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O PROJEKCIE

Ten raport podsumowuje najważniejsze 

tematy, które mieszkańcy poruszyli w 

konsultacjach ul. Madalińskiego.

Znajdziesz w nim też skrócony opis 

projektu koncepcyjnego nowego 

zagospodarowania ulicy.

Koncepcja zmian na ul. Madalińskiego 

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 ul. Madalińskiego 

odbywała się w ramach konsultacji 

Zazieleńmy Ulice Mokotowa.



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, oraz za pomocą ankiet na spotkaniu.

Spotkanie diagnostyczne odbyło się 3 lutego 2018 (sobota) w godz. 10:00-13:00 
Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21; sala nr 8 

• Zbierania uwag do koncepcji. Uwagi można było zgłaszać droga e-mailową, 
pocztą oraz podczas spotkania, 

Spotkanie prezentujące koncepcję odbyło się 14 kwietnia 2018 (sobota) w godz. 
10:00-13:00 LO nr XLII, ul. Madalińskiego 22 

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 następujące pytania, uwagi i postulaty. Wypowiedzi  
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści 
zostały zapisane łącznie. 

ZIELEŃ

Preferowane gatunki drzew wysokich: klony, dęby, jabłonie ozdobne, lipy, 
kasztanowce. Kasztanowce wymagają dosadzenia i dbania o istniejące bo bardzo 
chorują.

Proponowane gatunki krzewów pod drzewami:  irgi ,jaśminowce, derenie, byliny

Prosimy o informacje o gatunkach roślin dla mieszkańców

Chciałbym zachować jak najwięcej powierzchni trawników. Byliny i krzaki – tak, ale 
jeżeli nie zarastają całości.

Zaplanować następstwo zieleni wysokiej, tak by topole były usuwane stopniowo

Chciałbym jak najmniej wycinania drzew, drzewa powinny być wymieniane w 
rozpisanym na wiele lat procesie

W ostatnim czasie wycięto na dziedzińcu między blokami ul. Madalińskiego 70/78C i 
D przepiękne (pomnikowe wręcz), ogromne drzewo. Drzewo to było 
najatrakcyjniejszym wizualnie elementem dziedzińca, jest mi go bardzo żal i nie 
chciałbym, żeby podobny los spotkał inne ładne stare drzewa w okolicy. Co prawda 
nasadzono w zamian nowe drzewka, ale one tak piękne będą może za 50 lat, a na 
razie przez długie lata będą po prostu młodymi drzewkami, pięknymi w stopniu 
umiarkowanym

Uważam, że kluczowe jest, by zachować wszystkie duże drzewa, które przy ulicy już są. 
Na całym odcinku od al. Niepodległości do Wołoskiej (po stronie północnej) rośnie 
okazały szpaler drzew, który bardzo mi się podoba i bardzo bym prosił, żeby nic nie 
wycinać (być może można ewentualnie gdzieś dogęścić, sadząc dodatkowe drzewa 
czy krzewy - nie wiem, jaki mają Państwo plan).

Strategia dla zieleni – sukcesywna wymiana topoli na coś bardziej długoletniego

Szczególnie cieszy mnie dalekowzroczność dot. ul. Madalińskiego, która w potocznej 
opinii jest ulicą zieloną, jednak obsadzoną powojennymi topolami, których kres 
powoli się zbliża. Proponuję zachowanie jak największej liczby starych drzew, najlepiej 
wszystkich, z jednoczesnym dosadzanie drugiego szpaleru nowego pokolenia drzew, 
które będą przez najbliższe 10 lat rosły w cieniu starych topoli. Według mnie nowe 
drzewa powinny w połowie należeć do bardziej wytrzymałych i długowiecznych 
gatunków, a w połowie do szybkorosnących, żeby zacieniały chodniki. 

Zaplanować plan chronienia nowo posadzonych drzew. Szczególnie istotne chronienie 
podczas koszenia trawników

Wykorzystać odzyskany chodnik (zostały postawione słupki – nie parkują samochody) 
na zieleń

Zamiast wysp i azyli drogowych donice z zielenią?

Szeroki pas zieleni przy Madalińskiego 102 – 100
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UWAGI Z PIERWSZEGO   
ETAPU KONSULTACJI

Ulica Madalińskiego od ulicy Łowickiej do Wołoskiej to chyba najmniej zielona część 
Mokotowa – proszę porównać  z ul. Narbutta na tym samym odcinku. Część drzew 
wyschła, część padło przy robionych miejscach parkingowych. Błagamy o pomoc bo 
nasza spółdzielnia „Politechnika” odmówiła współpracy

Prosimy o dokonanie nasadzeń na powierzchni ogródka róg ul. Madalińskiego i 
Kieleckiej 16

Na wysokości nr 104 (po obu stronach chodnika) proszę o zadrzewienie ulicy 
Madalińskiego od ul. Wołoskiej do Al. Niepodległości  oraz rekultywowania 
zniszczonych trawników 

Popieram postulat dosadzenia drzew na ul. Madalińskiego, na odcinku Al. 
Niepodległości - ul. Wołoska

Na osłupkowanym obszarze vis a vis ul. Łyżwiarskiej można by zamienić chodnik na 
coś zielonego, np. trawnik plus jakieś drzewo/a.

Na wysokości Madalińskiego 70/78E (po stronie parzystej, naprzeciw ul. Łyżwiarskiej) 
jest wygrodzony słupkami duży fragment chodnika, ograniczonego z jednej strony 
trawnikiem, a drugiej parkingiem. Byłoby wspaniale, gdyby ten fragment został 
zazieleniony, gdyby rosła tam trawa, a słupki były zasłonięte żywopłotem.  

Całym sercem popieram dosadzanie drzew i krzewów. 

Koncepcja parku linearnego na tak

Chciałabym prosić o zajęcie się rzeczami umożliwiającymi komfortowe cieszenie się 
mokotowską zielenią.

No i na trawnikach jest pełno psich kup, ale rozumiem, że z tym to już pewnie niewiele 
mogą Państwo zrobić :) Cieszę się, że mogłem wyrazić swoją opinię.

MAŁA ARCHITEKTURA

Brakuje ławek oraz koszy na śmieci

Prosimy o ustawienie koszy na śmieci na rogu ul. Wołoskiej i Madalińskiego przed 
przychodnią lekarską i sklepem Carrefour, trawniki toną tam w petach i innych 
papierach

Ławki powinny być estetyczne, wygodne i dostosowane do osób starszych. Ich 
użyteczność, wygoda są ważniejsze niż estetyka.

Stojaki do rozciągania dla biegaczy + informacja wizualna o rozciąganiu i ścieżce 
biegacza przez Madalińskiego

Kioski – symbol Madalińskiego? Współpraca z grupą odpowiedzialną za rewitalizację 
rzemieślników mokotowskich

Gra w klasy

Oświetlenie nowe lub remont lub wymiana

Mała architektura dla zwierząt
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UWAGI Z PIERWSZEGO   
ETAPU KONSULTACJI

CHODNIKI

Wymiana nawierzchni chodnika „pod topolami”, podniesienie terenu? 

Ujednolicenie nawierzchni

można rozważyć bardziej racjonalne zarządzenie ciągiem pieszo rowerowym po 
północnej stronie omawianego odcinka ul. Madalińskiego. Jest tam wystarczająco 
dużo miejsca na wydzielenie ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych rozdzielonych 
pasem zieleni

Chodnik na ulicy Madalińskiego (od roku Boboli) jest od dawna w bardzo złym stanie;

Dojście do Parku Cmentarza Żołnierzy Radzieckich od strony Madalińskiego to czysta 
zgroza. Trudno powiedzieć czy istniejące resztki płyt chodnikowych zasługują jeszcze 
na nazwę chodnika. Bardzo łatwo o upadek, który od godzin wieczornych jest niemal 
gwarantowany z powodu całkowitego braku oświetlenia.

