ZAZIELEŃMY
BRONIEWSKIEGO
Raport z konsultacji społecznych
dotyczących ul. Broniewskiego
realizowanych
w ramach projektu
Zielone Ulice
Warszawa, 14 listopada 2019 r.

O PROJEKCIE
Ten raport podsumowuje najważniejsze
tematy, które mieszkańcy poruszyli
w konsultacjach ulicy Broniewskiego i ulicy
Krasińskiego.
Znajdziesz w nim też skrócony opis
projektu koncepcyjnego nowego
zagospodarowania ulicy.
Koncepcja zmian na ul. Broniewskiego
i Krasińskiego 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.

Rozmowa o ul. Broniewskiego
odbyła się w ramach konsultacji
Zazieleńmy ulice Bielan

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 (5 stycznia 2018 – 15 stycznia 2018)

Spotkanie diagnostyczne odbyło się 13 stycznia 2018 r. (sobota) w godz.
10:00-13:30 w Szkole Podstawowej nr 289, ul. Broniewskiego 99A.
Zbierania uwag do koncepcji. Uwagi można było zgłaszać droga e-mailową,
pocztą, podczas spotkania (7 kwietnia 2018 – 23 kwietnia 2018)
Spotkanie obejmujące prezentację koncepcji odbyło się 7 kwietnia 2018 r.
(sobota) od godz. 10:00 do 13:00 w Szkole Podstawowej nr 289, ul.
Broniewskiego 99A.
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 13 pytań, uwag i postulatów. Wypowiedzi
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści
zostały zapisane łącznie.
ZIELEŃ
• Proszę o przedłużenie szpaleru lip znajdującego się pod Instytutem Chemii
Przemysłowej oraz na wysokości ul. Broniewskiego 11.
• Proszę o przedłużenie żywopłotu wzdłuż torów tramwajowych.
CIĄGI KOMUNIKACYJNE

• Zgłaszam potrzebę stworzenia przejścia dla pieszych na wysokości ul. Broniewskiego
19/21.
• Uważam, że parkingi wzdłuż ul. Broniewskiego na odcinku od Krasińskiego do
Elbląskiej powinny być rozdzielone przejściami prowadzącymi do osiedla.
• Proszę o remont fragmentów chodnika i drogi dla rowerów wzdłuż ulicy
Broniewskiego na wysokości stacji transformatorów.
MAŁA ARCHITEKTURA
• Postuluję o ławki wzdłuż ul. Broniewskiego od 9e do 23.

• Proponuję wymianę istniejących koszy na śmieci na estetyczniejsze.
• Proszę zadbać, aby elementy małej architektury takie jak ławki i kosze na śmieci, były
oddzielone wysoką zielenią od ulicy.
• Proszę zadbać o odpowiednie oświetlenie ciągu pieszego.
• Proponuję psi park zlokalizowany przy placu Grunwaldzkim za boiskiem do siatkówki.
INNE
• Postuluję o budowę ekoparkingów na wysokości ul. Broniewskiego 11-21.
• Proponuję zasłonić brzydkie garaże koło ul. Broniewskiego 7.
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UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
Podczas II etapu konsultacji zebrano 169 pytań, uwag i postulatów. Wypowiedzi
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści
zostały zapisane łącznie.
OGÓLNE DOT. KONCEPCJI
• Popieram projekt w całości.
• Popieram w 100% likwidację bazaru i dzikich parkingów wzdłuż ul. Broniewskiego.
• Uważam, że przedstawiony plan zazielenienia ul. Broniewskiego należy wyrzucić do
kosza, zbudować drugą jezdnię ul. Broniewskiego i dopiero wówczas powrócić do
zazieleniania poboczy ul. Broniewskiego.

