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O PROJEKCIE

Ten raport podsumowuje najważniejsze 

tematy, które mieszkańcy poruszyli 

w konsultacjach ulicy Towarowej.

Znajdziesz w nim też skrócony opis 

projektu koncepcyjnego nowego 

zagospodarowania ulicy.

Koncepcja zmian ulicy Towarowej 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 ulicy Towarowej 

odbyła się w ramach konsultacji 

Zazieleńmy Towarową



PRZEBIEG KONSULTACJI

Konsultacje społeczne składały się z dwóch etapów.

Zbierania wniosków. Uwagi mieszkańców służących projektantom do 
zaprojektowania przestrzeni. Wnioski można było zgłosić drogą e-mailową, 
pocztą, za pomocą ankiet na spotkaniu i w punkcie konsultacyjnym.

• Spotkanie diagnostyczne odbyło się  1 lutego 2018 (czwartek), w godz. 17:00-
20:00, w Muzeum Powstania Warszawskiego,

Zbierania uwag do koncepcji. Uwagi można było zgłaszać droga e-mailową, 
pocztą, podczas spotkania (do 30 kwietnia).

Spotkanie obejmujące prezentację koncepcji 12 kwietnia  2018 r. (czwartek), od 
godz. 17.00 do 20.00, Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51 (piętro 35).

Drugi etap trwał od 21 września do 12 października 2018 r. Rozmawialiśmy z 
mieszkańcami na spotkaniu 24 września 2018 (poniedziałek) w godz. 17:00-19:30 
w Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51 (piętro 35).

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 xxx pytań, uwag i postulatów. Wypowiedzi  

uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści 

zostały zapisane łącznie. 

ZIELEŃ

• W-wa kolejowa – tutaj brakuje zieleni 
• Duże drzewa także w pasie środkowym ulicy Towarowej (tworzenie alejowych 

zadrzewień);
• Krzewy posadzone grupowo pod drzewami i w sposób łączący misy 

poszczególnych drzew;
• Byliny sadzone w grupach tworzących rabaty atrakcyjne przez cały rok;
• Zielone torowiska tam gdzie to możliwe;
• Rośliny zimozielone;
• Nasadzenia kaskadowe;
• Rośliny na wiatach przystankowych, oraz wywietrznikach metra;
• Zakrzewienie Ronda Daszyńskiego;
• Gdzie uzupełnić zieleń; gdzie urządzić miejsca wypoczynku wśród zieleni? W 

pobliżu ul. Leszno, w pasach pomiędzy jezdniami, Chodnik wzdłuż Towarowej 
od Ronda Daszyńskiego do ul. Grzybowskiej, na granicy Muzeum Powstania 
Warszawskiego;

• Brakuje zieleni na odcinku od ulicy Kolejowej do placu Zawiszy, na odcinku od 
ulicy Grzybowskiej do Jaktorowskiej;

• Powinny posadzić nowe trawniki z możliwością dosadzenia drzew (tam gdzie 
infrastruktura techniczna na to pozwala);

• W ramach istniejących nasadzeń drzew powinno posadzić się więcej nasadzeń
w „ludzkiej skali” tj. krzewów izolujących od uciążliwości ulicy;

• Należy dobierać gatunki drzew i krzewów odporne i w dużym stopniu 
pochłaniające zanieczyszczenia;

• Zielone łąki, rośliny płożące, trawniki całoroczne;
• W miejscach gdzie tereny zieleni są większe powinno być więcej zieleni;
• Wzdłuż całej Towarowej brakuje drzew, a przez ciągłe budowy i rozkopywanie 

chodników niemalże co parę dni, kiedy warunki pozwalają, zapewne 
dodatkowe drzewa będą w złej formie;

• proponuję posadzenie wzdłuż jezdni gęstego, dość wysokiego żywopłotu (nie 
takiego do kostek, tylko chociaż ok. 1m);

• Bardzo przydałaby się zieleń wokół torowiska – choćby niskie krzaczki;
• Przy RWE przydałyby się jakieś pnącza, żeby zakryć nieporządek;
• W okolicy Dworca Głównego nie ma nawet jednego drzewa, przydałby się 

kawałek trawnika, kilka krzaczków;



UWAGI Z PIERWSZEGO 
ETAPU KONSULTACJI
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ZIELEŃ c.d.

