
JAKA ZIELEŃ 
NA DĄBROWSKIEGO?

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH





O PROCESIE



Konsultacje społeczne dotyczące zmian na ulicy 
Dąbrowskiego były prowadzone w ramach 
większego projektu #zieloneulice, 
obejmującego w sumie kilkadziesiąt 
warszawskich ulic.

Dzięki programowi #zieloneulice, w dialogu z 
mieszkańcami, powstaje kilkadziesiąt 
projektów koncepcyjnych. Realizacja 
przekształceń poszczególnych ulic na 
podstawie kierunków wskazanych w koncepcji, 
będzie wieloletnim procesem podzielonym na 
etapy.

Więcej o programie #zieloneulice znajdziesz na 
stronie: http://zzw.waw.pl/zieloneulice/

O PROCESIE

http://zzw.waw.pl/zieloneulice/


O CO PYTALIŚMY?



I Etap

Celem pierwszego etapu konsultacji społecznych 
dotyczących ulicy Dąbrowskiego było zebranie 
informacji odnośnie obecnego funkcjonowania 
ulicy oraz potrzeb użytkowników tej przestrzeni. 
Poprosiliśmy uczestników konsultacji o zgłaszanie 
uwag i opinii dotyczących: nowej zieleni, nowych 
miejsc wypoczynku i spotkań, ławek i koszy na 
śmieci oraz chodników i ścieżek, które wymagają 
zmian.

II Etap

Celem drugiego etapu konsultacji było 
przedstawienie i omówienie z mieszkańcami 
koncepcji zmian zaproponowanych przez zespół 
projektowy dla ulicy Dąbrowskiego. 
Przedstawiliśmy koncepcję, a uczestnicy 
konsultacji mogli zadawać pytania mailowo i na 
spotkaniu.

O CO PYTALIŚMY?

Zakres opracowania – na czerwono zaznaczono obszar objęty opracowaniem



Koncepcja

Na podstawie zgromadzonych wytycznych i uwag 
powstała nowa koncepcja ulicy Dąbrowskiego. 
Uwzględnia ona niezbędne przebudowy mające 
służyć podniesieniu jakości przestrzeni, 
wzmocnieniu funkcji istniejących nasadzeń 
i ukształtowaniu nowych, bogatszych układów 
zieleni miejskiej.

O CO PYTALIŚMY?



KALENDARIUM



start konsultacji społecznych     // 4 listopada 2019

spotkanie diagnostyczne dotyczące ul. Dąbrowskiego     // 18 listopada (poniedziałek), godz. 17:30-20:00, Dom Kultury 
Centrum Łowicka, sala widowiskowa nr 8, ul. Łowicka 21 

zbieranie opinii i pomysłów mieszkańców za pomocą formularza online     // od 4 do 25 listopada 2019

KALENDARIUM

zakończenie konsultacji społecznych     // 8 listopada 2020

rozpoczęcie zbierania  uwag do koncepcji ul. Dąbrowskiego przesyłanych pocztą lub mailem     // od 15 października  2020

spotkanie on-line z projektantami obejmujące prezentację koncepcji ul. Dąbrowskiego     // 19 października 
(poniedziałek) 2020, godz. 17:00, Zoom, YouTube

* mobilny punkt informacyjny     // 19 października (poniedziałek) 2020, godz. 9:00 – 11:00, ul. Dąbrowskiego

* UWAGA – w związku z prowadzeniem w dniu 17 października na terenie m.st. Warszawy czerwonej strefy w związku z 
COVID-19 z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców, w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną -
musieliśmy zrezygnować z prowadzenia zapowiadanego wcześniej mobilnego punktu konsultacyjnego w terenie.

I ETAP

II ETAP



CO USŁYSZELIŚMY? (I ETAP) 



Podczas I etapu konsultacji, uwagi, komentarze 
i postulaty mieszkańców zbierane były w 
trakcie spotkania diagnostycznego oraz 
poprzez formularz na stronie internetowej i 
mailem. W spotkaniu diagnostycznym 
odbywającym się 18 listopada 2019 roku, 
udział wzięło około 30 osób, w tym 
przedstawiciele jednostek miejskich oraz 
mieszkańcy. Spotkanie było prowadzone przez 
dwie moderatorki. W ten sposób zebraliśmy 
około stu głosów mieszkańców dotyczących 
ulicy Dąbrowskiego. Na następnych stronach 
przedstawiamy ich podsumowanie w podziale 
na kategorie.

