ZAZIELEŃMY
UL. SŁOWACKIEGO,
MICKIEWICZA I ALEJĘ WOJSKA
POLSKIEGO
Raport z konsultacji społecznych
dotyczących ul. Słowackiego, Mickiewicza i alei
Wojska Polskiego
realizowanych
w ramach projektu
Zielone Ulice
Warszawa, 24 listopada 2019 r.

O PROJEKCIE
Ten raport podsumowuje najważniejsze
tematy, które mieszkańcy poruszyli
w konsultacjach ulicy Słowackiego,
Mickiewicza i al. Wojska Polskiego .
Znajdziesz w nim też skrócony opis
projektu koncepcyjnego nowego
zagospodarowania ulicy.
Koncepcja zmian ulicy Słowackiego,
Mickiewicza i al. Wojska Polskiego
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.

Rozmowa o Słowackiego,
Mickiewicza i al. Wojska Polskiego
odbyła się w ramach konsultacji
Zazieleńmy ulice Żoliborza

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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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.

Spotkanie diagnostyczne odbyło się, 13 stycznia (sobota), w godzinach 10.0013.00, w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz.
Zbierania uwag do koncepcji. Uwagi można było zgłaszać droga e-mailową,
pocztą, podczas spotkania.
Spotkanie obejmujące prezentację koncepcji odbyło się 24 marca (sobota), w
godzinach 10.00-13.00, w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz.
Szczegółowy opis akcji informacyjnej i przebiegu konsultacji znajduje się w
osobnym dokumencie. Link do niego znajdziesz w ramce na końcu raportu.

fot. Adrian Grycuk, CC-BY-SA-3.0-PL
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UWAGI Z PIERWSZEGO
ETAPU KONSULTACJI
- Słowackiego, Mickiewicza,
al. Wojska Polskiego
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
• Sugerujemy łąki kwietne jako bardzo atrakcyjne wizualnie rozwiązanie, które poza
aspektami estetycznymi daje wiele dodatkowych korzyści. Łąki kwietne można
wysiać na terenie gdzie posadzone zostaną młode drzewa. Łąka może
funkcjonować na takim terenie bez przeszkód przez kilkanaście lat dopóki drzewa
nie osiągną znacznych rozmiarów i ograniczą dostęp światła do roślin na łące.
• W ostatnim czasie wielu naukowców postrzega łąki kwietne jako element
zieleni miejskiej wspomagający zapylacze, ale również wskazują ich wymierny
wpływ na na oczyszczanie powietrza z pyłów komunikacyjnych. Obecnie
prowadzone są badania potwierdzające ten korzystny wpływ łąk.
• Łąki dobrze sprawdzają się również jako roślinność na skrajni pasa drogowego.
Wystarczy zachować odstęp około 0,5m od krawędzi jezdni, który pozwala bez
problemu funkcjonować gatunkom kwitnącym bez negatywnego wpływu soli.
• Dodatkowo łąki magazynują dwukrotnie więcej wody niż trawniki dzięki czemu
zapobiegają spływowi wody do miejskiej kanalizacji jak również są wstanie
redukować miejskie wyspy ciepła.
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UWAGI Z PIERWSZEGO
ETAPU KONSULTACJI
- Mickiewicza
ZIELEŃ

• Generalnie rosnące wzdłuż Mickiewicza jesiony są w kiepskim stanie, wiele już
wypadło, na odcinku Koźmiana - Bohomolca (a właściwie pl. Wilsona- Potocka) w
większości to już jeden rząd. Warto po pierwsze by projekt obejmował odtworzenie
nasadzenia w dwóch rzędach , po drugie by nasadzenia zostały zrobione pomiędzy
starymi drzewami tak by dać dorosnąć drzewom póki choć trochę starych jest – to
chroni przed tym, że realnie na lata będzie pustynia po tym jak wypadną stare.
• Posadzenie niskiej roślinności typu żywopłot czy innego rodzaju krzaki wzdłuż ulicy
i chodnika– ochrona przed pyłem i fizyczna ochrona przed chodzeniem po nim –
oczywiście musza być zapewnione dojścia do jezdni na której na prawym pasie
parkują samochody.
• Wyznaczenia (co ma w planach ZDM) niskiej zieleni na skrzyżowaniu Mickiewicza Bohomolca i innych betonowych placykach przy skrzyżowaniach (np. Mickiewicza Kątowa, – w miejscu obecnie martwych placów – po ograniczeniu parkowania
słupkami
• Poszerzenie miejsc zielonych wokół drzew przy zatoce wzdłuż budynku
Mickiewicza 34/36 plus dosadzenie drzew pomiędzy nimi oraz zaplanowanie niskiej
zieleni pod drzewami przy zachowaniu dojść do zatoki.
• Sugerujemy tworzenie łąk kwietnych (uzasadnienie analogiczne jak w opisie uwag z
ul. Słowackiego)

MAŁA ARCHITEKTURA
• Oczywistym dziś brakiem jest brak ławek i koszy na śmieci na całym odcinku. Może
warto rozważyć zaplanowanie niskiego w chodniku lub trawniku oświetlenia –
zwłaszcza w okolicach skrzyżowań.
DROGI DLA ROWERÓW
• Kwestia rowerów – nie wiem na ile i gdzie możliwe jest wyznaczenie ścieżki
rowerowej lub innej organizacji ruchu rowerowego – niemniej problem rowerów
jadących chodnikiem staje się coraz istotniejszy z punktu widzenia bezpieczeństwa
osób starszych czy dzieci.
W pierwszym etapie konsultacji nie było szczegółowych uwag dotyczących
specyficznie ul. Słowackiego i al. Wojska Polskiego.
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UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
- Słowackiego
Podczas II. etapu konsultacji zebrano bardzo następujące uwagi, pytania, opinie. Wypowiedzi
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści zostały
zapisane łącznie.
ZIELEŃ
Obawiam się tak mocnego doakcentowania rabatą (pielęgnacja, nawadnianie, pielenie i
kontrola tego wszystkiego) w centralnej osi ale zakładam, że jest to wersja max, która w
zależności od możliwości może być rozwiązywana albo modułowo albo wykorzystywać
inne formy np. zwykły trawnik, łąka etc.
Pas rozdzielający na Słowackiego, za Popiełuszki à krzewy i drzewa.
Drzewa na pasie rozdzielającym – dlaczego nie?
Z jakich gatunków planują Państwo utworzyć wysokie szpalery drzew na tej ulicy? Jakiej
wielkości okazy będą sadzone?
Na słowackiego były dęby – czy urozmaicić drzewostan?
Jakie gatunki drzew? Czy jeden rodzaj czy kilka rodzajów? I dlaczego akurat te?
Słowackiego: wysokość drzew – czy będzie konflikt z tramwajem?

Czy któreś drzewa zostaną wycięte?
Odcinek Włościańska – Popiełuszki: - warto rozważyć dosadzenie drzew także na szerokim
pasie zieleni między jezdniami ulicy Słowackiego.
Odcinek Kątowa – plac Wilsona Rząd drzew przed budynkiem spółdzielni Felix (plac
Wilsona 4), między budynkiem a torami tramwajowymi, powinien zostać przesunięty bliżej
torów tramwajowych, na istniejący trawnik. W tym miejscu ruch pieszy (i rowerowy) jest
bardzo intensywny, w sezonie do tego ogródki kawiarniane – nie należy więc w żaden
sposób zmniejszać szerokości chodnika na tym odcinku, a wręcz przeciwnie, warto byłoby
wygospodarować dodatkową przestrzeń na drogę dla rowerów.
W odniesieniu do ul. Słowackiego na odcinku od pl. Wilsona do ul. Cieszkowskiego
uważamy za niewłaściwe wprowadzenie pasa drzew między jezdnią torowiskiem
tramwajowym. Ul. Słowackiego leży w obszarze Żoliborza Historycznego wpisanego do
Rejestru Zabytków decyzja nr 994A z dnia 30.09.1980 r. Ochronie podlega układ ulic i
zabudowa zrealizowane wg planu urbanistycznego Żoliborza z 1925 r. Ochronie podlega
więc kompozycja przestrzenna ul. Słowackiego wyznaczona liniami regulacyjnymi ulicy i
pierzejami zabudowy. Wprowadzenie szpaleru drzew w środek tego układu stanowi
zakłócenie pierwotnego, prawnie chronionego rozwiązania urbanistycznego, tj. szerokiego
korytarza przestrzeni ulicznej z widokiem na zieleń pl. Wilsona i Parku im. Żeromskiego.
Proponujemy zamiast pasa drzew posadzenie żywopłotu (kontynuacja istniejącego w
rejonie D.H. Merkury między jezdnią a torowiskiem.
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UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
- Słowackiego
Cenną propozycją koncepcji jest zasadzenie pasa drzew wzdłuż elewacji budynków
(wzdłuż budynku S.M.Feniks najlepiej blisko wygrodzenia torowiska tramwajowego –
lokalizacja zależna od istniejących podziemnych sieci uzbrojenia z ew. Ich korektą, w
ostateczności należy rozważyć posadzenie drzew w pasie istniejącego żywopłotu).
3 drzewa ograniczą widoczność w newralgicznym miejscu.
Proszę o kwietniki po stronie Słowackiego 38/46 oraz 32/36 – tam jest teraz pustynia.

Czy będą kwietniki sezonowe?
Kwietniki między Krechowiecką a Urzędniczą słowackiego 32/36, słowackiego 38/46/
Proponuję dużą ilość krzewów oddzielających jezdnię od DDR.
Druga możliwość to jest sadzenie wysokich i gęstych krzaków wzdłuż barier na ww.
odcinku ulicy Słowackiego.
Skwer Newerlego powinien być lepiej izolowany od hałasu z ul. Słowackiego za pomocą
gęstszych nasadzeń w okolicy łąki kwietnej
Marymont jest jeden z najmniej wartościowy i najbardziej głośny odcinek ulicy
słowackiego. W związku z powyższym proponuję korzystać z roślin pnących (np. Bluszcz,
chmielu i winogron) na barierkach wzdłuż ulicy słowackiego w celu zwiększenie
krajobrazowej wartości omawianego odcinka. Dobrze byłoby również wsadzić rośliny
pnące na barierkach w wyjściu do metra.
Mam pytanie dotyczące elementu projektu, którym są "trawniki z roślinnością
synantoropijną". Czy to oznacza, że wskazane powierzchnie będą w jakiś sposób zasilane
nasionami roślin kwitnących uznawanych za synatropijne czy liczycie na naturalną
sukcesję? Postuluję również o ograniczenie koszenia na tych powierzchniach.
Łąki kwietnie przystosowane do retencji wody.
Czy gatunki planowane wpłyną na jakość powietrza?
Popieramy zazielenianie ulic. Uważamy, że nie należy oszczędzać miejsca na drzewa,
krzewy itd., które są niezwykle istotne dla komfortu pieszych. Obie powyższe zmiany
należy wprowadzić także, jeśli będzie to się odbywać kosztem miejsc dla samochodów
(parkowania lub pasów ruchu ogólnego).
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UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
- Słowackiego
MAŁA ARCHITEKTURA
Co jakiś czas powinny stać ławki, które są niezwykle istotne szczególnie dla osób starszych.
W Parku Żeromskiego powinny znaleźć się kosze, o dużo większej pojemności, najlepiej
przy wyjściach z parku, aby mogły pomieścić pudełka i kartony po pizzy, bez konieczności
ich składania z oczywistych powodów, ponieważ dziś nawet złożony karton po pizzy
zajmuje od razu cały kosz i nic poza nim się tam nie zmieści. Widząc pełny kosz, żaden
„normalny” obywatel, nie będzie szukał innego, tylko połozy obok, wraz z puszkami,
butelkami, papierami pozostałymi po towarzyskich spotkaniach w parku, najczęściej
wieczornymi lub nocnymi, a już od rana tym wszystkimi śmieciami zajmują się ptaki
roznosząc papiery po całym parku, co widać każdego ranka. Najgorsze jest to, że w sobotę
i niedzielę, służby sprzątające działają w minimalnym lub żadnym stopniu a widok parku w
papierach naprawdę nie tworzy właściwej wizytówki dzielnicy.
PARKOWANIE
Popieramy zazielenianie ulic. Uważamy, że nie należy oszczędzać miejsca na drzewa,
krzewy itd., które są niezwykle istotne dla komfortu pieszych. Obie powyższe zmiany
należy wprowadzić także, jeśli będzie to się odbywać kosztem miejsc dla samochodów
(parkowania lub pasów ruchu ogólnego).

Tam, gdzie to możliwe, powinno się przenosić parkowanie na jezdnię, nawet kosztem
zmniejszania przepustowości danej ulicy.
Miejsca do parkowania — mieszkańcy z satysfakcją odbierają pomysł wyznaczenia miejsc
do parkowania obrębie jezdni na ul. Słowackiego. W obecnej sytuacji wielu mieszkańcówkierowców łamie przepisy prawa drogowego dotyczące postoju i zatrzymania pojazdu,
tłumacząc to brakiem miejsc parkingowych w okolicy. Doświadczenie z innych
warszawskich ulic uczy jednak, że w takim wypadku koniecznie jest postawienie niskiego
płotka przy krawędzi jezdni a także, nasadzenia za takim płotkiem, np. z wysokich traw.
Zapobiega to bowiem wjeżdżaniu przez auta na trawnik i niszczenia go. Jest to o tyle
istotne, że przy wielu miejscach parkingowych w al. Wojska Polskiego rosną wysokie
drzewa. Najeżdżanie ciężkich pojazdów na taki trawnik powoduje ubijanie gleby, co
uniemożliwia prawidłowe pobieranie przez korzenie składników odżywczych z gleby i tym
samym powoduje usychanie drzewa.

Nowopowstały P+R wymusi inną nasadę.
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UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
- Słowackiego
RUCH PIESZY I CHODNIKI
Jak zabezpieczyć ludzi starych od staranowania przez rowerzystów?
Ułatwienie szybkiego przejazdu rowerzystom może zaszkodzić bezpieczeństwu osób
starszych mieszkających obok.
Widoczność i ciągłość ścieżki rowerowej (piesi na ścieżce).

Na przejściu dla pieszych, na ul. Czarnieckiego, przy wyjściu z parku, wzdłuż Krasińskiego,
koniecznie trzeba rozdzielić przejście dla pieszych ze ścieżką dla rowerów. Obecnie to
przejście ma część wspólną, co oczywiście nie jest bezpieczne.
Czy są możliwe dodatkowe wzmożone ostrzeżenia znaki drogowe w przypadku
fragmentów kolizyjnych ścieżka rowerowa - przystanek?
Proponuję oznakować światłami skrzyżowanie ciągów pieszych z rowerowymi.
Postulat pierwszeństwa pieszego.
Kolizja dróg rowerowych z ciągami pieszymi (np. Suzina/Słowackiego).
Skwer Newerlego: Należy zachować obecnie istniejące przejścia „na skos”, od strony
przejścia dla pieszych przez ulicę Słowackiego w kierunku budynku Cieszkowskiego 1/3.

Odcinek Kątowa – plac Wilsona Rząd drzew przed budynkiem spółdzielni Felix (plac
Wilsona 4), między budynkiem a torami tramwajowymi, powinien zostać przesunięty bliżej
torów tramwajowych, na istniejący trawnik. W tym miejscu ruch pieszy (i rowerowy) jest
bardzo intensywny, w sezonie do tego ogródki kawiarniane – nie należy więc w żaden
sposób zmniejszać szerokości chodnika na tym odcinku, a wręcz przeciwnie, warto byłoby
wygospodarować dodatkową przestrzeń na drogę dla rowerów.
W odniesieniu do przejścia pieszego w rejonie Urzędu Dzielnicy należy poprowadzić
wygodny ciąg pieszy przez ul. Słowackiego i przez torowisko tramwajowe aż do Urzędu,
uwzględniając też ścieżkę dla rowerów.
Naziemne przejście dla pieszych – Słowackiego (Urząd Dzielnicy).
Brakuje przejścia dla pieszych po drugiej stronie skrzyżowania Krechowieckiej i
Słowackiego.

