
ZAZIELEŃMY

ULICĘ TARGOWĄ

Raport z  konsultacji społecznych

dotyczących ulicy Targowej

realizowanych

w ramach projektu 

Zielone Ulice



O PROJEKCIE

Ten raport podsumowuje najważniejsze 

tematy, które mieszkańcy poruszyli 

w konsultacjach ulicy Targowej.

Znajdziesz w nim też skrócony opis 

projektu koncepcyjnego nowego 

zagospodarowania ulicy.

Koncepcja zmian ulicy Targowej 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 Targowej odbyła się 

w ramach konsultacji 

Zazieleńmy ulice Pragi-Północ



PRZEBIEG KONSULTACJI

Konsultacje społeczne składały się z dwóch etapów.

Etap I polegał na zbieraniu wniosków do diagnozy. Uwagi mieszkańców 
posłużyły projektantom do przygotowania projektu koncepcyjnego przestrzeni 
ulicy. Wnioski można było zgłosić drogą e-mailową, pocztą, za pomocą 
formularzy na spotkaniu i w punkcie konsultacyjnym ( w okresie od 7 do 30 
czerwca)

• Punkt konsultacyjny działał 7 czerwca (czwartek) 14.00-18.00, w okolicy Dworca 
Wileńskiego

• Spotkanie diagnostyczne odbyło się 20 czerwca (środa ) 17.00-19.30, w 
Urzędzie Dzielnicy Praga –Północ ul. Kłopotowskiego 15.

Etap II dotyczył zbierania uwag do koncepcji. Uwagi można było zgłaszać droga 
e-mailową, pocztą, podczas spotkania. 

Spotkanie obejmujące prezentację koncepcji odbyło się 11 grudnia (wtorek), 
17.00-19.30 w Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56. 

Szczegółowy opis akcji informacyjnej i przebiegu konsultacji znajduje się w 
osobnym dokumencie. Link do niego znajdziesz w ramce na końcu raportu.
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UWAGI Z PIERWSZEGO 
ETAPU KONSULTACJI
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Podczas I etapu konsultacji zebrano kilkadziesiąt pytań, uwag i postulatów. 

Wypowiedzi  uczestników konsultacji zostały przepisane, pogrupowane, a te o 

zbliżonej treści zostały zapisane łącznie. 

ZIELEŃ

• Na chodnikach w miejscach gdzie jest zakaz parkowania (na odcinku Targowej od 

nr 15 do nr 29) można wprowadzić elementy roślinne np. donice, gazony z 

krzewami, kwiatami ( jakieś całoroczne)- unikamy remontu rozjeżdżanych 

chodników  i zyskujemy miejsca dla pieszych (strona nieparzysta  wąska). 

• Wyciszenie torowiska poprzez nasadzenia żywopłotów wzdłuż szyn od strony 

nieparzystej ( do ul. Kijowskiej), wymiana nawierzchni betonowej na trawiastą, jak 

np. na Żoliborzu czy planowane torowisko na ul. Puławskiej, posadzenie drzew, 

kwiatów i innych elementów roślinnych wzdłuż torów, uzupełnienie drzew jak 

najintensywniej się da, wysokie krzewy wzdłuż torów. Na pasie zieleni przy 

torowiskach tam gdzie nie zmieści się drzewo, powinny być zasadzone 

przynajmniej krzewy.

• Pas tramwajowy pomiędzy Kijowską, a Ząbkowską. Obecnie wykorzystywany jest 

przez mieszkańców do wyprowadzania zwierząt, Czy projektowane zmiany mogą 

uwzględnić ten fakt?

• Na starych zdjęciach widoczne są też rabaty z kwiatami- byłoby nam bardzo miło, 

gdyby kwiaty czy łąkowe rośliny dodały jej koloru.

• Przy chodniku wzdłuż nieparzystej strony ulicy można wprowadzić donice, by 

trochę pomóc pieszym w miejscach, gdzie nie ma słupków.