Spotkanie diagnostyczne 18 listopada 
2019

UCZESTNICY



Zieleń

W kontekście zieleni, uczestnicy konsultacji 
sugerowali posadzenie jak największej liczby drzew i 
krzewów, a także wysokich traw, bylin oraz 
stworzenie łąki kwietnej i pasa z żywopłotu. 
Proponowane gatunki to w przypadku drzew: platany, 
jesiony wyniosłe oraz cesarskie drzewka szczęścia, a w 
przypadku kwiatów – krokusy, tulipany, wrzosy i 
chryzantemy.

Chodniki i ścieżki

Mieszkańcy zgłosili potrzebę wybudowania ścieżki 
rowerowej oraz zasugerowali zamianę nawierzchni 
części chodnika przeznaczonej na parkowanie 
samochodów na kratkę umożliwiającą jednocześnie 
parkowanie, wchłanianie wody i obniżanie 
temperatury latem. Ponadto uczestnicy zgłosili, że 
istniejące chodniki są nierówne i wymagają remontu.

Nowe miejsca wypoczynku i spotkań

Uczestnicy sugerowali stworzenie nowych skwerów i 
parkletów w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Mieszkańcy 
zwrócili uwagę na potrzebę zagospodarowania skweru 
pomiędzy ulicą Różaną a Dąbrowskiego. Poza tym, 
zgłosili potrzebę większej liczby stojaków na rowery 
oraz zasugerowali wkomponowanie elementów sztuki 
w miejski krajobraz.

Ławki i kosze na śmieci

W uwagach mieszkańcy prosili o zwiększenie liczby 
koszy na śmieci, w tym zamontowanie koszy do 
selektywnej zbiórki odpadów oraz zwiększenie liczby 
ławek, w tym ławek z podparciem. Koszy na śmieci 
brakuje przede wszystkim na odcinku od ulicy 
Puławskiej do alei Niepodległości. Uczestnicy zwrócili 
również uwagę na brak regularnego oczyszczania i 
uzupełniania o worki istniejących pojedynczych psich 
stacji oraz na problem braku wiat śmietnikowych, przez 
co często zapełnione kontenery na śmieci szpecą ulicę.

OPINIEOPINIE I POMYSŁY



Pozostałe kwestie

Uczestnicy konsultacji zaproponowali 

stworzenie strefy z ograniczeniem prędkości do 

30km/h na ul. Dąbrowskiego. Prosili również o 

maksymalizację dostępnych miejsc postojowych 

poprzez likwidację chodnika z jednej strony 

jezdni oraz likwidację niepotrzebnych słupków. 

Niektórzy wnosili także o poszerzenie jezdni o 

jeden pas ruchu. Ponadto, uczestnicy sugerowali 

zamontowanie miejskich poidełek, domków dla 

owadów oraz objęcie całej ulicy monitoringiem 

miejskim.

OPINIE I POMYSŁY

Spotkanie diagnostyczne 18 listopada 
2019



CO USŁYSZELIŚMY? (II ETAP) 



Spotkanie on-line obejmujące prezentację koncepcji 19 października 2020

UCZESTNICY

Drugi etap konsultacji odbył się jesienią 2020 roku, 
termin ten został przesunięty (pierwotnie miała to 
być wiosna) ze względu na ograniczenia związane z 
pandemią COVID-19. 

W spotkaniu na platformie ZOOM wzięli udział 
przedstawiciele Zarządu Zieleni, w tym osoby 
zajmujące się przygotowaniem koncepcji ze strony 
Zamawiającego oraz osoby zajmujące się 
pielęgnacją zieleni w tym rejonie, a także 
projektanci odpowiedzialni za przygotowanie 
koncepcji. Spotkanie było prowadzone przez dwie 
moderatorki. 

Mieszkańcy mieli możliwość śledzenia na żywo 
transmisji ze spotkania na platformie YouTube i  
zgłaszania uwag oraz pytań na czacie. W trakcie 
transmisji na YouTube odnotowano 50 unikalnych 
oglądających oraz 83 wyświetlenia.

Przez cały czas trwania konsultacji społecznych, 
mieszkańcy mieli możliwość przesyłania uwag za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. Na adres 
konsultacje@zzw.waw.pl wpłynęło 25 uwag 
dotyczących ulicy Dąbrowskiego.

mailto:konsultacje@zzw.waw.pl


W tym etapie konsultacji przedstawiliśmy i omówiliśmy z 
mieszkańcami koncepcję zmian zaproponowanych przez zespół 
projektowy. Koncepcja powstała na podstawie zgłoszonych 
rekomendacji podczas pierwszego etapu procesu konsultacji.