Popieramy poprawę warunków ruchu pieszego. Chodniki powinny być jak najszersze, żeby
zapewnić swobodne mijanie się pieszych i uwzględnić zarówno obecne natężenie ruchu
pieszego, jak i to, że będzie najprawdopodobniej wzrastać po planowanych zmianach.
Chodniki powinny też być równe i bez przeszkód na jak największej szerokości.
Czy był badany ruch pieszy poprzeczny do ulicy Słowackiego (przed planowaniem?)
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UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
- Słowackiego
DROGI DLA ROWERÓW
Jaki jest dokładnie przebieg ścieżki rowerowej?
Czy pozostawienie obecnego układu ścieżek rowerowych jest koniecznością?
Światła na ścieżce rowerowej
Proponuje skrzyżowanie ciągów pieszych z rowerowymi światłami,
Widoczność i ciągłość ścieżki rowerowej (piesi na ścieżce)
Znaki – rowerzysto zwolnij? Uwaga rower?
Czy są możliwe dodatkowe wzmożone ostrzeżenia znaki drogowe w przypadku
fragmentów kolizyjnych ścieżka rowerowa przystanek
Zmniejszenie prędkości przejazdowej na drodze rowerowej ulicy słowackiego
Kolizja dróg rowerowych z ciągami pieszymi (np. Suzina/Słowackiego)
Na przejściu dla pieszych, na ul.Czarnieckiego, przy wyjściu z parku, wzdłuż Krasińskiego,
koniecznie trzeba rozdzielić przejście dla pieszych ze ścieżką dla rowerów. Obecnie to
przejście ma część wspólną, co oczywiście nie jest bezpieczne.
Należy spowolnić ruch rowerowy przez zastosowanie ruchu rowerowo-pieszego ze
względu na charakter użytkowników tej przestrzeni, większość to ludzie starsi
Ułatwienie szybkiego przejazdu rowerzystom może zaszkodzić bezpieczeństwu osób
starszych mieszkających obok.
Odcinek Włościańska – Popiełuszki: - należy przewidzieć poprowadzenie drogi dla
rowerów po nieparzystej stronie ulicy (przed Halą Marymoncką)
Odcinek Poczobutta – Krechowiecka: Na tym odcinku brakuje drogi rowerowej po
nieparzystej stronie ulicy – powinna być poprowadzona między przystankiem a
budynkiem, częściowo na istniejącym trawniku.
Odcinek Krechowiecka – Kątowa: Po stronie parzystej należy poprowadzić drogę dla
rowerów – od Krechowieckiej do Cieszkowskiego ruch rowerowy może być skierowany na
istniejącą jezdnię parkingową, dalej w stronę placu Wilsona droga dla rowerów może
zostać być wydzielona z fragmentu istniejącego chodnika i trawnika
Odcinek Kątowa – plac Wilsona przed budynkiem spółdzielni Felix (plac Wilsona 4). W tym
miejscu ruch pieszy (i rowerowy) jest bardzo intensywny, w sezonie do tego ogródki
kawiarniane – nie należy więc w żaden sposób zmniejszać szerokości chodnika na tym
odcinku, a wręcz przeciwnie, warto byłoby wygospodarować dodatkową przestrzeń na
drogę dla rowerów.
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UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
- Słowackiego
RUCH SAMOCHODOWY
W efekcie modernizacji skrzyżowania Mickiewicza z Zajączka w porannym szczycie
Pl.Wilsona „stoi” zablokowany, ponieważ nie można zjechać z placu w kierunku centrum.
Nigdy przedtem nie było na Żoliborzu takich korków. Podobno, podstawową przyczyną
zmian na tym skrzyżowaniu, był śmiertelny wypadek i kolizje w przeszłości, spowodowane
ponoć przez kierowców którzy z nadmierną prędkością zjeżdżają z wiaduktu przy Dworcu
Gdańskim. Po zmianach, kolizje są w dalszym ciągu takie jakie były przed, piratów w nowej
organizacji też nic nie wyhamuje, w szczycie wiadomo, nikt się nie rozpędzi ale poza nim
nic się nie zmieniło . Jako mieszkańcy dzielnicy, nie zyskaliśmy nic, nie jest bezpieczniej ale
za to mamy gigantyczne korki jakich w tym miejscu nigdy przedtem nie było. A jak to się
ma z dbaniem o czystość powietrza, że o wydanych bezsensownie pieniądzach nie
wspomnę. Jedyny pas prowadzący w kierunku centrum może być zawsze blokowany przez:
stojący na przystanku autobus (autobusy), przez skręcające w prawo samochody które
muszą zatrzymać się przed przejściem dla pieszych aby pieszych przepuścić, przez
blokujące samochody chcące wjechać w Zajączka w kierunku Wisłostrady ale nie mogące
tego zrobić, ponieważ skrzyżowanie jest zablokowane przez samochody jadące w kierunku
pl.Wilsona, ustawiające się przed przejściem dla pieszych przy zapalonym czerwonym
świetle, i tak w kółko. To jest samoblokujące się skrzyżowanie. Obecnej organizacji
zawdzięczamy też korki w drugą stronę podczas popołudniowego szczytu. Często zdarza
się, że sięgają ul.Stawki.
Wszyscy mają świadomość, że takim wąskim gardłem aby ograniczać wjazd aut do
centrum jest ul.Andersa. I wszyscy mieszkańcy dzielnicy się z tym pogodzili, kłopot w tym,
że jak można zachęcać ludzi aby przesiedli się do autobusów ( o tramwajach nie piszę, bo
albo dublują metro albo kursują bardzo rzadko a mamy tylko dwie linie) a wiadomo, że
wspomniane autobusy stoją w tych samych korkach co wszyscy.
Dziś się dowiedziałem, że ulegnie likwidacji pas rowerowy na Krasińskiego między
Popiełuszki a Pl.Wilsona. Prezydent Olszewski wspomniał, że ponownie ma być
dopuszczony ruch rowerów po jezdni wraz z innymi użytkownikami, bo podobno (tak
mówił Prezydent) mają w Ratuszu taką wiedzę , że na tym odcinku jest bezpiecznie i
spokojnie można połączyć ruch rowerowy z samochodowym. Nic bardziej mylnego. Ten
odcinek nigdy nie był, i nie jest bezpiecznym miejscem dla rowerów. Na własne uszy Pan
Olszewski dziś usłyszał odpowiedź na pytanie, dlaczego tak rzadko jeżdżą tym pasem dla
rowerów rowerzyści, bo tam jest jest niebezpiecznie. Jak można było zaakceptować projekt
( z BP) w którym pas dla rowerów sąsiaduje z jezdnią po którym raz po raz jeżdżą
autobusy, po tak wąskiem dla nich przeznaczonym pasie ruchu. Jeżeli już ten pas dla
rowerów miałby tam powstać, to powinien być oddalony od pasa dla samochodów
buforem. Dziś absurdalnie, bufor oddziela pas dla rowerów od chodnika. Nie dziwna
zatem jest normalna ludzka bojaźń aby tamtędy jechać a przecież chodnikiem nie można.
Ten pas jest tam od dwóch lat. Jedynym rozsądnym posunięciem dotyczącym puszczenia
strumienia ruchu rowerowego jest kontynuacja ścieżki rowerowej biegnącej Al.Wojska
Polskiego od Pl.Grunwaldzkiego do Pl.Inwalidów dalej w kierunku Cytadeli. Tam jest
kilkukrotnie mniejszy ruch i co najważniejsze, nie jeżdżą tam autobusy komunikacji
miejskiej.
Na Mickiewicza, przy wjedzie na Pl.Wilsona, przy wejściu do metra, przy cukierni, w
kierunku do centrum od Potockiej, powinna być zlikwidowana zatoczka dla autobusów a
to dlatego, ponieważ wyjeżdżające stamtąd autobusy blokują całą jezdnię. Łatwiej będzie
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Na ulicy Słowackiego cały czas funkcjonują zatoki autobusowe przy przystankach Teatr
Komedia oraz Plac Wilsona. Jest to rozwiązanie niekorzystne, gdyż zmniejsza
przepustowość drogi – autobus, który może przewieźć większą liczbę pasażerów traci czas
na wjazd i wyjazd zatoki, a w korku samochody osobowe zajmują miejsce autobusu,
korzystając z jego postoju w zatoce autobusowej. W okolicy, między innymi na ulicy
Mickiewicza funkcjonują już przystanki autobusowe bez zatok – w opinii wielu
mieszkańców jest to rozwiązanie sprawdzone i korzystne, zwłaszcza w sytuacjach takich jak
poranny szczyt komunikacyjny, gdyż faworyzuje komunikację zbiorową.
Ponadto, odzyskaną w ten sposób przestrzeń można przeznaczyć na poszerzenie chodnika
i odpowiednio nowe nasadzenia.
Świeża sprawa, nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu Popiełuszki z Krasińskiego,
likwidacja skrętu w lewo z Krasińskiego w kierunku Potockiej, zabrane miejsca parkingowe,
których brak nam doskwiera. Zamiast tego wystarczyłoby „tylko” przenieść przystanek
tramwajowy, wraz z zasłaniającymi teraz barierkami osłaniającymi przystanek, na drugą
stronę skrzyżowania.
Niekorzystna jest likwidacja jednego pasa na Krasińskiego przy wlocie na Pl. Wilsona przy
Rossmanie, z kierunku od Popiełuszki w kierunku Wisłostrady. Byłem jednym z tych, którzy
„wywalczyli” to, że obecnie można zjeżdżać w Krasińskiego, przy parku dwoma pasami w
kierunku Wisłostrady. Nielogiczne jest, że wraz z tą zmianą zwężana jest ul. Krasińskiego
do dwóch pasów a przecież Krasińskiego jest swoistym tranzytem dla tych, którzy chcą
dojechać do Wisłostrady i logiczną konsekwencją było zostawienie trzech pasów, bo dwa
zewnętrzne byłyby do jazdy na „wprost” (tranzyt) przez Pl.Wilsona a prawy byłby dla
autobusów jadących do przystanków przy Amricie lub dla tych kierujących się ku
pl.Inwalidów. Uspokojenie ruchu, tak oczekiwane, przy przejściu dla pieszych w sąsiedztwie
kościoła, jest z powodzeniem realizowane przez zwężenie jezdni do jednego pasa.
Zawężenie jezdni przy wjeździe na plac nie jest niczym uzasadniona a generuje korki na
Krasińskiego na prawie całym odcinku od Popiełuszki do Pl.Wilsona.
Po ostatnich remontach (świeży asfalt), zielona linia dla tramwajów (która oczywiście nie
działa), w sposób tragiczny została zaprogramowana sygnalizacja świetlna na Pl.Wilsona ze
szczególnym uwzględnieniem wlotu z Mickiewicza na plac od strony Potockiej. Jest dużo
gorzej niż było przed zmianą. Notoryczne korki, sięgające ul Kątowej są w zasadzie cały
czas. w godzinach szczytu, sięgają połowy odcinka między Potocką a Pl.Wilsona. Lepiej
byłoby na początek wypuścić tych, którzy stoją przed torami na Słowackiego aby
następnie zrobili miejsce dla tych wjeżdżających z Mickiewicza - a zrobiono odwrotnie. W
pierwszej kolejności zapala się zielone na Mickiewicza ale kłopot w tym, że samochody nie
mają gdzie jechać, ponieważ uniemożliwiają im jazdę ci, którzy stoją przed torami. Dopiero
po kilku sekundach zapala się zielone dla nich. Podobno to „ucząca się” sygnalizacja, co z
tego, skoro to nie działa. Podobno są czujniki itd. ale to niczego nie zmienia, a na pewno
generuje korki i na dodatek, poza godzinami szczytu również. Często widać zapalone
zielone, tylko nie wiadomo dla kogo? mijają sekundy i żaden samochód nie przejeżdża,
jednocześnie widząc zakorkowany notorycznie wjazd od Mickiewicza. Dlaczego nie można
tak zrobić, że jak tramwaj ma „zielone” przy wjeździe lub zjeździe na/z Mickiewicza, nie
można wypuścić równolegle samochodów, skoro piesi mają wtedy czerwone?
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INNE UWAGI
Czy przewidywana jest relokacja lub inna propozycja „zagospodarowania” kupców z
budynków pomiędzy U.Dz. a Merkurym? Te pawilony i ich usługi są bardzo popularne i
dosyć, moim zdaniem, potrzebne. Jeśli je mamy zlikwidować to powinna pojawić się
propozycja alternatywy.
Odcinek Krechowiecka – Kątowa: Placyk między domem handlowym Merkury a Urzędem
Dzielnicy powinien zachować funkcję handlową: należy przewidzieć oprócz zieleni także
miejsce na handel (bazar jednodniowy lub stałe punkty handlowe tak jak jest to obecnie).
Plac od strony Działobitni- cały w nawierzchni jest bardzo mocny. Mam obawy czy w takim
twardym charakterze nie stanie się miejscem Targu Śniadaniowego 24/7.
Przestawienie wiaty przystankowej, autobusowej na wysokości teatru Komedia.
Pytanie o możliwość przesunięcia przystanku na Słowackiego przy Krechowickiej od osi
zatoki w bok.
Przestawienie przystanku autobusowego w stronę centrum za ulicę Krechowiecką.
Chciałbym się zwrócić z prośbą o nieco staranniejsze pochylenie się nad aranżacją placu
Jacka Kuronia przy stacji metra Marymont. Mam pełną świadomość, że teren ten ma
skomplikowaną sytuację własnościową (co nota bene nie zostało ujęte w żaden sposób w
koncepcji, włącznie z tym że projektancie zaproponowali zasadzenie drzewa na działce
nienależącej do m.st. Warszawy), ale wierzę, że można go lepiej zaprojektować - na co z
pewnością owo zasługuje. Jest to plac wytyczony jeszcze przed wojną, o bardzo
klasycznym rysunku urbanistycznym, później przez wiele lat mieściła się na nim stacja
benzynowa CPN, o której likwidację przez wiele lat walczyli okoliczni mieszkańcy, marząc o
lepszym zagospodarowaniu swojej okolicy. Może warto by było wykorzystać obecną
szansę i projektując zazielenienie ulicy Słowackiego przewidzieć potraktowanie tej
przestrzeni publicznej z większą troską, nadając jej faktyczną rangę placu, co szczególnie
dobrze może zadziałać w kontekście roli ważnego zwornika komunikacyjnego jakim jest
ten rejon (metro, tramwaj i bus w najbliższym sąsiedztwie). Natomiast wnioskuję o
unikanie projektowania rzeczonego placu jako "zaledwie" nieznaczący fragment ulicy, o
funkcji stricte tranzytowej, jak na prezentowanej na stronach ZZW koncepcji.
W odniesieniu do istniejącego skweru im. J. Kuronia należałoby zaprojektować specjalne
rozwiązanie a nie tylko standardowy ciąg pieszy i rowerowy (może zasadzić jedno duże
drzewo np. dąb czerwony oraz urządzić skwerek z ławkami i krzewami).
W odniesieniu do ul. Słowackiego na odcinku od pl. Wilsona do ul. Cieszkowskiego
uważamy za niewłaściwe wprowadzenie pasa drzew między jezdnią torowiskiem
tramwajowym. Ul. Słowackiego leży w obszarze Żoliborza Historycznego wpisanego do
Rejestru Zabytków decyzja nr 994A z dnia 30.09.1980 r. Ochronie podlega układ ulic i
zabudowa zrealizowane wg planu urbanistycznego Żoliborza z 1925 r. Ochronie podlega
więc kompozycja przestrzenna ul. Słowackiego wyznaczona liniami regulacyjnymi ulicy i
pierzejami zabudowy. Wprowadzenie szpaleru drzew w środek tego układu stanowi
zakłócenie pierwotnego, prawnie chronionego rozwiązania urbanistycznego, tj. szerokiego
korytarza przestrzeni ulicznej z widokiem na zieleń pl. Wilsona i Parku im. Żeromskiego.
Proponujemy zamiast pasa drzew posadzenie żywopłotu (kontynuacja istniejącego w
rejonie D.H. Merkury między jezdnią a torowiskiem).
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Proszę o włączenie do koncepcji ulicy Urzędniczej, która dochodzi do Słowackiego.
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Chciałbym wyrazić gorące poparcie dla opublikowanych projektów uzupełnienia zieleni na
żoliborskich ulicach.
Przyglądając się im nie wnoszę uwag, widzę takie uzupełnienia o jakich wielokrotnie
myślałem, przede wszystkim cieszę się, z fragmentu poświęconego wschodniej " mojej "
stronie ul. Słowackiego, która obecnie przedstawia sobą dosyć smutny, szary widok.
Jestem zadowolony z przedstawionego projektu. Nowe nasadzenia, zwężenie jezdni i
uspokojenie ruchu oraz zwiększenie zielonych przestrzeni przyjaznych mieszkańcom i
pieszym to rozwiązania zasługujące na aprobatę i stanowiące o zrozumieniu potrzeb
mieszkańców miasta.
Obie koncepcje wskazują bardzo dobry kierunek zmian – główne ulice Żoliborza powinny
stanowić przestrzeń przyjazną mieszkańcom, z odpowiednią ilością zieleni i miejsca dla
pieszych.
W przypadku ulic Słowackiego i Mickiewicza koncepcje przewidują przywrócenie
właściwych proporcji przestrzeni przeznaczonych dla różnych użytkowników ulicy,
znajdując miejsce zarówno dla kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów, priorytetowo
traktując przy tym zieleń. Liczymy na szybkie wprowadzenie zmian przedstawionych w
projektach i przywrócenie żoliborskim ulicom rangi alej, tak jak na to zasługują i tak jak
wyglądały w swoim pierwotnym kształcie.
Popieram projekt "Zazieleńmy ulice Żoliborza"!!!
Wspaniały projekt! Oby udało się go jak najszybciej zrealizować :)
Bardzo dziękuję za inicjatywę "Zazieleńmy ulicy".
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Podczas II. etapu konsultacji zebrano bardzo następujące uwagi, pytania, opinie. Wypowiedzi
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści zostały
zapisane łącznie.
ZIELEŃ
W jaki sposób rozwiązana będzie obecność drzew na wys. Faworów od strony jezdni? Na
koncepcji widać nawierzchnię. Jak wiemy jesiony słabo sobie radzą tam w tych misach.
Przy okazji przypominam symptomiczne [pisownia oryginalna] projekty BP Dwa metry
Kwadratowe więcej i odpłytowanie chodnika w AWP.
Dlaczego w miejscach ubytków starych jesionów w okolicy pl. Wilsona nowe nasadzenia to
nie jesiony, a zupełnie inne gatunki o kulistej formie szczepione na pewnej wysokości?
Zastąpienie rzędu grusz ozdobnych dużymi drzewami przy ul. Potockiej, vis a vis proj.
pawilonu
Odcinek Mickiewicza pomiędzy placem Wilsona a Inwalidów. Czy mogą być doplanowane
drzewa na pasie zieleni wzdłuż tramwajów od strony chodnika?
Wnosimy o odtworzenie dwóch rzędów drzew na odcinku ul. Kniaźnina – ul. Potocka oraz
o posadzenie niskich krzewów od strony ulicy i chodnika wzdłuż całej oraz torowiska.

Odcinek Trasa AK – Potocka Warto rozważyć dosadzenie drzew na szerokim pasie zieleni
między jezdniami ulicy Mickiewicza
Obawiam się tak mocnego doakcentowania rabatą (pielęgnacja, nawadnianie, pielenie i
kontrola tego wszystkiego) w centralnej osi ale zakładam, że jest to wersja max, która w
zależności od możliwości może być rozwiązywana albo modułowo albo wykorzystywać
inne formy np. zwykły trawnik, łąka etc.
Jaka jest szerokość pasa zieleni chodnika od strony Wilsona i Potockiej?
Proszę o uwzględnienie zagospodarowania pasa zieleni miedzy Mickiewicza 22, a pl.
Wilsona nasadzeniu traw, drzew , żywopłotów jest to ciąg spacerowy do parku
Żeromskiego i PL Wilsona ,który nada spójnej całości dodatkowa zaleta nasadzeń
odizoluje tory tramwajowe od ciągu pieszego i zapewni bezpieczeństwo małym
użytkownikom .

Wschodnia strona Mickiewicza pomiędzy ul. Zajączka i ul. Mierosławskiego powinna być
izolowana od tramwaju krzewami tam gdzie nie ma miejsca na drzewa.
Na planie pas zieleni między torowiskiem a chodnikiem na wspomnianym wyżej
fragmencie ulicy został wzbogacony zieloną kreskę nieoznaczoną w legendzie, która
sugeruje żywopłot. Jakie konkretnie rozwiązanie jest planowane w tym miejscu? Czy jest w
tym miejscu możliwe rozwiązanie zapewniające izolację ciągu pieszego od
torowiska? Jako mieszkańcy wnioskowaliśmy o odizolowanie torowiska od budynku za
pomocą zieleni. To jest spora uciążliwość, hałas generowany przez tramwaje, kurz oraz
widok. Okna są zlokalizowane na wysokości wzroku osób stojących na przystanku
tramwajowym.
15

UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
- Mickiewicza
Sądzę, że praktyczniej w ciągach ulicznych sadzić raczej kwitnące krzewy (pigwa, forsycja,
itp.) niż jednoroczne kwiaty.
Pas tui oddzielający trakt pieszo-rowerowy od tramwajów na odcinku pl.
Inwalidów/Wilsona.
Czy żywopłoty mogą być z krzewów iglastych?
Żywopłot oddzielający tory tramwajowe od chodnika pomiędzy ul. Gen. Zajączka, a pl.
Wilsona, tak jak na ul. Słowackiego.
Odcinek Mickiewicza pomiędzy Wilsona a pl. Inwalidów – prośba o uwzględnienie o
wyższą roślinność na wysokości budynków wzdłuż tramwajów celem wygłuszenia, np.
drzewa, wysokie krzewy.
Zlikwidować łąkę kwietną na skrzyżowaniu z ul. Potocką, wprowadzić bardziej
reprezentacyjne rozwiązanie.
W odniesieniu do projektów zazielenienia ulic na Bielanach, Bemowie i Żoliborzu mam
pytanie dotyczące elementu projektu, którym są "trawniki z roślinnością synantropijną".
Czy to oznacza, że wskazane powierzchnie będą w jakiś sposób zasilane nasionami roślin
kwitnących uznawanych za synantropijne czy będzie liczycie na naturalną sukcesję.
Postuluję również o ograniczenie koszenia na tych powierzchniach.

O ile zwiększanie powierzchni zielonych na torowisku tramwajowym, czy fragmentach
chodnika bardzo nam się podoba to apelujemy o zachowanie obecnego wypracowanego
przez lata „stanu równowagi” naszej ulicy.
Zwiększanie zieleni i tworzenie ścieżek rowerowych nie może odbywać się
kosztem praw mieszkańców.
Popieramy wszelkie działania mające na celu zwiększenie ilości zieleni w naszej okolicy ale
jednocześnie stanowczo sprzeciwiamy się zmniejszaniu ilości miejsc parkingowych – a
tego również dotyczy ten projekt.
Rozumiemy, że ostateczny projekt będzie uwzględniał już przyjęte plany ZDM by martwe
chodniki przy skrzyżowaniu Bohomolca przeznaczyć na zieleń.
Popieramy zazielenianie ulic. Uważamy, że nie należy oszczędzać miejsca na drzewa,
krzewy itd., które są niezwykle istotne dla komfortu pieszych. Obie powyższe zmiany
należy wprowadzić także, jeśli będzie to się odbywać kosztem miejsc dla samochodów
(parkowania lub pasów ruchu ogólnego).
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MAŁA ARCHITEKTURA
Zgodnie z koncepcją jest niewykluczone wejście do parku Żeromskiego od ul. Mickiewicza.
Czy w tym momencie można doplanować ławki/kosze na deptaku wzdłuż ul. Mickiewicza
na odcinku parku?
Czy jest możliwość wprowadzenia ławek na odcinku pl. Wilsona i pl. Inwalidów, odcinek nr
parzyste?

