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Slajd graficzny z logiem Warszawy



O PROCESIE



O PROCESIE

Konsultacje społeczne dotyczące zmian na 
ulicy Grochowskiej są prowadzone w ramach 
większego projektu #zieloneulice, 
obejmującego w sumie kilkadziesiąt 
warszawskich ulic.

Dzięki programowi #zieloneulice, w dialogu z 
mieszkańcami, powstaje kilkadziesiąt 
projektów koncepcyjnych. Realizacja 
przekształceń poszczególnych ulic na 
podstawie kierunków wskazanych w 
koncepcji, będzie wieloletnim procesem 
podzielonym na etapy.

Więcej o programie #zieloneulice znajdziesz 
na stronie: http://zzw.waw.pl/zieloneulice/

http://zzw.waw.pl/zieloneulice/
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Etap I

Celem pierwszego etapu konsultacji 
społecznych dotyczących ulicy Grochowskiej 
było zebranie informacji odnośnie obecnego 
funkcjonowania ulicy oraz potrzeb 
użytkowników tej przestrzeni. Poprosiliśmy 
uczestników konsultacji o zgłaszanie uwag 
dotyczących kwestii takich jak: zieleń, 
chodniki i ścieżki, nowe miejsca wypoczynku i 
spotkań, ławki i kosze na śmieci oraz inne.

Etap II

Na podstawie zgromadzonych wytycznych i 
uwag powstała kompleksowa koncepcja 
nowego obrazu zieleni na ulicy Grochowskiej. 
Celem drugiego etapu konsultacji było 
przedstawienie i omówienie z mieszkańcami 
koncepcji zmian zaproponowanych przez 
zespół projektowy.

Spotkanie diagnostyczne 5 listopada 2019
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KALENDARIUM

I ETAP

start konsultacji społecznych    // 29 października 2019

pierwsze spotkanie diagnostyczne dotyczące ul. Grochowskiej    // 4 listopada 2019 (środa), godz. 17:30-20:00, 
Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty, ul. Grochowska 262

drugie spotkanie diagnostyczne dotyczące ul. Grochowskiej    // 5 listopada 2019 (czwartek), godz. 17:30-20:00, 
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36

zbieranie opinii i pomysłów mieszkańców za pomocą formularza online    // do 30 listopada 2019

II ETAP

spotkanie z projektantami obejmujące prezentację koncepcji ul. Grochowskiej     // 9 września 2021 (czwartek), 
godz 17:00-19:00 Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty, ul. Grochowska 262

zbieranie uwag do koncepcji ul. Grochowskiej przesyłanych pocztą lub mailem     // do 4 października 2021

zakończenie konsultacji społecznych     // 4 października 2021



CO USŁYSZELIŚMY? - ETAP II 



UCZESTNICY

Podczas II etapu konsultacji, uwagi, 
komentarze i postulaty mieszkańców zbierane 
były zarówno w trakcie spotkania, jak i 
przesyłane drogą mailową. W spotkaniu 
konsultacyjnym odbywającym się 9 września 
2021 udział wzięło 29 osób, w tym 
przedstawiciele jednostek miejskich, 
moderatorzy spotkania oraz mieszkańcy. 

W ten sposób zebrano w sumie ponad 100 
uwag. Na kolejnych stronach zapisano 
podsumowanie uwag, pogrupowane w 
podziale na przyjęte kategorie. Spotkanie konsultacyjne 9 września 2021
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Zieleń

Zaletą zaprezentowanej koncepcji jest zieleń przy 
przystankach, długie pasy róż, byliny i dużo drzew. 
Jednak, według uczestników, krzewy będą wymagały 
solidnej ochrony przed rozjeżdżaniem przez 
kierowców, szczególnie, gdyby udało się uwzględnić w 
koncepcji rozdzielenie ciągów pieszych od jezdni za 
pomocą nasadzeń krzewów. Mieszkańcy prosili o 
zwrócenie uwagi  na atrakcyjność projektowanej zieleni 
w różnych sezonach, w tym sezonie zimowym.

Uzupełnienie nasadzeń

Zazielenienie ulicy jest bardzo nierównomierne. Wiele 
głosów wskazywało, że niektóre odcinki ulicy są 
zazielenione w niewielkim stopniu. Wskazano 
konkretne lokalizacje do uzupełnienia nasadzeń. 
Autorzy uwag postulowali uzupełnienie drzewami 
przerzedzonych szpalerów w wybranych lokalizacjach.

