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O PROJEKCIE

Ten raport podsumowuje najważniejsze 

tematy, które mieszkańcy poruszyli 

w konsultacjach ulicy Jagiellońskiej

Znajdziesz w nim też skrócony opis 

projektu koncepcyjnego nowego 

zagospodarowania ulicy.

Koncepcja zmian ulicy Jagiellońskiej 

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 Jagiellońskiej 

odbyła się w ramach konsultacji 

Zazieleńmy ulice Pragi-Północ



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 (od 7 do 30 
czerwca)

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

• Spotkanie diagnostyczne odbyło się 21 czerwca (środa ) 17.00-19.30, w 
Centrum Wielokulturowym, ul. Jagiellońska 54.

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

Spotkanie obejmujące prezentację koncepcji odbyło się 13 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 kilkanaście pytań, uwag i postulatów. 

Wypowiedzi  uczestników konsultacji zostały przepisane i pogrupowane, a te o 

zbliżonej treści zostały zapisane łącznie. 

ZIELEŃ

• Zasadzić jesiony, które na pobliskiej ulicy Kłopotowskiego tworzą piękny tunel 

cienia wzdłuż ulicy. Cała część staropraska powinna mieć spokojny ruch, tempo 30, 

żadnych świateł drogowych, na których piesi muszą czekać i szerokie chodniki, 

wtedy wprowadzić ławki i zachęcać ludzi do przebywania tam. Sporo drzew można 

również obtoczyć bluszczem pospolitym, wtedy na zimę trochę tej zieleni zostaje. 

• Warto zająć się wielką pustą ścianą budynku siedziby Dekoralu . Dobrze zrobiłyby 

jej pnące rośliny. porządne zamaskowanie zielenią parkingów wzdłuż i na tyłach 

ZOO też jest konieczne.

• Zamaskowanie zielenią parkingów znajdujących się wzdłuż ZOO. Dodatkowe 

drzewa lub krzewy przydałyby się także w okolicy Przystanku tramwajowego 

znajdującego się obok kościoła i ul. Ratuszowej.

• Warto także rozważyć obsadzenie pnącymi roślinami muru kościelnego. Ponadto 

warto także posadzić wysokie krzewy obok budynków znajdujących się m.in. ulicy 

Ratuszowej, tam pojawiają się szpetne, wielkie napisy „Legia” etc. Warto pomyśleć 

o zieleni jako czynniku, który uniemożliwiłby bazgranie po fasadach.

• Uwzględnić w planach duże nasadzenia cebul wiosennych na trawnikach wzdłuż 

torów tramwajowych/Zoo- krokusy, tulipany, narcyzy, żonkile.

CIĄGI KOMUNIKACYJNE

• Zlikwidować możliwość przejazdu Jagiellońską na wprost przez Aleję Solidarności. 

Ustawicznie samochody stoją na znakach poziomych. Straż Miejska interweniuje po 

kilkunastu godzinach, gdy aut już nie ma. Powoduje to bardzo utrudniony wyjazd z 

budynków przy Jagiellońskiej. Poza tym w tym miejscu powinno być drugie 

przejście dla pieszych przez AL. Solidarności obok Parku praskiego. Teraz aby dojść 

do parku Jagiellońskiej trzeba trzy razy (!) czekać na światłach. 

MAŁA ARCHITEKTURA

• Usunąć z terenów myjni, blaszanych płotów, banerów i innych szpecących okolicę 

szyldów. Remontów wymagają także chodniki znajdujące się wzdłuż parkingów etc. 

Ponadto – małe trawniki wzdłuż budynków. Wzdłuż ZOO bardzo brakuje ławek i 

koszy (również po drugiej stronie ulicy).



UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

Podczas II etapu konsultacji zebrano ponad 200 uwag, pytani, opinii. Wypowiedzi  uczestników 
konsultacji zostały przepisane , pogrupowane a te o zbliżonej treści zostały zapisane łącznie. 

ZIELEŃ

• Pozytywnie opiniujemy dosadzenie zieleni przy węźle trasy Toruńskiej. Z powstałych w ten 
sposób terenów rekreacyjnych będą z pewnością korzystać przyszli mieszkańcy tej okolicy.

• Za konieczne uważamy doprojektowanie spójnej zieleni na ulicach prostopadłych do 
Jagiellońskiej (obecnie Platerówek, Kotsisa) oraz terenach poza pasem drogowym, w tym na 
rondzie Starzyńskiego.

• Potrzebne  jest trwałe, lepsze wygrodzenie trawników.