Główne założenia koncepcji to:

W miejsca dotąd zapłytowane wprowadzamy zieleń niską w 
postaci: krzewów, bylin i pnączy, izolując w ten sposób ulicę od 
pozostałych stref, tworząc bufor chroniący przed hałasem i 
zanieczyszczeniami. Proponujemy rozwiązania, które mają na 
celu poprawienie aspektów estetycznych i funkcjonalnych ulicy, 
oraz - o czym często mówili mieszkańcy - spełniają potrzebę  
integracji społecznej poprzez wprowadzenia stref 
wypoczynkowych wśród zieleni.

Miejsca parkingowe:

▪ Eliminacja parkowania na chodnikach

▪ Parkowanie w obrębie jezdni na wyznaczonych miejscach 
postojowych

▪ Zakaz zatrzymywania po stronie ulicy, gdzie nie ma 
wyznaczonych miejsc do parkowania

O CO PYTALIŚMY – II ETAP?

Zieleń:

▪ Poszerzenie pasm zieleni na boki, wszędzie tam, gdzie możliwe 
jest usunięcie płyt chodnika

▪ Wprowadzenie wyniesionych rabat od 30 do 40 cm

▪ Poprawienie warunków bytowych drzew poprzez 
wprowadzanie mis, niezależnie od wymiany drzewostanu.

Działania w obrębie chodników:

▪ Wprowadzenie stref wypoczynkowych wśród rabat roślinnych 
– Ustawienie ławek w odległościach ok. 100 m

▪ Nawierzchnia wśród zieleni  będzie wykonana z 
przepuszczalnej nawierzchni mineralnej

▪ W obrębie miejsc wypoczynkowych, pozostawimy strefy na 
wózek przy ławkach



Zieleń

Projekt poszerzenia pasów zieleni na ulicy Dąbrowskiego 
spotkał się z przychylną opinią mieszkańców. Wiele pytań 
dotyczyło gatunków sadzonych drzew i krzewów. 
Mieszkańcy wyrazili również swoje obawy o częstotliwość 
i zakres pielęgnacji sadzonej zieleni wskazując przy tym 
miejsca, w których obecnie zieleń jest zaniedbana. 
Pojawiły się też postulaty dodatkowych nasadzeń drzew 
zamiast rabat bylinowych i krzewów, co pozwoliłoby na 
zachowanie większej liczby miejsc parkingowych.

Miejsca parkingowe

Zmniejszenie dostępnych miejsc parkingowych nie 
spotkało się z przychylnością dużej części uczestników 
spotkania, którzy prosili o wzięcie pod uwagę stosunku 
miejsc parkingowych do liczby mieszkańców. Uczestnicy 
zwrócili również uwagę, że problem zgłaszany wcześniej 
przez mieszkańców do Urzędu dotyczył jedynie tzw. 
dzikich miejsc parkingowych. W konsultacjach część 
mieszkańców poparła pomysł likwidacji miejsc 
parkingowych w celu zazielenienia ulicy.

Miejsca spotkań i wypoczynku

Pytania mieszkańców odnośnie miejsc spotkań i 
wypoczynku dotyczyły głównie materiałów, z których 
zostaną wykonane oraz częstotliwości i kosztów 
konserwacji takich miejsc. Pojawił się też postulat o 
monitoring planowanych miejsc spotkań, sugerujący 
obawy związane z nieodpowiednim korzystaniem z 
tego typu przestrzeni.

Ławki i kosze na śmieci, mała architektura

W tej kategorii zebraliśmy bardzo różne pytania i 
uwagi. Pojawił się postulat większej liczby ławek bez 
tworzenia wydzielonych miejsc odpoczynku oraz 
stworzenia ogrodów deszczowych na wzór ulicy 
Francuskiej. Mieszkańcy dopytywali ponadto o altany 
dla kontenerów śmietnikowych, stojaki na rowery oraz 
zwracali uwagę na konieczność wymiany starych i 
zniszczonych  latarni.

OPINIEOPINIE I POMYSŁY



OPINIE I POMYSŁY

Chodniki i ścieżki

Uczestnicy zwrócili uwagę na potrzebę doświetlenia 
chodników i przejść dla pieszych.