Co jakiś czas powinny stać ławki, które są niezwykle istotne szczególnie dla osób starszych.
W Parku Żeromskiego powinny znaleźć się kosze, o dużo większej pojemności, najlepiej
przy wyjściach z parku, aby mogły pomieścić pudełka i kartony po pizzy, bez konieczności
ich składania z oczywistych powodów, ponieważ dziś nawet złożony karton po pizzy
zajmuje od razu cały kosz i nic poza nim się tam nie zmieści. Widząc pełny kosz, żaden
„normalny” obywatel, nie będzie szukał innego, tylko połozy obok, wraz z puszkami,
butelkami, papierami pozostałymi po towarzyskich spotkaniach w parku, najczęściej
wieczornymi lub nocnymi, a już od rana tym wszystkimi śmieciami zajmują się ptaki
roznosząc papiery po całym parku, co widać każdego ranka. Najgorsze jest to, że w sobotę
i niedzielę, służby sprzątające działają w minimalnym lub żadnym stopniu a widok parku w
papierach naprawdę nie tworzy właściwej wizytówki dzielnicy.
Na Mickiewicza począwszy od numeru 18A aż do końca pl. Inwalidów, czyli po stronie
zachodniej, są słupki czerwono-białe z łańcuchami oddzielające chodnik o torowiska
tramwajowego, wygląda to nieestetycznie, biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone
ostatnio na Mickiewicza. W załączeniu rysunek.
RUCH PIESZY I CHODNIKI
Czy na odcinku pl. Inwalidów do pl. Wilsona może być ukwiecony trakt pieszy?
Czy jest możliwe zwężenie lub lokalne przewężenia w/w chodnika aby zrobić miejsce na
krzewy?
Pomysł przecięcia alei traktem przez jej środek jest dobry.
Popieramy poprawę warunków ruchu pieszego. Chodniki powinny być jak najszersze, żeby
zapewnić swobodne mijanie się pieszych i uwzględnić zarówno obecne natężenie ruchu
pieszego, jak i to, że będzie najprawdopodobniej wzrastać po planowanych zmianach.
Chodniki powinny też być równe i bez przeszkód na jak największej szerokości.
Szerokość chodnika od strony Inwalidów i Wilsona.
Na przejściu dla pieszych, na ul. Czarnieckiego, przy wyjściu z parku, wzdłuż Krasińskiego,
koniecznie trzeba rozdzielić przejście dla pieszych ze ścieżką dla rowerów. Obecnie to
przejście ma część wspólną, co oczywiście nie jest bezpieczne.
Jest tu zupełnie pusto. Warto wytyczyć przejścia dla pieszych, bo nie da się swobodnie
przejść.
Rozumiemy, że ostateczny projekt będzie uwzględniał już przyjęte plany ZDM by martwe
chodniki przy skrzyżowaniu Bohomolca przeznaczyć na zieleń.
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Zgodnie z informacją podaną na spotkaniu chodnik po wschodniej stronie Mickiewicza na
odcinku od "Żywiciela" do parku ma być przekształcony w ciąg pieszo-rowerowy. Na tym
odcinku są cztery wyjścia z klatek prowadzące bezpośrednio na ten chodnik (bezpośrednio
to znaczy bez schodów, trawnika ani żadnego innego oddzielenia), cztery wyjścia z lokali
usługowych, dwa wyjazdy z podwórek z kiepską widocznością. Zamieszczony na stronie
konsultacji rysunek nie uwzględnia ciągu pieszo-rowerowego w tym miejscu, jest ścieżka
rowerowa w jezdni po drugiej stronie ulicy. Czy w związku z tym możemy przyjąć że ten
ciąg nie będzie realizowany? Jeżeli będzie to w jaki sposób zostanie zapewnione
bezpieczeństwo?
Chodnik wzdłuż projektowanej ścieżki rowerowej jest na tyle szeroki, że można
przeznaczyć jego część na ścieżkę rowerową, dołączając niewielki pas trawnika.
Należy umożliwić dojście z obu stron do przystanków tramwajowych (przystanek przy
Potockiej – dojście od przejścia dla pieszych przy Mścisławskiej; przystanek przy placu
Wilsona – dojście do przejścia dla pieszych przy Kątowej/Kniaźnina).
Zostały zaprojektowane dodatkowe przejścia przez torowisko jako dojście do
projektowanych miejsc parkingowych. Obecnie tory są oddzielone od chodnika i wyjść z
klatek słupkami i łańcuchem. W mojej opinii należy raczej wzmocnić to wydzielenie a nie
przerywać przejściami. Chodzi głównie o bezpieczeństwo spacerujących i wychodzących z
klatek dzieci, psów. Takie przejścia są ogólnie niebezpieczne stwarzając możliwość
wtargnięcia na tory.
Na przejściu dla pieszych przy ulicy Mierosławskiego warto zaznaczyć azyl między pasami
ruchu w przeciwnych kierunkach.
Przejście dla pieszych na wysokości ul Mierosławskiego ul A Mickiewicza w stron parku
Żeromskiego jest bardzo niebezpieczne i powinna być uwzględniona sygnalizacja świetlna
lub wysepka bądź zawężenie pasa ruchu samochodowego po jednym w obu kierunkach,
byłem świadkiem wielu niebezpiecznych sytuacji przy przejściu pieszych, w szczególności
starszych i matek z dziećmi w wózkach.
Koniecznie trzeba zrobić przejście przez Mickiewicza zaznaczone na planie, uspokoi on
ruch w tej części ulicy, która sprzyja wciskaniu gazu do dechy.
Rzecz już z porządku ruchu drogowego - skrzyżowanie WP/Śmiałej jest w każdym miejscu
dramatycznie zastawiane samochodami z okolicznych biur. W weekendy
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PARKOWANIE
Nowo powstały P+R wymusi inną nasadę.
Zachować i usankcjonować istniejący stan parkowania.
Tam, gdzie to możliwe, powinno się przenosić parkowanie na jezdnię, nawet kosztem
zmniejszania przepustowości danej ulicy.

Rzecz już z porządku ruchu drogowego - skrzyżowanie WP/Śmiałej jest w każdym miejscu
dramatycznie zastawiane samochodami z okolicznych biur. W weekendy jest tu zupełnie
pusto. Warto wytyczyć przejścia dla pieszych, bo nie da się swobodnie przejść.
Oczywiście pozornie konsultacje dotyczą tylko "zazielenienia", ale pod tą postacią
przemycane są niebezpieczne plany w postaci likwidacji miejsc parkingowych na ulicy
Mickiewicza między ulicami Żółkowskich a Kątową i zrobienie dwukierunkowej ścieżki
rowerowej. Przynajmniej tak to wygląda na planach.
Nie jestem przeciwnikiem ścieżek rowerowych, ale pozbawianie nas mieszkańców miejsc
do parkowania swoich samochodów w obecnej sytuacji w postaci braku miejsc w ciągu
dnia jest pomyłką.
Problemy parkingowe dzielnicy są wszystkim znane, ich przyczyna jest złożona i wymaga
rozwiązania! Na pewno nie rozwiązałoby problemu tworzenie nowych miejsc
parkingowych i czemu byłbym i jestem przeciwny, jednakże ich likwidacja jest pomysłem
najgorszym z możliwych. Proponuję pozostawić status quo, zaś ścieżkę rowerową
proponuję zrobić jednokierunkową po jednej i drugiej stronie ulicy ujmując nieco chodnika
(jest go dużo!) oraz nieco trawnika.
Odcinek plac Wilsona – plac Inwalidów Proponowane miejsca postojowe powinny być
zlokalizowane po nieparzystej stronie ulicy, tam gdzie budynki, a nie po stronie parku.
Można to zorganizować tak jak na sąsiednim odcinku ulicy Krasińskiego: od strony
budynku-chodnik, zieleń, droga dla rowerów, miejsce postojowe, pas ruchu.
Czy Państwo planują skasować miejsce do parkowania na ulicy Mickiewicza by znaleźć tam
miejsce na ścieżkę rowerową? Oczyścicie, ścieżka rowerowa się przyda, ale nie kosztem
miejsc do parkowania, których tam jest i tak dość mało. Można ja tam spróbować jakoś
'wcisnąć' koło chodnika, po obu stronach albo jakiś innym pomysł. Ale takie rozwiązanie z
prostym zabraniem miejsca do parkowania jest szkodliwe dla okolicznych mieszkańców.

Pozbawianie miejsc parkingowych obniży wartość naszych nieruchomości i uprzykrzy nam
życie. Po co komuś mieszkanie do którego nie można dojechać? Przestrzeń przy urzędzie
dzielnicy Żoliborz jest już w tej chwili zapchana samochodami i nie jest w stanie przyjąć
kolejnych z ulicy Mickiewicza.
Po zapoznaniu się z planami "zazielenienia" Żoliborza wyrażam swój sprzeciw wobec planu
likwidacji miejsc parkingowych na ul. Mickiewicza.
Likwidacja miejsc parkingowych na prawym pasie ruchu jezdni ul Mickiewicza w kierunku
pl Wilsona od ul Kątowej do ul Żółkowskich i przerobienie pasa ruchu na ścieżkę rowerową
jest według nas pomysłem fatalnym. W naszej okolicy istnieje ogromny problem z
parkowaniem. Nie jesteśmy przeciwni budowaniu ścieżek rowerowych ale powinno być to
rozsądne działanie, uwzględniające potrzeby mieszkających tu ludzi.
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Żoliborz jest jedna z dzielnic, gdzie w godzinach szczytu zaparkowanie graniczy z
cudem, kolejna likwidacja miejsc raczej sytuacji nie poprawi a jeszcze ją skomplikuje.
Popieramy wszelkie działania mające na celu zwiększenie ilości zieleni w naszej okolicy ale
jednocześnie stanowczo sprzeciwiamy się zmniejszaniu ilości miejsc parkingowych – a
tego również dotyczy ten projekt.
Przy omawianym odcinku ul Mickiewicza usytuowane jest ponad 10 budynków, zarówno
mieszkalnych jak i biurowiec czy państwowa przychodnia. Łatwo zauważyć, że liczba miejsc
parkingowych jest kilkukrotnie mniejsza niż potrzeby samych mieszkańców o pacjentach
przychodni czy pracownikach okolicznych firm nie wspominając, wiele zmotoryzowanych
mieszańców to osoby starsze lub z małymi dziećmi, dla tych osób możliwość bliskiego
parkowania jest niezmiernie istotna. Brak wspomnianych miejsc parkingowych znacznie
utrudni codzienne funkcjonowanie mieszkańców a co za tym idzie obniży wartość
nieruchomości i atrakcyjność tej okolicy.
Niepokoi nas fakt poprawy organizacji parkowania po prawej stronie ul. Mickiewicza
patrząc od strony pl. Wilsona, niepokoi nas fakt miejsca, w którym projektowana jest
ścieżka rowerowa. Przyjęte rozwiązanie ogranicza o kilkadziesiąt liczbę miejsc
parkingowych na ul. Mickiewicza co w istotny sposób spowoduje utrudnienia dla licznych
tu mieszkańców z dziećmi oraz osób starszych. W okolicy i tak zmagamy się z deficytem
miejsc parkingowych i o ile z radością przyjmujemy ograniczenia dot. Parkowania na
skrzyżowaniach to to rozwiązanie budzi nasze zaniepokojenie i prosimy o jego korektę
(ścieżka na chodniku i fragmencie trawnika lub dopuszczenie ruch na jezdni (śluzy
wjazdowe).
Na projekcie został pominięty przystanek autobusowy i tramwajowy "pl. Inwalidów" po
wschodniej stronie ulicy, na wysokości "Żywiciela" (inne przystanki są oznaczone). Na
miejscu zatoczki autobusowej zostały zlokalizowane miejsca parkingowe. Czy to oznacza
likwidację tego przystanku?
Odcinek Potocka – Plac Wilsona Zamiast drogi dla rowerów w miejscu obecnego
prawego pasa jezdni w kierunku placu Wilsona, warto rozważyć poprowadzenie ruchu
rowerowego w jezdni na zasadach ogólnych wraz z uspokojeniem ruchu poprzez np.
wyniesienie miejsc dla pieszych, wyniesienie tarcz skrzyżowań z ulicami poprzecznymi, czy
zastosowanie innej nawierzchni w obrębie skrzyżowań (w projekcie w ten sposób
potraktowano skrzyżowanie z ulicą Bohomolca). Prawy pas jezdni w stronę placu Wilsona
można przeznaczyć w całości na parkowanie (obecnie samochody parkują wyłącznie na
odcinku Żółkiewskich – Kątowa).
JEZDNIE I DROGI DLA ROWERÓW
Czy byliby państwo w stanie zrobić wyspę, uspokoić ruch przy przejściu dla pieszych na
skrzyżowaniu Mierosławskiego i Mickiewicza?
Za dobre rozwiązanie uważamy zmianę nawierzchni na skrzyżowaniu z ul. Bohomolca
(rozwiązanie takie bardzo dobrze sprawdza się na ul. Potockiej), prosilibyśmy ze względu
na bezpieczeństwo pieszych i ograniczenie nocnych „szybkich przejazdów samochodów i
motocykli” o zastosowanie go również na skrzyżowaniu z ul. Kątową i ul. Kniaźnina oraz z
ul. Mścisławską (dojście do szkoły podstawowej).
Róg Mierosławskiego Mickiewicza kolizje tramwajowe od strony ulicy. Dodatkowe
oznaczenia? Lustro?
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Wg MPZP, Żoliborza (…) z 2009r. jest projektowana ścieżka rowerowa po płd stronie ulicy
Potockiej (w stronę Kępy Potockiej). Uwzględnić możliwość tej realizacji w przyszłości
W jaki sposób będzie wydzielona ścieżka rowerowa w pasie od jezdni? Tylko pasem?
Rowerzyści od wschodniej strony wiaduktu Gdańskiego powinni być skierowani na ul.
Mickiewicza na zachodnią stronę Mickiewicza na ścieżkę rowerową
Likwidacja ścieżki rowerowej po wschodniej stronie wiaduktu gdańskiego
Ciąg pieszo-rowerowy na ul. Mickiewicza po stronie między parkiem Żeromskiego, a pl.
Inwalidów – jak zostanie zapewnione bezpieczeństwo przy wyjściach z klatek
(bezpośrednio na ciąg pieszo-jezdny) oraz usług?
W projekcie nie ma ścieżki rowerowej, na którą jest miejsce w ramach szerokich chodników
Mickiewicza.
Chodnik wzdłuż projektowanej ścieżki rowerowej jest na tyle szeroki, że można
przeznaczyć jego część na ścieżkę rowerową, dołączając niewielki pas trawnika.
Odcinek Potocka – Plac Wilsona Zamiast drogi dla rowerów w miejscu obecnego
prawego pasa jezdni w kierunku placu Wilsona, warto rozważyć poprowadzenie ruchu
rowerowego w jezdni na zasadach ogólnych wraz z uspokojeniem ruchu poprzez np.
wyniesienie miejsc dla pieszych, wyniesienie tarcz skrzyżowań z ulicami poprzecznymi, czy
zastosowanie innej nawierzchni w obrębie skrzyżowań (w projekcie w ten sposób
potraktowano skrzyżowanie z ulicą Bohomolca). Prawy pas jezdni w stronę placu Wilsona
można przeznaczyć w całości na parkowanie (obecnie samochody parkują wyłącznie na
odcinku Żółkiewskich – Kątowa)
Ulegnie likwidacji pas rowerowy na Krasińskiego między Popiełuszki a Pl. Wilsona.
Prezydent Olszewski wspomniał, że ponownie ma być dopuszczony ruch rowerów po
jezdni wraz z innymi użytkownikami, bo podobno (tak mówił Prezydent) mają w Ratuszu
taką wiedzę , że na tym odcinku jest bezpiecznie i spokojnie można połączyć ruch
rowerowy z samochodowym. Nic bardziej mylnego. Ten odcinek nigdy nie był, i nie jest
bezpiecznym miejscem dla rowerów. Na własne uszy Pan Olszewski dziś usłyszał
odpowiedź na pytanie, dlaczego tak rzadko jeżdżą tym pasem dla rowerów rowerzyści, bo
tam jest niebezpiecznie. Jak można było zaakceptować projekt ( z BP) w którym pas dla
rowerów sąsiaduje z jezdnią po którym raz po raz jeżdżą autobusy, po tak wąskim dla nich
przeznaczonym pasie ruchu. Jeżeli już ten pas dla rowerów miałby tam powstać, to
powinien być oddalony od pasa dla samochodów buforem. Dziś absurdalnie, bufor
oddziela pas dla rowerów od chodnika. Nie dziwna zatem jest normalna ludzka bojaźń aby
tamtędy jechać a przecież chodnikiem nie można. Tu trzeba nadmienić, że kolejne
pieniądze zostaną wyrzucone w błoto, ponieważ ten pas jest tam od dwóch lat. Jedynym
rozsądnym posunięciem dotyczącym puszczenia strumienia ruchu rowerowego
jest kontynuacja ścieżki rowerowej biegnącej Al. Wojska Polskiego od Pl. Grunwaldzkiego
do Pl. Inwalidów dalej w kierunku Cytadeli. Tam jest kilkukrotnie mniejszy ruch i co
najważniejsze, nie jeżdżą tam autobusy komunikacji miejskiej.
Zapewnienie izolacji, akustycznej, przestrzennej, wizualnej między tramwajem, a fasadami
na odcinku między placem Wilsona a pl. Inwalidów
Jak sytuacja na odcinku pl. Inwalidów – pl. Wilsona jest różna od tramwaju na ul.
Słowackiego?
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Źle oceniam modernizację skrzyżowania Mickiewicza z Zajączka. Nigdy przedtem nie było
na Żoliborzu takich korków. W porannym szczycie Pl. Wilsona „stoi” zablokowany,
ponieważ nie można zjechać z placu w kierunku centrum. Podobno, podstawową
przyczyną zmian na tym skrzyżowaniu, był śmiertelny wypadek i kolizje w przeszłości,
spowodowane ponoć przez kierowców którzy z nadmierną prędkością zjeżdżają z
wiaduktu przy Dworcu Gdańskim. Po zmianach, kolizje są w dalszym ciągu takie jakie były
przed, piratów w nowej organizacji też nic nie wyhamuje, w szczycie wiadomo, nikt się nie
rozpędzi ale poza nim nic się nie zmieniło . Jako mieszkańcy dzielnicy, nie zyskaliśmy nic,
nie jest bezpieczniej ale za to mamy gigantyczne korki jakich w tym miejscu nigdy
przedtem nie było. A jak to się ma z dbaniem o czystość powietrza, że o wydanych
bezsensownie pieniądzach nie wspomnę. Jak można było dopuścić do wdrożenia projektu,
w którym jedyny pas prowadzący w kierunku centrum może być zawsze blokowany przez:
stojący na przystanku autobus (autobusy), przez skręcające w prawo samochody które
muszą zatrzymać się przed przejściem dla pieszych aby pieszych przepuścić, przez
blokujące samochody chcące wjechać w Zajączka w kierunku Wisłostrady ale nie mogące
tego zrobić, ponieważ skrzyżowanie jest zablokowane przez samochody jadące w kierunku
pl. Wilsona, ustawiające się przed przejściem dla pieszych przy zapalonym czerwonym
świetle, i tak w kółko. Obecnej organizacji zawdzięczamy też korki w drugą stronę podczas
popołudniowego szczytu. Często zdarza się, że sięgają ul. Stawki. Wszyscy mają
świadomość, że takim wąskim gardłem aby ograniczać wjazd aut do centrum jest ul.
Andersa. I wszyscy mieszkańcy dzielnicy się z tym pogodzili, kłopot w tym, że jak można
zachęcać ludzi aby przesiedli się do autobusów ( o tramwajach nie piszę, bo albo dublują
metro albo kursują bardzo rzadko a mamy tylko dwie linie) a wiadomo, że wspomniane
autobusy stoją w tych samych korkach co wszyscy.
Po ostatnich remontach (świeży asfalt), zielona linia dla tramwajów (która oczywiście nie
działa), w sposób tragiczny została zaprogramowana sygnalizacji świetlna na Pl. Wilsona ze
szczególnym uwzględnieniem wlotu z Mickiewicza na plac od strony Potockiej. Jest dużo
gorzej niż było przed zmianą. Notoryczne korki, sięgające ul Kątowej są w zasadzie cały
czas. w godzinach szczytu, sięgają połowy odcinka między Potocką a Pl. Wilsona. A
wszystko przez to, że zamiast na początek wypuścić tych, którzy stoją przed torami na
Słowackiego aby następnie zrobili miejsce dla tych wjeżdżających z Mickiewicza zrobiono
odwrotnie. W pierwszej kolejności zapala się zielone na Mickiewicza ale kłopot w tym, że
samochody nie mają gdzie jechać, ponieważ uniemożliwiają im jazdę ci, którzy stoją przed
torami. Dopiero po kilku sekundach zapala się zielone dla nich. Logiki w tym nie ma
żadnej. Generuje tylko irytację kierowców, kto coś takiego mógł zaakceptować? Stoją
samochody, stoją autobusy. Podobno to „ucząca się” sygnalizacja, co z tego, skoro to nie
działa. Podobno są czujniki itd. ale to niczego nie zmienia, a na pewno generuje korki i na
dodatek, poza godzinami szczytu również. Często widać zapalone zielone, tylko nie
wiadomo dla kogo? mijają sekundy i żaden samochód nie przejeżdża, jednocześnie widząc
zakorkowany notorycznie wjazd od Mickiewicza. Dlaczego nie można tak zrobić, że jak
tramwaj ma „zielone” przy wjeździe lub zjeździe na/z Mickiewicza, nie można wypuścić
równolegle samochodów, skoro piesi mają wtedy czerwone?
W projekcie jest zwężenie ulicy do jednego pasa ruchu w każdą stronę - pytanie czy
zwężenie zarówno Słowackiego, jak i Mickiewicza nie przeniesie zbyt dużej ilości ruchu na
ul. Popiełuszki, jeśli ta pozostanie dwupasmowa? Należy też pamiętać, że chodniki na
Mickiewicza są znacznie lepiej izolowane drzewami niż na Popiełuszki.
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Jestem przeciwny likwidacji jednego pasa na Krasińskiego przy wlocie na Pl. Wilsona przy
Rossmanie, z kierunku od Popiełuszki w kierunku Wisłostrady. Byłem jednym z tych, którzy
„wywalczyli” to, że obecnie można zjeżdżać w Krasińskiego, przy parku dwoma pasami w
kierunku Wisłostrady. Dlaczego wraz z tą zmianą zawężono Krasińskiego do dwóch pasów
a przecież Krasińskiego, jest swoistym tranzytem dla tych, którzy chcą dojechać do
Wisłostrady i logiczną konsekwencją było zostawienie trzech pasów, bo dwa zewnętrzne
byłyby do jazdy na „wprost” (tranzyt) przez Pl. Wilsona a prawy byłby dla autobusów
jadących do przystanków przy Amricie lub dla tych , kierujących się ku pl. Inwalidów.
Uspokojenie ruchu, tak oczekiwane, przy przejściu dla pieszych w sąsiedztwie kościoła, jest
z powodzeniem realizowane przez zwężenie jezdni do jednego pasa i zawężenie jezdni
przy wjeździe na plac nie jest niczym uzasadnione a generuje korki na Krasińskiego na tym
odcinku na prawie całym odcinku od Popiełuszki do Pl. Wilsona.
Na Mickiewicza, przy wjedzie na Pl. Wilsona, przy wejściu do metra, przy cukierni, w
kierunku do centrum od Potockiej, powinna być zlikwidowana zatoczka dla autobusów a
to dlatego, ponieważ wyjeżdżające stamtąd autobusy blokują całą jezdnię. Łatwiej będzie
dla wszystkich, jak autobusy tam będą zatrzymywały się na prawym pasie.
Świeża sprawa, nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu Popiełuszki z Krasińskiego,
likwidacja skrętu w lewo z Krasińskiego w kierunku Potockiej. Ponownie zmarnotrawione
pieniądze, zabrane miejsca parkingowe, których brak nam doskwiera. Zamiast tego
wystarczyłoby „tylko” przenieść przystanek tramwajowy, wraz z zasłaniającymi teraz
barierkami osłaniającymi przystanek, na drugą stronę skrzyżowania.
Nie jestem przeciwnikiem ścieżek rowerowych, ale pozbawianie nas mieszkańców miejsc
do parkowania swoich samochodów w obecnej sytuacji w postaci braku miejsc w ciągu
dnia jest pomyłką.
Sprzeciwiam się planom likwidacji miejsc parkingowych na ulicy Mickiewicza między
ulicami Żółkowskich a Kątową i zrobienie dwukierunkowej ścieżki rowerowej.
Pamiętajmy, że ładny (zielony) i przyjazny dla rowerzystów wygląd dzielnicy musi iść
przede wszystkim w parze z komfortem mieszkania mieszkańców.
INNE UWAGI
(Słowackiego) Czy przewidywana jest relokacja lub inna propozycja „zagospodarowania”
kupców z budynków pomiędzy U.Dz. a Merkurym? Te pawilony i ich usługi są bardzo
popularne i dosyć, moim zdaniem, potrzebne. Jeśli je mamy zlikwidować to powinna
pojawić się propozycja alternatywy.
Mieszkańcy bloku nr 25 uskarżają się na postój taxi który jest uciążliwy z uwagi na cały
czas pracujące silniki stojących pojazdów na postoju. Może można przesunąć postój taxi
na pl Inwalidów za przystanek autobusowy to ułatwiło by życie mieszkańcom.
Na projekcie został pominięty przystanek autobusowy i tramwajowy "pl. Inwalidów" po
wschodniej stronie ulicy, na wysokości "Żywiciela" (inne przystanki są oznaczone). Na
miejscu zatoczki autobusowej zostały zlokalizowane miejsca parkingowe. Czy to oznacza
likwidację tego przystanku?
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Należy zlikwidować zatokę autobusową na przystanku Plac Wilsona 04 – autobusy mogą
zatrzymywać się na prawym pasie jezdni, który i tak kończy się zaraz za przystankiem,
Plac Wilsona (i plac Inwalidów) – liczymy na szybkie opracowanie i przedstawienie
koncepcji obu placów. Warto przypomnieć, że potrzeba opracowania takiej koncepcji dla
placu Wilsona została zapisana w planie miejscowym przyjętym jeszcze w 2002 roku…
Plac od strony Działobitni - cały w nawierzchni jest bardzo mocny. Mam obawy czy w
takim twardym charakterze nie stanie się miejscem Targu Śniadaniowego 24/7.
Co jest planowane po wschodniej stronie Mickiewicza na odcinku Dw. Gdański – Zajączka?
Dlaczego place (Inwalidów i Wilsona) są wyłączone z prezentacji?
Proponuję środkową część zorganizować jak al. Wojska Polskiego.
Al. Mickiewicza: wprowadzić 1,5 metrowe jednokierunkowe między parkowaniem a pasami
ruchu.
Co za bezczelność, beton pod hasłem „zazieleńmy”.
Popieram projekt "Zazieleńmy ulice Żoliborza"!!!
Wspaniały projekt! Oby udało się go jak najszybciej zrealizować :)

