ZAZIELEŃMY
UL. KASPROWICZA
I AL. ZJEDNOCZENIA
Raport z konsultacji społecznych
dotyczących ul. Kasprowicza i Al. Zjednoczenia
realizowanych
w ramach projektu
Zielone Ulice
Warszawa, 17 listopada 2019 r.

O PROJEKCIE
Ten raport podsumowuje najważniejsze
tematy, które mieszkańcy poruszyli w
konsultacjach ul. Kasprowicza i Al.
Zjednoczenia.
.Znajdziesz w nim też skrócony opis
projektu koncepcyjnego nowego
zagospodarowania ulicy.
Koncepcja zmian na ul. Kasprowicza i Al.
Zjednoczenia 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. Kasprowicza i Al.
Zjednoczenia odbywała 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 w okresie 5-15 stycznia
2018 drogą e-mailową, pocztą oraz za pomocą ankiet na spotkaniu..

Spotkanie diagnostyczne odbyło się 14 stycznia 2018 (niedziela) w godz. 10.0013.00 w Szkole Podstawowej nr 133, ul. Fontany 3.
Zbierania uwag do koncepcji. Uwagi można było zgłaszać w okresie 23 marca –
9 kwietnia 2018 droga e-mailową, pocztą oraz podczas spotkania.
Spotkanie obejmujące prezentację koncepcji odbyło się 25 marca 2018 (niedziela)
w godz. 10.00-13.00 w Szkole Podstawowej nr 133, ul. Fontany 3.
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
UL. KASPROWICZA
Podczas I etapu konsultacji zebrano następujące pytania, uwagi i postulaty. Wypowiedzi
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści
zostały zapisane łącznie.
ZIELEŃ
Więcej zieleni, wszędzie, gdzie się da
Zintensyfikować zadrzewienie gatunkami szlachetnymi (dąb, lipa, platan, klon),
odmiany wytrzymałe na warunki klimatyczne i miejskie
Byliny i krzewy – odmiany o małych wymaganiach, łatwe w pielęgnacji i wytrzymałe na
warunki klimatyczne.
Uregulowanie chorego drzewostanu
Drzewa na Skalbmierskiej i Przybyszewskiego są całe obrośnięte jemiołą. Czy jest
szansa, żeby je odciążyć i tę jemiołę ściąć?
Uzupełnić drzewa na odcinku południowym pomiędzy al. Zjednoczenia i
Podczaszyńskiego
Uzupełnić tereny zielone na całej długości ul. Kasprowicza o byliny, krzewy, żywopłoty,
Wprowadzić byliny, żywopłoty, dodatkowe drzewa na południowym odcinku
Kasprowicza, Podczaszyńskiego, Makuszyńskiego
Odcinek Kasprowicza pomiędzy Kleczewską, a Przybyszewskiego, od strony sklepu z
materacami - jest tam cała połeć smutnego trawnika, który prosi się o krzewy,
forsycje, cokolwiek (szczególnie, że na rogu Kleczewskiej ścięto w tym roku drzewo:(
Na terenie szkoły na rogu Zjednoczenia/Żeromskiego, ścięto wielkie stare drzewa.
Dramat. Błagam, nie ścinajmy więcej! Czy nie można tam czegoś posadzić?
MAŁA ARCHITEKTURA
Budowa siłowni plenerowej na serku Bielańskim/instalacji kalistenicznej
Rzeźby w pasie drogowym ul. Kasprowicza (Strzemiński) lub al. Zjednoczenia
Uprzejmie proszę o uwzględnienie w projekcie koszy na psie odchody wraz z
bezpłatnymi torebkami na nie
PARKOWANIE
Uporządkować parkowanie na południowym odcinku Kasprowicza, Podczaszyńskiego,
Makuszyńskiego i wprowadzenie bylin, żywopłotów, dodatkowych drzew.