Drzewa

Sporo uwag dotyczyło możliwości posadzenia drzew 
wzdłuż torów tramwajowych, szczególnie pomiędzy ul. 
Kaleńską a Siennicką. Postulowano także nasadzenia 
drzew bądź krzewów przy przystankach tramwajowych 
(np. na przystankach Gocławska, Kickiego czy 
Międzyborska), szczególnie w celu zapewnienia cienia 
osobom oczekującym na tramwaj. 

Wskazano także lokalizacje, w których konieczne jest 
powiększenie mis dla drzew.
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Zieleń niska

Mieszkańcy zaproponowali  zagospodarowanie 
przestrzeni wyłączonych z ruchu na rzecz niskiej 
zieleni, W okolicach Grochowskiej 339 - przy 
przychodni SZPLO na istniejącym trawniku można 
posadzić róże, które mogłyby stanowić oprawę dla 
zabytkowego obiektu. Róże zaproponowano także na 
małej Grochowskiej (od Garwolińskiej do Szembeka). 
Pojawiały się jednak także pytania o to, dlaczego 
wybrano róże i czy jest to roślina odpowiednia do 
przyulicznych  nasadzeń. 

Uczestnicy konsultacji wskazali na  konieczność 
uwzględnienia w koncepcji kwietników przy miejscach 
pamięci narodowej. W projekcie powinien też być 
uwzględniony projekt tegorocznego Budżetu 
Obywatelskiego „wiosenne łąki roślin cebulowych” 
przy Pętli Gocławek.

Ławki i kosze na śmieci, mała architektura

Autorzy uwag docenili, że ławki w przedstawionej 
koncepcji są rozmieszczone w sposób rozproszony. 
Poprosili o dostawienie kilku ławek pod Urzędem 
Dzielnicy (z uwagi na pandemię mieszkańcy czekają 
na zewnątrz, tam jest tablica informacyjna i 
komunikaty dźwiękowe).

Uczestnicy wskazywali na brak w koncepcji 
pojedynczych bądź podwójnych stojaków na 
rowery ustawionych w różnych lokalizacjach, także 
wkomponowanych w zieleń oraz zlokalizowanych w 
miejscach handlu i usług, zwłaszcza na odcinku 
Kamionka i Grochowskiej do Ronda Wiatraczna. 
Uczestnicy wskazali, że preferowane są stojaki 
wysokie w kształcie litery U.
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W przypadku graniczenia ze sobą miejsc 
parkingowych i chodnika lub drogi rowerowej, 
projektanci powinni przewidzieć słupki. Obecnie 
samochody dostawcze wjeżdżają w całości na 
chodnik pozostawiając pieszym około 1 metr. Jest to 
niezgodnie z przepisami, gdyż wyższa masa 
dopuszczalna samochodu całkowicie zakazuje 
parkowania na chodniku, nawet w wyznaczonych 
miejscach do postoju. 

Chodniki i ścieżki 

Mieszkańcy zgłaszali potrzebę bardziej systemowego 
podejścia do zmian na ul. Grochowskiej -
przygotowanie koncepcji oraz znalezienie sposobów 
finansowania na niezbędne zmiany poprawiające 
bezpieczeństwo uczestników ruchu: zmianę przebiegu 
pasów ruchu i ich zwężenie, zaplanowanie zieleni, 
szerokich chodników oraz ścieżek rowerowych, 
przbudowę przejść do przystanków tramwajowych, 
wytyczenie nowych przejść dla pieszych. .

Szerokie jezdnie ulicy Grochowskiej sprzyjają 
rozwijaniu dużych prędkości - nasi rozmówcy 
zasugerowali zwężenie pasów w wybranych miejscach 
co pozytywnie wpłynęłoby na zmniejszenie prędkości 
rozwijanej przez samochody. 
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Mieszkańcy wskazali lokalizacje, w których powinny 
zostać wymienione nawierzchnie - wymiana 
chodników, rozpłytowanie oraz wymiana nawierzchni 
na takie lepszej jakości. 