• Liczę na szybkie wprowadzenie zmian przedstawionych w projektach i przywrócenie
żoliborskim ulicom rangi alej, tak jak na to zasługują.
• Zwracam uwagę, aby w projektach przewidzieć drogi serwisowe dla firm zajmujących
się utrzymaniem terenów zieleni.
• Postuluję o dodatkowe konsultacje społeczne dotyczące rejonu skrzyżowania ul.
Broniewskiego z ul. Krasińskiego przed Barem Sady.
• Uważam, że przedstawiony projekt powinien być kompatybilny z pozostałą
przestrzenią.
ZIELEŃ

• Proponuję nasadzenie drzew między torami a jezdnią.
• Zgłaszam poparcie dla budowy parku linearnego wzdłuż ul. Broniewskiego.
• Postuluję o zachowanie terenu zieleni przyulicznej na ul. Perzyńskiego (na wysokości
ul. Magiera 16) z minimalną ingerencją.
• Proponuję drzewa oddzielające alejki spacerowe od jezdni uzupełnić o niskie krzewy
dla utworzenia zapory dźwiękowej.
• Proszę o różne rodzaje roślin poza drzewami, o różnej wysokości.
• Proponuję posadzić trawę na torach tramwajowych.
• Proponuję obsadzenie krzewami ozdobnymi otoczenia kapliczki Matki Boskiej w
pobliżu skrzyżowania ul. Broniewskiego z Al. Armii Krajowej, jednocześnie izolując
figurę od ścieżki rowerowej.
• Proponuję gęstsze obsadzenie drzewami i krzewami północno-wschodniego
skrzyżowania Al. Armii Krajowej z ul. Broniewskiego, jednocześnie zasłaniając tereny
Rozdzielczego Punktu Zasilania „Słodowiec”. Podobne rozwiązanie proponuję na
skrzyżowaniu z ul. Włościańską.
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UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
ZIELEŃ cd.
• Proponuję dogęszczenie nasadzeń drzew, a w przypadku braku miejsca, nasadzenia
krzewów.
• Proponuję nasadzenia krzewów wzdłuż linii rozgraniczającej pas drogowy z terenami
położonymi na północ, tj. Galeria Żoliborz oraz tereny WSM Żoliborz III.
• Proponuję obsadzenie krzewami murka na całej długości od ul. Broniewskiego 13 do
19 (stacja transformatorowa).
• Proponuję wzdłuż płotu oddzielającego torowisko od ścieżki rowerowej posadzić
żywopłot nie wyższy niż wysokość płotu.
• Proponuję umieszczenie dodatkowych krzewów zasłaniających szpecące garaże, a
także umieszczenie tam estetycznych i minimalistycznych w formie trejaży (perogi).
• Proponuję wprowadzić więcej traw ozdobnych w pobliżu ul. Stasiaka.
• Zgłaszam, aby liczne powierzchnie zabrukowane i wyłączone z ruchu na południowej
jezdni Broniewskiego od Trasy AK do ul. Elbląskiej zamienić na trawniki.
• Co z problemem utrzymania zieleni (solenie zimą)?
• Uważam, że zieleń od strony torów i jezdni powinna być piętrowa. Krzaki i drzewa
powinny tworzyć ścianę izolującą od hałasu.
• Proponuję dużo drzew zimozielonych.
• Sugeruję sadzić sosny czarne, gatunki odporne na zanieczyszczenia.

• Uważam, że ciąg ul. Broniewskiego jako teren rekreacyjny ma małe szanse
powodzenia. Zieleń powinna służyć głównie wygłuszeniu i wyłapaniu pyłów.
• Koncepcja ul. Broniewskiego powinna uwzględniać aktualną inwentaryzację drzew i
krzewów.
MAŁA ARCHITEKTURA
• Uważam, że targowisko należy bardzo ograniczyć i zdecydowanie zmodernizować, ale
nie likwidować.
• Postuluję o uwzględnienie w projekcie kawiarnii w kontenerze z otwartą ścianą.
• Postuluję o budowę placyku miejskiego z fontanną.
• Proponuję teren rekreacyjny z jakimiś elementami sportowym.
• Postuluję o stojaki na rowery.
• Chciałabym, aby park zawierał elementy sztuki (np. rzeźby).
• Proponuję uwzględnienie w parku małej agory, gdzie mogłyby być organizowane
spektakle teatralne dla dzieci.