Na całej długości ulicy należy jeden z pasów ruchu na jedniach w obu kierunkach
przeznaczyć na pas postojowy dla samochodów parkujących obecnie na chodnikach
między drzewami.
Wielopasmowa ulica Sacharowa mogłaby zostać przekształcona w parking odciążający
okoliczne osiedle. Ruch jest tu znikomy, za to samochody pędzą z prędkościami
autostradowymi.
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UWAGI Z PIERWSZEGO
ETAPU KONSULTACJI
UL. KASPROWICZA
CHODNIKI I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
Na wszystkich przejściach należy zastąpić żółte przyciski dla pieszych automatyczną
detekcją a sygnalizację zaprogramować tak, aby zielone dla pieszych pojawiało się
zawsze wtedy, kiedy jest zielone dla samochodów w tym samym kierunku – w tej
chwili wystarczy spóźnić się o ułamek sekundy z naciśnięciem przycisku i trzeba czekać
na następną zmianę świateł – dlaczego tak to działa?
Zwęzić ulicę i z likwidować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z Makuszyńskiego.
W tym miejscu ruch samochodów jest dużo mniejszy niż ruch pieszych idących dom
metra a nie ma nawet automatycznej detekcji – większość ludzi przechodzi na
czerwonym, bo albo zielone się nie świeci, chociaż samochody mają czerwone, albo
na zielone trzeba czekać kilkadziesiąt sekund chociaż nic nie jedzie…
Przy północnym wyjściu z metra Stare Bielany, po zwężeniu ulicy do jednego pasa,
zlikwidować sygnalizację świetlną. W tej chwili samochody parkują na jednym pasie
więc ulica w praktyce i tak jest jedno-jezdniowa, ale rejon przejścia wymaga
przebudowy - powinien zapewniać bezpieczne i wygodne warunki pieszym.
Należy naprawić chodnik przy posesji ul. Kasprowicza 15, róg ul. Makuszyńskiego.
Od lat chodniki nie były naprawione, pisałam w tej sprawie do Urzędu w 2015 roku.
Chodnik prowadzący od wyjścia z budynku do chodnika biegnącego wzdłuż ul.
Kasprowicza jest w fatalnym stanie. W budynku mieszka bardzo wiele starszych osób,
wiele z nich (a młodszych także) już kilkakrotnie na tym chodniku wywróciło.
JEZDNIE I DROGI DLA ROWERÓW
Jezdnie dwupasmowe we wszystkich miejscach, gdzie są przejścia dla pieszych bez
sygnalizacji powinny zostać zwężone do jednego pasa – wyeliminuje to skrajnie
niebezpieczne sytuacje, kiedy samochód na pasie bliżej chodnika zatrzymuje się, bo
pieszy jest na pasach, tymczasem na drugim pasie inny samochód pędzi nie zwalniając
nawet
Zwęzić ulicę i z likwidować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z Makuszyńskiego.
W tym miejscu ruch samochodów jest dużo mniejszy niż ruch pieszych idących dom
metra a nie ma nawet automatycznej detekcji – większość ludzi przechodzi na
czerwonym, bo albo zielone się nie świeci, chociaż samochody mają czerwone, albo
na zielone trzeba czekać kilkadziesiąt sekund chociaż nic nie jedzie…
Na skrzyżowaniu z Al. Zjednoczenia zlikwidować pasy skrętu w prawo, na
skrzyżowaniu z Makuszyńskiego pasy skrętu w prawo.
Na istniejących szerokich, ale wymagających remontu chodnikach, już bez
samochodów, po obu stronach ulicy dopuścić ciąg pieszo-rowerowy
Przy wszystkich przejściach dla pieszych wyznaczyć przejazdy rowerowe.
Brakuje ścieżki rowerowej.
5

UWAGI Z PIERWSZEGO
ETAPU KONSULTACJI
UL. KASPROWICZA
INNE UWAGI
Poza dodatkowym zazielenieniem bardziej potrzebna jest ogólna zmiana charakteru
ulicy: ruch pieszy tu wyraźnie dominuje. Mieszkańcy korzystają głównie z metra. W tak
gęsto zabudowanym miejscu dwupasmowe jezdnie nie są uzasadnione: zachęcają do
szybkiej jazdy, zabierają zbyt dużo miejsca pieszym. Brakuje ścieżki rowerowej.
Aby żyło się tu lepiej potrzebne są większe zmiany. Oczywiście im więcej zieleni tym
lepiej, ale jej niedobór to nie jest główny problem do rozwiązania na Kasprowicza i w
Al. Zjednoczenia.
Po zamknięciu wschodniej nitki ulicy stworzyć przestrzeń na targi śniadaniowe, czy
miejsca na sprzedaż sezonową, np. truskawki, kwiaty
Zaprojektować przestrzenie dla lokalnych inicjatyw handlowych na Serku Bielańskim

Punkty gastronomiczne, kawiarenki
Stragany warzywne, np. przy wyjściach z metra
Centrum targowe przy skrzyżowanie Kasprowicza/Zjednoczenia (okresowe kiermasze,
np. świąteczne targi, targi śniadaniowe)
Miejsce na kwiaciarnię
Zagospodarować działkę, która znajduje się między działką o numerach Kasprowicza
20, 18a,18
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UWAGI Z PIERWSZEGO
ETAPU KONSULTACJI
AL. ZJEDNOCZENIA
Podczas I etapu konsultacji zebrano następujące pytania, uwagi i postulaty. Wypowiedzi
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści
zostały zapisane łącznie.
Dogęścić nasadzenia drzew na całej długości al. Zjednoczenia,
Uzupełnienić tereny zielone na całej długości ulicy o krzewy, byliny, żywopłoty (przy
krawędziach ulic)
Zagospodarować placyki na al. Zjednoczenia przed Empikiem i pocztą na funkcje
wypoczynkowe z intensywną zielenią – drzewa, trawy, krzewy
Większa ilość ławek miejsc do odpoczynku

Rzeźby Strzemińskiego
Jeśli mają być fontanny, to dopasowane stylistycznie do całego założenia
Ławki i kosze na śmieci mogłyby być umieszczane nie na chodniku jak obecnie ale
cofnięte trochę na trawnik, tak aby nie zmniejszać szerokości chodnika
Na wszystkich przejściach z sygnalizacją należy zastąpić żółte przyciski dla pieszych
automatyczną detekcją a sygnalizację zaprogramować tak, aby zielone dla pieszych
pojawiało się zawsze wtedy kiedy jest zielone dla samochodów w tym samym
kierunku – w tej chwili wystarczy spóźnić się o ułamek sekundy z naciśnięciem
przycisku i trzeba czekać na następną zmianę świateł – dlaczego tak to działa?
Wyremontować przejście i przejazd rowerowy przy Cegłowskiej

