
ZAZIELEŃMY

UL. MARYWILSKĄ I CZOŁOWĄ

Raport z  konsultacji społecznych

dotyczących ul. Marywilskiej i Czołowej

realizowanych

w ramach projektu 

Zielone Ulice

Warszawa, 17 listopada 2019 r.



O PROJEKCIE

Ten raport podsumowuje najważniejsze 

tematy, które mieszkańcy poruszyli w 

konsultacjach ul. Marywilskiej i Czołowej

.Znajdziesz w nim też skrócony opis 

projektu koncepcyjnego nowego 

zagospodarowania ulicy.

Koncepcja zmian na ul. Marywilskiej i 

Czołowej 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. Marywilskiej i 

Czołowej odbywała się w ramach 

konsultacji Zazieleńmy Ulice Białołęki.



PRZEBIEG KONSULTACJI

Konsultacje społeczne składały się z dwóch etapów.

• Zbierania wniosków. Uwagi mieszkańców służących projektantom do 
zaprojektowania przestrzeni. Wnioski można było zgłosić w okresie 7-30 czerwca 
2018 drogą e-mailową, pocztą, za pomocą ankiet na spotkaniu oraz w punkcie 
konsultacyjnym. 

Terenowy punkt konsultacyjny odbył się 08 czerwca 2018 (piątek) 14.00-18.00, 
róg Modlińskiej i Mehoffera.

Spotkanie diagnostyczne odbyło się 20 czerwca 2018 (środa) 17.00-19.30 ul. 
Marywilska 44C OPS Białołęka, sala konferencyjna.

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

Spotkanie obejmujące prezentację koncepcji odbyło się 08 grudnia 2018 w 
godzinach 10:00-12:30 w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej. 

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

Jeśli trzeba usunąć drzewo, to przesadzić, a nie wycinać. 

Różnorodność zieleni.

Łąki kwietne.

Stawianie na "dzikość" a nie zabetonowanie.

Rozważyć nasadzenia drzew zbliżonych do naturalnego drzewostanu (pierwotnego) -
wyciągnąć wnioski z nasadzeń dębów czerwonych. 

Park w okolicy Marywilskiej 44C (kiedyś był park lecz nie było rewitalizacji).

Mieszkanki/mieszkańcy spisywali sugerowane miejsca nasadzeń na Białołęce w 
okresie październik-listopad 2016.

Okolice dwóch wież nad kanałem zazielenić, zostawić trochę plaży. Obecnie teren 
częściowo zniszczony. 

Obsadzić teren wzdłuż ulicy Marywilskiej rabatami kwiatowo-bylinowymi. 

MAŁA ARCHITEKTURA

Na odcinku Marywilskiej od Kupieckiej do Hali Marywilskiej ogromna potrzeba 
nowych ławek i koszy na śmieci.

Siłownia plenerowa w okolicach Kaweckiej.

Stworzenie miejsc aktywności sportowej na wysokości Marywilskiej 44. 

JEDNIE I DROGI DLA ROWERÓW

Domknąć ścieżkę rowerową między PKP Żerań a mostem Grota - w jednym miejscu 
jest jedynie zasugerowana i jeździ się mniej bezpiecznie. Dopracować ścieżkę do pętli 
autobusowej Choszczówka.

Stacja rowerów miejskich na skrzyżowaniu Marywilska-Kupiecka. 

Progi zwalniające na Kupieckiej i jej skrzyżowaniu z Marywilską (często są tu 
nielegalne wyścigi).

Dlaczego nie są brane pod uwagę projekty w zakresie komunikacji drogowej?
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UWAGI Z PIERWSZEGO   
ETAPU KONSULTACJI

CHODNIKI I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Wybudować chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Czołowej od ulicy Poli
Negri do Bohaterów ze szczególnym naciskiem na chodnik. Obecny bardzo wąski 
pasek płyt (dwie sztuki) jest bardzo niebezpieczny dla przechodzących nim pieszych. 
Tego nie można nazwać chodnikiem. Bardzo ruchliwa ulica Czołowa szczególnie w 
godzinach porannych jak i popołudniowych powoduje, że trudno jest tam minąć 
drugą osobę wtedy kiedy przejeżdżają inne auta. Obawa o to, ze samochód może 
uderzyć lusterkiem przechodzącego jest znacząca. A nie wspomnę o przechodzących 
tą częścią dzieci. Samodzielnie nie sposób ich puścić. A najgorszy jest okres dni 
deszczowych. Nie sposób jest przemieścić się.

