
ZAZIELEŃMY

PRZYCZÓŁKOWĄ I WIERTNICZĄ

Raport z  konsultacji społecznych

dotyczących ul. Przyczółkowej i ul. Wiertniczej

realizowanych

w ramach projektu 

Zielone Ulice

Warszawa, 4 grudnia 2019 r.



O PROJEKCIE

Ten raport podsumowuje najważniejsze 

tematy, które mieszkańcy poruszyli w 

konsultacjach ulicy Przyczółkowej i ulicy 

Wiertniczej. 

Znajdziesz w nim też skrócony opis 

projektu koncepcyjnego nowego 

zagospodarowania ulicy.

Koncepcja zmian na ul. Przyczółkowej i 

Wiertniczej 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 Przyczółkowej i Wiertniczej 

odbywała się w ramach konsultacji 

Zazieleńmy ulice Wilanowa



PRZEBIEG KONSULTACJI

Konsultacje społeczne składały się z dwóch etapów.

• Zbierania wniosków. Uwagi mieszkańców służących projektantom do 
zaprojektowania przestrzeni. Wnioski można było zgłosić drogą e-mailową, 
pocztą, za pomocą ankiet na spotkaniu (26 stycznia 2018 – 5 lutego 2018)

Spotkanie diagnostyczne odbyło się 3 lutego 2018 r. (sobota) w godz. 
10:00-13:30 w Urzędzie Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 2.

• Zbierania uwag do koncepcji. Uwagi można było zgłaszać droga e-mailową, 
pocztą, podczas spotkania (12 kwietnia 2018 – 30 kwietnia 2018)

Spotkanie obejmujące prezentację koncepcji odbyło się 14 kwietnia (sobota) od 
godz. 10:00 do 13:30 w Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3.

Szczegółowy opis akcji informacyjnej i przebiegu konsultacji znajduje się w 
osobnym dokumencie. Link do niego znajdziesz w ramce na końcu raportu.

3



UWAGI Z PIERWSZEGO 
ETAPU KONSULTACJI

Podczas I etapu konsultacji zebrano dziesiątki pytań, uwag i postulatów. Wypowiedzi  
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści 
zostały zapisane łącznie. 

ZIELEŃ

• Popieram zazielenianie ulic. Uważam, że nie należy oszczędzać miejsca na wielkie 
drzewa, krzewy oddzielające ulice od chodników (wysokie żywopłoty) itd., które są 
niezwykle istotne dla komfortu życia i oczyszczania powietrza.

• Postuluję o szpalery drzew z obu stron ulicy.

• Proponuję nasadzenia wysokich, dużych drzew (2 szpalery) na pasie zieleni 
rozdzielającym jezdnie.

• Sugeruję dosadzenie drzew pomiędzy pasem róż przy TVN.

• Proponuję drzewa i krzewy zamiast płotów tramwajowych.

• Proponuję zazielenić parking przy cmentarzu Wilanowskim. Przyjąć zasadę: 3 miejsca 
na samochody - jedno drzewo. Sugeruję oddzielenie zielenią pasa drogi od osób 
odwiedzających cmentarz. 

• Sugeruję nasadzenie drzew i krzewów między drzewami wzdłuż chodnika przy jezdni, 
tam gdzie obecnie nielegalnie parkowane są samochody.

• Postuluję o rząd drzew i krzewów na każdym pasie na terenie zajezdni autobusowej.

• Proponuję sadzić kwiaty/byliny.

• Zgłaszam potrzebę uzupełnienia nasadzeń drzew (część uschła).

MAŁA ARCHITEKTURA

• Postuluję o kosze na śmieci wzdłuż ulicy umieszczane blisko ławek.

• Proponuję więcej ławek.

• Proponuję stacje na psie odchody.

• Proszę o instalację wiat przystankowych (szczególnie przystanek Kosiarzy 02).

• Proszę o nowe ławki i kosze na śmieci na ul. Parkowej.

• Proponuję ekrany lub inny rodzaj izolacji przed hałasem na odcinku od Pałacu do ul. 
Europejskiej.

• Proszę o likwidację płotków rozdzielających pasy jezdni.