Pytali też, skąd decyzja o nieingerowaniu w pasy 
jezdni, jeśli w niektórych miejscach pojedynczy pas 
jezdni ma nawet 5 metrów.
Wielokrotnie powracał temat zbyt wąskich 
chodników i konieczność ich poszerzenia.

Drogi dla rowerów

Uczestnicy konsultacji zaproponowali szereg zmian 
w koncepcji w zakresie DDR dotyczących 
przedłużenia wybranych odcinków DDR po 
północnej stronie ulicy Grochowskiej oraz 
wytyczenia nowych fragmentów po stronie 
południowej.  

Rozwiązania rowerowe powinny też uwzględniać 
kwestie dostępu do ważnych obiektów i placówek 
usługowych i handlowych: dworca, urzędu, bazaru, 
Parku Skaryszewskiego, dojazdu do osiedli, dostępu 
do parku przy Kwatery Głównej.
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Ogólne uwagi dotyczące ruchu samochodowego

MPZP Grochowskiej przewiduje powstanie dróg 
rowerowych po obu stronach ulicy. Przedstawiony projekt 
uniemożliwi w przyszłości powstanie jakiejkolwiek 
infrastruktury rowerowej. Padały też pytania, dlaczego w 
projekcie przyjęto zasadę nieingerowaniu w pasy jezdni, w 
niektórych miejscach pojedynczy pas jezdni ma nawet 5 
metrów.

Na odcinku Terespolska - Podskarbińska zarekomendowano 
rezygnację z osobnego pasa do skrętu w prawo, w 
Międzyborską.

Obecnie na odcinku Lubelska – Wiatraczna po stronie 
południowej są 2 pasy i część przystanków bez zatok. 
Oznacza to, że nie ma potrzeby utrzymywania zatok na 
wszystkich lokalizacjach. Na odcinku Wiatraczna – Marsa ze 
względu na liczbę wlotów do jazdy ulicą Grochowską, 
można uznać, że 2-pasowa ulica po stronie południowej nie 
zmieni przepustowości.

Do dalszych prac należy po stronie południowej przyjąć 
przekrój 2 pasów, a przy skrzyżowaniach i zjazdach 
wydzielone pasy do skrętów. Zważywszy brak możliwości 
parkowania przed skrzyżowaniami i przejściami dla 
pieszych na 10 m, w przypadku przyjęcia pasów do 
skrętów o długości 8-9 metrów, pasy te nie będą 
powodowały utraty miejsc parkingowych.

Obecnie toczą się prace odnośnie wydzielenia lewoskrętu 
z Ronda Wiatraczna do autobusów. Będzie to rzutować 
na układ ulicy przy budynku Grochowska 230.
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Parkowanie

Wskazywano, że utrzymanie skośnych miejsc 
parkingowych jest niespójne z zachowaniem 
tranzytowego charakteru ulicy i sprawia, że wyjechanie 
tyłem na jezdnię jest niewygodne i niebezpieczne. 
Postulowano zatem utworzenie miejsc parkingowych 
równoległych. 

Proponowano również zwężanie jezdni w miejscach, gdzie 
jest ona szeroka oraz przeniesienie parkowania na dawne 
pasy rozbiegowe, gdyż w związku ze zmianą kategorii 
drogi pasy te nie są już potrzebne. 

Wskazano konkretne lokalizacje, w których powinny 
zostać utrzymane miejsca parkingowe w obecnej liczbie 
(lub ich liczba powinna być zwiększona, szczególnie w 
pobliżu sklepów i punktów usługowych, szkoły 
podstawowej, przychodni, dużego budynku mieszkalnego) 
a także lokalizacje, w których parkowanie nie powinno być 
dozwolone ze względu na ograniczenia widoczności. 

Wskazano pożądane lokalizacje miejsc postojowych dla 
pojazdów dostawczych.

Szczegółowy wykaz wskazanych lokalizacji został 
przekazany zespołowi projektowemu.

Zwrócono uwagę, że planowana stacja Veturilo przed 
Grochowską 335 koliduje z kopertą dla osoby 
niepełnosprawnej, która jest w tej lokalizacji niezbędna. 
Zaproponowano także rozbetonowanie miejsc 
parkingowych lub ich części i zastąpienie nawierzchni 
geokratą.

