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O PROJEKCIE

Ten raport podsumowuje najważniejsze 
tematy, które mieszkańcy poruszyli 
w konsultacjach ulicy Puławskiej. 

Znajdziesz w nim też skrócony opis 
projektu koncepcyjnego nowego 
zagospodarowania ulicy.

Koncepcja zmian na ul. Puławskiej 
powstała w ramach większego projektu 
"Zielone ulice", obejmującego w sumie 
kilkadziesiąt ulic. Wykonawcy wszystkich 
projektów zostali wyłonieni zgodnie 
z procedurami przetargowymi przez Zarząd 
Zieleni m.st. Warszawy.

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.

Wypracowana z mieszkańcami koncepcja w 
zakresie zagospodarowania pasów 
drogowych zielenią oraz modernizacji ulicy 
będzie wykonana przez Zarząd Zieleni m.st. 
Warszawy w kolejnych latach jako element 
realizacji inicjatywy Milion Drzew Dla 
Warszawy, a także będzie służyła innym 
jednostkom miejskim przy planowanych 
remontach i przebudowach.



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 (26 stycznia 2018 – 5 lutego 2018).

Spotkanie diagnostyczne odbyło się 4 lutego 2018 r. (niedziela) 
w godz. 10:00 - 13:30 w Bibliotece Multimedialnej, ul. Tyniecka 40a (mokotowski 
odcinek ulicy);
w godz. 14:30 – 17:00 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów (Zielony 
Ursynów), ul. Kajakowa 12b (ursynowski odcinek ulicy).

• Zbierania uwag do koncepcji. Uwagi można było zgłaszać droga e-mailową, 
pocztą, podczas spotkania (12 kwietnia 2018 – 30 kwietnia 2018).

Spotkanie obejmujące prezentację koncepcji odbyło się 15 kwietnia (niedziela) 
w godz. 10:00 - 13:00 w Centrum Konferencyjnym Warszawianka, ul. Merliniego 
2a (mokotowski odcinek ulicy);
w godz. 14:00 – 17:00 w Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12b 
(ursynowski odcinek ulicy).

Szczegółowy opis akcji informacyjnej i przebiegu konsultacji znajduje się 
w osobnym dokumencie. Link do niego znajdziesz w ramce na końcu raportu.



UWAGI Z PIERWSZEGO 
ETAPU KONSULTACJI

Podczas I etapu konsultacji zebrano 133 pytań, uwag i postulatów. Wypowiedzi  
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści 
zostały zapisane łącznie. 

ZIELEŃ

• Chciałbym, aby postawiono donice z kwiatami na odcinku od ul. Madalińskiego 
do ul. Odyńca.

• Proponuję więcej zieleni między pl. Unii Lubelskiej a ul. Rakowiecką.

• Proszę o zazielenienie otoczenia pomnika J. Matejko.

• Proponuję parklety z zielenią na rogu ul. Puławskiej i ul. Goworka.

• Proponuję zrewitalizować zieleń wokół skweru Orszy.

• Chciałbym odtworzenia i przedłużenia szpaleru drzew w północnym odcinku 
ul. Puławskiej.

• Proszę zazielenić plac na skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Rakowiecką oraz 
skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Dolną.

• Teren pomiędzy ul. Puławską a biblioteką publiczną przy ul. 6 Sierpnia proponuję 
obsadzić gęstą roślinnością niwelującą hałas od ulicy.

• Proponuję wprowadzić zielone bariery w postaci drzewek, żywopłotu, żyjącej 
całorocznej zieleni pomiędzy chodnikiem a ulicą.

• Proszę o zagospodarowanie zielenią terenu przy Dzielnicowym Domu Kultury na 
Ursynowie.

• Proponuję posadzić drzewa przy ul. 6 Sierpnia.

• Proponuję obsadzić fasadę nowego ratusza pnączami bluszczu, winogronu i chmielu.

• Sugeruję zazielenić pas pomiędzy jezdniami przy ul. Jagiellońskiej.

• Uważam, że potrzebne są różnorodne drzewa, pod względem wysokości i kształtu oraz 
gatunki przyciągające ptaki.

• Sugeruję sadzenie możliwie dużych drzew wprost w gruncie oraz wybieranie roślin 
całorocznych.

• Zielone torowiska na całej długości ul. Puławskiej.

• Chciałbym drzewa po obu stronach torów tramwajowych a pomiędzy drzewami 
żywopłot.

• Sugeruję zamianę słupków na krzewy lub żywopłot wszędzie, gdzie jest taka możliwość.



UWAGI Z PIERWSZEGO 
ETAPU KONSULTACJI

ZIELEŃ cd.

• Proponuję zamianę miejsc postojowych na chodniku na drzewa i rabaty z krzewami, 
zwłaszcza przy ruchliwym skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Dolną.

• Proponuję pokrycie niską zielenią wiat przystankowych oraz ekranów akustycznych.

• Postuluję o oddzielenie chodnika i ścieżki rowerowej zielenią.

• Proponuję zielony dach nowego Urzędu Dzielnicy.

MAŁA ARCHITEKTURA

• Chciałbym, aby postawiono ławki co 50m zgodnie ze standardami wykonania 
infrastruktury pieszej m. st. Warszawa, a teren pod ławką powinien być wyznaczony 
np. płytami, granitem.

• Sugeruję wymianę ławek i mebli miejskich na skwerze Orszy, obecne są mocno zużyte 
oraz umieszczenie ławek przy innych skwerach (np. przy ul. Kajakowej albo przy 
ul. Jagielskiej)

• Sugeruję umieszczać ławki, kosze oraz parkingi dla rowerów przy przystankach 
autobusowych.

• Postuluję o kosze na śmieci z pokrywami, zlokalizowane przy przejściach dla pieszych.

• Proszę o uwzględnienie w projekcie kranów z kranówką.

• Proponuję małe, minimalistyczne fontanny w wielu miejscach.

• Sugeruję stworzyć miejsca wypoczynku przy przystankach tam, gdzie jest na to miejsce.