• Proszę o zamontowanie latarni na odcinku od ul. Klimczaka  do ul. Vogla - oświetlenie 
ścieżki rowerowej.
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UWAGI Z PIERWSZEGO 
ETAPU KONSULTACJI

CIĄGI KOMUNIKACYJNE

• Sugeruję budowę pasa do skrętu w ul. Ostrą.

• Sugeruję budowę pasa do skrętu w ul. Lentz.

• Postuluję o pas do skrętu w ul. Obornicką wraz z przebudową skrzyżowania 
Obornicka/Wiertnicza.

• Chciałbym zaproponować pas do skrętu w ul. Nałęczowską.

• Sugeruję remont chodnika po obu stronach ulicy (zwłaszcza w stronę pałacu do ul. 
Vogla i ul. Uprawnej).

• Sugeruję przebudowę skrzyżowania Wiertnicza - Ostra – Lentza.

• Proponuję rondo zamiast skrzyżowania ul. Wiertniczej z ul. Wilanowską.

• Uważam, że ścieki rowerowe powinny być umieszczone w pasie środkowym między 
jezdniami.

• Proponuję rozdzielenie pasów dla pieszych i rowerzystów na ścieżce pieszo-jezdnej.

• Sugeruję zrobienie przejścia do pałacu na wprost ul. Klimczaka.

• Proponuję budowę przejścia dla pieszych na przedłużeniu Osi Królewskiej.

• Zwracam uwagę na potrzebę remontu ul. Przedatki.

• Popieram poprawę warunków ruchu pieszego. Chodniki powinny być jak najszersze, 
oddzielone od ścieżek rowerowych pasem żywopłotu, żeby zapewnić swobodne 
mijanie się pieszych (w tym osób na wózkach i z wózkami) i uwzględnić zarówno 
obecne natężenie ruchu pieszego, jak i to, że będzie najprawdopodobniej wzrastać po 
planowanych zmianach.

• Co to znaczy rozdzielenie pasów dla pieszych i rowerzystów na ścieżce pieszo-jezdnej 
?

• Czy będzie “ przeróbka” asfaltu na 2 pasy, czy  pomalowanie farbą ?

• Sugeruję, aby usypać niewielki wał obsadzony zielenią pomiędzy ścieżką rowerową w 
stronę Powsina a ulicą Przyczółkową/Powsińską. 

• Sugeruję, aby starać się wytyczać ścieżki rowerowe nie koniecznie wzdłuż głównych 
ruchliwych ulic. Może udałoby się wytyczyć porządną ścieżkę rowerową w stronę 
Powsina u podnóża Skarpy Ursynowskiej?
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UWAGI Z PIERWSZEGO 
ETAPU KONSULTACJI

INNE

• Postuluję o zmniejszenie dopuszczalnej prędkości.

• Proszę o uporządkowanie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy (ograniczenie parkowania 
w pasach zieleni, zamiana parkowania prostopadłego na równoległe).

• Uważam, że tam, gdzie to możliwe, powinno się przenosić parkowanie na jezdnię, 
nawet kosztem zmniejszania przepustowości danej ulicy.

• Proszę o remont parkingu przy cmentarzu.

• Proszę o wzrost komunikacji publicznej – bezpośrednie połączenie z Sadyba Best Mall.

• Rekomenduję wdrożenie planu ochrony Wilanowskiego Parku Kulturowego z 2012r. 

• Sugeruję podniesienie jezdni do poziomu chodnika na odcinku ulicy na przedłużeniu 
Osi Królewskiej, i najlepiej na całości skrzyżowania al. Wilanowskiej i Przyczółkowej, 
tworząc swojego rodzaju plac.
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UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

Podczas II etapu konsultacji można było wypowiedzieć się na temat koncepcji 
zagospodarowania (link do konsultowanej koncepcji znajdziesz w ramce na końcu 
raportu). Zebrano 33 pytania, uwagi i postulaty. Wypowiedzi  uczestników konsultacji 
zostały przepisane i ujednolicone redakcyjnie, a te o zbliżonej treści zostały zapisane 
łącznie.

ZIELEŃ

• Popieram nowe nasadzenia oraz uporządkowanie parkowania wzdłuż ulicy Wiertniczej 
(jakkolwiek nie kosztem całkowitej likwidacji miejsc parkingowych).

