
JAKA ZIELEŃ 
NA GRENADIERÓW?

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH





O PROCESIE



Konsultacje społeczne dotyczące zmian na ulicy 
Grenadierów 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?



O CO PYTALIŚMY?

Zakres opracowania – na czerwono zaznaczono obszar objęty 
opracowaniem

I Etap

Celem pierwszego etapu konsultacji społecznych 
dotyczących ulicy Grenadierów 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 Grenadierów. 
Przedstawiliśmy koncepcję, a uczestnicy 
konsultacji mogli zadawać pytania mailowo i na 
spotkaniu.



Koncepcja

Na podstawie zgromadzonych wytycznych i uwag 
powstała nowa koncepcja ulicy Grenadierów. 
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. Grenadierów     // 19 listopada (wtorek), godz. 17:30-20:00, XLVII Liceum 
Ogólnokształcące, sala 142, ul. Międzyborska 64/70

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

KALENDARIUM

zakończenie konsultacji społecznych     // 12 listopada 2020

rozpoczęcie zbierania uwag do koncepcji ul. Grenadierów przesyłanych pocztą lub mailem     // od 18 października 2020

spotkanie on-line z projektantami obejmujące prezentację koncepcji ul. Grenadierów     // 22 października (czwartek) 
2020, godz. 17:00, Zoom, YouTube

* mobilny punkt informacyjny     // 22 października (czwartek) 2020, godz. 9:00 – 11:00, ul. Grenadierów

* 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 zbieraliśmy zarówno 
w trakcie spotkania diagnostycznego, jak 
i poprzez formularz na stronie internetowej 
oraz przesyłane drogą mailową. W spotkaniu 
diagnostycznym odbywającym się 19 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 Grenadierów. Na następnych stronach 
przedstawiamy ich podsumowanie w podziale 
na kategorie.

UCZESTNICY

Spotkanie diagnostyczne 19 listopada 
2019



Zieleń

Uczestnicy konsultacji postulowali o sadzenie 
większej liczby drzew, krzewów, kompozycji z 
bylinami oraz wysokich traw, a także stworzenie łąki 
kwietnej i miejskiego zieleńca. Mieszkańcy prosili o 
zastępcze nasadzenia drzew w miejsce wyciętych 
starych topoli. Wskazali również lokalizacje 
wymagające nowych nasadzeń drzew, takie jak: 
okolica przystanku Grenadierów 02, skwer Pamięci, 
skwer 1 Dywizji Grenadierów oraz na działce 
Grenadierów 43. Uczestnicy zwrócili uwagę, aby 
rośliny były odporne na suszę i przyjazne dla ptaków, a 
także na potrzebę zabezpieczenia zieleni przed 
parkującymi samochodami.

Chodniki i ścieżki

Mieszkańcy postulowali  budowę ścieżki rowerowej 
wzdłuż ulicy Grenadierów połączonej z innymi 
drogami rowerowymi biegnącymi w okolicy oraz 
stacją Veturilo. Uczestnicy zgłaszali również potrzebę 
poprawy stanu chodników po obu stronach ulicy.

Nowe miejsca wypoczynku i spotkań

Mieszkańcy zaproponowali większą liczbę skwerów i 
miejsc wypoczynku wzdłuż ulicy Grenadierów. 
Sugerowane lokalizacje to: skrzyżowanie 
Grenadierów i alei Stanów Zjednoczonych, plac przed 
budynkiem Grenadierów 40, skwer pomiędzy ulicami 
Waszyngtona, Grenadierów a ulicą Siennicką, 
otoczenie pomnika Grenadierów Legionów Polskich 
oraz okolica szpitala.

Ławki i kosze na śmieci

W uwagach mieszkańcy prosili o zwiększenie liczby 
koszy na śmieci, w tym zamontowanie koszy do 
segregacji odpadów oraz zwiększenie liczby ławek.

OPINIEOPINIE I POMYSŁY



Pozostałe kwestie

Uczestnicy postulowali zwiększenie liczby miejsc 
parkingowych oraz dodatkowy pas ruchu dla 
samochodów. Ponadto, prosili o stojaki na 
rowery, miejskie poidełka, miejsca na dzieła 
lokalnych twórców, domki dla owadów, miejski 
monitoring oraz przywrócenie fontanny z rybką 
(u zbiegu ul Grenadierów i ul. Białowieskiej). 
Uczestnicy zwrócili również uwagę na problem 
braku przejścia dla pieszych na wysokości ulicy 
Betonowej. 