Nie wprowadzać na odcinku Kasprowicza – Żeromskiego slalomowego ruchu
samochodów!
na terenie al. Zjednoczenia nie obserwuje się nadmiernego ruchu samochodów (nie
ma konieczności zwalniania ruchu)
Ścieżka rowerowa jak najbliżej pasa samochodowego, ale nie w pasie samochodowym
Umieścić koncepcję w Gazecie Bielańskiej i Gazecie Stołecznej, aby mieszkańcy mogli z
nimi zapoznać i wypowiedzieć
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UWAGI Z DRUGIEGO ETAPU
KONSULTACJI
UL. KASPROWICZA
Podczas etapu II zebrano następujące pytania, uwagi i postulaty. Wypowiedzi
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści
zostały zapisane łącznie.
ZIELEŃ
W czasie zimy nad tunelem metra zabudowano między stacją Młociny a ul. Sokratesa
wielkoprzestrzenny parking, dlatego też należałoby urealnić przedstawiony rzut (łąka
kwietna) i przemyśleć wkomponowanie zieleni wysokiej w parking, na którym niestety
jej nie uwzględniono.
Proponuję drzewa wzłuż P&R na Kasprowicza by go ukryć, ale nie krzewy bo są za
niskie. Krzewy i żywopłot to ostateczność.
Drzewa ograniczają widoczność w newralgicznym miejscu.
Posadzić drzewa w bliskiej odległości skrzyżowania al. Zjednoczenia i Kasprowicza, a w
miejscach, gdzie pod ziemią przebiegają rury i brak możliwości posadzenia drzew,
winno się posadzić krzewy po obu stronach chodnika Al. Zjednoczenia numery
nieparzyste (od strony poczty).
Koncepcja powinna uwzględniać aktualną inwentaryzację drzew i krzewów oraz
uwzględniać istniejące nasadzenia z roślin cebulowych. Dodatkowo przy rondzie AWF
(trawnik na zewnętrznym okółku ronda) jesienią 2017 r. wykonano nasadzenia z
tulipanów
Należy przewidzieć wymianę gleby przed sadzeniem młodych dębów czerwonych w
pasie środkowym ul. Kasprowicza (drzewa od lat bardzo źle rosną –młode nasadzenia
nie zachowują żywotności)
Pomiędzy ul. Swarzewską a Podczaszyńskiego budynki mieszkalne położone są w
bezpośrednim sąsiedztwie jednego z ruchliwszych w ciągu Kasprowicza skrzyżowań,
jeśli nie przeszkadza temu infrastruktura podziemna lub jest możliwość jej
przełożenia, powinny się tam znaleźć drzewa lub krzewy, nie tylko miejsca
parkingowe.
MAŁA ARCHITEKTURA
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Warszawy,
rozdział VI, §29, pkt. 1 i 2 „Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani zapewnić
by zwierzęta nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.
W szczególności utrzymujący i wyprowadzający zwierzęta domowe są zobowiązani
do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt. Odchody zwierząt należy
umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach lub pojemnikach na odpady
zmieszane”. Nie przewidujemy ustawiania podajników na woreczki i koszy na psie
odchody w obecnej formie.
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UWAGI Z DRUGIEGO ETAPU
KONSULTACJI
UL. KASPROWICZA
PARKOWANIE
dot. likwidacji parkingu między ul. Fontany a przystankiem autobusowym Stare
Bielany. W sąsiedztwie położone jest Centrum medyczne Damiana i lokale usługowe,
sklepy. Sądzę że przy tej szerokości terenu między drogą a budynkami możliwe byłoby
pozostawienie kilku miejsc parkingowych, w tym np. jednego dla niepełnosprawnych.
dot. zagospodarowania terenu między stacją Młociny a ul. Sokratesa. W czasie zimy
nad tunelem metra zabudowano wielkoprzestrzenny parking, dlatego też należałoby
urealnić przedstawiony rzut (łąka kwietna) i przemyśleć wkomponowanie zieleni
wysokiej w parking, na którym niestety jej nie uwzględniono.

JEZDNIE I DROGI DLA ROWERÓW
Pierwsza z uwag dotyczy fragmentu między ul. Swarzewską a Podczaszyńskiego.
Ponieważ budynki mieszkalne położone są w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z
ruchliwszych w ciągu Kasprowicza skrzyżowań, jeśli nie przeszkadza temu
infrastruktura podziemna lub jest możliwość jej przełożenia, powinny się tam znaleźć
drzewa lub krzewy, nie tylko miejsca parkingowe. Jezdnia będzie co prawda zwężona
do jednego pasa ruchu, który uspokoi ruch na odcinku, jednak hałas, kurz i spaliny
spod ruszających na zielonym samochodów i autobusów pozostaną. Nawet jeśli
zlikwidowana zostanie sygnalizacja świetlna, jest to jeden z niewielu fragmentów
ulicy, który zupełnie pozbawiono zieleni, a zdecydowanie złagodziłaby ona jej
negatywne oddziaływania.
W projektach należy przewidzieć drogi serwisowe dla firm zajmujących się
5cutrzymaniem terenów zieleni (miejsca parkowania samochodów ekip wykonawczych
wzmocnione np. poprzez zastosowanie netlonu).
Zmiana ścieżki rowerowej ze strony gdzie jest Lidl na drugą stronę w kierunku metra
Młociny by zachować ciągłość ścieżki z Kasprowicza i skasować konflikt po stronie z
blokami Metro Bielany. Obecna ścieżka jest błędem gdyż poprowadzona jest po
stronie zwiększonego ruchu pieszego (bloki i sklepy na parterach) i samochodowego.
Idealne jest przeniesienie ścieżki na drugą stronę (wschodnią) Kasprowicza w kierunku
nowobudowanej Galerii Handlowej - już o tym trzeba myśleć jak poprowadzić tam
ruch rowerowy.
Proponuję ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Sokratesa po drugiej południowej stronie.