6

UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
MAŁA ARCHITEKTURA cd.
• Proszę o ograniczenia możliwości wjazdu samochodów na nasze osiedla - poprzez
ustawienie donic z kwiatami.
• Proponuję ustawienie pergoli z kwiatów (ewentualnie z neonem Park Olszyna) przy
wejściu do parku.
• Zgłaszam konieczność oświetlenia latarniami typu parkowego pasa rezerwy ul.
Broniewskiego.
• Uważam, że skwer znajdujący się w pobliżu pawilonu handlowego na Zatrasiu mógłby
być znacznie bogatszy w swoim pełnym zagospodarowaniu. Być może poza drzewami
warto wprowadzić krzewy, które dodatkowo silniej odizolują skwerek od ulic. Warto w
tym miejscu wprowadzić więcej atrakcji oprócz ławek i koszy na śmieci.
• Proponuję elementy małej architektury wzdłuż pawilonu przy ul. Broniewskiego 7 oraz
wygospodarowanie miejsca na utworzenie ogródków gastronomicznych.
• Proponuję postawić donice z zielenią uniemożliwiające wjazd aut na chodniki.
• Proponuję kontenery a w nich kawiarnie, cukiernie, lodziarnie, miejsca spotkań.
• Apeluje, aby zrobić plac zabaw.
• Proponuję wzdłuż parku linearnego zaplanować tereny dla aktywności sportowej.
• Wolałbym jedynie tereny rekreacyjne bez handlu. W okolicy jest wystarczająco dużo
sklepów i megasam!
• Proponuję zrobić psie stacje. Z dystrybutorami torebek na psie odchody.
• Popieram pomysł ścianki wspinaczkowej, placów miejskich, fontanny, kawiarni w parku
linearnym.
• Czy można zainstalować tężnie?
• Czy można zainstalować ściankę wspinaczkową?
• Czy możliwe jest zrobienie kina letniego?
• Czy można w projekcie uwzględnić pusty plac, którym można byłoby gospodarować w
różny sposób?
• Proszę o uwzględnienie stacji wypożyczania rowerów.
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UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
DROGA ROWEROWA
• Uważam, że droga rowerowa po południowej stronie ulicy przy przystankach
tramwajowych powinna posiadać możliwie jak najbardziej łagodne wyłukowania.
• Uważam, że przejazdy rowerowe na skrzyżowaniu z ul. Krasińskiego powinny znaleźć
się na wszystkich wlotach.
• Proszę, aby przewidzieć wykonanie przejazdu rowerowego łączącego obie drogi
rowerowe na wysokości ul. Braci Załuskich.
• Uważam, że powinien powstać przejazd rowerowy przez ul. Broniewskiego na
skrzyżowaniu z ul. Elbląską.
• Postuluję, aby uwzględnić możliwość wyznaczenia przejazdu rowerowego łączącego
dwie drogi rowerowe na wysokości skrzyżowania z ul. Romaszewskiego.
• Uważam, że na skrzyżowaniu z ul. Perzyńskiego przejazdy rowerowe powinny znaleźć
się na wszystkich wlotach.
• Proponuję poprowadzić drogę rowerową przez pętlę Piaski w sposób ciągły i nie
projektować takich odgięć jak po zachodniej stronie pętli.
• Droga rowerowa wzdłuż ul. Elbląskiej powinna być dociągnięta do projektowanej
drogi rowerowej wzdłuż ul. Broniewskiego.
• Uważam, że zatoka przystanku Sady Żoliborskie 02 powinna być przeniesiona na
jezdnię, a droga rowerowa wyprostowana.
• Uważam, że ścieżka rowerowa, tak na Broniewskiego jak i na Krasińskiego wydaje się
być zbędna - ścieżki aktualnie są po drugiej stronie ulicy, więc nie widzę sensu w
dublowaniu.
• Uważam, że ostry zakręt drogi dla rowerów w rejonie przystanku tramwajowego Pl.
Grunwaldzki 07 wydaje się niepotrzebny.
PARKINGI
• Uprzejmie proszę o nielikwidowanie parkingów wzdłuż ulicy Broniewskiego, a w
miejscach gdzie jest to konieczne przeniesienie miejsc parkingowych.
• Uważam, że skrajny pas ul. Broniewskiego po północnej stronie przed skrzyżowaniem
z ul. Włościańską powinien być zlikwidowany i wykorzystany na parkowanie
równoległe.
• Uważam, że na skrajnym północnym pasie ul. Broniewskiego między ulicami