OPINIE I POMYSŁY

Spotkanie diagnostyczne 19 listopada 
2019



CO USŁYSZELIŚMY? (II ETAP) 



Spotkanie on-line obejmujące prezentację koncepcji 22 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 także 
udział pracownicy Zarządu Zieleni, nadzorujący 
przygotowanie koncepcji oraz osoby zajmujące 
się pielęgnacją zieleni w tym rejonie, a także 
projektanci z zewnętrznej firmy odpowiedzialni 
za przygotowanie koncepcji. Spotkanie było 
prowadzone przez dwie moderatorki.

Mieszkańcy mieli możliwość śledzenia na żywo 
transmisji ze spotkania na platformie YouTube. 
Podczas tego spotkania on-line zgłaszali uwagi 
oraz pytania na czacie. Spotkanie śledziło 50 
osób.

Przez cały czas trwania konsultacji 
społecznych, mieszkańcy mieli możliwość 
przesyłania uwag za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Na adres 
konsultacje@zzw.waw.pl wpłynęło 5 uwag 
dotyczących ulicy Grenadierów.

mailto:konsultacje@zzw.waw.pl


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

Główne założenia koncepcji to:

▪ zwiększenie udziału powierzchni terenów zieleni,

▪ zwiększenie liczby drzew,

▪ stworzenie miejsc wypoczynkowych w zieleni,

▪ zaprojektowanie ławek średnio co 100m,

▪ zaprojektowanie rozmieszczenia nowych koszy na śmieci,

▪ uporządkowanie miejsc parkingowych,

▪ wprowadzenie zieleni pomiędzy miejscami postojowymi,

▪ uporządkowanie chaosu związanego z wolnostojącymi 
budkami usługowymi,

▪ zaprojektowanie elementów małej architektury,

▪ zielone torowisko w Al. Waszyngtona,

CO KONSULTOWALIŚMY – II ETAP

▪ nowe tereny zieleni powstałe po rozpłytowaniu istniejących 
chodników: 820 m2

▪ szacowana liczba możliwych do posadzenia drzew: 372 sztuk

▪ nowe ławki w przestrzeni ulicy: 103

▪ miejsca spotkań, małe skwery w zieleni: 9

▪ nowe wydzielone ścieżki rowerowe: 1110 m.b.

▪ wyznaczone miejsca parkingowe: 434

▪ poidełka miejskie: 5



Zieleń

Zdaniem części uczestników konsultacji w projekcie są 
złe proporcje zieleni do powierzchni wybetonowanych 
– zaproponowano zwiększenie ilości zieleni kosztem 
powierzchni utwardzonych. Szczególną uwagę 
mieszkańcy zwrócili na adres Grenadierów 40, gdzie 
postulowali o odgrodzenie od ulicy przestrzeni zieleni 
niskiej i ławek zielenią wysoką. Zwrócili również 
uwagę na kilka miejsc, w których planowana zieleń jest 
źle zlokalizowana na planie.

Miejsca parkingowe

Część uczestników konsultacji była zdania, że cały 
projekt powinien zakładać zwiększenie, a nie 
zmniejszenie liczby dostępnych miejsc 
parkingowych i nie można się zgodzić na 
jakiekolwiek likwidowanie istniejących miejsc 
parkingowych pod pozorem zazieleniania. Są też 
mieszkańcy, którzy wyrazili poparcie dla likwidacji 
miejsc parkingowych w imię zazielenienia ulicy. 

Chodniki i ścieżki

Uczestnicy konsultacji zwrócili uwagę na brak 
przejścia dla pieszych przez ul. Grenadierów w okolicy 
skweru trójkątnego St. Augusta/Lubomira. Ponadto, 
mieszkańcy prosili o rozważenie przedłużenia ścieżki 
rowerowej wzdłuż Grenadierów nie tylko do Al. 
Stanów Zjednoczonych, ale również dalej do al. 
Waszyngtona, a nawet Grochowskiej.