Chodnik dla pieszych na Czołowej od ul. Kawęckiej do Stacji kolejowej Warszawa 
Płudy jest zalewany fontannami wody przy najmniejszym deszczu. Uporządkowanie i 
poszerzenie tej części Czołowej jest bardzo pilne. 

Chodnik od ulicy Kaweckiej do Marywilskiej 44 wymaga remontu.

Chodnik Marywilska 46 do nowych osiedli w stronę ul. Czołowej (okolice Marywilskiej 
58) - dramat, dziury, gigantyczne kałuże po deszczu.

Nie używać kostki Bauma itp (groza architektoniczna).

INNE UWAGI

Wielokrotnie zgłaszana dmuchawa przy urzędzie na Marywilskiej 44 (przy Kupieckiej), 
niezgodna z rozporządzeniem.  

Byłoby super, gdyby w tej okolicy także urzędnicy wychodzili z działaniami 
edukacyjnymi i budzącymi odpowiedzialność za wspólną przestrzeń oraz lepiej 
informowały o nich mieszkańców. Chodzi o akcje związane z działaniem, a nie imprezy 
o niczym z darmowymi lodami.

Włączyć mniejszość wietnamską (częściowo już osiadłą w stolicy - na tym właśnie 
terenie także) w działania oddolne - przy porządkowaniu zieleni oraz jej uzupełnianiu. 
Wierzę, że osoby te mogłyby podzielić się ciekawymi dla nas spostrzeżeniami. Jest to 
też spory (liczbowo) potencjał ludzki do zagospodarowania w tej części dzielnicy.

Wydarzenia przy okazji nasadzeń, żeby angażować lokalnych mieszkańców. 

Na tym terenie przede wszystkim pilnie są potrzebne inwestycje drogowe, wodne i 
kanalizacyjne w ciągu ulicy Czołowej i Marywilskiej.  

Trudno myśleć o stawianiu ławek na ulicy, po której z trudem można przejść.

Bardzo ważny jest problem całej ulicy Czołowej jako ciągu komunikacyjnego dla 
samochodów i pieszych oraz jako ulicy, którą mają być prowadzone instalacje wodne i 
kanalizacyjne dla całego osiedla Dąbrówka Grzybowska. 

Jaki jest przewidywany budżet tej inwestycji na najbliższy rok i do końca tego 
projektu?

Dlaczego opracowanie nie obejmuje ulicy Czołowej?
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UWAGI Z DRUGIEGO  
ETAPU KONSULTACJI

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

Więcej drzew do nasadzenia na całym terenie objętym koncepcją, a szczególnie w 
lokalizacjach: bezpośrednio przy ul. Modlińskiej po obu stronach skrzyżowania z 
Kowalczyka, wokół wylotu ulicy Kowalczyka na Modlińską, pomiędzy Kowalczyka i 
Morelową, wzdłuż skrzyżowania Modlińska/Płochocińska.

Zabezpieczyć zieleń wokół parkingu przed budynkiem Modlińska 38 (sklep Rapa), 
szczególnie od strony istniejących drzew, gdzie obecnie jest ogromny problem z 
rozjeżdżaniem zieleni. 

Krzewy na odcinku Odlewnicza - Proletariatczyków.

Fantastyczne rozwiązania z zielenią, ławkami, koszami na Marywilskiej między 
Kupiecką, a Sygnałową.

Ogrodzić zbiornik retencyjny – kwestia sprzątania i ogrodzenia z krzewów.

Dęby: jako gatunek nawiązujący do obecnego drzewostanu.

Stworzyć ogród deszczowy.

Super pomysł z ogrodem deszczowym przy Kupieckiej / Marywilskiej.

MAŁA ARCHITEKTURA

W rejonie ul. Kupieckiej (na pasie rozdzielającym, od strony zbiornika wodnego) 
powinno zostać utworzone miejsce spotkań.

Fantastyczne rozwiązania z zielenią, ławkami, koszami (???) na Marywilskiej między 
Kupiecką, a Sygnałową

Super sprawa z siłownią na „wspólnym” terenie między Kupiecką, a Sygnałową

Marywilska między Kupiecką, a Sygnałową w pasie zieleni powinno powstać miejsce 
spotkań dla mieszkańców.

Wnioskuję o rezygnację z miejsc rekreacji/siłowni w okolicy węzła Marywilska oraz 
trasy S8, na rzecz dodatkowych nasadzeń drzew, krzewów oczyszczających powietrze 
oraz łąk kwietnych.

Stworzyć miejsca integracji pomiędzy osiedlami.