Obie koncepcje wskazują bardzo dobry kierunek zmian – główne ulice Żoliborza powinny
stanowić przestrzeń przyjazną mieszkańcom, z odpowiednią ilością zieleni i miejsca dla
pieszych.
Pamiętajmy, że ładny (zielony) i przyjazny dla rowerzystów wygląd dzielnicy musi iść
przede wszystkim w parze z komfortem mieszkania mieszkańców.
W przypadku ulic Słowackiego i Mickiewicza koncepcje przewidują przywrócenie
właściwych proporcji przestrzeni przeznaczonych dla różnych użytkowników ulicy,
znajdując miejsce zarówno dla kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów, priorytetowo
traktując przy tym zieleń. Liczymy na szybkie wprowadzenie zmian przedstawionych w
projektach i przywrócenie żoliborskim ulicom rangi alej, tak jak na to zasługują i tak jak
wyglądały w swoim pierwotnym kształcie.
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Podczas II. etapu konsultacji zebrano bardzo następujące uwagi, pytania, opinie. Wypowiedzi
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści zostały
zapisane łącznie.
ZIELEŃ
Obawiam się tak mocnego doakcentowania rabatą (pielęgnacja, nawadnianie, pielenie i
kontrola tego wszystkiego) w centralnej osi ale zakładam, że jest to wersja max, która w
zależności od możliwości może być rozwiązywana albo modułowo albo wykorzystywać
inne formy np. zwykły trawnik, łąka etc.
Propozycja, żeby pozostawić dwa główne ciągi piesze, a pas zieleni centralny pozostawić
niepoprzecinany ścieżkami (z możliwością chodzenia po nim).
Nie zgadzam się z tym rozwiązaniem: Proponowany klomb przez środek alei jest
odpowiedni dla założeń pałacowych lub miejsc w których jest stała opieka ogrodnika nad
danym nasadzeniem. W alei nie ma to miejsca w związku z tym będzie to założenie
zaniedbane i nie licujące z powagą miejsca. Trawy ozdobne również nie są odpowiednimi
nasadzeniami.
Proponowany kolorowy klomb w osi założenia jest odpowiedni raczej dla historycznych
założeń parkowo-pałacowych. Istniejące pomniki realizowane zgodnie z funkcją
upamiętnienia walk o niepodległość Polski stanowią o zupełnie wyjątkowym, unikalnym
charakterze przestrzeni alei i odbioru jej kompozycji i ze względu na wartość kulturową
znajduje się ona pod ochroną konserwatora zabytków.
Proponowany tu kolorowy klomb w osi założenia jest odpowiedni dla złożeń pałacowych
gdy tego typu elementy miały stanowić element salonu pałacu i z nim bezpośrednio
korespondować stylistycznie. Aleja jest jednym z ważniejszych miejsc rekreacyjnych dla
Południowej części Żoliborza i konieczne jest utrzymanie charakteru swobodnego i
zachęcającego do spędzania w nim czasu. Podejście do tego miejsca jedynie jak do
obszaru spacerowego łączącego Cytadele z pl. Grunwaldzkim jest w moim odczuciu
błędne i jest to też potwierdzone w konsultacjach społecznych w 2017 r.
Objęcie stałą pielęgnacją drzew i trawników w obrębie środkowego pasa zieleni, wraz z
dokonaniem rekultywacji trawników oraz dodatkowych nasadzeń.
Jak projektanci widzą użytkowanie trawnika, jaka będzie jego funkcja?
Wypełnienie przestrzeni łąkami kwietnymi zamiast trawników.
Sugeruję, żeby uzupełnić koncepcję o rekultywację trawników (poruszenie głębszych
warstw ziemi zbitej p.w. przez setki ciężarówek jeżdżących po trawnikach) przede
wszystkim w związku ze zniszczeniami w roku ubiegłym a także rozważenie montażu
instalacji nawadniającej.
Mam pytanie dotyczące elementu projektu, którym są "trawniki z roślinnością
synantropijną". Czy to oznacza, że wskazane powierzchnie będą w jakiś sposób zasilane
nasionami roślin kwitnących uznawanych za synantropijne czy będzie liczycie na naturalną
sukcesję. Postuluję również o ograniczenie koszenia na tych powierzchniach.
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Proszę wyjaśnić szczegółowiej kwestię zieleni, tj. jakie nasadzenia, gdzie + jaka szerokość
chodnika.
Czy można przewidzieć takie drzewa iglaste, pojedyncze np. świerki serbskie, a nie tylko
drzewa liściaste?
Nie wydaje się, żeby dobrym pomysłem było sadzenie drzewa na dziedzińcu działobitni –
ograniczy ono widok na wewnętrzną elewację, planowaną do odrestaurowania.

Na zachodnim odcinku Alei: nie wydaje się dobrym pomysłem przedłużenie podwójnych
szpalerów aż do ulic Gołębiowskiego i Wyspiańskiego, bo ograniczy to poważnie widok na
pomnik Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej- można będzie go oglądać tylko z
przodu.
Ocena krytyczna: dwa drzewa na wschód od ul. Śmiałej i jedno na stoku na wschód od ul.
Mierosławskiego (wysunięte kilka metrów przed linię szpaleru)
Cenne elementy koncepcji: zastępowanie starych drzew dużymi drzewami (np. platanami).
Hałas generowany przez ruch w ul. Mickiewicza powinien być lepiej izolowany drzewami brakuje projektu nasadzeń wzdłuż jezdni i torów na pl. Inwalidów.
Na spotkaniu podano informację, że Zarząd Zieleni ma zamiar na jesieni wyciąć stare
drzewa. Prosimy o terminy dalszych etapów tj. nasadzeń zastępczych oraz innych prac
poprawiających stan zieleni. Szpalery drzew należy uzupełnić możliwie dużymi i zdrowymi
sadzonkami, które mają szansę się przyjąć.
Doprecyzowanie, które drzewa ze względu na postępujące procesy degradacyjne miałyby
ewentualnie być usunięte i kiedy, oraz jakimi okazami zastąpione.
Raczej krzewy kwitnące niż nasadzenia bylinowe, aby były łatwiejsze w utrzymaniu.
Ocena krytyczna: ciągła linia nasadzeń – przypuszczalnie żywopłot – na tyłach pomnika I
Dywizji Pancernej gen. St. Maczka.
Cenne elementy koncepcji: nasadzenia krzewów wzdłuż obu jezdni, co zapewniłoby
ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i wydzielenie wizualne terenu zieleni od
samochodów.
Popieram planowane nasadzenia krzewów wzdłuż jezdni, na ich obrzeżach – będzie to
zarówno ochrona trawników przed samochodami jak i zwiększenie komfortu
spacerujących.
Wnioskuję o zasadzenie liku grup krzewów ozdobnych biało kwitnących wczesną wiosną,
gdyż platany późno rozwijają liście, wycinane istniejące krzewy stanowiły urozmaicenie
zielonej przestrzeni Alei (proponuję lokalizację przy południowej granicy placu przy
pomniku rtm. Pileckiego, podobnie jak są usytuowane przy pomniku Błękitnej Armii gen.
Hallera oraz w rejonie skrzyżowania głównego ciągu pieszego ze skrótem do przystanków
przy pl. Inwalidów),
Kto będzie opiekował się nasadzeniami bylinowymi?
Jak wysokie będą rośliny bylinowe w centralnej części?
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W czasie konsultacji budżetu postulowano wygrodzenie zielonych (krzewy) aneksów z
ławkami – miejsca wypoczynkowe dla mieszkańców.
Poprzedni projekt nie zakładał betonowych schodów i betonowego placu na górce. Był
dzięki temu znacznie lepszy. Apeluję o pozostawienie ZIELENI na górce. Trawa zamiast
betonu. Schody są tam zupełnie nie potrzebne. Wejść na górkę można swobodnie z obu
stron - po jednej stronie jest lekkie podejście - idealne dla wózków, osób starszych itp, a
po prawej są niedawno remontowane schody.
Nie zgadzam się z rozwiązaniem polegającym na rozbudowanych przejściach
utwardzonych w pas zieleni, co również zabierze teren zielony. Należy utrzymać jak
największą powierzchnię biologicznie czynną na tym obszarze.
Nieuzasadnione jest powiększanie powierzchni utwardzonej kosztem zieleni przy
przejściach przez jezdnie poprzeczne.
Planowane zasadzenie krzewów ozdobnych oraz bylin, budujących aneksy wypoczynkowe
wzdłuż głównej alei centralnej, a także róż okrywowych w rejonach placyków z pomnikami
/ rzeźbami / innymi elementami plastycznymi skłania do pytania o koszty i pracochłonność
utrzymywania tak zróżnicowanej roślinności w stanie satysfakcjonującym projektodawców
i użytkowników.
Popieramy zazielenianie ulic. Uważamy, że nie należy oszczędzać miejsca na drzewa,
krzewy itd., które są niezwykle istotne dla komfortu pieszych. Obie powyższe zmiany
należy wprowadzić także, jeśli będzie to się odbywać kosztem miejsc dla samochodów
(parkowania lub pasów ruchu ogólnego).
Mam nadzieję, że po realizacji koncepcji w alei będzie więcej zieleni niż dotychczas.
Zrobić piękny, zielony park w fosie Cytadeli.
Nie ma żadnego uzasadnienia, by niszczyć tę Zieloną Przestrzeń, w starym sadzie, jak
również mury Cytadeli i drzewostan na wałach za nimi, którego zwarta masa zieleni
stanowi naturalną barierę ochronną przed wiatrami ze wschodu, od strony Wisły, a także
znakomite siedlisko ptaków i wielu drobnych zwierząt!
Zrobić piękny rekreacyjny zaułek z kwiatami, fontanną i ławkami w zaułku Alei Wojska
Polskiego przy Cytadeli
Przedstawiona przez ZZW idea intensywnego zagospodarowania zieleni w alei Wojska
Polskiego jest bardzo trafna i od dawna oczekiwana przez mieszkańców. Ponieważ projekt
z budżetu partycypacyjnego, z uwagi na dostępne finansowanie był ograniczony, to
logiczne wydaje się, że plany ZZW powinny dotyczyć kolejnych prac uzupełniających, które
są nieodzowne w przestrzeni alei Wojska Polskiego. Prosimy jednak, aby ZZW zapoznał się
ze szczegółami projektu realizacyjnego z budżetu partycypacyjnego, tak, aby te prace były
zsynchronizowane.
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Ze względu na szczupłość przyznanych środków (262 000 zł) za priorytetowe uznać
wypada: Rekultywację trawników i dokonanie nowych nasadzeń, w liniach wyznaczanych
przez istniejące szpalery, przy zachowaniu maksymalnej ochrony już rosnących,
kilkudziesięcioletnich drzew i objęciu ich opieką dendrologiczną/arborystyczną. Mając na
uwadze, że tylko ekosystem dorodnego, wyrośniętego drzewa przynosi wszystkie korzyści
z niego płynące (absorpcja zanieczyszczeń, regulacja temperatury i ochrona przed zbytnim
nasłonecznieniem, retencja wód opadowych, ochrona przed hałasem) należałoby
dokonywać nasadzeń zastępczych wyłącznie okazami o kilkumetrowej wysokości.
Ewentualne przyszłe nasadzenia zastępcze młodszymi sadzonkami nie stanowią w żadnej
mierze rekompensaty za utraconą zieleń i pogorszenie warunków środowiskowych
bytowania i zamieszkania. Tylko ekosystem dorodnego, wyrośniętego drzewa zapewnia
właściwe działanie mechanizmu fitoremediacji (absorpcja zanieczyszczeń, regulacja
temperatury i ochrona przed zbytnim nasłonecznieniem, retencja wód opadowych,
ekranowanie przed hasłem), obecnie zaś funkcjonujące instrumentarium prawne nie
gwarantuje obligatoryjnego dokonywania nasadzeń zastępczych wyłącznie okazami o co
najmniej kilku/parunastu metrowej wysokości (a więc o potencjale fitoremediacji
porównywalnym z okazem poddanym wycince).
MAŁA ARCHITEKTURA
Jakie będą elementy małej architektury w Alejach?