Pozostałe kwestie

Wiele kontrowersji wśród uczestników konsultacji 
wzbudziło nie uwzględnienie w koncepcji projektu z 
Budżetu Obywatelskiego nr 1022 dotyczącego 
wspomnianej wcześniej lokalizacji Grenadierów 40. 
Ponadto uczestnicy zwrócili uwagę na formę 
prowadzenia konsultacji online i brak możliwości 
uczestniczenia w konsultacjach przez wszystkich 
mieszkańców. 

OPINIEOPINIE I POMYSŁY



WNIOSKI I REKOMENDACJE



WNIOSKI

W drugim etapie procesu zebraliśmy około 30 
niepowtarzających się głosów mieszkańców, z czego 
zdecydowana większość pochodzi ze spotkania 
online z projektantami.

Najczęściej poruszanym tematem uwag była 
kwestia miejsc parkingowych. Główną obawą 
wyrażoną przez mieszkańców w tym temacie jest 
planowane ograniczenia miejsc parkingowych w 
obszarze ulicy Grenadierów. 

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 22 października 2020



Przestrzeń ulicy Grenadierów i ulic do niej 
przylegających została zaprojektowana z myślą o 
stworzeniu przyjaznej przestrzeni, nasyconej 
roślinnością, atrakcyjnej wizualnie zarówno z 
perspektywy pieszych i rowerzystów jak i 
kierowców przejeżdżających samochodów. 
Koncepcja aranżacji zieleni ul. Grenadierów 
zakłada wprowadzenie jak największej, możliwej 
do posadzenia ilości nowych drzew, przy 
uwzględnieniu przepisów odrębnych dot. 
lokalizowania drzew w odpowiedniej odległości od 
podziemnego uzbrojenia terenu oraz Standardów 
projektowych i wykonawczych infrastruktury dla 
pieszych w m.st. Warszawie. 

REKOMENDACJE

Dodatkowo w przestrzeni ulicy zaproponowano 
nasadzenia krzewów w postaci kompozycji, 
żywopłotów, roślinność okrywową i 
zadarniąjącą a także bylinowe rabaty oraz 
„zielone ściany” z pnączami.



Koncepcja aranżacji zieleni ulicy Grenadierów 
zakłada:

▪ uzupełnienie istniejących szpalerów drzew oraz 
wprowadzenie nowych gatunków drzew i 
krzewów ozdobnych, o różnych pokrojach i 
charakterystyce, które urozmaicą przestrzeń 
ulicy;

▪ zintegrowanie wizualne i funkcjonalne ulicy za 
pomocą zieleni oraz połączenie jej z terenami 
sąsiednimi

▪ wprowadzenie, tam gdzie jest to możliwe, 
krzewów izolujących ciągi piesze i rowerowe od 
ruchu samochodowego;

▪ zaprojektowanie ścieżek rowerowych 
biegnących wzdłuż ulicy Grenadierów i ulic 
przyległych;

▪ zaprojektowanie nowych miejsc spotkań i 
odpoczynku w zieleni tj. parki kieszonkowe, małe 
skwery i place z zielenią;

REKOMENDACJE ▪ przeznaczenie nowych terenów pod zieleń –
rozpłytowanie chodników w miejscach, 
gdzie jest to możliwe;

▪ doposażenie przestrzeni ulicy w małą 
architekturę: kosze na śmieci, ławki, 
siedziska, przysiadacze, zdroje miejskie, 
hotele dla owadów, oświetlenie przestrzeni 
wypoczynkowych;

▪ uporządkowanie i wyznaczenie miejsc 
parkingowych, tam gdzie parkowanie 
odbywa się w sposób chaotyczny, oraz 
wprowadzenie dodatkowych przejść dla 
pieszych – poprawa bezpieczeństwa ruchu i 
jakości przestrzeni;

▪ wprowadzenie wyniesionych rabat od 
przestrzeni jezdni o ok. 30 cm w celu 
ograniczenia rozjeżdżania roślin przez 
samochody a także wprowadzenie wyższych 
rabat ok. 50 cm a wokół nich siedzisk;

▪ wprowadzenie rozwiązań minimalizujących 
koszty utrzymania terenów zieleni przy 
ulicy, poprzez zastąpienie trawników 
krzewami i roślinami okrywowymi 
odpornymi na warunki miejskie.