• vis-a-vis Dworca Głównego jest kawałek trawnika z kilkoma krzewami i 
drzewami sam trawnik jest zaniedbany;

• przy rondzie Daszyńskiego po wschodniej stronie znajduje się grusza, która na 
lato/jesień owocuje - zachować ją jako pamiątkę sadów z początku XX wieku;

• brakuje "środkowego piętra" wszelkiego typu krzewów i niskiej roślinności 
które mogą zatrzymać pyły komunikacyjne. Dotyczy to całej długości ulicy;

• Szczególnego potraktowania wymaga samo rondo Daszyńskiego. Brakuje tam 
zieleni, i niskiej i wysokiej;

• Wentylatornie metra można by obsadzić bluszczem bądź innymi pnączami 
które świetnie wychwytują pyły;

• Przystanki tramwajowe jak tez chodniki można by oddzielić od jezdni 
krzewami, dałoby to dodatkowo efekt bariery przed nieprawidłowo 
parkującymi autami;

• szczególne potrzeby ulicy Towarowej na odcinku między ulicami Jaktorowską i 
Grzybowską. W porównaniu do dalszych odcinków ulicy zieleń została 
ograniczona niemal wyłącznie do pasa trawnika z niskim żywopłotem. Na 
wschodniej pierzei - poza odcinkiem znajdującym się vis a vis biurowca przy ul. 
Chłodnej można znaleźć jedynie kilka pojedynczych drzew (w niekoniecznie 
dobrej kondycji), pierzeja zachodnia zaś jest całkowicie pozbawiona nie tylko 
drzew, ale zieleni w jakiejkolwiek formie. - Istnieje ogromna potrzeba, aby 
wprowadzić w tym miejscu zieleń nieograniczającą się do krzewinek, raczej 
nawiązującą do nasadzeń drzewnych, jakie przetrwały na dalszym odcinku ul.;

• szczególnej troski wymaga przystanek tramwajowy "Muzeum Powstania 
Warszawskiego" w kierunku Pl. Zawiszy. Otoczenie wiaty to w głównym stopniu 
kostka brukowa, z której pasażerowie korzystają w bardzo ograniczonym 
zakresie. Teren ten aż prosi się o oddzielenie od zachodniej jezdni zielenią, 
również drzewami lub - jeśli okazałoby się to trudne - wyższymi krzewami 
(choćby zimozielonymi);

• Rondo Daszyńskiego - obsadzenie wentylatorni metra zielenią;
• Na całej długości ulicy pas zieleni przylegający do torowiska powinien być 

wzbogacony o byliny, lub inne rośliny. Warto rozważyć wprowadzenie 
elementów zieleni na przystankach. Być może jakaś roślinność która oddzieli 
pasażerów komunikacji od jezdni;

• W rejonie ronda Daszyńskiego, oraz innych skrzyżowań - dorosłe drzewa;
• całościowa przebudowa, polegająca na zwężeniu pasa drogowego i 

przesunięciu go na jedną stronę, a po drugiej - utworzenie parku linearnego;
• duże drzewa, także w pasie drogowym ul. Towarowej (tworzenie alejowych 

zadrzewień);
• krzewy posadzone grupowo pod drzewami i w sposób łączący misy 

poszczególnych drzew;
• byliny sadzone w grupach tworzących rabaty, atrakcyjne przez cały rok;
• rośliny zimozielone i drzewa bogato kwitnące;
• nasadzenia kaskadowe;
• rośliny pnące na wiatach przystankowych oraz wywietrznikach metra;



UWAGI Z PIERWSZEGO 
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MAŁA ARCHITEKTURA

• Towarowa x Prosta – tu brakuje ławeczki;
• Ławki i kosze na śmieci powinny być usytuowane możliwie często;
• Gdzie potrzebne są nowe ławki i kosze na śmieci? - Otwarcie dla ludzi i 

„uprzyjemnienie” chodnika w okolicach muzeum kolejnictwa;
• Gdzie potrzebne są nowe ławki i kosze na śmieci? Wszędzie tam gdzie jest 

istniejąca oraz będzie projektowana zieleń;
• Przy Rondzie Daszyńskiego, w granicach małego skweru – ławki i kosze na 

śmieci;
• vis-a-vis Dworca Głównego jest kawałek trawnika z kilkoma krzewami i 

drzewami to dobre miejsce na ławki;
• Rondo Daszyńskiego – część terenu służącego jako ciągi komunikacyjne można 

by przeznaczyć na jakiś park kieszonkowy/linearny i małą architekturę;
• drewniane (nie: kamienne!) ławki i parklety z elementami zieleni;
• dopasowane wizualnie do innych elementów małej architektury kosze na 

śmieci, umożliwiające segregację odpadów.