• Uważam, że okolice przystanków powinny być poszerzone, ponieważ obecnie piesi 
czują się na nich jak na poboczu autostrady. 

• Wyniesienia wymaga przystanek "Bogatki" w stronę Piaseczna, ponieważ tworzą się 
koło niego kałuże.

• Proponuję zaprojektować miejsce pod szlak instalacji artystycznych nawiązujący do 
projektu „Mokotów – Centrum Wszechświata”.

• Sugeruję zrobić przystanek tramwajowy przed kościołem św. Michała i przesunąć 
pozostałe przystanki.

• Proponuję stację Veturilo przy DOK Ursynów oraz przy ul. Jagielskiej.

• Stworzyć miejsca wypoczynku na rogu ul. Puławskiej i ul. Dworkowej, na rogu 
ul. Puławskiej i ul. Malczewskiego, przy ul. Karczunkowskiej, pomiędzy ul. 
Karczunkowską a ul. Baletową, oraz przy ul. Kajakowej, na pl. Unii Lubelskiej.



UWAGI Z PIERWSZEGO 
ETAPU KONSULTACJI

CIĄGI KOMUNIKACYJNE

• Postuluję o wymianę nawierzchni chodników.

• Uważam, że należy zabezpieczyć chodniki i strefę pieszą przed samochodami.

• Sugeruję zmniejszyć ilość pasów ruchu ul. Puławskiej na 2x2 (zamiast 2x3), 
a odzyskaną przestrzeń przeznaczyć na zieleń, rowery, miejsca postojowe dla 
samochodów.

• Uważam, że należy dobrze ustawić światła na rogu ul. Goworka i ul. Puławskiej, 
bo są źle ustawione.

• Proponuję wprowadzić ścieżkę rowerową po obu stronach ul. Puławskiej, 
zabezpieczoną przed parkowaniem oraz połączyć ją z istniejącymi ścieżkami.

• Sugeruję zrobić przejazdy rowerowe wokół skrzyżowania z ul. Wałbrzyską i al. 
Lotników oraz po północnej stronie skrzyżowania z ul. Domaniewską.

• Postuluję o więcej przejścia dla pieszych (m.in. w osi ul. Olszewskiej wraz z dojściem 
do przystanków tramwajowych, na ul. Różanej, po północnej stronie skrzyżowania 
z Domaniewską).

• Sugeruję zamknąć wyloty ulic lokalnych lub wynieść je do poziomu chodników zgodnie 
ze standardami infrastruktury pieszej m. st. Warszawa.

• Sugeruję przeprojektować wejście do parku Morskie Oko oraz zbudować wejście 
do parku Dolina Służewiecka po stronie wschodniej zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu.

INNE

• Podpisuje się obiema dłońmi pod inicjatywą zazielenienia ul. Puławskiej.

• Postuluję, aby zrealizować projekt Centrum Lokalnego Skweru Orszy zgodnie 
z koncepcją architektoniczną, która wygrała w konkursie.

• Sugeruję zrobić jak najszybciej projekt z budżetu partycypacyjnego „Mokotów – 
Centrum Wszechświata czyli „karmnik dla korników”.

• Proponuję uwzględnić projekt przebudowy Dworca Południowego prowadzony 
przez ZTM.

• Postuluję o realizację projektu wybranego w budżecie partycypacyjnym pt. 
„Zielona Puławska”.

• Uważam, że należałoby zmienić sposób informowania o konsultacjach tak, 
aby dotrzeć do jak największej liczby osób potencjalnie zainteresowanych.



UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

Podczas II etapu konsultacji zebrano 866 pytań, uwag i postulatów. Wypowiedzi  
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści 
zostały zapisane łącznie. 

OGÓLNE DOT. KONCEPCJI

• Zdecydowanie popieram planowane zmiany na ulicy Puławskiej, w tym zwężenie ulicy 
i ograniczenie ruchu samochodowego, wprowadzenie zieleni oraz przywrócenie 
równowagi w przestrzeni ulicy uwzględniającej różnych użytkowników: kierowców, 
pieszych i rowerzystów.

• Stanowczo protestuję przeciwko pomysłowi zwężenia ul. Puławskiej, ponieważ taki 
projekt zupełnie zablokuje południową cześć miasta, gdzie już i tak są olbrzymie korki.

• Wydaje mi się, że należy przeprowadzić analizę rozkładu ruchu w celu zbadania, jak 
zwężenie Puławskiej wpłynie na powstawanie zatorów i ruch samochodowy w całym 
mieście.

• Domagam się przeprowadzenia konsultacji społecznych w taki sposób, aby nie były one 
jedynie pozorem - co w moim mniemaniu powinno objąć rzetelną akcję informacyjną 
oraz dopuszczenie do głosu również tych, którzy mieszkają w okolicach ul. Puławskiej 
oraz na co dzień z niej korzystają.

• Uważam, że próba zrobienia z ulicy Puławskiej terenu zieleni i odpoczynku dla ludzi jest 
chyba nietrafiona ze względu na poziom hałasu i zanieczyszczenie powietrza.

• Proszę uwzględnić w koncepcji najnowsze nasadzenia drzew zrealizowane w ramach 
budżetu partycypacyjnego w Parku Dolina Służewiecka.

• Postuluję, aby zastosowano wreszcie uchwałę krajobrazową i zmniejszono liczbę 
rażąco brzydkich reklam, ledowych wyświetlaczy i wyjątkowo agresywnych szyldów.

• Uważam, że zagospodarowanie okolic Dworca Południowego powinno zostać 
uzgodnione z Zarządem Transportu Miejskiego w zakresie możliwości przekształceń 
w obszarze planowanego dworca.

• W dalszej przyszłości, po wybudowaniu całości trasy N-S (S79, S7) uważam, że warto 
zastanowić się nad zwężeniem ul. Puławskiej także w części ursynowskiej i 
wprowadzeniem na odzyskane miejsce kolei dojazdowej do Piaseczna.

• Zwracam uwagę, że projektowana zieleń oraz układ komunikacyjny wymaga 
skoordynowania z założeniami koncepcji zagospodarowania kampusu UW Służewiec.

