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INSPIRACJE

ROZPOZNANIE POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW 
PRZESTRZENI

OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

Cele pierwszych konsultacji społecznych



Lokalizacja



Granica opracowania – pas drogowy

PAS DROGOWY 
– wydzielony teren we 

wnętrzu ulicznym, 

związany z 

prowadzeniem, 

zabezpieczeniem i 

obsługą ruchu, w którym 

zlokalizowane są 

urządzenia związane z 

potrzebami zarządzania 

drogą.

Odcinek ul. Grójeckiej od  
pl. Zawiszy do torów 
kolejowych PKP Rakowiec 
wraz z Placem Zawiszy



Granica opracowania – obszary powiązań

OBSZARY POWĄZAŃ
– wybrane tereny przyległe do 

pasa drogowego

• - ul. Daleka do ul. Tarczyńskiej,
• - ul. Filtrowa od ul. Asnyka do ul. 

Mianowskiego,
• - ul. Barska do ul. Kaliskiej,
• - Skwer Reduty Kaliskiej,
• - ul. Baśniowa do ul. 

Dorotowskiej,
• - ul. Opaczewska do ul. 

Skarżyńskiego,
• - ul. Dickensa plus przyległości i 

Plac pod Skrzydłami,
• - ul. Korotyńskiego od budynku 

nr 34 do ul. Pawińskiego,
• - ul. Włodarzewska do budynku 

nr 4. 



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

ODCINEK: ul. Karola Dickensa

obszar nieobjęty MPZP

Warunki brzegowe MPZP:

• zachowanie istniejącej wartościowej zieleni 
wysokiej i niskiej,

• realizacja nowych nasadzeń,
• uzupełnienie szpalerów drzew towarzyszących 

alejom pieszym, grup zieleni wysokiej i niskiej,

• zakaz sytuowania obiektów przesłaniających w 
osi widokowej lub osi kompozycyjnej,

• należy uwzględniać osie widokowe w 
zagospodarowaniu terenu poprzez kształtowanie 
budynków, zieleni, układu i wzoru posadzek, 
ogrodzeń, obiektów małej architektury, mebli 
ulicznych czy urządzeń terenowych.



Obiekty i obszary zabytkowe

ODCINEK: ul. Spiska – Plac Narutowicza



Inwentaryzacja zieleni w pasie drogowym



Inwentaryzacja małej architektury



Diagnoza ulicy

GŁÓWNA ARTERIA 

DZIELNICY OCHOTA

Przylegający do niej Plac Zawiszy jest jednym z głównych węzłów

komunikacyjnych w Warszawie łączącym ulice: Towarową, Raszyńską,

Grójecką oraz Aleje Jerozolimskie.

Codziennie setki mieszkańców Warszawy pieszo, samochodem,

w tramwaju lub na rowerze, pokonuje ulicą Grójecką swoją drogę do

wyznaczonego celu.

przekrój podłużny ul. Grójeckiej



Mocne strony przestrzeni

rozwinięty system 
komunikacji 

miejskiej

powiązania 
przyrodnicze            

(Pole Mokotowskie 
- Park Szczęśliwicki)

zachowany układ 
alejowy ulicy

ogólnie dobry stan 
nawierzchni w 

pasie drogowym

czytelny, 
zachowany układ 

urbanistyczny

zabytkowa 
zabudowa w ciągu 

ulicy



Obecny stan zagospodarowania

rozwinięty system 
komunikacji miejskiej

Plac Zawiszy – główny węzeł komunikacyjny w dzielnicy Ochota.



Obecny stan zagospodarowania

zachowany układ 
alejowy ulicy

Klony pospolite posadzone rzędowo oraz rabata z różą okrywową. 
Fragment ul. Grójeckiej od Placu Zawiszy do ul. Niemcewicza po 
stronie zachodniej.



Obecny stan zagospodarowania

ogólnie dobry stan 
nawierzchni w pasie 

drogowym

Nawierzchnia piesza wybrukowana kostka betonową.             
Fragment ul. Grójeckiej między ulicą Władysława Korotyńskiego                               
a ul. Karola Dickensa.



Obecny stan zagospodarowania

czytelny, zachowany 
układ urbanistyczny

Główna oś widokowa ulicy Grójeckiej.
Widok od strony ul. Kopińskiej.



Obecny stan zagospodarowania

zabytkowa zabudowa w 
ciągu ulicy

Widok z Placu Narutowicza na zabytkową zabudowę kościoła         
pw. św. Jakuba Apostoła.



Słabe strony przestrzeni

drzewa w złym 
stanie, zagrażające 

bezpieczeństwu 

miejscami zbyt 
szerokie, 

wybetonowane 
ciągi piesze

gatunkowo uboga 
szata roślinna

hałas, 
zanieczyszczenie 

powietrza

bariery 
architektoniczne

miejscami 
nawierzchnie 

piesze wymagające 
wymiany

nieestetyczne 
ławki, brak 

spójnego stylu  
małej architektury

małe obszary 
roślinności 

zadeptywane przez 
pieszych



Obecny stan zagospodarowania

drzewa w złym stanie, 
zagrażające 

bezpieczeństwu 

Drzewo w złym stanie zdrowotnym, przeznaczone do wycinki.



Obecny stan zagospodarowania

miejscami zbyt 
szerokie, 

wybetonowane cięgi 
piesze

Szeroki ciąg pieszy przy ul. Dalekiej.



Obecny stan zagospodarowania

gatunkowo uboga szata 
roślinna

Okolica ul. Winnickiej. Wydeptany trawnik.



Obecny stan zagospodarowania

bariery 
architektoniczne

Zbyt duża ilość słupków oddzielających jezdnię od chodnika
przy skrzyżowaniu z ulicą Władysława Korotyńskiego.