CIĄGI KOMUNIKACYJNE

• Który chodnik lub ścieżka wymaga zmiany lub remontu? Chodnik od placu 
zabaw do Ronda Daszyńskiego zwłaszcza w okolicach Muzeum Kolejnictwa i 
poczty;

• Który chodnik lub ścieżka wymaga zmiany lub remontu? Wzdłuż muzeum, 
Wzdłuż jupitera, Większość wzdłuż Towarowej wymaga zmiany;

• Zaplanowanie i wykonanie ścieżki rowerowej prowadzącej do Ronda Zawiszy;
• Prawie wszystkie chodniki wymagają remontu. Jedynie przy budynku Warsaw

Spire jest w dobrym stanie;
• Utworzyć buspas na odcinku od Ronda Daszyńskiego do Alei Solidarności 

ponieważ teraz autobusy stoją w korkach;
• Utworzyć ścieżki rowerowe po obu stronach ul. Towarowej;
• Chodniki powinny mieć przynajmniej trzy metry;
• Ścieżki, schodki terenowe (np. przy skarpie muru muzeum PW) by tereny 

zielone były bardziej dostępne dla wszystkich użytkowników;
• Celowe jest dalsze urządzanie ciągów rowerowych;
• Idealną sytuacją byłoby oczywiście przełożenie pasów w ten sposób, aby 

trawnik znalazł się po stronie chodników;
• W okolicy Dworca Głównego marzeniem wszystkich mieszkańców byłby równy 

chodnik;



UWAGI Z PIERWSZEGO 
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CIĄGI KOMUNIKACYJNE c.d.

• Wzdłuż całej ulicy pożądana byłaby komunikacja rowerowa i nasadzenia 
powinny uwzględniać pojawienie się takowej ulica jak i rondo są zdecydowanie 
za szerokie dla pieszych;

• Przejścia przy rondzie maja 60-70 metrów, jak by nasze miasto zamieszkiwali 
jacyś giganci. Moim marzeniem jest by zbliżyć pasy jezdni do siebie i najlepiej 
przesunąć na jedna stronę, zlikwidować tarczę ronda i przysunąć jezdnie, tory i 
przystanki tramwajowe jak najbliżej wyjść z metra. Jednocześni dzięki temu 
mieszkańcy dla których rondo nie jest końcem podroży, a jedynie jego etapem 
związanym z przesiadka otrzymaliby łatwiejszy dostęp do kolejnego środka 
transportu. Wymagałoby to esowania jezdni, ale mogłoby równocześnie 
uspokajać ruch kołowy;

• Chodnik na odcinku od ul. Kolejowej do Ronda Daszyńskiego woła o 
natychmiastową naprawę;

• między Kolejową a Rondem Daszyńskiego jest mała ślepa uliczka, która jest 
przedłużeniem Siennej, ale adres domu, który tam stoi, to Towarowa 7 (Innogy) 
i 7A (blok mieszkalny). I właśnie ta mała uliczka jest w opłakanym stanie, pełno 
w niej dziur i wyrw;

ORGANIZACJA RUCHU

• Rondo Daszyńskiego – wydłużenie cykli zielonych świateł dla pieszych;
• Wydłużenie „zielonego światła” dla pieszych zwłaszcza w okolicach Ronda 

Daszyńskiego;
• Wydzielone ścieżki rowerowe w obrębie jezdni lub rozdzielenie ich od 

chodników dla pieszych;
• Wydłużyć czas trwania zielonego światła dla pieszych przez Ronda 

Daszyńskiego, bo w tej chwili trzeba biec;
• Wspomnę o mało sprzyjającym przechodniom systemowi świateł na wysokości 

ulicy Kolejowej/Srebrnej, przez które albo trzeba żwawo biec albo przechodzić 
je na 2 razy lub przy osobach niepełnosprawnych aż na 3 razy;

• Uprzywilejowanie pieszych;
• Na samych rogach skrzyżowania są łagodnie poprowadzone pasy ruchu i 

części z niego wyłączone. Gdyby te narożniki zazielenić (w ramach obecnej 
jezdni) zmieniłby się profil zakrętu na ostrzejszy, ten który jest obecnie wręcz 
zachęca do wjechania na pasy ze znaczna prędkością i wymuszenia 
pierwszeństwa na pieszych i rowerzystach. Przy okazji umożliwiłoby to 
skrócenie przejść dla pieszych o parę metrów stosunkowo niewielkim 
nakładem środków;

• Same przejścia dla pieszych mogłyby być krótsze a przejście przez pieszych 
szybsze niż obecnie;

• Postulujemy także o wydłużenie zielonego światła dla pieszych, na Rondzie 
Daszyńskiego, oraz przy Kercelaku.
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INNE
• Na rogu Grzybowskiej i Targowej na skarpie obok Muzeum Powstania 

Warszawskiego zbudować całoroczną kawiarnię;
• Celowe jest zastosowanie podświetleń zieleni w szczególności o większych 

walorach estetycznych czy o ciekawej kompozycji;
• Celowe jest stosowanie ciekawych rozwiązań chodników i posadzeń 

akcentujących miejsca szczególne;
• Celowe wydaje się stworzenie spójnego projektu zazielenienia Towarowej, 

który rozwiązywał by kompleksowo kwestię nowych nasadzeń, jednolitych 
mebli miejskich, rozwiązań chodników, placów, posadzek, oświetlenia, małej 
architektury;