Zagospodarować przestrzeń rekreacyjną naprzeciwko ul. Sygnałowej.

Siłownie plenerowe przy ślimaku – nikt nie będzie z nich korzystał w tym miejscu, 
lepiej dosadzić drzewa.
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UWAGI Z DRUGIEGO  
ETAPU KONSULTACJI

Bardzo proszę, aby liczba koszy do ustawienia w ramach zaproponowanej koncepcji 
została zweryfikowana z istniejącymi już w terenie koszami w rejonie Kupieckiej (w tym 
będącymi poza granicą opracowania), aby uniknąć sytuacji, w których w niektórych 
miejscach może zabraknąć koszy.

Liczba i lokalizacja koszy na śmieci powinny być konsultowane. 

Odcinek droga wewnętrzna – Inowłodzka – Łabiszyńska: raczej nie rekreacja, ale warto 
dodać jedną ławkę, dwie, żeby przysiąść

Kto będzie odpowiedzialny za sprzątanie stawu/urządzenia wodnego?

Oświetlenie ulic przy dużym zadrzewieniu – tak, aby oświetlenie było równomierne.

Ogólny słaby stan oświetlenia na ulicy Marywilskiej.

MAŁA ARCHITEKTURA

W rejonie ul. Kupieckiej (na pasie rozdzielającym, od strony zbiornika wodnego) 
powinno zostać utworzone miejsce spotkań.

Fantastyczne rozwiązania z zielenią, ławkami, koszami (???) na Marywilskiej między 
Kupiecką, a Sygnałową

Super sprawa z siłownią na „wspólnym” terenie między Kupiecką, a Sygnałową

Marywilska między Kupiecką, a Sygnałową w pasie zieleni powinno powstać miejsce 
spotkań dla mieszkańców.

Wnioskuję o rezygnację z miejsc rekreacji/siłowni w okolicy węzła Marywilska oraz 
trasy S8, na rzecz dodatkowych nasadzeń drzew, krzewów oczyszczających powietrze 
oraz łąk kwietnych.

Stworzyć miejsca integracji pomiędzy osiedlami.

Zagospodarować przestrzeń rekreacyjną naprzeciwko ul. Sygnałowej.

Siłownie plenerowe przy ślimaku – nikt nie będzie z nich korzystał w tym miejscu, 
lepiej dosadzić drzewa.

CHODNIKI

Wyznaczyć ścieżki tak, aby zapobiec przedeptom na łąkach, przestrzeniach 
rekreacyjnych (naprzeciwko Monaru).

Do miejsc rekreacji oraz wybiegu dla psów powinny powstać ciągi komunikacyjne o 
naturalnej nawierzchni - niemniej ich długość powinna być minimalna - np. 
przedłużenie istniejącego chodnika czy łącznik z przejściem dla pieszych

7



UWAGI Z DRUGIEGO  
ETAPU KONSULTACJI

JEZDNIE I DROGI DLA ROWERÓW

Kwestia bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej na odcinku Daniszewska – Odlewnicza.

Ścieżka / droga rowerowa na Marywilskiej – super pomysł – ścieżka, żeby była 
oddzielona od ulicy na całej długości.

Poszerzyć chodnik na wiadukcie nad Kanałem Żerańskim o pas rowerowy i utworzyć 
drogi dla rowerów i pieszych (marginalny ruch pieszy), w celu zapewnienia ciągłości na 
całej Marywilskiej wydzielonej infrastruktury rowerowej.

Po stronie wschodniej dwukierunkowa droga dla rowerów.

Ścieżka rowerowa przy Czołowej, po remoncie Czołowej, gruntowny remont na 
odcinku Marywilska-Czołowa.

Wydzielić pas ruchu rowerowego; „zdroworozsądkowo” projektować połączenia 
ścieżek rowerowych oraz jednokierunkowe ścieżki rowerowe

Dojechanie gdziekolwiek rano graniczy z cudem, parkingów jak na lekarstwo, a mimo 
to pojawiają się kolejne koncepcje likwidacji parkingów i pasów jezdni.

Wprowadzić progi zwalniające na skrzyżowaniu z Kupiecką.

Uniemożliwić (poprzez nasadzenia drzew i krzewów) wjazdu samochodów na drogę 
techniczną wzdłuż ul. Modlińskiej, prowadzącą nad Kanał Żerański. Wyjazd na ul. 
Modlińską powinien być umożliwiony tylko służbom miejskim (np. zbierającym 
odpady), niemniej nie może być to otwarty wyjazd tak jak obecnie, tylko 
zabezpieczony np. wysuwanymi słupkami tak jak w Parku Skaryszewskim.

