
Raport ze spaceru z dnia 
06.09.19
ul.Płocka



Co warto wiedzieć o akcji?

 „Akcja Ławka Warszawska” to proces, 
podczas którego wspólnie 
z mieszkańcami wskazujemy miejsca, 
gdzie staną ławki. Jej elementem jest 
realizacja wybranych projektów 
z budżetu obywatelskiego.  
Jest to działanie opierające się na 
współpracy pomiędzy Zarządem 
Zieleni m.st. Warszawy, dzielnicami, 
dzielnicowymi ogrodnikami, 
pomysłodawcami projektów do 
budżetu obywatelskiego oraz 
mieszkańcami.  

Celem naszego działania jest 
osiągnięcie widocznych efektów 
w postaci ustawienia ławek w 
miejscach najbardziej korzystnych dla 
mieszkańców.



Budżet obywatelski

Niniejsze działanie dotyczy realizacji 
budżetu obywatelskiego o numerze 
892 pod nazwą „ Ławki na Płockiej” 
zgłoszonym przez mieszkańca 
dzielnicy Wola. Projekt został 
wytypowany do realizacji w 2019 
roku i jest odpowiedzią na potrzeby 
przede wszystkim osób starszych oraz 
rodziców z dziećmi. Zakłada on 
postawienie 10 ławek 
z oparciem na ulicy Płockiej na 
odcinku od ul. Zawiszy do ul. Żytniej. 

Ul. Płocka jest centralną ulicą 
Młynowa. Stanowi ważny ciąg 
komunikacyjny dla tej okolicy. Obszar 
objęty projektem ze względu na 
rosnące tu drzewa zapewniające cień, 
jest atrakcyjnym miejscem 
sprzyjającym odpoczynkowi. 
Realizacja projektu jest szansą na 
wykorzystanie potencjału tego 
miejsca i poprawienie jakości życia 
okolicznych mieszkańców.



Ławka Warszawska

Model warszawskiej ławki w trzech 
wariantach: bez oparcia, z oparciem 
bez podłokietników oraz z oparciem 
i podłokietnikami został wybrany 
w 2018 roku. Forma ławki była 
testowana pod kątem wyglądu 
i funkcjonalności oraz wygody przez 

przedstawicieli urzędów oraz 
mieszkańców.  Pod koniec 2018 roku 
przeprowadzone zostały działania 
włączające mieszkańców w  wybór 
lokalizacji nowych ławek 
i zaproponowanie konkretnych modeli 
na wybranych terenach.



Przysiadacz

Wiosną 2019 roku został 
zaprojektowany nowy element 
systemu warszawskich mebli 
miejskich. - ławka do odpoczynku na 
stojąco, czyli tzw. “przysiadacz”. Jego 
forma w założeniu nawiązuje do Ławki 
Warszawskiej. W czerwcu 2019 roku 
został on poddany testom pod kątem 
funkcjonalności i wygody. Uczestnicy 
testu ocenili również wizualnie 
zaproponowaną formę i zgłosili swoje 
uwagi. Obecnie trwają prace nad 
finalną wersją przysiadacza.



Czy tylko ławki?

Planowane jest  postawienie 
w wybranych lokalizacjach 40 sztuk 
przysiadaczy, a następnie ocena ich 
przydatności w przestrzeni publicznej 
Warszawy. 

Z tego powodu w ramach niniejszego 
działania poprosiliśmy mieszkańców 
o wskazanie miejsc, w których ich 
zdaniem ten  element by się 
sprawdził.

Ponadto w ramach naszej akcji 
zbieraliśmy informacje na temat 
dodatkowych elementów 
zagospodarowania terenu, które 
mieszkańcy chcieliby umieścić w 
sąsiedztwie ławek. Uczestnicy 
spacerów zostali poinformowani o 
tym, że realizacja wszystkich 
postulowanych elementów może być 
utrudniona choćby za sprawą 
wyposażania przestrzeni przez różne 
jednostki miejskie (np. o lokalizacjach 
koszy na śmieci decyduje Zarząd 
Oczyszczania Miasta).



