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O PROJEKCIE

Ten raport podsumowuje najważniejsze 

tematy, które mieszkańcy poruszyli 

w konsultacjach alei Jana Pawła II i ulicy 

Chałubińskiego. 

Znajdziesz w nim też skrócony opis 

projektu koncepcyjnego nowego 

zagospodarowania ulicy.

Koncepcja zmian na al. Jana Pawła II 

i ul. Chałubińskiego 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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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 luty 2018)

Spotkanie diagnostyczne odbyło się 4 lutego 2018 r. (niedziela) w godz. 
10:00-13:30 w Społeczne Centrum bez Barier, ul. Smocza 3.

• 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 2018 r. 
(niedziela) od godz. 10:00 do 13:00 w IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Hoża 88.

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

Podczas I etapu konsultacji zebrano 9 pytań, uwag i postulatów. Wypowiedzi  
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści 
zostały zapisane łącznie. 

ZIELEŃ

• Należy nasadzić wysokie drzewa między chodnikiem a jezdnią na odcinku al. Jana 
Pawła II od al. Solidarności do ul. Anielewicza.

• Proponuję wykorzystanie donic z krzewami lub drzewami przy skrzyżowaniu al. Jana 
Pawła II z al. Solidarności, w przypadku niemożliwości nasadzeń w gruncie. 

• Należy nasadzić krzewy między jezdnią a torowiskiem na odcinku al. Jana Pawła II 
od al. Solidarności do ul. Anielewicza. 

• Postuluję podwójne szpalery drzew wzdłuż chodników.

• Proponuję zielone dachy pawilonów wzdłuż al. Jana Pawła II. 

MAŁA ARCHITEKTURA

• Postuluję o umieszczenie kilku ławek przy pawilonach na al. Jana Pawła II po obu 
stronach ulicy.

• Postuluję o zamontowanie koszy na śmieci wzdłuż al. Jana Pawła II. 

CIĄGI KOMUNIKACYJNE

• Proponuję zrobić parkingi równoległe do jezdni zamiast skośnych, żeby przy 
chodnikach była możliwość szerszych trawników z krzewami.

• Proponuję nowe przejścia dla pieszych na wysokości ul. Nowolipie i ul. Dzielnej. 
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

Podczas II etapu konsultacji można było wypowiedzieć się na temat koncepcji 
zagospodarowania (link do konsultowanej koncepcji znajdziesz w ramce na końcu 
raportu). Zebrano 85 pytań, uwag i postulatów. Wypowiedzi  uczestników konsultacji 
zostały przepisane i ujednolicone redakcyjnie, a te o zbliżonej treści zostały zapisane 
łącznie.

ZIELEŃ

• Proponuję aleję drzew odpornych na zanieczyszczenia miejskie z wykorzystaniem 
roślin iglastych – zielonych cały rok.

• Proponuję nasadzenia niskich krzewów oraz bylin w parterze. 

• Proponuję stworzenie zielonych torowisk.

• Proponuję zielone dachy na altanach śmietnikowych.

• Należy rozważyć posadzenie krzewów od strony jezdni, natomiast drzew od stron 
zewnętrznych pasa drogowego przy chodnikach. 

• Mocno nie rekomenduję nasadzeń w pasie rozdziału między jezdniami, ze względów 
bezpieczeństwa. 

MAŁA ARCHITEKTURA

• Proponuję zamontowanie ławek okolonych zielenią.

• Postuluję o równomierne rozmieszczeni koszy na śmieci.

• Postuluję o zamontowanie miejsc na rowery.

• Proponuję rozłożenie leżaków tam, gdzie to możliwe. 

• Proponuję uwzględnienie w projekcie stojaków z książkami. 

PARKINGI

• Należy pozostawić i uporządkować parking na rogu al. Jana Pawła II i al. 
Jerozolimskich po stronie Woli.

• Polecam rozwiązanie, gdzie pod centrum miasta są gigantyczne parkingi miejskie z 
wjazdem na nie z jezdni głównych tak by nie kluczyć i nie szukać wjazdu na wąskich 
drobnych ulicach.

• Postuluję wykonywać tylko parkingi równoległe, a wszystkie prostopadłe zlikwidować. 
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

DROGA ROWEROWA

• Uważam, że wariant zakładający wpuszczenie ruchu rowerowego w ulicę bez 
wydzielonej drogi dla rowerów ze względu na brak miejsca jest rozwiązaniem lepszym.

• Na al. Jana Pawła II istnieje ścieżka rowerowa, stąd nie ma potrzeby zabierania 
przestrzeni pieszym i ograniczania zieleni dla budowy zbędnej ścieżki po drugiej 
stronie ulicy. 

