JAKA ZIELEŃ
NA GRÓJECKIEJ?
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

O PROCESIE

O PROCESIE
Konsultacje społeczne dotyczące zmian na ulicy
Grójeckiej 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 CO PYTALIŚMY?

O CO PYTALIŚMY?
I Etap
Celem pierwszego etapu konsultacji społecznych
dotyczących ulicy Grójeckiej 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 Grójeckiej. Przedstawiliśmy
koncepcję, a uczestnicy konsultacji mogli zadawać
pytania mailowo i na spotkaniu.

Spotkanie diagnostyczne 12 listopada
2019

O CO PYTALIŚMY?

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

KALENDARIUM

KALENDARIUM
start konsultacji społecznych // 4 listopada 2019

I ETAP

pierwsze spotkanie diagnostyczne dotyczące ul. Grójeckiej // 12 listopada (wtorek), godz. 17:30-20:00, w sali Urzędu
Dzielnicy Ochota, ul. Grójeckiej 17a
drugie spotkanie diagnostyczne dotyczące ul. Grójeckiej // 14 listopada (czwartek), godz. 17:30-20:00, w sali Szkoły
Podstawowej nr 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 4
zbieranie opinii i pomysłów mieszkańców za pomocą formularza online // od 4 do 25 listopada 2019

rozpoczęcie zbierania uwag do koncepcji ul. Grójeckiej przesyłanych pocztą lub mailem // od 12 października 2020

II ETAP

spotkanie on-line z projektantami obejmujące prezentację koncepcji ul. Grójeckiej // 16 października (piątek) 2020,
godz. 17:00, Zoom, YouTube
* mobilny punkt informacyjny // 16 października (piątek) 2020, godz. 9:00 – 11:00, ul. Grójecka
zakończenie konsultacji społecznych // 5 listopada 2020
* UWAGA - z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców, w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną musieliśmy niestety zrezygnować z prowadzenia zapowiadanego wcześniej mobilnego punktu konsultacyjnego w terenie.

CO USŁYSZELIŚMY? (I ETAP)

UCZESTNICY
Podczas I etapu konsultacji, uwagi, komentarze
i postulaty mieszkańców zbierane były zarówno
w trakcie spotkań diagnostycznych, jak i
poprzez formularz na stronie internetowej
oraz drogą mailową. W obu spotkaniach
diagnostycznych odbywających się 12 i 14
listopada 2019 roku, udział wzięło ponad 70
osób, w tym przedstawiciele jednostek
miejskich oraz mieszkańcy. Spotkanie było
prowadzone przez dwie moderatorki. W ten
sposób zebrano ponad 300 uwag. Na
następnych stronach przedstawiamy ich
podsumowanie w podziale na kategorie.
Spotkanie diagnostyczne 12 listopada
2019

OPINIE I POMYSŁY
Zieleń

Nowe miejsca wypoczynku i spotkań

Mieszkańcy proponowali wzbogacić nasadzenia drzew o niższe
piętra roślinności, takie jak kolorowe krzewy, byliny i łąki
kwietne, a stare drzewa obsadzić bluszczem albo innymi
pnączami. Podkreślali związek pomiędzy zielenią, a
gospodarowaniem wodami opadowymi i zgłosili propozycję
tworzenia ogrodów deszczowych przy okazji nowych nasadzeń
oraz zaproponowali montaż systemu nawadniania roślin z
wykorzystaniem wody deszczowej. Ze względu na charakter
ulicy Grójeckiej jako bardzo ruchliwej arterii miejskiej,
mieszkańcy postulowali rozdzielenie ścieżek rowerowych,
chodników, miejsc do parkowania i jezdni pasami zieleni (niskie
żywopłoty). Zwrócili także uwagę na konieczność ochrony
drzew przed parkowaniem uszkadzającym korzenie. Za
estetyczne i sprzyjające obniżeniu temperatury w lecie
mieszkańcy uznali zastąpienie tradycyjnego torowiska
torowiskiem trawiastym (lub z nasadzeniami rozchodnika) na
całej długości ulicy. Pojawiły się również sugestie, by
szczególnie uważnie przyjrzeć się kwestiom związanym z
pielęgnacją zieleni po jej posadzeniu.

