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O PROJEKCIE

Ten raport podsumowuje najważniejsze 

tematy, które mieszkańcy poruszyli 

w konsultacjach alei Solidarności.

Znajdziesz w nim też skrócony opis 

projektu koncepcyjnego nowego 

zagospodarowania ulicy.

Koncepcja zmian alei Solidarności 

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 al. Solidarności 

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 11 czerwca  (poniedziałek) 17.00-19.30, ul. 
Kawęczyńska 44, Ośrodek Sportu i Rekreacji, sala konferencyjna

Zbierania uwag do koncepcji. Uwagi można było zgłaszać droga e-mailową, 
pocztą, podczas spotkania (do 20 grudnia)

Spotkanie obejmujące prezentację koncepcji odbyło się grudnia (piątek), 17.00-

19.30 w Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52. 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 kilkadziesiąt pytań, uwag i postulatów. 

Wypowiedzi  uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o 

zbliżonej treści zostały zapisane łącznie. 

ZIELEŃ

• Z mojej strony chciałbym zasugerować: Utworzenie ciągu wszędzie gdzie to 

możliwe z trawa, krzewami, kwiatami i drzewami, oddzielone mini płotkiem, jak to 

ma miejsce po zachodniej stronie między Solidarności a Okrzei. 

• Plac Wileński. Jest on dość zielony, nie mniej jednak wciąż jest za mało przyjazny. 

Całkowicie usunąłbym jezdnię, po której poruszają się teraz samochody w kierunku 

południowym (tj. jezdnię na zachód od torów tramwajowych). Zamiast tego 

obsadziłbym tam trawę, która zachęcałaby do leżenia na niej. Mogłaby tam 

powstać również lodziarnia lub kawiarnia. Zasadziłbym tam gatunki obcego 

pochodzenia takie jak miłorząb dwulistny lub wiśnię różową, co byłoby 

nawiązaniem do orientu reprezentowanym również przez cerkiew. A także 

wprowadziłoby pewną zmianę w stosunku do kasztanów, lip dębów i klonów. 

Mógłby nawet buk się tu pojawić, wtedy różne drzewa dają różne kolory w roku. 

• Na odcinku pl. Wileński- granica dzielnicy ogólnie są drzewa, ale jak w wielu 

miejscach w Warszawie nie układają się one w szpaler. Wsadziłbym tam podwójny 

szpaler obsadzony z lipy drobnolistnej podobnie jak na Żwirki i Wigury czy w 

Alejach Ujazdowskich. To są reprezentacyjne ulice i tak powinny wyglądać. 

Zasłoniłyby również bliskie tereny kolejowe. Kwestią otwartą jest, czy między 

jezdniami również obsadzić drzewa. Jestem raczej za a na pewno przydałby się tam 

żywopłot zamiast barierki. Oczywiście jestem za uspokojenie, i zwężeniem ruchu na 

tym odcinku. Praga- Północ jest jedną z centralnych dzielnic Warszawy i 

wprowadzałbym tranzyt stamtąd. Myślę, że niepotrzebnie rozszerza się ona w 

okolicach placu Wileńskiego. Remont chodnika również jest tam potrzebny.

MAŁA ARCHITEKTURA

• Uważam też ze systematycznie- co 50metrów lub częściej jeśli to możliwe, powinny 

stać ławeczki, w miarę możliwości z koszem na śmieci oraz pojemnikiem na torebki 

na psie kupy. Chodnik powinien mieć przynajmniej 3 m szerokości, aby umożliwić 

spokojne mijanie wózków itp. 



UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

Podczas II etapu konsultacji zebrano bardzo następujące uwagi, pytania, i opinie. Na formularz 
zbieranych podczas spotkania). Wypowiedzi  uczestników konsultacji zostały przepisane jeden 
do jednego, a te o zbliżonej treści zostały zapisane łącznie. 

ZIELEŃ

• Odcinek Szwedzka – wiadukt łąki kwietne zastąpienie asfaltu przy skręcie do Tesco,  niskie 
szklane bariery wzdłuż Al. Solidarności chroniące nasadzenia

• Rozpłytowanie okolic drzew dębu pokazowego i pod LO im. Władysława IV jak najbardziej 
warte poparcia

• Czy dosadzone drzewo na południowej jezdni między Jagiellońską i Targową miałoby być w 
pasie przyszłego szpaleru, jeśli jezdnia zostanie zwężona?

• Likwidacja parkingu przy LO im. Władysława IV i zastąpienie ich zielenią

• Propozycja: Drzewa na odcinek II a) topola na pas rozdzielający ze względu na tradycję i 
skalę b) jesion pensylwański ze względu na pokrój

• Preferowanym gatunkiem dla pasa rozdzielającego jezdnie na II odcinku jest Popul trenula
„Erecta”. Uzasadnienie: naturalnie wysoki pokrój, tradycyjne „zakorzenienie” w krajobrazie tej 
ulicy, ograniczenie kosztów pielęgnacji – cięcia korygujące koronę

• Działka ze sklepem monopolowym na rogu z ul. Szwedzką i Wileńską – przeznaczyć na Park 
kieszonkowy

• 6 drzew planowanych do nasadzenia przy skrzyżowaniu z I Kosmowskiej przenieść na teren 
PKP

• proszę o nasadzenia niskich żywopłotów wzdłuż trawników okalających drzewa rosnące od al. 
Solidarności, obecnie auta wjeżdżające na teren cerkwi bardzo często parkują na środku 
trawników, zwiększyć nasadzenia po stronie p+D9:D11ołudniowej pomiędzy Jagiellońską a 
Targową (przed Władysławem IV i Pocztą

• Nasadzenia krzewów w pasie dzielącym jezdnie przy projektowanym „Ogródku Dróżnika”