• Sugeruję nie sadzić drzew w skrajni jezdni w rejonie skrzyżowania ulicy Vogla i 
Przyczółkowej, które i tak mimo dobrej widoczności jest bardzo kolizyjnym 
skrzyżowaniem.

• Postuluję o zagospodarowanie zielenią miejsc obecnie dostępnych (puste trawniki po 
obu stronach ulicy) bez potrzeby przebudowy ulicy. 

• Uważam, że na pasie rozdzielającym jezdnię można posadzić piękne duże drzewa (np. 
platany) oraz niskie krzewy od strony ulicy.

MAŁA ARCHITEKTURA

• Proszę o usunięcie obrzydliwych płotków i słupków pomontowanych wzdłuż ul. 
Wiertniczej.

DROGA ROWEROWA

• Przy ostatnim remoncie Wiertniczej zbudowano ścieżki rowerowe po obu stronach. 
Uważam, że nie jest zatem potrzebna żadna dodatkowa ekspresowa ścieżka rowerowa 
na środku pasa rozdzielającego jezdnię.

CIĄGI PIESZE

• Protestuję przeciwko budowie dodatkowego przejścia dla pieszych na przedłużeniu ul. 
Oś Królewska, które jedynie przyczyni się do paraliżu komunikacyjnego na tej ulicy.

PARKINGI

• Uważam, że aby ul. Wiertnicza zaczęła wyglądać bardziej jak ulica miejska a nie 
przelotowa, niezbędne jest również zapewnienie miejsc parkingowych po obu 
stronach ulicy, tak aby przy ulicy mogły funkcjonować sklepy, knajpki, punkty 
usługowe. W przeciwnym razie wszystkie te punkty się pozamykają i nie będzie sensu 
nawet wybierać się na jakikolwiek spacer wzdłuż takiej pustej, smutnej ulicy. 7



UWAGI Z DRUGIEGO 
ETAPU KONSULTACJI

KOMUNIKACJA MIEJSKA

• Zgłaszam potrzebę zapewnienia lepszej komunikacji miejskiej tej części Warszawy.

ORGANIZACJA RUCHU

• Sprzeciwiam się zwężeniu ulic Wiertniczej i Przyczółkowej. Ciąg tych ulic to dzisiaj 
jedyny sposób na dostanie się z Zawad, Powsina i Konstancina do Warszawy. Żadne z 
tym miejscowości i dzielnic nie ma połączeń innych niż drogowe z Warszawą.

• Zgłaszam sprzeciw dla wszelkich koncepcji, które nie usprawniają komunikacji Zawad, 
w szczególności braku jakichkolwiek propozycji umożliwiających skręt z ulicy Vogla w 
prawo w ul. Przyczółkową. Przy wyjeździe z Vogla niezbędne jest dodanie pasa do 
skrętu w prawo. Wystarczy nieznacznie poszerzyć ulicę, a jest na to miejsce.

• Proszę o przywrócenie możliwości wyjazdu z ul. Vogla w stronę centrum poprzez ul. 
Kostki Potockiego. Kiedyś była taka możliwość, ale kilka lat temu zamknięto tam 
drogę.

• Proszę o zrobienie wyjazdu z ul. Vogla w ul. Przyczółkową w stronę centrum poprzez 
puszczenie ruchu zabudowanym ze 2 lata temu pasem do ważenia ciężarówek.

• Uważam, że likwidacja lewoskrętów na ul. Wiertniczej jest zdecydowanie złym 
pomysłem, który tylko dodatkowo utrudni i uprzykrzy życie mieszkańców.

• Wnioskuję o przywrócenie możliwości zawracania na światłach przy ul. Obronickiej 
(przy McDonalds).
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OGÓLNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI

• Holistyczne podejście do projektu przestrzeni ulicznej

• Założenie długiego horyzontu czasowego projektu 

i realizacji

• Próba znalezienia synergii pomiędzy użytkownikami przestrzeni ulicy/różnymi 

środkami transportu

• Podniesienie wartości estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni ulicy 

• Ochrona i wzmocnienie istniejących nasadzeń

JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

Odcinek 1. UL. WIERTNICZA
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JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

Stan istniejący

Zwężenie ulicy o jeden pas ruchu w każdym kierunku
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JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