Uczestnicy podkreślili, że plany dotyczące miejsc 
parkingowych powinny być spójne z założeniami MPZP, 
dotyczącymi przebiegu dróg dla rowerów i innych 
parametrów ulicy, ale także z założeniami planowanej strefy 
płatnego parkowania niestrzeżonego.
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Inne uwagi

Ogólne założenia projektu. Projekt został uznany za bardzo 
zachowawczy w sensie zachowania stanu istniejącego i bez 
prób pokonania przeszkód z tym stanem związanych. Wiele 
głosów wskazywało potrzebę znalezienia finansowania i 
wykonania kompleksowej przebudowy ulicy. Mając 
świadomość, że koncepcja zieleni to nie jest projekt 
przebudowy, mieszkańcy wskazywali jednak, że nasadzenia 
nowych drzew przy jednoczesnym zachowaniu istniejącego 
przekroju ulicy, szerokości jezdni, pasów ruchu, chodników 
mogą w przyszłości utrudnić znaczniejszą przebudowę 
ulicy uwzględniającą np. DDRy, miejsca na ogródki 
gastronomiczne, przesuwanie granicy jezdni, poszerzanie 
chodników.

Pojawiały się także głosy postulujące wydłużenie 
projektowanego odcinka ulicy wzdłuż ulicy Zamoyskiego i 
Targowej do wiaduktu kolejowego.

Zwracano też uwagę, że niepokojący jest plan 
finansowania zaprezentowanych zmian ze środków 
bieżących. Uczestnicy konsultacji obawiali się, że 
wydłuży to proces realizacji zazieleniania. 

Rozwiązania szczegółowe

Uczestnicy spotkania zarekomendowali utworzenie 
skweru przy Pomniku Budowy Szosy Brzeskiej i 
ochronę tego miejsca przed dalszą dewastacją oraz 
utworzenie niewielkiego skweru na rogu 
Grochowskiej i Gocławskiej (wzdłuż Grochowskiej 
319). W tym miejscu chodnik jest szeroki i 
osłupkowany i dobrze nadaje się  ministrefę relaksu. 

Wnioskowano również o demontaż barierek wzdłuż 
torowisk, które nie są wymagane przepisami, a 
użytkownicy uznali je za niepotrzebne.
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Pojawił się również głos zwracający uwagę na 
sytuację ptaków gniazdujących w budynkach, w 
szczególności wróbli. Wróble to ptaki, które na 
swoje siedliska wybierają wyłącznie budynki, jednak 
do prawidłowego odchowu młodych potrzebują 
wysokich krzewów, gdzie mogłyby się ukryć przed 
samochodami, wronami i psami. Przykładowo, jedno 
siedlisko wróbli znajduje się na ulicy Grochowskiej 
299, kamienicy gdzie wg planu nie zostanie 
zasadzone ani jedno drzewo a krzewów również 
przybędzie niewiele. 

Uwagi do procesu konsultacji

Konsultacje były opóźnione z niejawnych przyczyn 
o prawie rok, a informację o spotkaniu łatwo było 
przegapić. 



WNIOSKI



WNIOSKI

W drugim etapie procesu zebraliśmy ponad sto 
niepowtarzających się uwag od mieszkańców, ze 
spotkania konsultacyjnego i poprzez e-mail.

Najczęściej poruszanym tematem była zieleń, a 
konkretnie nasadzenia szpalerowe wzdłuż ulicy i 
wzdłuż torowisk, ochrona i pielęgnacja zieleni, 
oraz preferowane gatunki. Wskazano konkretne 
lokalizacje wymagające szczególnej uwagi 
zespołu projektowego wraz z propozycjami ich 
zazieleniania. 

Wiele głosów dotyczyło chodników i dróg dla 
rowerów - ich szerokości, przebiegu i 
funkcjonalności. Pojawiły się także sugestie 
dotyczące korekt dotyczących pasów jezdni. 

Sporo uwagi uczestnicy konsultacji poświęcili 
sprawie parkowania. Wskazali konkretne lokalizacje 
wraz z sugestiami rozwiązań. Omawiali kwestie 
bezpieczeństwa i wzajemnej współzależności 
zieleni, miejsc parkingowych i przestrzeni dla 
pieszych. Podkreślili także  konieczność uzgodnienia 
rozwiązań parkingowych z założeniami planowanej 
strefy płatnego parkowania niestrzeżonego.