W ul. Kasprowicza uwzględnić drogę rowerową po stronie wschodniej pomiędzy
Nocznickiego a Przy Agorze oraz po stronie zachodniej pomiędzy Sokratesa a
parkingiem przy Wolumenie oraz opcjonalnie dalej do Reymonta.
Rozważyć drogę rowerową po obu stronach Kasprowicza pomiędzy stacją metra
Słodowiec (ul. Sacharowa) a Reymonta/Lindego.
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UWAGI Z DRUGIEGO ETAPU
KONSULTACJI
UL. KASPROWICZA
INNE UWAGI
Nieaktualny plan bo jest Park and Ride. To kolejny beton. Powinno nastąpić
zamknięcie P&R jakimś materiałem i na nim krzewy.
Dziękuję za możliwość konsultacji zazielenienia ulic Warszawy, gdzie mogłem też
podzielić się spostrzeżeniami co do ścieżek rowerowych/
Wspaniały projekt! Oby udało się go jak najszybciej zrealizować :)
Z góry dziękuję za zapoznanie się z moimi uwagami i przeanalizowanie możliwości
uwzględnienia ich w projekcie. Życzę powodzenia przy realizacji zazieleniania :)
pomiędzy stacją metra Słodowiec (ul. Sacharowa) a Reymonta/Lindego.
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UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
AL. ZJEDNOCZENIA
Podczas II etapu konsultacji zebrano następujące pytania, uwagi i postulaty. Wypowiedzi
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści
zostały zapisane łącznie.
Przed budową metra teren przy Al. Zjednoczenia 21/23 zmienił się na niekorzyść
ponieważ wycięto wiele starych drzew, które oczyszczały powietrze i zmniejszały smog
na obszarze skrzyżowania. Drzewa dodawały również wiele uroku, którego teraz
brakuje. Wważne jest więc, aby posadzić jak najwięcej drzew, właśnie tu
Dwa krótkie trawniki przed metrem wzdłuż pasa drogowego Al. Zjednoczenia.
Pas zieleni po lewej stronie Al. Zjednoczenia od skrzyżowania/ul. Kasprowicza - Al.
Zjednoczenia/ w kierunku ul. Żeromskiego/przed Rossmann/

Dwa pasy zieleni po prawej stronie Al. Zjednoczenia od w/w skrzyżowania w
miejscach, gdzie nie można posadzić drzew, alternatywą mogą być wysokie krzewy.
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JAKIE ZMIANY PLANUJEMY?
KASPROWICZA
OPIS OGÓLNY