Wprowadzenie dwukierunkowej ekspresowej ścieżki rowerowej

Wprowadzenie barierek bezpieczeństwa
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JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

Zieleń buforowa

Dodatkowe nasadzenia drzew alejowych
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JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

Stan projektowany

Stan projektowany
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JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

Odcinek 2. UL. PRZYCZÓŁKOWA
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JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

Skrzyżowanie Alei Wilanowskiej i ul. Przyczółkowej - stan istniejący

Skrzyżowanie Alei Wilanowskiej i ul. Przyczółkowej – stan projektowany
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JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

Ścieżka rekreacyjno-spacerowa wzdłuż ul. Przyczółkowej - stan istniejący

Ścieżka rekreacyjno-spacerowa wzdłuż ul. Przyczółkowej – stan projektowany
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JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

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, dlatego nie 
wyodrębniono nowych ścieżek rowerowych kosztem przestrzeni pieszej. Dodatkowo zaproponowano 
w niektórych miejscach zamianę typowych przejść dla pieszych (zebry), w miejscach niskiego natężenia 
ruchu kołowego, w place pieszo-jezdne, zwalniające ruch samochodowy i pozwalające na łączenie 
sąsiadujących przestrzeni parkowych i rekreacyjnych w dłuższe ciągi publicznych terenów zieleni.
Wprowadzenie ekspresowych ścieżek rowerowych. Na ulicy Wiertniczej zaproponowana została szeroka 
na 3 metry ekspresowa ścieżka rowerowa w środkowych rozdzielających pasach zieleni. Zaproponowano 
likwidację trzeciego pasa ruchu, przy pasie rozdzielającym kierunki ruchu, tak aby stworzyć miejsce 
na ścieżkę rowerową. W ten sposób boczne pasy zieleni i chodniki wzdłuż fasad pozostawiono jako strefy 
dedykowane dla ruchu pieszego oraz łączonego pieszo – rowerowego, a dla rowerzystów wydzielona 
została strefa ruchu pozwalająca na szybkie i w miarę bezkolizyjne poruszanie się wzdłuż projektowanych 
ulic. 
Wprowadzenie różnorodności funkcjonalnej i przestrzennej w ciągi uliczne. W miejscach, w których było 
to możliwe zaproponowano przestrzenie miejskie o zróżnicowanych funkcjach i charakterystycznym 
wyglądzie, wzmacniające lokalną tożsamość miejsc i nadające im indywidualny charakter. Miejsca te mają 
za zadanie pełnić rolę centrów lokalnych o różnorodnej skali. W niektórych lokalizacjach wykorzystano do 
tego skrzyżowania ulic i wejścia do charakterystycznych budynków. Rozmieszczono na nich różnorodne 
funkcje handlowe albo stworzono małe place miejskie.
Minimalizacja kosztów utrzymania zieleni. Zaproponowano wymianę jak największej ilości trawników, 
które wymagają szczególnie w sezonie letnim intensywnej pielęgnacji, na łanowe nasadzenia krzewów 
i bylin okrywowych, na łąki kwietne oraz trawniki ekstensywne, 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 zieleni, 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.
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JAKIE ZMIANY 
PLANUJEMY?