Włościańską a Braci Załuskich powinno być zorganizowane parkowanie równoległe, a
ul. Broniewskiego zwężona.
• Proponuję, aby przedłużyć lokalną drogę wewnętrzną o długość budynku 9E i
utworzenie miejsc prostopadłych analogicznie jak przed budynkiem nr 11.
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UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
PARKINGI cd.
• Sugeruję mniej miejsc parkingowych i żadnych garaży wielopoziomowych.
• Sugeruję, aby prawy pas ruchu przeznaczyć na parkowanie na odcinku od Braci
Załuskich do Włościańskiej.
• Jaka jest alternatywa dla samochodów mieszkańców – gdzie parkować?
• Proponuję zaprojektowanie wpisujących się w architekturę parku – miejsc postojowych
dla samochodów osobowych mieszkańców Osiedla (z wyłączeniem ciężarowych),
rekompensujących stanowiska utracone na parkingach przewidzianych do likwidacji.
PRZYSTANKI AUTOBUSOWE / TRAMWAJOWE
• Uważam, że przystanek Włościańska 01 powinien być umieszczony bezpośrednio na
pasie ruchu, a zatoka zlikwidowana, co pozwoli na poprowadzenie chodnika i proste
poprowadzenie drogi rowerowej.
• Przystanek Włościańska proponuję przesunąć w kierunku wschodnim, za przejazd
przez tory tramwajowe, gdzie dwie jezdnie ul. Broniewskiego zwężają się do jednej.
• Popieram przesunięcie przystanku tramwajowego bliżej Megasamu, gdzie najwięcej
osób ma potrzebę wysiąść i zrobić zakupy po drodze do domu.
• Uważam, że zasadnym byłoby wyznaczenie przystanku autobusowego w kierunku
zachodnim przy skrzyżowaniu z ul. Romaszewskiego.
• Sugeruję odstąpienie od planu likwidacji przystanków komunikacji miejskiej przy ul.
Romaszewskiego, iż byłoby to kolejne utrudnienie dla mieszkańców Osiedla.
• Proponuję zachować istniejący przystanek „Park Olszyna” w obecnej lokalizacji.
• Sugeruję utworzenie przystanków bez zatoki, z wykorzystaniem krawężników typu
"wiedeńskiego".
• Zachęcam do zastanowienia się nad utworzeniem nowych parkingów (bez likwidacji
starych) w tym rejonie.
• Proponuję przesunięcie całego przystanku „Sady Żoliborskie” w obu kierunkach, w
kierunku zachodnim od ul. Krasińskiego, nawet o kilkadziesiąt metrów.
• Uważam, że należy rozważyć budowę nowego przystanku tramwajowego, w rejonie
budynków Broniewskiego 17-21.
• Sugeruję likwidację pętli tramwajowe piaski.
• Proponuję oznaczenie na jezdni ul. Broniewskiego miejsca/zatoki dla autobusów, przy
przystanku MZA na wysokości ul. Romaszewskiego.
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UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
CIĄGI PIESZE
• Proszę, aby przewidzieć możliwość wykonania przejścia dla pieszych prowadzącego
od zachodniej strony na przystanek tramwajowy Park Olszyna 04.
• Zgłaszam pomysł urozmaicenia chodnika na przykład rozetami.
• Postuluję o przejście dla pieszych na wysokości ul. Broniewskiego 19/21 i 26.
• Uważam, że należy połączyć chodnikiem ciąg wychodzący z terenu WSM na wysokości
budynku ul. Broniewskiego 13 z chodnikiem znajdującym się najbliżej miejsc
postojowych.
• Proponuję przesunąć przejście dla pieszych przez ul. Broniewskiego na wschód od
skrzyżowania z ul. Braci Załuskich, tak aby przejście to kierowało pieszych na placyk
wewnętrzny Osiedla WSM Zatrasie (pomiędzy Broniewskiego 9 i 9E).
• Proponuję utworzyć przejście dla pieszych przez ul. Broniewskiego na wysokości drogi
wewnętrznej między budynkami ul. Broniewskiego 4 i 6.
• Sugeruję zapewnić dojście do przystanków tramwajowych przy skrzyżowaniu z Trasą
AK od strony skrzyżowania z ul. Elbląską i ul. Włościańską.
• Zwracam uwagę na brak rozwiązania co do dojścia do usług budynku ul.
Broniewskiego 23. Być może warto wykonać jakąś rampę (podjazd), co umożliwi
dostęp do budynku.
ORGANIZACJA RUCHU