Droga rowerowa

Mieszkańcy w swoich komentarzach zwrócili uwagę 
na brak kontynuacji istniejącej drogi rowerowej w 
postaci wydzielonej ścieżki lub kontraruchu 

rowerowego. W opinii mieszkańców utrata miejsc 
parkingowych na rzecz ścieżki rowerowej byłaby 
bardziej akceptowalna niż utrata miejsc 
parkingowych na rzecz rabat bylinowych i 
krzewów

Pozostałe kwestie

Jak zwykle przy tego rodzaju konsultacjach pojawiło 
się wiele głosów ogólnych lub niezwiązanych z 
wcześniej wymienionymi kategoriami. Wśród uwag 
były zarówno głosy chwalące prezentowaną 
koncepcję, w których istotny był czas realizacji 
projektu oraz głosy krytyczne wobec całości projektu. 
Ponadto uczestnicy zwrócili uwagę na formę 
prowadzenia konsultacji online i brak możliwości 
uczestniczenia w konsultacjach przez wszystkich 
mieszkańców. 



WNIOSKI I REKOMENDACJE



WNIOSKI

W drugim etapie procesu zebraliśmy około 60 
niepowtarzających się głosów mieszkańców, z czego 
zdecydowana większość pochodzi ze spotkania 
online z projektantami.

Najczęściej poruszanym tematem była kwestia 
miejsc parkingowych. Główną obawą wyrażoną 
przez mieszkańców jest planowane ograniczenie 
miejsc parkingowych w obszarze ulicy 
Dąbrowskiego, a w związku z tym nasilenie się 
praktyki parkowania nielegalnego. 

Planowane zwiększenie ilości zieleni w obrębie ulicy 
spotkało się w zdecydowanej większości z 
przychylną reakcją mieszkańców. Ogólny odbiór 
projektu wśród mieszkańców jest bardzo 
zróżnicowany – od głosów podziękowań po krytykę 
całego projektu. Spotkanie on-line obejmujące prezentację koncepcji 19 października 2020



Wnioski z konsultacji uwzględniliśmy w 
poprawionej koncepcji, której opis znajduje się 
w tym rozdziale. Teren opracowania 
podzieliliśmy na trzy strefy projektowe:

I strefa – fragment Alei Niepodległości oraz 
odcinek ulicy Dąbrowskiego od Alei 
Niepodległości do końca obszaru wpisanego do 
rejestru zabytków;

REKOMENDACJE

II strefa – odcinek obejmujący ulicę 
Dąbrowskiego od końca obszaru wpisanego do 
rejestru zabytków oraz ulicę Kazimierzowską i 
Wiśniową, pomiędzy ulicami Odolańską i 
Różaną, z największymi powierzchniami 
terenów zieleni;

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



Założenia dla wszystkich stref:

▪ zwężenie jezdni ulicy Dąbrowskiego do 6 m, 
wyznaczenie miejsc postojowych naprzemiennie 
wzdłuż północnej i południowej krawędzi jezdni 
oraz wprowadzenie zakazu parkowania po drugiej 
stronie ulicy,

▪ zastosowanie naprzemienne miejsc parkingowych, 
żeby uzyskać szykanowanie toru jazdy – zamiast 
progów zwalniających,

▪ zachowanie istniejącej lokalizacji miejsc 
postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz 
wprowadzenie dodatkowych,

▪ znaczne poszerzenie istniejących mis drzew, 
częściowe rozpłytowanie chodników,

▪ wyeliminowanie parkujących samochodów na 
chodnikach pomiędzy drzewami poprzez 
wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż jezdni, 
które pozwoliłoby na połączenie mis pod 
drzewami i utworzenie większych pasów zieleni 
izolacyjnej pomiędzy jezdnią a chodnikiem,  

▪ wyniesienie rabat do wysokości ok. 30 cm z 
możliwością częściowej adaptacji wyniesień na 
siedziska/ ławki,

▪ umieszczenie siedzisk w odległościach minimum co 
100 m,

▪ nasadzenia uzupełniające drzew z maksymalnym 
możliwym zachowaniem alejowego układu,

▪ rytmiczny podział rabat uwzględniający istniejące 
ograniczenia (kolidujące korzenie drzew) z 
podziałem na pnącza, krzewy i byliny,  propozycja 
składu gatunkowego roślin odpornych na trudne 
warunki miejskie i znoszących częściowe i całkowite 
zacienienie,

▪ usytuowanie parkletów/miejsc spotkań 
wyposażonych w ławki, stoliki i donice przy 
obiektach gastronomicznych i usługowych,

▪ usytuowanie koszy do selektywnej zbiórki odpadów.