• Nowe duże drzewa powinny być sadzone w gruncie, nie w donicach-dotyczy to 

terenu chodnika, gdzie obecnie są donice, jak i pasa zieleni pośrodku jezdni, przy 

torowiskach.

• Wokół drzew powinny być nasadzone krzewy, byliny, trawy tworzące zielone 

kobierce.

• Zaraz za słupkami powinny być żywopłoty odgradzające jezdnię od chodnika i 

drogi rowerowej.

• Ile nowych nasadzeń drzew i krzewów będzie w tej koncepcji?

• Dlaczego od ulicy kijowskiej do wiaduktu jest pustynia betonowa / zero zadrzewień

po stronie zachodniej?

• Proponuje połączenie zieleni z funkcją retencji wody deszczowej w ramach planu 

adaptacji do zmian klimatu

• Pas zieleni od strony miejsc parkingowych  nieekonomiczny, nie sprawdzi się

• Więcej drzew przy Targowej 21 i 19 jest tam jeszcze sporo miejsca

• Nasadzenia wokół placu Wileńskiego czy nie wymagają ujednolicenia? To jest 

jeden z ważniejszych placów mieście!!!

• Połączenie mis drzew rosnących wzdłuż drogi technicznej między budynkiem 

Targowa 70 a galerią handlową– lepsza szansa na chłonięcie deszczówki.



UWAGI Z PIERWSZEGO 
ETAPU KONSULTACJI
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ZIELEŃ c.d.

• Drzewa: Jakie są przewidziane drzewa przy budynkach, chodzi o wysokość i jak 

wpłynie to na zaciemnienie mieszkań?

• Krzewy dla wróbli

• Czy projekt mógłby wykorzystać zieleń w półotwartych podwórkach Targowa 74 i 

70 nawiązać? Chyba rewitalizacja nie obejmuje terenu chodnika Targowej przed 

siedzibą PKP, a wielka szkoda, bo w tym miejscu przydałyby się 2 drzewa. Chodnik 

jest szeroki i bardzo gorący, bez cienia w czasie upałów.

• Nasadzenia przy dyrekcji PKP – jest to budynek historyczny z osią. Czy projekt 

uwzględnia otoczenie tej architektury?

• Proponujemy niskopienne żywopłoty, róże, bzy.

• Więcej zieleni wysokiej w pasie drogowym Targowej na odcinku Marcinkowskiego 

– Wiadukt kolejowy

• Podwójny jak nie potrójny szpaler drzew od wiaduktu kolejowego aż do placu 

Wileńskiego, np.. platany podobnie jak na Świętokrzyskiej. W tej chwili ostało się 

tam kilka okazałych dębów, więc można też zrobić te szpalery z dębów i wtedy 

fajnie byłoby uzyskać efekt jak na Szucha. Tam one nie są zupełnie regularne, ale 

dają cień i pięknie wyglądają. Na odcinku między placem Wileńskim a Ratuszową 

wystarczy pojedynczy szpaler z tego samego gatunku, co wcześniej. 

• Brakuje przejść dla pieszych na wysokości Kłopotowskiego, Okrzei, Solidarności. 

Chodnik jest za wąski oraz rowerzyści muszą przeciskać się między pieszymi, bo 

brakuje tam ścieżki rowerowej. Wyobrażam sobie tam małą infrastrukturę w 

postaci ławek, ale wymagałoby to znacznego zwężenia ulicy, co gorąco popieram. 

Kwestią dla mnie otwartą jest, czy sadzić drzewa wzdłuż torów również. 

MAŁA ARCHITEKTURA

• Uważam też ze systematycznie- co 50metrów lub częściej jeśli to możliwe, powinny 

stać ławeczki, w miarę możliwości z koszem na śmieci oraz pojemnikiem na torebki 

na psie kupy. Chodnik powinien mieć przynajmniej 3 m szerokości, aby umożliwić 

spokojne mijanie wózków itp. 