Chodnik asfaltowy od północnej strony ul. Madalińskiego, na odcinku co najmniej od 
al. Niepodległości do Kieleckiej, nigdy nie jest zamiatany i sprzątany (ani odśnieżany 
zimą). Piasek, pył i śmieci wieloletnie psują nieco odbiór tego skądinąd ładnego 
miejsca. 

Nawierzchnia wąskiego chodnika wzdłuż płotu - od skrzyżowania z al. Niepodległości 
do ul. Kieleckiej i dalej do Łowickiej - jak również sam stary płot wokół bloków 
Madalińskiego 70/78 CDE - zdecydowanie nadają się do wymiany.

Wzdłuż ogrodzeń osiedli pomiędzy al. Niepodległości a Kielecką (po stronie parzystej 
Madalińskiego), chodnik jest potwornie zniszczony, trudno jest się tam poruszać mnie, 
a co dopiero osobom starszym, czy z wózkiem. Konieczne jest wyrównanie tego 
chodnika, ułożenie go z nowych płyt albo w ogóle rezygnacja z chodnika wzdłuż 
ogrodzenia na rzecz szerszego trawnika (w tym momencie są dwa chodniki 
rozdzielone trawą).

DROGI DLA ROWERÓW

Ścieżka rowerowa na całej długości Madalińskiego (połączenie z Wołoską)

Jeżeli ścieżka rowerowa, to asfaltowa 

Znaki poziome: droga rowerowo-rolkowa, gra w klasy, odległości

Przyda się ścieżka rowerowa na całej długości, bez kolizji z chodnikiem

Proponujemy poszerzenie ciągu komunikacyjnego, który obecnie znajduje się na 
środku ulicy, a zlikwidować ciąg pieszy biegnący przy ogrodzeniach posesji.

obecność ścieżki rowerowej lub jej brak ma zasadnicze znaczenie dla proponowanych 
zmian. Czy można wiedzieć czy ta ścieżka ma szanse powstania?
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UWAGI Z PIERWSZEGO   
ETAPU KONSULTACJI

INNE UWAGI

Okrąglaki betonowe

Temat kiosku bez najemcy

Potykacze z informacją o spotkaniach informacje do rozpowszechniania w miejscach 
gdzie bywają interesariusze (warzywniakach na rogu Wołoskiej, Kościół) (Za mało 
informacji, za późno)

Usunięcie pustej budki z rogu Łowickiej

Uporządkowanie placyku przy Madalińskiego 106

Może by rozebrać nieczynny od lat kiosk na odcinku od Kieleckiej do Łowickiej?
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UWAGI Z DRUGIEGO  
ETAPU KONSULTACJI

Podczas etapu II zebrano następując uwagi, pytania i postulaty. Wypowiedzi  
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści 
zostały zapisane łącznie. 

ZIELEŃ

Zgłaszamy konieczność nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Madalińskiego, na odcinku od 
Wołoskiej do Al. Niepodległości. 

Czy projekt może uwzględniać ustawienie zieleni na przyległym do ulicy terenie 
pomiędzy blokami Aleja Niepodległości 143 i Aleja Niepodległości 143B? Chociażby 
kilka krzewów lub uzupełnienie trawy. Jest to teren miejski.

Wydaje mi się, że jest miejsce na dosadzenie drzew pomiędzy budynkami przy 
Madalińskiego 70-78. Jedno z drzew niestety ostatnio zostało wycięte.

Wnioskuje o uporządkowanie zieleni na odcinku Niepodległości – Puławska

Zadrzewienie ulicy Madalinskiego od ul.Wołoskiej do Al. Niepodległości oraz 
rekultywowania trawników zniszczonych podczas wytyczania nowych miejsc 
parkingowych na jezdni, szczególnie na wysokości nr 104 (po obustronach chodnika)

W trakcie pierwszych konsultacji rozmawiałyśmy o tym, że  Panie Projektantki chciały 
zachować te drzewa które już wzdłuż drogi rosną (miłorzęby, najprawdopodobniej 
sadzone przez mieszkańców). Jak rozumiem w tym pasie planowane są niskie 
założenia łąkowe i na rysunku są w tym pasie 3 drzewa istniejące - czy pozostałe 
miłorzęby zostaną wycięte ? Czy do zostawienia zostały wytypowane najładniejsze 
okazy ?

Jakie drzewa (gat.) będą w szpalerze wzdłuż ścieżki rowerowej ? Pod topolami będzie 
ciemno - miłorzęby uciekały w stronę światła na ulicę.

Szczególnie cieszy mnie dalekowzroczność dot. ul. Madalińskiego, która w potocznej 
opinii jest ulicą zieloną, jednak obsadzoną powojennymi topolami, których kres 
powoli się zbliża. Proponuję zachowanie jak największej liczby starych drzew, najlepiej 
wszystkich, z jednoczesnym dosadzanie drugiego szpaleru nowego pokolenia drzew, 
które będą przez najbliższe 10 lat rosły w cieniu starych topoli. Według mnie nowe 
drzewa powinny w połowie należeć do bardziej wytrzymałych i długowiecznych 
gatunków, a w połowie do szybkorosnących, żeby zacieniały chodniki.

Czy brany jest pod uwagę sposób zabezpieczania np. łąki kwiatowej przed 
zanieczyszczeniem z ulicy (np. słoną wodą) oraz rozjeżdżaniem, a tak że koszty 
utrzymania poszczególnych elementów koncepcji? Łąka kwietna jest bardzo fajnym 
pomysłem, ale pod warunkiem że w ramach koncepcji zostanie określony (w sposób 
wymuszający przestrzeganie) sposób jej pielęgnacji i zabezpieczania, ponieważ 
niezabezpieczona i nie dosiewana bardzo szybko przestanie być atrakcyjna.

Zauważyłam, że w projektach, które ostatnio poddali Państwo konsultacjom, chodniki 
dla pieszych mają sąsiadować bezpośrednio z krzakami. Ze względu na stwierdzone 
występowanie kleszczy w krzakach miejskich, chciałabym zasugerować, aby jeśli jest to 
możliwe, nie tworzyli Państwo chodników blisko tego rodzaju nasadzeń, lecz ścieżki 
rowerowe. Rowerzyści przemieszczają się szybciej niż przechodnie i jest mniejsza 
szansa, że zostaną zaatakowani przez te pajęczaki.
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UWAGI Z DRUGIEGO  
ETAPU KONSULTACJI

Zależy nam, by wycinką objęte zostały jedynie chore i zagrażające bezpieczeństwu 
drzewa. Czy moglibyśmy otrzymać do wglądu ekspertyzy dendrologiczne? Zależy 
nam, by w miejsce ścinanych drzew, zostały nasadzone nowe.

Ulica jest zielona, ławki i kosze też są w wystarczającej ilości. Jest to marnowanie 
pieniędzy, które można spożytkować w tych miejscach gdzie zieleni brakuje. Ulica jest 
już i tak mało przejezdna i zakorkowana co nie przyczynia się do zmniejszenia 
zanieczyszczenia powietrza. Jako mieszkaniec składam swój protest przeciwko 
wdrożeniu tego projektu.

Mieszkam przy ul. Madalińskiego, w części która miałaby zostać zazieleniona. 
Oczywiście jestem za dużą ilością zieleni w mieści, ale jednocześnie jestem właścicielką 
auta. Madalińskiego na szczęście jest dość zieloną ulicą. Jestem za tym, żeby dosadzać 
drzewa, ale też żeby to nie było kosztem mieszkańców (zmniejszenia liczby miejsc 
parkingowych).

Jako miłośnik przyrody i zieleni w mieści w pełni popieram pomysł dosadzenia drzew 
przy ulicy Madalińskiego

Chcialabym wyrazic moje poparcie dla projektu zazielenienia i uporzadkowania ulicy 
Madalinskiego. Cieszy mnie wiecej drzew i krzewow.