REKOMENDACJE



Strefa I:

▪ uwzględnienie założeń projektowych 
stworzonych dla Alei Niepodległości tj.: adaptacja 
układu drogi poprzez usunięcie jednego pasa 
jezdni, przebiegu ścieżki rowerowej, układu 
miejsc postojowych,

▪ likwidacja miejsc postojowych w obrębie 
chodników,

▪ zastosowanie naprzemienne miejsc 
parkingowych, żeby uzyskać szykanowanie toru 
jazdy – zamiast progów zwalniających,

▪ poszerzenie donic nasadzeń roślinnych wszędzie, 
gdzie możliwe jest rozpłytowanie chodników 
wzdłuż ul. Dąbrowskiego, 

▪ propozycja nowego układu zieleni, z nowymi 
przestrzeniami zieleni w miejscach rozpłytowań 
chodników, dosadzeniami drzew, krzewów i bylin 
oraz wprowadzeniem elementów małej 
architektury przy Alei Niepodległości.

Strefa II:

▪ uporządkowanie miejsc postojowych przy ul. 
Kazimierzowskiej – wyznaczenie miejsc do 
zaparkowania pomiędzy pasami zieleni, 

▪ zwężenie chodnika poprzez poszerzenie pasa zieleni w 
północnej części ul. Kazimierzowskiej i wprowadzenie 
zakazu parkowania na chodniku,

▪ reorganizacja zieleni wzdłuż ulicy Kazimierzowskiej i 
wprowadzenie, tam gdzie to możliwe, pasa zieleni 
między jezdnią a chodnikami,

▪ wyznaczenie nowych miejsc postojowych 
równoległych do ulicy Wiśniowej oddzielonych 
dodatkowymi pasami zieleni, wraz ze zwężeniem 
chodnika.

REKOMENDACJE



Strefa II :

▪ wzdłuż ulicy Wiśniowej zaproponowano utworzenie 
kilku miejsc spotkań z ławkami, stolikami, donicami w 
otoczeniu rabat z krzewów, bylin, trawników i nowych 
nasadzeń drzew oraz żywopłotów oddzielających 
otwarte strefy wypoczynku od zieleni osiedlowej. 

▪ W południowej części wyznaczono trzy strefy z 
nawierzchni mineralnej, na której zaproponowano 
usytuowanie małej architektury w formie drewnianych 
ławek i siedzisk połączonych z donicami wypełnionymi 
nasadzeniami bylinowymi. Strefy wypoczynku 
rozdzielono rabatami z nasadzeniami drzew, krzewów i 
bylin. Cały zieleniec w tej części wymaga 
uporządkowania – łącznie z posadzonymi 
przypadkowo drzewami. 

▪ W północnej części ulicy Wiśniowej  wyznaczono dwie 
strefy wypoczynku i spotkań z podobnymi ławkami 
donicami, poidłami. Wyznaczono również tereny 
trawników i rabaty z krzewów i bylin. Żywopłoty i 
zieleńce wzdłuż budynków mieszkalnych będą 
oddzielały strefę mieszkańców budynków od strefy 
otwartej dla przechodniów.

Strefa III:

▪ uwzględnienie założeń projektowych stworzonych dla 
Skweru Orszy tj.: adaptacja układu drogi poprzez 
zwężenie jezdni, adaptacja układu miejsc postojowych, 
wprowadzenie strefy zamieszkania,

▪ wprowadzenie dodatkowego przejścia dla pieszych przy 
skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego 
i Bałuckiego,

▪ likwidacja miejsc postojowych w obrębie chodników,

▪ poszerzenie donic nasadzeń roślinnych wszędzie gdzie 
możliwe jest rozpłytowanie chodników wzdłuż ul. 
Dąbrowskiego.

REKOMENDACJE



CO DALEJ?



CO DALEJ?

Na podstawie koncepcji wypracowanej z uczestnikami 

konsultacji oraz przygotowanego na jej podstawie 

projektu wykonawczego zieleni zaplanujemy działania 

Zarządu Zieleni w zakresie gospodarki zielenią w ul. 