Ulica Wiertnicza graniczy z terenami z przeważającą zabudową o charakterze jednorodzinnym. Po jej obu 
stronach znajdują się różnorodne alejowe nasadzenia drzew. Proponowane jest stopniowe ujednolicenie 
składu gatunkowego alei do nasadzeń lipy europejskiej i czereśni ptasiej ‘Plena’. 
Projekt przewiduje także umieszczenie w centralnym pasie oddzielającym kierunki ruchu, szerokiej na 
minimum 3 metry, ekspresowej drogi rowerowej, pozwalającej na wyprowadzenie jej ze stref pieszych po 
obu stronach ulicy. W ten sposób zminimalizowane zostanie niebezpieczeństwo kolizji ruchu rowerowego 
z pieszymi, a jednocześnie poprawi się przepustowość trasy rowerowej wzdłuż ciągu ulicy Wiertniczej. W 
miejscach, gdzie byłoby to niezbędne proponuje się likwidację jednego pasa ruchu, od strony centralnego 
pasa nasadzeń tak, aby umożliwić budowę ścieżki rowerowej. Rozwiązania drogowe zaprojektowane w 
koncepcji wymagają przeprowadzenia szeroko zakrojonych analiz ruchu drogowego i długofalowych 
działań. Do czasu realizacji założeń koncepcji w pasie środkowym, w miejscu przyszłej ścieżki rowerowej 
rekomendowane są tymczasowe nasadzenia krzewów, uwzględnione w projekcie wykonawczym.
W okolicach skrzyżowania z Aleją Wilanowską, zaprojektowano wyprowadzenie ścieżki rowerowej z 
centralnego położenia na wschodnią stronę ulicy tak, aby ułatwić połączenie z kompleksem pałacu w 
Wilanowie. W tym miejscu proponuje się także nawiązanie do stylistyki parterów ogrodowych Wilanowa, 
poprzez wprowadzenie na przestrzeniach środkowych pasów rabat z roślin jednorocznych, geometrią 
nawiązujących do barokowych wzorów parterowych. W ten sposób podkreślone zostanie sąsiedztwo 
jednego z najważniejszych zespołów pałacowo ogrodowych w kraju.

Ulica Przyczółkowa, która jest kontynuacją ulicy Wiertniczej na południe od skrzyżowania z Aleją 
Wilanowską, ma odmienny charakter. Szerokie zielone pobocza i szeroki pas środkowy nadają jej 
charakter drogi podmiejskiej. W jej pasie środkowym wykształciło się zbiorowisko halofitycznej (odpornej 
na zasolenie) łąki kwietnej, które powinno być kultywowane poprzez wprowadzenie odpowiedniego 
reżimu koszenia. W jej części centralnej i wzdłuż poboczy występują rowy odwadniające, zasiedlone przez 
specyficzne zbiorowiska roślin bagiennych znoszących zasolenie wody. Proponowana jest kultywacja i 
podtrzymanie tych zbiorowisk, ze względu na ich duże znaczenie ekologiczne i estetyczne. Roślinność 
szuwarowa, poza atrakcyjnym wyglądem, przyczynia się do oczyszczania wód, m.in. z metali ciężkich, 
zapobiegając przenikanie zanieczyszczeń do głębszych warstw gleby oraz stanowią cenne siedlisko życia 
dla zwierząt. Po wschodniej stronie ulicy zaproponowano wprowadzenie roślinności buforowej o 
charakterze leśnym, mającą na celu odizolowanie realizowanego w przyszłości osiedla od ruchliwej jezdni. 
Pasy roślinności buforowej nie tylko umożliwią izolację dźwiękową oraz wizualną od jezdni, ale także 
wspomogą gospodarowanie wodami opadowymi.
Istniejące nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Przyczółkowej zostały wykonane z lip drobnolistnych. Luki w 
szpalerach uzupełnione zostaną nasadzeniami gatunku tożsamego z istniejącym obecnie, natomiast 
wzdłuż ulicy po stronie wschodniej proponowany jest szpaler z sosen zwyczajnych.
Po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej, na osi założenia pałacowo-parkowego w Wilanowie, 
zaprojektowano mały plac nawiązujący do funkcji nowego ratusza wilanowskiego. Na jego przedłużeniu 
zaproponowano oś pieszą będącą kontynuacją osi pałacowej i łączącą się z ciągiem Osi Królewskiej na 
terenie Miasteczka Wilanów. Pozwoli to na nawiązanie do historycznych założeń kompozycyjnych, które w 
tym miejscu uległy zatraceniu poprzez nagromadzenie nieskoordynowanych propozycji zagospodarowania 
terenu wokół ratusza.
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W ramach koncepcji w zakresie branży drogowej przedstawiono:
Układ drogowy ulega przekształceniu z przekroju 2x3 do 2x2. Zwężenie powstaje dzięki włączeniu 
wewnętrznych pasów jezdni w układ zieleni środkowej ulicy. Pojawia się ciąg wielofunkcyjny o 
parametrach odpowiadających dwukierunkowej drodze dla rowerów. Przestrzeń uzyskana dzięki aneksji 
pasów jezdni pozwoli na wykonanie nasadzeń z drzew alejowych wzdłuż projektowanej drogi dla 
rowerów. Jedynie do ul. Obornickiej dalej w kierunku skrzyżowania z Al. Wilanowską pozostaje istniejąca 
ilość pasów.
Aby ułatwić przekraczanie ulicy Wiertniczej na wysokości numeru 136 (Szkoła Europejska) pojawi się 
dodatkowe przejście dla pieszych. 
Przebudowie ulega skrzyżowanie Wiertniczej z ul. Lentza.
Na odcinku ulicy pomiędzy skrzyżowaniem ul. Kosiarzy – Wilanowska, środkowy ciąg drogi dla rowerów 
zostaje połączony przejazdem ze ścieżką po stronie zachodniej ulicy, a następnie możliwy jest przejazd na 
stronę wschodnią wzdłuż przejścia dla pieszych. Od tej pory droga dla rowerów znajduje się po obu 
stronach ul. Wiertniczej. Na wschód skręca w ul. Wiertniczą, po stronie zachodniej biegnie wzdłuż ulicy. 
Teren przy zajezdni autobusowej w rejonie przystanku będzie rozpłytowany i uzupełniony nasadzeniami
krzewów i drzew. Korekcie ulegnie również geometria parkingu przy cmentarzu. 
Na odcinku ulicy pomiędzy skrzyżowaniem ul. Wilanowska – Vogla zmiany w układzie drogowym, to 
likwidacja skrętu w prawo w ul. Cendrowskiego i przeprowadzenie szerokiego przejścia dla pieszych na 
wysokości Osi Pałacowej. Połączy ona skwer w sąsiedztwie Ratusza z Pałacem. Na tym odcinku jest 
istniejąca droga dla rowerów, dwukierunkowa, po obu stronach ulicy. Po stronie zachodniej łączy się z 
układem dróg rowerowych Miasteczka Wilanów jeszcze przed ul. Klimczaka. Po wschodniej przebiega po 
śladzie istniejącej ścieżki asfaltowej wzdłuż ulicy i skręca w ul. Vogla.
Na odcinku ulicy pomiędzy skrzyżowaniem ul. Vogla – Europejska układ drogowy pozostaje bez zmian. 
Droga dla rowerów przebiega po drodze wewnętrznej w ruchu łączonym z samochodami. Po stronie 
zachodniej istniejąca droga rowerowa zostanie przekształcona w ciąg pieszo jezdny dla spokojnego ruchy 
pieszych, rolkarzy, dzieci na rowerkach oraz oddzieloną od niego szpalerem drzew i krzewami drogę dla 
rowerów