• Aleja piesza wzdłuż ogrodzenia zoo powinna uzyskać charakter zielonej promenady z 
miejscami wypoczynku, ważne jest powiązanie z nią atrakcyjnej zieleni, a przede wszystkim 
utrzymanie priorytetu dla jej regularnej formy na całej długości. Rozwiązania będzie 
wymagało pogodzenie jej z nawierzchnią istniejącego dojazdu, w pobliżu Ronda, tak aby jej 
przebieg pozostał czytelny na całym odcinku, a obraz jej ciągłości niezakłócony; 
prosimy o pozostawienie maksimum wolnej powierzchni na terenie w pobliżu Ronda 
Starzyńskiego oznaczonym jako 3.U. w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego, który przeznaczono dla inwestycji budowlanej. Zoo wspólnie z Urzędem 
Miasta planuje na tym terenie oraz na części swojego terenu, budowę obiektu 
ekspozycyjnego, poświęconego przyrodzie lasów tropikalnych. Prosimy o nieprojektowanie 
nasadzeń drzew na terenie przeznaczonym na inwestycje. Powstaje także pytanie o celowość 
projektowania w tym miejscu pawilonów usługowych. Prosimy o wprowadzenie drobnych 
korekt do rozwiązania placyku przed wejściem do ZOO, od ulicy Jagiellońskiej, w pobliżu 
terenu kościelnego, proponujemy zorganizowanie placyku pod koronami istniejących drzew. 
Drzewa pozostałyby w jego posadzce. Rozwiązany zostałby problem obecnego, zbyt 
wąskiego dojścia wzdłuż ogrodzenia. Należałoby zaprojektować prostą formę placyku, z 
miejscami wypoczynku wraz z doborem odpowiedniej nawierzchni.

• Rozszerzenie opracowania projektowego pasa zieleni wzdłuż północnej granicy zoo, w 
którym ciąg pieszo-rowerowy prowadzi od ul. Jagiellońskiej  w kierunku Wybrzeża Helskiego, 
do wejścia do zoo. 

• Wzdłuż ulicy Jagiellońskiej i Marcinkowskiego proponujemy wprowadzić zielone latarnie-
latarnie obrośnięte bluszczem. 

• Ul. Marcinkowskiego - wjazd do Osiedla Jagiellońska - proponujemy po obu stronach krzewy 
średnie i wysokie (przy Kamienicy od ul. Marcinkowskiego mogą to być krzewy wysokie)

• Zwiększyć powierzchnię biologicznie czynna wokół dużego drzewa znajdującego się na 
wprost przejścia dla pieszych w rejonie świateł i przystanku Golędzinów.

• Porządne zamaskowanie zielenią parkingów wzdłuż i na tyłach Zoo też jest konieczne (na 
drugim zdjęciu przykład z innego miasta). Warto także uwzględnić w planach duże 
nasadzenia cebul wiosennych na trawnikach wzdłuż torów tramwajowych / Zoo - krokusy, 
tulipany, narcyzy, żonkile.
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

ZIELEŃ c.d.

• Skwer (3-4 drzewa) przy Jagiellońskiej 4 , krzewy iglaste, bluszcze płożące, które będą zielone 
także zimą. Na tym terenie praktycznie nie ma takich krzewów, zieleń jest więc tylko i 
wyłącznie w okresie wegetatywnym;   stojaki na rowery, a także stacja rowerów miejskich.

• Proponujemy wzdłuż ulicy Jagiellońskiej po obu stronach - żywopłoty oddzielające miejsca 
parkingowe od chodników (przy zwężeniu jezdni jest to jak najbardziej realne rozwiązanie).

• Skwer pomiędzy kinem Praha a US - zaplanowali Państwo praktycznie same rabaty. Ul. 
Świętokrzyska pokazała, że rabaty nie sprawdzają się na dłuższą metę, szczególnie, że na 
Pradze kwiatki z rabat są po prostu regularnie rozkradane. Proponujemy trawnik i krzewy 
niskie, oraz trochę drzew. 

• Dodatkowe nasadzenia krzewów i wykonanie zielonych ścian przy budynku Ratuszowa 7/9 
oraz montaż dodatkowej małej architektury (ławki, kosze z zadaszeniem); 

• Zazielenienie terenów wokół węzła Trasy Toruńskiej i doposażenie w miejsca rekreacji; 

• Nasadzenia cebul kwiatów wiosennych oraz innych kwiatów w środkowym pasie zieleni od 
Ronda Starzyńskiego do Ratuszowej .

• Zasadzić drzewa na miejskiej działce (nr 78 i 85 z obrębu 4-18-06) w rejonie stacji benzynowej 
(zbędny plac zabetonowany) w rejonie Kotsisa.

• Pomiędzy ul. Platerówek a ul. Kotsisa po stronie wschodniej ul. Jagiellońskiej zwiększyć 
nasadzenia o miejsca parkingowe znajdujące się w pasie drogowym (działka nr 70 z obrębu 
4-18-06) i uzupełnić brakujący fragment drogi rowerowej.

• Między rondem Starzyńskiego a mostem Grota po stronie wschodniej powinny powstać 
zadrzewienia szpalerowe wzorem strony zachodniej, W obecnym projekcie szerokość pasów 
zieleni po wschodniej stronie uważamy za wysoce niewystarczająca. Okolica będzie się 
intensywnie rozwijać mieszkaniowo i zieleń izolacyjna, w tym szpalery dużych drzew na całej 
długości odcinka, jest konieczna

CIĄGI KOMUNIKACYJNE 

• Negatywnie opiniujemy usunięcie fragmentu drogi rowerowej na Rondzie Starzyńskiego. 
Droga do jazdy na wschód i północ będzie dłuższa, nie intuicyjna i naprowadzi rowerzystów 
na miejsce najbardziej obciążone ruchem i konfliktogenne z pieszymi. 