Dąbrowskiego na kolejne lata. W kompetencji Zarządu 

Zieleni jest wykonywanie nasadzeń drzew, krzewów, 

bylin, roślin kłączowych i cebulowych oraz ich pielęgnacja. 

Drzewa w pasie drogowym ul. Dąbrowskiego, które 

zamierają i nie rokują dalszego rozwoju zostaną wskazane 

do usunięcia, a na ich miejsce wprowadzona zostanie 

nowa zieleń.

W ramach dostępnego budżetu jednostki zaplanujemy 

realizację rabat z wyniesionymi obrzeżami, 

zabezpieczającymi zieleń przed rozjeżdżaniem i 

zadeptywaniem. W ramach bieżącej koordynacji z innymi 

jednostkami miejskimi Zarząd Zieleni będzie wskazywał,

by założenia koncepcji były uwzględniane przy 

planowanych przez nie remontach i przebudowach, by w 

ten sposób doszło do realizacji założeń koncepcji 

związanych ze zmianami komunikacyjnymi i drogowymi, tj. 

zmiana organizacji ruchu i parkowania. 

Odbiory kompletu dokumentacji planowane są w I 

kwartale 2021 roku. Ostateczna wersja koncepcji wraz z 

opisem do niej będzie uzupełnieniem do tego raportu. 

Gotowe koncepcje wraz z raportami z konsultacji 

społecznych opublikujemy na stronie 

www.zzw.waw.pl/zieloneulice/, a informacje o 

planowanych nasadzeniach będziemy udostępniać na 

profilach Rejonu Ogrodniczego nr 4 Zarządu Zieleni pod 

adresem 

www.facebook.com/groups/zielenwarszawska.mokotow

http://www.zzw.waw.pl/zieloneulice/
http://www.facebook.com/groups/zielenwarszawska.mokotow


INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

KONSULTACJE ZREALIZOWAŁ:

Think Tank Miasto

PROJEKT KONCEPCJI ZIELENI:

SORTED Sp. z o.o.



DZIĘKUJEMY 
ZA WSZYSTKIE OPINIE!



ZAŁĄCZNIK 1

Opis akcji informacyjnej prowadzonej w ramach procesu konsultacji 
społecznych.

ZAŁĄCZNIK 2

Zestawienie wszystkich niepowtarzających się opinii, potrzeb, propozycji, 
które wpłynęły w trakcie konsultacji w podziale na tematy.

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU                 
Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

JAKA ZIELEŃ 
NA DĄBROWSKIEGO?



ZAŁĄCZNIK 1

Opis akcji informacyjnej prowadzonej w ramach 
procesu konsultacji społecznych.



AKCJA INFORMACYJNA

Plakaty informujące o konsultacjach społecznych dot. ul. 
Dąbrowskiego

Akcja informacyjna była prowadzona dwukrotnie –
przed każdym etapem konsultacji społecznych.  W 
sumie do dystrybucji trafiło ponad 100 plakatów. Były 
one wywieszane w miejscach publicznych (słupy 
ogłoszeniowe, itp.), na (otwartych) klatkach 
schodowych oraz w punktach handlowych i 
usługowych, o ile personel wyraził na to zgodę. 
Ostateczna liczba rozwieszonych plakatów zależała 
więc od lokalnych uwarunkowań.

Przede wszystkim informacja o konsultacjach 
społecznych pojawiła się na platformie konsultacji 
społecznych Urzędu m. st. Warszawy, na Facebooku 
Konsultacje Społeczne Warszawa, na stronie 
internetowej Zarządu Zieleni m. st. Warszawy oraz na 
Facebooku Zieleń Warszawska. Ponadto informacja o 
konsultacjach była udostępniana w grupach lokalnych 
na Facebooku oraz profilach na portalach 
społecznościowych Urzędów Dzielnic.



ZAŁĄCZNIK 2

Zestawienie wszystkich niepowtarzających się opinii, potrzeb, 
propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji w podziale na tematy.



Zieleń

▪ Jaka jest koncepcja na pielęgnację zieleni - aktualnie na ulicy już są obumarłe drzewa - jak rozumiem nowe procedury 
przetargowe przewidują pielęgnację? Jaka będzie jej częstotliwość / zakres?

▪ Jakie drzewa będą sadzone? Czy planowane są drzewa owocowe? Czy będą sadzone jabłonie ?

▪ Czy nie ma obawy, że studzienki kanalizacyjne zapchają się wodą ? Myślę tu o odgrodzeniu zieleni od jezdni. Chodzi o spływ wody.
Zieleń nie będzie absorbować wody.