Zachować (przesunąć) kamienne krawężniki.

INNE UWAGI

Chciałbym wyrazić swój kategoryczny sprzeciw wobec zawężania ulic w Warszawie. 
Korki powodują znaczącą emisję spalin. Tak samo jak jeżdżenie w kółko w 
poszukiwaniu miejsc parkingowych. 

Zweryfikować, jak dużą część działki obok OPS ma zająć budynek socjalny, a co za tym 
idzie - ile terenu pozostanie na utworzenie placu zabaw i zagospodarowanie zieleni, 
co jest bardzo słusznym kierunkiem i także powinno zostać zrealizowane.

Czy można coś zrobić z parą ciepłowniczą?

Potencjalne miejsca dla wybiegu dla psów.

Super pomysł z toaletą dla psów. Fajna byłaby większa. I żeby powstała w wyniku 
konsultacji społecznych. Plus uświadamiać ludzi, że do zwykłego kosza można 
wyrzucać psie kupy.

Staw na Marywilskiej (przy bloku 46) – krzewy blisko płotu. Czyszczenie stawu, bo jest 
zaśmiecony.
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UWAGI Z DRUGIEGO  
ETAPU KONSULTACJI

Przyda się informacja o spotkaniach z Urzędem na osiedlu (wiele osób nie korzysta z 
Internetu lub stron urzędowych). Miejsca przyjazne na ogłoszenia: Tablica ogłoszeń 
przy bloku Marywilska 46, Sklep spożywczy na ul. Kupieckiej, Warto zapytać 
przedszkole przy Marywilskiej 56.

Wegańskie / wegetariańskie przekąski, kubki, łyżeczki i inne wielorazowe rzeczy 
zamiast plastiku na herbatę i przekąski - na spotkaniach z Urzędem.

Super spotkanie.
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JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?
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ARKUSZ 1 

ZAŁOŻENIA

utworzenie ciągu pieszo-rowerowego

ławki i kosze wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego i w obrębie przystanków

zachowany dostęp do rowów chłonnych i odwadniających

zieleń buforowa między ciągiem pieszo-rowerowym a ulicą

(niskie krzewy oraz roślinność okrywowa)

byliny ozdobne przy przejściach dla pieszych i w okolicy przystanków 

autobusowych

szpalerowe nasadzenia drzew



JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?
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ARKUSZ 2 

ZAŁOŻENIA

przestrzeń rekreacji biernej w sąsiedztwie nowego osiedla, przy schodkach 

terenowych, nowe nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej

przestrzeń integracji, kameralne miejsca spotkań w zielonym pasie pomiędzy 

osiedlami

miejsce odpoczynku - „zagajnik” przy przystanku 

z roślinnością runa leśnego i ławkami

ławki, kosze na odpady wzdłuż projektowanych ścieżek, w miejscach odpoczynku, 

w okolicach przystanków autobusowych

przestrzeń aktywności sportowej czynnej i biernej, siłownia terenowa i szeroki ciąg 

pieszy (spacery, bieganie, nordic walking i inne)

ogród zabaw dla dzieci (wykorzystanie naturalnych materiałów)

proponowane rozszerzenie koncepcji w rejonie Ośrodka Pomocy Społecznej o mini 

park z placem zabaw 

stacja Veturilo w sąsiedztwie ul. Kupieckiej 

zagospodarowanie terenów zieleni w sąsiedztwie ścieżek rowerowych i ciągów 

pieszych

miejscowe uzupełnienie istniejącej zieleni (drzewa, krzewy wysokie i niskie na 

terenie między osiedlami)

kompozycje zieleni uzupełniające teren miedzy osiedlami nawiązujące do byłego 

rolnego charakteru miejsca (mało roślin formowanych, przewaga łąk kwietnych, 

bylin i traw)

uporządkowanie chaotycznej zieleni w obrębie węzła komunikacyjnego - zieleń 

buforowa (krzewy 

i byliny) wytyczająca wnętrza rekreacji czynnej i biernej, możliwość urządzenia 

wybiegu dla psów

propozycja przesadzenia młodych dębów czerwonych w nieregularną grupę 



JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?
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ARKUSZ 3 

ZAŁOŻENIA

utworzenie ciągu pieszo-rowerowego zapewniającego ciągłość powiązania 

rowerowego od trasy toruńskiej do zjazdu nad Kanał Żerański i od ul. 