• Uważam, że przedstawiona przez Państwa koncepcja węzła 
Goworka-Spacerowa-Rakowiecka jest korzystniejsza od tej przedstawionej przez 
Tramwaje Warszawskie 
w 2017 roku, zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

• Prosimy o uwzględnienie wszystkich planowanych przebiegów tras tramwajowych 
w rejonie Dworca Południowego i wzdłuż al. Wilanowskiej.



UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

OGÓLNE DOT. KONCEPCJI cd.

• Chciałabym Państwa uprzejmie prosić o włączenie obszaru zaniedbanego 
i zdegradowanego Skweru Małkowskich do planu zazielenienia ul. Puławskiej 
ze względu na fakt bezpośredniej bliskości skweru z ul. Puławską.

• Zwracam uwagę, że przy skwerze Broniewskiego "Orszy" należy uwzględnić zmiany 
planowane w ramach budowy centrum lokalnego.

• Szczegółowa analiza prezentowanych odcinków dość jasno wykazuje, że podstawowym 
cele całej inwestycji jest budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Puławskiej, a kwestia 
nowych nasadzeń jest wyłącznie kwestia towarzyszącą.

• Sugeruję zamianę ciągów pieszo-rowerowych na ścieżki rowerowe i odseparowane 
chodniki ze względu na bezpieczeństwo pieszych.

• Dlaczego projekt sprawia wrażenie jakby został przygotowany wyłącznie we 
współpracy z miejskimi aktywistami, cyklistami - rowerowymi ekstremistami, 
organizacjami pozarządowymi i ludźmi, którzy po prostu nie korzystają z samochodów 
w swoim codziennym życiu?

• W mojej ocenie Miasto powinno kierować się w swoich decyzjach zasadami demokracji, 
gdzie wszystkie rozwiązania, szczególnie te dotyczące przemieszczania się ludzi 
w granicach m.st. Warszawy, są zoptymalizowane pod względem przepustowości 
i kosztów.

BEZPIECZEŃSTWO / KOMFORT ŻYCIA

• Sugeruję przeanalizowanie rozkładu planowanej i już istniejącej zieleni pod kątem 
bezpieczeństwa ruchu - czy drzewa i krzewy nie ograniczą widoczności?

• Uważam, że planowane działanie spowoduje zwiększenie korków na Mokotowie, 
a przez to większą emisję spalin, czego skutkiem będzie większy smog i liczba chorób 
mieszkańców tej dzielnicy.

• Uważam, że proponowane zmiany zakładają zmniejszenie przestrzeni dla pieszych 
(chodników), a ponadto pogorszy się bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez 
wyznaczanie przejazdów rowerowych w miejscach, gdzie widoczność rowerzystów 
z samochodów jest słaba, co jest sprzeczne z obecnymi przepisami.

• Proszę o rozważenie odseparowania placu zabaw przy ul Kajakowej od ul. Puławskiej 
poprzez gabiony z zielenią, podobnie skwer pomiędzy ul. Dzierzby a budynkiem studni 
oligoceńskiej



UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

ZIELEŃ

• Popieram zielone torowiska na całej długości ul. Puławskiej.

• Prosimy o nielokalizowanie drzew w takim zagęszczeniu w obrębie przystanków 
tramwajowych i wzdłuż torowiska - projektowane lub istniejące drzewa (w tym ich 
korony) nie mogą znajdować się w kolizji z siecią trakcyjną.

• Chciałbym zgłosić propozycję utworzenia w naszej okolicy choćby niewielkiego ogrodu 
społecznego.

• Uważam, że teren pomiędzy wyjściem z metra a dworcem autobusowym mógłby zostać 
upiększony krzewami i niskimi drzewami, które wiosną kwitną, a w lecie dają cień 
i chłód.

• Postuluję o dodatkowe drzewa na odcinku Romera-Mysikrólika.

• Chciałam poddać pomysł o tym, by sadzić tzw. Oxytree. Drzewa te szybko rosną, 
pięknie kwitną i co najważniejsze oczyszczają powietrze ze smogu.

• Chciałabym, żeby pojawiły się klomby, takie jak przy Pl. Unii Lubelskiej albo donice z 
kwiatami (np. w miejscach notorycznie zastawianych przez nielegalnie parkujących 
kierowców aut).

• Postuluję o więcej zieleni przed Shopping Puławska (d. Supersam). Obecnie jest tu tylko 
jedno drzewo i dookoła beton.

• Wnioskuje o rozszerzenie fragmentu zieleni przy wylocie z ul. Narbutta, Skolimowskiej 
oraz Willowej, analogicznie jak rozwiązany w projekcie fragment zieleni przy ul. 
Madalińskiego.

• Proponuję posadzenie drzew o nazwie „Cesarskie drzewka szczęścia”, ponieważ szybko 
rosną, mają duże liście i pięknie kwitną.

• Proponuję zrobienie "ekranów" zieleni od jezdni głównych z krzewów maksymalnie 
rosnących do 1,2 metra.

• Moim ogromnym marzeniem jest zieleń ozdobna, łąkowa, naturalna, sprzyjająca 
bioróżnorodności.

• Proszę zazielenić skrzyżowanie ul. Puławskiej z ul. Pileckiego/Poleczki.

• Chciałabym, żeby o zasadzone drzewa i krzewy dbano i żeby mieszkańcy wiedzieli, 
co to za gatunki i jakie mają potrzeby oraz jakim zwierzętom służą.

• Uważam, że wzdłuż Wyścigów wskazane byłoby zasadzenie podwójnego szpaleru 
drzew.

• Zgłaszam, że trawniki powinny być wertykulowane, aby lepiej wchłaniały wodę 
deszczową oraz należy zapewnić spływ wody z chodnika w stronę trawnika.

• Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na możliwość uzupełnienia drzew przy 
ul. Naruszewicza.



UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

ZIELEŃ cd.

• W obrębie ulic Tyniecka, Woronicza, Krasickiego, okolice Królówki ubyło sporo drzew. 
Postuluję o nowe nasadzenia w tym obszarze.