• Bardzo ważne jest by Towarowa stała się arterią bardziej przyjazną pieszym, 
zachęcała do komunikacji pieszej;

• jest to nieprzyjazna pieszym i rowerzystom przestrzeń;
• Jest to typowo tranzytowa, nieprzyjazna ludziom cześć Woli;
• Rondo Daszyńskiego straszy swoja powierzchnią i pustką, dominuje tam asfalt i 

beton;
• Proponujemy aby był stworzony katalog rośli jakie są dopuszczane w zakresie 

nasadzeń Towarowa aby deweloperzy w przyszłości mogli z takiego katalogu 
korzystać projektując swoje inwestycji, To uspójni przestrzeń przy inwestycjach 
prywatnych w połączeniu z przestrzeniami publicznymi;

• skoordynowanie działań ZZW z projektem Nowa Towarowa, koncepcjami np. 
mebla miejskiego, małej architektury, urbanistycznych zmian przestrzeni w 
rejonie Nowej Towarowej;

• Skoordynowanie projektu z tworzonymi projektami podmiotów komercyjnych, 
prywatnych przylegającymi do terenów;

• Przy projektowaniu uwzględnienie historycznie dyskutowanych zmian ul. 
Towarowej (rok 2016).



UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

Podczas II. etapu konsultacji zebrano następujące uwagi, pytania, i opinie. Wypowiedzi  
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści zostały 
zapisane łącznie. 

ZIELEŃ

• nasadzenia a raczej przesadzenia wysokich krzewów które już istniały wzdłuż  ulicy 

Towarowej, a niestety są likwidowane w związku z budowaną ścieżką rowerową która 

powstaje w miejscu krzewów;

• pomysł zazieleniania ulic jest bardzo dobry, szczególnie płoty z krzewów, oddzielające ulice 

od chodników;

• Popieramy koncepcję modernizacji ul. Towarowej, w tym uzupełnienie zieleni wysokiej;

• Uatrakcyjnienie przestrzeni poprzez nowe nasadzenia;

• Szkoda, że nie pomyślano o zielonych torowiskach.

MAŁA ARCHITEKTURA

• Uatrakcyjnienie przestrzeni poprzez nową małą architekturę;

ORGANIZACJA RUCHU

• Droga w pasie dzielącym jest niefunkcjonalna zwłaszcza na krótkich odcinkach, na których 
wymusza dwukrotne przejeżdżanie przez jezdnię, by znaleźć się po tej samej stronie ulicy;

• Wprowadzenie ułatwień dla rowerzystów i pieszych, wprowadzenie rozwiązań zwiększających 
ich bezpieczeństwo;

• Nadanie priorytetowych przejazdów na skrzyżowaniach dla tramwajów;

• Uatrakcyjnienie przestrzeni poprzez uspokojenie ruchu, usunięcie parkowania z chodników;

• Usunięcie wyzwalaczy zielonego światła na przejściach dla pieszych;

• Wytyczenie przejść dla pieszych na wszystkich wlotach skrzyżowań, np. Południowe przejście 
na skrzyżowaniu Chłodna/Towarowa;

• Dobrze, że został przesunięty przystanek tramwajowy na wiadukt, aby zmniejszyć drogę 
dojścia do tramwaju;

• Towarowa jest jedną z trzech arterii łączących dzielnice miasta i jest stale zakorkowana w 
okolicy placu Zawiszy i Ronda Zgrupowania AK „Radosław” (zatory drogowe stanowią 
problem);

• należy bezwzględnie utrzymać jej szerokość dla ruchu drogowego;

• podpisane „degradacja roli pieszych użytkowników przestrzeni ulicy”, które przedstawia al. 
Jana Pawła II, zatem uważam, że problem ten nie dotyczy ul. Towarowej, chyba, że w zakresie 
przecinania ciągów pieszych przez drogi dla rowerów.
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

ORGANIZACJA RUCHU c. d.