Cel spacerów

Odbycie spacerów miało na celu:

- wybór lokalizacji ławek, które 
zdaniem mieszkańców są 
najlepsze (mieszkaniec jako 
ekspert),

- uwzględnienie w meblowaniu 
przestrzeni publicznej 
spojrzenia z innej perspektywy 
niż okiem urzędnika czy 
pracownika naukowego, 

- społeczne wsparcie ogrodników,

- zapoznanie uczestników spaceru 
z różnymi funkcjami ławek, 
(nie tylko  relaks, który dla 
większości jest oczywisty), 

- pokazanie potrzeb innych osób, 
np. z ograniczoną sprawnością 
fizyczną (osoby starsze, ciężarne, 
poruszające się 
o kulach).



Sposób pracy

Przed odbyciem spaceru 
kontaktowaliśmy się  z pomysłodawcą 
projektu do Budżetu Obywatelskiego 
oraz przedstawicielami urzędu 
dzielnicy, aby poinformować o naszym 
działaniu. 

Na terenach objętych projektem 
prowadzona była dystrybucja 
plakatów, a także promocja 
realizowana przez Dzielnicę Wola 
i Zarząd Zieleni.

Na spacer został zaproszony 
pomysłodawca projektu, aby 
mógł odpowiedzieć na 
ewentualne pytania. Praca 
z mieszkańcami polegała na 
odbyciu spaceru po wcześniej 
wyznaczonej trasie. Uczestnicy 
spaceru razem z prowadzącą 
wspólnie uzupełniali formularz, 
w którym zaznaczali 
proponowane lokalizacje ławek, 
uzasadniali swoje wskazania oraz 
wpisywali dodatkowe elementy, 
które warto uwzględnić. 



Sposób pracy

Wskazane lokalizacje zaznaczane były 
w terenie kredą w sprayu, 
wykonywana też była dokumentacja 
fotograficzna ze spacerów. 
Podczas spacerów prowadzone były 
rozmowy w gronie uczestników, 
dyskusje na temat potrzeb różnych 
grup użytkowników, a także 
konfliktów, jakie rodzi obecność ławek 
w przestrzeni miejskiej.



INFORMACJE ZEBRANE PODCZAS SPACERU



Diagnoza terenu

Ulica Płocka na odcinku pomiędzy 
ul. Obozową a ul.  Żytnią ma charakter 
typowo mieszkaniowy. Po obu stronach 
znajdują się niskie, kilkukondygnacyjne bloki 
(z wyjątkiem odcinka przy ul. Obozowej, 
gdzie kilka budynków jest wysokich). 
Ulica jest dwukierunkowa, po jednym pasie 
w obie strony. Jeżdżą nią autobusy. Budynki 
są oddzielone od chodników szerokimi 
pasami zieleni. Dzięki szpalerom drzew ulica 
ma charakter przyjemnej, zacienionej alei 
spacerowej. Lokalne centrum, z przychodnią 
zdrowia i pawilonami usługowymi znajduje 
się przy ul. Żytniej.

Mieszczą się tam sklepy i poczta. Po drugiej 
stronie ul. Żytniej mieści się szkoła. 
Głównym problemem, z którym mierzą się 
mieszkańcy, są osoby uzależnione od 
alkoholu i narkotyków, które pomieszkują 
w okolicy. Zależnie od pory roku, znajdują 
schronienie na klatkach schodowych, 
w altankach śmietnikowych lub na terenach 
zieleni - “w zaroślach”. Dużo czasu spędzają 
na istniejących ławkach, przede wszystkim 
w pobliżu sklepu monopolowego 
(znajdującego się w pawilonach 
usługowych). 