Proponowane rozwiązania projektowe zostały oparte na kilku podstawowych ideach:
Wzmocnienie i renowacja istniejących, alejowych nasadzeń ulicznych. Do kontynuacji, uzupełnienia lub
renowacji nasadzeń alejowych wzdłuż ulic, zaproponowano gatunki i odmiany drzew, które są obecnie
gatunkiem dominującym w nasadzeniach na danej ulicy lub jej części. Wyjątkiem są 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 występują nasadzenia alejowe wykonane z tych
gatunków drzew, proponowana jest wymiana całych nasadzeń na inne gatunki, odpowiednie dla
nasadzeń ulicznych.
Wzmocnienie nadrzędności ruchu pieszego nad ruchem samochodowym i rowerowym. W projekcie
starano się ochronić pieszych jako „najsłabszych” użytkowników przestrzeni ulicznych i nie wyodrębniać
nowych ścieżek rowerowych kosztem przestrzeni pieszej. W miejscach niskiego natężenia ruchu
kołowego zaproponowano zamianę typowych przejść dla pieszych (zebry) - w place pieszo-jezdne
zwalniające ruch samochodowy i pozwalające na łączenie sąsiadujących przestrzeni parkowych oraz
rekreacyjnych w dłuższe ciągi publicznych terenów zielonych..
Łączenie przestrzeni publicznych w sieć zielonych terenów rekreacyjnych. Fragmenty i mniejsze obszary
terenów zieleni zostały funkcjonalnie połączone „wzmocnionymi” przejściami dla pieszych w większe
obszary spacerowo-rekreacyjne. Zaproponowano dla nich „scenariusze” użytkowe poprzez
rozmieszczenie różnorodnych funkcji rekreacyjno-sportowych dla różnych kategorii wiekowych.
Połączenie funkcjonalne mniejszych obszarów trenów zieleni pozwoli na wzmocnienie intensywność ich
użytkowania przez mieszkańców, oraz zwiększy znaczenie tych terenów jako ważnego elementu zielonej
infrastruktury miasta.
Wprowadzenie różnorodności funkcjonalnej i przestrzennej w ciągi uliczne. Projekt zakłada utworzenie
przestrzeni pełniących zróżnicowane funkcje mi.in rekreacyjne, sportowe lub handlowe, które nadadzą
indywidualny charakter założeniu i podkreślą lokalną tożsamość miejsca. Przestrzenie te stworzą centra
lokalne o różnorodnej skali. Powyższe zagospodarowanie zaproponowano w pasie zieleni rozdzielającym
jezdnie drogowe oraz na skrzyżowaniach ulic z ważnymi lokalnie usługami.
Minimalizacja kosztów utrzymania zieleni. Zaproponowano wymianę jak największej ilości trawników,
które wymagają intensywnej pielęgnacji szczególnie w sezonie letnim, 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 zieleni.
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.
W ciągu ulicy Kasprowicza można wyodrębnić 5 charakterystycznych części:
1.
Od Skrzyżowania z trasą mostu północnego do ulicy Reymonta.
2.
Od ulicy Reymonta do Alei Zjednoczenia.
3.
Plac miejski na skrzyżowaniu z Aleją Zjednoczenia.
4.
Od Alei Zjednoczenia do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Sacharowa.
5.
Park miejski/skwer otaczający południowe wejście do stacji metra Słodowiec.
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Cały ciąg ulicy Kasprowicza charakteryzuje się szerokim pasem oddzielającym jezdnie. Jest to przestrzeń,
pod którą znajduje się budowana systemem odkrywkowym trasa metra. W proponowanej koncepcji
teren ten został zaprojektowany jako linearny park o różnorodnym programie rekreacyjnym i sportowym.
Aby zapewnić jego ciągłość funkcjonalną, większość przecinających go ciągów jezdnych zamieniono na
place pieszo-jezdne. Zapewniają one pierwszeństwo pieszych jednocześnie nie blokując przejazdu
samochodom. Ich wprowadzenie będzie wymagało szczegółowych analiz ruchu drogowego i zmian w
systemie sygnalizacji świetlanej i organizacji ruchu. Połączenie całości pasa środkowego w jeden ciąg
parkowy zmieni całkowicie charakter ulicy Kasprowicza. Zaproponowany w koncepcji linearny park nie
tyko zapewni mieszkańcom nowe tereny rekreacyjne, ale także stworzy nową zieloną oś Bielan, dającą
początek zaplanowanemu systemowi terenów zieleni i publicznych przestrzeni miejskich w tej części
Warszawy.
Odcinek 1 pomiędzy Trasą Mostu Północnego a Ulicą Reymonta, jest otoczony swobodną zabudową
bloków mieszkalnych. Pierzeje ulicy są odsunięte i często silnie niezdefiniowane. Przestrzenie pomiędzy
budynkami a ciągiem jezdnym pozwalają w wielu miejscach na wprowadzenie nasadzeń buforowych o
bardziej swobodnym, charakterze, oraz kontynuację nasadzeń alejowych po obu stronach drogi. Na tym
odcinku zaproponowano kontynuację nasadzeń alejowych drzewami z gatunku lipa (Tilia europea
‘Pallida’). W pasie rozdzielającym, na odcinkach, które tego wymagają, należy uzupełnić istniejące
nasadzenia dębu czerwonego. Przy stacji Młociny zaproponowano zagospodarowanie pasa nad linią
metra na łąkę rekreacyjną. Łąka tworzy otulinę dla zaprojektowanej, nowej przestrzeni parkingowej.
Pozwoli to zachować otwarty charakter terenu. Od strony jezdni należy wprowadzić nasadzenia z
krzewów, które stworzą barierę fizyczną i wizualna chroniąca przed przypadkowym wtargnięciem na pasy
jezdni. Łąka powinna być koszona 2-4 razy w roku pozwalając na wysiewanie się jedno- i wieloletnich
roślin kwiatowych, nadających jej półnaturalny charakter. Ciąg nasadzeń kontynuowany jest na południe
od ulicy Sokratesa. Przybiera on formę szerokiej promenady wytyczonej w osi ulicy Kasprowicza. Wzdłuż
ciągu pieszego wykonanego z nawierzchni mineralnej rozmieszczono elementy małej architektury w
postaci ławek i koszy na śmieci. Przestrzeń pomiędzy chodnikiem a drogą pokryto pasami nasadzeń z
krzewów oraz bylin okrywowych. Kompozycję zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie drogi zamyka
żywopłot. Do zachowania w pierwotnej lokalizacji przeznaczono istniejące przestrzenie parkingowe.