Nie wiadomo nic o małej infrastrukturze: tj. ławki, kosze, poidełka etc. Brak decyzji co do
szerokości ścieżek i ich nawierzchni. Rodzaju nasadzeń tj. wielkość drzewek, rodzaje
krzewów, ich lokalizacja przy ławkach. Oczywiście mała architektura powinna być zgodna z
wytycznymi konserwatorskimi.
Jeśliby zasoby budżetowe pozwoliły na wyremontowanie chodników na całej długości
łączników, wskazane byłoby ustawienie słupków/pachołków, uniemożliwiających
najeżdżanie na chodniki i parkowanie na nich pojazdów.
Wątpliwości budzą słupki ograniczające wjazd pojazdów; wyglądają jak stalowe
płaskowniki (zwieńczone nota bene potencjalnie niebezpiecznym dla przechodniów
zagięciem). Minimalizm formy został w tym przypadku, jak się wydaje, posunięty zbyt
daleko.
Czy przewiduje się montaż słupków, ograniczających wjazd pojazdów na chodniki, leżące
wzdłuż jezdni-łączników na przedłużeniu ulic: ks. Boguckiego, Or-Ota, Felińskiego,
Śmiałej?
Prosimy o urządzenia gimnastyczne.
Kosze na śmieci – stojące całą podstawą na ziemi, żeliwne lub stalowe (bez elementów
drewnianych czy plastikowych), wandaloodporne, kolorystyka i wzornictwo
korespondujące z kolorystyką i wzornictwem elementów konstrukcyjnych ławek.
Zamontowanie źródełek-wodopojów — ze względu na dużą liczbę osób aktywnie
wypoczywających w okolicach parku przy Cytadeli Warszawskiej, w które to okolice
dochodzi al. Wojska Polskiego, a także często odbywające się tam imprezy na świeżym
powietrzu, jak np. Targ Śniadaniowy, pożądane byłoby zamontowanie ogólnodostępnych
źródełek-wodopojów w obrębie pasa zieleni na al. Wojska Polskiego. Zgłaszanie już
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Co z pastorałami w alei? Czy lampy nie powinny nawiązywać do modernistycznego
założenia?
Doświetlenie ciągów spacerowych energooszczędnymi lampami.
Wykorzystanie już istniejącego oświetlenia. Ścieżki przebiegałaby równolegle obok rzędu
latarń, stojących przy wewnętrznym szpalerze drzew.
Estetykę przestrzeni publicznej, a także bezpieczeństwo i komfort poruszania się
użytkowników ciągów spacerowych zwiększyłoby zainstalowanie zupełnie nowego,
energooszczędnego oświetlenia, co napotkać może na tym etapie rewitalizacji Al. WP na
barierę ograniczonych środków budżetowych.
Oświetlenie przestrzeni zapewniać mają: -słupki oświetleniowe o wysokości 40 cm przy alei
centralnej/głównej, -słupki oświetleniowe o wysokości 80 cm przy bocznych aneksach
wypoczynkowych
Cieszy wykorzystanie energooszczędnej technologii LED, powstaje jednak pytanie o
zależność miedzy tak nisko osadzonymi źródłami światła, a konieczną do doświetlenia
liczbą słupków. Innymi słowy jak przedstawia się oszacowanie przez projektantów gęstości
montażu słupków w odniesieniu do poziomu natężenie oświetlenia w luksach,
emitowanego przez słupki. Jak wygląda kwestia wandaloodporności słupków i ich
ewentualnej awaryjności? Czy ich montaż równoznaczny będzie z likwidacją, stojących
dotąd w pasie zieleni, latarni? Czy koszty doprowadzenia nowej instalacji elektrycznej do
słupków uwzględnione są od początku w zgłoszonym budżecie na realizację projektu
rewitalizacji? Jeśli nie, to powstałe szlaki spacerowe będą po zmroku tonąć w półmroku do
czasu wyasygnowania środków na wykonanie tego etapu rewitalizacji.
Co jakiś czas powinny stać ławki, które są niezwykle istotne szczególnie dla osób starszych.
Kwestie z którymi się nie zgadzam: ławki wymagają aneksów co również zabierze teren
zielony.
Ustawienie przy owych ciągach spacerowych w obrębie środkowego pasa zieleni nowych
ławek w odpowiedniej ilości.
Wyposażenie szlaków spacerowych w ławki i kosze na śmieci.
Ławki – powinny jako miejsce wypoczynku zapewniać wygodę użytkownikom w każdym
wieku, szczególnie osobom w podeszłym wieku (stąd wymóg wyposażenia w
podłokietniki, przydatne przy wstawianiu). Stonowane pod względem kolorystycznym
(preferowana czerń elementów metalowych), na ile to możliwe wandaloodporne, o
wzornictwie stroniącym od ekstrawagancji.
Liczba ławek (a zatem dystans między nimi) powinna uwzględniać zarówno potrzeby osób
w wieku senioralnym, mogących mieć trudności z pokonywaniem długich dystansów, jak
też na przykład zwiększenie atrakcyjności terenu zrewitalizowanego centralnego pasa
zieleni jako miejsca spędzania wolnego, pozalekcyjnego czasu dla młodzieży szkolnej z
pobliskich placówek. Stąd propozycja zwiększenia ilości ławek tak, aby stały one co ok. 2530 m obu ciągach spacerowych.
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Sprzeciw budzi propozycja rozlokowania stolików szachowych z siedziskami dla graczy.
Brak jest danych o szczegółowej predylekcji mieszkańców Żoliborza do rozgrywania
turniejów szachowych, z dużym prawdopodobieństwem natomiast można przyjąć, że owe
stoliczki wykorzystywane będą przede wszystkim do celów konsumpcyjno-kawiarnianych,
co zdecydowanie nie budziłoby entuzjazmu okolicznych mieszkańców.
Projekt z budżetu partycypacyjnego zawierał: Opracowanie projektu koncepcyjnego oraz
dokumentacji wykonawczej przebiegu ścieżki centralnej o nawierzchni mineralnej na
odcinku od ul. Boguckiego do placu Inwalidów, a następnie jej realizacja wraz z
elementami funkcjonalnych form małej architektury: nowych ławek i koszy na śmieci, po
uprzednim zdemontowaniu istniejących fragmentów chodników i placyków.
Historyczne założenie alei Wojska Polskiego to monumentalna oś urbanistyczna Żoliborza
wg projektu Antoniego Jawornickiego, zrealizowana po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, z funkcją upamiętnienia chwały oręża polskiego, o jednorodnej
urbanistycznej kompozycji przestrzennej monumentalnego założenia zieleni parkowej, z
centralnie usytuowanym spacerowym ciągiem pieszym wzdłuż całego założenia. Z ww.
względów niewłaściwe jest dzielenie centralnego pasa zieleni wraz z ciągiem spacerowym
przebiegającym na osi całego założenia na niewielkie fragmenty o małej skali
przestrzennej i wprowadzanie na ich utwardzonych nawierzchniach: - prowizorycznie
zadaszonych, prawdopodobnie nowych funkcji festynowo-jarmarcznych (od Cytadeli do
ul. Śmiałej); - różnych urządzeń do aktywności sportowo-rekreacyjnej (między pl.
Inwalidów a pl. Grunwaldzkim).
Niedopuszczalne jest lokalizowanie w zorganizowanej zieleni między ścieżkami
utwardzonych fragmentów nawierzchni, na których lokowane będą różne formy urządzeń
do rozmaitych aktywności, co zlikwiduje podstawową zasadę historycznej kompozycji
niezaburzonego ciągu pieszego i dalekiej perspektywy osi całego zabytkowego założenia.
Cieszy jednorodna, o stonowanej kolorystyce, prosta w formie stylistyka obiektów małej
architektury, drewno jako dominujący element konstrukcyjny współgra ze stalowodrewnianą konstrukcją koszy na śmieci.
PARKOWANIE
Gdzie projektanci projektują miejsca parkingowe w miejsce likwidowanych wokół placu
Inwalidów?
Tam, gdzie to możliwe, powinno się przenosić parkowanie na jezdnię, nawet kosztem
zmniejszania przepustowości danej ulicy.
Popieram ograniczenie możliwości parkowania samochodów w środkowej części alei.
Pozytywnie oceniam szerokie, wyniesione przejścia dla pieszych na osi Alei, obejmujące
oba ciągi piesze, z wykluczeniem możliwości parkowania.
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Miejsca do parkowania równoległego — mieszkańcy z satysfakcją odebrali niedawne
wyznaczenie miejsc do parkowania równoległego na jezdni w al. Wojska Polskiego. W
obecnej sytuacji wielu mieszkańców-kierowców łamie przepisy prawa drogowego
dotyczące postoju i zatrzymania pojazdu, tłumacząc to brakiem miejsc parkingowych w
okolicy. Doświadczenie zarówno z al. Wojska polskiego jak i z innych warszawskich ulic
uczy jednak, że w takim wypadku koniecznie jest postawienie niskiego płotka przy
krawędzi jezdni a także, nasadzenia za takim płotkiem, np. z wysokich traw. Zapobiega to
bowiem wjeżdżaniu przez auta na trawnik i niszczenia go. Jest to o tyle istotne, że przy
wielu miejscach parkingowych w al. Wojska Polskiego rosną wysokie drzewa. Najeżdżanie
ciężkich pojazdów na taki trawnik powoduje ubijanie gleby, co uniemożliwia prawidłowe
pobieranie przez korzenie składników odżywczych z gleby i tym samym powoduje
usychanie drzewa.
Już w tym momencie są utrudniające życie mieszkańcom Żoliborza, znaczące niedobory
miejsc parkingowych, m.in. w okolicy Alei Wojska Polskiego. Jeśli do tego dojdzie jeszcze
zintensyfikowana działalność komercyjna na tej ulicy, to straci ona swój spokojny
parkowo-willowy charakter. Uważam, że działalność sobotniego Targu Śniadaniowego w
sezonie letnim jest w zupełności wystarczająca, a myślę że dla mieszkańców tej ulicy i tak
bardzo uciążliwa.
Skrzyżowanie WP/Śmiałej jest w każdym miejscu dramatycznie zastawiane samochodami z
okolicznych biur. W weekendy jest tu zupełnie pusto. Warto wytyczyć przejścia dla
pieszych, bo nie da się swobodnie przejść.
CIĄGI PIESZE
Rozszerzenie koncepcji woonerfa na wszystkie przejścia w alejach.
Projekt BP 2016 zakładał usunięcie starych chodników – były na to środki.
W BP – ścieżki miały zostać rozebrane; 1 ścieżka 3m, żeby zminimalizować beton.
Popieram przejścia dla pieszych w osi alei – na przedłużeniu ścieżki mineralnej, oraz
przejścia na wyniesieniach niezbędnych ze względów funkcjonalnych i wizualnych.
Zwiększy to bezpieczeństwo i komfort spacerowania oraz odczucie jednorodności
przestrzeni zieleni parkowej alei. Ww. rozwiązanie wyznacza również oś centralną całego
założenia parkowego oddając jej monumentalizm oraz skalę przestrzeni zgodni z
projektem A. Jawornickiego.
Bardzo popieram środkową alejkę spacerową, wraz z przejściami dla pieszych, szczególnie
przecięcie przez plac Inwalidów.
Nawet zakładając, ze obecny projekt, firmy Sztuka i Partnerzy, jest tylko zarysem projektu,
to już sama koncepcja-żeby środkiem Alei prowadzić promenadę-szerszą niż ulica!!!świadczy o całkowitym niezrozumieniu, albo ignorowaniu oczekiwań mieszkańców, albo
też o jakimś celowym zniszczeniu charakteru tej historycznej zielonej Alei...na równie
historycznym Żoliborzu Oficerskim, czyli w spokojnej willowej dzielnicy mieszkaniowej!
Nie zgadzam się z koncepcją dwóch (prawdopodobnie) ścieżek w centralnej osi. Nie są
one konieczne ponieważ: zmniejszy to powierzchnię trawnika w pasie zieleni alei. Należy
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Dwie równoległe ścieżki w centralnej osi nie wydają się właściwym rozwiązaniem: zmniejszy to powierzchnię trawnika o ok 14 m zwiększając powierzchnię utwardzoną. Nie
jest to w tym miejscu potrzebne. Należy utrzymać jak największą powierzchnię
biologicznie czynną na obszarze założenia historycznego). Przebieg ścieżki północnej
będzie kolidował z już usytuowanym pomnikiem. Przebieg jednej ze ścieżek koliduje z
techniczną infrastrukturą podziemną
Wytyczenie dwóch równoległych szlaków spacerowych wzdłuż osi alei z jednym odcinkiem
łączącym w połowie długości każdej z jednostek terenowych: ZP-3a, ZP-3b, ZP-3c, ZP-5a,
ZP-5b. Przyjęcie wariantu dwóch ciągów spacerowych umożliwi: wybór przez
użytkowników szlaku bardziej lub mniej nasłonecznionego (oś alei zorientowana jest na
linii wschód-zachód) oraz większą przepustowość chodników dla spacerowiczów w
różnym wieku i kondycji fizycznej,
Popieram wprowadzenie pary ciągów pieszych między środkowymi szpalerami drzew, na
prawie całej długości alei.
Przyjemniej jest spacerować środkiem alei, bo to dalej od jezdni którą jeżdżą samochody
Czy 2 ścieżki przejdą przez pl. Inwalidów?
Proponowane rozwiązanie podkreśli oś centralną oddając rozmach, przestrzeń alei.
Wybranie wariantu jednej, głównej alei zamiast dwóch równoległych podkreśli
niecentryczne usytuowane pomnika Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej (przesunięto
w stosunku do osi alei w stronę południowej jezdni al. WP), zmniejszy także
przepustowość ciągów komunikacyjnych dla spacerowiczów w różnym wieku i kondycji.
Należałoby zacząć od tego, że już sama koncepcja prowadzenia jakichś tłumów ludzi Aleją
Wojska Polskiego w kierunku Cytadeli (w celu innym niż spacerowo-wypoczynkowy +
edukujący historycznie) jest błędem, jak również planowana, czy nadal projektowana tzw.
kładka przez Fosę prowadząca do muzeów na Cytadeli.
W ogóle pomysł przecięcia alei traktem przez jej środek jest dobry.
Bardzo dobra jest koncepcja spacerowego bulwaru na środku WP z możliwością
przechodzenia przez prostopadłe ulice
Chodniki na środkowym bulwarze WP powinny być na tyle szerokie, żeby spacerujący
mogli się bez problemu mijać. Należy rozważyć nawierzchnię z ubitej ziemi tak jak w
Ogrodzie Krasińskich
Na wschodnim rogu WP i Kozietulskiego podczas ostatniego remontu zrobiono
zagłębienie między chodnikiem i jezdnią, przez co np. dziecięcy wózek zatrzymuje się i
zaczyna "stawać dęba". Powinno to zostać poprawione
Chciałabym poprzeć projekt chodników w miejscach naturalnie wydeptanych ścieżek. Te
chyba zostały uwzględnione w najnowszym projekcie (zał. 3). To zdecydowanie najlepsze
rozwiązanie!
Przydepty powinny być zachowane. Nie blokować istniejących przejść ((IŻU))
Popieram pozostawienie ścieżek-skrótów na najbardziej uczęszczanych kierunkach.
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Popieram pozostawienie ukośnego ciągu pieszego od ul. Felińskiego do pl. Inwalidów,
gdyż jest on intensywnie, codziennie wykorzystywany jako skrót do zespoły szkół i do
przystanków komunikacji miejskiej przy pl. Inwalidów. Jako wieloletnia mieszkanka Alei
Wojska Polskiego potwierdzam, że skrót ten funkcjonował „od zawsze”.
Należy przyjąć za punkt wyjścia historyczny układ z 1931r. a nie przedepty
Przedepty, ścieżki są funkcją drugorzędną.
Chodniki na środkowym bulwarze prowadzące na ukos i prowadzące do rogów, przy
których nie ma pasów lub prowadzące do jezdni bez możliwości jej przekroczenia są
niepotrzebne, a zabierają miejsce na zieleń (np. chodnik prowadzący od jezdni WP
pomiędzy Wyspiańskiego i Brodzińskiego do skrzyżowania WP z Boguckiego, ale także
inne podobne)
Ocena krytyczna: skośne alejki, nawiązujące do przedeptów - dostosowanie układu
pieszych komunikacji do istniejących potrzeb, które obrazują przedepta, jest oczywiste, ale
nowe ciągi nie muszą mieć identycznego przebiegu i nie trzeba im nadawać równorzędnej
formy. Tymczasem w miejscu wąskich ścieżek, służących głównie szybkiemu
przemieszczaniu się z jednej strony ulicy na drugą, zaprojektowano szerokie chodniki,
czasem niewiele węższe od głównych ciągów wzdłużnych. Ponadto te skośne połączenia
podniesiono do rangi zasady kompozycji, dodając kolejne alejki w miejscach, gdzie
przedeptów nie ma, czyli nie istnieje potrzeba komunikacyjna. Takie dość gęste i regularne
skośne połączenia mogą zakłócać czytelność układu osiowego;
W południowo-zachodniej częsci mapki mamy ścieżke wewnątrz Alei prowadzącą pod
ukosem prosto na jezdnie. Tak to wygląda dzisiaj i jest to zupełnie bez sensu, bo pieszy
jest doprowadzony prosto na jezdnię, ślepo. To się powtarza w innych miejscach.
Skróty prowadzące bezpiecznie do przejść dla pieszych na obu jezdniach Alei Wojska
Polskiego to: od płd. skrzyżowania ul.Boguckiego z Al.WP do płn. skrzyżowania
l.Wyspiańskiego z Al.WP, od płd. skrzyżowania ul.Or-Ota z Al.WP do płn. skrzyżowania
ul.Boguckiego z Al.WP, od skrzyżowania ul.Bitwy pod Rokitną z Al.WP do północnego
skrzyżowania ul.Felińskiego z Al.WP, od płd. skrzyżowania ul.Felińskiego z Al.WP do
pl.Inwalidów – jest to najważniejszy, najczęściej uczęszczany skrót do przystanków przy
pl.Inwalidów, z którego korzysta najwięcej przechodniów m.in. uczniowie ze szkół przy
ul.Felińskiego). Skrótów nie powinno być zbyt wiele, gdyż zaburzą jednorodną przestrzeń
trawnika."
w obrębie Placu Inwalidów: nie przewidziano ciągów pieszych, które doprowadzałyby
możliwie wygodnie mieszkańców do przystanków tramwajowych i autobusowych oraz
zwiedzających od przystanków do zespołu muzeów na Cytadeli.
Popieramy poprawę warunków ruchu pieszego. Chodniki powinny być jak najszersze, żeby
zapewnić swobodne mijanie się pieszych i uwzględnić zarówno obecne natężenie ruchu
pieszego, jak i to, że będzie najprawdopodobniej wzrastać po planowanych zmianach.
Chodniki powinny też być równe i bez przeszkód na jak największej szerokości.
Ocena pozytywna: szerokie, wyniesione przejścia dla pieszych na osi Alei, obejmujące oba
ciągi piesze, z wykluczeniem możliwości parkowania,
Ocena pozytywna: analogiczne przejście, szerokie schody i plac na wschodnim
zakończeniu Alei
Ocena pozytywna: przejście dla pieszych w osi Alei przez ul. Mickiewicza.
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Popieram przejścia dla pieszych o osi alei – na przedłużeniu ścieżki mineralnej oraz
przejścia na wyniesieniach niezbędnych ze względów funkcjonalnych i wizualnych.
Zwiększy to bezpieczeństwo i komfort spacerowania oraz odczucie jednorodności
przestrzeni zieleni parkowej alei.
Brak nam zaufania, co do pomysłu tworzenia pasów dla pieszych przez środek Placu
Inwalidów przez coraz bardziej ruchliwą ulicę Mickiewicza. Pomysł ten budzi w nas obawy
o bezpieczeństwo naszych dzieci, ale również o nieumyślne tworzenie utrudnień w
płynnym ruchu samochodowym wokół i przez Plac.
Koniecznie trzeba zrobić przejście przez Mickiewicza zaznaczone na planie, uspokoi on
ruch w tej części ulicy, która sprzyja wciskaniu gazu do dechy.
Rzecz już z porządku ruchu drogowego - skrzyżowanie WP/Śmiałej jest w każdym miejscu
dramatycznie zastawiane samochodami z okolicznych biur. W weekendy jest tu zupełnie
pusto. Warto wytyczyć przejścia dla pieszych, bo nie da się swobodnie przejść.
Niejasności: Są informacje, że place nie są przedmiotem opracowania, warto byłoby
również wyjaśnić czy dotyczy to również przejścia dla pieszych w osi alei przez Plac
Inwalidów.
Przejścia dla pieszych w osi alei na przedłużeniu ścieżki mineralnej oraz przejścia na
wyniesieniach – zwiększy to bezpieczeństwo i zwiększy komfort spacerowania i
przemieszczania się przez aleję. Pozostawienie ścieżek-skrótów na ważnych kierunkach.
Niepokoi zbyt duża, jak się wydaje, liczba ukośnych łączników między wspomnianymi
szlakami, uszczuplająca powierzchnie trawników/centralnego pasa zieleni
W koncepcji brakuje możliwości przedostania się na projektowany bulwar na środku WP z
ul. Wyspiańskiego - brakuje potrzebnych pasów przy tym skrzyżowaniu, przynajmniej po
wschodniej stronie
W części WP na wschód od pl. Inwalidów brakuje przejść dla pieszych prowadzących na
środkowy bulwar przy skrzyżowaniu ze Śmiałą
Brakuje dojścia od ścieżki wzdłuż Cytadeli do środkowego bulwaru WP po północnej
stronie zachowanej działobitni (jest dojście po stronie południowej), mogłoby być przy
skrzyżowaniu z Mierosławskiego.
Ocena krytyczna: długi utwardzony plac na wschodnim odcinku Alei, między ul. Śmiałą i
Mierosławskiego – ingerencją w jednolity charakter alei jest już tak duża powierzchnia
utwardzona.
Niedopuszczalne jest lokalizowanie w zorganizowanej zieleni między ścieżkami
utwardzonych fragmentów nawierzchni, na których lokowane będą różne formy urządzeń
do rozmaitych aktywności, co zlikwiduje podstawową zasadę historycznej kompozycji
niezaburzonego ciągu pieszego i dalekiej perspektywy osi całego zabytkowego założenia.
Trakt biegnący środkiem alei na projekcie "wchodzi" w istniejący na skarpie plac zabaw.
Nie wiem, czy to jakaś pomyłka projektowa, ale nie w tym rzecz chyba, żeby zmniejszyć
plac zabaw?
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Nie podoba mi się pomysł, aby ta szeroka promenada niejako wchodziła (wpełzała) całą
swoją szerokością poprzez ulicę Mierosławskiego na skarpę w stronę działobitni - niszcząc
istniejący tam od lat, najlepszy i najbardziej lubiany, kameralny, bezpieczny PLAC ZABAW
dla małych dzieci-który jest na wagę złota w tej dzielnicy i w tym miejscu - na brzegu
Parku Fosa, wśród zieleni, ze zdrową nawierzchnią, przyjaźnie zacieniony.
Jakakolwiek kładka, czy most-nad starym sadem w Fosie-zniszczy bezpowrotnie charakter
tego ulubionego przez nie tylko Żoliborzan-miejsca swobodnego wypoczynku(z dziećmi,
psami..na trawie)wśród kwitnących lub owocujących drzew, w Parku Fosa i Stoki Cytadeli,
który jest również założeniem historycznym, jak i cały Żoliborz Oficerski i podlega
szczególnej ochronie Konserwatora Zabytków.
Zakładając, że trasa spacerowa Aleją WP-od Placu Grunwaldzkiego doprowadzi
spacerowiczów, czy rowerzystów do Cytadeli, do Parku Fosa-nie ma żadnego problemu by
przespacerować dalej przez ten piękny park w stronę Wisły, czy mijając na dole staw, tuż
za zakrętem po prawej stronie, znaleźć wejście do muzeów. A jeśli dla kogoś taki spacer
zbyt długi-to po to zniszczono i zrobiono wyłom w zabytkowym murze Cytadeli od strony
Wisłostrady, i zaprojektowano tam parkingi naziemne i podziemne, gdzie zmieszczą się
wszystkie autokary i samochody, właśnie żeby oszczędzić Stary Żoliborz i uchronić go
przed parkowaniem wycieczek od tej strony!
Niestety, projektowanie szerokiej promenady(szerszej niż ulica..), placu targowego(między
Śmiała a Cytadelą), rekonstrukcji Działobitni(nie z pobudek historycznych, tylko czysto
"handlowych") i projektowanie kładki nad fosą do Cytadeli- układa się nieubłaganie w
oczywisty złowieszczy CIĄG zamierzeń całkowitego zniszczenia charakteru naszej
zabytkowej, willowej, mieszkalnej dzielnicy...
Plac od strony Działobitni- cały w nawierzchni jest bardzo mocny. Mam obawy czy w takim
twardym charakterze nie stanie się miejscem Targu Śniadaniowego 24/7
NIE-dla kładki nad fosą, czyli kolejnym wejściem do Cytadeli..
od strony Wisłostrady zrobiono ogromnym kosztem wygodny dostęp do muzeów (i
parkingów), potrzeba kładki nad fosą jest już więc nieaktualna i w sytuacji gdy w mieście
mieszkańcy walczą o każdy kawałek zieleni, jest marnotrawstwem tej pięknej okolicy.
NIE-dla szerokiej betonowej promenady!
Wymianę na nowe zdegradowanych technicznie płyt chodnikowych i krawężników na całej
długości (od Pl. Grunwaldzkiego do Cytadeli) po obu stronach – północnej (obligatoryjnie)
i południowej (opcjonalnie), z uwzględnieniem także dwóch ciągów spacerowych w
obrębie pasa zieleni między jezdniami,
Dobranie nawierzchni chodnika, korespondującej estetycznie i materiałowo z użytą do
wykonania trotuarów (łączniki między przeciwbieżnymi jezdniami Al. WP) oraz ścieżek
spacerowych (pas zieleni między jezdniami) w pozostałych częściach alei, tak aby uniknąć
dysonansu i wizerunkowego chaosu.
Jak wspomniano w uwagach z dn. 24.03.2017 materiał użyty do wyłożenia szlaków
spacerowych powinien pod względem użytkowym i estetycznym uwzględniać przyszły
remont północnego (i opcjonalnie południowego, wyłożonego aktualnie tzw. kostką
Bauma) chodnika oraz chodników na odcinkach łączących przeciwbieżne jezdnie al. WP
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(na łącznikach na wysokości ulic: ks. Boguckiego, Or-Ota, Felińskiego, Śmiałej).

UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
- al. Wojska Polskiego
Nawierzchnia powinna zapewniać łatwe sprzątanie (odśnieżanie, zamiatanie) oraz
bezproblemowe poruszanie się użytkowników w różnych porach dnia i roku (w tym osób
na wózkach inwalidzkich, niepełnosprawnych, z wózkami dziecięcymi itp.)
Liczba rodzajów nawierzchni, proponowanych w projekcie, może prowadzić do sytuacji, w
której w granicach pasa drogowego al. WP występować będą jednocześnie: - płyty
chodnikowe stare (zdegradowane) i nowe (chodnik północny), - kostka betonowa Bauma
(chodnik południowy), - nawierzchnia mineralna typu hanse-grand z obrzeżami z listew
stalowych (ciąg centralny – aleja główna w pasie zieleni), - nawierzchnia utwardzona z
dużych płyt betonowych o fakturze uszlachetnionej (place/placyki, aneksy wypoczynkowe),
- nawierzchnia ziemno-żwirowa alejek bocznych (w pasach między szpalerami
wewnętrznymi i zewnętrznymi) ; [wymieniona w legendzie do rysunku, nie występuje w
wizualizacji koncepcji zagospodarowania], co grozi powstaniem estetycznego dysonansu
oraz stylistycznego chaosu.
Wątpliwości nasuwa zaplanowanie przebiegu bocznych alejek między wewnętrznymi i
zewnętrznymi szpalerami drzew. Nie przewidziano ich oświetlenia (por. MAŁA
ARCHITEKTURA), a zaprojektowana nawierzchnia ziemno-żwirowa, trudna do sprzątania, o
nierównej powierzchni, zdecydowanie nie będzie zachętą do korzystania z niej przez
rodziców z wózkami czy przez osoby w podeszłym wieku.
Czy w związku z tym planowana jest wymiana nawierzchni typu chodników oraz jaki
materiał jest przewidziany do zastosowania?
Materiał użyty do wyłożenia ścieżek powinien pod względem użytkowym i estetycznym
przyszły remont północnego (i opcjonalnie południowego, wyłożonego aktualnie tzw.
kostką Bauma) chodnika oraz chodników na odcinkach łączących przeciwbieżne jezdnie Al.
WP (na łącznikach na wysokości ulic: ks. Boguckiego, Or-Ota, Felińskiego, Śmiałej – por.
dokumentacja foto i Ad2).
Nawierzchnia powinna zapewniać łatwe sprzątanie (odśnieżanie, zamiatanie) oraz
bezproblemowe poruszanie się użytkowników (w tym osób na wózkach inwalidzkich,
niepełnosprawnych z wózkami dziecięcymi itp.) Kryteria te spełniają płyty
chodnikowe/betonowe o wymiarach 50x50 cm.
Stan zdegradowanych technicznie płyt chodnikowych i krawężników (szczególnie na
łącznikach: ul. Boguckiego i Or-Ota, a to za sprawą parkujących samochodów) wzdłuż
łączników kwalifikuje je do wymiany, zależnej wszakże od wielkości posiadanych środków
finansowych. Niezbędne jednak jest położenie nowej nawierzchni chodnikowej na końcach
obu alejek spacerowych w obrębie każdej z jednostek terenowych: ZP-3a, ZP3b, ZP-3c, ZP3d, ZP-5a, ZP-5b wraz z obniżeniem do poziomu jezdni krawężników chodnika (krawężnik
najazdowy). Sprofilowane rampy krawężnikowe zapewnią bezpieczny i bezkolizyjny ruch
na całej długości ciągów spacerowych.
Uzasadnione jest także położenie nowego trotuaru na wysokości ul. Bitwy pod Rokitną,
gdzie, straszący popękanymi płytami, istniejący chodnik prowadzi wprost do nowo
wzniesionego monumentu, poświęconego pamięci rotmistrza Pileckiego.
Niezależnie od powyższego potrzeba remontu północnego chodnika pozostaje cały czas
aktualna. Podczas planowania tej inwestycji zasadne jest: - sprawdzenie czy nie
kolidowałoby ona z planowanymi przez wspólnoty/spółdzielnie remontami
fundamentów/elewacji budynków, czy też ich nadbudową (np. w przypadku wspólnoty Al.36
WP 32 w 2018 roku), co mogłoby doprowadzić do zniszczenia nowo położonego trotuaru.
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20 lipca 2017 r. opublikowany został raport z konsultacji społecznych, który zawierał
koncepcję rewitalizacji Al. Wojska Polskiego opracowaną przez firmę Abies Architektura
Krajobrazu (główny projektant – mgr inż. arch. krajobrazu Barbara Kraus-Galińska) i
zapewnienie, że budżet na 2017 r. „obejmie realizację centralnego ciągu pieszego z
ławkami, koszami i pojemnikami na psie odchody”. W trakcie konsultacji społecznych
podkreślano, że centralne usytuowanie ciągu spełnia wymogi techniczne nie kolidując ze
strefą przebiegu magistralnych przewodów infrastruktury technicznej (m.in. kolektor
ciepłowniczy). Ponadto projektowana centralna ścieżka przebiega w bezpiecznej
odległości od systemów korzeniowych drzew rosnących w Alei. W podsumowaniu raportu
napisano, że „pozostałe elementy koncepcji mogą być realizowane w przyszłości, w
zależności od środków przeznaczonych na ten cel”. Ścieżka ta nie została dotąd
zrealizowana.
Należy jak najszybciej doprowadzić do zatwierdzenia projektu realizacyjnego centralnego
ciągu pieszego projektowanego przez firmę Abies Architektura Krajobrazu w ramach
budżetu partycypacyjnego i wybudować ją. Będzie to zgodne z oczekiwaniami obywateli
zaangażowanych w budżet partycypacyjny i porządkiem prawnym.
Koncepcja Al.Wojska Polskiego przedstawiona w dniu 24.03.2018 r. w czasie konsultacji
społecznych zawiera cenne elementy, jak: wyniesienie poziomu poprzecznych ulic
zapewniające ciągłość ciągu pieszego,
Projekt z budżetu partycypacyjnego zawierał: Opracowanie projektu koncepcyjnego oraz
dokumentacji wykonawczej przebiegu ścieżki centralnej o nawierzchni mineralnej na
odcinku od ul. Boguckiego do placu Inwalidów, a następnie jej realizacja wraz z
elementami funkcjonalnych form małej architektury: nowych ławek i koszy na śmieci, po
uprzednim zdemontowaniu istniejących fragmentów chodników i placyków.
Historyczne założenie alei Wojska Polskiego to monumentalna oś urbanistyczna Żoliborza
wg projektu Antoniego Jawornickiego, zrealizowana po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, z funkcją upamiętnienia chwały oręża polskiego, o jednorodnej
urbanistycznej kompozycji przestrzennej monumentalnego założenia zieleni parkowej, z
centralnie usytuowanym spacerowym ciągiem pieszym wzdłuż całego założenia. Z ww.
względów niewłaściwe jest dzielenie centralnego pasa zieleni wraz z ciągiem spacerowym
przebiegającym na osi całego założenia na niewielkie fragmenty o małej skali
przestrzennej i wprowadzanie na ich utwardzonych nawierzchniach: - prowizorycznie
zadaszonych, prawdopodobnie nowych funkcji festynowo-jarmarcznych (od Cytadeli do
ul. Śmiałej); - różnych urządzeń do aktywności sportowo-rekreacyjnej (między pl.
Inwalidów a pl. Grunwaldzkim).
JEZDNIE I DROGI DLA ROWERÓW
Warto zwrócić uwagę na drogi serwisowe żeby wykonawcy nie rozorali terenu - AWP jest
szeroka i nie będzie możliwości komfortowego dostępu od jezdni.
Biorąc pod uwagę to co dzieje się teraz- rozjechane trawniki, od razu warto w koncepcji
przewidzieć którędy będą się poruszać ekipy firm sprzątających albo tych wycinających/
sadzących drzewa. Można już teraz pomyśleć o zaplanowaniu takich utwardzonych lub w
inny sposób wzmocnionych szlaków (albo miejsc parkingowych np Minister przyjeżdża
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pod pomnik Pileckiego i gdzie ma się zatrzymać?) aby przy każdej koniecznej do
wykonania pracy nie musieć rozjeżdżać zieleni.
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Czy zakładając wyniesienie nawierzchni jezdni do poziomu chodników, biegnących wzdłuż
wspomnianych łączników – zamiast zastosowania krawężników najazdowych / ramp
krawężnikowych – wzięto pod uwagę np. kwestie odśnieżania tych odcinków jezdni, czy
też przejezdności ul. Felińskiego przy istniejącym natężeniu ruchu?
Pozytywnie oceniam wyprostowanie zachodniego odcinka północnej jezdni.
Przejazd z WP na Broniewskiego i Żoliborz Południowy powinien być zachowany