• W relacji zach-pd najkorzystniejsze byłoby poprowadzenie drogi rowerowej wzdłuż muru 
ZOO (z włączeniem w istniejący parking i drogę rowerową).

• Konieczne jest doprojektowanie drogi rowerowej na rondzie Starzyńskiego po 
południowowschodniej stronie. 

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

• Koniecznie wprowadzić separację pieszych i rowerzystów przy wejściu do ZOO na wysokości 
Placu Hallera i po wschodniej stronie Jagiellońskiej przy przystanku autobusowym Rondo 
Starzyńskiego 10. 6



UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

CIĄGI KOMUNIKACYJNE 

• Należy zamienić miejsca parkingowe prostopadłe na równoległe na drodze lokalnej między 
ul. Golędzinowską a Kotsisa, przestrzeń odzyskując na poszerzenie pasa zieleni. 

• Należy wyznaczyć najwęższe dopuszczone w przepisach pasy ruchu. 

• Po zachodniej stronie należy wykonać drogę rowerową na całej długości między rondem a 
mostem Grota lub/i na drodze lokalnej wzdłuż Jagiellońskiej (od Platerówek do Golędzinowa) 
dopuścić kontraruch rowerowy. Doprojektować drogę rowerową i brakujący chodnik 
pomiędzy dojazdem do Golędzinowa a rondem Starzyńskiego.

• Sprzeciwiamy się zwężeniu ul. Jagiellońskiej na odcinku od ronda Starzyńskiego do Trasy 
Toruńskiej, aby posadzić drzewa między jezdniami. Ponadto, uważam, że powinny zostać 
uwzględnione zatoczki autobusowe na tym odcinku projektowanej ulicy.

• Nieracjonalna jest budowa zdublowanej ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej - ścieżka 
rowerowa już się tam znajduje, nie ma potrzeby tworzenia w tym ciągu komunikacyjnym 
przeskalowanej rowerowej autostrady, dodatkowo budowa ścieżki w tym miejscu spowoduje 
zmniejszenie przestrzeni dostępnej dla pieszych. 

• Rozwiązanie skrętów w praw z ulicy Targowej w: Kijowską i al Solidarności, bo obecne 
rozwiązania skutecznie blokują w godzinach szczytu cały ruch. 

• Zagospodarowanie rejonu ronda Starzyńskiego, to uważam, że nasadzenie drzew na terenie 
przylegającym do zjazdu z ronda w ul. Jagiellońską w kierunku al. Solidarności, wpłynie 
negatywnie na bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych przechodzących przez jezdnię ze 
względu na zmniejszenie widoczności 

• Proponuję doświetlić przejście dla pieszych przez ul. Szanajcy. 

• Ścieżka rowerowa po stronie wschodniej Jagiellońskiej powinna być połączona z ścieżką 
rowerową wokół ronda Starzyńskiego. Zakończenie drogi dla rowerów 200 metrów przed 
rondem jest niezgodne z zasadą spójności infrastruktury rowerowej. Rozwiązania w postaci 
wspólnych ciągów pieszo rowerowych są niefunkcjonalne i nie powinny być stosowane, 
szczególnie w miejscach dużego ruchu pieszych wokół przystanków autobusowych.

• Na odcinku od al. Solidarności do ul. Marcinkowskiego, tam gdzie pozwala na to szerokość 
jezdni (jest to większość tego odicnka) dobrze by było wyznaczyć pasy rowerowe lub 
przynajmniej tzw. sierżanty rowerowe, w celu zaznaczenia obecności rowerzystów na tej ulicy. 
Warto wyznaczyć drogę rowerową także po stronie parku Praskiego, z powodów podanych 
powyżej (uwaga numer 1 do ul Targowej oraz uwaga numer 1 do al. Solidarności). 
Szczególnie, biorąc pod uwagę ilość dostępnego miejsca. Warto przedłużyć to rozwiązanie 
do Auchan.

• Kontrowersyjna wydaje się likwidacja przystanku tramwajowego przy Platerówek. W związku z 
tym, że na Jagiellońskiej 61 ma być utworzona szkoła podstawowa, to droga dojścia z 
przystanku PIMOT

• Kładka przy PIMOT powinna zostać do tzw. śmierci technicznej 

• Jagiellońska na wysokości teatru Baj – brak miejsc parkingowych dla autobusów, kwestie 
parkowania prostopadłego oraz szerokości pasa drogowego

• Wyznaczenie pasów obustronnych rowerowych na ul. Jagiellońskiej od odcinku od 
Marcinkowskiego do Al. Solidarności (łączących się z DDR na Zamoyskiego); 
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

CIĄGI KOMUNIKACYJNE 

• Zachować ciągłość ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie Jagiellońskiej przy 
Śliwicach i Platerówek.

• Przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez ul Cyryla i Metodego i ul. Szanajcy oraz 
przez 2 nieoznaczone ulice  podporządkowane po stronie wschodniej Jagiellońskiej  
zaprojektować jako wyniesione.

• Zabudować w całości z wykorzystaniem krawężników powierzchnię wyłączoną z ruchu po 
pasie postojowym przy przejściu dla pieszych przez Jagiellońską przy Placu Hallera ( przejście 
północne).

• Na odcinku Ratuszowa- Plac Hallera, w tym na samym Placu Hallera, szerokość pasów ruchu 
Jagiellońskiej powinna zostać ograniczona do 3,0-3,25 metra. 4,5 metrowe pasy ruchu nie są 
zgodne z przepisami. Skutkują masowymi przekroczeniami prędkości i znacznym 
pogorszeniem bezpieczeństwa i wzrostem hałasu. 

• Wprowadzenie parkingów wzdłuż Jagiellońskiej to trafne rozwiązanie; rezerwa dla 
parkowania autobusów miejskich ulokowana w zatoce wzdłuż jezdni, zamiast miejsc 
parkingowych, budzi nasze obawy, postój autobusów powinien być ulokowany na 
peryferiach, w oddali od terenów parkowych; 

• Rozwiązanie zaproponowane przez Projektantów dla odcinka leżącego bliżej Ronda, separuje 
ruch pieszy od rowerowego. Wynika to z opisu istniejącego ciągu jako istniejącej ścieżki 
rowerowej i zaprojektowania odseparowanego ciągu pieszego. Jednak na granicy 
opracowania ciąg pieszy zostaje wprowadzony w ciąg rowerowy, co nie poprawiłoby obecnej, 
trudnej sytuacji. 

• Dodatkowo, wyłącznego ruchu pieszych w ciąg rowerowy odbywa się tu w sposób nie 
sygnalizowany przestrzennie, a także bez zmiany parametrów ciągu rowerowego. Co najmniej 
utrwaliłoby, już dziś trudną, koegzystencję pieszych i rowerzystów w tym miejscu. 

• Podobnie, na odcinku od Marcinkowskiego do ul. Okrzei - zmniejszenie przekroju drugi, do 
jednego pasa w jedną stronę (teraz są prawie 2), z rozwidleniem na 2 pasy przy 
skrzyżowaniach: Jagiellońska - Okrzei - pas prosto i do skrętu w prawo, Jagiellońska i 
Kłopotowskiego - pas prosto i pas do skrętu w lewo. Zaplanowali Państwo zmniejszenie 
przekroju ulicy ale tylko na odcinku Kępna-Okrzei. Uważam, że zasadne jest zmniejszenie 
przekroju ulicy już od odcinka - Marcinkowskiego – Okrzei.

• Ścieżka rowerowa po stronie wschodniej Jagiellońskiej powinna być połączona z ścieżką 
rowerową wokół ronda Starzyńskiego. Zakończenie drogi dla rowerów 200 metrów przed 
rondem jest niezgodne z zasadą spójności infrastruktury rowerowej. Rozwiązania w postaci 
wspólnych ciągów pieszo rowerowych są niefunkcjonalne i nie powinny być stosowane, 
szczególnie w miejscach dużego ruchu pieszych wokół przystanków autobusowych.

• Zachować ciągłość ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie Jagiellońskiej przy 
Śliwicach i Platerówek.

• Przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez ul Cyryla i Metodego i ul. Szanajcy oraz 
przez 2 nieoznaczone ulice  podporządkowane po stronie wschodniej Jagiellońskiej  
zaprojektować jako wyniesione.

• Zabudować w całości z wykorzystaniem krawężników powierzchnię wyłączoną z ruchu po 
pasie postojowym przy przejściu dla pieszych przez Jagiellońską przy Placu Hallera ( przejście 
północne).
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

CIĄGI KOMUNIKACYJNE 

• Przejścia dla pieszych - jagiellońska - Okrzei i Jagiellońska - Kłopotowskiego - mogłyby to być 
przejścia skośne, wyniesienie skrzyżowania w celu poprawy bezpieczeństwa. Przejście ul. 
Sprzeczna - na wysokości stacji paliw. Wokół stacji paliw (róg Sprzecznej i Marcinkowskiego) -
cały teren może być terenem zielonym - trawnik, żywopłot, krzewy niskie.