▪ Dlaczego Zieleń Warszawska nie zajmie się trawnikami już istniejącymi na Dąbrowskiego od Niepodległości do Puławskiej? I ich 
nie zazieleni?

▪ Pod zieleń wystarczy odzyskać wyłożone kostką miejsca które są osłupkowane np. skrzyżowanie Dąbrowskiego z 
Kazimierzowską.

▪ Uważam, że projekt poszerzenia pasów zieleni jest bardzo dobrym pomysłem. 

▪ Postuluję o dodatkowe nasadzenia drzew zamiast obszernych rabat bylinowych i krzewów, tak by wprowadzając zieleń nie 
likwidować dostępnych miejsc postojowych.

Miejsca parkingowe

▪ Jaki będzie współczynnik miejsc postojowych do ilości mieszkańców oraz mieszkań po zmianach? Proszę o analizę 
współczynników i podanie ich do publicznej wiadomości. Szkoda, że nie było to szacowane. Tutaj ludzie mieszkają, nie ma 
parkingów podziemnych. Likwidacja 50% legalnych miejsc spowoduje chaos. Dzikie parkowanie.

▪ W ramach kilku parkometrów można parkować posiadając kartę. Jak dotyczy to współczynnika mieszkańców i ilości 
samochodów. Mogę mieć kartę i nie móc z niej korzystać.

OPINIE I POMYSŁY



Miejsca parkingowe cd.

▪ Dlaczego projekt zakłada około 50% usunięcie legalnych miejsc postojowych? Czy miasto planuje parkingi podziemne?

▪ Problem zgłaszany przez mieszkańców dotyczył dzikich miejsc parkingowych. Legalne powinny być utrzymane o ile to możliwe.

▪ Czy pas do parkowania będzie po stronie numerów parzystych czy nieparzystych, chodzi o Dąbrowskiego i Kazimierzowską?

▪ Jak załatwiona będzie kwestia dostaw towaru? Czy inwentaryzowano ilość lokali usługowych wzdłuż Dąbrowskiego w 
nawiązaniu do określenia ilości miejsc parkingowych i kwestii dostaw?

▪ W końcu miasto dla mieszkańców a nie dla aut! Brawo za odwagę !

▪ Usuwane są legalne miejsca postojowe. Nie ma nic w zamian. Proszę popatrzeć na Holandię, jak to robią.

▪ Niestety, taka polityka Miasta (ze zmniejszaniem dostępnych miejsc postojowych) nie spotyka się z przychylnością Mieszkańców,
więc może pora to zauważyć, a nie na siłę psuć obecną tkankę miasta.

▪ Czy nie ma obaw, ze tutaj droga zostanie uporządkowana a okoliczne zostaną zajęte przez samochody które nie maja gdzie 
parkować?

▪ Ulica Dąbrowskiego od Niepodległości do Wołoskiej została popsuta. Teraz ZDM to odkręcą. Takie są skutki likwidacji z dnia na
dzień dużej ilości miejsc postojowych. Ilość nielegalnego parkowania wzrosła drastycznie.

▪ Super, że miasto realizuje swoją politykę. Miejsc jest wystarczająco dużo, a mieszkańcy domów jednorodzinnych mają miejsce do
parkowania na swoich posesjach. Cieszy że dbamy o pieszych.

▪ Czy infrastruktura SPPN będzie uwzględniona w projekcie? Infrastruktura do parkometrów. Czyli potem ZDM przekopie zieleń? 
Tak było na zachodniej części Dąbrowskiego. ZDM nie koordynował prac z pracami kanalizacyjnymi.

OPINIE I POMYSŁY



Miejsca spotkań i wypoczynku

▪ Jak będą konserwowane te placyki? Z jakich materiałów będą wykonane?

▪ Czy będzie monitoring placyków?

▪ Czy można podać częstotliwość i koszty konserwacji placyków? Poprosiłbym w planowaniu podać koszty.

Ławki i kosze, mała architektura

▪ Jaka jest koncepcja umieszczania kontenerów na odpady na ulicy? Pominięto zupełnie kwestię stojących na ulicy/chodniku 
kontenerów na śmieci. Należałoby zapewnić „miejsca parkingowe” (altanki) dla tych pojemników. Jak na razie stoją dowolnie  
i „straszą”.

▪ Czy będą wymieniane latarnie, obecnie bardzo stare i zniszczone?