Ogólnie, projekt został przyjęty ze zrozumieniem, a 
uwagi krytyczne miały konstruktywny charakter. 
Mieszkańcy zwracali uwagę na to, że nowe 
zagospodarowanie ulicy powinno wykraczać poza 
kwestie związane z zielenią i obejmować 
kompleksową przebudowę ulicy. 
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REKOMENDACJE

W koncepcji aranżacji zieleni ulicy Grochowskiej 
rekomendujemy zmiany, które wprowadzą 
wizualne ujednolicenie oraz poprawę 
funkcjonalności tej przestrzeni poprzez:

▪ wprowadzenie ciągłych, powtarzalnych 
nasadzeń drzew - aleje i szpalery wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych;

▪ wprowadzenie krzewów izolujących ciągi 
piesze od przestrzeni ulicy;

▪ wprowadzenie łąk bylinowych zwiększających 
bioróżnorodność, estetykę oraz działających 
łagodząco na zjawisko tworzenia się wysp 
ciepła w miastach;

▪ zaprojektowanie zieleni otaczającej miejsca 
pamięci narodowej;

▪ stworzenie miejsc odpoczynku poprzez 
wprowadzenie ławek z towarzyszącymi im 
koszami na śmieci;

▪ wprowadzenie zieleni na przystanki komunikacji 
miejskiej oraz obszary przylegające do torów 
tramwajowych;

▪ uporządkowanie miejsc parkingowych w obrębie 
ulicy z jednoczesnym zachowaniem bilansu 
miejsc parkingowych.



CO DALEJ? TYTUŁ ROZDZIAŁU



CO DALEJ?

Zebrane w drugim etapie konsultacji uwagi, 
postulaty i opinie mieszkańców zostały 
przekazane zespołowi projektantów 
odpowiedzialnemu za przygotowanie 
projektu ulicy Grochowskiej. Po zapoznaniu 
się ze wszystkimi głosami i weryfikacją 
możliwości wprowadzenie sugerowanych 
zmian zostanie przygotowany projekt 
uwzględniający możliwe do wprowadzenia 
zmiany. Publikacja ostatecznej koncepcji 
zazieleniania ulicy Grochowskiej planowana 
jest na pierwszy kwartał 2022 roku.

Fragment koncepcji zazieleniania ulicy Grochowskiej –
drzewa projektowane



INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

KONSULTACJE ZREALIZOWAŁ

Think Tank Miasto



DZIĘKUJEMY 
ZA WSZYSTKIE OPINIE!



AKCJA INFORMACYJNA TYTUŁ 
DZIAŁU



AKCJA INFORMACYJNA - 2 ETAP 1 z 
2

Do dystrybucji trafiło ok. 100 plakatów informujących o 
konsultacjach społecznych dotyczących ulicy 
Grochowskiej. Plakaty były wywieszane w miejscach 
publicznych (słupy ogłoszeniowe, itp.), na (otwartych) 
klatkach schodowych oraz w punktach handlowych i 
usługowych, o ile personel wyraził na to zgodę. 
Ostateczna liczba rozwieszonych plakatów zależała więc 
od lokalnych uwarunkowań. 

Plakat informujący o konsultacjach społecznych 
ul. Grochowskiej
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Ponadto, informacja o konsultacjach społecznych pojawiła 
się na stronie internetowej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy:
http://zzw.waw.pl/2021/08/31/zielone-ulice-rusza-drugi-
etap-konsultacji-spolecznych-ul-grochowskiej/?b=37

oraz na Facebooku Zieleń Warszawska:
https://www.facebook.com/ZarzadZieleniWarszawy

oraz na stronie 
konsultacje.um.warszawa.pl/zielen_na_grochowskiej_2 i na 
FB konsultacje Warszawa

Plakaty informujące o konsultacjach społecznych 
ul. Grochowskiej

http://zzw.waw.pl/2021/08/31/zielone-ulice-rusza-drugi-etap-konsultacji-spolecznych-ul-grochowskiej/?b=37
https://www.facebook.com/ZarzadZieleniWarszawy


ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU
Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które 
wpłynęły w trakcie konsultacji do pobrania
ze strony konsultacje.um.warszawa.pl