Atmosfera podczas spaceru

Na początku spaceru atmosfera była napięta. 
Mieszkańcy gromadzili się, dyskutując o tym, 
jak duży problem sprawia im sposób 
użytkowania istniejącej ławki przy ul. 
Płockiej 38. Jako że znajduje się ona w pobliżu 
sklepu monopolowego, została „przejęta” 
przez osoby uzależnione od alkoholu, które 
spędzają na niej całe dnie, a często również 
noce, hałasując i załatwiając swoje potrzeby 
fizjologiczne na sąsiednim trawniku. 
W związku z tymi przykrymi doświadczeniami 
większość osób deklarowała, że są 
przeciwnikami ławek. Po wspólnej rozmowie 
doszliśmy do wniosku, 

że problemem nie są ławki, a ich 
niefortunne lokowanie oraz obecność w 
bliskim sąsiedztwie sklepów sprzedających 
alkohol przez całą dobę. W konsekwencji 
wszyscy obecni zaangażowali się w takie 
rozmieszczenie ławek, żeby możliwie 
zminimalizować potencjalne konflikty, 
jednocześnie ułatwiając życie osobom 
starszym, rodzicom z dziećmi, czy innym 
mieszkańcom z ograniczoną sprawnością 
fizyczną.



Uczestnicy spaceru w czasie narady



LOKALIZACJE ŁAWEK



Lokalizacja ławek



Lokalizacja 1

Lokalizacja: ławka na skwerku za 
przystankiem, z widokiem na pas zieleni i 
ul. Gostyńską.

Uzasadnienie: miejsce o wzmożonym 
ruchu pieszych, a do tego widoczne.

Postulowane dodatkowe elementy: 
kosz na śmieci.

Rodzaj: 1 ławka typu C.

C



Lokalizacja 2

Lokalizacja: ławka z widokiem na ul. 
Zawiszy. 

Uzasadnienie: miejsce dobrze 
widoczne, oddalone od okien, szeroki 
chodnik, brak ławek w okolicy.

Postulowane dodatkowe elementy: 
kosz na śmieci.

Rodzaj: 1 ławka typu C.

C



Lokalizacja 3

Lokalizacja: skrzyżowanie 
chodników - wzdłuż ul. Płockiej 
i prostopadłego, między budynkami 
nr 53 i 55. Ustawienie tyłem do ulicy.

Uzasadnienie: Przecięcie szlaków 
pieszych. Brak w ławek  pobliżu.

Postulowane dodatkowe 
elementy: kosze na śmieci.

Rodzaj: 1 ławka typu C.
C



Lokalizacja 4

Lokalizacja: skrzyżowanie 
chodników - wzdłuż ul. Płockiej 
i prostopadłego, między budynkami 
nr 51 i 53. Tyłem do ulicy.

Uzasadnienie: Przecięcie szlaków 
pieszych. Brak w ławek  pobliżu.

Postulowane dodatkowe 
elementy: kosze na śmieci.

Rodzaj: 1 ławka typu C.C



Lokalizacja 5 Lokalizacja: ławki zamiast “dzikiego” parkingu 
przed przychodnią.
Przy żywopłocie, po obu stronach chodnika 
prowadzącego do drzwi przychodni. Najlepiej 
blisko ul. Płockiej, żeby było dobrze je widać z ulicy. 

Uzasadnienie: sąsiedztwo przychodni, do której 
od samego rana ustawiają się długie kolejki. Kiedyś 
były ławki w tym miejscu, jednak obecnie parkują 
tam samochody.

Postulowane dodatkowe elementy: kosz na 
śmieci, oświetlenie, drzewo koło przystanku.

Rodzaj: 4 ławki 
typu C. 
Układ b.

C

ŁAWKI



Lokalizacja: przed przychodnią dla dzieci.

Uzasadnienie: sąsiedztwo wejścia do przychodni dla 
dzieci, do której od samego rana ustawiają się długie 
kolejki. Brak ławek w okolicy. 

Postulowane dodatkowe elementy: kosz na śmieci.

Rodzaj 1 ławka typu A.