• Równomiernie rozstawione ławki, najlepiej co 30m,  zlikwidować kocie łby na 

wjazdach i zrobić gładki chodnik, aby zapewnić dostępność dla osób na wózkach 

inwalidzkich.

• Źródełko wody przy Centrum kreatywności

• Kosze na śmieci: segregacja plastik, papier, szkło, inne

• Pojemnik na torebki na psie odchody plus kosz dedykowany

• Latarnie miejskie LED + dimerowanie światła bez pieszego. 

• Potrzebny jest szalet miejski!



UWAGI Z PIERWSZEGO 
ETAPU KONSULTACJI
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CIĄGI KOMUNIKACYJNE

• Droga dla rowerów po obu stronach ulicy.

• Odcinek drogi rowerowej po stronie zachodniej między ul. Marcinkowskiego-

Okrzei-Wileński

• Co z kontraruchem rowerowym na Okrzei i wjazdem  rowerów w ulicę Ząbkowską?

• Dodać drogę dla rowerów po zachodniej stronie ulicy, abym nie musiał jechać 

chodnikiem do pracy. Nie likwidujcie obecnych stojaków rowerowych.

• Z Al. Solidarności od strony wschodniej wjeżdżają w Targową codziennie tysiące 

samochodów. Jeżeli Targowa ma być zwężona to należy również zwęzić Al. 

Solidarności / Radzymińską do dwóch pasów na odcinku od planowanej 

obwodnicy.

• Nie zgadzam się na likwidację chodnika wzdłuż torów tramwajowych.

• Przejście dla pieszych - dojście do przystanku „Ząbkowska” od południa.

• Doprojektować dojścia do miejsc postojowych. Pokazać na rysunku szerokość pasa 

ruchu, ścieżek rowerowych, chodników.

• Czy nie można wytyczyć przejść po południowej stronie pl. Wileńskiego?

• Przejście dla pieszych (istniejące obecnie) z zach. Chodnika ul. Targowej na 

wysokości  ul. Kijowskiej.

• Przejścia dla pieszych na przewyższeniach, żeby ograniczyć prędkość samochodów 

i zlikwidować problem tworzących się kałuż na przejściach.

• Przejścia do przystanków tramwajowych na obu końcach peronów, przejście od 

południowej strony pl. Wileńskiego musi się pojawić!

• Proponuję dodać przejścia dla pieszych przez czwarty wlot na skrzyżowaniu 

Targowa x Solidarności (wlot Targowej).

INNE

• Czy przewidziano rozwiązanie problemu parkowania samochodów dostawczych z 

zaopatrzeniem dla sklepów

• Mała architektura i drzewa gatunki czy była analiza historyczna, jak wyglądała 

ulica?

• „Kocie łby”, dawny bruk czy możliwe jest uwzględnienie w projekcie ewentualnego 

przełożenia? Nowej aranżacji, tak, aby nie przeszkadzało nowoczesnym drogom 

komunikacyjnym, a elementy historyczne zostały „upamiętnione”.

• Przy Galerii Wileńskiej i przy pl. Wileński czy możliwe, by nawierzchnia nie odbijała 

zbyt mocno słońca, jest to częsty błąd – jest za gorąco i razi w oczy.

• Tak dla zasypania przejścia podziemnego na wysokości ul. Ząbkowskiej, 

zagospodarowanie przejścia np. pod kulturę, informację turystyczną , podziemny 

parking dla rowerów, łaźnia dla bezdomnych

• Stanowczy sprzeciw odnośnie likwidacji przejścia podziemnego targowa / 

ząbkowska. Zdecydowanie wejście powinno być z przystanków.

• Czy nie da się zmniejszyć ilości asfaltu na pl. Wileńskim? Np. przenieść kierunki na 

jedną jezdnię i utworzenie prawdziwego placu?

• Przy wejściu na Bazar Różyckiego odbywa się obecnie obnośny handel owocowo-

warzywny itp. Warto zachować tą możliwość jako element lokalnego kolorytu.