Opinie na temat tworzenia miejsc spotkań były w
większości pozytywne, choć pojawiły się głosy zwracające
uwagę, że ze względu na hałas i spaliny, ulica Grójecka nie
jest korzystną lokalizacją dla tego typu miejsc. Uczestnicy
konsultacji proponowali wprowadzenie skwerów i miejsc
zielonych zamiast zbyt szerokich chodników oraz w
wybranych lokalizacjach np. w pobliżu skrzyżowań
rekomendowano tworzenie parków kieszonkowych. Padły
także propozycje dotyczące stosowanych rozwiązań
projektowych, np. wprowadzenie ciekawych elementów
małej architektury takich jak ciąg ławek
wkomponowanych w zieleń, specjalnie zaprojektowanych
dla konkretnego miejsca. Uczestnicy zgłosili również
zapotrzebowanie na siłownię plenerową, koniecznie
obsadzoną zielenią oraz elementy sportowe. Bywalcy
lokali gastronomicznych zwrócili uwagę, jak niemiłe jest
siedzenie w ogródkach gastronomicznych.
Zaproponowano takie zaaranżowanie zieleni by było tam
przyjemniej i ciszej, by nowe lokale mogły się rozwijać.

OPINIE I POMYSŁY
Ławki i kosze na śmieci

Chodniki i ścieżki

Kosze na śmieci przy ul. Grójeckiej powinny spełniać dwa
warunki. Po pierwsze, powinny to być kosze do
selektywnej zbiórki odpadów, dzięki temu miasto
mogłoby lepiej chronić środowisko oraz podnieść poziom
segregacji. Po drugie, muszą to być kosze, z których ptaki
nie będą mogły wyciągać śmieci. Lokalizacja ławek budziła
pewne kontrowersje, nie zabrakło głosów, by nie robić
ławek wzdłuż jezdni kosztem miejsc parkingowych.
Obecne były także głosy przeciwne, postulujące by ławki i
pasy zieleni tworzyć zamiast oznakowania P-21
"powierzchnia wyłączona" oraz miejsc parkingowych na
chodnikach. Mieszkańcy proponowali wprowadzenie
parkletów, designerskich ławek oraz zastąpienie słupków
ławkami, stojakami rowerowymi oraz zabawkami dla
dzieci.

Wiele głosów dotyczyło rozdzielenia ciągów pieszych,
jezdni, ścieżek rowerowych i miejsc parkingowych pasami
zieleni (trawnikami lub żywopłotami) albo poprzez
wyniesienie np. ciągów pieszych. Według uczestników
obustronne drogi dla rowerów powinny być wydzielone z
jezdni, a nie z chodnika, odizolowanie zielenią od ciągów
pieszych, dwukierunkowe, powiązane z istniejącą
infrastrukturą rowerową (ścieżek i ulic lokalnych).
Mieszkańcy zwrócili uwagę na intensywny ruch pieszy
wzdłuż ulicy, dlatego chodniki powinny być odpowiednio
szerokie i otoczone zielenią, ocienione. Wiele uwag
dotyczyło nawierzchni ciągów pieszych, ich naprawy we
wskazanych lokalizacjach oraz ujednolicenia nawierzchni.
Ułatwienia dla pieszych powinny obejmować także więcej
przejść dla pieszych, obustronne dojścia do przystanków
oraz zachowanie przedeptów ze względu na ich
funkcjonalność.

OPINIE I POMYSŁY
Pozostałe kwestie
Wiele uwag dotyczących zieleni, chodników i ścieżek
rowerowych na ul. Grójeckiej łączyło się z tematem
charakteru ulicy oraz ewentualnego zwężenia jej dla
ruchu samochodowego. Część mieszkańców
proponowała ograniczenie ruchu samochodowego
na rzecz przestrzeni dla zieleni oraz ruchu
rowerowego i pieszego, a zlikwidowanie możliwości
parkowania na chodnikach umożliwiłoby
przeznaczenie odzyskanego miejsca na pasy zieleni z
drzewami i ogrodami deszczowymi. Z kolei
zwolennicy utrzymania dotychczasowego
charakteru ulicy zorientowanej na komfort
użytkowników zmotoryzowanych, proponowali
utrzymanie dotychczasowej szerokości ulicy lub jej
poszerzenie. Wnioskowali też o utrzymanie lub
zwiększenie liczby miejsc parkingowych poprzez
rozpłytowanie chodników i zamianę nawierzchni na
ażurowe płyty oraz budowę parkingów piętrowych
naziemnych i podziemnych.
Spotkanie diagnostyczne 14 listopada
2019