PODSUMOWANIE 
I WIĘCEJ INFORMACJI

Wszystkie wytyczne dotyczące zarówno nowej, jak i istniejącej już zieleni zostały 

uwzględnione w koncepcji, a wskazane newralgiczne miejsca poddano szczegółowej 

analizie. W projekcie znalazły się także sugestie mieszkańców dotyczące 

projektowanych zmian w zakresie ciągów komunikacyjnych, takie jak naprawa i 

przebieg sieci chodników, oraz proponowane elementy małej architektury. Koncepcja 

uwzględnia przebieg zaprojektowanego w 2017 na zlecenie ZDM ciągu pieszo-

rowerowego. Zgodnie z zaleceniem Komitetu Sterującego projektanci 

zarekomendowali poszukiwanie innych rozwiązań niż budowa ekranów akustycznych 

z uwzględnieniem dalszego uspokajania ruchu.

Realizacja przekształceń ulic na podstawie kierunków wskazanych w koncepcji, będzie 

wieloletnim procesem podzielonym na etapy. 

Pierwszy z nich rozpocznie się już w roku 2018 – będzie to wykonanie przez Zarząd 

Zieleni nasadzeń drzew, dla których nie są wymagane dodatkowe uzgodnienia 

i istotne zmiany istniejącego zagospodarowania. 

Przekształcenia w terenie będą kilkuletnie, powiązane z działaniami  różnych 

jednostek miejskich m.in. z  Zarządu Dróg Miejskich.

Jeśli chcesz…

Zapoznać się ze szczegółami zaproponowanej koncepcji 

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

ulice

Skontaktować się z ogrodnikiem odpowiedzialnym za teren ro6@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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