• wyniesienie skrzyżowania Zamoyskiego/Jagiellońska/Marcinkowskiego, stworzenie 
publicznego parkingu objętego SPPN w miejscu dzikiego parkingu na fragmencie miejskiej 
działki nr 67/2 w obr. 4-15-06 (część bliżej ul. Jagiellońskiej); 

• Poprowadzenie chodnika przy skrzyżowaniu Zamoyskiego/Jagiellońska/Marcinkowskiego 
bliżej jezdni; 

• Na odcinku od ul. Marcinkowskiego do al. Solidarności oraz za rondem Starzyńskiego 
obiekcje budzą prostopadłe miejsca parkingowe, które powstaną kosztem chodnika lub 
miejsca na zieleń, więc postulujemy zmianę parkowania na równoległe lub skośne; 

• Po zachodniej stronie Jagiellońskiej zapewnienie miejsca na bezpieczny chodnik i drogę 
rowerową pomiędzy Golędzinowem a Rondem Starzyńskiego; \

• Przy wykonaniu pełnego skrzyżowania z ul. Rozwojową doprojektować przejście dla pieszych 
i przejazd rowerowy przez ul. Jagiellońską; 

• Doprojektowanie przejazdu dla rowerów przy północnym wlocie skrzyżowania 
Jagiellońska/Platerówek; 

• Zastosowanie na całej długości ul. Jagiellońskiej najniższej szerokości pasów, na jaką pozwala 
klasa ulicy na danym odcinku. Wpłynie to pozytywnie na bezpieczeństwo pieszych; 

• Poprawa oświetlenia chodników na odcinku Ratuszowa/ Rondo Starzyńskiego;

• Wprowadzenie parkingów wzdłuż Jagiellońskiej to trafne rozwiązanie; rezerwa dla 
parkowania autobusów miejskich ulokowana w zatoce wzdłuż jezdni, zamiast miejsc 
parkingowych, budzi nasze obawy, postój autobusów powinien być ulokowany na 
peryferiach, w oddali od terenów parkowych; 

• Na odcinku od al. Solidarności do ul. Marcinkowskiego, tam gdzie pozwala na to szerokość 
jezdni (jest to większość tego odcinka) dobrze by było wyznaczyć pasy rowerowe lub 
przynajmniej tzw. sierżanty rowerowe, w celu zaznaczenia obecności rowerzystów na tej ulicy. 
Warto wyznaczyć drogę rowerową także po stronie parku Praskiego, z powodów podanych 
powyżej (uwaga numer 1 do ul Targowej oraz uwaga numer 1 do al. Solidarności). 
Szczególnie, biorąc pod uwagę ilość dostępnego miejsca. Warto przedłużyć to rozwiązanie 
do Auchan.

• Rozwiązanie zaproponowane przez Projektantów dla odcinka leżącego bliżej Ronda, separuje 
ruch pieszy od rowerowego. Wynika to z opisu istniejącego ciągu jako istniejącej ścieżki 
rowerowej i zaprojektowania odseparowanego ciągu pieszego. Jednak na granicy 
opracowania ciąg pieszy zostaje wprowadzony w ciąg rowerowy, co nie poprawiłoby obecnej, 
trudnej sytuacji. 

• Dodatkowo, wyłącznego ruchu pieszych w ciąg rowerowy odbywa się tu w sposób nie 
sygnalizowany przestrzennie, a także bez zmiany parametrów ciągu rowerowego. Co najmniej 
utrwaliłoby, już dziś trudną, koegzystencję pieszych i rowerzystów w tym miejscu. 
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

CIĄGI KOMUNIKACYJNE c.d.

• Na odcinku Ratuszowa- Plac Hallera, w tym na samym Placu Hallera, szerokość pasów ruchu 
Jagiellońskiej powinna zostać ograniczona do 3,0-3,25 metra. 4,5 metrowe pasy ruchu nie są 
zgodne z przepisami. Skutkują masowymi przekroczeniami prędkości i znacznym 
pogorszeniem bezpieczeństwa i wzrostem hałasu. 

MAŁA ARCHITEKTURA

• Na Jagiellońskiej bardzo potrzebne są także porządne, duże i zadaszone kosze oraz automaty 
na szklane i plastikowe butelki oraz na puszki, a także ławki (i kosze obok nich).

• Lepsze oświetlenie chodników.

• Dostawić ławki na całej długości ,,szerokiej Jagiellońskiej", w tym przed kinem Praha,  sytuując 
je w miejscach bardziej przyjaznych niż postawione obecnie przy przejściach dla pieszych.

• Na odcinku Al. Solidarności-Marcinkowskiego wymiana oświetlenia na zabytkowe pastorały;

INNE

• Naprawić odpływ i nawierzchnię w okolicy skrętu na podwórko przy Jagiellońskiej 64, gdzie 
po każdym deszczu nie da się przejść.

• uporządkowanie okolic Ronda Starzyńskiego - usunięcie stamtąd resztek nieczynnych „bud” 
handlowo - gastronomicznych, a także tej nowej, która pojawiła się ostatnio obok dawnego 
szaletu miejskiego i ogrodzenia ZOO.

• Banerozą i kwestią szyldów w lokalach usługowych, zwłaszcza w okolicy Placu Hallera. Warto 
to uporządkować

• Miejsce postojowe dla niepełnosprawnych na Jagiellońskiej przy Al. Solidarności na przeciwko 
Gimnazjum wyznaczono w odległości mniejszej niż dozwolone 10m od przejścia dla pieszych 
.