• Uprzejmie proszę o rozważenie posadzenia więcej zieleni przy skręcie w ulicę Rejtana 
z ulicy Puławskiej oraz na skrzyżowaniu ulicy Puławskiej i Rakowieckiej oraz przy 
centrum lokalnym.

• Formą zazieleniania może być np. wypełnianie zielenią centralnych placów rond, które 
obecnie nagminnie są wypełniane kostką i betonem.

• Uważam, że korony drzew powinny zaczynać się 2-3 metrach, a nie na 5 metrach, 
jak zaprezentowano na ikonografikach.

• Wnioskujemy o uwzględnienie rozrostu roślin, szczególnie w skrajni projektowanych 
dróg dla rowerów oraz sadzenie takich roślin by nie ograniczały widoczności, 
szczególnie w miejscach potencjalnych kolizji rowerzystów z samochodami i pieszymi.

• Zwracam się ze szczególnym wnioskiem o uwzględnienie w projekcie żywopłotów, 
krzewów na odcinku od ul. Samsonowskiej do ul. Mysikrólika, po zachodniej stronie.

ORGANIZACJA RUCHU

• Zwracam uwagę na konieczność oddzielenia ruchu pieszego od rowerowego 
szczególnie w okolicy pl. Unii Lubelskiej, gdzie już jest niebezpiecznie, a poprowadzenie 
drogi rowerowej spowoduje natężenie ruchu rowerowego.

• Proponuję tworzenie gęstej ściany krzewów (np. cisów lub tawliny) między ulicą 
a ścieżką rowerową/chodnikiem, szczególnie na odcinku ul. Wilanowska - Wyścigi, 
gdzie auta się rozpędzają.

• Postuluję o poprowadzenie Buspasa w obie strony ul. Puławską.

• Sugeruję zrezygnować z zatoki autobusowej przechodzącej w pas skrętu 
w ul. Olszewską, a w zamian odseparować chodnik od drogi dla rowerów.

• Proponuję wydłużyć pas do skrętu w prawo w ul. Dolną, kosztem miejsc parkingowych.

• Proponuję zrobić krótki buspas jako trzeci pas na odcinku: ul. Okolska - przystanek Park 
Dreszera w stronę Centrum, aby autobusy skręcające z ul. Odyńca w lewo 
w ul. Puławską nie blokowały skrzyżowania.

• Wnioskuję o uproszczenie układu komunikacyjnego w rejonie Dworca Południowego, 
w tym likwidację dodatkowego lewego pasa (obecnie postój taksówek) wzdłuż 
wschodniej jezdni ul. Puławskiej.

• Sugeruje dokonać drobnych zmian, aby zwiększyć przepustowość skrzyżowań, 
w szczególności z ul. Dolną, Idzikowskiego oraz Spacerową.
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• Postuluję o likwidację pasa do skrętu w prawo z ul. Puławskiej w ul. Olszewską (ruch 
znikomy, nie potrzeba pasa).

• Proponuję dorobić drugi krótki pas do skrętu w prawo z ul. Puławskiej w ul. Goworka, 
ponieważ auta skręcające w prawo generują ogromne korki na ul. Puławskiej.

• Proponuję, aby środkowy pas ul. Puławskiej na odcinku od ul. Odyńca do ul. Dolnej był 
zarówno do jazdy na wprost, jak i w prawo.

• Proponuję likwidację dodatkowych pasów dla prawoskrętów - w szczególności 
w ul. Olszewską, Belgijską, na stację paliw przy ul. Ursynowskiej itp.

• Wnioskuje o rozważanie usunięcia pasa ulicy Puławskiej w kierunku Placu Unii - 
kierunek południowy wzdłuż budynku galerii handlowej ‘Plac Unii’.

• Proponuję lekkie meandrowanie pasów na jezdni, które spowoduje, że kierowcy 
w naturalny sposób ograniczą prędkość, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo 
i ograniczy hałas, ale też może zwiększyć płynność ruchu i przepustowość (wg badań 
ruch najpłynniej odbywa się przy ok. 40 km/h). W takich okolicznościach można nawet 
wyłączyć sygnalizację świetlną na niektórych skrzyżowaniach, co dodatkowo 
poprawiłoby płynność ruchu.

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE / TRAMWAJOWE

• Prosimy o zaznaczenie istniejących tramwajowych peronów przystankowych.

• Proponuję konsekwentną likwidację wszystkich zatok autobusowych na całym odcinku 
ulicy Puławskiej.

• Proponowałbym przeprowadzić również konsultacje z Zarządem Transportu 
Miejskiego celem zaopiniowania pomysłu likwidacji zatok autobusowych. Proszę 
zauważyć, że te zatoki mogą służyć nie tylko jako przystanki, ale także jako miejsca 
dłuższego (kilkunastominutowego) postoju dla autobusów.

• Moim zdaniem konieczna jest zatoka autobusowa na przystanku Park Dreszera 
w stronę centrum.

• Proponuję zrobić przystanki tramwajowe "na mijankę", to znaczy, żeby przystanki 
w jedną i drugą stronę nie były naprzeciwko siebie, aby zyskać przestrzeń.

• Nie zgadzam się na likwidację przystanku tramwajowego Bukowińska, ponieważ jest 
on przy jednej z głównych poczt Mokotowa, a poza tym odległość między przystankiem 
Królikarnia, a metro Wilanowska jest zbyt duża, jak na odległość jednego przystanku.

• Proponuję zaplanować przesunięcie przystanku tramwajowego Madalińskiego 
na północną stronę skrzyżowania.

• Prosimy o naniesienie brakującego przystanku tramwajowego na ul. Rakowieckiej.
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• Moim zdaniem projekt powinien uwzględnić możliwość przeniesienia przystanków 
tramwajowych „Park Dreszera” i „Dworkowa” z południowej strony skrzyżowań 
na północną stronę.