Obecny stan zagospodarowania

miejscami nawierzchnie 
piesze wymagające 

wymiany

Nawierzchnia w złym stanie technicznym. 
Widok od PKP Rakowiec w stronę ul. Racławickiej.



Obecny stan zagospodarowania

nieestetyczne ławki, 
brak spójnego stylu  
małej architektury

Ławka bez oparcia, wymagająca naprawy lub wymiany.
Odcinek ul. Grójeckiej między ul. Władysława Korotyńskiego a Karola 
Dickensa po wschodniej stronie.



Obecny stan zagospodarowania

małe obszary 
roślinności 

zadeptywane przez 
pieszych

Przystanek autobusowy przy Placu Zawiszy.



Szanse dla przestrzeni

rozbudowa sieci dróg 
rowerowych

wprowadzenie nowych 
gatunków roślin 

sprzyjających 
bioróżnorodności

kontynuacja projektu: 
„Żywopłoty zamiast 

słupków”

uzupełnienie 
istniejącego układu 
alejowego drzew, 
wymiana drzew 

martwych

poprawienie estetyki 
przestrzeni i likwidacja 

barier 
architektonicznych 

modernizacja i poprawa 
stanu nawierzchni

zwiększenie 
powierzchni 

biologicznie czynnych

ujednolicenie stylu 
małej architektury  

wprowadzenie 
rozwiązań dla osób z 

ograniczoną 
mobilnością



Inspiracje

rozbudowa sieci 
dróg rowerowych

źródła: https://rowery.um.warszawa.pl/stojaki-rowerowe, 
https://pl.pinterest.com/pin/547961479638901486/?lp=true 

droga rowerowa oddzielona pasem zieleni od chodnika w 
Nowym Jorku 

stojaki rowerowe przy ul. Kasprzaka w Warszawie 



Inspiracje

wprowadzenie 
nowych gatunków 
roślin sprzyjających 
bioróżnorodności

źródła: https://worldlandscapearchitect.com/jaktgatan-lovangsgatan-stockholm-sweden-aj-
landskap/#.XcFqkJJKiUk, http://landezine.com/index.php/2012/10/redevelopment-of-the-trapeze-former-
renault-site-by-aaupc/

rabaty bylinowe z trawami oraz drzewami 
wielopniowymi

Sztokholm Boulogne-Billancourt



Inspiracje

wprowadzenie oraz 
kontynuacja 

projektu: „Żywopłoty 
zamiast słupków”

źródło: http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/56,141635,23362822,na-to-
warszawiacy-czekali-dlugo-ulica-w-srodku-miasta-zmienila.html

żywopłoty oddzielające miejsca parkingowe 
od ścieżki rowerowej na ul. Świętokrzyskiej 

w Warszawie



Inspiracje

uzupełnienie 
istniejącego układu 
alejowego drzew, 
wymiana drzew 

martwych

źródła: https://fakty.interia.pl/raporty/raport-wybory-samorzadowe-
2018/aktualnosci/news-ruchy-miejskie-chca-szpalerow-drzew-wzdluz-wszystkich-
glowny,nId,2611332, https://pl.pinterest.com/pin/767934173936641208/

uzupełniona aleja drzew przy               
Alejach Ujazdowskich w Warszawie



Inspiracje

poprawienie estetyki 
przestrzeni i 

likwidacja barier 
architektonicznych 

źródła: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,22754419,swietokrzyska-lepsza-niz-al-
jerozolimskie-wasko-ale-wygodnie.html, http://landezine.com/index.php/2013/10/pitt-street-
mall-by-tony-caro-architecture/

przykłady zagospodarowania ulic                 

Pitt Street w Sydney ul. Świętokrzyska w Warszawie  



Inspiracje

modernizacja i 
poprawa stanu 

nawierzchni

źródło: https://www.facebook.com/ogrodykrakowian/photos

nawierzchnia z płyt betonowych połączona     
z drewnianymi podestami w Krakowie



Inspiracje

wprowadzenie 
rozwiązań dla osób z 

ograniczoną 
mobilnością

źródła: https://edroga.pl/images/galeria-edroga/Mobilnosc/zewnetrzne/warszawa/%C5%9Bcie%C5%BCki_prowadz%C4%85ce.JPG 
http://www.poznan.pl/mim/bm/news/bezpieczniej-i-latwiej-dla-niewidomych,135984.html, 
http://www.krakowlife.pl/197,Udogodnienia_dla_osob_niepelnosprawnych_w_Krakowie.htm

system prowadzenia niewidomych, rozwiązania dla 
osób z ograniczoną mobilnością

Kraków, Poznań Plac Bankowy w Warszawie  



Inspiracje

zwiększenie 
powierzchni 
biologicznie 

czynnych

źródła: http://landezine.com/index.php/2014/10/station-square-zwijndrecht-by-bureau-bb/, 
https://www.architonic.com/en/project/cmg-landscape-architecture-mint-plaza/5100264, 
https://www.dezeen.com/2015/11/28/portable-parklet-wmb-studio-greenery-bench-london-park/

przykłady wprowadzania roślinności na 
ulicach dużych miast 

ZwijndrechtSan Francisco

Londyn



Inspiracje

ujednolicenie stylu 
małej architektury 

źródła: http://zzw.waw.pl/2019/03/22/az-chce-sie-posiedziec-i-odpoczac-coraz-wiecej-
lawek-warszawskich/, https://www.facebook.com/ogrodykrakowian/photos

model Ławki Warszawskiej

mała architektura w ogrodzie społecznym w Krakowie



Dziękujemy za uwagę