• Zgodnie z przedstawiona propozycją blok pod adresem jagiellońska 1, w którym mieszka 
kilkadziesiąt kilkuosobowych rodzin, często posiadających dwa lub więcej pojazdów ma mieć 
do dyspozycji 5 (!) miejsc parkingowych. to chyba jakieś nieporozumienie. chciałem 
zaznaczyć, że już w chwili obecnej jest duży problem z parkowaniem, ludzie kombinują jak 
mogą. gdzie będziemy zmuszeni szukać miejsca - 2-3km od miejsca zamieszkania? co z 
osobami starszymi, niepełnosprawnymi? (zaplanowane jest 1 miejsce, na pewno nie 
wystarczy). 

• Gdzie są wiaty rowerowe z budżetu partycypacyjnego?

• Zachować (przesunąć) kamienne krawężniki.

• brakuje porządnych stojaków rowerowych(najlepiej te czarne w kształcie „n”) - wzdłuż ulic, 
obok sklepów, przychodni, poczty, na podwórkach itd., m.in. na Jagiellońskiej, także na 
podwórkach

10
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JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

Koncepcja aranżacji zieleni wyznacza kierunki działania projektowego zmierzające do znacznego 

(spektakularnego) wzbogacenia ulicy w wartościową zieleń i tym samym uczynienie tej przestrzeni bardziej 

przyjazną człowiekowi.

Cel ten można osiągnąć poprzez następujące działania:

• dążenie do nadanie zieleni wraz z towarzyszącą jej rekreacją (strefa „dla człowieka”) statusu 

równoprawnego innym elementom tworzącym przestrzeń układu komunikacyjnego, gdzie zieleń swoją 

masą i wyrazistością zrównoważy utwardzoną przestrzeń jezdni i parkingó

• optymalizacja gospodarowania przestrzenią z ukierunkowaniem na zwiększenie roli komunikacji pieszej i 

rowerowej w powiązaniu z zielenią

• rozdzielenie, zwłaszcza zielenią, komunikacji jezdnej, pieszej, i rowerowej

• obudowanie zielenią ciągów komunikacji miejskiej, parkingów i miejsc postojowych

• uzupełnienie i przearanżowanie zieleni istniejącej

• stworzenie zielonych skwerów przy skrzyżowaniach komunikacyjnych, na placach i przy budynkach o 

istotnej funkcji miejskiej

• wprowadzenie maksymalnej ilości zieleni z punktami wypoczynkowymi

• wypoczynek przy ciągach pieszych - aneksy z ławkami w zieleni

Koncepcja zakłada stosunkowo dużą (jak na obecne standardy) ingerencję w istniejącą infrastrukturę 

komunikacyjną, zwłaszcza w utwardzone nawierzchnie jezdni i chodników w poszukiwaniu przestrzeni dla 

zieleni, miejsc „małej rekreacji”- w tym ścieżek rowerowych. 

Poniżej przedstawiono rozwiązania projektowe zmierzające do realizacji w/w

postulatów.

Ulica Zamoyskiego na odcinku od ul. Marcinkowskiego do Sprzecznej

• utworzenie zieleńca z urozmaiconą roślinnością, likwidacja „dzikiego” parkingu

Ulica Jagiellońska:

odcinek od ul. Marcinkowskiego do ul. Kłopotowskiego

• zamiana na parkowanie równoległe przy istniejących krawężnikach z zwężeniem jezdni i 

ograniczeniem ilości miejsc postojowych na rzecz zieleni

• ruch dwukierunkowy, pasy jezdni szerokości min. 3,25 m

• uzupełnienie istniejących szpalerów drzew, jednolite ciągi zieleni z drzewami i krzewami po obu 

stronach jezdni

• między ulicami Okrzei i Kłopotowskiego utworzenie wspólnego placu miejskiego przed kinem 

Praha, Urzędem Skarbowym i Kurią, drzewa sadzone w dostosowaniu do istniejących sieci

• miedzy kinem Praha i Urzędem Skarbowym wprowadzenie 3 pasów ruchu do jazdy na wprost i w 

lewo, pozostawienie miejsca na drzewa po obu stronach jezdni

• przeprowadzenie dwukierunkowej ścieżki rowerowej z ul. Okrzei przez skrzyżowanie z ul. 

Jagiellońską

Odcinek od ul. Kłopotowskiego do ul. Solidarności 

• pozostawienie istniejących miejsc do parkowania równoległego szer.2 m po stronie zachodniej, 

zwężenie jezdni do szer. 6,5m, 2x3,25m – jezdnia dwukierunkowa, wprowadzenie miejsc postojowych do 

parkowania równoległego szer. 2,5 m po stronie wschodniej

• na całym odcinku uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i wkomponowanie ich w 

projektowane ciągi zieleni z krzewami .
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Odcinek od ul. Solidarności do ronda Starzyńskiego

• na tym odcinku geometria jezdni i organizacja ruchu (ilość pasów drogowych) pozostają bez zmian

• wzdłuż torów tramwajowych, w miejscu istniejących parkingów i zieleni nieurządzonej (trawniki) 

zaprojektowano dwa parkingi -(ilość miejsc postojowych zwykłych 90 + 180, dla niepełnosprawnych - 8) 

z dwoma szpalerami drzew sadzonymi w układzie jedno drzewo na 3 miejsca postojowe na całej ich 

długości

• ostatni odcinek parkingów na wysokości ZOO wraz z nasadzeniami drzew jest rozwiązaniem 

tymczasowym do momentu zbudowania pętli autobusowej (po przeniesieniu jej z Placu Hallera)

• po zachodniej stronie jezdni zaprojektowano uzupełnienie ciągłości ścieżki rowerowej

• zlikwidowano wąski chodnik równoległy do wschodniej strony jezdni z zamianą na zieleń - szpaler drzew.