CO USŁYSZELIŚMY? (II ETAP)

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.
Mieszkańcy mogli przesyłać swoje uwagi
mailem. Mogli także wziąć udział w spotkaniu
śledząc na żywo transmisję na platformie
YouTube. Podczas tego spotkania on-line
zgłaszali uwagi oraz pytania na czacie.
Spotkanie śledziło 47 osób.
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.
Spotkanie on-line obejmujące prezentację koncepcji 16 października 2020

CO KONSULTOWALIŚMY - II ETAP
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.

Koncepcja ul. Grójeckiej pokazuje jej bardzo zielone oblicze
dzięki wprowadzeniu:

▪
▪
▪
▪

zielonego torowiska,
rabat bylinowych i drzew na przystankach,

szpaleru drzew przy Zieleniaku
kontynuacji nasadzeń orzecha szarego przy ul. Dickensa.

Założenia koncepcji opierają się również na ustaleniach
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - zmiana zagospodarowania terenu przy ul.
Dickensa przywróci możliwość wykorzystania przestrzeni do
społecznej integracji poprzez wprowadzenie nowej zieleni i
parkletów, czyli niewielkich z definicji przestrzeni z siedziskami i
zielenią, służących do chwilowego odpoczynku, powstałych z
przekształcenia miejsc parkingowych.

W koncepcji rozwijany jest również potencjał komunikacji
rowerowej tej części miasta - przewidziano miejsce na drogę dla
rowerów po wschodniej stronie ul. Grójeckiej oraz przy ul.
Dickensa. Całą koncepcję zaprojektowano mając na uwadze
zachowanie bilansu miejsc parkingowych.

OPINIE I POMYSŁY
Zieleń

Chodniki i ścieżka rowerowa

Uczestnicy konsultacji wyrazili wątpliwość co do
drzew owocowych wzdłuż ulicy Grójeckiej ze względu
na konieczność częstego sprzątania oraz zasugerowali
szereg innych gatunków roślin (drzew, krzewów i
bylin) do rozważenia w projekcie. Postulowali także o
więcej drzew na odcinku od Bitwy Warszawskiej do
Placu Narutowicza oraz o więcej bylin na całej
długości ulicy. Kilkukrotnie pojawiła się też prośba o
odbetonowanie i zazielenienie Placu pod Skrzydłami.

Kwestia drogi rowerowej wzbudziła wiele
kontrowersji wśród mieszkańców. Wiele osób zgłosiło
swój sprzeciw wobec planowanego poprowadzenia
drogi rowerowej przez tereny zielone i postulowało o
poprowadzenie jej wzdłuż i bezpośrednio przy jezdni.
Pomimo tego, mieszkańcy raczej byli zgodni, że droga
rowerowa wzdłuż ulicy Grójeckiej jest niezbędna.

Przystanki autobusowe/tramwajowe

Uczestnicy konsultacji zwrócili uwagę na formę oraz
termin (pokrywający się ze spotkaniem Rady
Dzielnicy) prowadzenia konsultacji online i brak
możliwości uczestniczenia w konsultacjach przez
wszystkich mieszkańców. Proszono o rozważenie
organizacji kolejnego spotkania. Ponadto, mieszkańcy
dopytywali o zakres projektu, jego etapowanie oraz
czy wymaga on jeszcze zatwierdzenia przez inne
jednostki miejskie.

Część uczestników konsultacji zwróciła uwagę na
przystanki tramwajowe wzdłuż ulicy, które w kilku
miejscach są zbyt wąskie w stosunku do natężenia
ruchu i zatłoczenia. Uczestnicy konsultacji postulowali
również, aby w przypadku przesuwania przystanków
zadbać o ich dostępność dla pieszych z obu stron.
Ponadto dopytywano o konkretne przystanki i
planowane zmiany w ich obrębie.