Jako mieszkaniec bloku położonego przy ul. Madalińskiego projekt oceniam jak 
najbardziej pozytywnie.

z przyjemnością przyjąłem informację o koncepcji zazielenienia ulicy Madalińskiego.

Do projektu samej zieleni nie mam zastrzeżeń. Mam wrażenie co prawda, że sporo 
tych drzew, które są zaznaczone do zasadzenia jest już w ziemi i sobie spokojnie 
rosną.

MAŁA ARCHITEKTURA

Ławki i kosze są w wystarczającej ilości

Tu nie ma potrzeby nic zmieniać  tym bardziej że   na tych ławkach co są to tylko 
pijacy siedzą i wódę i piwo chleją szczególnie w okolicach sklepu z alkoholem "Stacja 
Mokotów", który w mojej opinii powinien być zlikwidowany bo zdaje się że jest 
niezgodnie z przepisami usytuowany od przedszkola które się niedaleko znajduje.

Prosimy o postawienie dwóch koszy na śmieci na ul. Wołoskiej 88 (róg 
Madalińskiego), przed sklepem Carefour oraz przychodnią lekarską. Trawniki toną tam 
w petach i innych papierach.

Jeśli przyjąć, że może powstać mały ogród (lub nawet nie), to powinny być 
wyznaczone miejsca na ustawienie ławek, aby można było odpocząć i nacieszyć się 
zielenią.

Wnoszę o budowę siłowni miejskiej - powinna przede wszystkim zawierać 
podstawowe instalacje, takie jak drążki różnej wysokości, poręcze równoległe (parallel
bars)

Wnoszę o fizyczne utworzenie wygrodzeń (np. słupki lub - lepiej - mała architektura, 
czyli drobne donice, przypięcia do roweru, głazy) zabezpieczających przed 
wjeżdżaniem aut na zieleń i przez to niszczenie jej.

Rozmieścić kosze oraz ławki co 20-30 metrów nie co 40 metrów.
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UWAGI Z DRUGIEGO  
ETAPU KONSULTACJI

PARKOWANIE

Przede wszystkim kłamliwy tytuł, chodzi o zmniejszenie miejsc postojowych. (…) Ulica 
jest już i tak mało przejezdna i zakorkowana co nie przyczynia się do zmniejszenia 
zanieczyszczenia powietrza. Jako mieszkaniec składam swój protest przeciwko 
wdrożeniu tego projektu.

Jeśli zazielenianie znowu spowoduje kolejną likwidację miejsc parkingowych to już 
zupełnie nie będzie gdzie auta postawić - jestem przeciwna, tu nie ma potrzeby nic 
zmieniać  

Jestem natomiast przeciwna budowie tam ścieżki rowerowej, i to mimo że sama 
jestem rowerzystką. Ścieżka niepotrzebnie zwęzi ulicę, przez co autobusom będzie 
trudniej się tam poruszać, a mieszkańcy zostaną pozbawieni miejsc parkingowych. 

Chciałabym wyrazić moje poparcie dla projektu zazielenienia i uporządkowania ulicy 
Madalińskiego. Cieszy mnie więcej drzew i krzewów, parkowanie na ulicy i scieżka dla 
rowerów odseparowana od ruchu pieszego i kołowego. 

Oczywiście jestem za dużą ilością zieleni w mieści, ale jednocześnie jestem właścicielką 
auta. Już teraz ze znalezieniem miejsca parkingowego nie jest łatwo, jakiś czas temu 
liczba miejsc parkingowych została już ograniczona, budynki nie mają swoich 
parkingów wewnętrznych, mieszkańcom nie przysługą stałe miejsca parkingowe. Nie 
bardzo wyobrażam sobie sytuację, że tych miejsc jest jeszcze mniej... Madalińskiego 
na szczęście jest dość zieloną ulicą. Jestem za tym, żeby dosadzać drzewa, ale też żeby 
to nie było kosztem mieszkańców.

Mieszkam w starym budownictwie gdzie nie ma parkingów dla mieszkańców. Od 
jakieś czasu tych parkingów tylko ubywa. Czy Gmina Mokotów ogłosiła program, że to 
jest dzielnica tylko dla osób przemieszczających się na rowerach, a wszyscy inni 
powinni się wyprowadzić i tym samym zamieszkać gdzie indziej?

Już teraz przy ul. Madalińskiego nie ma miejsca aby mogła podjechać karetką czy 
straż pożarna. Prace porządkowe w okolicy to konieczność parkowanie na trawniku. 

Dlaczego nie ma żadnej propozycji nowych miejsc parkingowych, należy uwzględnić 
rosnącą liczbę samochodów. Pod koniec 2017 roku w Warszawie szacowano prawie 
900 aut na 1000 mieszkańców. Potrzebny jest pakiet rozwiązań aby z tym problem się 
zmierzyć. Czy budowanie  ścieżek rowerowych i ograniczanie miejsc parkingowych jest 
dobrym pomysłem? Na tym etapie powinno się kształtować politykę parkingową dla 
mieszkańców lub ustalenie strefy płatnych parkingów na Starym Mokotowie, tak aby 
zapewnić mieszkańcom miejsca parkingowe. Jedynie uczynienie ulicy Madalińskiego, 
ulicą jednokierunkową, może zagwarantować pogodzenie praw rowerzystów i 
zapewnienie mieszkańcom parkingów, tak ważnym do codziennego funkcjonowania.  

Powinny być uwzględnione interesy wszystkich grup korzystających z dróg. Bo trudno 
aby włodarze dzielnicy i miasta nie stali przed wyzwaniem jakim jest rosnąca liczba 
samochodów w mieście. Czy likwidacja miejsca parkingowych ma dowodzić i 
sugerować że wszyscy powinniśmy przesiąść się na rower?

10
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Na ul. Madalińskiego , na odcinku Wołoska - al. Niepodległości absolutnie nie może 
ubyć ani jedno miejsce parkingowe. To jest stary Mokotów, nikt tam nie budował 
garaży podziemnych a ludzie chcą żyć normalnie i móc podjechać pod dom. Chodniki 
są na tyle szerokie, że zmieści się i droga dla rowerzystów i miejsca parkingowe 
prostopadłe do jezdni. Trochę za dużo słupków postawiono na wschód od ul. 
Kieleckiej. Po stronie północnej tego fragmentu ulicy też się zmieści. Takie rugowanie 
kierowców na siłę zemści się przy wyborach samorządowych.

Po zapoznaniu się z przedstawioną koncepcją zazielenienia ulicy Madalińskiego 
(odcinek od Wołoskiej do al. Niepodległości), wyrażam sprzeciw wobec planowanej 
likwidacji kilkunastu dotychczasowych miejsc parkingowych ulokowanych po 
północnej stronie ulicy w okolicy pomiędzy blokami ul. Madalińskiego 70/78e a ul. Al. 
Niepodległości 143 i zamianą ich na 5 miejsc parkowania równoległego.

Przez wiele lat w ciągu ulicy Madalińskiego było możliwe parkowanie równoległe na 
chodnikach. W roku ubiegłym po zmianie koncepcji organizacji ruchu ograniczono 
znacznie ilość miejsca do parkowania likwidując taką możliwość, pozostawiając w 
zamian kilka miejsc parkowania poprzecznego pomiędzy blokami ul. Madalińskiego 
70/78e a ul. Al. Niepodległości 143 oraz równoległego w wybranych pozostałych 
miejscach tej ulicy – w tym uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych (czyli 
nie dostępnych dla pozostałych użytkowników). W wyniku tego znaczna ilość 
parkujących samochodów przeniosła się na sąsiednie ulice, skutecznie zastawiając tam 
dostępne miejsca parkingowe.

Lokatorzy bloków ul. Madalińskiego 70/78 c, d, e, ul. Al. Niepodległość 143, 143a (w 
przeciwieństwie do znacznej ilości innych posesji) są o tyle w niekomfortowej sytuacji, 
że na ich podwórka nie ma bram i wjazdu, więc miejsca te nie są przystosowane do 
parkowania pojazdów. Zmuszeni są oni do korzystania z miejsc parkingowych przy 
ulicy.