• Powiększenie placu przed muzeum Pragi.



UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

Podczas II etapu konsultacji zebrano ponad 200  uwag, pytań, opinii, w przeważającej mierze 
uwagi dotyczyły ciągów komunikacyjnych . Kluczowy dla projektu temat zieleni poruszano 
rzadko. Wypowiedzi  uczestników konsultacji zostały przepisane, pogrupowane, a te o zbliżonej 
treści zostały zapisane łącznie. 

ZIELEŃ

• Projekt nasadzeń na pl. Wileńskim przy budynku DOKP – projektowane nasadzenie obecnie 
biegną równolegle z ulicą, proponujemy  je równolegle do budynku.

• Proponujemy więcej zieleni na pl. Wileńskim.

• Od skrzyżowania Targowej z ul. Białostocką do wiaduktu kolejowego proponujemy 
umieszczenie podwójnego szpaleru drzew wzdłuż chodników. Podobnie jak jest na 
Świętokrzyskiej między ul. Marszałkowską i Emilii Plater. Jeden szpaler między chodnikiem i 
drogą dla rowerów, drugi - między drogą dla rowerów i jezdnią. Podwójny szpaler drzew 
podniesie rangę i reprezentatywność ulicy Targowej.

• Proponuję zastosowanie drzew o możliwie dużych koronach, szczególnie w pasie dzielącym 
(tam, gdzie odległość drzew od trakcji tramwajowej jest większa) - kontynuacja nasadzeń
dębów z ewentualnym przemieszaniem z  innym gatunkiem o mniejszej koronie.

• Rozważenie dodatkowego szpaleru drzew pomiędzy ścieżką rowerową a miejscami 
parkingowymi w południowej części jezdni wschodniej lub przesunięcie szpaleru drzew bliżej 
jezdni z pozostawieniem istniejących drzew w ramach chodnika (obecne drzewa są bardzo 
blisko elewacji, pozostaje niedużo miejsca na chodnik na tak szerokiej ulicy).

CIĄGI KOMUNIKACYJNE

Raportowanie tej kategorii uwag, warto rozpocząć od uwagi dotyczącej projektu zwężenia 
Targowe. Poniżej przytaczamy treść uwagi, które była skopiowana wielokrotnie lub przekazana 
w bardzo podobnym brzmieniu: 

• 1) Zwężenie ulicy Targowej do dwóch pasów spowoduje zakorkowanie okolicy i wzrost 
zanieczyszczeń powietrza. 2) Likwidacja miejsc parkingowych lokalnym przedsiębiorcom, 
punktom usługowym i lokalom gastronomicznym 3) Drastyczne zwężenie chodnika przy 
sporym ruchu pieszym na Targowej zwiększy zatłoczenie, zmniejszy komfort pieszych i 
zwiększy ryzyko m.in. kradzieży kieszonkowych w tym rejonie. 4) Planuje się budowę zbyt 
dużej ilości ścieżek rowerowych, co jest nieracjonalne ze względu na wysokie koszty oraz fakt, 
że ruch rowerowy stanowi zaledwie 3% przejazdów w Warszawie (dane: raport Deloitte 
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4331_Deloitte-City-Mobility-
Index/Warsaw_GlobalCityMobility_WEB.pdf) 

• Przeciw projektowi "Zielona Targowa" ! Zwężenie Targowej spowoduje zarówno większe korki 
na tej ulicy (wzrost smogu), zmniejszenie liczby miejsc parkingowych negatywnie wpłynie na 
handel lokalny i będzie uciążliwe dla mieszkańców, cykliści zostaną wprowadzenie kosztem 
pieszych, sprzeciw ścieżce rowerowej po obu stronach ulicy(znikomy ruch rowerowy, wiele 
ścieżek w okolicy np. ul. Jagiellońskiej), propozycja wyrzucenia rowerów na jezdnię, sprzeciw 
wobec zwężenia chodników  .
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

CIĄGI KOMUNIKACYJNE c.d.

