywne trawniki, a

jego część centralną – ciągi zwartych niskich nasadzeń z róż okrywowych (Rosa

xrugotida)

Ul. Radzymińska (odc. północny Zacisza )

(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)
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Tereny przyległe do pasa drogowego

tereny: Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego, Domu Kultury

Zacisze oraz sąsiednich placów gier i zabaw

Ze względu na publiczny charakter większej części tych terenów oraz obecność na

nich dojrzałej szaty roślinnej przewiduje się ich przestrzenne, a w pewnym stopniu

także funkcjonalne zintegrowanie z zastosowaniem uzupełniającej roślinności.

Sposób i zakres tego przedsięwzięcia powinien być ustalony w ramach konsultacji

społecznych.

Odcinek 5 (północny Zacisza): między skrzyżowaniami z ul. Młodzieńczą/Łodygową i

ul. Bystrą (ok. 850 m):

Pas drogowy

pas dzielący - Przewiduje się urządzenie tu roślinności zadarniającej. W

poszerzeniach pasa dzielącego obrzeżne części pasa zajmą ekstensywne trawniki, a

jego część centralną – ciągi zwartych niskich nasadzeń z róż okrywowych (Rosa

xrugotida)

Ul. Radzymińska (odc. północny Zacisza )

(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)
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brzegowe partie pasa drogowego - Podobna roślinność przewidywana jest w pasach

przyległych do zewnętrznych krawędzi jezdni. W dalszych partiach tego terenu, w

miejscach bezodpływowych rowów odwadniających, zakłada się urządzenie roślinności

tolerującej zmienne warunki gruntowo-wodne, w formie tzw. ogrodów deszczowych.

Po wschodniej stronie ulicy, między skrzyżowaniami z ul. Stypułkowskiego i Krynoliny,

przewidziane jest długie rzędowe nasadzenie drzew (kolumnowa odmiana osiki), z

zabezpieczeniem stref korzeniowych ekranami.

Także po wschodniej stronie ulicy, przy ogrodzeniach posesji, urządzone zostaną zwarte

ciągi krzewów (tawuły, forsycje, śnieguliczki irgi i pęcherznice, derenie).

W północnym rejonie skrzyżowania z ul. Łodygową, w miejscu po likwidowanym kiosku,

istnieje możliwość urządzenia niewielkiego zieleńca z główną funkcją miejsca spotkań

(„Mikropark przy Łodygowej”), wyposażonego w podstawowe elementy małej

architektury (ławki, stoły, informacja, kosze na śmieci) i oświetlenie, z roślinnością

ozdobną w ich otoczeniu.

Teren po zachodniej stronie ulicy, na wysokości stacji paliwowej w pobliżu skrzyżowania z

ul. Bystrą, należy objąć ochroną ze względu na dojrzały drzewostan, urozmaicone

ukształtowanie i złożone warunki gruntowo-wodne. W tym celu przewiduje się usunięcie

z chronionego terenu wszelkich oznakowań (istniejące banery reklamowe), oddzielenie go

od otoczenia niskim nieformowanym żywopłotem oraz utrzymywanie w warunkach

naturalnej sukcesji (‘Uroczysko przy Bystrej’).

Tereny przyległe do pasa drogowego

teren po wschodniej stronie drogi, w rejonie skrzyżowania z ul. Bystrą

Podobnie, choć w mniejszym stopniu niż Kanał Bródnowski, tak i ten teren posiada

wartość przyrodniczą i krajobrazową zasługującą na ochronę oraz udostępnienie w formie

ścieżki o swobodnym, niezgeometryzowanym przebiegu i mineralnej nawierzchni, z

miejscami do siedzenia i naturalistyczną oprawą roślinną (‘Ścieżka do Bystrej’). Ścieżka

taka pełniłaby także istotną funkcję komunikacji pieszej, szczególnie że w tym rejonie nie

ma chodnika.

)



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

Obejrzeć pełną listę zgłoszonych podczas konsultacji uwag: 

konsultacje@zzw.waw.pl

Skontaktować się z ogrodnikiem odpowiedzialnym za teren ro8@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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