• Niezrozumiała jest dla mnie lokalizacja przystanków autobusowych w rejonie 
skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Rakowiecką przed i za skrzyżowaniem. Słusznym 
pomysłem jest realizacja przystanku w ulicy Puławskiej na odcinku Rakowiecka - 
Olszewska, konsekwencją tej lokalizacji powinna być jednak likwidacja przystanku 
przed skrzyżowaniem.

• Proponuję rozważenie realizacji przystanku tramwajowego w ulicy Rakowieckiej jako 
wspólnego z przystankiem autobusowym.

• Proszę dodać zgubione przystanki tramwajowe przy ul. Idzikowskiego.

• Skróciłbym przystanek autobusowy Morskie Oko do minimum (obłożenie autobusami 
jest minimalne) i wyznaczył dzięki temu kilka miejsc parkingowych.

DROGA ROWEROWA

• Uważam, że wszystkie przebudowywane i przeprojektowywane skrzyżowania powinny 
mieć komplet przejazdów rowerowych.

• Moim zdaniem, w koncepcji brakuje przejazdu rowerowego przez ul. Puławską 
na wysokości ul. Rakowieckiej.

• Zwracam uwagę, żeby połączyć planowaną drogę rowerową z istniejącą infrastrukturą 
rowerową.

• Proszę uwzględnić możliwość pojawienia się kontraruchu rowerowego na bocznych 
ulicach, które są w tej chwili jednokierunkowe.

• Sugeruję wyprostować przebieg drogi dla rowerów na wysokości adresów Puławska 
101-105.

• Sugeruję zamienić miejscami chodnik i drogę dla rowerów na wysokości adresu 
Puławska 111A.

• Uważam, że bardzo potrzebne jest uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki 
rowerowej na odcinku Dolna - Rakowiecka.

• Moim marzeniem jest, aby drogi rowerowe były po każdej stronie ulicy, 
jak w Kopenhadze, zgodnie z kierunkiem jazdy samochodów.

• Sugeruję doprojektować wlot rowerowy jako trzecie ramię skrzyżowania ul. Ikara 
i ul. Bukowińskiej, a także uzupełnić o łącznik rowerowy do ślepego zakończenia ulicy 
Skolimowskiej.
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• Sugeruję wyznaczenie ciągłej infrastruktury rowerowej na odcinku Goworka – 
Olszewska. Ze względu na duże spodziewane natężenie ruchu rowerowego jego 
współdzielenie z ruchem pieszym jest niezasadne.

• Postuluję, aby przy projektowaniu infrastruktury rowerowej powstającej w ramach 
konsultowanego projektu stosować się do zaleceń opisanych w „Postaw na rower – 
podręcznik projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury” oraz „Standardy 
projektowe i wykonawcze systemu rowerowego m.st. Warszawy”.

• Sugeruję, aby w miejscach obecnie istniejącej infrastruktury rowerowej utrzymać jej 
funkcjonowanie.

• Apeluję, aby tak zaprojektować DDR, aby w miarę możliwości ograniczyć zabieranie 
ciągu pieszego.

• Uważam, że na odcinku Żywnego - Woronicza droga rowerowa po wschodniej stronie 
ulicy powinna być konsekwentnie prowadzona bliżej jezdni niż chodnik, tak by uniknąć 
zbędnych przecięć ciągów pieszych i rowerowych.

• Zgłaszam, że na skrzyżowaniu z ul. Woronicza należy uwzględnić przewidywaną 
kontynuację infrastruktury rowerowej w postaci pasów rowerowych lub drogi dla 
rowerów.

• Negatywnie opiniujemy pomysł przerywania dróg dla rowerów na wysokości przejścia 
dla pieszych i przystanków autobusowych w okolicach skrzyżowania z Rakowiecką. 
Ciągłość drogi dla rowerów powinna zostać zachowana po obu stronach jezdni.

• Moim zdaniem, wskazane byłoby uwzględnienie rezerwy pod drogę rowerową wzdłuż 
ul. Madalińskiego oraz możliwości przedłużenia drogi rowerowej po stronie wschodniej 
w głąb parku.

• Niepokoi mnie tylko projekt wprowadzenia ruchu zintegrowanego pieszo-rowerowego 
przy skrzyżowaniu z ul. Rakowiecką, ponieważ jest to miejsce bardzo ruchliwe.

• Popieram ścieżki rowerowe po obu stronach ulicy, jednak powinny być one lokowane 
w pierwszym rzędzie na jezdni, na wydzielonych, bezpiecznych pasach, a nie kosztem 
chodnika.

CHODNIK

• Proszę o uniemożliwienie samochodom parkowania na chodniku.

• Wydaje mi się, że na tak chętnie uczęszczanej przez pieszych arterii, przestrzeń 
chodników powinna po obu stronach wynosić min. 3m (optymalnie ok. 4-5m), dlatego 
proponuję zmiany w projekcie prowadzące w stronę skupienia się na bezpieczeństwie, 
wygodzie i komforcie pieszych.
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• Proponuję nieznaczne zwężenie pasa zieleni wzdłuż ul. Puławskiej po wschodniej 
stronie na odcinku od wysokości ul. Rakowieckiej do ul. Narbutta do ok. 2m w celu 
poszerzenia strefy chodnikowej (pieszej).

• Sugeruję doprojektować chodnik do tunelu pod ulicą po stronie wschodniej przy 
Potoku Służewieckim.

• Proponuję powierzchnie wyłączone z ruchu (znak drogowy P-21) zamienić na trawniki 
lub chodniki w formie wybrzuszeń (uszy Myszki Miki).

• Zwracam uwagę na intensywny ruch pieszych na południowym odcinku skrzyżowania 
ul. Puławskiej i ul. Rakowieckiej, gdzie zaprojektowana zatoka autobusowa jest zbędna i 
utrudni ruch pieszy.

• Zgodnie z Zarządzeniem Prezydent Miasta nr 1682/2017 wloty wszystkich ulic 
bocznych proponuję wykonać jako wyniesione do poziomu chodnika. W tych miejscach 
nie należy stosować oznaczonych przejść dla pieszych, a jedynie sugerowane (co nie 
umożliwia przechodzenia pieszym w innych miejscach lokalnych ulic).