• Wykorzystać przestrzeń szerokich chodników na zwiększenie liczby miejsc parkingowych - by 
zoptymalizować zarówno ilość miejsc parkingowych, jak i wygodę i szybkość parkowania, 
powinny to być miejsca do parkowania skośnego.

• Zrezygnować ze strefy płatnego parkowania (SPPN) na Pradze, która stanowi niepotrzebny 
podatek dla mieszkańców.

• Ścieżka  rowerowa sąsiaduje z chodnikiem (w niektórych częściach ulicy ma znikać co grozi 
tym że rowerzyści będą kontynuować drogę po chodniku (tak jak to się obecnie odbywa).

• Ścieżka częściowo znajduje się pod koronami drzew co latem po zmroku powoduje że 
ścieżka jest niebezpieczna dla rowerzystów.

• Utworzenie ścieżek rowerowych do ruchu jednostronnego zgodnego z kierunkiem ruchu na 
jedni po obu jej stronach.

• Wydzielenie ścieżki rowerowej z pasa ruchu samochodowego .

• Docelowo należy wydzielić drogę rowerową po wschodniej stronie Targowej (od Al. 
Solidarności do Wileńskiej). Obecnie jest to dość konfliktowe miejsce, jest tam ciąg pieszo-
rowerowy.

• Wyznaczyć komplet przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych przez wszystkie wloty 
skrzyżowania Targowej z Al. Solidarności.

• Zrezygnować z wydzielonej drogi rowerowej wzdłuż Okrzei i w zamian wyznaczyć kontrapasy
lub kontaruch na Okrzei, Kłopotowskiego i Kępnej.

• Na Targowej - jezdni zachodniej - należy albo doprojektować ścieżkę rowerową po stronie 
zachodniej, albo dopuścić jazdę rowerem po buspasie, w przeciwnym razie rowerzyści, 
których cele podróży znajdują się po tej stronie ulicy będą zmuszeni do niebezpiecznego dla 
nich poruszania się lewym pasem.

• Przejazd rowerowy przez  Białostocką jest bardzo niebezpieczny. Odgięcie toru jazdy 
rowerzysty przed przejazdem utrudnia kierowcom obserwację czy nie nadjeżdża rower, 
prowadząc do wymuszeń pierwszeństwa. Wskazane przejście dla pieszych i przejazd 
rowerowy powinny zostać zaprojektowane jako wyniesione do poziomu chodnika, a tor 
ścieżki rowerowej wyprostowany. Dodatkowo szerokość Białostockiej na wlocie powinna 
zostać ograniczona do 6 metrów.

• Koniecznie należy wymienić nawierzchnię na wjazdach do bram i posesji, ponieważ 
wykorzystana kostka brukowa jest bardzo agresywna i znacznie obniża komfort jazdy, oraz 
może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo. W tym przypadku najlepiej jest zastosować 
ciągłość asfaltu na drodze rowerowej, ponieważ sugeruje w jasny sposób o pierwszeństwie 
przejazdu dla roweru. 

• Wykonanie niezrealizowanego zwycięskiego projektu z budżetu partycypacyjnego z 2016 r. 
pod nazwą „Łącznik rowerowy na Placu Weteranów od Sierakowskiego do Floriańskiej” 

• Przewidzieć dodatkowe przejście dla pieszych przez Al. Solidarności od wschodniej strony 
peronów przystanków "Park Praski".
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

CIĄGI KOMUNIKACYJNE cd.