Znaczące zmniejszenie liczby miejsc parkingowych na ulicy Madalińskiego na odcinku 
Al. Niepodległości - ul. Łowicka. Już teraz jest ich za mało na potrzeby mieszkańców 
okolicznych kamienic, w powyższej propozycji będzie ich znaczaco mniej. Jaki macie 
Państwo pomysł na rozwiązanie problemu z parkowaniem?

Przeniesienie miejsc parkingowych na przeciwległą niż obecnie stronę ulicy 
Madalińskiego (na wysokości kamienicy Madalińskiego 80). Znacząco ograniczy to 
widoczność wyjazdu terenu naszej posesji i stanowić będzie zagrożenie zarówno dla 
mieszkańców jak przejeżdżających ul Madalińskiego pojazdów. 

Szkoła Głowna Handlowa znacząco ograniczyła ilość miejsc w parkingu podziemnym 
budynku dydaktycznego zlokalizowanego u zbiegu ulic Al. Niepodległości i 
Madalińskiego, przeznaczając je wyłącznie na potrzeby własne. Spowodowało to, że 
studenci studiów wieczorowych i zaocznych szczególnie w weekendy skutecznie 
blokują wszelkie miejsca parkingowe przeznaczone dla mieszkańców do późnych 
godzin popołudniowych. -również podczas popołudniowych i wieczornych spektaklów 
organizowanych przez Teatr mający siedzibę w Klubie Oficerskim pop przeciwnej 
stronie, panuje identyczna sytuacja.
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Mieszkańcy tej części dzielnicy Mokotowa to w przeważającej części ludzie w 
podeszłym wieku, korzystający jednak z komunikacji samochodowej i szukanie miejsca 
do zaparkowania w znaczniej odległości od miejsca zamieszkania (np. 
przemieszczanie z pojazdu się i przenoszenie zakupów i innych pakunków) stanowi dla 
nich utrudnienie.

Może istnieje możliwość stworzenia, przed wprowadzeniem w życie koncepcji 
zazielenienia ciągu ul. Madalińskiego, w innym miejscu parkingu przeznaczonego 
wyłącznie dla potrzeb mieszkańców.

Bardzo ładnie, jest tylko pytanie gdzie mieszkańcy ul. Madalińskiego będą mogli 
parkować swoje samochody? Czy ktoś o tym pomyślał?

Ilość miejsc parkingowych. Już teraz jest ich za mało na potrzeby mieszkańców 
okolicznych kamienic, w powyższej propozycji będzie ich znacząco mniej. Jaki jest 
pomysł na rozwiązanie problemu z parkowaniem?

Mieszkam w jednym z powojennych budynków na Madalińskiego 70/78. Budynki nie 
maja garaży ani własnego podwórka z parkingiem. Dlatego nie wyrażam zgody na 
likwidację miejsc parkingowych przed blokiem. Dodatkowa zieleń - ok, ścieżka 
rowerowa ok, ale likwidacja parkingu nie. 

Proponuje wprowadzenie strefy aby mieszkańcy mieli więcej miejsc abonamentowych.

CHODNIKI

Niefortunnie został zaprojektowany narożnik ulic Madalińskiego i Boboli.  Cały 
narożnik stanowi trawnik i ścieżka rowerowa. Nie ma logicznego przejścia dla pieszych 
nawet pomiędzy jednym, a drugim przejściem przez ulicę. Wygląda na to, że pieszy 
idąc od południa przechodzi przez ulice Madalińskiego i chcąc iść dalej prosto w 
kierunku ulicy Narbutta, musi zrobić jakiś dziwny manewr - okrążyć cały zieleniec. 
Należy poprawić w tym miejscu układ chodnika i ścieżki rowerowej.

Chodnik na ulicy Madalińskiego (od roku Boboli ) jest od dawna w bardzo złym stanie;

W północno-zachodnim narożniku skrzyżowania ulic Madalińskiego i Alei 
Niepodległości ten chodnik i ścieżka rowerowa są do korekty.

Można rozważyć bardziej racjonalne zarządzenie ciągiem pieszo rowerowym po 
północnej stronie omawianego odcinka ul. Madalińskiego. Jest tam wystarczająco 
dużo miejsca na wydzielenie ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych rozdzielonych 
pasem zieleni.

Przy  przystankach  autobusowych  należy  zachować  ciągłość  chodnika po  
zewnętrznej stronie drogi dla rowerów (dalej od jezdni), by ograniczyć do minimum 
liczbę punktów kolizji  między  pieszymi  a rowerzystami.  Dotyczy  to  przystanków  
przy  Łowickiej  i Madalińskiego.

DDR, przeplata się z ciągiem pieszym, fragmentami stanowi ciąg pieszo-rowerowy.

Dojście do Parku Cmentarza Żołnierzy Radzieckich od strony Madalińskiego to czysta 
zgroza. Trudno powiedzieć czy istniejące resztki płyt chodnikowych zasługują jeszcze 
na nazwę chodnika. Bardzo łatwo o upadek, który od godzin wieczornych jest niemal 
gwarantowany z powodu całkowitego braku oświetlenia.
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DROGI DLA ROWERÓW

Niefortunnie został zaprojektowany narożnik ulic Madalińskiego i Boboli.  Cały 
narożnik stanowi trawnik i ścieżka rowerowa. (…) Należy poprawić w tym miejscu 
układ chodnika i ścieżki rowerowej.

W północno-zachodnim narożniku skrzyżowania ulic Madalińskiego i Alei 
Niepodległości ten chodnik i ścieżka rowerowa są do korekty.

Można rozważyć bardziej racjonalne zarządzenie ciągiem pieszo rowerowym po 
północnej stronie omawianego odcinka ul. Madalińskiego. Jest tam wystarczająco 
dużo miejsca na wydzielenie ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych rozdzielonych 
pasem zieleni.

Przy  przystankach  autobusowych  należy  zachować  ciągłość  chodnika po  
zewnętrznej stronie drogi dla rowerów (dalej od jezdni), by ograniczyć do minimum 
liczbę punktów kolizji  między  pieszymi  a rowerzystami. Dotyczy  to  przystanków  
przy  Łowickiej  i Madalińskiego.

Drogi  rowerowe  przy  skrzyżowaniu z  Boboli powinny  zostać uzupełnione  o  łącznik 
umożliwiający kontynuację jazdy w osi  wschód-zachód bez konieczności dwóch 
ostrych zakrętów  na  odcinku  kilku metrów. Narysowane  rozwiązanie  będzie  
prowadziło  do nieczytelnych zachowań i w efekcie sytuacji konfliktowych.

DDR, przeplata się z ciągiem pieszym, fragmentami stanowi ciąg pieszo-rowerowy.

Jestem przeciwna budowie ścieżki rowerowej, i to mimo że sama jestem rowerzystką. 
Ścieżka niepotrzebnie zwęzi ulicę, przez co autobusom będzie trudniej się tam 
poruszać, a mieszkańcy zostaną pozbawieni miejsc parkingowych. Za niebudowaniem 
ścieżki przemawia mocno fakt, że ulica Madalińskiego jest ulicą spokojną, o małym 
natężeniu ruchu. Uważam, że rowerzyści mogą tam bez przeszkód poruszać się po 
jezdni. 

Cieszy mnie więcej drzew i krzewów, parkowanie na ulicy i ścieżka dla rowerów 
odseparowana od ruchu pieszego i kołowego. 

Warto pomyśleć o innych rozwiązaniach zamiast ścieżki, np. o ruchu 
jednokierunkowym.

Jednocześnie uczulam, iż ścieżka rowerowa nie może być zaprojektowana tak, że 
biegnie wzdłuż (a właściwie na granicy) budynku, tak jak zostało to przedstawione na 
rysunku (cały czas ten sam narożnik).