• Stworzenie parku kieszonkowego na miejskiej działce nr 100 w obr. 4-13-05 . Wprowadzenie 
dodatkowego szpaleru drzew wzdłuż ogrodzenia dawnej Stalowni Praskiej (odc. Szwedzka-
Tesco) .Wprowadzenie roślinności od południowej strony budynku DOKP (donice, ew. krzewy 
po rozpłytowaniu) 

ZIELEŃ GATUNKI

• II odcinek, jestem za drzewami Erecta w pasie między jezdniami. trochę brakuje zieleni przy 
pl. Wileńskim,   w pasie rozdzielającym zdecydowanie Populus Tremula Erecta

• Propozycja: Drzewa na odcinek II a) topola na pas rozdzielający ze względu na tradycję i 
skalę b) jesion pensylwański ze względu na pokrój

• Preferowanym gatunkiem dla pasa rozdzielającego jezdnie na II odcinku jest Popul trenula
„Erecta”. Uzasadnienie: naturalnie wysoki pokrój, tradycyjne „zakorzenienie” w krajobrazie tej 
ulicy, ograniczenie kosztów pielęgnacji – cięcia korygujące koronę
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

ZIELEŃ  c.d.

• Należy zweryfikować kompletność inwentaryzacji zieleni wysokiej, ponieważ na 
rysunku brakuje wielu drzew. W szczególności należy pokazać drzewa istniejące 
kolidujące z projektem. Przed wybiegiem niedźwiedzi: tu obecnie jest już kilka drzew, 
należy je zaznaczyć. Przestrzeń przed barem mlecznym Rusałka: może tu też da się 
wprowadzić trochę zieleni?

• Pl. Weteranów od strony Parku Praskiego: z punktu widzenia pieszego, nie widać tej 
subtelnej różnicy między osią geometryczną a istniejącą aleją pakową. Nie ma 
potrzeby mnożyć chodników, których układ z punktu widzenia pieszego będzie 
niejasny. tu rośnie wiele dorosłych drzew - należy je uwidocznić i w maksymalny 
sposób włączyć w projekt.

• przed szpitalem Praskim: Na placu zaprojektowano za dużo nawierzchni utwardzonej. 
Jest to miejsce bardzo głośne i ustawienie ławek nie spowoduje, że ludzie będą 
chętnie przebywać w tym miejscu. Zamiast tego lepiej teren ten wykorzystać jako 
obszar biologicznie czynny z maksymalną ilością zieleni. Proponuję pozostawić tylko 
jeden chodnik na osi szpitala oraz te wzdłuż ulic. Ponadto obszar ten jest położony 
delikatnie poniżej al. "Solidarności", przez co założenie kompozycyjne i tak nie będzie 
widoczne z poziomu pieszego. W tym miejscu kształt placu jest dostatecznie 
ukształtowany przez bryłę szpitala.

• Pl. Weteranów przed Katedrą: Uwaga analogiczna jak w przypadku zieleni przed 
szpitalem. Tutaj należy podkreślić oś kościoła oraz umożliwić swobodne przejście 
pieszych idących od przystanku Park Praski do ul. Floriańskiej i wzdłuż al. Solidarności 
w kierunku Dworca Wileńskiego.

CIĄGI KOMUNIKACYJNE

• Warto poprowadzić drogi rowerowe po obu stronach tejże ulicy (szczególnie na 
odcinku od ul. Panieńskiej do ul. Targowej) ponieważ w innym przypadku pojawią się 
rowerzyści na chodniku, a także wysoce pradopodobne jest, że będą także 
przejeżdżać po pasach dla pieszych. Budując drogę rowerową także po tej stronie 
można by zapewnić bezpieczeństwo zarówno pieszym (brak rowerów na chodniku) jak 
i rowerzystom (brak przejeżdżania po przejściach dla pieszych). Uwagę tą motywuje 
obserwacjami sytuacji wzdłuż ul. Puławskiej na odcinku ul. Dolna -> Bukowińska) 
ponieważ ulica ta ma dość zbliżony charakter i przekrój.

• Pl. Weteranów przed Katedrą: to jest droga czy chodnik? Jeśli chodnik, to czemu nie 
stanowi jedności z resztą placu, a jeśli droga to jest zupełnie zbędna i nie współgra z 
ideą uporządkowania i nadania reprezentacyjnego charakteru placowi

• Plac Weteranów – rezygnacja z „łącznika” dla samochodów Sierakowskiego Floriańska 
- taki przejazd tuż przed katedrą, gdzie odbywa się wiele ważnych uroczystości 
sprowadza realne ryzyko wypadków i niebezpieczeństwa dla wiernych etc. Ewentualnie 
takie rozwiązanie powinno być dozwolone tylko dla pojazdów uprzywilejowanych -
karetek/straży pożarnej (wysuwane słupki) - oraz rowerów 6



UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

CIĄGI KOMUNIKACYJNE cd.

• Wykonanie niezrealizowanego zwycięskiego projektu z budżetu partycypacyjnego z 
2016 r. pod nazwą „Łącznik rowerowy na Placu Weteranów od Sierakowskiego do 
Floriańskiej” 

• Przewidzieć dodatkowe przejście dla pieszych przez Al. Solidarności od wschodniej 
strony peronów przystanków "Park Praski".

• Zaprojektować infrastrukturę rowerową przy pl. Weteranów w taki sposób, aby 
umożliwić obecnie niemożliwy wjazd na drogę rowerową po północnej stronie Al. 
Solidarności rowerzystom zjeżdżającym z Mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

• Wprowadzenie zakazu parkowania przy Cerkwii (z wydzieleniem miejsc na pojazdy 
wykorzystywane podczas uroczystości odbywających się w świątynie – śluby, 
uroczystości żałobne etc.) 

