
Opracowane i opublikowane zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 5979/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 maja 2014 r. 
wersja z dnia 26.06.2020 r.

Lp.
Nazwy parku, skweru, położenia (adres lub ulica albo 

nazwa skrzyżowania, numer działki ewidencyjnej i 
obręb)

Ilość stoisk 
mobilnych 

mogących korzystać 
z wskazanego 

terenu

Okres prowadzenia obwoźnej 
działalności gastronomicznej ze stoisk 
mobilnych (z wyszczególnieniem dni i 

godzin)

Zarządca terenu, w tym jego dane 
kontaktowe

Uwagi

1 2 3 4 5 6

1

Park Dolina Służewiecka usytuowany jest w 
rejonie ulic: Puławskiej, J.S. Bacha, al.. 
Wilanowskiej i Doliny Służewieckiej wydzielony 
obszar: dotyczy całego parku, wyjątek stanowią 
miejsca wydzielone pod Działalność 
Służewieckiego Domu Kultury, terenów 
sąsiadujących ze zbiornikami wodnymi w tym 
potoku służewieckiego oraz działek stanowiących 
własność prawatną, Zarządu Dróg Miejskich oraz 
Spółdzielni Mieszkaniowej (dz. ew. nr 20/1, 20/5, 
22 z obrębu 1-04-14; dz. ew. nr 7/3, 9 z obrębu 1-
04-16)

2
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

2

Park przy Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich 
usytuowany jest w rejonie ulic: Żwirki i Wigury 
oraz Racławickiej wydzielony obszar: rejon 
skrzyżowania ulic Racławickiej oraz Żwirki i 
Wigury; oddzielony. Teren oddzielony jest 
wysokim żywopłotem od urządzonej części parku, 
dz.ew. nr 3/2 z obrębu 1-01-05

1
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

3

Park Arkadia Górna usytuowany jest w rejonie 
ulicy Puławskiej, al..W. Giżyckiego i Parku 
Królikarnia wydzielony obszar: ciąg pieszy 
równoległy do ogrodzenia Parku Królikarni 
ciągnący się od przystanku przy ul. Puławskiej w 
kierunku do ul. Piaseczyńskiej, dz. ew. nr 5/5 z 
obrębu 1-02-18

1
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

4

Park Bartłomieja (usytuowany jest wewnątrz 
osiedla mieszkoniowego) w rejonie ulic: 
Bokserskiej, Gotarda, Jadźwingów, Bartłomieja 
wydzielony obszar: ciąg pieszy przy Szkole 
Podstawowej nr 191 ul. Bokserska 30 ciągnący 
się od placu zabaw w Zach. części parku do jego 
Płd - Wsch. granicy, dz.ew. nr 25 z obrębu 1-04-
20

1

w dni powszednie                              
od godz. 9.00 - 18.00 (ze względu na 

bliskość szkoły),                                   
w soboty, niedziele i święta w godz. 

8.00 do zmroku                                                     

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

2

Pole Mokotowskie 
dz. ew. nr 18/9 
obręb 2-01-06
Lokalizacja nr 1: aleja biegnąca od zachodu na 
wschód od granicy dz. ew. 18/9 z obr. 2-01-06 od 
strony Al. Żwirki i Wigury od skrzyżowania z aleją 
po zachodniej stronie parkowego stawu

1
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

Teren dostępny do końca 
grudnia 2020 r.

3

Pole Mokotowskie 
dz. ew. nr 18/9 
obręb 2-01-06
Lokalizacja nr 2: aleja biegnąca z zachodu na 
wschód od skrzyżowania z alei po zachodniej 
stronie parkowego stawu w stronę Al. 
Niepodległości, do granicy dz. ew. 18/9 z obr. 2-
01-06

1
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

Teren dostępny do końca 
grudnia 2020 r.

4

Pole Mokotowskie
dz. ew. nr 18/9
obręb 2-01-06
Lokalizacja nr 3: aleja biegnąca od zachodu na 
wschód przy granicy Dzielnic Ochota i Mokotów, 
od Al. Żwirki i Wigury do alei prowadzącej w 
kierunku zbiornika

1
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

Teren dostępny do końca 
grudnia 2020 r.

5

Pole Mokotowskie
dz. ew. nr 18/9
obręb 2-01-06
Lokalizacja nr 4: aleja biegnąca ze wschodu na 
zachód, od parkingu przy ul. Batorego do alei 
prowadzącej w kierunku zbiornika, przy granicy 

1
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

Teren dostępny do końca 
grudnia 2020 r.