• Należy usunąć bardzo niebezpieczne dla pieszych i przecinające ruch pieszych „wąsy” 
na skrzyżowaniach np. al. Jana Pawła II i ul. Stawki. 

• Należy zapewnić ciągłą, wydzieloną drogę dla rowerów po obu stronach ulicy na 
całym odcinku objętym projektem. 

• Należy zastosować 3m jako domyślnej szerokości drogi dla rowerów. 

• Należy uwzględnić możliwość dwukierunkowego ruchu rowerowego na wszystkich 
poprzecznych ulicach jednokierunkowych. 

• Należy połączyć łącznikami drogę rowerową wzdłuż al. Jana Pawła II z ulicami: Pawią, 
Niską (po obu stronach drogi) i Edelmana. 

• Należy uwzględnić komplet przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu z ul. 
Anielewicza. 

• Należy uwzględnić komplet przejazdów rowerowych wokół skrzyżowania z al. 
Solidarności.

• Należy zadbać o przejazdy dla rowerzystów wokół ronda Czterdziestolatka, jak też w 
ciągu Nowogrodzkiej. 

CIĄGI KOMUNIKACYJNE

• Postuluję o nie zawężanie ulicy, które spowoduje wzmożenie ruchu samochodowego, 
a co za tym idzie wzrost poziomu emisji spalin do atmosfery oraz poziomu hałasu, a 
także utrudniony dojazd służb w omawiane okolice w razie awaryjnej konieczności 
(karetki pogotowia, straż itp.). 

• Postuluję o ustawienie świateł na „zieloną falę” na al. Jana Pawła II. 

• Nie należy burzyć estakady przy Dworcu Centralnym, ponieważ bez estakady 
pokonanie ronda Czterdziestolatka zajmowałoby zapewne około 20 minut. 

• Należy przywrócić przejście podziemne do Dworca Centralnego z al. Jana Pawła II przy 
ul. Chmielnej. 

• Należy przeprowadzić rzetelne analizy ruchu, jak ewentualne wydłużenie przestrzeni 
przystankowej koło Hali Mirowskiej wpłynie na ruch drogowy. 
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

CIĄGI KOMUNIKACYJNE c.d.

• Uważam, że al. Jana Pawła II powinna mieć domyślny przekrój 2x2 pasy ruchu i do 
tego powinny zostać dostosowane nasadzenia drzew.

• Na wlotach wszystkich ulic bocznych bez sygnalizacji należy zachować ciągłość 
nawierzchni i niwelety chodnika/drogi dla rowerów. 

INNE

• Zwracam uwagę na brak odpowiedniej kampanii informacyjnej, która w sposób 
rzetelny przedstawiłaby w/w projekt w oczach szerokiej rzeszy zainteresowanych 
Warszawiaków i pozwoliłaby im na zabranie głosu w tej jakże ważnej sprawie.

• Stwierdzam, że projekt jest rewelacyjny, a miasto zyska dwie ulice z większą ilością 
zieleni, bardziej przyjazne dla mieszkańców, pieszych i rowerzystów. 
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ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE

1. Wzmocnienie i renowacja istniejących, alejowych nasadzeń ulicznych. Do kontynuacji, 

uzupełnienia lub renowacji nasadzeń alejowych wzdłuż ulic, zaproponowano gatunki i 

odmiany drzew, które są̨ obecnie gatunkiem dominującym w nasadzeniach na danej ulicy 

lub jej części. Wyjątkiem są̨ szybko rosnące i łamliwe gatunki takie jak klon srebrzysty, 

topola biała, topola czarna itp. stwarzające jako okazy dorosłe zagrożenie podczas silnych 

wiatrów. W miejscach gdzie występują̨ nasadzenia alejowe wykonane z tych gatunków 

drzew, proponowana jest wymiana całych nasadzeń́ na inne gatunki, odpowiednie dla 

nasadzeń ulicznych. 

2. Wzmocnienie nadrzędności ruchu pieszego nad ruchem samochodowym i rowerowym. W 

projekcie staraliśmy się o ochronę pieszych jako „najsłabszych” użytkowników przestrzeni 

ulicznych, i nie wyodrębnianie, na przykład nowych ścieżek rowerowych kosztem 

przestrzeni pieszej. Dodatkowo zaproponowaliśmy w niektórych miejscach zamianę 

typowych przejść dla pieszych (zebry), w miejscach niskiego natężenia ruchu kołowego, w 

place pieszo-jezdne, zwalniające ruch samochodowy a pozwalające na łączenie 

sąsiadujących przestrzeni parkowych i rekreacyjnych w dłuższe ciągi publicznych terenów 

zielonych. 

JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

Plan koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż alei Jana Pawła II i ulicy Chałubińskiego wraz z projektem 

wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych

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

PLAN 1 z 3
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9

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE

3. Wprowadzenie ekspresowych ścieżek rowerowych. Na odcinkach ulic gdzie jest to 

możliwe, umieszczono szerokie na minimum 3 metry, ekspresowe ścieżki rowerowe w 

środkowych rozdzielających pasach zieleni. W ten sposób boczne pasy zieleni i chodniki 

wzdłuż fasad pozostawiono jako strefy dedykowane dla ruchu pieszego. Także dla 

rowerzystów wydzielona została strefa ruchu pozwalająca na szybkie i w miarę 

bezkolizyjne poruszanie się wzdłuż projektowanych ulic. Synchronizacja dodatkowej 

sygnalizacji świetlnej dla rowerzystów z sygnalizacją tramwajową zapewni płynność ruchu 

na skrzyżowaniach. 

4. Wprowadzenie różnorodności funkcjonalnej i przestrzennej w ciągi uliczne. W miejscach, 

w których było to możliwe zaproponowaliśmy przestrzenie miejskie o różnorodnych 

funkcjach i charakterystycznym wyglądzie, wzmacniające lokalną tożsamość miejsc i 

nadające im indywidualny charakter. Miejsca które stworzą centra lokalne o różnorodnej 

skali. W niektórych lokalizacjach wykorzystaliśmy do tego skrzyżowania ulic i wejścia do 

charakterystycznych budynków. Rozmieściliśmy na nich różnorodne funkcje handlowe, 

albo po prostu stworzyliśmy małe place miejskie.

JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

Plan koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż alei Jana Pawła II i ulicy Chałubińskiego wraz z projektem 

wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych

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

PLAN 2 z 3
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ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE

5. Minimalizacja kosztów utrzymania zieleni. Zaproponowaliśmy wymianę jak największej 

ilości trawników, które wymagają szczególnie w sezonie letnim intensywnej pielęgnacji, 

na łanowe nasadzenia krzewów i bylin okrywowych, lub ich wymianę na łąki kwietne, 

których pielęgnacja jest mniej intensywna. Zaproponowane nasadzenia są też bardziej 

odporne na miejskie warunki klimatyczne. Oprócz oczekiwanego zmniejszenia nakładów 

na pielęgnację, efektem powinno być stworzenie bardziej interesujących pod względem 

doboru gatunków i estetyki, miejskich terenów zielonych. 

6. Wykorzystanie naturalnych procesów ekologicznych w pielęgnacji terenów zielonych, 

poprzez odpowiednie dobory gatunkowe. Podstawowym celem tego założenia jest 

eliminacja użycia środków chemicznych i nawozów sztucznych przy pielęgnacji nasadzeń. 

Dodatkową korzyścią byłoby dalsze obniżenie kosztów eksploatacji. 

JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

Plan koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż alei Jana Pawła II i ulicy Chałubińskiego wraz z projektem 

wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych

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

PLAN 3 z 3
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OPIS KONCEPCJI

Ciąg ulic Jana Pawła II i Chałubińskiego jest jedną z ważniejszych arterii komunikacyjnych 

śródmieścia w kierunku Północ południe. Jej wielkomiejski charakter jest podkreślony 

wysokościami budynków po obu jej stronach, szczególnie w okolicach ścisłego centrum. Także 

Także istniejące nasadzenia alejowe lip współgrają z jego skalą. Proponuje się uzupełnienie 

tych nasadzeń z zastosowaniem lipy holenderskiej odmiany ‘Pallida’ (Tilia ‘Pallida’) jako 

gatunku w miarę odpornego na warunki miejskie. Obszerne pasy zieleni pozwolą na 

zachowanie odpowiedniego dystansu od jezdni tak aby zminimalizować negatywny wpływ 

błota śniegowego na lipy. Dodatkowo proponuje się posadzenie gęstych połaci krzewów 

okrywowych odpornych na zasolenie (Rosa rugosa, Berberis thunbergii, itp.) tak aby 

dodatkowo zminimalizować wpływ rozpryskiwanego śniegu. Proponowane jest także 

umieszczenie w pasie środkowym alei rozdzielającym ruch, na odcinkach na których jest to 

możliwe dodatkowych dwóch rzędów drzew. 

Nasz projekt przewiduje w północnej części Alei Jana Pawła umieszczenie dodatkowo w pasie 

środkowym, szerokiej na minimum 3 metry, ekspresowej drogi rowerowej, pozwalającej na 

wyprowadzenie jej ze stref pieszych po obu stronach ulicy. W ten sposób zminimalizowane 

zostanie niebezpieczeństwo kolizji ruchu rowerowego z pieszymi, a jednocześnie poprawi się 

przepustowość trasy rowerowej wzdłuż Alei Jana Pawła. 

JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?



Wizualizacja koncepcji – wnętrze parkowe po stronie zachodniej Al. JP2 na wysokości ul. Dzielnej 
(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)
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OPIS KONCEPCJI

Ze względu na próby ograniczenia ruchu kołowego w centrum miasta, oraz jako rezultat 

oddawania nowych odcinków metra warszawskiego, zaproponowano zwężenie Alei Jana 

Pawła II. Pozwoli to na wprowadzenie dodatkowych nasadzeń alejowych, oddzielenie ruchu 

rowerowego od pieszego, oraz nadanie ulicy charakteru miejskiego bulwaru łączącego 

zielone tereny Żoliborza na północy i pole mokotowskie na południu.

Proponowane zwężenie pasów ruchu w Alei Jana Pawła II spowoduje obniżenie natężenia 

ruchu. W tej sytuacji, naszym zdaniem bezzasadnym będzie potrzeba wykorzystania 

wiaduktów nad Rondem Czterdziestolatka dla ruchu samochodowego. Ich potencjalne 

wyburzenie łączyłoby się z kosztami, zatem proponowane jest przekształcenie ich w publiczny 

park miejski. 

JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?
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OPIS KONCEPCJI c.d.

Jego koncepcja zaproponowana przez nas wprowadza zmianę w sposobie myślenia o 

procesach przeobrażania Warszawy w bardzie przyjazne mieszkańcom miasto. Proponujemy 

aby myśleć o procesach zachodzących w mieście jak o procesach zachodzących w naturze, 

które w większości nie niszczą istniejących elementów, aby stworzyć nową jakość – tak to się 

odbywa szczególnie w projektach architektonicznych. 

Procesy naturalne zawsze wykorzystują już istniejące elementy/składniki. Proponujemy aby 

zastosować proces „sukcesji urbanistycznej” podobny do sukcesji naturalnej zachodzącej w 

naturze, swoisty recykling urbanistyczny, aby wspomóc organicznie zmiany społeczne i 

urbanistyczne, w przestrzeniach publicznych stolicy. Nie jest to pomysł nowy, ale w kontekście 

i skali w jakiej proponujemy go zastosować, miałby on zasadnicze oddziaływanie na centralną

część Warszawy. Projekt koncepcyjny zaadaptowania estakady nad alejami jerozolimskimi na 

współczesny Publiczny Park Miejski z silnym elementem miejskiej edukacji ekologicznej, który 

roboczo nazwaliśmy Park LATAWIEC. 

JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

Wizualizacja koncepcji – widok na zakończenie ul. Lenartowicza po wschodniej stronie Al. 

JP2 
(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)
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OPIS KONCEPCJI c.d.

Nasza koncepcja zakłada stworzenie dwóch placów wyjściowych na obu końcach estakad. 

Poprzez rozlanie ich na jezdnie Alei Jana Pawła pozwolą̨ one na spowolnienie ruchy w ciągach 

jezdnych i nadadzą̨ całej przestrzeni pieszy charakter. W samym Parku proponujemy szereg 

różnorodnych miejsc, które mieszkańcy będą mogli adaptować do swoich potrzeb takich jak: 

• Miejska Agora, miejsce przeznaczone na spotkania, dyskusje, prezentacje na otwartym 

powietrzy czy pokazy teatralne 

• Plac Lewitacji, miejsce nad skrzyżowaniem, którego nawierzchnia będzie wykonana ze szkła, 

i pozwoli na bezpośrednie „doświadczenie” intensywności życia i ruchu miejskiego jakie 

zachodzić będzie poniżej

• Las Miejski, pokazujący naturalne procesy kolonizacji struktur urbanistycznych przez drzewa

• Łąka Warszawska, strefa tarasów pokrytych darnią z gatunkami kwitnących roślin typowymi 

dla zbiorowisk miejskich Warszawy 

Pasieka Miejska

• Kaskady Wodne pokazujące procesy oczyszczania wody przez zbiorowiska roślin 

bagiennych

Jednocześnie Park zostanie zaprojektowany w sposób pozwalający na odpoczynek i krótki 

relaks od zgiełku centrum miasta.

Planowane jest połączenie jego górnego poziomu windami ze znajdującymi się poniżej na 

poziomie 0 przystankami tramwajowymi oraz znajdującymi się̨ na poziomie -1 przejściami 

podziemnymi pod Rondem 40- latka. 

JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

Skonsolidowany plan propozycji Parku Latawiec

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



PODSUMOWANIE 
I WIĘCEJ INFORMACJI

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
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