• Budowa drogi dla rowerów na ul. Kosmowskiej (włączenie w projekt przebudowy 
skrzyżowania Solidarności-Szwedzka-Wileńska) 

• Przedepty mineralne przesunięcie latarni po stronie półn. (Targowa – Szwedzka), 
przedept wzdłuż linii wołomińskiej zamiast płyt chodnikowych wyłożyć nawierzchnię 
mineralną + montaż latarń parkowych.

• Wytyczenie ścieżki z nawierzchni mineralnej po północnej stronie Al. Solidarności na 
odcinku Lidl-Wileńska 18 (zamiast budowy dodatkowego chodnika z płyt 
betonowych) oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci (zadaszonych) 

• Rezygnacja z nasadzeń drzew kosztem chodnika przy przejściu dla pieszych 
(przystanek Szwedzka) wraz z przeniesieniem nasadzeń na teren PKP. Należy w sposób 
czytelniejszy oznaczyć chodniki oraz miejsca postojowe,  tam gdzie się da chodniki 
projektować dalej od jezdni niż drogi rowerowe, a pas zieleni wprowadzać między 
jezdnią a drogą dla rowerów

• Po południowej stronie Al. Solidarności (odc. I. Kosmowskiej-Dw. Wileński) wykonanie 
ciągu pieszego z nawierzchni mineralnej (rezygnacja z budowy chodnika z płyt 
betonowych) oraz montaż latarni wzdłuż ww. ścieżki pieszej i ustawienie ławek wraz z 
koszami na śmieci (zadaszonymi) 

• Rozpoczęcie przez M. st. Warszawa dialogu z PKP PLK celem wyznaczenia przejść 
naziemnych przez tory linii wołomińskiej w miejscu istniejących przedeptów na 
wysokości Tesco i ul. H. Rzeszotarskiej wraz z budową brakującej sygnalizacji świetlnej 
drogowej (wyznaczenie przejść przez ulicę) , dostosowanie przejścia służbowego PKP 
na końcu peronów Dw. Wileńskiego do potrzeb osób o ograniczonej mobilności wraz 
z wykonaniem wygodnego połączenia z chodnikiem biegnącym po południowej 
stronie Al. Solidarności 

• Uruchomienie ciągu pieszego Wileńska-Solidarności przez teren DOKP, otworzenie 
terenów zielonych DOKP jako zieleni publicznej , zapewnienie ciągłości drogi dla 
rowerów po północnej stronie Al. Solidarności, wraz z ujednoliceniem nawierzchni 
(asfalt) 

• Remont chodnika po północnej stronie Al. Solidarności (odcinek Targowa – Szwedzka) 
oraz na ul. I. Kosmowskiej. Należy zapewnić komfort pieszym poruszającym się tym 
odcinkiem, m.in. przesuwając latarnie (stojące obecnie często po środku chodnika)  
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

CIĄGI KOMUNIKACYJNE cd.

• Po północnej stronie Al. Solidarności (od Targowej do Szwedzkiej) w miarę możliwości 
wprowadzić całkowitą separację drogi rowerowej i chodnika, z jednoczesnym 
maksymalnym ich poszerzeniem - można to uzyskać zwężając pasy ruchu w Al. 
Solidarności, zbliżając jezdnie do siebie lub docelowo zwężając Aleję (po otwarciu 
Obwodnicy Śródmiejskiej).

• Likwidacja zatoki przystanku Szwedzka 01 (obok jest buspas, a po przedłużeniu II linii 
metra mniej autobusów będzie pomijało ten przystanek) i odseparowanie pieszych od 
rowerzystów w rejonie przystanku.

• Postuluję zachowanie ciągłości przejazdów na drogach rowerowych przez jezdnie, 
bez żadnej skrajni, w formie asfaltowej, na całym obszarze opracowania. W 
szczególności w pasie al. solidarności - niektóre fragmenty opracowania nie są 
zaznaczone jako droga rowerowa.

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

• Postuluję likwidację przejścia podziemnego przez ulice Targowa na wysokosci
centrum handlowego Warszawa Wilenska i wprowadzenie pasow naziemnych.

• Postuluję wymianę nawierzchni na istniejących fragmentach drogi rowerowej wzdłuż 
al. Solidarności przy whazdach do posesji, by zapewnić ciągłość asfaltowego pasa 
deogi rowerowej.

• Postuluje wprowadzenie zjazdu z drogi rowerowej w al. Solidarności na wysokości pl. 
Weteranow.

• Wzdłuż al. "Solidarności" po stronie Katedry: czy nadal dopuszcza  Na skrzyżowaniu 
ulic Targowej i Al. Solidarności należy wyznaczyć komplet przejść dla pieszych i 
przejazdów rowerowych. Brak przejścia dla pieszych przez Targową przy Dworcu 
Wileńskich jest kluczową bariera w uczynieniu tego miejsca przyjaznego mieszkańcom 
i rozwoju tego miejsca.

MAŁA ARCHITEKTURA

• Uprzejma prośba o uwzględnienie na Targowej, Jagiellońskiej, Solidarności, ale też na 
innych remontowanych ulicach porządnych, dużych i zadaszonych koszy na śmieci, 
najlepiej takich, które uwzględniają segregację .Na Pradze, ale też w całym mieście, 
bardzo potrzebny jest także system zwrotu butelek - szklanych, plastikowych oraz 
puszek. Cała dzielnica, a w zasadzie całe miasto, jest nimi usłane. To straszne 
marnotrawstwo i bardzo nieekologiczne zjawisko. 
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

ORGANIZACJA RUCHU

• Proszę zupełnie zlikwidować łukowy przejazd po stronie Parku Praskiego, auta 
dostawcze pawilonu handlowego mogłyby parkować na przeznaczonym do tego 
miejscu parkingowym usytuowanym pomiędzy tyłami pawilonu a al. Solidarności, 
proszę nie tworzyć przejazdu łukowego łączącego ul. Floriańską z Sierakowskiego 
(przed wejściem do praskiej katedry).