▪ Czy planowane są stojaki na rowery?

▪ Uważam, że korzystnym by było wprowadzenie większej ilości ławek (na donicach, na chodniku, bez tworzenia dodatkowej strefy 
odpoczynku) na ul. Dąbrowskiego począwszy od ul. Kazimierzowskiej do ul. Puławskiej.

▪ Dodatkowo, jak na ul. Francuskiej ogrody deszczowe.

Chodniki i ścieżki

▪ Czy przejścia dla pieszych zostaną doświetlone?

OPINIE I POMYSŁY



Droga rowerowa

▪ Co z planowanym kontraruchem z zachodniej części Dąbrowskiego?

▪ Podoba mi się projekt zmian na Dąbrowskiego, niestety jest to kolejna ulica na której nie przewidziano ruchu rowerowego. To 
duża wada tego rozwiązania, biorąc pod uwagę, że część Dąbrowskiego ma ruch rowerowy (odcinek Wołoska-Niepodległości).

▪ Likwiduje się miejsca parkingowe nie dając w zamian alternatywy w postaci ścieżki rowerowej (myślę, że dla wielu osób utrata 
miejsc parkingowych na rzecz ścieżki byłaby bardziej akceptowalna niż utrata miejsc parkingowych na rzecz rabat bylinowych i 
krzewów).

Inne

▪ Koncepcja jest bardzo udana, mam nadzieję, że zostanie sprawnie wdrożona :)

▪ Kiedy może dojść do realizacji koncepcji zazielenienia ulicy Dąbrowskiego? Kiedy zaczną się prace?

▪ Tu się wypowiada tylko garstka osób, a niestety wielu mieszkańców, - osób starszych, nie jest zalogowanych na YT, co 
automatycznie wyklucza ich z tej dyskusji, natomiast widzę tu wysyp anonimowych kont niby zwolenników takiej "polityki" 
miasta, pokazuje, jak niedoskonała jest to forma konsultacji! A jaka forma konsultacji byłaby dla Pani/Pana wystarczającą? Taka, 
aby realni mieszkańcy przede wszystkim wiedzieli o tych konsultacjach i mogli w nich wziąć fizyczny udział. Przewaga miejskich 
"aktywistów" sprawnie poruszających się w sieci, to nie jest uczciwe względem Mieszkańców.

▪ Konsultacje są podane do publicznej wiadomości i ci mieszkańcy którzy się tym interesują wiedzą. Zawsze można w formie listu 
lub meila napisać swoje uwagi do ZZW.

▪ Proszę o informację, czy informacja o konsultacjach była rozwieszona na poszczególnych klatkach? W zagłębiu ludzi starszych, 
wykorzystujecie Państwo przewagę, aby tym ludziom utrudnić życie. Takie są realia, niestety.

OPINIE I POMYSŁY



Inne cd.

▪ Czy wyniki wygranej pracy konkursowej na centrum lokalne skwer Orszy brano pod uwagę?

▪ Bezcelowe w mojej opinii jest zwężenie jezdni na odcinku ul. Dąbrowskiego pomiędzy ul. Puławską a ul. Wewnętrzną. Po 
zwężeniu jezdni może być chaos. Blokowanie jezdni. Długie korki.

▪ Czy jest w planach zamiana organizacji ruchu na jednokierunkowy?

▪ Już dawno Państwo popsuliście ul. Dąbrowskiego i widzę, że żadnych refleksji z tego nie wyciągnęliście. Szkoda. Miasto to jego 
mieszkańcy, którzy również są kierowcami.

▪ Może należałoby zrobić koncepcje nie tylko dla ul. Dąbrowskiego tylko dla większej ilości dróg na starym Mokotowie.

▪ Co z ulicą Narbutta? Czy będzie realizowany remont zgodnie z wygranym projektem? Może warto zacząć Narbutta a dopiero 
potem Dąbrowskiego?

▪ Mniej samochodów, więcej zieleni!

▪ Dąbrowskiego od Niepodległości do Puławskiej to jest zielona piękna ulica - wolna od miliona słupków, obrzydliwych żółtych 
pachołków i tysiąca słupów ze znakami drogowymi. Jak wygląda Madalińskiego, Dąbrowskiego do Wołoskiej - ZDM nastawiał 
żelastwa, tu czerwone, tam żółte plastikowe. Coraz więcej ulic wygląda nieestetycznie.

OPINIE I POMYSŁY