• Należy zastanowić się nad zasadnością zaprojektowanych odnóg dróg dla rowerów w pobliżu przejść 
dla pieszych, aby zapewnić choć minimalną ochronę pieszych. Zgodnie z projektem piesi są zmuszeni 
do zachowania wzmożonej czujności na chodniku z powodu dróg dla rowerów przecinających ciągi 
piesze;

• Docelowo należy wprowadzić ograniczenia prędkości lub inne spowalniacze dla ruchu rowerowego w 
tym obszarze, ponieważ stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych;

• Przystanek „Muzeum Powstania Warszawskiego 04” zapewne tymczasowo został zlokalizowany na 
ulicy Towarowej bez zatoki autobusowej i zatrzymujące się po pasażerów autobusy blokują ruch i 
przyczyniają się do niebezpiecznych zachowań kierowców, którzy starają się ominąć stojący autobus;

• Problemem na ul. Towarowej jest zator drogowy, który w godzinach porannych ciągnie się od placu 
Zawiszy aż do Ronda Radosława. Warto rozważyć przyszłościowe rozwiązanie tego problemu, np. 
estakada. Podobny problem występuje na Al. Jerozolimskich przed placem Zawiszy, stąd pożądane jest 
poszukiwanie rozwiązania tego problemu.

CIĄGI KOMUNIKACYJNE

• Popieramy koncepcję modernizacji ul. Towarowej, w tym uzupełnienie infrastruktury rowerowej;

• Droga rowerowa powinna zostać doprowadzona do placu Zawiszy, wraz z wyznaczeniem przejazdów 
tamże (przynajmniej przez ul. Towarową);

• należy w ramach modernizacji uwzględnić korektę przekroju jezdni, ograniczając go do 2x2 pasy ruchu 
(w razie potrzeby poszerzanego o trzeci pas ruchu przed skrzyżowaniem). Pozwoli to też na 
bezproblemowe wygospodarowanie przestrzeni na zieleń i infrastrukturę rowerową;

• Wytyczenie przejazdów dla rowerów na wszystkich skrzyżowaniach, które umożliwia swobodne 
zjechanie z budowanej właśnie DDR;

• Powinna zostać zapewniona ciągła, wydzielona droga dla rowerów po obu stronach ulicy na całym 
odcinku objętym koncepcją. Droga rowerowa w pasie dzielącym może być ciekawym uzupełnieniem, 
nie zastąpi jednak dróg rowerowych umożliwiających bezpośredni dostęp do zabudowy biurowej i 
mieszkalnej po obu stronach ulicy;

• Droga rowerowa powinna być po obu stronach ulicy w celu obsługi budynków tam stojących 
(zaproponowany przebieg przy torowisku nie zapewni obsługi licznych instytucji i biurowców);

• Drogę rowerową należy poprowadzić na całej długości aż do Pl. Zawiszy i wprowadzić tam przejazdy;

• Uwzględnić przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z Chłodną;

• Uwzględnić zmniejszenie przekroju jezdni (do 2 pasów ruchu, na skrzyżowaniach maksymalnie 
3 z pasami do skręcania) w celu wygospodarowania miejsca pod drzewa i zieleń;

• Pożądane jest utworzenie ogólnodostępnego wejścia do metra (z przejściem podziemnym) po 
wschodniej stronie ronda Daszyńskiego;

• nowe przejście podziemne przy rondzie Daszyńskiego sugeruje że ograniczy się czas zielonego na 
powierzchowni, a dodatkowy pas do skrętu w Kolejową dodatkowo zabierze miejsce pieszym.

INNE

• W podobny sposób zazielenić inne ulice Woli;

• projekty są rewelacyjne. Miasto zyska dwie ulice z większą ilością zieleni (tej nigdy nie za dużo), bardziej 
przyjazne dla mieszkańców, pieszych i rowerzystów. Znacznie poprawi się też estetyka;

• po wprowadzeniu zadrzewień alejowych zapewnić odpowiednie oświetlenie w godzinach nocnych, aby 
zapobiegać tworzeniu ciemnych/niebezpiecznych stref. 10
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OPIS KONCEPCJI

Proponowane rozwiązania projektowe zostały oparte na kilku podstawowych ideach:

− Wzmocnienie i renowacja istniejących, alejowych nasadzeń ulicznych. Do 

kontynuacji, uzupełnienia lub renowacji nasadzeń alejowych wzdłuż ulic, 

zaproponowano gatunki i odmiany drzew, które są obecnie gatunkiem 

dominującym w nasadzeniach na danej ulicy lub jej części. Wyjątkiem są szybko 

rosnące i łamliwe gatunki m.in. topola biała, klon jesionolistny stwarzające jako 

okazy dorosłe zagrożenie podczas silnych wiatrów. W miejscach, gdzie występują 

nasadzenia alejowe wykonane z tych gatunków drzew, proponowana jest wymiana 

całych nasadzeń na inne gatunki, odpowiednie dla nasadzeń ulicznych.

− Wzmocnienie nadrzędności ruchu pieszego nad ruchem samochodowym i 

rowerowym. W projekcie ważnym elementem jest ochrona pieszych jako 

„najsłabszych” użytkowników przestrzeni ulicznych, m.in. poprzez wyodrębnianie 

ścieżek rowerowych. 