• Odsunięcie drogi dla rowerów od ściany budynku przy skrzyżowaniu Solidarności-
Rzeszotarskiej (dziś miejsce zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów)

• Rezygnacja z drogi okalającej pl. Weteranów . Rezygnacja z połączenia kołowego ulic 
Sierakowskiego i Floriańskiej (wzdłuż ogrodzenia katedry powinien być plac i większe 
rabaty)

• Wzdłuż al. "Solidarności" po stronie Parku Praskiego: czy przestrzeń ta pozostaje 
parkingiem?

• W związku z ograniczeniem przekroju ulicy Targowej- zmianą, którą w pełni popieram-
należy również wprowadzić zmiany na skrzyżowaniu Targowej i Al. Solidarności 
dostosowujące przekrój jezdni na wlotach i wylotach ulic do natężenia ruchu po 
uruchomieniu trasy Świętokrzyskiej. Trudno np. uznać za zasadny 3 pasmowy wlot 
Targowej, czy trójpasmowy wlot i wylot al Solidarności w kierunku wschodnim, skoro 
ani na Al. Solidarności ani na Targowej nie będzie wcześniej 3 pasów ruchu. 
Ograniczenie szerokości wlotów i wylotów umożliwia skrócenie czasu ewakuacji 
pieszych i wydłużenie zielonego na przejściach dla pieszych.

• Na Al. Solidarności – wylot skrzyżowania z Targową w kierunku Targówka –
zrezygnować z zatoki autobusowej. Z żadnego  kierunku  nie ma tam dopływu 
pojazdów z 3 pasów ruchu- Al. Solidarności ma przed skrzyżowaniem 1 pas a Targowa 
ma mieć 2

• Na odc. Jagiellońska-Targowa od strony Liceum Władysława IV – przeznaczenie pasa 
jezdni na parkowanie równoległe, przy rezygnacji z miejsc postojowych na chodniku. 
Odzyskaną przestrzeń po rozpłytowaniu przeznaczyć na nasadzenia – drzewa, krzewy

• Połączenie Sierakowskiego z Floriańską przy katedrze wykonać jako woonerf z 
wyraźnym pierwszeństwem pieszych lub pozostawić wyłącznie dla rowerzystów

• Docelowo przewidzieć zmiany w obrębie pl. Wileńskiego: przejścia dla pieszych i 
przejazdy rowerowe przez wszystkie wloty skrzyżowania Al. Solidarności z Targową i 
obustronne drogi rowerowe wzdłuż Al. Solidarności od Targowej do Jagiellońskiej.

• Postuluję zwężenie północnego pasa ul. Targowej pomiedzy ul. Wilenska a al. 
Solidarnosci do dwoch pasow., zwezenie poludniowego pasa ul. targowej pomiedzy ul. 
wilenska a al. solidarnosci do 3 pasow, a pomiedzy al. solidarnosci i GIS do dwoch
pasow.
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

INNE

• Pl. Weteranów: zachować funkcję „kiosku” w pawilonie z „cukiernią”

• Zachować (przesunąć) kamienne krawężniki

• Obniżenie klasy drogi (Aleja Solidarności) na odcinku północnopraskim, a w 
konsekwencji wprowadzenie zmiany organizacji ruchu pozwalającej na wytyczenie 
dodatkowych miejsc postojowych (parkowanie równoległe) kosztem jednego ze 
skrajnych pasów ruchu 

• Uzupełnienie ogrodzenia (albo jego kompletna likwidacja) przy terenach kolejowych 
na odcinku pomiędzy przejściem dla pieszych przez Al. Solidarności na wysokości 
Szwedzkiej, a przejazdem na wysokości ul. I. Kosmowskiej 

• Uwaga ogólna o Pl. Weteranów 1863 r.: w projekcie planuje się za dużo nawierzchni 
utwardzonych, które choć z góry na projekcie wyglądają atrakcyjnie, w rzeczywistości 
nie będą tworzyć tak czytelnego układu. Lepiej jest przestrzeń tę uatrakcyjnić i nadać 
jej charakter reprezentacyjny przez interesujące kompozycje zieleni i podkreślenie 
jedynie najważniejszych osi. W obecnym kształcie projekt zawiera tyle osi 
kompozycyjnych, że giną te główne urbanistyczne

• Konieczne wydaje się podniesienie jakości przestrzeni publicznej przy przystanku 
Dworzec Wileński 04 - poszerzenie chodnika kosztem zatoki autobusowej, 
wprowadzenie zieleni (w tym drzew).

• Chciałbym wyrazić swój kategoryczny sprzeciw wobec zawężania ulic w Warszawie. 
Dojechanie gdziekolwiek rano graniczy z cudem, parkingów jak na lekarstwo, a mimo 
to pojawiają się kolejne koncepcje likwidacji parkingów i pasów jezdni. Jest to pomysł 
kategorycznie niedopuszczalny. Korki powodują znaczącą emisję spalin. Tak samo jak 
jeżdżenie w kółko w poszukiwaniu miejsc parkingowych. 
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al. Solidarności (od Panieńskiej do ul. Targowej)

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

al. Solidarności (od ul. Targowej do ul. Szwedzkiej)

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



12

JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

al. Solidarności (od ul. Szwedzkiej do wiaduktu linii kolejowej nr 9)

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

Na zachód do Placu Weteranów 1863 r. pas drogowy od strony południowej 

jest wąski – nie wychodzi poza obrys chodników. Działaniami projektowymi 

można objąć przyległą skarpę, porośniętą drzewostanem i dochodzącą do ul. 