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH / PRZEJAZDY ROWEROWE

• Uważam, że powinno również powstać więcej przejść pieszych, aby umożliwić sprawne 
przemieszczanie się pomiędzy dwiema stronami ul. Puławskiej, scalając je w jedną 
strefę funkcjonalną.

• Proponuję dodać przejście dla pieszych i przejazd rowerowy po północnej stronie 
skrzyżowania z al. Legionów Piłsudskiego.

• Postuluję o łatwiejszy dostęp do przystanku autobusowego Park Dreszera w stronę 
Centrum/Dolnego Mokotowa poprzez wyznaczenie przejścia dla pieszych przez 
północny fragmenty skrzyżowania Puławska/Odyńca.

• Proponuję dodać przejście dla pieszych i przejazd rowerowy po północnej stronie 
skrzyżowania z ul. Madalińskiego.

• Uważam, że na skrzyżowaniu z ul. Domaniewską powinien zostać uwzględniony 
komplet przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.

• Proponuję obustronne dojście do przystanku tramwajowego Rakowiecka 05 (również 
na wysokości ul. Olszewskiej).

• Moim zdaniem, ul. Puławska odcinek ursynowski - wymaga wytyczenia dodatkowych 
przejść naziemnych, bo piesi idący do pracy przy ul. Poleczki czy przy ul. Sójki/ Bogatki 
muszą iść naokoło.

• Wnioskuję o rozpatrzenie dodatkowego przejścia dla pieszych na peron tramwaju 
z południowo-zachodniej strony ul. Puławskiej (od ul. Olszewskiej).
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• Moim zdaniem przejście dla pieszych na wysokości Różanej może być niebezpieczne, 
jeśli nie będzie świateł.

• Uważam, że warto rozważyć przejście dla pieszych na wysokości ul. Wiktorskiej.

• Postuluję, aby zaprojektowano przejścia dla pieszych przez obydwa narożniki 
skrzyżowań (np. z ul. Dąbrowskiego), tak by nie trzeba było przekraczać jezdni 3 razy, by 
dojść do celu.

• Uważam, że przejazdy rowerowe przez małe uliczki nie powinny mieć sygnalizacji 
świetlnej, lepiej w takich miejscach wynosić przejazd, by samochody skręcające 
z głównej ulicy musiały bardzo zwolnić.

• Wnioskuję o dodanie przejścia dla pieszych pomiędzy Placem Unii, a MSWiA 
na wysokości - za ulicy Skolimowskiej.

MAŁA ARCHITEKTURA / ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI

• Sugeruję wyznaczenie przestrzeni na ogródki letnie dla lokali gastronomicznych lub 
takich, które mają taki potencjał.

• Proszę o rozważenie możliwości wyprowadzania przez najemców lokali użytkowych 
do floorboxów w posadzce zasilania., ew. ujednolicone zabudowy w okresie 
wiosenno-jesiennym, które pozwalają wydłużyć sezon.

• Chciałabym zasugerować umieszczenie stojaków rowerowych na wysokości adresów 
Puławska 82 i 84 oraz przy ul. 6 Sierpnia, dla korzystających z pobliskiej wypożyczalni 
publicznej.

•  Popieram usunięcie szpecących okolicę kiosków.

• Postuluję o likwidację barierek czy innego rodzaju przeszkód uniemożliwiających 
swobodny dostęp do przystanku.

• Zdecydowanie odrzucam pomysł utworzenia tak dużego wybiegu dla psów. Ważniejszą 
potrzebą mieszkańców jest utworzenie niewielkiego terenu zielonego z ławkami dla 
seniorów i placem zabaw dla dzieci.

• Chciałbym prosić o stworzenie stref społecznych w rejonach szerszych pasów zieleni: 
przy ul. Karczunkowskiej, między ul. Karczunkowską a ul. Baletową, przy ul. Kajakowej.

• Uważam, że warto pomyśleć o większej ilości koszy na śmieci i koszy na psie odchody.

• Moim zdaniem warto postawić tablicę informującą o poziomie toksyn i pyłów 
w powietrzu.

• Chciałbym wskazać na pastorały jako najodpowiedniejszy rodzaj latarni ulicznych dla 
odnowionej Puławskiej.
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• Podoba mi się pomysł Ostoi Ptaków przy pętli tramwajowej przy dworcu południowym.

• Postuluję o niskie płotki przy miejscach do parkowania równoległego na całej długości 
ulicy.

• Proszę o gęste rozmieszczenie ławek.

• Proszę o większą liczbę toalet.

• Ważny jest też dostęp do wody - dla zwierząt i ludzi. Być może udałoby się stworzyć 
w szerszych miejscach (np. przy skrzyżowaniu z ul. Goworka, przy Placu Unii Lubelskiej, 
przy Dworcu Południowym) małe oczka wodne / niewielkie proste fontanny czy inne 
tego typu rozwiązania.

PARKOWANIE

• Uważam, że parkingi przeznaczone dla dostawców oraz wyznaczone strefy parkowania 
podniosą komfort korzystania z jezdni.

• Uważam, że wszystkie zatoki postojowe (parkingowe) należy projektować w poziomie 
jezdni, nigdy w poziomie chodnika. Słupki usytuowane przy zatokach postojowych nie 
muszą zachowywać pół metra skrajni, co pozwala na zwiększenie użytkowej szerokości 
chodnika.

• Dodałbym miejsca parkingowe wzdłuż ul. Puławskiej poprzez przesuniecie drogi bliżej 
torów na wysokości adresu Puławska 108/110.

• Uważam, że w okolicach położonych bliżej centrum należy zwiększyć liczbę miejsc 
parkingowych wzdłuż ulicy.

• Rozmieszczenie miejsc parkingowych dla dostawców jest w mojej ocenie nielogiczne.

• Postuluję o projektowanie dużych parkingów wielopoziomowych a nie parkingów 
na poziomie 0.

• Postuluję wykonywać tylko parkingi równoległe, a wszystkie prostopadłe zlikwidować.