− Wprowadzenie różnorodności funkcjonalnej i przestrzennej w ciągi uliczne. Projekt 

zakłada utworzenie przestrzeni pełniących zróżnicowane funkcje mi.in rekreacyjne 

lub handlowe, które nadadzą indywidualny charakter założeniu i podkreślą lokalną 

tożsamość miejsca. Przestrzenie te stworzą centra lokalne o różnorodnej skali. 

Powyższe zagospodarowanie zaproponowano na skrzyżowaniach ulic oraz placach 

wejściowych przed stacjami metra.

− Minimalizacja kosztów utrzymania zieleni. W projekcie zaproponowano wymianę jak 

największej ilości trawników, które wymagają szczególnie w sezonie letnim 

intensywnej pielęgnacji, na łanowe nasadzenia krzewów i bylin okrywowych lub ich 

wymianę na łąki kwietne, których pielęgnacja jest mniej intensywna. 

Zaproponowane nasadzenia są też bardziej odporne na miejskie warunki 

klimatyczne. Oprócz oczekiwanego zmniejszenia nakładów na pielęgnację efektem 

powinno być stworzenie bardziej interesujących pod względem doboru gatunków i 

estetyki terenów zieleni miejskiej.

− Wykorzystanie naturalnych procesów ekologicznych w pielęgnacji terenów zieleni,

poprzez odpowiednie dobory gatunkowe. Podstawowym celem tego założenia jest 

eliminacja użycia środków chemicznych i nawozów sztucznych przy pielęgnacji 

nasadzeń. Dodatkową korzyścią byłoby dalsze obniżenie kosztów eksploatacji.
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Ulica Towarowa przechodzi w ostatnich latach gwałtowne przeobrażenie. Z arterii 

komunikacyjnej otoczonej niskokondygnacyjnymi magazynami i obiektami fabrycznymi 

zmienia się w centralną ulicę nowej dzielnicy biznesowej. Została ona zaplanowana jako 

typowa ulica przeznaczona dla tranzytowego/dostawczego ruchu kołowego, 

z dwoma/trzema pasami ruchu w każdym kierunku i szerokim pasem zieleni 

rozdzielającej pośrodku. Na pas rozdzielający została dodatkowo wprowadzona trasa 

tramwajowa zapewniająca połączenia z pozostałymi dzielnicami Warszawy. Swoją 

estetyką ulica Towarowa jest bliższa drodze szybkiego ruchu niż ulicy miejskiej. Jednakże 

jej gabaryty pozwalają na wprowadzenie dodatkowych elementów, które pomogą 

zmienić charakter ulicy w szeroki zielony bulwar miejski.

Szeroki pas zieleni oddzielającej jezdnie planuje się wykorzystać na intensywnie 

zagospodarowany "zielony kręgosłup" ulicy. Po obu stronach torowiska zaprojektowano 

dwie aleje drzew z lipy europejskiej w odmianie 'Pallida'. Ze względu na skalę ulicy oraz 

sąsiedztwo napowietrznej trakcji elektrycznej tramwajowej proponuje się duże drzewa o 

obwodzie pnia 30-35 cm i wysoko umieszczonej koronie (minimum na 4 metrach). 

Drzewa tej wielkości pozwolą zachować odpowiednie proporcje pomiędzy skalą 

otaczających budynków a szerokością ulicy. Wprowadzenie tak mocnego elementu, jak 

dwurzędowa aleja lipowa diametralnie odmieni postrzeganie ul. Towarowej jako 

nieprzyjaznej ruchliwej ulicy. Dzięki temu zabiegowi ulica odzyska utraconą skalę. 

Dodatkowo pas terenu pod drzewami pomiędzy torowiskiem a jezdniami planuje się 

przekształcić w zieleniec linearny zagospodarowany nasadzeniami z krzewów i bylin. W 

celu utworzenia buforu od ruchu ulicznego i dla podkreślenia linearności tego założenia 

proponuje się gęste nasadzenia żywopłotowe w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi 

jezdni, które jednocześnie umożliwią ukrycie barierek bezpieczeństwa. Zapewniona 

będzie możliwość przejścia wzdłuż zieleńca po ścieżce spacerowej wykonanej 

z nawierzchni mineralnej. Teren będzie dodatkowo wyposażony w kameralne oświetlenie 

parkowe. 