Proponuję wyprostować  drogę dla  rowerów  na  przejazdach  przez  ulice  
poprzeczne. Biorąc pod uwagę, że skręcające samochody znajdą się w cieniu  miejsc 
parkingowych, nie ma uzasadnienia dla odsuwania przejazdu od skrzyżowania.

Odnosząc się do projektu, proponuje aby na całej długości odcinka po stornie, której 
jest planowana i ścieżka rowerowa: Wykonać nawierzchnię ścieżki rowerowej jak 
również ciągu pieszego w technice materiału mineralnego, przepuszczalnego wodę. 
Uzasadnienie: Cały projekt ma formę mini parku, w którym lepiej wygląda warstwa 
mineralna niż beton. Faktycznie biega tam sporo osób w kierunku pola 
mokotowskiego, taka nawierzchnia jest przyjazna dla stawów. 13
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Zastanawiające jest to, iż na Starym Mokotowie ma przybywać ścieżek rowerowych. 
Czy to jest jakaś kara dla mieszkańców, którzy wybrali tą dzielnicę. (...) Czy Gmina 
Mokotów ogłosiła program, że to jest dzielnica tylko dla osób przemieszczających się 
na rowerach, a wszyscy inni powinni się wyprowadzić i tym samym zamieszkać gdzie 
indziej?

Już teraz przy ul. Madalińskiego nie ma miejsca aby mogła podjechać karetką czy 
straż pożarna. (…) Po rozwagę poddaję możliwość utworzenie ścieżki rowerowej ale 
pod warunkiem, że ul. Madalińskiego będzie ulicą jednokierunkową.

Czy budowanie  ścieżek rowerowych i ograniczanie miejsc parkingowych jest dobrym 
pomysłem? (…) Jedynie uczynienie ulicy Madalińskiego, ulicą jednokierunkową, może 
zagwarantować pogodzenie praw rowerzystów i zapewnienie mieszkańcom 
parkingów, tak ważnych do codziennego funkcjonowania.  

Nie zgadzam się z tym aby dzielnica dbała  tylko o jedną grupę, czy rowerzyści to 
najważniejsza grupa dla której należy wprowadzić takie ułatwienia, które będą tak 
krzywdzące dla osób posiadających samochody. 

Nie dla ścieżek rowerowych przy ulicy Madalińskiego. 

Nie zgadzam się z tym aby dzielnica dbała  tylko o jedną grupę, czy rowerzyści to 
najważniejsza grupa dla której należy wprowadzić takie ułatwienia, które będą tak 
szkodliwe dla osób posiadających samochody. Dodam iż rowerzyści poruszają się kilka 
miesięcy w roku, a placówki szkolne – zatem miasto – organizuje dla dzieci Rowerowy 
Maj. 

Prosimy o uwzględnienie azylów bezpieczeństwa na ulicach poprzecznych od 
Madalińskiego, tak żeby zapewnić maksymalną widoczność dla kierowców i 
bezpieczeństwo rowerzystów w miejscach skrzyżowań ulic poprzecznych z 
Madalińskiego (ze względu na wprowadzoną w koncepcji ścieżkę rowerową).

INNE UWAGI

Zgodnie ze standardami ruchu pieszego m. st. Warszawy (zarządzenie  prezydenta 
1682/2017) wszystkie wloty ulic bocznych należy wynieść do poziomu chodnika oraz 
dodać ławki co 50 metrów.

Czy Straż Pożarna nie zażąda szerszych dojazdów na posesje przy ul. Madalińskiego 
od 70 do 78?

Podczas opadów, woda przesiąka do gruntu nie ma problemu z kałużami 

Czy kiosk i kiosk warzywny zostaną zaprojektowane w ramach tego opracowania ? I 
jeśli by zostały to jest realnym wdrożenie tego projektu?

W przypadku koncepcji dla al. Wilanowskiej i Gintrowskiego na tym etapie jak 
rozumiem zakontraktowane jest powstanie koncepcji oraz nasadzenia drzew w 
miejscach nie wymagających przebudowy wg koncepcji - jak to wygląda dla 
Madalińskiego?

Przeglądając przygotowany projekt można odnieść wrażenie, że został on 
przygotowany wyłącznie z pozycji deski kreślarskiej, bez zapoznania się panującymi 
lokalnymi realiami, organizacją ruchu i bez uwzględnienia potrzeb mieszkańców –
szczególnie wymienionych lokalizacji.
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Zapoznałam się z częścią koncepcji projektów zazielenienia ulic Warszawy 
prezentowanych w ramach konsultacji społecznych. Zabrakło mi w nich bardzo 
ważnego elementu jakim jest gospodarowanie wodami opadowymi w sposób inny niż 
odprowadzanie jej "nadmiaru" do kanalizacji deszczowej lub często ogólnospławnej. 
Ten "nadmiar" to odprowadzane wody opadowej z nawierzchni utwardzanych, które 
powinny zasilać zieleń a nie kanalizacje. Następuje zatem dalej szybki odpływ wód 
opadowych a potem wysychająca zieleń, która wymaga podlewania wodą 
wodociągową. Pomimo opracowywanych projektów adaptacji do zmian klimatu tak 
ważne projekty dla naszego miasta w mojej ocenie pozostają w dalszym ciągu tylko 
projektami uzupełniania i urozmaicania nasadzeń zieleni i urządzenia przestrzeni 
publicznej poprzez poprawienie komfortu przejścia i przejazdu rowerami. Mikroklimat 
tych miejsc poprawia w znacznej mierze również zatrzymywana w gruncie woda. Takie 
podejście do zazieleniania Warszawy nie jest w mojej ocenie zgodne z wdrażanym w 
Warszawie (także w innym dużych miastach Polski) programem adaptacji przestrzeni 
miast do zmian klimatycznych w tym w szczególności z założeniem poprawiania i 
budowania zielonej i błękitnej infrastruktury. Zrobiłam zdjęcia otwartych zbiorników w 
Wilanowie urządzonych jako betonowe szczelne koryta, w których wodzie widać 
przerost glonów (tej grupy roślin nie potrafię ocenić) przy braku właściwie roślinności 
w tych zbiornikach. Pomimo dostępnych metod renaturyzacji takich zbiorników w 
zaprezentowanych w ramach przedmiotowego programu projektach nie wykorzystano 
szansy poprawienia sposobów wprowadzania wód opadowych miejscowo do gruntu 
oraz ich oczyszczania za pomocą zieleni a jedynie upiększono otoczenie. Rekreacja 
nawet na najpiękniejszych ławeczkach i placach aktywności sportowej w takim 
otoczeniu może być wątpliwej jakości. Wiele ulic Warszawy w tym Wilanowa, ma 
możliwości wprowadzania wód opadowych do gruntu z uwagi na szerokie pasy 
zieleni, które (co można ocenić z informacji geodezyjnej udostępnianej na stronie 
m.st. Warszawy) mają obszary bez uzbrojenia podziemnego. Podobnie bliska mojemu 
miejscu zamieszkania ulica Ostrobramska, która ma bardzo duży potencjał do 
planowanych zmian. W Warszawie (podobnie jak w znacznej części Polski), z uwagi na 
budowę geologiczną należy stosować rozwiązania liniowe (np. ogrody deszczowe, 
niecki czy tunele rozsączające) a nie punktowe tj. studnie chłonne. W osadach 
czwartorzędowych występują warstwy o różnym stopniu przepuszczalności, które 
charakteryzują się dużą zmiennością. Ale wśród słabo przepuszczalnych glin występują 
zazwyczaj przewarstwienia piaszczyste poprawiające infiltrację. Nadto przy stosowaniu 
odpowiedniej podbudowy pod chodniki i ścieżki rowerowe oraz opasek żwirowych w 
pasach zieleni poprawiają się własności infiltracyjne i retencyjne tych terenów. W 
załączeniu przesyłam Państwu linki do przykładów jakie zebrałam (a jest ich znacznie 
więcej) z jakich w Warszawie można skorzystać a czego w mojej ocenie pracownie 
architektury krajobrazu nie uczyniły. Wydatkowanie funduszy na zazielenianie ulic bez 
uwzględnienia prawidłowej, zgodnej z nowoczesnym podejściem proekologicznym 
gospodarki wodami opadowymi będzie w mojej ocenie może nieodwracalną stratą 
dla mieszkańców Warszawy. Nadto gospodarowanie wodami opadowymi przez 
Miasto w urządzeniach kanalizacyjnych wiąże się z kosztami, które w ten sposób 
można częściowo zredukować. 
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Jako mieszkaniec bloku położonego przy ul. Madalińskiego projekt oceniam jak 
najbardziej pozytywnie.