Olszowej. Skarpa ta jest umocniona brukiem rozsadzanym przez karpiny i 

korzenie drzew. Jeśli dojdzie do uszkodzenia bruku na znacznej powierzchni, 

powierzchnia skarpy może być wypłukiwana przez wody opadowe, co z kolei 

pogorszy statykę drzew. Na rozwiązanie tego problemu należy patrzeć 

dwuetapowo. W pierwszej kolejności należy zminimalizować 

niebezpieczeństwo wywrócenia drzew o zachwianej statyce poprzez 

zmniejszenie masy koron drzew lub wycięcie najbardziej zagrażających. Z 

informacji uzyskanych od Zamawiającego, takie działanie ma w najbliższym 

Czasie podjąć dzielnicowy ZGN. Po tych pracach interwencyjnych konieczne 

będzie podjęcie decyzji co do stabilizowania samej skarpy. Umocnienie 

brukiem jest rozwiązaniem technicznym z czasów budowy trasy WZ. Istotne jest 

rozważenie innych rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie 

szaty roślinnej na skarpę. Należy rozważyć inne techniczne sposoby stabilizacji 

skarpy dopuszczające rozrost roślinności, np.: metalowa geosiatka z głębokim 

gwoździowaniem lub konstrukcja stabilizująca oparta na stopniach. Trzecim 

rozwiązaniem jest odtworzenie bruku. 
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Skarpa północna przylegająca do Parku Praskiego na łagodne nachylenie. 

Bezpośrednio przy chodniku ulicy rośnie rząd lip. Sam skłon skarpy to 

nachylony trawnik z pojedynczymi drzewami. Otwartość przestrzeni jest 

niewątpliwym walorem tego fragmentu Parku Praskiego. Koncepcja zakłada 

pojedyncze nasadzenia drzew oraz rzędowe nasadzenia krzewów na koronie 

skarpy aby w sposób zdecydowany oddzielić przestrzeń jezdną od strefy 

wypoczynkowej.

Za Szpitalem Najświętszej Marii Panny rozciąga się ogród szpitalny. Ma on 

regularną kompozycję ale niski standard. Koncepcja przewiduje rewitalizacje 

tego terenu.

Plac Weteranów 1863 r. jest historycznym założeniem urbanistycznym opartym 

na okręgu. Większość terenów zieleni placu leży poza pasem drogowym. 

Przewiduje się uporządkowanie kompozycji tego wnętrza zgodnie z 

zaleceniami planów miejscowych. Najistotniejsze jest aby kolistą przestrzeń w 

południowej części, powiązaną ze szpitalem i katedrą, podkreślić i powiązać z 

kolistą strefą wejściową do Parku Praskiego po stronie północnej. Koncepcja 

przewiduje przekształcenie terenu w plac miejski z uczytelnieniem osi 

urbanistycznych: ul. Floriańskiej, ul. Sierakowskiego a także osi wynikających z 

brył budowli takich jak bazyliki katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana 

Męczennika i Szpitala Najświętszej Marii Panny. Cele te koncepcja realizuję 

poprzez operowanie nawierzchniami, małą architekturą, oświetleniem z 

iluminacją, pawilonami oraz zielenią niską i wysoką.

Cześć południowa z racji występujących tutaj budowli katedry i szpitala pełnić 

będzie funkcje z nimi związane. W części południowej wprowadzono koliste i 

promieniste podziały nawierzchni kamiennych z rysunkiem podkreślającym 

kompozycję. Istniejące drzewa przewidziano do adaptacji lub przesadzenia. 

Wzdłuż nawierzchni placu zaprojektowano drewniane podłużne ławy. Kwatery z 

zielenią zaprojektowano jako wielogatunkowe struktury podkreślające radialny i 

kolisty układ. Obydwa pomniki znajdujące się w sąsiedztwie katedry 

zaadaptowano. Fragment nawierzchni przed katedra zaplanowano jako 

woonerf łączący ruch rowerowy i pieszy z okazjonalnym dopuszczeniem wjazdu 

samochodów (zabezpieczony opuszczanymi słupkami).
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W części północnej koncepcja przekształca teren znacząco. Północny półokrąg 

zachowuje podziały, osie i stylistykę podobnie jak w części południowej. 

Funkcjonalnie łączy rolę placu miejskiego, punktu spotkań oraz strefy 

wejściowej do Parku Praskiego. Takie przeznaczenie i kompozycja wymusza 

szereg zmian. Likwidowany jest parking, kioski handlowe i przekształcane jest 

wnętrze parkowe. W centrum bezpośrednio przy ulicy zaprojektowano niewielki 

pawilon mieszczący cukiernię, kawiarnię, kwiaciarnię lub inne usługi powiązane 

z rodzinnym wypoczynkiem. Ogrodowy charakter pawilonu wraz pergolą i 

ogrodem kawiarnianym podkreśla kolistą kompozycję. Zaopatrzenie pawilony 

przewidziano wprost od Al. Solidarności. Przeprojektowano przebieg drogi dla 

rowerów w taki sposób aby wpisać ją w kolista kompozycję. Od pawilonu i 

kawiarnianego ogrodu, droga dla rowerów oddzielona jest pasem zieleni z 

niewielkimi drzewami. Dalej na zewnątrz promieniście rozchodzą się drogi 

prowadzące do parku. Zaprojektowano nawierzchnie kamienne z regularnym 

wzorem. Kwatery z zielenią zaprojektowano jako wielogatunkowe struktury o 

podkreślające radialny i kolisty układ. W tej części zrezygnowano z drewnianych 

ław miejskich na rzecz typowych warszawskich ławek parkowych co ma 

podkreślić charakter strefy wejściowej do parku. 