Ze względu na różnorodność przyszłej zabudowy obu pierzei ulicy Towarowej, 

zaproponowano zastosowanie w zagospodarowaniu jej przestrzeni geometrii, 

pozwalającej na swobodne rozmieszczenie wejść do budynków oraz kształtowanie 

placów miejskich i przestrzeni obsadzonych roślinami ozdobnymi według potrzeb nowo 

budowanych biurowców. W planie geometria elementów zagospodarowania ulicy 

nawiązuje do rozrzuconych swobodnie kamieni szlachetnych. Taki zabieg pozwoli na 

tworzenie kameralnych miejsc spotkań, czy kieszeni parkowych w przestrzeni ulicy, 

dodatkowo czyniąc teren atrakcyjnym nie tylko dla użytkowników poziomu terenu, ale 

także pracowników biurowych i rezydentów wyższych kondygnacji nowo powstających 

budynków.
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Proponuje się zastosowanie klonu zwyczajnego (Acer platanoides) jako gatunku w 

miarę odpornego na warunki miejskie, którego okazy są posadzone na niektórych 

odcinkach ulicy. Obszerne pasy zieleni pozwolą na zachowanie odpowiedniego dystansu 

od jezdni, tak aby zminimalizować negatywny wpływ błota śniegowego na lipy 

umieszczone w alejach w pasie środkowym. Dodatkowo proponuje się posadzenie 

gęstych połaci krzewów okrywowych odpornych na zasolenie (Rosa rugosa, Tamarix

pentandra itp.), tak aby dodatkowo zminimalizować wpływ rozpryskiwanego błota 

pośniegowego i spreju solnego.

Rondo Daszyńskiego w proponowanym projekcie staje się centralnym placem, wokół 

którego rozmieszczono klomby, miejsca do siedzenia, murki oporowe i małą 

architekturę, tworzące przestrzenie o różnorodnej skali. Pas środkowy, ze względu na 

skomplikowany układ torów tramwajowych, został zagospodarowany jako miejska łąka 

kwietna/rabata bylinowa z roślinami preriowymi. Pozwoli to zachować otwartość 

przestrzeni ronda, jednocześnie zmieniając ją w publiczny ogród, który będzie zmieniał 

się wraz z porami roku.

Wzdłuż pierzei ulicy proponuje się nasadzenia bylin, cebul ozdobnych oraz krzewów.

Rys. 1: Widok na skwer przed wejściami do stacji metra Rondo Daszyńskiego
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LISTA PROPONOWANYCH GATUNKÓW:

DRZEWA:

1. Klon pospolity/ Acer platanoides

2. Lipa holenderska ‘Pallida’/ Tilia europea ‘Pallida’ 

(gatunki określone w standardach jako bardziej wymagające)

KRZEWY:

1. Berberys Thunberga/ Berberis thunbergii

2. Bez czarny 'Black Beauty'/ Sambucus nigra 'Black Beauty'

3. Irga błyszcząca/ Contoneaster lucidus

4. Forsycja pośrednia/ Forsythia intermedia

5. Ligustr pospolity/ Ligustrum vulgare

6. Rokitnik zwyczajny/ Hippophae rhamnoides

7. Sosna górska/ Pinus mugo

8. Róża pomarszczona/ Rosa rugosa

9. Róża 'The Fairy'/ Rosa 'The Fairy’

10. Tawlina jarzębolistna/ Sorbaria sorbifolia

11. Tawuła van Houtte'a/ Spiraea × vanhouttei

12. Tamaryszek pięciopręcikowy/ Tamarix pentandra
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BYLINY:

1. Aster nowoangielski/ Aster novae-angliae

2. Aster nowobelgijski/ Aster novi-belgii

3. Bluszcz pospolity/ Hedera helix

4. Tawułka chińska/ Astilbe chinensis

5. Konwalia majowa/ Convalaria mayalis

6. Kosaciec syberyjski/ Iris sibrica

7. Kosaciec bródkowy/ Iris barbata

8. Jeżówka purpurowa/ Echinacea purpurea

9. Jeżówka blade/ Echinacea pallida

10. Dzielżan ogrodowy/ Helenium hybrida

11. Kocimiętka syberyjska/ Nepeta sibrica

12. Miskant chinski/ Miscanthus sinensis

13. Ostnica olbrzymia/ Stipa gigantea

14. Perowskia bylicowata/ Perovskia abrotanoides

15. Pióropusznik strusi/ Matteucia struthiopteris

16. Pysznogłówka ogrodowa/ Monarda hybrida

17. Rdest himalajski 'Atrosanguinea'/ Persicaria amplexicaulis 'Atrosanguinea'

18. Rozchodnik okazały/ Sedum spectabile

19. Rozchodnik karpack/i Sedum telephium

20. Szałwia omszona/ Salvia nemorosa

21. Śmiałek darniowy/ Deschampsia cespitosa

22. Rozchodnik okazały/ Sedum spectabile

23. Przetacznik wirginijski/ Veronicastrum virginicum

24. Trzcinnik ostrokwiatowy ‘Karl Foerster’/ Calamagrostis x acutiflora ‘Karl 

Foerster’

25. Wietlica samicza/ Athyrium filix-femina
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ROZWIĄZANIA DROGOWE

W ramach koncepcji w zakresie branży drogowej przedstawiono w większości 

istniejący układ geometryczny ulicy Towarowej wraz z wlotami skrzyżowań oraz 

chodnikami i ścieżkami rowerowymi oraz elementy projektowane w zakresie ścieżki 

rowerowej, które są zaczerpnięte z zaakceptowanych i wprowadzanym do realizacji przez 

zarządcę drogi.