• Uważam, że wybudowanie wysepki na ulicy Broniewskiego, na skrzyżowaniu z ulicą
Galla Anonima jest złym pomysłem, ponieważ spowoduje blokadę ruchu, gdy autobus
znajdzie się na przystanku. Proponuję wybudowanie zatoki na przystanku
autobusowym bądź rezygnację z budowania wysepki na skrzyżowaniu w tym miejscu.
• Uważam, że zmiana organizacji ruchu na zjeździe z ul. Broniewskiego w kierunku ul.
Romaszewskiego nie jest według mnie właściwa.
• Postuluję o pozostawienie pasa do skrętu w lewo z ul. Broniszewskiego w ul.
Romaszewskiego.
• Jestem za zwężeniem jezdni i likwidacją miejsc parkingowych. Uważam, że należy
konsekwentnie zniechęcać ludzi do korzystania z samochodów.
• Zwracam uwagę na konieczność poprawienia bezpieczeństwa na ulicy Broniewskiego
poprzez przemalowanie jezdni, tak aby było jasne, czy są tam dwa pasy czy jeden.
• Bardzo pozytywnie oceniam projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Broniewskiego.
• Uważam, że zwężenie ul. Broniewskiego spowoduje większe korki do trasy AK.
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UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
ORGANIZACJA RUCHU cd.
• Proponuję wprowadzenie ruchu jednokierunkowego oraz "strefy zamieszkania" na
istniejącej drodze wewnętrznej wzdłuż ul. Broniewskiego pomiędzy ul. Galla Anonima i
ul. Rudnickiego.
• Postuluję o zmianę organizacji ruchu na przejeździe między ul. Elbląską, a ul.
Włościańską umożliwiającą skręt w lewo z ul. Broniewskiego w ul. Elbląską, a także
utworzenie linii autobusowej na ul. Elbląskiej i ul. Włościańskiej.
• Proponuję umożliwić przejazd na wprost z ul. Włościańskiej w ul. Elbląską.
• Proponuję zlikwidować osobną jezdnię do skrętu w prawo z ul. Elbląskiej w ul.
Broniewskiego (zachowując możliwość skrętu z głównej jezdni ul. Elbląskiej).

• Proponuję poprawić infrastrukturę drogową dla osiedla Piaski wschód.
• Proponuję rozważyć możliwość wyjazdu z osiedla w rejonie ul. Literackiej.
• Uważam, że złym pomysłem jest robienie przebicia ul. Duracza do ul.
Kochanowskiego.
• Uważam, że nie jest potrzebny dodatkowy wjazd na osiedle. Dzięki temu ruch jest
uspokojony i jest ciszej. Dobrym pomysłem jest droga ewakuacyjna tylko dla karetek i
straży.
• Co z zamkniętymi wyjazdami na trasę AK?
• Czy można poprawić komunikację z ul. Literacką?
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JAKIE ZMIANY
PLANUJEMY?
UKŁAD KOMUNIKACYJNY
• Wyniesienie ulic poprzecznych do ul. Krasińskiego na odcinku Nowego Żoliborza
(drogi wewn., Przasnyska i German) – na odcinkach przejść dla pieszych i
przejazdów ścieżki rowerowej
• Budowa nowej ścieżki rowerowej wzdłuż Krasińskiego oraz wzdłuż Broniewskiego
(południowa strona) – szer. 2,5 m
• Parkowanie równoległe na jezdni ul. Broniewskiego
• Dodatkowe przejście dla pieszych przez ul. Broniewskiego na odc. os. WSM II
(łącznik poprzez teren Instytut Chemii Przemysłowej z Nowym Żoliborzem)
PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt zakłada wprowadzenie funkcji zieleni urządzone z ciekawym, urozmaiconym
programem. Od lat dyskutowanym z mieszkańcami.
WYPOSAŻENIE TERENU OPRACOWANIA
Projekt przewiduje wprowadzenie w obrębie terenu opracowania licznych
elementów małej architektury o spójnym, minimalistycznym wzornictwie.