Teren wybiegów dla niedźwiedzi zostaje włączony w przestrzeń uliczną. Według 

planów Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego ta funkcja, nie będzie 

kontynuowana. Zostanie utrzymana do czasu kiedy ostatni niedźwiedź będzie 

żył. Koncepcja zakłada utrzymanie funkcji tradycyjnego miejsca spotkań 

warszawiaków. W tym celu wybieg zostanie przekształcony w ogród, którego 

dominantą będzie pomnik „misków” przedstawiający wyprostowanego samca 

niedźwiedzia w jednej części wybiegu i samice z małymi niedźwiadkami w 

drugiej. Fosa zostanie przekształcona w zbiorowisko roślin wodnych i 

szuwarowych. Na teren wybiegu prowadzić będą z placu przed wybiegiem dwie 

kładki. Główna część wybiegu będzie stanowić kompozycja roślin i kamieni. Na 

placu przed wybiegiem zostaną ustawione liczne ławki w sąsiedztwie drzew i 

krzewów. 

Dalej w kierunku wschodnim pas drogowy obejmuje kilkumetrowy pas terenu 

zajęty przez stanowiska parkingowe, 2 m pas trawnika i chodnik. Od południa 

ulica styka się z Parkiem Praskim, który jest dominującym elementem zieleni 

związanej z ulicą. Dla tego obszaru projekt przewiduje dosadzenie niewielkich 

drzew i niskich krzewów w pasie oddzielającym drogę dla rowerów od 

chodnika oraz powiązanie przestrzeni ulicznej z Parkiem Praskim.
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Niezabudowany obszar między jezdniami głównymi, a południową drogą 

obsługującą ruch lokalny zostanie przekształcony w taki sposób by wprowadzić 

nasadzenia dwurzędowe z drzew co jest wymogiem MPZP. Będzie to dość 

trudne ze względu na projektowane i istniejące sieci uzbrojenia podziemnego. 

Po trasie magistrali ciepłowniczej zaprojektowano ścieżkę wraz aneksami do 

wypoczynku (ława, trejaż z pnączami i krzewy). Między projektowaną ścieżką a 

jezdnią lokalną zaprojektowano nasadzenia z traw.

Po drugiej stronie jezdni lokalnej za murem znajdują się niezabudowane tereny. 

Jeden to parking a drugi to teren z zielenią nazywany jako Praski Ogród 

Sąsiedzki. Cześć tej działki zajmuje pchli targ oraz sklep zoologiczny. Koncepcja 

zakłada rozbudowanie tego terenu i wzmocnienie zwłaszcza funkcji ogrodu 

społecznościowego.

Za ul. Jagiellońską na wysokości VIII Liceum Ogólnokształcącego im. 

Władysława IV, dominują nawierzchnie szerokich chodników, ograniczające 

zieleń do niewielkich rabat przy budynku. Zakłada się dosadzenie krzewów, 

niewielkich drzew o pokroju kolumnowym i roślin okrywowych wzdłuż 

budynku oraz wprowadzenie elementu małej architektury w formie długiej 

ławy, oddzielającej chodnik od rabat. W związku z tym przewiduje się likwidację 

pewnych części nawierzchni w pobliżu dużych drzew oraz tam, gdzie zajmuje 

ona szczególnie duże powierzchnie, z zagospodarowaniem tego terenu 

roślinnością o wysokim standardzie (krzewy, trawy ozdobne, rośliny okrywowe). 

Koncepcja zakłada również przebudowanie parkingu w celu pozyskania pasów 

zielni izolujących chodnik od ulicy.

Po północnej stronie tej części ulicy, w rejonie przystanków, zakłada się 

zastąpienie istniejących trawników roślinnością okrywową. Również tam 

przewiduje się rozbiórki partii nawierzchni, m.in. w celu powiększenia 

niezabudowanych obszarów przy drzewach („mis”), zwłaszcza przy okazowym 

dębie. Do likwidacji przeznacza się odcinek ścieżki rowerowej o długości ok. 45 

m, który został zdublowany nowo wybudowaną ścieżką. Na pozyskanych 

powierzchniach terenu przewiduje się nasadzenia drzew, krzewów i roślinności 

okrywowej.

Rejon wjazdu do cerkwi i otoczenia cerkwi został zaprojektowany aby 

uniemożliwić nadmierne parkowanie w tym rejonie oraz podnieść standard 

roślinności.

Odcinek od ul. Targowej do ul. Szwedzkiej

Na tym odcinku Al. Solidarności ma charakter ulicy wylotowej. Powiązania 

komunikacyjne i funkcjonalne z terenami sąsiednimi bardzo słabe i występuje 

tendencja do niezależnego od siebie funkcjonowania terenów sąsiadujących z 

ulicą i samej ulicy. Koncepcja ma za zadanie ten tendencję odwrócić i 

zhumanizować przestrzeń ulicy poprzez zagospodarowanie zielenią i 

reorganizację ruchu pieszego oraz rowerowego.
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Ważną rolę w krajobrazie ulicy odgrywa pas dzielący, który osiąga tu szerokość 

do 5,5 m. Przewiduje się obsadzenie pasa dzielącego, drzewami o pokrojach 

kolumnowych, nawiązujących do dawnych nasadzeń topoli włoskich. 

Proponowanym gatunkiem jest forma kolumnowa osiki (Populus tremula

‘Erecta’). Zgodnie z zaleceniami Zamawiającego projekt uwzględnia 

wprowadzenie do tego rejonu wcześniej przewidziane nasadzenia zastępcze 

drzew. Środek pasa dzielącego zaprojektowano jako zwarty, 2 m szerokości pas 

krzewów o wysokości do 1 m. Najodpowiedniejsze do tego wydają się 

porzeczka alpejska (Ribes alpinum) i róża holenderska (Rosa rugotida). 

Pozostałą cześć pasa drogowego zajmie trawnik ekstensywny. 

Tereny zieleni wzdłuż południowej jezdni, to rzędowe nasadzenia klonów, 

trawnik i zdeformowane krzewy przy samej granicy pasa drogowego. 