• w pobliżu ul. Ratuszowej, przy istniejącym wejściu do ZOO zaprojektowano placyki z ławkami i stojakami 

rowerowymi jako uzupełnienie i rozbudowanie ciasnej trefy wejściowej

• na osi Placu Hallera między jezdnią a ogrodzeniem ZOO zaproponowano przebudowę istniejącej 

przestrzeni. Zmieniono lokalizację jednego z przystanków tramwajowych oraz układ chodników 

łączących przejścia piesze z przystankami, w wyniku czego powstał plac miejski z zielenią jako 

kontynuacją zielonego skweru przy Placu Hallera. Układ tego placu i wewnętrzna organizacja ruchu 

pieszego są elementem przyszłego placu wejściowego do ZOO - zgodnie z założeniami MPZP. 

Równolegle do przejść dla pieszych poprowadzono 2 ścieżki rowerowe łączące wschodnią i zachodnią 

ścieżkę. Ścieżka rowerowa przechodząca przez plac będzie wykonana z tej samej nawierzchni co 

nawierzchnia placu i wyznaczona w terenie za pomocą „nitów”. 

Wykonanie tego placu wymaga przesadzenia części istniejących młodych nasadzeń drzew i krzewów. 

Pomiędzy ul. Brechta a ul. Szanajcy zlikwidowano pasy odbarczające na rzecz miejsc postojowych 

równoległych wzdłuż ulicy i wydzielonej zielenią ścieżki rowerowe. Wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej 

prowadzącej w kierunki zachodniego wejścia do ZOO przy ul. Starzyńskiego doprojektowano chodnik dla 

pieszych - postulat dyrekcji ZOO.

rejon Ronda Starzyńskiego 

• Przed Rondem Starzyńskiego, na terenie między torami tramwajowy a ogrodzeniem ZOO, gdzie obecnie 

znajdują się stopniowo likwidowane pawilony handlowe, zaprojektowano duży plac wejściowy do ZOO 

w rejonie planowanego w przyszłości tropikarium. 

• Strefa wejść do ZOO jest obudowana układem pawilonów usługowych z rozbudowaną komunikacją 

pieszą i zielenią.

• Na terenie między ul. Jagiellońską, rondem i torami tramwajowymi zaproponowano zmiany w układzie 

komunikacji pieszej i rowerowej. Zlikwidowano część chodników i fragment ścieżki rowerowej, co 

pozwoliło uprościć i uczytelnić ruch pieszo-rowerowy oraz znacznie zwiększyć powierzchnię zieleni. 

Istniejące przystanki pozostają bez zmian.

• W rejonie północno-wschodniego skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i ronda przebudowano w niewielkim 

stopniu układ chodników, zaprojektowano plac wejściowy z 6 drzewami usytuowanymi „w trójkąt” oraz 

strefą sezonowego handlu

• Zgodnie z oczekiwaniami uzupełniono brakujący odcinek ścieżki rowerowej prowadząc ją na tyłach 

przystanku autobusowego poza pasem drogowym (jest to jedyne miejsce, gdzie można tę ścieżkę 

poprowadzić) - takie rozwiązanie wymaga zmiany wpisu w rejestrze gruntów i włączenie tej części terenu 

do pasa drogowego, jest to zapewne powód braku tego odcinka ścieżki.

• Po zachodnio-północnej stronie Ronda zmieniono przebieg chodnika oraz zlikwidowano istniejący 

równoległy chodnik wzdłuż krawędzi jezdni, uzupełniono istniejącą zieleń okalającą rondo oraz 

zaprojektowano 2 szpalery drzew po obwodzie wyspy środkowej,

• Na całym terenie znacznie wzbogacono i urozmaicono zieleń. 
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Odcinek od Ronda Starzyńskiego do ulicy Platerówek 

• na przebiegu odcinka ulicy zewnętrzna krawędź każdej jezdni pozostaje bez zmian 

• zaprojektowano chodnik łączący teren Golędzinowa z Rondem Starzyńskiego, zlikwidowano istniejący 

dojazd do siedziby Veolii i zaproponowano zamiennie utworzenie nowego dojazdu od strony ul. 

Zatylnej, dojazd do budynku przy Jagiellońskiej 47 z lokalizacją wjazdu bez zmian, zakończony zawrotką

(nawierzchnia zielona typu Netlon).