Płochocińskiej do mostu przy Trasie Toruńskiej

zachowanie istniejących pasów rowerowych w jezdni do czasu utworzenia ciągu 

pieszo-rowerowego

propozycja określenia jednakowych parametrów oraz wymogów estetycznych dla 

szyldów firmowych 

(i dostosowania się do nich w określonym przedziale czasu)

uporządkowanie wjazdów na tereny firmowe (nasadzenia z bylin i roślinności 

okrywowej)

urozmaicenie zieleni w pasie drogowym, bariery roślinne oddzielające ruch pieszo-

rowerowy od ruchu drogowego - zieleń buforowa (krzewy oraz roślinność 

okrywowa)

połączenie z istniejącymi, atrakcyjnymi terenami rekreacji – Kanał Żerański, las 

Wydma Żerańska



JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?
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ARKUSZ 4 

ZAŁOŻENIA

przestrzeń aktywności sportowej w pobliżu szkoły

w pasie zieleni (w przestrzeniach rekreacji) projektowane ławki, leżaki i kosze na 

odpady

kontynuacja połączenia rowerowego i pieszo-rowerowego od ul. Płochocińskiej do 

mostu przy Trasie Toruńskiej

od strony szkoły, w pasie zieleni, ciąg pieszy oraz szeroka, dwukierunkowa ścieżka 

rowerowa 

wzdłuż ulicy i w obrębie węzła drogowego nasadzenia drzew szpalerowych i w 

grupach 

od strony szkoły, w pasie zieleni, nasadzenia buforowe niskich krzewów, ozdobnych 

bylin oraz łąk kwietnych 

uporządkowanie chaotycznej zieleni w obrębie węzła komunikacyjnego - zieleń 

buforowa (krzewy 

i byliny)



ZMIANY W PROJEKCIE
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Zespół projektowy odnotował uwzględnienie uwag uczestników konsultacji poprzez 

wprowadzenie następujących zmian w projekcie:

zrezygnowano z siłowni plenerowej w rejonie węzła Marywilska, na rzecz łąk 

kwietnych,

zaprojektowano miejsce spotkań między Kupiecką, a Sygnałową,

zrealizowano połączenie ciągiem komunikacyjnym z wybiegiem dla psów,

kamienne krawężniki adaptowane w projekcie,

nasadzenia drzew zaprojektowane zostały w największej możliwej ilości 

(ograniczenia stanowią sieci, elementy infrastruktury, zachowanie widoczności i 

bezpieczeństwa użytkowników pasa drogowego),

ciągłość pasów rowerowych wzdłuż ul. Marywilskiej została zachowana w miarę 

możliwości zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi,

projektowany ciąg pieszo-rowerowy i miejsce integracji pomiędzy osiedlami na 

odcinku 1, 

ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy są wydzielone od ulicy tam gdzie było to 

możliwe,

nasadzenia drzew zaprojektowane zostały w największej możliwej ilości 

(ograniczenia stanowią sieci, elementy infrastruktury, zachowanie widoczności i 

bezpieczeństwa użytkowników pasa drogowego),

na odcinku Odlewnicza - Proletariatczyków brak nasadzeń ze względu na sieć 

ciepłowniczą,

zaprojektowana została zieleń buforowa przy zbiorniku wodnym,

oświetlenie - zaznaczono w ramach inwentaryzacji szczegółowej elementy do 

wymiany i wymagające remontu,

wprowadzenie progów zwalniających nie jest możliwe przez istniejące połączenia 

autobusowe,

teren przy OPS został wyłączony z koncepcji na wniosek inwestora.

Pozostałe uwagi dotyczyły terenów poza zakresem opracowania lub ich charakter 

wykraczał poza zakres działania zespołu projektowego.



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 ro7@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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Uwagi mieszkańców koncentrowały się przede wszystkim wokół kwestii jakości i 

bezpieczeństwa ciągów pieszych, lokalizacji miejsc spotkań oraz małej architektury. 

Wskazywano preferowane rodzaje i gatunki nasadzeń, mając na uwagę przeważające 

lokalnie gatunki. 

Pojawiły się również konkretne uwagi dotyczące poprawy ciągłości, wygody i 

bezpieczeństwa dróg dla rowerów. 

Większość uwag mieszkańców, które dotyczyły zakresu opracowania została 

uwzględniona przez zespół projektowy w drugiej wersji koncepcji. 

http://zzw.waw.pl/2018/11/21/raporty-z-konsultacji-spolecznych-zazielenmy-ulice
mailto:ro7@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/