ul. Broniewskiego (od Placu Grunwaldzkiego – ul. Krasińskiego - do ul. Braci
Załuskich)
(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)
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DOBÓR GATUNKOWY SZATY ROŚLINNEJ
Przewiduje się uzupełnienie szpalerów drzew alejowych gatunkami stosowanymi w
ostatnich latach przez ZOM. Planuje się wprowadzenie krzewów, roślinności zielnej w
powierzchniowych nasadzeniach na terenie nowych skwerów, zieleńców oraz pod
istniejącymi zadrzewieniami. M.in. przewiduje się:
Drzewa alejowe
- Gleditsia triacanthos, Glediczja trójcierniowa oraz Tilia xeuropaea 'Pallida', lipa holenderska
'Pallida' (Krasińskiego odc. Powązkowska - Broniewskiego)
- Platanus acerifolia, platan klonolistny (Krasińskiego odc. Broniewskiego - Popiełuszki)
- Tilia tomentosa 'Varsaviensis', lipa srebrzysta 'Varsaviensis' (Broniewskiego)
Krzewy
- Amorpha fruticosa, amorfa krzewiasta
- Cornus alba 'Aurea', dereń biały 'Aurea'
- Cotinus coggygria, perukowiec podolski
- Cotoneaster lucidus, irga błyszcząca
- Physocarpus opulifolius, pęcherznica kalinolistna
- Potentilla fruticosa, pięciornik krzewiasty
- Rosa rugosa, róża pomarszczona
- Spiraea japonica, tawuła japońska
- Spiraea ×vanhouttei, tawuła van Houtte'a
Rośliny okrywowe
- Euonymus fortunei 'Coloratus', trzmielina Fortune’a ‘Coloratus’
- Vinca minor, barwinek pospolity
Pnącza
- Clematis sp., powojnik
- Hedera helix, bluszcz
Trawy
- Calamagrostis ×acutiflora 'Karl Foerster', trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster'
- Miscanthus sinensis, miskant chiński
- Pennisetum alopecuroides, rozplenica japońska
Byliny
- Echinacea purpurea, jeżówka purpurowa
- Rudbeckia fulgida, rudbekia błyskotliwa
15

PODSUMOWANIE
I WIĘCEJ INFORMACJI
Wszystkie wytyczne dotyczące zarówno nowej, jak i istniejącej już zieleni zostały
uwzględnione w koncepcji, a wskazane newralgiczne miejsca poddano szczegółowej
analizie. W projekcie znalazły się także sugestie mieszkańców dotyczące
projektowanych zmian w zakresie ciągów komunikacyjnych, takie jak naprawa i
przebieg sieci chodników, oraz proponowane elementy małej architektury. Koncepcja
uwzględnia przebieg zaprojektowanego w 2017 na zlecenie ZDM ciągu pieszorowerowego. 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 rozpocznie się już w roku 2018 – 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. z Zarządu Dróg Miejskich.

Jeśli chcesz…
Zapoznać się ze szczegółami zaproponowanej koncepcji
http://zzw.waw.pl/2018/11/21/raporty-z-konsultacji-spolecznych-zazielenmyulice
Skontaktować się z ogrodnikiem odpowiedzialnym za teren ro2@zzw.waw.pl
Przeczytać raporty z konsultacji społecznych prowadzonych na innych ulicach
http://zzw.waw.pl/2018/11/21/raporty-z-konsultacji-spolecznych-zazielenmyulice
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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