Serdecznie dziękuję za przygotowanie świetnego projektu ulicy. Wszystko mi i 
najbliższym sie podoba. Proszę realizować wszystko zgodnie z projektem 

Proszę o uwzględnienie głosu mieszkańców przy ul. Madalińskiego, i 
zagwarantowanie godnego mieszkania przy tej ulicy.  

Wierzę, że uda się pogodzić potrzeby wszystkich grup społecznych, zarówno pieszych, 
rowerzystów, jak i zmotoryzowanych mieszkańców bloków ul. Madalińskiego 70/78 c, 
d, e, ul. Al. Niepodległości 143, 143a.

Jak wyglądać będzie proces realizacji koncepcji ?

Jak realny wpływ będzie miała na okolicę i jak szybko można spodziewać się zmian?

Czy przewidują Państwo odpowiedzi na pytania nadesłane elektronicznie czy zostaną 
tylko przekazane jako uwagi do autorów projektu ?
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ODPOWIEDZI NA UWAGI

ZIELEŃ

Proponuje się wprowadzenie szpaleru z klanu jawora (Acer pseudoplatanus), gatunku, 
który dobrze radzi sobie z obciążeniami

wynikającymi z warunków miejskich (zasolenie, zanieczyszczenie etc.) oraz ma dużą 
siłę i tempo wzrostu. Dodatkowo, żeby poprawić warunki świetlne nowo 
wprowadzanych drzew zaproponowano cięcia pielęgnacyjne topól, zapewniające 
lepsze doświetlenie nowego szpaleru (pozytywnie wpływające na kondycję samych 
topól i ryzyko związane z obłamywaniem konarów).

Na tym etapie istniejące nasadzenia są szczegółowo zinwentaryzowane. Wycinka 
obejmie w przyszłości jedynie chore i zagrażające bezpieczeństwu drzewa oraz będące 
w kolizji z projektowaną infrastrukturą. Ze względu na zmianę układu chodnika i 
wprowadzenie ścieżki rowerowej w ramach projektu istniejące miłorzęby w 
przeważającej większości pozostają w kolizji z pasem przeznaczonym na ścieżkę 
rowerową. Proponuje się przesadzenie drzew na etapie realizacji. Niestety 
infrastruktura podziemna przebiegająca w pasie obecnie istniejących miłorzębów nie 
pozwala na wprowadzenie nasadzeń drzew w tym miejscu.

Proponowane zestawienie gatunków zawiera rośliny ruderalne i synantropijne, które 
charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością na stresy fizjologiczne, spowodowane 
przez zasolenie, zadeptywanie, rozjeżdżanie. Dodatkowo, lista ta zostanie na etapie 
projektu wykonawczego zweryfikowana i uzupełniona zgodnie z zaleceniami Fundacji 
Łąka, eksperta w dziedzinie tworzenia miejskich łąk. Rabaty bylinowe złożone głownie 
z gatunków dzikich roślin łąkowych zlokalizowane są w pasach przylegających do 
jezdni – strefy te wydzielają słupki uniemożliwiające wjeżdżanie samochodów. W 
ramach projektu wykonawczego zostaną przygotowane wytyczne pielęgnacyjne, które 
stanowić będą podstawę do utrzymania zazielenionych terenów.

Proponowana jest zieleń separacyjna pomiędzy ścieżką rowerową, a chodnikiem która 
nie będzie wysoka, aby nie ograniczać widoczności dla ruchu samochodów. 
Proponowane zestawienie gatunków zawiera rośliny, które charakteryzują się bardzo 
dużą wytrzymałością, będą to wysokie trawy i niskie krzewy. Dodatkowo, lista ta 
zostanie na etapie projektu wykonawczego zweryfikowana i uzupełniona.

CHODNIKI

Dokładnie taka nawierzchnia - mineralna, przepuszczalna przewidziana została w 
strefie północnej ulicy (z powodów, o których w pytaniu powyżej). ZZW rozpoczyna 
projekt testowania różnych typów nawierzchni przepuszczalnych w granicach pasów 
drogowych i ul. Madalińskiego zgodnie z założeniami koncepcji ma być w tym 
pilotażu uwzględniona.

Koncepcja zakłada wykonanie chodników z warstwy mineralnej przepuszczalnej, co 
zwiększy chłonność wody do gleby. Dodatkowo woda w strefach nieprzepuszczalnych 
ciągów pieszych i rowerowych kierowana jest spadkami poprzecznymi do stref zieleni 
umożliwiając jej naturalną retencję. 17
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MAŁA ARCHITEKTURA

W ramach projektu uwzględniono potrzeby osób starszych - mała architektura została 
rozplanowana w niewielkich odległościach od siebie (co ok. 40 m), a siedziska 
przystosowane będą do wygodnego użytkowania przez osoby w podeszłym wieku -
siedziska ławek na wysokości 45 cm, ławki posiadać będą podłokietniki/ pochwyty i 
oparcia oraz będą wykonane z drewna. Dodatkowo zaproponowano wprowadzenie 
przysiadek "zagęszczając" możliwość przystanięcia co ok. 20 m podczas 
przechodzenia ul. Madalińskiego. Proponuje się również wprowadzenie gładkich i 
równych nawierzchni pieszych, a także rozdzielenie ruchu rowerzystów od ruchu 
pieszego poprzez wprowadzenie pasa zieleni. Strefy z ławkami zostaną wyznaczone 
poza chodnikiem, tak aby nie było kolizji z poruszającymi się pieszymi. Przejście 
spacerowym tempem 40 m zajmuje niecałą minutę. Wytyczne dot. przystosowywania 
miast i przestrzeni publicznej dla osób starszych zakładają wprowadzanie ławek co ok. 
50 m, zatem przyjęte odległości rozmieszczenia małej architektury są zagęszczone w 
stosunku do tych wytycznych. Dodatkowo, wprowadzone zostaną kosze na odpadki w 
odległościach nie większych niż 20 m od siedzisk i miejsc odpoczynku. Szczegółowo 
miejsca ławek zostaną wyznaczone na dalszych etapach projektu budowlanego i 
wykonawczego.

Ze względu na relatywnie niewielką szerokość przestrzeni pasa drogowego ul. 
Madalińskiego proponujemy umieszczenie toru do bouli w innej lokalizacji - np. na 
sąsiadujących skwerach, być może do rozważenia jest lokalizacja takiego toru na 
Skwerze Słonimskiego.

W ramach stref z małą architekturą w części północnej ulicy planowane są poręcze do 
podciągania, barierki do rozciągania dla biegaczy, identyfikacja wizualna pokazująca 
dystanse wzdłuż ulicy (dla biegaczy, rolkarzy, osób na hulajnogach czy wrotkach). 
Siłownia miejska nie powinna byś projektowana w ramach pasa drogowego, taki 
obiekt może powstać na sąsiadujących skwerach, np. przy Gimnazjum nr 2 im. 
Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.

PARKOWANIE

Miejsca parkingowe zgodnie z rysunkiem koncepcji na wysokości kamienicy 
Madalińskiego 80 zostały Utrzymane jako prostopadle po północnej stronie ulicy.