Przewiduje się uzupełnić nasadzenia rzędowe klonami polnymi o pokroju 

kolumnowym (Acer campestre ‘Elsrijk’). Teren między przystankami 

autobusowymi przy ulicach Heleny Rzeszotarskiej i Szwedzkiej pozbawiony jest 

chodnika. Istniejący tu szeroki przedept świadczy o potrzebie w tym miejscu 

chodnika o szerokości 1,8 m. Projektowane jest też wprowadzenie oświetlenia 

tego chodnika i dodanie kilku ławek wraz zadaszonymi koszami na śmieci. 

Projekt przewiduje wymianę zdeformowanych, mocno przerzedzonych i nie 

nadających się do odmłodzenia krzewów. Zostaną wymienione i zastąpione 

bardziej odpornymi gatunkami o wielogatunkowej strukturze. Na wysokości 

ulicy Szwedzkiej występuje możliwość posadzenia 6 klonów polnych o pokroju 

kolumnowym (Acer campestre ‘Elsrijk’). Wymaga to jednak nieznacznego 

rozpłytowanie chodnika.

Na wysokości centrum handlowego Warszawa Wileńska występuje w granicach 

pasa drogowego nachylony trawnik utrzymywany w wysokim standardzie. 

Projekt zakłada dodanie w obrębie tego trawnika 4 grabów w formie stożkowej 

(Carpinus betulus ‘Fastigiata’).

Północna część pasa drogowego na zewnątrz jezdni jest bardzo wąska co 

wynika z bliskiego sąsiedztwa zabudowy. Występują tutaj rzędowe nasadzenia 

topoli chińskiej (Populus simoni), chodnik i na krótkich odcinkach droga dla 

rowerów. 

Nasadzenia z topoli chińskiej (Populus simonii) na długich odcinkach tworzą 

widoczna strukturę przestrzenna ulicy. Stan zdrowotny drzew jest zły. W wielu 

przypadkach stwarza realne zagrożenie dla pieszych, rowerzystów oraz ruchu 

pojazdów samochodowych. Możliwości zmniejszania zagrożenia 

poprzez kontynuowanie zabiegów pielęgnacyjnych, które wyłącznie deformują 

pokrój nie dadzą spodziewanych rezultatów. Część drzew już wypadła, a 

powstałe luki uzupełnia się wielogatunkowymi nasadzeniami, wprowadzając w 

ten sposób kompozycyjny chaos. 
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W tej sytuacji projekt rekomenduje wymianę istniejących nasadzeń z topoli 

chińskiej i w zastępstwie zastosowanie gatunku odpornego na warunki silnego 

natężenia ruchu i inne bionegatywy komunikacyjne. Działanie to wyjdzie 

naprzeciw postulatom mieszkańców o usunięcie tych drzew. Proponuje się 

zastąpienie topól chińskich nasadzeniami olszy sercowatej (Alnus cordata) 

będącej jednym z najbardziej odpornych drzew w tych warunkach. Wpłynie to 

na poprawę bezpieczeństwa oraz ujednolici obraz ulicy.

Ważnym problemem do rozwiązania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu 

pieszego i rowerowego poprzez separację tych dwóch funkcji. Jest to zadanie 

trudne do wykonania w warunkach wąskiego pasa terenu przeznaczonego pod 

ruch pieszy i rowerowy przy jednoczesnej realizacji celu nadrzędnego jakim jest 

poprawa stanu zieleni. 

Koncepcja zakłada następujące rozwiązania poprawiające te sytuację. Kluczowe 

wydaje się przesuniecie latarni bliżej jezdni. Obecnie są one ustawione w 

odległości 130 – 150 cm od krawędzi jezdni. Przesunięcie ich w kierunku jezdni 

znacznie poprawi możliwości organizacji i bezpieczeństwa ruchu pieszego i 

rowerowego. Pozwoli to na minimum 3 m szerokości ciąg pieszo rowerowy o 

nawierzchni bitumicznej a miejscami pozwoli na separacje ruchu. Ważna jest 

możliwość rozpłytowania części chodnika wzdłuż całej ulicy (z pominięciem 

przystanków) i wprowadzenie wąskiego ekstensywnego trawnika.

Bezpośrednio przed budynkiem CDOKP istnieje możliwość wprowadzenia pod 

ogrodzeniem wąskiego pasa krzewów.

Pomiędzy Al. Solidarności a ul. Wileńską występują prostopadle zlokalizowane 

budynki mieszkalne z dość obszernymi podwórkami utrzymywanymi jako 

tereny zieleni. Koncepcja zakłada rewitalizację przestrzeni praskich podwórek. 

Jest to o tyle ważne, że wobec przekształcenia ulicy Wileńskiej w strefę pieszą, 

uzasadnione jest podniesienie standardu podwórek poprzez zlokalizowanie na 

nich programu wypoczynkowego adresowanego do różnych grup wiekowych. 

Konieczne wydaje się podniesienie standardu szaty roślinnej i małej 

architektury. Ważne jest aby podwórka powiązać choćby poprzez lokalizacje 

furtek w przestrzeniach AL. Solidarności

Przy budynku Al. Solidarności 18, poza pasem drogowym, znajduje się chodnik 

o szerokości 6,5 m oddzielony od ulicy dwoma pasami zieleni i ścieżką 

rowerową. Tak duża szerokość przy ograniczonej tu intensywności ruchu 

pieszego jest nieuzasadniona i skłania do zwężenia chodnika do 5,5 m oraz 

zaprojektowania na pozyskanym w ten sposób terenie miejsc wypoczynku z 

ławkami, w otoczeniu komponowanej roślinności.