Infrastruktura drogowa służąca uspokojeniu ruchu — w ostatnich latach doszło do
korzystnych zmian w infrastrukturze drogowej na al. Wojska Polskiego. Przedstawiona
koncepcja zazielenienia wpisuje się w trend dobrych pomysłów na rewitalizację al. Wojska
Polskiego. Nowe nasadzenia i system ścieżek tworzą przestrzeń służącą wypoczynkowi,
zwłaszcza osób z małymi dziećmi i opiekunów psów. W tym kontekście uzasadnione
byłoby wprowadzenie infrastruktury drogowej służącej uspokojeniu ruchu, w celu
zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa osób odwiedzających pas zieleni na al. Wojska
Polskiego. W mojej opinii najbardziej korzystnym, efektywnym a zarazem estetycznym
rozwiązaniem byłoby stworzenie skrzyżowań z wyniesioną powierzchnią (skrzyżowania z
wyniesioną tarczą) w obrębie skrzyżowań innych dróg dochodzących do al. Wojska
Polskiego, przynajmniej na odcinku pl. Inwalidów–pl. Grunwaldzki. Obecnie, nagminnie
zdarza się, że pojazdy jadące al. Wojska Polskiego przekraczają dozwoloną prędkość i nie
zwalniają przed skrzyżowaniami. W opinii mojej oraz wielu innych mieszkańców, takie
rozwiązanie jest bardzo pożądane. Ponadto, warto podkreślić, że doświadczenia chociażby
z Łodzi uczą, że skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią nie stanowią przeszkody dla
pojazdów komunikacji zbiorowej.
Korzystnym rozwiązaniem byłoby także wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h
w obrębie al. Wojska Polskiego.
Planowana zmiana organizacji ruchu, a przede wszystkim wprowadzenie strefy z
ograniczeniem prędkości do 20-30 km – strefa taka spowolni ruch i zwiększy
bezpieczeństwo.
Popieram planowaną zmianę organizacji ruchu, a przede wszystkim wprowadzenie strefy z
ograniczeniem prędkości do 20-30 km/h, która spowolni ruch i zwiększy bezpieczeństwo
użytkowników.
Popieram wprowadzenie strefy pieszej lub strefy „tempo 30” z ograniczeniem prędkości
do 30 km.
Zatoka autobusowa na pl. Inwalidów — na ulicy Mickiewicza cały czas funkcjonuje zatoka
autobusowa na pl. Inwalidów. Jest to rozwiązanie niekorzystne, gdyż zmniejsza
przepustowość drogi – autobus, który może przewieźć większą liczbę pasażerów traci czas
na wjazd i wyjazd zatoki, a w korku samochody osobowe zajmują miejsce autobusu,
korzystając z jego postoju w zatoce autobusowej. W okolicy, w tym na ulicy Mickiewicza
funkcjonują już przystanki autobusowe bez zatok – w opinii wielu mieszkańców jest to
rozwiązanie sprawdzone i korzystne, zwłaszcza w sytuacjach takich jak poranny szczyt
komunikacyjny, gdyż faworyzuje komunikację zbiorową. Ponadto, odzyskaną w ten sposób
przestrzeń można przeznaczyć na poszerzenie chodnika i odpowiednio nowe nasadzenia.
Wpuścić fragment Wisłostrady w tunel aby uzyskać piękny park mający swą kontynuację z
fosy aż do Wisły.
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INNE UWAGI
Monumentalna oś urbanistyczna Żoliborza, aleja Wojska Polskiego, wymaga jak najszybciej
rewitalizacji – ze względu na wieloletnie zaniedbania, a także zniszczenia, jakich dokonał w
2017 roku wykonawca remontu jezdni. Dlatego oczekujemy na rewitalizację w jak
najszybszym terminie projektu z budżetu partycypacyjnego pt. Rewitalizacja Alei Wojska
Polskiego, podobnie jak i mieszkańcy, którzy w 2016 roku oddali głos na ww. zwycięski
projekt. Zgodnie z zasadami budżetu projekt ten powinien być realizowany w 2017 roku.
Projekt z budżetu partycypacyjnego zawierał ideę koncepcji i kierunków rewitalizacji
zielonego pasa na osi ale Wojska Polskiego na całej jej długości, która poprzedzona była
konsultacjami społecznymi. Zostało to przeprowadzone w 2017 roku i rezultaty ZDM
przedstawił we wrześniu 2017.
W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne podjęcie prac realizacyjnych zgodnie z
projektem „Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego”
Przedstawiona przez ZZW idea intensywnego zagospodarowania zieleni w alei Wojska
Polskiego jest bardzo trafna i od dawna oczekiwana przez mieszkańców. Ponieważ projekt
z budżetu partycypacyjnego, z uwagi na dostępne finansowanie był ograniczony, to
logiczne wydaje się, że plany ZZW powinny dotyczyć kolejnych prac uzupełniających, które
są nieodzowne w przestrzeni alei Wojska Polskiego. Prosimy jednak, aby ZZW zapoznał się
ze szczegółami projektu realizacyjnego z budżetu partycypacyjnego, tak, aby te prace były
zsynchronizowane.
W wyniku podjęcia przez Zarząd Dróg Miejskich praz nad rewitalizacją projektu po
przeprowadzonych konsultacjach powstała kompleksowa koncepcja rewitalizacji całości
alei. Dalsza prace zostały niestety wstrzymane, a w chwili obecnej nie jest jasne, która
jednostka Urzędu M. St. Warszawy, jest odpowiedzialna za jego realizację.
Postulowany zakres prac, biorąc pod uwagę choćby koszty materiałowe (koszt 1 mb
krawężnika ok. 100 zł; koszt 1 m2 powierzchni wyłożonej płytami chodnikowymi ok. 50 zł)
pociągałby za sobą łączne wydatki wyrażające się w każdym wypadku kwotą
siedmiocyfrową, co dotychczas stanowiło przesłankę do odraczania rozpoczęcia inwestycji.
Środki przeznaczone w ramach Budżetu Partycypacyjnego dają szansę na rozpoczęcie
etapowej realizacji kompleksowej rewitalizacji Al. Wojska Polskiego.
Wnioskuję o optyczne zneutralizowanie niecentrycznego usytuowania pomnika Czynu
Zbrojnego Polonii Amerykańskiej (przesunięty w stosunku do osi alei w stronę
południowej jezdni al. WP 56).
Popieramy objęcie pracami rewitalizacyjnymi całego założenia alei Wojska Polskiego od
Cytadeli do placu Grunwaldzkiego.
Historyczne założenie miasta-ogrodu Żoliborza jest najwłaściwszą przestrzenią da realizacji
pierwszych całościowych projektów ZZW, których jednym z elementów jest rewitalizacja
historycznego założenia urbanistycznego alei Wojska Polskiego. Ze swojej strony
deklarujemy chęć stałej współpracy.
Przede wszystkim ze względu na unikalny, zabytkowy charakter przestrzeni należy uzyskać
wytyczne konserwatora do pracy nad projektem koncepcyjnym.
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Historyczne założenie alei Wojska Polskiego to monumentalna oś urbanistyczna Żoliborza
wg projektu Antoniego Jawornickiego, zrealizowana po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, z funkcją upamiętnienia chwały oręża polskiego, o jednorodnej
urbanistycznej kompozycji przestrzennej monumentalnego założenia zieleni parkowej, z
centralnie usytuowanym spacerowym ciągiem pieszym wzdłuż całego założenia. Z ww.
względów niewłaściwe jest dzielenie centralnego pasa zieleni wraz z ciągiem spacerowym
przebiegającym na osi całego założenia na niewielkie fragmenty o małej skali
przestrzennej i wprowadzanie na ich utwardzonych nawierzchniach: - prowizorycznie
zadaszonych, prawdopodobnie nowych funkcji festynowo-jarmarcznych (od Cytadeli do
ul. Śmiałej); - różnych urządzeń do aktywności sportowo-rekreacyjnej (między pl.
Inwalidów a pl. Grunwaldzkim). Jest to kierunek całkowicie sprzeczny z zabytkowym
charakterem tej przestrzeni, jej historycznej funkcji oraz bezpośredniego sąsiedztwa
istniejących pomników. Spowoduje to degradację jej monumentalizacji skali i znaczenia
dla wartości kulturowych.
Wnioskuję o optyczne zneutralizowanie niecentrycznego usytuowania pomnika Czynu
Zbrojnego Polonii Amerykańskiej (przesunięty w stosunku do osi alei w stronę
południowej jezdni Al. WP 56).
Warto pamiętać że Targ Śniadaniowy to wydarzenie komercyjne, które budzi niechęć
części mieszkańców. Ze zdziwieniem zauważyłem, że w projekcie mamy wyznaczoną
przestrzeń targową ze stoiskami. Istniejace dziś zagospodarowanie przestrzeni wynika z
tego, że w miejscu tym był kiedyś... parking samochodowy. W projekcie powstałym
podczas konsultacji społecznych ten fragment WP wygląda dużo ciekawiej, w projekcie
ZZW mamy do czynienia z wybetonowanym placem - powinno być więcej zieleni.
Idąc dalej na zachód - trakt biegnący środkiem alei na projekcie "wchodzi" w istniejący na
skarpie plac zabaw. Nie wiem, czy to jakaś pomyłka projektowa, ale nie w tym rzecz chyba,
żeby zmniejszyć plac zabaw?
Radykalne przybliżenie do frontowej elewacji – w związku z nowo wytyczonym
przebiegiem pasa ulicznego – ruchu kołowego pojazdów (w tym autobusów), ze
wszystkimi tego negatywnymi dla stanu technicznego budynku skutkami.
Wobec faktu, że koncepcja ZZW zazielenienia al. WP nawiązuje do wariantu,
przewidującego wyprostowanie północnej jezdni al. WP, W razie wystąpienia szkód,
będących następstwem utrzymania w mocy powyższej opcji i w konsekwencji, realizacji
inwestycji drogowej w kształcie prezentowanym w mpzp Żoliborza Historycznego i
powielonym w koncepcji Centrum Lokalnego oraz w projekcie mpzp Żoliborza
Południowego, Zarząd WM al. WP 56 zachowuje sobie prawo do występowania z
roszczeniami o charakterze prawnym i finansowym wobec podmiotów za zaistnienie
takiego stanu rzeczy odpowiedzialnych.
Nie otrzymaliśmy informacji jakie działania poza kwestiami regulacji ruchu (przejścia dla
pieszych, strefa ograniczenia prędkości), dwoma ścieżkami, wycinką drzew i nasadzeniami
krzewów będą realizowane.
Oczekiwalibyśmy informacji jaki będzie harmonogram prac, ze szczególnym
uwzględnieniem robót planowanych na 2018 rok.
W związku ze zmianą warunków realizacji projektu pt.: „Rewitalizacja Alei Wojska
Polskiego” proszę o harmonogram prac, ze szczególnym uwzględnieniem robót
planowanych na 2018 rok.
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UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
- al. Wojska Polskiego
Prosimy o rozważenie montażu instalacji nawadniającej.
Deklarowaną przez ZDM przyczyną odrzucenia projektu jest nałożenie się terminu
ewentualnego remontu północnego chodnika na okres wymiany istniejącej sieci gazowej,
biegnącej pod tymże chodnikiem. Wg najnowszych informacji, uzyskanych od firmy JT
Projekt (przygotowującej projekt przebudowy sieci) istnieje szansa na wykonanie robót
jeszcze w bieżącym, 2017 roku.
Ze względu na szczupłość przyznanych środków (262 000 zł) za priorytetowe uznać
wypada: Rekultywację trawników i dokonanie nowych nasadzeń, w liniach wyznaczanych
przez istniejące szpalery, przy zachowaniu maksymalnej ochrony już rosnących,
kilkudziesięcioletnich drzew i objęciu ich opieką dendrologiczną/arborystyczną. Mając na
uwadze, że tylko ekosystem dorodnego, wyrośniętego drzewa przynosi wszystkie korzyści
z niego płynące (absorpcja zanieczyszczeń, regulacja temperatury i ochrona przed zbytnim
nasłonecznieniem, retencja wód opadowych, ochrona przed hałasem) należałoby
dokonywać nasadzeń zastępczych wyłącznie okazami o kilkumetrowej wysokości.
Do rozważenia pozostaje opcja potraktowania któregoś z obszarów jednostek terenowych
(np. ZP-3b) jako wyłączonego z „użytkowania” przez czworonogi, a przeznaczonego dla
rodziców z małymi dziećmi.
Zarówno w mpzp Żoliborza Historycznego, jak i projekcie MPZP Żoliborza Południowego
brak jest zupełnie odniesień do danych empirycznych, dotyczących faktycznego natężenia
ruchu kołowego w obrębie pl. Grunwaldzkiego (a więc i al. WP) i związanej z tym emisji
zanieczyszczeń, oraz estymacji tych parametrów w wypadku realizacji planowanych
przekształceń, przynoszących w efekcie negatywne dla zdrowia mieszkańców
konsekwencje (koncentracja szkodliwych związków/stopnia zanieczyszczeń, hałas,
drgania).
Relacja ścisłej współzależności wiąże tematy dobroczynnej roli, jaką odgrywa zieleń
miejska (absorpcja zanieczyszczeń, regulacja temperatury i ochrona przed zbytnim
nasłonecznieniem , retencja wód opadowych i intercepcja wody przez roślinność,
ekranowanie przed hałasem) oraz negatywnymi konsekwencjami likwidacji drzew,
krzewów i trawników na odcinku al. WP dobiegającym do pl. Grunwaldzkiego i w rejonie
samego pl. Grunwaldzkiego.
Na grafice obrazującej plany zazielenienia al. Wojska Polskiego brak jest legendy, co
utrudnia interpretację postulowanych zmian.
Nie jest jasne np. co oznaczają żółte pasy, stanowiące tło dla wewnętrznych (patrząc osi
alei) szpalerów drzew.
Koncepcja zazielenienia al. WP, podlegając konsultacjom społecznym, skierowane jest
także do nieprofesjonalistów, stąd wskazane byłoby na przykład posłużenie się przy opisie
zamierzeń w zakresie nasadzeń/dosadzeń uzupełniających/zastępczych klasyfikacją
przyjętą w Standardach kształtowania zieleni Warszawy (październik 2016r.) (podział na
cztery klasy wielkości drzew), charakterystyką gatunków i odmian drzew do sadzenia w
różnych warunkach siedliskowych itp.
Aleja Wojska Polskiego wymaga jak najszybciej rewitalizacji, ze względu na wieloletnie
zaniedbania, zły stan roślinności, brak odpowiedniej infrastruktury dla pieszych oraz osób
korzystających z tej przestrzeni w celach rekreacyjnych. Projekt z budżetu
partycypacyjnego pt. Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego, powinien zostać wykonany do
końca 2017 roku czego oczekują wszyscy mieszkańcy tego obszaru oraz osoby, które na 41
niego głosowały. Dodam, że był to najlepiej oceniony projekt przez mieszkańców w 2016
roku w tym okręgu na Żoliborzu.

JAKIE ZMIANY
PLANUJEMY?
- Słowackiego
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 szybkorosnące i łamliwe gatunki, takie jak klony
jesionolistne i topole stwarzające, jako okazy dorosłe, zagrożenie podczas silnych wiatrów.
W miejscach gdzie występują drzewa tego gatunku proponowana jest ich sukcesywna
wymiana na inne gatunki, odpowiednie dla nasadzeń ulicznych.
• Łączenie przestrzeni publicznych w sieć zielonych terenów rekreacyjnych.
Fragmenty i mniejsze obszary terenów zieleni zostały funkcjonalnie połączone w obszary
spacerowo-rekreacyjne o większej intensywności i ciągłości. Zaproponowano dla nich
„scenariusze” użytkowe poprzez rozmieszczenie funkcji rekreacyjnych dla różnych kategorii
wiekowych. Połączenie funkcjonalne drobnych obszarów zieleni pozwoli na zwiększenie ich
funkcjonalności, a co za tym idzie wzmocnienie intensywności ich użytkowania przez
mieszkańców. Scalenie tych terenów będzie miało wpływ na zwiększenie ich znaczenia
użytkowego jako elementu zielonej infrastruktury miasta.
• Wprowadzenie różnorodności funkcjonalnej i przestrzennej w ciągi uliczne. W
miejscach, w których było to możliwe zaproponowano przestrzenie miejskie o
różnorodnych funkcjach i charakterystycznym wyglądzie, wzmacniające lokalną tożsamość
miejsc i nadające im indywidualny charakter. Będą to przestrzenie pozwalające na
interakcje sąsiedzkie, czy spotkania ze znajomymi, miejsca, które stworzą centra lokalne
o różnorodnej skali. Do uzyskania tego celu, w niektórych lokalizacjach wykorzystano
istniejący rozproszony handel, czy też wejścia w przestrzenie parkowe. Tereny te zostały
odpowiednio wyposażone w nowe nawierzchnie, elementy małej architektury
i charakterystyczne dla miejsca rozpoznawalne nasadzenia.
• Minimalizacja kosztów utrzymania zieleni. W koncepcji zaproponowano wymianę jak
największej ilości trawników, które wymagają szczególnie w sezonie letnim intensywnej
pielęgnacji, na łanowe nasadzenia krzewów i bylin okrywowych lub na łąki kwietne, które
mają pod tym względem mniejsze zapotrzebowanie. Zaproponowane nasadzenia są też
bardziej odporne na miejskie warunki klimatyczne. Oprócz oczekiwanego zmniejszenia
nakładów na pielęgnację, efektem powinno być zaaranżowanie bardziej interesujących pod
względem doboru gatunków i estetyki miejskich terenów zieleni, wzbogacenie
bioróżnorodności przestrzeni ulicy i stworzenie nowych siedlisk dla owadów (np. zapylaczy)
oraz mniejszych zwierząt, w tym ptaków.
• Wykorzystanie naturalnych procesów ekologicznych w pielęgnacji terenów
zielonych, 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?
- Słowackiego
Ulica Słowackiego jest ważną ulicą w układzie kompozycyjnym Parku Żeromskiego i Placu
Wilsona, kontynuującą ich oś kompozycyjną. Jest to także ważna arteria komunikacyjna
łącząca stary Żoliborz z Bielanami i Marymontem.
Projekt koncepcyjny dla tej ulicy przewiduje dodatkowe nasadzenia jesionu wyniosłego,
który jest obecnie jednym z dominujących gatunków w tej przestrzeni. Okazy chore i
zagrażające bezpieczeństwu powinny być, po szczegółowych ekspertyzach
dendrologicznych, poddane zabiegom pielęgnacyjnym, a niektóre z nich usunięte i
wymienione.
Zachodni kraniec ulicy Słowackiego, zaprojektowano wokół węzła komunikacyjnego tak,
aby ułatwić przesiadki pomiędzy rożnymi środkami komunikacyjnymi i jednocześnie
stworzyć przestrzeń miejską przyjazną pieszym. Przestrzeń po północno-zachodniej stronie
ulicy Słowackiego, pomiędzy przystankami tramwajowymi, przystankami autobusowymi i
wejściem do metra, zaprojektowano w formie placu miejskiego. Pomiędzy placem
a budynkami na północ od pętli wzmocnione zostały istniejące nasadzenia tak, aby
stworzyć pas zieleni buforowej. Po drugiej stronie ulicy także zaproponowano stworzenie
przestrzeni miejskiej pozwalającej na wybudowanie małych pawilonów handlowych i
wprowadzenie sezonowych stoisk z warzywami i owocami.
W części środkowej ulicy proponowana jest intensyfikacja alejowego charakteru nasadzeń
jesionu wyniosłego przez dodanie nowych okazów wzdłuż pierzei północnej, pomiędzy
fasadami budynków i torami tramwajowymi. Tutaj także w miejscach, gdzie jest to możliwe
zaprojektowano obsadzenie krawędzi strefy torowiska tramwajowego żywopłotami z irgi
błyszczącej (Cotoneaster lucidus).
W północno- wschodniej części terenu opracowania zaproponowano rewitalizację
przestrzeni przy Urzędzie Dzielnicy Żoliborz, której założeniem jest uporządkowanie
przestrzeni placu. W koncepcji ujednolicono go poprzez wprowadzenie nowej nawierzchni
oraz wzmocniono jego rangę dodając naziemne przejście dla pieszych na wysokości
urzędu. To rozwiązanie spełni od lat wysuwane postulaty mieszkańców i ostatecznie bardzo
poprawi funkcjonowanie komunikacji pieszej na placu. Obecne w tym miejscu funkcje
handlu i usług zostałyby zachowane i skupione w głębi przestrzeni pomiędzy budynkiem
urzędu a Merkurym. Formalny charakter przestrzeni zostałby podkreślony poprzez
nasadzenie boskietu z lipy holenderskiej ‘Pallida’ (Tilia europea ‘Pallida’).
Na północno - wschodnim krańcu ul. Słowackiego, przedstawiono wersję projektu
zakładającą przeniesienie istniejącego przystanku tramwajowego na środek Placu Wilsona
(stworzenie węzła przesiadkowego po usunięciu jezdni łączącej ulicę Mickiewicza i ulicę
Słowackiego). Miejsce pozostawione po przystanku przeznaczono na dodatkowe
nasadzenia jesionów wyniosłych i roślinności niskiej.

Układ drogowy
Za punkt wyjścia do projektowania układu drogowego i infrastruktury pieszej oraz
rowerowej ulicy Słowackiego zaadaptowano projekt przebudowy ulicy otrzymany od
zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Ze względu na przewidywany bliski 43
termin realizacji tego projektu przyjęto ujęte w nim rozwiązania jako stan istniejący.

JAKIE ZMIANY
PLANUJEMY?
- Mickiewicza
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 roślinności 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 zastosowano ochronę pieszych jako „najsłabszych” użytkowników przestrzeni ulicznych
i niewyodrębnienie, na przykład nowych ścieżek rowerowych kosztem przestrzeni pieszej.
Łączenie przestrzeni publicznych w sieć zielonych terenów rekreacyjnych. Fragmenty i mniejsze
obszary terenów zieleni zostały funkcjonalnie połączone „wzmocnionymi” przejściami dla
pieszych w większe obszary spacerowo - rekreacyjne. Zaproponowano dla nich „scenariusze”
użytkowe poprzez rozmieszczenie różnorodnych funkcji rekreacyjno-sportowych dla różnych
kategorii wiekowych. Połączenie funkcjonalne mniejszych obszarów terenów zieleni pozwoli na
wzmocnienie intensywności ich użytkowania przez mieszkańców oraz zwiększy znaczenie tych
terenów jako ważnego elementu zielonej infrastruktury miasta. Wzmocniono też ciągłość zieleni
przyulicznej występującej wzdłuż jezdni jak i torowiska.
Wprowadzenie różnorodności funkcjonalnej i przestrzennej w ciągi uliczne. W miejscach, w
których było to możliwe zaproponowano przestrzenie miejskie o różnorodnych funkcjach i
charakterystycznym wyglądzie, wzmacniające lokalną tożsamość miejsc i nadające im
indywidualny charakter. Będą to przestrzenie spotkań sąsiadów i znajomych, które stworzą centra
lokalne o różnorodnej skali. W niektórych lokalizacjach wykorzystano do tego pasy zieleni
rozdzielające dwie jezdnie drogowe, w innych skrzyżowania ulic z ważnymi lokalnie usługami.
Rozmieszczono na nich różnorodne funkcje rekreacyjne, sportowe, handlowe albo po prostu
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 lub na łąki kwietne, 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. Tego typu nasadzenia zwiększą bioróżnorodność gatunkową i siedliskową przestrzeni
ulicy.
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.
W ciągu ulicy Mickiewicza można wyodrębnić charakterystyczne odcinki:
Od wiaduktu przy Dworcu Gdańskim do placu Inwalidów
Plac Inwalidów - plac Wilsona
Od placu Wilsona do ulicy Potockiej
Odcinek od ulicy Potockiej do wiaduktu nad Trasą Armii Krajowej
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Odcinek 1 ulicy Mickiewicza jest otoczony zwartą zabudową wielorodzinnych budynków z
lat 30-tych. Ma charakter typowo miejski. Jest on obsadzony szpalerami jesiona
pensylwańskiego. W projekcie proponuje się uzupełnienie alei w miejscach, gdzie okazy
starsze zostały usunięte lub wcześniej posadzono inne gatunki lub odmiany (‘Globosum’). W
przyszłości należałoby zastanowić się nad kompleksową wymianą całości alei na tym
odcinku, aby zapobiec zatarciu się charakteru nasadzeń przy stopniowym wprowadzaniu
młodych drzew, szczególnie po usunięciu okazów starszych, chorych i zagrażających
bezpieczeństwu.
Strome skarpy wiaduktu przy Dworcu Gdańskim zaproponowano obsadzić ozdobnymi
krzewami okrywowymi oraz łanami łąki kwietnej, co umożliwi zmniejszenie nakładów na ich
pielęgnację, a także pozwoli na uatrakcyjnienie skarp. W sąsiedztwie chodnika pozostawiono
3,5 - metrowy pas trawnika z myślą o właścicielach psów i ich podopiecznych.
Po stronie wschodniej - bardziej cienistej, pod istniejącymi dużymi drzewami zaprojektowano
nasadzenia z cebul ozdobnych w trawnikach oraz trawniki ekstensywne.