• Zgłaszam, że brakuje miejsc parkingowych na ul. Malczewskiego od strony północnej.

• Apeluję o znalezienie miejsc, gdzie można stworzyć parkingi. Chodzi o to, 
aby rozwiązania na Puławskiej nie spowodowały jeszcze większego problemu 
z parkowaniem na ulicach dochodzących - Dąbrowskiego, Narbutta, itd.

• Uważam, że wyznaczone miejsca dla samochodów dostawczych powinny mieć blokady, 
które uniemożliwią zajmowanie ich przez inne samochody, co skończy się blokowaniem 
pasa ruchu.



ODCINEK 1 MOKOTOWSKI 
OD PLACU UNII LUBELSKIEJ DO DOLINY SŁUŻEWIECKIEJ 
(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)

JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

1A 1B 1C

ODCINEK 1A 
PL. UNII LUBELSKIEJ – DWORZEC POŁUDNIOWY

Odcinek o wysokich walorach urbanistycznych, gęstej, pierzejowej zabudowie z 
usługowymi parterami, stanowiący serce Mokotowa. 

Projekt przewiduje reorganizacje sposobu parkowania i wprowadzenie na uwolnionej 
przestrzeni w obrębie chodników ciągu zieleni niskiej (byliny, żywopłoty, krzewy) z 
wkomponowanymi parkletami i miejscem pod ogródki kawiarniane. Przewiduje się także 
wprowadzenie i uzupełnienie obustronnych szpalerów drzew, a także, tam gdzie pozwoli 
na to ilość dostępnego miejsca, szpalerów w pasie środkowym, wzdłuż torów 
tramwajowych. Dominującym gatunkiem będzie platan klonolistny - gatunek odporny na 
warunki miejskie (m.in. zasolenie). W miejscach szczególnych np. na wysokości parku 
Dreszera, Szustrów, Królikarnia) przewiduje się lokalizację dodatkowych elementów 
małej architektury i stworzenie stref społecznych (pergole, zacieniacze, ławki miejskie, 
kosze itp.). W pasie dzielącym przewiduje się dodatkowo wprowadzenie spektakularnych 
nasadzeń zieleni niskiej (wysokich bylin ozdobnych) oraz wprowadzenie torowiska 
trawiastego. 
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ODCINEK 1A 
PL. UNII LUBELSKIEJ – DWORZEC POŁUDNIOWY

• Zawężenie przekroju ulicy do 2 pasów ruchu 
• Miejsca parkingowe zamiast istniejącego prawego pasa ruchu po obu stornach 

ulicy 
• Drogi rowerowe o szerokości 2 m po obu stronach ulicy 
• Chodnik o wiodącej szerokości nie mniejszej niż 2 m oraz sporadycznie 1,5 m na 

szczególnie wąskich odcinkach 
• Zachowanie i uzupełnienie szpalerów drzew po obu stronach torowiska 

tramwajowego oraz wprowadzenie szpalerów drzew pomiędzy jezdnią (miejscami 
parkingowymi) a chodnikiem (łącznie 4 szpalery) 

• Wprowadzenie zieleni niskiej po obu stronach torowiska tramwajowego oraz 
pomiędzy jezdnią (miejscami parkingowymi) a chodnikiem. 
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ODCINEK 1A 
PL. UNII LUBELSKIEJ – DWORZEC POŁUDNIOWY

Skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego i ul. Puławskiej – stan istniejący

Skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego i ul. Puławskiej – stan projektowany
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ODCINEK 1B 
DWORZEC POŁUDNIOWY

Aktualnie zdegradowany obszar węzła transportowego w przyszłości zostanie 
przekształcony w nowe lokalne centrum funkcjonalne. Obszar jest objęty miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, który definiuje obszary tworzące przestrzenie 
publiczne. Koncepcja przewiduje stworzenie bardzo atrakcyjnego zagospodarowania w 
obrębie tych przestrzeni, które będą reprezentacyjną wizytówką całego rejonu. W 
zależności od rodzaju sąsiedztwa (zabudowa mieszkaniowa, biurowa, usługi transportu) 
przewiduje się zróżnicowanie ogólnych założeń funkcjonalno-kompozycyjnych i 
wprowadzenie m.in.: 
- reprezentacyjnych placów o wielofunkcyjnym charakterze i współczesnej, miejskiej 
stylistyce (miejsce spotkań, ogródki kawiarniane, wydarzenia zewnętrzne, targi 
okolicznościowe) z wprowadzonymi nasadzeniami drzew, traw i bylin ozdobnych
- skwerów sąsiedzkich – terenów o dużym udziale powierzchni biologicznie czynnej i 
kameralnym charakterze
- terenów sportowo rekreacyjnych dla młodzieży
- ciągów ulicznych - obsadzonych jedno lub dwustronnymi szpalerami drzew
- zieleni reprezentacyjnej na wyspach dzielących - ciekawe, zmienne sezonowo nasadzenia 
pełniące rolę stricte dekoracyjną

Obszary przeznaczone docelowo pod zabudowę zostaną tymczasowo zaaranżowane jako 
murawy, łąki kwietne itp.

Fragment ulicy na odcinku mokotowskim 1B



JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

ODCINEK 1C 
DWORZEC POŁUDNIOWY – DOLINA SŁUŻEWIECKA

Odcinek zlokalizowany wzdłuż zabudowy wielorodzinnej oraz toru wyścigów. Potencjał 
usługowy zabudowy jest niewielki, w projekcie położono więc nacisk na walory ozdobne i 
izolacyjne proponowanej zieleni. Koncepcja przewiduje, w zależności od ilości dostępności 
przestrzeni:
- wprowadzenie obustronnych szpalerów drzew z uzupełniającą zielenią niską - krzewami 
ozdobnymi na odcinku między Doliną Służewiecką a Dworcem Południowym
- zwartych masywów drzew o dużych właściwościach fitoremediacyjnych i bylin łąkowych 
na wysokości toru wyścigów konnych