Powyższe pytania dotyczą trzech postulatów: niezmniejszania aktualnej liczby miejsc 
parkingowych, niebudowania ścieżki rowerowej i zmianę organizacji ruchu na drogę 
jednokierunkową. Celem projektantów jest przedstawienie koncepcji ul. 
Madalińskiego uwzględniającej potrzeby wszystkich użytkowników ulicy. Na wysokości 
budynków przy Madalińskiego 70-78 w granicach pasa drogowego pomiędzy jezdnią, 
a ogrodzeniem wyznaczono w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
tereny zieleni urządzonej ZP (nie ma tam parkingu). W ramach wytycznych ogólnych 
planu miejscowego dla ochrony i kształtowania zieleni (tereny zieleni urządzonej ZP) 
dokumentacja musi uwzględnić:

zachowanie zieleni istniejącej wysokiej w obszarze objętym planem\

stopniową wymianę drzew o niedużej wartości przyrodniczej na gatunki 
długowieczne i wartościowe przyrodniczo

zachowanie i ochronę cennych zespołów zieleni, w szczególności drzewostanu, w 
liniach rozgraniczających ulic.

18
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DROGI DLA ROWERÓW

Na etapie projektu budowlanego niezbędne będzie uzyskanie wszelkich uzgodnień, w 
tym audytu rowerowego, który takich rozwiązań najprawdopodobniej będzie 
wymagał. Azyle bezpieczeństwa zostaną uwzględnione w projekcie na etapie 
opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej

INNE UWAGI 

Celem projektantów jest koncepcja ul. Madalińskiego uwzględniająca zrównoważony 
rozwój miasta Warszawy. Intencją projektu jest poprawa jakości przestrzeni publicznej 
ulicy, a także bezpieczeństwa i komfortu wszystkich jej użytkowników - poruszających 
się pieszo, rowerem, komunikacją miejską i indywidualną.

Przedmiotowe konsultacje społeczne dotyczą koncepcji aranżacji ulicy Madalińskiego 
wraz z projektem wykonawczym nasadzeń.

Pierwsze nasadzenia (w zakresie nie wymagającym uzgodnień i zmian w komunikacji, 
etc.) są planowane jeszcze w tym roku.

Przebudowa odcinka jezdni, chodników, budowa nowej ścieżki rowerowej wymaga 
sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskania odpowiednich 
pozwoleń. Następnie projekt będzie mógł trafić do realizacji.

Projekt koncepcyjny nie wymaga uzgodnień Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Warszawie. Na dalszych etapach

(projekt budowlany) wymagane będzie uzgodnienie układu drogowego, wjazdów i 
sposobu prowadzenia dróg pożarowych do działek

znajdujących się w sąsiedztwie pasa drogowego. Za bezpieczeństwo pożarowe 
obiektu, sposób prowadzenia ewakuacji i zgodności z przepisami pożarowymi 
odpowiadają natomiast zarządcy nieruchomości, a w ramach przedmiotowego 
projektu wjazdy na posesje nie będą likwidowane ani zawężane.

Kiosk Stacji Mokotów i kiosk warzywny zlokalizowany od strony ul. św. Andrzeja Boboli 
zostają utrzymane w obecnych lokalizacjach. Opuszczony pawilon na skrzyżowaniu ul. 
Madalińskiego i ul. Łowickiej przeznaczony zostanie do rozbiórki. Kiosk na 
skrzyżowaniu z ul. Niepodległości zostaje natomiast zmodernizowany, a jego 
lokalizacja skorygowana dostosowując się do przeprojektowanego układu ulicy.
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OPIS KONCEPCJI ULICY MADALIŃSKIEGO

Założenia ideowe

Projekt ul. Madalińskiego na odcinku między ul. Wołoską od zachodu 
a al. Niepodległości od wschodu został pomyślany jako rodzaj szerokiego, zielonego 
bulwaru. Po stronie południowej ulicy zachowano komunikację pieszą z wprowadzeniem 
zieleni niskiej, po stronie północnej nowy przekrój strefy pieszo-rowerowej traktowany 
jest jako park linearny ze strefami z małą architekturą i identyfikacją wizualną.

Parkowanie równoległe zachowano w jezdni, ścieżkę rowerową dwukierunkową 
wprowadzono w części północnej ulicy, oddzielając ją od komunikacji pieszej zielenią. 
Proponuje się trzy strefy zieleni - zieleń przydrożną bezpośrednio wzdłuż jezdni (łąki 
kwietne i niskie krzewy), zieleń separacyjną oddzielającą komunikację pieszą od 
rowerowej (równomierny szpaler drzew, zieleń niska i krzewy) oraz zieleń parkową 
(równomierny szpaler drzew - uzupełnienia, zieleń niska i krzewy oraz trawniki). 

Proponuje się wprowadzenie małej architektury przystosowanej dla różnych grup 
wiekowych, w tym osób starszych (wygodne ławki z oparciami, podłokietnikami o 
odpowiedniej wysokości) oraz o zróżnicowanej funkcji - ławki, siedziska, kosze na śmieci, 
stoliki, poręcze do rozciągania i ćwiczeń, poidełka, stojaki na rowery, identyfikacja 
wizualna, mała architektura dla zwierząt.  

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Drogowy układ komunikacyjny pozostanie niezmieniony. Dwukierunkową ulicą 
Madalińskiego prowadzona jest komunikacja autobusowa. Proponuje się niewielką 
korektę układu miejsc parkingowych, przy czym wszystkie miejsca nadal rozlokowane 
będą w jezdni. Strefę parkowania prostopadłego od strony ul. Niepodległości utrzymuje 
się, miejsca parkingowe równoległe rozlokowane są po stronie północnej ulicy 
zachowując niezbędne pola widoczności dla stref przy przystankach autobusowych, 
przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach i wjazdach na posesje prywatne. 

Proponuje się wprowadzenie dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2m. Ścieżka 
prowadzona jest w pasach zieleni pomiędzy jezdnią drogi, a chodnikiem, w północnej 
części ulicy. 

Przewidziano nowy układ chodników po stronie północnej z wnękami na ławki i inne 
elementy małej architektury. Chodniki prowadzone w zieleni o nawierzchni 
przepuszczalnej mineralnej. Od strony południowej projekt zakłada wymianę nawierzchni 
oraz wprowadzenie zieleni niskiej w strefach wolnych od parkowania, pomiędzy 
chodnikiem a jezdnią. 
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MIEJSCA POSTOJOWE

Wyznacza się miejsca postojowe parkowania równoległego w obrębie jezdni - 29 miejsc, 
w tym 1 dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca parkowania prostopadłego – 33 
miejsca, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. 

STRATEGIA KSZTAŁTOWANIA ZIELENI

Zieleń projektowana jest w ramach trzech typologii zależnych od lokalizacji w przekroju 
wnętrza ulicznego – (1) zieleń przyuliczna bezpośrednio wzdłuż jezdni, (2) zieleń 
separacyjna oddzielająca komunikację pieszą od rowerowej, (3) zieleń parkowa po 
północnej stronie ulicy. 

1. ZIELEŃ PRZYULICZNA 

Strefy zieleni przyulicznej wyznaczono wzdłuż krawędzi jezdni, po obu jej stronach, na 
szerokości 1,5 m, w miejscach pozbawionych parkowania równoległego. Zieleń 
przydrożna prowadzona jest jako rabata bylinowa z niskimi krzewami, tak by nie 
ograniczać widoczności wjazdów. Proponuje się dobór gatunków szczególnie odpornych 
na warunki miejskie, suszę oraz tolerujących zasolenie (ze względu na bezpośrednie 
sąsiedztwo ulicy). 

Przewidziano zastosowanie m.in. Żmijowca zwyczajnego, Krwawnika wiązówkowatego, 
Bylicy Ludovica 'Silver Queen',  Brzozy karłowatej, Marchwi dzikiej,  Bnieca białego, 
Śmiałka darniowego,  Naparstnicy rdzawej, Pięciornika krzewiastego 'Abbotswood', Róży 
pomarszczonej 'Dagmar Hastrup'.