Projekt zakłada dodatkowe nasadzenia drzew w otoczeniu parkingów oraz wprowadzenie zieleni o
wyraźnie izolacyjnej funkcji: nasadzenia z krzewów oraz żywopłoty. Pomiędzy parkingiem a północnym
wejściem do stacji Wawrzyszew, utworzono pierwszy z serii publicznych placów miejskich. Tworzą one
rytmiczne przerywniki w ciągu ulicy Kasprowicza. Wszystkie place zlokalizowano w sąsiedztwie stacji
metra oraz na skrzyżowaniach z większymi arteriami. Pełnią one funkcję lokalnych centrów
ukierunkowanych na wypoczynek, rekreacje i integrację mieszkańców. Zaprojektowany plac oparto na
geometrycznym układzie, co nadało mu wyraźnie reprezentacyjnego charakteru. Poprzez wprowadzenie
zieleni wysokiej w postaci drzew sadzonych w nawierzchni, zapewniono cień, który uczyni tą przestrzeń
przyjaźniejszą. Dotychczas martwy teren pomiędzy kubaturami wejść do Stacji Wawrzyszew,
przeznaczono na Skate Park. Oddzielony od ulicy podsadzonym żywopłotem, z tarasowo ułożonymi
trybunami opartymi o tylna ścianę stacji metra. Teren ten, zapewni miejsce dla intensywnej rekreacji
starszych dzieci i młodzieży. Stacja metra nad którą zlokalizowano Skate park oraz przystanki komunikacji
miejskiej na skrzyżowaniu z ulicą Reymonta gwarantują dobry dojazd z sąsiednich terenów.
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Odcinek 2 od Ulicy Reymonta do Alei Zjednoczenia, ma odmienny charakter. Otoczony jest bardziej
tradycyjną i zwartą zabudową, ze zdefiniowanymi pierzejami ulicy. Tutaj nasadzenia alejowe po obu
stronach ulicy, podobnie jak w jej centralnej części, będą wykonane z czerwonego dębu kontynuując tym
samym wcześniejsze założenia. Park nad tunelem metra będzie miał charakter bardziej tradycyjny, z
nasadzeniami krzewów ozdobnych i kompozycjami bylin w naturalistycznym stylu preriowym. Tego typu
nasadzenia nie tylko są łatwiejsze w pielęgnacji, ale mają także mniejsze wymagania siedliskowe,
zapewniając jednocześnie atrakcyjny wygląd. W pasie zieleni oddzielającej oba kierunki jazdy,
wyznaczono ścieżkę wykonaną z nawierzchni mineralnej. Poprowadzono ją swobodnie pomiędzy pasami
nasadzeń. Jej przebieg wyraźnie nawiązuje do zarysu nasadzeń. Kompozycja zieleni oparta została na
piętrowości. Powierzchnie zlokalizowane bliżej ścieżki przeznaczono pod łąkę kwietna oraz nasadzenia
bylinowe. Tło dla nich tworzą powierzchnie z krzewów oraz żywopłot zaprojektowany na całej długości
drogi. Istniejące szpalery drzew uzupełniono dodatkowymi egzemplarzami drzew. Dodatkową funkcję
izolacyjną pełnią zaprojektowane pagórki w całości pokryte nasadzeniami. Subtelne zmiany w
ukształtowaniu terenu nie tylko uatrakcyjniają przestrzeń, ale również wpływają na jej ekspozycję.
Również na tym odcinku, pasy jezdne przecinające centralną część ulicy, zastąpiono na większe i mniejsze
place miejskie z miejscami do siedzenia.
Na skrzyżowaniu z Aleją Zjednoczenia, przy stacji metra Stare Bielany ponownie zaproponowano
utworzenie lokalnego miejsca spotkań. Przestrzeń centralnego pasa przed wejściem do stacji metra,
połączono z placami istniejącymi po obu stronach ulicy Kasprowicza, na wjazdach w Aleję Zjednoczenia.
Za pomocą nawierzchni pieszo-jezdnych stworzona została obszerna przestrzeń miejska, skupiająca na
swoich obrzeżach, ważne funkcje usługowe, handlowe, społeczne i kulturalne (biblioteka). Na powyższym
odcinku zaproponowano likwidację parkingów, w zamian zwiększenie ilości miejsc postojowych w ciągu
Alei Zjednoczenia. Zrewitalizowany układ placów wykreuje nową jakościowo przestrzeń miejską tej części
Starych Bielan, tworząc swoisty zwornik krzyżujących się w tutaj ciągów parkowych. Pomiędzy kubaturami
wejść do stacji Stare Bielany zaprojektowano, na bazie istniejącego założenia, formalny skwer parkowy z
nasadzeniami bylinowymi, fontannami i geometryzującą kompozycją, wykorzystującą rosnące na tym
terenie robinie akacjowe odmiany ‘Umbraculifera’.
Odcinek 4 od Alei Zjednoczenia do Ulicy Sacharowa, został zaprojektowany w podobnym charakterze jak
Odcinek 2. Główne nasadzenia alejowe wykonane zostaną z dębów czerwonych, których dorodne okazy
zachowały się w dużym stopniu po obu stronach ulicy na tym odcinku. Tutaj także zamieniono
nawierzchnie jezdne przecinające ciąg parkowy w małe place miejskie. Bliżej pasa drogowego
zaproponowano nasadzenia żywopłotowe i wyższych krzewów, aby oddzielić wizualnie tereny zieleni od
ciągów jezdnych. Na końcu tego odcinka przed północnym wejściem do stacji Słodowiec zaprojektowano
ostatni z większych placów miejskich.
Na ostatnim 5 Odcinku projektowanego terenu, na około południowego wejścia do stacji Słodowiec
zaproponowano przekształcenie całego terenu w mały Park Miejski. Zorganizowany wzdłuż osi będącej
przedłużeniem ulicy Kasprowicza, miałby on charakter miejskiego lasu, obsadzonego różnorodnymi
gatunki drzew, oraz roślinami które stworzą piętrowy układ kompozycyjny zieleni. W północnej części
parku zaproponowano dużą, otwartą przestrzeń trawnikową. Ma ona formę łąki rekreacyjnej,
pozwalającej na użytkowanie tego terenu w różnorodny sposób. Fragment terenu zlokalizowany na
południe od stacji pokryto łąką kwietną. Nasadzenia zieleni wysokiej w postaci drzew i krzewów,
zlokalizowane są głównie na obrzeżach parku. Przyjmują one charakter parkowy: drzewa sadzone w
grupach i podsadzone krzewami. Ważna rolę w tej przestrzeni odgrywa ekspozycja która nie tylko
utrzymuje główną oś kompozycji narzuconą przez ul. Kasprowicza, ale również wyznacza dodatkowe
kierunki ekspozycji. W bezpośrednim otoczeniu stacji metra Słodowiec zaprojektowano element wodny
14
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UL. LINDEGO - ALEJA ZJEDNOCZENIA