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.. 

Grenadierów 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. Grenadierów, 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 ww. 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 9 Zarządu 

Zieleni pod adresem 

www.facebook.com/groups/zielenwarszawska.pragapoludnie

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


INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

KONSULTACJE ZREALIZOWAŁ:

Think Tank Miasto

PROJEKT KONCEPCJI ZIELENI:

OLS Architektura Krajobrazu



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 GRENADIERÓW?



ZAŁĄCZNIK 1

Opis akcji informacyjnej prowadzonej w ramach 
procesu konsultacji społecznych.



AKCJA INFORMACYJNA

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.
Plakaty informujące o konsultacjach społecznych dot. ul. 
Grenadierów



ZAŁĄCZNIK 2

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



Zieleń

▪ W projekcie są złe proporcje zieleni do powierzchni wybetonowanych. Powinno być zielono, ekologicznie, a tam gdzie trzeba 
powinny znajdować się funkcjonalne chodniki. 

▪ Pytanie o skwer przed Grenadierów 40 - czy nie będzie realizacji zwycięskiego projektu 1022 z budżetu obywatelskiego 2020 
rozpłytowujące to miejsce?

▪ Rozpłytowanie przed Grenadierów 40, na spotkaniu poprzednim była mowa o odgrodzeniu od ulicy przestrzeni zieleni niskiej i 
ławek zielenią wysoką, na całej długości rozpłytowania, żywopłot, szpaler, pergola (wzdłuż Grenadierów) – nie widać tego na 
przedstawionym projekcie.

▪ Czy szpaler drzew może powstać przy budynku Grenadierów 40 jeśli w tym miejscu przebiega sieć ciepłownicza oraz 
zlokalizowana jest komora ciepłownicza ?

▪ Naprzeciw Noclegów Sezam przeprowadzono ostatnio przebudowę chodnika - wygląda na to, że pod przystanek autobusowy. 
Państwa projekt zakłada nasadzenia w tamtym miejscu - czy mogą Państwo wyjaśnić?

▪ Na południe od wylotu Cyraneczki, w pobliżu nowo wybudowanego przystanku autobusowego jest zaprojektowane 5 drzew na 
wąskim chodniku, drzewa na nowym chodniku z przystankiem?

▪ Nasadzenia na byłym trawniku (takie owalne pośrodku parkingu) na parkingu szpitala- obecnie jest tam wszystko wycięte, 
drzewa też, w tym miejscu parkuje 19 aut, będą protesty szpitala. Na mapach miejskich, zakładka historia i i googlowych widać 
zawłaszczanie trawnika i niszczenie drzew przez coraz więcej parkujących, od 2009 r.

▪ Ul. Lubomira - mała uwaga techniczna - po jej północnej części zaprojektowano trawnik + żywopłot na wjeździe do parkingu 
podziemnego budynku Lubomira 6.

▪ 4 drzewa posadzone z BO uschły!
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▪ Miejsca parkingowe

▪ Całość projektu musi zakładać zwiększenie, a nie zmniejszenie liczby dostępnych miejsc parkingowych i nie można się zgodzić na 
jakiekolwiek likwidowanie istniejących miejsc parkingowych pod pozorem zazieleniania.

▪ Czy dobrze rozumiem, że ulica Lubomira nie będzie miała dostępu do parkingu obok bloku Grochowska 249/251?

▪ Na Lubomira nie ma już gdzie parkować.

▪ Ten parking przy Grochowskiej 249/251, wjazd obecnie od Lubomira obsługuje liczne budynki w okolicy. Dostęp od Grenadierów 
spowoduje, że nie będzie już wystarczająco miejsc parkingowych. Na Grochowskiej były w przeszłości miejsca parkingowe, teraz 
są tam słupki i okolica parkuje na ulicy Lubomira. Rozumiem, że zieleń jest piękna, ale miejsca parkingowe są bardzo istotne.