2. ZIELEŃ SEPARACYJNA

W części północnej ulicy, w pasie pomiędzy projektowaną ścieżką rowerową a 
chodnikiem pieszym przewidziano 1,5 m pas zieleni uwzględniający równomierny szpaler 
drzew z nasadzeniami zieleni niskiej. Szpaler z proponowanego Klonu jawor zakłada 
nasadzenie 70 szt. drzew w rozstawie co 6,5 m. Szpaler ten projektuje się docelowo jako 
zastępczy dla nasadzeń z topól, które sukcesywnie w perspektywie 10-15 lat ze względu 
na wiek i stan fitosanitarny będą musiały zostać usunięte (stąd dobór gatunku o 
intensywnym wzroście i odpornego na warunki miejskie). 

Jako zieleń uzupełniająca, niska, pod drzewami przewidziano rabaty bylinowe z 
gatunków m.in. Krwawnika wiązówkowatego, Jęczmienia grzywiastego, Śmiałka 
darniowego, Naparstnicy rdzawej,, Pięciornika krzewiastego 'Abbotswood', Wiązówki 
błotnej. 



JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

22

3. ZIELEŃ PARKOWA

Po stronie północnej ul. Madalińskiego koncepcja zakłada pas zieleni parkowej (między 
chodnikiem pieszym, a ogrodzeniem posesji wokół budynków mieszkalnych) o 
szerokości 5-6 m. Zwraca się uwagę na konieczność monitorowania stanu 
fitosanitarnego rosnących w tej strefie topól oraz prześwietlenie ich koron, tak by 
zapewnić lepsze doświetlenie dla projektowanego szpaleru drzew w pasie zieleni 
separacyjnej. 

Założono wprowadzenie zróżnicowanej zieleni uzupełniającej - krzewów wysokich i 
niskich, bylin oraz traw. Przewidziano m.in. Świdośliwę Lamarcka, Porzeczkę alpejską, 
Aronię czarną,  Budleję Davida w dwóch odmianach 'White Profusion' oraz 'Black 
Knight'', Tawułę brzozolistną, Pięciornika krzewiastego 'Abbotswood', Lilaka pospolitego, 
Kozłka lekarskiego, Orlik pospolity 'Ruby Port', Orlik kanadyjski 'Little Lanterns', 
Przywrotnik ostroklapowy,  Bodziszek żałobny, Śmiałek darniowy, Naparstnicę rdzawą, 
Gilenię trójlistkową. 

MAŁA ARCHITEKTURA I IDENTYFIKACJA WIZUALNA 

Zaprojektowano spójny system mebli miejskich o zróżnicowanej funkcji i zapewniający 
możliwość użytkowania różnym grupom wiekowym (ze specjalnym uwzględnieniem 
seniorów). Meble z elementów drewnianych połączonych z profilami stalowymi 
okrągłymi w kolorze jasnoszarym. Przewidziano trzy typy siedzisk - 1, 3 i 4 osobowe. 
Siedziska nawiązuję swym charakterem do powojennych form ławek ulicznych i 
parkowych stosowanych na Mokotowie oraz do nowo wybranej "ławki warszawskiej" 
(dając możliwość albo wprowadzenia ławki warszawskiej do całego "kompletu mebli", 
albo akceptacji jej drobnej modyfikacji na rzecz całościowego projektu). Przewidziano 
oparcia i podłokietniki, zwiększające wygodę użytkowania przez osoby o ograniczonej 
mobilności. 

Proponuje się wprowadzenie subtelnych form mebli miejskich dla sportowców - barierek, 
poręczy do rozciągania (jako pojedyncze, punktowe elementy, nie siłownia miejska), form 
identyfikacji wizualnej oraz małej architektury dla zwierząt (budki dla ptaków, hotele dla 
owadów, poidełka dla czworonogów), o co wnioskowali mieszkańcy podczas spotkań 
konsultacyjnych. 

Intensywność wyposażenia ulicy w meble miejsce zaplanowano w sterach małej 
architektury rozlokowanych wzdłuż ciągu pieszego po północnej stronie ulicy, średnio co 
40-50 m. Strefy projektowane jako wnęki w zieleni, cofnięte w stosunku do krawędzi 
ciągu pieszego, tak by nie kolidowały z komunikacją pieszą.
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MOŻLIWOŚĆ ETAPOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI

W ramach przedmiotowej koncepcji i zgodnie z wytycznymi Opisu Przedmiotu 
Zamówienia wskazuje się na dwa zadania projektowe (faza 1 i 2), które wdrożone 
zostaną w ramach odrębnych etapów. 

Etap 1 (faza 1) obejmuje elementy projektu w pasie drogowym niewymagające 
uzgodnienia zmian dotychczasowego zagospodarowania. W ramach etapu 1 
przewidziano nasadzenia zieleni niskiej – 2063,87 m2 w ramach strefy zieleni typ 3 
(zieleń parkowa) po północnej stronie ulicy Madalińskiego oraz nasadzenia zieleni 
wysokiej – 13 szt. drzew w ramach strefy zieleni typ 3 (zieleń parkowa) po północnej 
stronie ulicy Madalińskiego. Etapowanie projektu i strefy przewidziane do realizacji w 
pierwszej kolejności oznaczono na rysunku Projekt Zagospodarowania Terenu. 

Pozostałe strefy i elementy zagospodarowania przewiduje się do realizacji w ramach 
etapu 2 (faza 2), gdyż wymagają one stosownych uzgodnień i uzyskania decyzji 
administracyjnej. 

Dodatkowo, należy przewidzieć etap 3 projektu obejmujący ścisłe monitorowanie stanu 
fitosanitarnego istniejącego szpaleru topól po północnej stronie ulicy i wprowadzanie 
nasadzeń zastępczych w przypadku konieczności przeprowadzenia wycinki. 



JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

24



PODSUMOWANIE 
I WIĘCEJ INFORMACJI

Jeśli chcesz…

Zapoznać się ze szczegółami zaproponowanej koncepcji: 

http://zzw.waw.pl/2018/11/21/raporty-z-konsultacji-spolecznych-zazielenmy-

ulice/

Skontaktować się z ogrodnikiem odpowiedzialnym za teren: ro4@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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Wiele pytań i uwag dotyczyło kwestii parkowania, która wydaje się budzić wiele 

wątpliwości u mieszkańców. Uwagi dotyczące zieleni skupiały się głównie wokół 

doboru gatunkowego nasadzeń, pielęgnacji posadzonych roślin, oraz wskazywały 

konkretne lokalizacje wymagające zazielenienia. Najważniejszą kwestią w zakresie 

małej architektury była lokalizacja ławek i koszy na śmieci. Postulowano zadbanie o to, 

by ławki były przystosowane do potrzeb osób starczych. Padło również kilka 

propozycji innych elementów małej architektury (tor do bouli, siłownia itp). Uczestnicy 

konsultacji zasugerowali też korekty przebiegu chodników i dróg dla rowerów. 

Zaproponowano również zaniechanie budowy drogi dla rowerów, na rzecz zmiany 

organizacji na ruch jednokierunkowy i pozostawienie ruchu rowerowego na jezdni. 

Projektanci odnieśli się do uwag mieszkańców, uwzględniając większość w koncepcji 

zagospodarowania ul. Madalińskiego.

http://zzw.waw.pl/2018/11/21/raporty-z-konsultacji-spolecznych-zazielenmy-ulice/
mailto:ro4@zzw.waw.pl
http://zzw.waw.pl/2018/11/21/raporty-z-konsultacji-spolecznych-zazielenmy-ulice
http://zzw.waw.pl/2017/05/25/zieloneulice-warszawy/
mailto:kontakt@zzw.waw.pl
http://zzw.waw.pl/2017/05/25/zieloneulice-warszawy/
https://www.facebook.com/ZarzadZieleniWarszawy/