Fragment ulicy na odcinku mokotowskim 1C



JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

ODCINEK 1C
DWORZEC POŁUDNIOWY – DOLINA SŁUŻEWIECKA

• Pozostawienie 3 pasów ruchu 
• Droga rowerowa o szerokości 2,5 m po obu stronach ulicy 
• Chodnik o wiodącej szerokości nie mniejszej niż 2 m oraz sporadycznie 1,5 m na 

szczególnie wąskich  odcinkach 
• Wprowadzenie szpalerów drzew po obu stronach ulicy, wzdłuż ciągów pieszych i 

rowerowych oraz torowiska tramwajowego i w pasie środkowym dzielącym 
jezdnie (łącznie 5 szpalerów) 

• Wprowadzenie zieleni niskiej po obu stronach ciągów pieszych oraz rowerowych



JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

ODCINEK 1C 
DWORZEC POŁUDNIOWY – DOLINA SŁUŻEWIECKA

Róg al. Lotników i ul. Puławskiej – stan istniejący

Róg al. Lotników i ul. Puławskiej – stan projektowany



ODCINEK 2 URSYNOWSKI
OD DOLINY SŁUŻEWIECKIEJ DO GRANIC MIASTA
(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)

JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

2A 2B

ODCINEK 2A 
DOLINA SŁUŻEWIECKA – POLECZKI 

Odcinek zlokalizowany wzdłuż zabudowy wielorodzinnej oraz toru wyścigów. Potencjał 
usługowy zabudowy jest niewielki, w projekcie położono nacisk na walory ozdobne i 
izolacyjne proponowanej zieleni. Koncepcja przewiduje, w zależności od ilości dostępności 
przestrzeni: 
- wprowadzenie obustronnych szpalerów drzew z uzupełniającą zielenią niską - krzewami 
ozdobnymi na odcinku między Doliną Służewiecką a Dworcem Południowym
- zwartych masywów drzew o dużych właściwościach fitoremediacyjnych i bylin łąkowych 
na wysokości toru wyścigów konnych

Fragment ulicy na odcinku ursynowskim 2A



JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

ODCINEK 2A
DOLINA SŁUŻEWIECKA – POLECZKI

• Zawężenie pasów ruchu bez zmiany ich ilości
• Dwukierunkowa droga rowerowa o szerokości 2,5 m po obu stronach ulicy 
• Chodnik o wiodącej szerokości nie mniejszej niż 2 m oraz sporadycznie 1,5 m na 

szczególnie wąskich odcinkach 
• Wprowadzenie szpalerów drzew po obu stronach ciągów pieszych i rowerowych, a 

także nowe szpalery w pasie dzielącym jezdnie (łącznie 5 szpalerów) 
• Wprowadzenie zieleni niskiej po obu stronach ciągów pieszych i rowerowych oraz 

w pasie dzielącym jezdnie 
• Stworzenie miejsc odpoczynku wzdłuż projektowanej drogi dla rowerów
• Wprowadzenie zieleni w rowie melioracyjnym oraz stworzenie ogrodów 

deszczowych 
• Wprowadzenie roślinności buforowej oraz izolacyjnej pomiędzy chodnikiem a 

sąsiadującą zabudową (zwłaszcza o charakterze mieszkaniowym) 
• Dobór gatunkowy roślin o właściwościach fitoremediacyjnych 



JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

ODCINEK 2A
DOLINA SŁUŻEWIECKA – POLECZKI

Pas drogowy przy Wyścigach – stan istniejący

Pas drogowy przy Wyścigach – stan projektowany



JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

ODCINEK 2B 
POLECZKI – GRANICA WARSZAWY

Odcinek zabudowy o chaotycznym charakterze typu przedmiejskim, o znikomej obecności 
usług o charakterze miastotwórczym. Ciekawym aspektem tego odcinka jest brak 
kanalizacji deszczowej, co stało się pretekstem do zaproponowania linearnego tzw. 
ogrodu deszczowego (raingardens) - wybitnie atrakcyjnych zbiorowisk roślinnych o 
charakterze bagiennym, znoszących czasowe stagnowanie wody. Pozostałe nasadzenia 
wzmacniać będą efekt izolacyjny i fitoremediacyjny. 

Fragment ulicy na odcinku ursynowskim 2B



JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

ODCINEK 2B 
POLECZKI – GRANICA WARSZAWY

Róg ul. Klubowej i ul. Puławskiej – stan istniejący

Róg ul. Klubowej i ul. Puławskiej – stan projektowany



PODSUMOWANIE 
I WIĘCEJ INFORMACJI

Wszystkie uwagi i postulaty uczestników konsultacji dotyczące zarówno planowanej, 
jak i istniejącej już zieleni zostały wzięte pod uwagę i w miarę możliwości 
uwzględnione w koncepcji, a wskazane newralgiczne miejsca poddano szczegółowej 
analizie. W projekcie znalazły się także sugestie uczestników konsultacji dotyczące 
projektowanych zmian w zakresie ciągów komunikacyjnych oraz proponowane 
elementy małej architektury. 

Realizacja przekształceń ulic na podstawie kierunków wskazanych w koncepcji, będzie 
wieloletnim procesem podzielonym na etapy. Pierwszy z nich rozpocznie się już w roku 
2019 – będzie to 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.  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 ro1@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 

http://zzw.waw.pl/2018/11/21/raporty-z-konsultacji-spolecznych-zazielenmy-ulice/
http://zzw.waw.pl/2018/11/21/raporty-z-konsultacji-spolecznych-zazielenmy-ulice/
mailto:adruzd@zzw.waw.pl
http://zzw.waw.pl/2018/11/21/raporty-z-konsultacji-spolecznych-zazielenmy-ulice/
http://zzw.waw.pl/2018/11/21/raporty-z-konsultacji-spolecznych-zazielenmy-ulice/
http://zzw.waw.pl/2017/05/25/zieloneulice-warszawy/
mailto:kontakt@zzw.waw.pl
http://zzw.waw.pl/2017/05/25/zieloneulice-warszawy/
https://www.facebook.com/ZarzadZieleniWarszawy/