Istniejąca i projektowana ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m znajduje się po 

północno-wschodniej stronie ulicy. Od krawędzi ulicy dzieli ją pas zieleni. Na odcinku od 

skrzyżowania ul. Towarowej i Prostej, ścieżka rowerowa przebiega również po drugiej 

stronie ulicy o tej samej szerokości. 

Dodatkowo zaprojektowano ciąg pieszy w pasie dzielącym obie jezdnie ulicy o 

nawierzchni mineralnej na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Grzybowską do 

skrzyżowania z ul. Prostą i dalej do skrzyżowania z ul. Kolejową. 

Niewielkim korektom uległ układ Ronda Daszyńskiego. Korekty zostały naniesione 

zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego projektem przebudowy ronda. Dodatkowo w 

koncepcji ujęto również przebudowę jednego pasa jezdni w kierunku Placu Zawiszy, 

pojawił się prawoskręt w ul. Kolejową. Nieznacznej przebudowie w koncepcji uległo 

również skrzyżowanie z ul Srebrną. 

Rys. 2: Widok na skwer miejski z Ronda Daszyńskiego w kierunku biurowca 

Warsaw Spire i Generation Park
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ORGANIZACJA INFRASTRUKTURA UZBROJENIA TERENU

ELEKTROENERGETYKA

Koncepcja przewiduje przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej wynikającej 

z kolizji z projektowanymi nasadzeniami drzew.

W ramach projektu przewiduje się również zaprojektowanie 76 szt. latarni typu 

parkowego w pasie dzielącym i w narożniku skrzyżowania ul. Towarowej i Prostej oraz 

przyłączy elektrycznych do sieci niskiego napięcia, zasilających oświetlenie. 

Przedstawiona w koncepcji przebudowa sieci elektrycznej, projektowanych latarni może 

ulec zmianie, a dokładna lokalizacja zostanie określona w kolejnych fazach projektowych 

na podstawie warunków technicznych od gestora sieci oraz uzgodniona z Zarządem 

Dróg Miejskich i gestorem sieci. 

TELETECHNIKA

Koncepcja przewiduje przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej wynikającej z 

kolizji z projektowanymi nasadzeniami drzew.

Przedstawiona w koncepcji przebudowa sieci teletechnicznej może ulec zmianie, a 

dokładna lokalizacja zostanie określona w kolejnych fazach projektowych na podstawie 

warunków technicznych od gestora sieci oraz uzgodniona z Zarządem Dróg Miejskich i 

gestorem sieci. 

KANALIZACJA SANITARNA i DESZCZOWA

Koncepcja nie przewiduje zmian w istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

WODOCIĄGI 

Koncepcja przewiduje przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wynikającej z 

kolizji z projektowanymi nasadzeniami drzew.

Przedstawiona w koncepcji przebudowa sieci wodociągowej może ulec zmianie, a 

dokładna lokalizacja zostanie określona w kolejnych fazach projektowych na podstawie 

warunków technicznych od gestora sieci oraz uzgodniona z Zarządem Dróg Miejskich i 

gestorem sieci. 

GAZ

Koncepcja nie przewiduje zmian w istniejącej sieci gazowej. 

CIEPŁOCIĄGI

Koncepcja nie przewiduje zmian w istniejącej sieci ciepłowniczej.
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Uwaga ogólna dotycząca wszystkich branż uzbrojenia terenu:

Rozwiązania projektowe w zakresie przebudowy oraz budowy nowych sieci 

uzbrojenia terenu, które wynikają z kolizji z projektowanymi rozwiązaniami lub są 

potrzebne w zakresie rozwiązań koncepcyjnych, po ustaleniu i zatwierdzeniu z 

poszczególnymi gestorami sieci oraz z zarządcą drogi mogą ulec daleko idącym 

zmianom w stosunku do przedstawionych rozwiązań.

ul. Towarowa - odcinek od al. Solidarności do ul. Łuckiej

(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)
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ul. Towarowa – Rondo Daszyńskiego 

(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)

ul. Towarowa - odcinek od ul. Łuckiej do Al. Jerozolimskich

(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)



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. 

Realizacja przekształceń ulic na podstawie kierunków wskazanych w koncepcji, będzie 

wieloletnim procesem podzielonym na etapy. 

Pierwszy z nich rozpoczął się wykonaniem 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 ro3@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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