▪ Parking przy Grochowskiej 249/251 znajduje się w użytkowaniu wieczystym Wspólnoty mieszkaniowej. W takim razie ten 
parking zostanie ogrodzony szlabanem przez wspólnotę, ponieważ Grenadierów jest ruchliwą ulicą, zaś Lubomira nie. Zabraknie 
miejsca dla osób, które de facto płacą za użytkowanie wieczyste.

▪ A co będzie z miejscami parkingowymi przed Ul. Grenadierów 4,6,8?

▪ Chodniki i ścieżki

▪ Skwer trójkątny St. Augusta/Lubomira – brak przejścia dla pieszych przez Grenadierów. O tym przejściu przez  ul. Grenadierów 
rozmawialiśmy na poprzednim spotkaniu, miało być uwzględnione.

▪ Proszę rozważyć przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż Grenadierów nie tylko do Al. St. Zjednoczonych ale również dalej do 
Waszyngtona a nawet Grochowskiej.
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▪ Inne

▪ Dlaczego filmiki nie są udostępniane szerszemu gronu odbiorców? Przecież każdy mieszkaniec m. st. Warszawy ma prawo 
wiedzieć jakie zmiany są szykowane w jego okolicy.

▪ Konsultacje społeczne jak sama nazwa wskazuje pozwalają mieszkańcom zgłaszać propozycję. Jeśli spotkanie jest prywatne to 
nikt poza osobami oglądającymi je w tej chwili tego filmu nie zobaczy czyli nie skomentuje. Jeśli film będzie dostępny na Youtube
po spotkaniu to więcej ludzi się o nim dowie.

▪ Projekt 1022 został wpisany do budżetu miasta. Projektodawca nie mógł go wycofać po przegłosowaniu zgodnie zasadami 
budżetu. Ten projekt wygrał w głosowaniu, głosowali na niego mieszkańcy.

▪ Która jednostka m.st. Warszawy będzie realizowała projekt 1022 z budżetu obywatelskiego - rozpłytowanie w okolicy 
Grenadierów 40 ?

▪ W projekcie nadal plac przed Grenadierów 40 jest uwzględniony do rozpłytowania. Projekt przed głosowaniem został 
zweryfikowany pozytywnie i po głosowaniu wpisaniu do budżetu miasta.

▪ Kto weryfikował projekt 1022? Chyba nie projektodawca. Kto weryfikował koszty projektu 1022 przed głosowaniem?

▪ Kiedy projektodawca projektu 1022 zrezygnował i na jakiej podstawie prawnej?

▪ Mieszkańcy głosowali na rozpłytowanie tego placu. W takim razie budżet obywatelskie to oszustwo.

▪ Samochody z Lubomira NIE wyjeżdżają na Grenadierów "przez trawnik", bo przedłużeniem Lubomira jest wąski chodnik dla 
pieszych porośnięty po bokach krzakami i drzewami.
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▪ Inne cd.

▪ Czy nowy przebieg (przebicie do Grenadierów) Lubomira wynika z jakichś nowych planów? Gdzie mogę znaleźć te zmienione 
plany?

▪ Dot. projektu z BO Zielona Grenadierów - obecnie samochody wyjeżdżające a zablokowane korkiem jadą na 2 skosy po trawniku, 
wyjeżdżone od lat.

▪ Pani projektantka mówi o pawilonie z częściami samochodowymi, on jako jedyny jest na podpiwniczeniu. W tym roku został 
mocno rozbudowany w kierunku chodnika a poza tym to teraz duży zieleniak. Już nie ma części samochodowych tylko jest kram 
warzywny.

▪ Na odcinku od Fundamentowej do zakrętu Grenadierów widać przebudowę przekroju ulicy, obie strony ulicy; przesunięcie osi 
jezdni, miejsca postojowe wydzielone, likwidacja zatoki – czy to jest uzgodnione z ZDM, BPMiT?

▪ Wprowadzenie wjazdu na parking usytuowany między ramionami kąta ostrego utworzonego przez ulice Grochowską i 
Grenadierów od ulicy Grenadierów, czyli z miejsca z największymi zatorami, spowoduje zwiększenie korków w tym miejscu, a 
przede wszystkim utrudni funkcjonowanie komunikacji publicznej.

OPINIE I POMYSŁY


