
KONCEPCJA ZAZIELENIENIA 
UL. J. DĄBROWSKIEGO

LEPSZY
CORAZ

MOKOTÓW
DZIĘKI TWOIM OPINIOM



Koncepcja aranżacji zieleni i towarzyszących jej zmian 
w granicach pasa drogowego 

ul. Dąbrowskiego w Warszawie na odcinku 
pomiędzy ul. Puławską a al. Niepodległości



Część I prezentacji

ul. Dąbrowskiego



Zakres opracowania

Zakres opracowania - na czerwono zaznaczono obszar objęty opracowaniem, opracowanie własne na zdjęciu satelitarnym www.google.com

Ulica J. Dąbrowskiego na odcinku pomiędzy al. Niepodległości a ul. Puławską

wraz z ulicami przecinającymi tj. Al. Niepodległości, ul. Kazimierzowską oraz ul.

Wiśniową (na odcinkach pomiędzy ulicami Różaną i Odolańską).



Koncepcja 
zagospodarowania terenu

ul. Dąbrowskiego



Scenariusz koncepcji

Miejsca parkingowe:

• eliminuje się przestrzenie do parkowania na chodnikach,
• parkowanie na jezdni organizuje się w obrębie jezdni, poprzez wyznaczenie miejsc 

postojowych.
• wprowadza się zakaz zatrzymywania po stronie, gdzie nie są wyznaczone miejsca 

do parkowania. 



Zieleń:
• Poszerzenie pasm zieleni na boki, wszędzie tam, gdzie możliwe jest usunięcie płyt 

chodnika. 
• Wprowadzenie wyniesionych rabat od 30 do 40 cm.

• Wprowadzanie mis, niezależnie od wymiany drzewostanu, poprzez zabudowanie granicy 
misy oraz delikatne nadsypanie gruntu nad strefę korzeniową istniejących drzew, lub 
wprowadzanie wyniesień mis stopniowo, po wprowadzeniu wymiany drzewostanu.



I – fragment Alei 
Niepodległości oraz 
odcinek ul. Dąbrowskiego 
od Alei Niepodległości do 
ul. Kazimierzowskiej, 
objęty ochroną 
konserwatorską

Teren opracowania podzielono na trzy 

strefy projektowe:

III – odcinek ul. Dąbrowskiego 
od ul. Wiśniowej do ul. 
Puławskiej z przewagą 
budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych tworzących 
gęstą zabudowę pierzejową
wzdłuż ul. Dąbrowskiego

II – odcinek obejmujący ul. 
Dąbrowskiego oraz 
ul.Kazimierzowską
i Wiśniową w zakresie 
pomiędzy ulicami Odolańską
i Różaną, z największymi 
powierzchniami terenów 
zieleni



Ryc. Przekrój C-C’ stan projektowany, autor: I. Kuźmicka

Projektowana zieleń



Koncepcja – projektowane zmiany
komunikacja piesza

• Działania w obrębie chodników:

• Wprowadzenie stref 
wypoczynkowych wśród rabat 
roślinnych – ławki 
do odpoczynku i obserwacji ulicy

• Ustawienie ławek w odległościach 
ok. 100 m 

• Nawierzchnię wśród zieleni, 
wykonana z przepuszczalnej 
nawierzchni mineralnej

• W obrębie miejsc wypoczynkowych, 
pozostawienie strefy na wózek przy 
ławkach



Koncepcja – projektowane zmiany
strefy wypoczynku
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parklety

Ławka na donicy

donice



Pytania i odpowiedzi

ul. Dąbrowskiego



Część II prezentacji

ul. Dąbrowskiego





Ryc. Przekrój A-A’ stan istniejący, autor: K. Posmyk

Przekrój ulicy – Strefa I
Przekrój przez  ul. Dąbrowskiego – odcinek między al. Niepodległości a ul.  Kazimierzowską

Ryc. Przekrój A-A’ stan projektowany, autor: K. Posmyk

Przed Po



Stan istniejący Stan projektowany

Miejsca postojowe wyznaczone 19 37

Miejsce postojowe niewyznaczone, nie zabronione 80 19

Podsumowanie 99 56

Bilans miejsc parkingowych w I strefie

Stan istniejący Stan projektowany

Obszar mis drzew i terenów zieleni 1709,3 m2 3052,75 m2

Bilans terenu zieleni w I strefie

Drzewa w istniejących misach 13

Drzewa w projektowanych misach 12

Podsumowanie 25

Projektowane drzewa w I strefie



Pytania i odpowiedzi

ul. Dąbrowskiego



Część III prezentacji

ul. Dąbrowskiego





Przekrój ulicy– Strefa II, III
Przekrój przez ul. Dąbrowskiego – odcinek między ul. Wiśniową a ul. Bałuckiego 

PoPrzed



Stan istniejący Stan projektowany

Miejsca postojowe wyznaczone 9 44

Miejsce postojowe niewyznaczone, nie zabronione 102 21

Podsumowanie 111 65

Bilans miejsc parkingowych w II strefie

Stan istniejący Stan projektowany

Obszar mis drzew i terenów zieleni 3016,8m2 3809,8m2

Bilans terenu zieleni w II strefie

Drzewa w istniejących misach 9

Drzewa w projektowanych misach 32

Podsumowanie 41

Projektowane drzewa w II strefie



Pytania i odpowiedzi

ul. Dąbrowskiego



Część IV prezentacji

ul. Dąbrowskiego





Przekrój ulicy– Strefa II, III
Przekrój przez ul. Dąbrowskiego – odcinek między ul. Wiśniową a ul. Bałuckiego 

PoPrzed



Stan istniejący Stan projektowany

Miejsca postojowe wyznaczone 62 36

Miejsca postojowe nie wyznaczone, nie zabronione 36 28

Podsumowanie 98 64

Stan istniejący Stan projektowany

Obszar mis drzew i terenów zieleni 788,4m2 1254,4m2

Drzewa w istniejących misach 10

Drzewa w projektowanych misach 12

Podsumowanie 22

Bilans miejsc parkingowych w III strefie

Bilans terenu zieleni w III strefie

Projektowane drzewa w III strefie



Pytania i odpowiedzi

ul. Dąbrowskiego



Dziękujemy za uwagę