Lokalizacja 6

A



Lokalizacja: skrzyżowanie ul. Płockiej i ul. Żytniej. 
Z widokiem na ulicę. Plecami do żywopłotu.

Uzasadnienie: miejsce uczęszczane, przecięcie 
szlaków pieszych. Sąsiedztwo punktów 
usługowych. Brak ławek w okolicy.

Postulowane dodatkowe elementy: kosz na 
śmieci.

Rodzaj: 1 ławka typu C.

Lokalizacja 7

C



Lokalizacja: skrzyżowanie ul. Płockiej 
i ul. Żytniej. Z widokiem na ulicę. Plecami 
do krzewów.

Uzasadnienie: miejsce uczęszczane, 
przecięcie szlaków pieszych. Sąsiedztwo 
poczty i punktów usługowych. Brak 
ławek w okolicy.

Postulowane dodatkowe elementy: 
kosz na śmieci.

Rodzaj: ławka typu C.

Lokalizacja 8

C



Lokalizacja 9

Lokalizacja : ławka przy ul. 
Kluczyńskich, z widokiem na ul. Płocką.

Uzasadnienie: Brak ławek w okolicy.

Sąsiedztwo przystanku autobusowego.

Postulowane dodatkowe elementy: 
kosz na śmieci.

Rodzaj: 1 ławka typu C

C



Lokalizacja 10

Lokalizacja : Na terenie zieleni sąsiadującym 
z przystankiem autobusowym. Przy chodniku 
pomiędzy przejściami dla pieszych przez ul. 
Płocką i przez ul. Gostyńską. Z widokiem na 
zieleń. Tyłem do ul. Obozowej.

Uzasadnienie: miejsce uczęszczane, oddalone 
od budynków mieszkalnych, przecięcie 
szlaków pieszych. Brak ławek w okolicy. 

Postulowane dodatkowe elementy: kosz na 
śmieci.

Rodzaj: 1 ławka typu C

C



Wnioski

Celowe jest postawienie ławek zgodnie z lokalizacjami wskazanymi podczas spaceru 
badawczego. Wskazano więcej ławek, niż przewidywał budżet. W związku z tym 
rekomenduje się postawienie w pierwszej kolejności  dwóch ławek przy przychodni 
(lokalizacja nr 5), a zwiększenie ich liczby w miarę możliwości. Dodatkowo uczestnicy 
spaceru chcą, aby istniejącą ławkę (ul.Płocka 38) przenieść w miejsce wskazane jako jedna 
z wybranych lokalizacji.

1 szt. 12 szt.
Warto też uwzględnić potrzeby dotyczące nowych koszy oraz nasadzeń.



Co będzie działo się po spacerze?

Po odbyciu spaceru sporządzono 
raport. Jest on  ogólnodostępny 
i stanowi dokumentację odbytych 
spacerów oraz rekomendacje 
dotyczące lokalizacji ławek. Następnie 
każda lokalizacja zostanie 
przeanalizowana przez pracowników 
Zarządu Zieleni m.st. Warszawy 
i wykonawcę pod kątem możliwości 
posadowienia tam ławek, choćby pod 
kątem stanu własności terenu czy 
istniejącej i projektowanej 
infrastruktury technicznej.

-Z tego powodu niewykluczone są 
przesunięcia ławek w terenie do 2,5m 
w stosunku do lokalizacji wskazanych 
podczas spaceru przez mieszkańców.

Po weryfikacji wytypowanych 
lokalizacji nastąpi montaż ławek.



INFORMACJE O AKCJI ŁAWKA WARSZAWSKA

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: ZARZĄD ZIELENI M.ST. WARSZAWY

PROCES ZREALIZOWALI: GŁOS ULICY LUDWIKA IGNATOWICZ, 
         TERENOWA PARK ALEKSANDRA WIKTORKO-RAKOCZY

SPACER ZREALIZOWAŁA:  MATYLDA GĄSIOROWSKA