6

Pole Mokotowskie
dz. ew. nr 18/9
obręb 2-01-06
Lokalizacja nr 5: aleja biegnąca od lokalu "Pub 
Lolek" z zachodu na wschód, dalej na północ 
wzdłuż zbiornika

1
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

Teren dostępny do końca 
grudnia 2020 r.

7

Pole Mokotowskie
dz. ew. nr 18/9
obręb 2-01-06
Lokalizacja nr 6: aleja biegnąca z zachodu na 
wschód, od dawnego lokalu "Merlin" do 
skrzyżowania z aleją północ-południe, dalej na 
wschód do dwysokości budynku przy ul. Batorego 
18

1
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

Teren dostępny do końca 
grudnia 2020 r.

Wykaz wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej  z wózków/rowerów gastronomicznych

Dzielnica Mokotów

Dzielnica Ochota

Dzielnica Praga-Południe



6

Park Skaryszewski
dz. ew. nr 4/3, obręb 3-01-02
Lokalizacja nr 1: pętla po zachodniej stronie 
Parku, trasa biegnąca zachodnią częścią głównej 
alei, dalej aleją przy "stawie na Kosku" i 
"Ogrodzie Różanym"

1
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

7

Park Skaryszewski
dz. ew. nr 4/3, obręb 3-01-02
Lokalizacja nr 2: pętla po wschodniej stronie 
Parku, trasa biegnąca wschodnią częścią głównej 
alei, dalej aleją przykortach, wodospadzie i 
"Stawach Kaczych"

1
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

1

Park im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza
Al. Andrzeja Bobkowskiego na odcinku od 
Wrotkowiska "Jutrzenka" do Al. Ks. J. Stanka 
dz.ew. nr 78 z obrębu 5-06-05

1
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

2

Park im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza
Al. Ks.Stanka na odcinku od 
ul. Czerniakowskiej do Pomnika Chwała 
Saperom 

1
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

3
Park Mirowski
dz.ew. 36/9 z obrębu 5-03-06

1
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

Teren wszystkich alejek + 
B20:F24 i placyków - 
nawierzchnie utwardzone

4
Ogród Krasińskich - Aleja "Żywiczna"
dz.ew. 3/4 z obrębu 5-02-07

2
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

na odcinku od 
południowego wejścia do 
ogrodu od strony 
ul. Bohaterów Getta do 
skrzyżowania z aleją od 
strony ul. Barokowej

5
Skwer im. S. Wisłockiego
cz. dz. ew. nr 129/8 z obrebu 5-04-07

1
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

6
Aleja Hopfera w Parku Agrykola, dz. ew. 8 z 
obrębu 5-06-12

1
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

7

Park Saski, dz. ew. nr 24/28 z obrębu 5-03-04
Lokalizacja nr 1: teren alejek utwardzonych 
stanowiących "placyk" po wschodniej stronie 
parkowego stawu

1
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

8

Park Saski, dz. ew. nr 24/28 z obrębu 5-03-04
Lokalizacja nr 2: teren alejek utwardzonych 
stanowiących "placyk" u zbiegu ul. 
Marszałkowskiej i Królewskiej

1
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

9

Park Saski, dz. ew. nr 24/28 z obrębu 5-03-04
Lokalizacja nr 3: teren alei biegnącej wzdłuż ul. 
Marszałkowskiej do granicy dz. ew. nr 24/28, z 
wyłaczeniem "placyku" u zbiegu ul. 
Marszałkowskiej i Królewskiej

1
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

10
Park Saski, dz. ew. nr 24/28 z obrębu 5-03-04
Lokalizacja nr 4: teren alei głównych biegnących 
od fontanny w stronę zachodnią

1
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

11

Pole Mokotowskie
dz. ew. nr 8/3
obręb 5-05-09
Lokalizacja nr 7: część alei przy skrzyżowaniu 
dwóch głównych alei z ul. Batorego i ul. 
Waryńskiego

1
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

Teren dostępny do końca 
grudnia 2020 r.

12

Pole Mokotowskie
dz. ew. nr 8/33
obręb 5-05-09
Lokalizacja nr 8: aleja biegnąca od działki GUS, 
przy placu zabaw

1
do ustalenia z wnioskodawcą na 

etapie zawierania umowy cywilno-
prawnej

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,            
ul. Hoża 13 a,                              

00-528 Warszawa                          
tel. 22 27 74 200

Teren dostępny do końca 
grudnia 2020 r.

Dzielnica: Śródmieście