• Zaprojektować infrastrukturę rowerową przy pl. Weteranów w taki sposób, aby umożliwić 
obecnie niemożliwy wjazd na drogę rowerową po północnej stronie Al. Solidarności 
rowerzystom zjeżdżającym z Mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

• Budowa drogi dla rowerów na ul. Kosmowskiej (włączenie w projekt przebudowy 
skrzyżowania Solidarności-Szwedzka-Wileńska) 

• Wytyczenie ścieżki z nawierzchni mineralnej po północnej stronie Al. Solidarności na odcinku 
Lidl-Wileńska 18 (zamiast budowy dodatkowego chodnika z płyt betonowych) oraz 
ustawienie ławek i koszy na śmieci (zadaszonych) 

• Rezygnacja z nasadzeń drzew kosztem chodnika przy przejściu dla pieszych (przystanek 
Szwedzka) wraz z przeniesieniem nasadzeń na teren PKP. Należy w sposób czytelniejszy 
oznaczyć chodniki oraz miejsca postojowe,  tam gdzie się da chodniki projektować dalej od 
jezdni niż drogi rowerowe, a pas zieleni wprowadzać między jezdnią a drogą dla rowerów

• Po południowej stronie Al. Solidarności (odc. I. Kosmowskiej-Dw. Wileński) wykonanie ciągu 
pieszego z nawierzchni mineralnej (rezygnacja z budowy chodnika z płyt betonowych) oraz 
montaż latarni wzdłuż ww. ścieżki pieszej i ustawienie ławek wraz z koszami na śmieci 
(zadaszonymi) 

• Rozpoczęcie przez M. st. Warszawa dialogu z PKP PLK celem wyznaczenia przejść naziemnych 
przez tory linii wołomińskiej w miejscu istniejących przedeptów na wysokości Tesco i ul. H. 
Rzeszotarskiej wraz z budową brakującej sygnalizacji świetlnej drogowej (wyznaczenie przejść 
przez ulicę) , dostosowanie przejścia służbowego PKP na końcu peronów Dw. Wileńskiego do 
potrzeb osób o ograniczonej mobilności wraz z wykonaniem wygodnego połączenia z 
chodnikiem biegnącym po południowej stronie Al. Solidarności 

• Uruchomienie ciągu pieszego Wileńska-Solidarności przez teren DOKP, otworzenie terenów 
zielonych DOKP jako zieleni publicznej , zapewnienie ciągłości drogi dla rowerów po 
północnej stronie Al. Solidarności, wraz z ujednoliceniem nawierzchni (asfalt).

• Przy zamianie ul. Marcinkowskiego i ul. Sprzecznej na jednokierunkowe zyskujemy 

dodatkowy pas do parkowania równoległego. Można rozważyć wprowadzenie takiej 

organizację ruchu 

• Wytyczenie dodatkowego przejścia dla pieszych przez ul. Targową na wysokości Muzeum 

Warszawskiej Pragi i Kępnej również jako dojścia do przystanku "Ząbkowska" od strony 

południowej.

• Należy przewidzieć drogę rowerową po stronie południowo-zachodniej przynajmniej między 

Marcinkowskiego a Kłopotowskiego. Planowane jest wygospodarowanie 8 m dla 

infrastruktury nie drogowej. Proponuję, aby były w proporcji (2,5 m chodnik, 0,5 przepaska, 

2,0 m droga dla rowerów, 1,5 m zieleń z drzewami i krzewami, 1 m chodnik stanowiący 

dojście do miejsc parkingowych).
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• Na całej długości Targowej od Wileńskiej do Trasy Świętokrzyskiej drogi rowerowe powinny 
być obustronne, a wszystkich przejściach dla pieszych przez Targową powinny pojawić się 
przejazdy.

• Zamiast DDR można posadzić zieleń oraz zrobić fajne ukośne miejsca parkingowe, otulone 
zielenią, oddzielone od chodnika, lub ciągu rowerowo-pieszego.

• Nawiązując do miejsc – absolutnie samochody nie powinny stać na jezdni. Powinny stać na 
wydzielonych miejscach postojowych na chodniku.

• Postuluję zachowanie ciągłości przejazdów na drogach rowerowych przez jezdnie, bez żadnej 
skrajni, w formie asfaltowej, na całym obszarze opracowania. W szczególności w pasie al. 
solidarności - niektóre fragmenty opracowania nie są zaznaczone jako droga rowerowa.