Przekrój ulega zmianie z 2x2 na 1x1. Zawężono zewnętrzne pasy jezdni, na których obecnie w dużej
mierze parkują samochody.
Zachowano dwukierunkową drogę dla rowerów wzdłuż jezdni po stronie wschodniej, częściowo
oddzieloną od jezdni równoległymi miejscami postojowymi.
Parkowanie przeniesione głównie na zachodnią jezdnię kosztem wyłączenia jednego pasa jezdni. Ze
względu na liczne wjazdy na posesje wyłączony pas, poza utworzeniem miejsc parkingowych, został
wykorzystany na uzupełnienie zieleni buforowej. Na skrzyżowaniu ul. Kasprowicza z Al. Zjednoczenia
zaproponowano plac miejski z wyniesionym przejściem dla pieszych. Zastosowano łagodne najazdy
(długości ok. 5m) umożliwiające przejazd taboru komunikacji miejskiej. Zaleca się wyrównanie poziomu
ulicy do poziomu chodników. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, plac należy wyodrębnić za pomocą
rodzaju nawierzchni. Wyniesienie skrzyżowań, umożliwi łatwiejsze i bezpieczniejsze poruszanie się
pieszych wzdłuż pasa dzielącego.

ALEJA ZJEDNOCZENIA - UL. SCHAROWA

Zawężenie jezdni jak na poprzednim odcinku.
Dwukierunkowa ddr wciąż po stronie wschodniej, w przebiegu wzdłuż jezdni lub oddzielona od niej mp w
układzie równoległym. Parkowanie równoległe przeniesione głównie wzdłuż zachodniej jezdni.
Wszystkie przystanki komunikacji miejskiej pozostają w swoich dotychczasowych lokalizacjach.
Zaprojektowano dodatkowy przystanek po stronie zachodniego pasa, w pobliżu ronda na skrzyżowaniu
ul. Kasprowicza z ulicą Sacharowa.
Dwukierunkowa ddr prowadzona po wschodniej stronie ulicy, w celu zapewnienia czytelności układu oraz
wygody i bezpieczeństwa użytkowników tej przestrzeni.
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UKŁAD KOMUNIKACYJNY
Projekt nie zakłada większych przekształceń funkcjonowania obecnego układu
komunikacyjnego terenu opracowania. Zachowany został niezmieniony przebieg Alei
Zjednoczenia oraz ulic do niej poprzecznych, modernizacji poddano jedynie ciągi
pieszo-rowerowe. Renowacja zakłada zmianę stosowanych materiałów (wymiana
kostki betonowej na nawierzchnię z płyt betonowych w obrębie pasa ruchu pieszego
oraz na asfaltobeton w obrębie pasa ruchu rowerowego. Ścieżka rowerowa (obecnie
występująca na odcinku od ulicy Marymonckiej do ulicy Kasprowicza) została
przedłużona do ulicy Żeromskiego, w ramach projektu wskazano również potrzebę
dalszego rozwoju infrastruktury rowerowej poprzez wytyczenie ścieżek rowerowych
wzdłuż ulic Kasprowicza (w kierunku południowym) oraz Żeromskiego, co przewiduje
obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Starych
Bielan.
W związku z wprowadzanymi nasadzeniami drzew wzdłuż ulic w obszarze
opracowania oraz jego najbliższym otoczeniu, projekt zakłada redukcję liczby miejsc
postojowych.
PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt zachowuje dominującą rolę zieleni wysokiej na obszarze opracowania oraz
związany z nią „parkowy” charakter Alei Zjednoczenia. W związku z tym umiarkowanie
wprowadzanie nowych form zagospodarowania, aby zachować ten kameralny „genius
loci” projektowanego terenu.
Stosowane rozwiązania programowe zostaną omówione w podziale na 5 odcinków:
a) odcinek od Żeromskiego do Efraima Schroegera – funkcja zieleńca z małą
architekturą do wypoczynku biernego w postaci siedzisk i ławek, wypoczynek aktywny
w ramach spaceru, biegu, jazdy na rowerze lub rolkach.
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b) odcinek od Efraima Schroedera do Kasprowicza – odcinek oferujący bardziej
zróżnicowany program wypoczynkowy dla różnych grup wiekowych. Są to między
innymi niewielki placu zabaw, siłownia plenerowa, polana piknikowa oraz stoły do gier
w szachy, karty lub ping-ponga. Przy skrzyżowaniu z ulicą Kasprowicza wyznaczono
plac ze specjalnie opracowanym rysunkiem nawierzchni z płyt betonowych i kostki
kamiennej. Na placu znajdują się fontanna posadzkowa, obrośnięte pnączem pergole
oraz pawilon kawiarniano-cukierniczy. Plac w założeniu ma pełnić funkcje społeczne i
kulturalne, których organizację oraz aktywizację koordynować będą najemca pawilonu
oraz pobliska biblioteka publiczna