Po zachodniej stronie ulicy Mickiewicza, przy skrzyżowaniu z ul. Zajączka zaproponowano
stworzenie niewielkiej przestrzeni miejskiej ze specjalnie zaprojektowanym małym
pawilonem handlowym, w którym zostaną zlokalizowane funkcje obecnie istniejącego kiosku
i straganu warzywnego. Dodatkowo pod istniejącymi dużymi drzewami, które obecnie rosną
w nawierzchni pojawią się elementy małej architektury, jak ławki do wypoczynku, kosze na
śmieci.
Wzdłuż pierzei zachodniej, na odcinku pomiędzy ulicą Zajączka i placem Inwalidów,
zaproponowano przeniesienie nawierzchni pieszej spod fasad budynków bliżej jezdni, co
pozwoli na stworzenie strefy buforowej pomiędzy chodnikiem a budynkami, lepszy dostęp
do miejsc parkingowych oraz ciekawsze usytuowanie ogródków kawiarnianych.
Prowadząca przez wiadukt nad Dworcem Gdańskim dwukierunkowa droga dla rowerów,
zarówno po wschodniej i zachodniej stronie, po przekroczeniu ul. Zajączka przechodzi w ciąg
pieszo rowerowy. Następnie jest kontynuowana ponownie jako dwukierunkowa droga dla
rowerów po stronie zachodniej ulicy Mickiewicza.
Projekt przewiduje zintensyfikowanie użytkowania placu Inwalidów poprzez:
• Wzmocnienie funkcjonalnego połączenia placu z Aleją Wojska Polskiego małymi placami
pieszo - jezdnymi;
• Połączenie jego dwóch części rozdzielonych dwoma jezdniami ulicy Mickiewicza
dodatkowymi przejściami dla pieszych;
• Wprowadzenie dodatkowych nasadzeń bylinowych wydzielających centralny trawnik/łąkę
rekreacyjną;
• Wprowadzenie małego pawilonu kawiarnianego przeznaczonego dla najemcy, który także
zadbałby o odpowiedni program społeczno–kulturalny, czy usługowy,
• Pozwoli to na przekształcenie placu Inwalidów w centralny element systemu terenów
zieleni w tej części Żoliborza.
• Na osi placu Inwalidów, wzdłuż ul. Mickiewicza utrzymano strzyżony trawnik w celu
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podkreślenia głównej osi widokowej.
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Odcinek 2 Na tym odcinku nastąpiło zawężenie jezdni z układu 2x1 na 1x1. Generalnie układ
krawężników nie uległ zmianie. W dotychczasowej szerokości ulicy pojawiły się miejsca
postojowe w układzie równoległym po stronie wschodniej oraz dwukierunkowa ścieżka
rowerowa zlokalizowana po stronie zachodniej.
Na tym odcinku proponuje się wzmocnienie pasów zieleni zlokalizowanej pod pierzejami
budynków nowymi nasadzeniami z krzewów ozdobnych i roślin cebulowych w trawnikach
pod istniejącymi drzewami.
Projekt przewiduje przekształcenie centralnej części placu Wilsona w węzeł przesiadkowy
połączony przejściem podziemnym ze stacją metra. Byłoby to możliwe przy likwidacji jezdni
przechodzącej przez jego środek, likwidacji przystanków tramwajowych i autobusowych
okalających plac oraz stworzeniu na jego środku placu pieszego z lekkimi pawilonami
usługowo-kawiarnianymi (np. informacja turystyczna) oraz przystankiem tramwajowoautobusowym położonym centralnie. Koncepcja zakłada utworzenie wspólnego pasa ruchu
dla autobusów przyspieszonych i tramwajów. Plac w centrum byłby połączony z okalającymi
go terenami za pomocą dodatkowych trzech przejść pieszych. Zakłada się iż proponowany
od wielu lat parking podziemny przy stacji metra będzie w pełni funkcjonalny.
Zaproponowany projekt pozwoli na zamianę charakteru placu z węzła ruchu
samochodowego na przestrzeń miejską przyjazną pieszym. W projekcie zachowano
lokalizację istniejącego wejścia do Parku Żeromskiego. Na granicy miedzy Parkiem
Żeromskiego a placem proponowane są nasadzenia, które mają za zadanie wywołać u
użytkowników tej przestrzeni wrażenie „przenikania się” placu wraz z parkiem.
Planowana jest stopniowa wymiana drzewostanu okalającego plac w celu ujednolicenia
charakteru nasadzeń.
Odcinek 3, od placu Wilsona do ulicy Potockiej charakteryzuje się ciągle zwartą zabudową
miejską po obu stronach ulicy, jednakże zmieniającą się z budynków wielorodzinnych w
domy jednorodzinne. Tutaj również zaprojektowano zawężenie jezdni tak jak na poprzednim
odcinku. Dwukierunkowa droga dla rowerów po przekroczeniu placu Wilsona jest
kontynuowana po stronie zachodniej torowiska. Taka jej lokalizacja pozwala na bezkolizyjny
przebieg. W ten sposób omijana jest konieczność przekraczania ścieżki przez parkujące
samochody jak i autobusy podjeżdżające na przystanki. Zawężenie pozwoliło na stworzenie
równoległych miejsc postojowych po wschodniej stronie ulicy, oddzielonych od siebie
nasadzeniami z krzewów ozdobnych oraz drzew.
Proponowana jest wymiana istniejącej nawierzchni torowiska na trawiastą oraz obsadzenie
torowiska po jego obydwu stronach żywopłotami z irgi błyszczącej lub innego gatunku
odpornego na warunki uliczne.
Pod nowymi nasadzeniami drzew projektowana jest wymiana trawników na krzewy
okrywowe, które pozwolą na dodatkowe oddzielenie chodników od ciągów jezdnych. Należy
rozpatrzyć zamontowanie dodatkowego oświetlenia chodników, gdyż latem gęste korony
drzew zasłaniają światło przyulicznych latarni ustawionych wzdłuż jezdni.
Ze względu na występowanie na tym odcinku topól czarnych ‘Italica’ będących w złej
kondycji i w stanie zdrowotnym zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników drogi i
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JAKIE ZMIANY
PLANUJEMY?
- Mickiewicza
Odcinek 4, pomiędzy ulicą Potocką a wiaduktem nad Trasą Armii Krajowej ma
zasadniczo inny charakter niż wcześniejsze. Dominuje tu otwarta zabudowa blokowa. Pierzeje
ulicy są odsunięte i często silnie niezdefiniowane. Przestrzenie pomiędzy budynkami a
ciągiem jezdnym pozwalają na wprowadzenie nasadzeń buforowych o bardziej swobodnym,
parkowym charakterze. Układ drogowy kontynuuje rozpoczęte na poprzednich odcinkach
zawężenie. Drogę dla rowerów zlokalizowano po zachodniej stronie pasa rozdzielającego
jezdnie, zaś po wschodniej stronie ulicy wygospodarowano miejsce na równoległe miejsca
postojowe.
Na tym odcinku proponuje się wykorzystanie już istniejących nasadzeń drzew o formach
kolumnowych i zastosowanie ich do utworzenia alei. Część z niedawno posadzonych w tym
rejonie ulicy drzew przeznaczono do przesadzenia poza teren opracowania.
Przy ulicy Potockiej zaproponowano przeprojektowanie istniejących po obu stronach ulicy
Mickiewicza przestrzeni narożnych na małe place miejskie z intensywnie zagospodarowanymi
rabatami bylinowymi, miejscami do siedzenia oraz nowymi, lekkimi pawilonami handlowymi,
które zastąpiłyby istniejące kioski o niezharmonizowanej z przestrzenią estetyce i formie.
Proponuje się także utworzenie miejsca pozwalającego na ustawienie sezonowych straganów
warzywno-owocowych, czy nawet małego, okresowego targowiska.
Przestrzeń pętli tramwajowej zaprojektowana została jako mały park obsadzony na jego
obwodzie drzewami i krzewami z otwartą przestrzenią łąki kwietnej w centrum. Przy jego
projektowaniu należy uwzględnić bezpieczeństwo związane z przejazdami tramwajów i
ruchem pieszym.
Na dobrze nasłonecznionych przestrzeniach pasów separujących jezdnie ulicy Mickiewicza
zaproponowano wprowadzenie kserofitycznych, ciepłolubnych łąk kwiatowych, które dobrze
znoszą zasolenie gruntów oraz suszę. Ich skład powinien być wzorowany na mieszankach
gatunków łąkowych, które samoistnie wykształciły się przez ponad 40 lat w pasie drogowym
ulicy Przyczółkowej, pomiędzy Wilanowem a Powsinem. Występują tam atrakcyjne gatunki
mikołajków, dziurawca i innych bylin odpornych na specyficzne warunki w sąsiedztwie pasa
drogowego. Wprowadzenie ciepłolubnych, koszonych dwa razy w roku łąk kserofitycznych
nie tyko obniży koszty utrzymania tych terenów, ale także uatrakcyjni ich wygląd latem.
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- Mickiewicza
Po wschodniej stronie ulicy pomiędzy parkingami osiedla mieszkaniowego a chodnikiem
zaproponowano wzmocnienie zieleni buforowej, nadając jej charakter swobodnych nasadzeń
parkowych drzew i krzewów ozdobnych. Przestrzeń po obu stronach ulicy tuż przy Trasie
Armii Krajowej przeznaczono na naturalistyczne wielopiętrowe nasadzenia leśne (sosny,
klony, dęby, jarzębiny, kaliny), których pielęgnacja będzie polegała na wspomaganiu
naturalnych procesów sukcesji ekologicznej. Tereny te będą w przyszłości zasiedlane przez
różnorodne gatunki małych zwierząt i ptaków.
Od południowej strony przyczółku wiaduktu nad Trasą Armii Krajowej, zaprojektowano
przestrzeń będącą początkiem parku biegnącego wzdłuż ekranu akustycznego trasy.
Powinien on stanowić jego osłonę od strony budynków mieszkalnych.
W ramach koncepcji w zakresie branży drogowej zaprojektowano:
- wyniesione skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Żółkiewskich. Zastosowano bardzo łagodne
najazdy (długości ok. 5 m) ze względu na umożliwienie przejazdu taboru komunikacji
miejskiej;
- wykonanie po wschodniej stronie drogi ścieżki rowerowej szer. 2,5 m wyznaczonej w jezdni
oddzielonej od taboru samochodowego 0,8 m pasem dzielącym o wyniesionej konstrukcji,
zabezpieczający ruch rowerowy;
- zawężenie jezdni po prawej i lewej stronie do 1 pasa ruchu, a pozostałą nawierzchnią
wykorzystano na zatoki postojowe dla samochodów osobowych oraz powierzchnie na zieleń.
Wykonane zawężenie do jednego pasa ruchu, będzie wymagało na odcinkach dróg, które nie
są objęta niniejszą koncepcją wykonania zmiany w stałej organizacji ruchu.
- zmiany w organizacji ruchu i obsługi tarczy ronda placu Wilsona. Zlikwidowano przejazd
samochodowy przez tarczę ronda, pozostawiono jedynie przejazd tramwajowy. Wyspa ronda
została udostępniona pieszym poprzez dodatkowe przejścia dla pieszych oraz zmiany w
zakresie małej architektury i architektury zieleni.
Koncepcja wyłącza z opracowania plac Inwalidów.
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- al. Wojska Polskiego
Proponowane rozwiązania projektowe zostały oparte na kilku podstawowych ideach:
1. 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 szybkorosnące 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 wyżej
wymienionych gatunków drzew, proponowana jest wymiana drzewostanu na inne gatunki,
odpowiednie dla nasadzeń ulicznych.
2. Wzmocnienie nadrzędności ruchu pieszego nad ruchem samochodowym i rowerowym.
W projekcie starano się o ochronę pieszych jako „najsłabszych” użytkowników przestrzeni
ulicznych
i o niewyodrębnianie, na przykład nowych ścieżek rowerowych kosztem przestrzeni pieszej.
Dodatkowo zaproponowano w niektórych miejscach zamianę typowych przejść dla
pieszych (zebry), w miejscach niskiego natężenia ruchu kołowego, na place pieszo-jezdne,
zwalniające ruch samochodowy i pozwalające na łączenie sąsiadujących przestrzeni
parkowych i rekreacyjnych w dłuższe ciągi publicznych terenów zieleni.

3. Łączenie przestrzeni publicznych w sieć zielonych terenów rekreacyjnych. Fragmenty i
mniejsze obszary terenów zieleni zostały funkcjonalnie połączone „wzmocnionymi”
przejściami dla pieszych w większe obszary spacerowo-rekreacyjne. Połączenie
funkcjonalne mniejszych obszarów trenów zieleni pozwoli na wzmocnienie intensywności
ich użytkowania przez mieszkańców oraz zwiększy znaczenie tych terenów jako ważnego
elementu zielonej infrastruktury miasta.
4. Minimalizacja kosztów utrzymania zieleni. Zaproponowano wymianę jak największej
ilości trawników, które wymagają intensywnej pielęgnacji szczególnie w sezonie letnim, na
łanowe nasadzenia krzewów i bylin okrywowych lub ich wymianę na łąki kwietne, których
pielęgnacja jest mniej intensywna. Zaproponowane nasadzenia są też bardziej odporne na
miejskie warunki klimatyczne. Oprócz oczekiwanego zmniejszenia nakładów na
pielęgnację, efektem powinno być utworzenie bardziej interesujących pod względem
doboru gatunków i estetyki, miejskich terenów zieleni.
5. 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. Aleja Wojska Polskiego
była wytyczona jako szeroki pas przestrzeni miejskiej z dwoma stosunkowo wąskimi
pasami ruchu po jej obu stronach i obszernym pasem zieleni pośrodku. Obsadzenie ulicy
szpalerami drzew nadało całej przestrzeni formalny charakter obszernego bulwaru
miejskiego.
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Aleja została obsadzona klonami srebrzystymi, które rosną szybko, ale nie będąc
gatunkiem długowiecznym, jako dorosłe drzewa łatwo ulegają uszkodzeniom wiatrowym i
w przestrzeni ulicznej mogą stwarzać poważne zagrożenia podczas silnych wiatrów. Ich
szerokie korony dają cień, jednocześnie przesłaniają światło nad centralną częścią alei.
Wprowadzone w ostatnich latach nasadzenia platanów jako gatunku, który powoli
zastępuje klony w alei Wojska Polskiego jest działaniem właściwym, jednakże ich
stopniowa wymiana (w miarę wypadania starszych lub chorych okazów) doprowadzi do
zatarcia jednolitego charakteru całej kompozycji. Proponowana jest zatem wymiana całej
alei w dwóch albo trzech fazach. Polegałaby ona na wycięciu w pierwszej kolejności dwóch
centralnie posadzonych rzędów klonów oraz cięciach prewencyjnych rzędów
zewnętrznych. Następnie po dwóch, trzech sezonach powtórzenie wycinki, usunięcie
pozostałych klonów i nasadzenie nowego gatunku na całej szerokości ulicy. Wymiana alei
pozwoli na doświetlenie przestrzeni pod koronami drzew i wprowadzenie nowych
nasadzeń krzewów i bylin na częściach istniejącego trawnika, tak aby urozmaicić
przestrzeń bulwaru i nadać jej charakter linearnego parku. Zaproponowano poszerzenie i
umocnienie dwóch ścieżek pieszych, częściowo biegnących w centralnej części bulwaru, na
całej długości alei. Wprowadzone, w miejscach przecięcia bulwaru przez lokalne ulice,
place z wyniesioną nawierzchnią pieszo-jezdną wzmocnią charakter zaproponowanego
pieszego bulwaru.
Odcinek 1 - od Placu Grunwaldzkiego do ulicy Boguckiego
jest zdominowany przez dwa elementy. Pierwszy to pawilon handlowy, w którym obecnie
znajduje się sklep sieci Carrefour. Sama forma pawilonu nie budzi większych zastrzeżeń,
natomiast jego funkcja, jako ważnego elementu rozpoczynającego jedną z ważniejszych
osi kompozycyjnych Żoliborza, budzi wątpliwości. W koncepcji założono rozbiórkę
pawilonu w celu uzyskania reprezentacyjnego placu stanowiącego punkt
startowy/docelowy dla użytkowników. Drugim dominującym elementem w tej części ulicy
jest Pomnik Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej. Został on ustawiony na osi alei.
Pomiędzy pawilonem handlowym a pomnikiem przeprowadzono jeden z pasów jezdnych
zaburzając symetrię układu na tym odcinku. W proponowanym projekcie, między
wspomnianymi dwoma dominującymi elementami, umieszczono obszerny plac z fontanną
posadzkową. Doda on odpowiedniej oprawy pomnikowi, wprowadzi ponownie element
symetrii w układzie przestrzennym oraz zapewni odpowiednie miejsce dla
przeprowadzania wszelkich uroczystości rocznicowych i upamiętniających związanych z
pomnikiem. Za pomnikiem zaproponowano nasadzenie wysokiego zimozielonego
żywopłotu cisowego jako tła dla pomnika.
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Na skrzyżowaniu z ulicą Boguckiego, tak zresztą jak na wszystkich skrzyżowaniach Alei
Wojska Polskiego z innymi ulicami, zaprojektowano wyniesiony plac pieszo jezdny
zapewniający pierwszeństwo ruchu pieszego i tworzący funkcjonalny i przestrzenny łącznik
pomiędzy częściami bulwaru.
Odcinek 2 - od ulicy Boguckiego do Placu Inwalidów

ma charakter zielonej przestrzeni miejskiej. Zdominowany przez szpalery drzew jest
miejscem spacerów i relaksu dla okolicznych mieszkańców. Projekt zakłada utrzymanie
spokojnego charakteru tej części alei. Zaproponowane zostały dodatkowe nasadzenia
krzewów ozdobnych od strony ciągów jezdnych, aby oddzielić wizualnie wnętrze bulwaru
od ruchu samochodowego. W centralnej części, pomiędzy poszerzonymi ciągami pieszymi
wyłożonymi nawierzchnią mineralną, zaproponowano nasadzenia bylin, które wprowadzą
zmienność kolorów, tekstur i charakteru w okresie wegetacyjnym. Dodatkowe ścieżki i
miejsca do siedzenia będą sprzyjać spacerom i spotkaniom.
Odcinek 3 - od Placu Inwalidów do obwałowania Cytadeli
W tej części również znajdują się dwa dominujące elementy. Od strony Placu Inwalidów jest
to Pomnik I Dywizji Pancernej im Gen. Maczka. W tym miejscu także zaproponowano
powiększenie placu przed pomnikiem o obszar jezdni okalającej plac Inwalidów i
wprowadzenie nawierzchni pieszo-jezdnej. Tutaj też zaproponowano wprowadzenie
wysokiego żywopłotu w tle pomnika. Oddzieli on strefę pomnika od następnej części
bulwaru.
Za pomnikiem zaprojektowano duży trawnik pomiędzy dwoma głównymi ciągami
pieszymi. Trawnik jako przestrzeń wielofunkcyjna będzie służył nie tylko do rożnych form
rekreacji, ale także w dni Targu Śniadaniowego pozwoli jego uczestnikom na urządzanie
pikników. W przestrzeni, na której odbywają się Targi Śniadaniowe zaprojektowano
nawierzchnią mineralną, której można używać także do innych form aktywnej rekreacji jak
np. gry w bule.
Koncepcja al. Wojska Polskiego przewiduje na omawianym odcinku zmianę organizacji
ruchu polegającą na wprowadzeniu oznakowania pionowego informującego o
występowaniu „strefy zamieszkania”. W związku z tym zostały częściowo zlikwidowane
oznakowanie pionowe oraz poziome (przejścia dla pieszych). Z oznakowania poziomego
pozostały wyznaczone stanowiska postojowe równoległe do osi jezdni oraz ścieżka
rowerowa wyznaczona na nawierzchni jezdni. W ramach koncepcji zaprojektowano
wyniesione przejścia dla pieszych na łącznikach łączących prawa i lewą jezdnię alei.
Zastosowano bardzo łagodne najazdy (długości ok. 5 m) umożliwiające przejazd taboru
komunikacji miejskiej.
Koncepcja przewiduje również wyprostowanie jezdni w rejonie placu Grunwaldzkiego. To
rozwiązanie będzie wiązało się z korektą krawędzi jezdni, chodników, wlotów ulic
dochodzących do alei, zmiany sygnalizacji świetlnej w miejscu włączenia alei z placem
Grunwaldzkim, wykonaniem odwodnienia oraz oświetlenia drogowego. W pasie
środkowym zaprojektowano 2 ciągi piesze oddzielone od sobie oraz jezdni szerokimi
pasami zieleni.
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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.
Realizacja przekształceń ulic na podstawie kierunków wskazanych w koncepcji, będzie
wieloletnim procesem podzielonym na etapy.
Pierwszy z nich rozpoczął się w 2018 –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-zazielenmyulice/
Skontaktować się z ogrodnikiem odpowiedzialnym za teren ro2@zzw.waw.pl
Przeczytać raporty z konsultacji społecznych prowadzonych na innych ulicach
http://zzw.waw.pl/2018/11/21/raporty-z-konsultacji-spolecznych-zazielenmyulice
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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