• Postuluję zachowanie ciągłości drogi rowerowej na ul. Jagiellońskiej po południowej stronie 
jezdni na całej długości ulicy przy Zoo oraz od ul. ratuszowej do al. Solidarności.

• Pozytywnie oceniam zamknięcie wylotu ul. Ząbkowskiej dla ruchu samochodów.

• Postuluję zwężenie północnego pasa ul. Targowej pomiędzy ul. WileńsWa a al. Solidarności 
do dwóch pasów., zwężenie południowego pasa ul. targowej pomiędzy ul. wileńska a al. 
Solidarności do 3 pasów, a pomiędzy al. Solidarności i GIS do dwóch pasów., 

• Na skrzyżowaniu ul. Solidarności bezwzględnie powinno powstać brakujące przejście dla 
pieszych pomiędzy Pocztą i Centrum Handlowym.

• Postuluję utworzenie przejść naziemnych przez ul. Targową między Galerią Wileńską i  
Urzędem Pocztowym nr 4, tak by ułatwić dostęp do przystanku tramwajowego.

• Należy dokładnie sprawdzić czy powierzchnia przeznaczona na stację Veturilo przy cerkwi jest 
wystarczająca.

• Remont chodnika po północnej stronie Al. Solidarności (odcinek Targowa – Szwedzka) oraz 
na ul. I. Kosmowskiej. Należy zapewnić komfort pieszym poruszającym się tym odcinkiem, 
m.in. przesuwając latarnie (stojące obecnie często po środku chodnika)  

• Wyznaczenie przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerów po południowej stronie 

skrzyżowania Targowa/Solidarności., które jednocześnie byłoby dojściem na przystanek 

tramwajowy.

• Zmniejszenie liczby pasów na placu Wileńskim do 1+1 lub przełożenie obu kierunków na 

jedną jezdnię. Dzięki temu plac Wileński ma szansę stania się właściwym placem miejskim, na 

którym mogą funkcjonować punkty z małą gastronomią lub mini-targ.

• Rozszerzanie się Targowej do 3 pasów w okolicy skrzyżowania z Al. Solidarności zabiera 

potrzebne miejsce pieszym. Proponujemy pozostanie przy układzie 2+2. Przy zwężeniu 

pojawi się miejsce na dodatkowy szpaler drzew albo wzdłuż torów tramwajowych albo 

wzdłuż ścieżki rowerowej .
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• Jeżeli jest miejsce - to wytyczenie DDR lub pasa dla rowerów w kierunku południowym 
wzdłuż ul. Targowej od Al. Solidarności do skrzyżowania z Kijowską. Obecna szerokość pasów 
to 3 m dla samochodów i 3,5 m dla buspasa. Można przeznaczyć 2,75 m dla samochodów i 
ok. 3,25 m dla buspasa. Ewentualnie proponujemy rozważenie przesunięcia jezdni bliżej 
środka kosztem trawnika. Zaletą będzie uspokojenie ruchu poprzez delikatne meandrowanie 
jezdni, jednakże bez szkody dla wyglądu ulicy.

• W ciągu ulicy Białostockiej wprowadzenie parkowania równoległego po obu stronach oraz 

wyznaczenie pasa rowerowego (do DDR na wysokości Markowskiej) zgodnie z koncepcją ze 

zwycięskiego projektu z I. edycji budżetu partycypacyjnego .

• W jezdni zachodniej - ograniczenie ilości, pasów ruchu na wlocie do 2, tak jak w całej dlugości

ulicy (przy ewentualnej zmianie organizacji ruchu skrzyżowania, w przyszłości - także 

przebudowie).

• Należy uniemożliwić wjazd samochodom na chodnik oraz drogę rowerową, ponieważ 

obecnie standardem jest poruszanie się części z nich chodnikiem. Z czego znaczna ich część 

to pojazdy ciężarowe, które cofając stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo.