c) odcinek od Kasprowicza do Barcickiej – wokół istniejących nasadzeń z drzew
liściastych wprowadzono parkiety w formie modułowych siedzisk i donic z bylinami
d) odcinek od Barcickiej do Cegłowskiej – funkcja zieleńca z małą architekturą do
wypoczynku biernego w postaci siedzisk i ławek, wypoczynek aktywny w ramach
spaceru, biegu, jazdy na rowerze lub rolkach
e) odcinek od Cegłowskiej do Marymonckiej – aranżacja części terenu Państwowej
Straży Pożarnej (w sposób nie utrudniający funkcjonowanie jednostki) w formie parku
kieszonkowego z modułowymi parkietami w formie siedzisk i donic z bylinami,
zlokalizowanie nowej stacji Verurilo
WYPOSAŻENIE TERENU OPRACOWANIA
Projekt przewiduje wprowadzenie w obrębie terenu opracowania licznych elementów
małej architektury o spójnym, minimalistycznym wzornictwie.
pawilon kawiarniano-cukierniczy w formie niskiego jednokondygnacyjnego
budynku niepodpiwniczonego o powierzchni 60m2, z wejściami od strony ulicy
Kasprowicza oraz od strony placu. Od strony placu do pawilonu przylega pergola,
która wyznacza teren ogródka gastronomicznego
pergole – zlokalizowane na projektowanym placu przy skrzyżowaniu z ulicą
Kasprowicza, wykonane z elementów drewnianych i stalowych, po których wspinają
się pnącza z gatunku powojnika, pod pergolą zlokalizowano siedziska
siedziska / ławki – wykonane z elementów drewnianych oraz stalowych,
rozmieszczone na wszystkich odcinkach terenu opracowania. Miejsca do siedzenia
lokalizowano zarówno w formie pojedynczych mebli miejskich, a także ustawianych
grupowo w układzie dospołeczniającym
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parkiety – modułowe konstrukcje wykonane z elementów drewnianych oraz
stalowych, umożliwiające zróżnicowane kształtowanie układów mebli miejskich
poprzez aranżację modułów służących za siedziska, stoły lub donice na roślinność
bylinową
fontanna posadzkowa – zlokalizowana w obrębie placu przy skrzyżowaniu z ulicą
Kasprowicza, składająca się z czterech rzędów dysz, tryskających wodą na różne
wysokości, podświetlonymi lampami LED
poidełka
wyposażenie placu zabaw
wyposażenie siłowni plenerowej
stojaki rowerowe
samoobsługowe stacje naprawy rowerów
kosze na śmieci
kosze na psie odchody
oświetlenie
DOBÓR GATUNKOWY SZATY ROŚLINNEJ
Przekształcenia w obrębie szaty roślinnej polegają przede wszystkim na uzupełnieniu
szpalerów drzew rosnących wzdłuż Alei Zjednoczenia, a także wprowadzenie nowych
szpalerów wzdłuż ulicy Kasprowicza i Marymonckiej zgodnie z ustaleniami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jako stosowany gatunek
drzewa alejowego wybrano dwa gatunki: lipę srebrzystą w odmianie 'Varsaviensis'
oraz lipę holenderska w odmianie 'Pallida'. W ramach projektu przewidziano również
zastąpienie części powierzchni trawiastych przez nasadzenia roślin okrywowych w
związku ze znacznym zacienieniem jakie występuje pod koronami drzew alejowych.
Drzewa
Acer campestre, klon polny
Betula utilis 'Doorenbos', brzoza pożyteczna 'Doorenbos'
Crataegus ×media 'Paul's Scarlet', głóg pośredni 'Paul's Scarlet'
Tilia tomentosa 'Varsaviensis', lipa srebrzysta 'Varsaviensis'
Tilia xeuropaea 'Pallida', lipa holenderska 'Pallida'
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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
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PODSUMOWANIE
I WIĘCEJ INFORMACJI
Uwagi mieszkańców dotyczące ulic Kasprowicza i Al. Zjednoczenia
koncentrowały się głównie wokół uporządkowania zieleni, uzupełnienia
istniejących nasadzeń i uporządkowania okolic stacji metra. Padały również
propozycje wprowadzenia sposobów użytkowania zgodnych z głównie
pieszym charakterem ulic - proponowano miejsca dla targów śniadaniowych,
punktów gastronomicznych, straganów warzywnych, kwiaciarni.
Uwagi dotyczące organizacji ruchu pieszego i kołowego dotyczyły głównie
usprawnień na przejściach dla pieszych, remontu chodników oraz
ustanowienia jezdni jednopasmowych.
Zwracano uwagę na charakter ulic i zachowanie spójności
zagospodarowania z dominującą stylistyką i najważniejszymi funkcjami.

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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