W rejonie południowego przystanku przy ul. Szwedzkiej przewiduje się 

rozbiórkę części nawierzchni chodników w celu posadzenia tam drzew o 

kolumnowych koronach.
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Na zapleczu sklepu spożywczo – przemysłowego na miejskiej działce nr 100 w 

obr. 4-13-05 15, zgodnie z propozycją z konsultacji społecznych 

zaprojektowano „mikro park”, na który składa się posadzenie 3 drzew, 

zorganizowanie miejsc wypoczynku, oświetlenie, ozdobna kompozycja z 

krzewów i bylin, oraz ozdobne nawierzchnie. 

Drugi „mikro park” przewidziano w na działce 3/2 w obrębie 41303 należącej 

do Skarbu Państwa. W jej północnym narożniku zakłada się posadzenie drzewa, 

krzewów i bylin, wprowadzenie nawierzchni ozdobnych, oświetlenie oraz 

wygospodarowanie miejsca do wypoczynku. 

Odcinek od ul. Szwedzkiej do wiaduktu kolejowego linii nr 9.

Na tym odcinku Al. Solidarności ma charakter ulicy wylotowej. Powiązania 

komunikacyjne i funkcjonalne z terenami sąsiednimi są sporadyczne. Ulica i 

tereny sąsiadujące praktycznie funkcjonują w oderwaniu. Koncepcja na tym 

odcinku kształtuje przestrzeń uliczną przez wprowadzenie uporządkowanych 

nasadzeń zieleni wzdłuż ulicy. 

Przewiduje się obsadzenie pasa dzielącego, mającego w tym miejscu szerokość 

około 6 m, drzewami o pokrojach kolumnowych, nawiązujących do dawnych 

nasadzeń topoli włoskich. Proponowanym gatunkiem jest forma kolumnowa 

osiki (Populus tremula ‘Erecta’). Zgodnie z zaleceniami Zamawiającego projekt 

uwzględnia wprowadzenie do tego rejonu wcześniej przewidziane nasadzenia 

zastępcze drzew. Wypełnienie środkowej partii pasa dzielącego 

zaprojektowano jako zwarty, 2,5 m szerokości pas krzewów o wysokości do 1 

m. Najodpowiedniejsze do tego wydają się porzeczka alpejska (Ribes alpinum) i 

róża holenderska (Rosa rugotida). Pozostałą cześć pasa drogowego zajmie 

trawnik ekstensywny.

Po północnej stronie ulicy, podobnie jak w poprzednim odcinku, występują 

nasadzenia z topoli chińskiej (Populus simonii). Stan zdrowotny drzew jest zły. 

W wielu przypadkach stwarza realne zagrożenie i nie da się go wyeliminować w 

wyniku kontynuowania zabiegów pielęgnacyjnych, które wyłącznie deformują 

pokrój. Część drzew już wypadła, a powstałe luki uzupełnia się 

wielogatunkowymi nasadzeniami, wprowadzając w ten sposób kompozycyjny 

chaos. Projekt rekomenduje wymianę istniejących nasadzeń z topoli chińskiej z 

zastosowaniem gatunku odpornego na warunki silnego natężenia ruchu i inne 

bionegatywny komunikacyjne. Proponuje się zastąpienie topól chińskich 

nasadzeniami olszy sercowatej (Alnus cordata) będącej jednym z najbardziej 

odpornych drzew w tych warunkach. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa 

oraz ujednolici obraz ulicy.
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Zakłada się obsadzenie pasa terenu pomiędzy chodnikiem a ścieżką rowerową 

niskimi krzewami. Teren pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem przewidziany 

jest do obsadzenia na węższych odcinkach krzewami, a na szerszych –

drzewami o stożkowym pokroju koron. Wzdłuż chodnika zakłada się 

urządzenie czterech lub pięciu aneksów dla ławek.

Koncepcja uwzględnia projektowaną wcześniej przebudowę skrzyżowania Al. 

Solidarności z ul. Szwedzką. Na powstałym w jej wyniku niewielkim obszarze 

poza pasem drogowym przewiduje się urządzenie niewielkiego terenu zieleni w 

formie ‘mikroparku’, z pojedynczym, charakterystycznym drzewem, ozdobną 

nawierzchnią, miejscami do siedzenia i oświetleniem fotowoltaicznym w 

otoczeniu niższej roślinności.

Na skrzyżowaniu z ul. Ireny Kosmowskiej, w sąsiedztwie budki dróżnika, istnieje 

możliwość zaakcentowania narożnika wyższymi krzewami o dużej zmienności 

form i barw, nawiązujących tradycją do ogródków dróżniczych. Alternatywnie 

można tam urządzić niewielką barwną łąkę kwietną.

Po stronie południowej ulicy, wzdłuż granicy z terenami kolejowymi 

przewidziano rozdzielające oba tereny nasadzenia krzewów. Zaprojektowano 

tam duże krzewy o wysokości do 5 m. Maja one za zadanie stworzyć barierę 

wizualną. 

Fragment wyasfaltowanego pasa dzielącego pomiędzy wiaduktem a wjazdem 

na teren TESCO przewidziany jest do przekształcenia w teren zieleni z 

zastosowaniem nasadzeń z niskich krzewów i roślinności synantropijnej.

Istotnym elementem powiązanym z ulicą jest zadrzewiony teren za torami 

kolejowymi. Jest to obszar bezpośrednio przylegający do osiedli 

mieszkaniowych przy ulicach Radzymińskiej i Grodzieńskiej. Teren posiada 

dojrzały drzewostan złożony z dębu, topoli, świerka. Ma w sobie duży potencjał 

i walor przyrodniczy. Wymaga niewielkich nakładów w celu uporządkowania i 

wpisania na mapę miejskich terenów zieleni. Koncepcja przewiduje w obrębię 

tego parku nawierzchnie gruntowe, polany do wypoczynku, miejsca na 

piknikowanie. Nie przewiduje się żadnych innych zorganizowanych inwestycji 

rekreacyjnych. Konieczne jest uporządkowanie szaty roślinnej
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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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