• Wyprostowanie ścieżki rowerowej na wysokości ul. Białostockiej oraz poprawienie komfortu 

jazdy rowerem przez przejazdy bramowe zgodnie ze zwycięskim niezrealizowanym projektem 

z budżetu partycypacyjnego „Poprawki i uzupełnienie na drogach dla rowerów po budowie 

Metra (ul Targowa)” 

• Rozważenie skrętu z ul. Białostockiej w Targową w stronę Pragi-Południe (zachowanie 

łącznika między jezdniami), Uwzględnienie projektu kontrapasa rowerowego i organizacji 

ruchu przy ul. Kłopotowskiego i ul. Okrzei. Projekty te są przygotowywane przez ZDM jako 

zwycięskie projekty budżetu partycypacyjnego.

• W związku z likwidacją zawrotki przy Kłopotowskiego, należy rozważyć lewoskęt z Targowej w 

Al. Solidarności (z Cyryla i Metodego w kierunku Targówka).  lLeoskręt dla autobusów z 

Białostockiej w Targową (w kierunku Stadionu dla linii 138) w miejscu obecnej zawrotki, a 

wcześniej istniejącego lewoskrętu. Przesunąć przejście dla pieszych w kierunku Pl. 

Wileńskiego, które jednocześnie stanowić będzie dojście do przystanku tramwajowego. 

Wtedy przy zielonym dla pieszych, będą mógł przejechać autobus. 
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• Uprzejma prośba o uwzględnienie na Targowej, Jagiellońskiej, Solidarności, ale też na innych 
remontowanych ulicach porządnych, dużych i zadaszonych koszy na śmieci, najlepiej takich, 
które uwzględniają segregację .Na Pradze, ale też w całym mieście, bardzo potrzebny jest 
także system zwrotu butelek - szklanych, plastikowych oraz puszek. Cała dzielnica, a w 
zasadzie całe miasto, jest nimi usłane. To straszne marnotrawstwo i bardzo nieekologiczne
zjawisko. 

• Dostawienie ławek na chodniku ul. Targowej (na odcinku Kępna-Kijowska) oraz na 
środkowym pasie zieleni (wzdłuż chodnika łączącego przystanek tramwajowy "Ząbkowska" i 
przejście naziemne na wysokości Targowej 42).

• zachowanie historycznych bruków we wjazdach ( z możliwością wygładzenia), wykorzystanie 
historycznych posadzek np. pod miejscami parkingowymi

• Wprowadzenie zabytkowego oświetlenia na ulicy Targowej (pastorały) po jej obu stronach o 

jasnej barwie światła.

INNE

• Stworzenie publicznego skweru między Marcinkowskiego, a Sprzeczną na miejskiej działce nr 

71 w obr. 4-15-06

• Chodnik powinien być ułożony w karo z płyt 34,5x34,5cm. Zachować zabytkowy bruk na 

Kłopotowskiego. Zachować (przesunąć) kamienne krawężniki

• Likwidacja przejścia podziemnego przy ul. Ząbkowskiej lub zwężenie jego północnego wejścia 

przy ul. Ząbkowskiej. Obecnie wejścia do przejść podziemnych zajmują sporo miejsca na 

chodniku, co powoduje kolizje między pieszymi .

• Likwidacja bramownicy „autostradowej”, jako sprzecznej z zabytkowym charakterem ulicy 

(wpis Targowej do rejestru zabytków) .

• Wprowadzenie zakazu parkowania przy Cerkwii (z wydzieleniem miejsc na pojazdy 

wykorzystywane podczas uroczystości odbywających się w świątynie – śluby, uroczystości 

żałobne etc.) 

• Przedepty mineralne przesunięcie latarni po stronie północnej(Targowa – Szwedzka), 

przedept wzdłuż linii wołomińskiej zamiast płyt chodnikowych wyłożyć nawierzchnię 

mineralną + montaż latarń parkowych.
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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 l

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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