• zaprojektowanie zieleńca przed siedzibą Veolii z dojściem pieszym do budynku od ul. Jagiellońskiej 

• zawężenie jezdni do 2 pasów ruchu poprzez likwidację lewego pasa po obu stronach jezdni (wschodniej 

i zachodniej) z utworzeniem lewoskrętów. W miejscach zlikwidowanych pasów zaprojektowano ciągi 

zieleni ze szpalerami drzew i krzewami 

• skrzyżowana i zawrotki pozostawiono bez zmian oraz dodano w miejscach przewidzianych w Raporcie z 

warsztatu trójstronnego w ramach pilotażowego procesu dialogu Osiedla Warszawy - Żerań FSO osiedla

• zaprojektowano szpalery drzew po zewnętrznych stronach pasa drogowego wszędzie tam, gdzie jest to 

możliwe

• istniejące miejsca postojowe uzupełniono o szpalerowe nasadzenia drzew 

• likwidacja kładki pieszej przy Uzdrowisku Miejskim i zastąpienie jej nowymi przejściami naziemnymi w 

miejscach projektowanych skrzyżowań i przystanków

• likwidacja przystanków tramwajowych zgodnie z projektem ZTM (Pimot i Platerówek) i zastąpienie ich 

jednym przystankiem na wys. uczelni Koźmińskiego

Odcinek od ul. Platerówek do ul.Budzińskiej-Tylickiej :

• na większości przebiegu ulicy zewnętrzna krawędź każdej jezdni pozostaje bez zmian 

• zawężenie jezdni do 2 pasów ruchu poprzez likwidację lewego pasa po obu stronach jezdni (wschodniej 

i zachodniej) z utworzeniem lewoskrętów. W miejscach zlikwidowanych pasów zaprojektowano ciągi 

zieleni ze szpalerami drzew i krzewami 

• skrzyżowana i zawrotki pozostawiono bez zmian oraz dodano w miejscach przewidzianych w Raporcie z 

warsztatu trójstronnego w ramach pilotażowego procesu dialogu Osiedla Warszawy - Żerań FSO osiedla 

FSO

• zaprojektowano szpalery drzew po zewnętrznych stronach pasa drogowego wszędzie tam, gdzie jest to 

możliwe

• istniejące miejsca postojowe uzupełniono o szpalerowe nasadzenia drzew 

• likwidacja przejścia podziemnego i zastąpienie go nowym przejściem naziemnym w miejscach 

projektowanego skrzyżowania, zgodnie z lokalizacją sugerowaną w Raporcie z warsztatu trójstronnego 

w ramach pilotażowego procesu dialogu Osiedla Warszawy – Żerań FSO, osiedla FSO
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odcinek od ul. Budzińskiej-Tylickiej do węzła Trasy Toruńskiej

• na większości przebiegu ulicy zewnętrzna krawędź każdej jezdni pozostaje bez zmian za wyjątkiem 

nieznacznej zmiany geometrii jednego wjazdu i likwidacji drugiego wjazdu na parking przy budynku 

dyrekcji FSO

• zawężenie jezdni do 2 pasów ruchu poprzez likwidację lewego pasa po obu stronach jezdni (wschodniej 

i zachodniej) z utworzeniem lewoskrętów. W miejscach zlikwidowanych pasów zaprojektowano ciągi 

zieleni ze szpalerami drzew i krzewami 

• skrzyżowana i zawrotki pozostawiono bez zmian oraz dodano w miejscach przewidzianych w Raporcie z 

warsztatu trójstronnego w ramach pilotażowego procesu dialogu Osiedla Warszawy - Żerań FSO osiedla 

• zaprojektowano szpalery drzew po zewnętrznych stronach pasa drogowego wszędzie tam, gdzie jest to 

możliwe

• istniejące miejsca postojowe uzupełniono o szpalerowe nasadzenia drzew 

• likwidacja przejścia podziemnego i zastąpienie go nowym przejściem naziemnym w miejscach 

projektowanego skrzyżowania, zgodnie z lokalizacją sugerowaną w Raporcie z warsztatu trójstronnego 

w ramach pilotażowego procesu dialogu Osiedla Warszawy - Żerań FSO osiedla FSO

Węzeł Trasy Toruńskiej

• układ komunikacyjny w całości - łącznie z ciągami pieszymi i rowerowymi- pozostaje bez zmian.

• zaproponowano liczne dosadzenia drzew i krzewów do istniejących grup zieleni oraz zaprojektowano 

nasadzenia nowych szpalerów drzew i krzewów uzupełnionych połaciami łąk kwietnych.

• w północno-wschodnim narożniku terenu opracowania zaproponowano wykonanie polany rekreacyjnej 

z wiatami i stołami piknikowymi oraz estradą/parkietem do organizacji imprez terenowych np. zabaw 

tanecznych. Uzupełnieniem są stojaki na rowery i toalety Toy-Toy oraz bogate nasadzenia drzew i 

krzewów okalające przestrzeń polany
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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/

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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