Pozostałe kwestie

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI
W drugim etapie procesu zebraliśmy około 100
niepowtarzających się głosów mieszkańców, z czego
zdecydowana większość pochodzi ze spotkania
online z projektantami.
Wśród najpopularniejszych tematów uwag była
kwestia lokalizacji drogi rowerowej, gatunki
planowanej zieleni oraz zmiany w zakresie
przystanków tramwajowych.
Planowane zwiększenie ilości zieleni w obrębie ulicy
spotkało się w zdecydowanej większości z
przychylną reakcją mieszkańców. Ogólny odbiór
projektu wśród mieszkańców był raczej pozytywny,
a uwagi z reguły dotyczyły kwestii szczegółowych.
Spotkanie on-line obejmujące prezentację koncepcji 16 października 2020

REKOMENDACJE
Najważniejsze wprowadzone w koncepcji zmiany
funkcjonalno-użytkowe:
▪ wyeksponowanie istniejących powiązań (np.
komunikacyjnych, w strukturze zadrzewień),

▪ modernizacja elementów zagospodarowania,
poprawa stanu nawierzchni,
▪ zachowanie bilansu miejsc parkingowych,
▪ ujednolicenie i scalenie funkcjonalne struktury
ulicy Grójeckiej
▪ Wytyczenie nowych lub korekta istniejących
układów ścieżek - ciągów pieszych,
spacerowych, ścieżek rowerowych,
przystanków komunikacji miejskiej,

▪ poprawienie dostępności dla osób z
ograniczeniami w poruszaniu się poprzez
prosty i przejrzysty układ komunikacyjny,
szerokie chodniki, eliminację barier
terenowych,
▪ wprowadzenie systemu ścieżek dotykowych
dla osób niewidomych składających się z
pasów naprowadzających oraz pól uwagi,
▪ uzupełnienie zagospodarowania terenu
poprzez wprowadzenie elementów
wyposażenia takich jak stojaki rowerowe,
ławki i kosze na śmieci,

REKOMENDACJE

▪ przearanżowanie skwerów: Reduty Kaliskiej,
skweru przy ul. Włodarzewskiej,

▪ zachowanie istniejącej zieleni z jej
przearanżowaniem lub uzupełnieniem,

▪ wprowadzenie małych enklaw zieleni w
zurbanizowaną tkankę miejską – moduły z
jabłoniami ozdobnymi,

▪ uwzględnienie zwycięskich projektów
z Budżetu Obywatelskiego,

▪ Wprowadzenie, tam gdzie będzie to możliwe,
drzew zapewniających cień przy przystankach
autobusowych,
▪ wprowadzenie miejsc dla nowej zieleni
sprzyjającej bioróżnorodności – kwitnące
rabaty przy przystankach tramwajowych,

▪ odbetonowanie Placu Pod Skrzydłami,

▪ wprowadzenie zielonych torowisk
tramwajowych na całej długości ulicy
Grójeckiej.

CO DALEJ?

CO DALEJ?
Na podstawie koncepcji wypracowanej z uczestnikami
konsultacji oraz przygotowanego na jej podstawie
projektu wykonawczego zieleni zaplanowane zostaną
działania Zarządu Zieleni w zakresie gospodarki zielenią
w ul. Grójeckiej 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. Grójeckiej, 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 5 Zarządu Zieleni pod
adresem
www.facebook.com/groups/zielenwarszawska.ochota

INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

KONSULTACJE ZREALIZOWAŁ:

PROJEKT KONCEPCJI ZIELENI:

Think Tank Miasto

Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o. o.

DZIĘKUJEMY
ZA WSZYSTKIE OPINIE!

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU
Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
JAKA ZIELEŃ
NA GRÓJECKIEJ?
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.

ZAŁĄCZNIK 1

Opis akcji informacyjnej prowadzonej w ramach
procesu konsultacji społecznych.

AKCJA INFORMACYJNA
W akcji informacyjnej dotyczącej pierwszego etapu
konsultacji społecznych do dystrybucji trafiło 200
plakatów. Plakaty były 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. Do informowania o
drugim etapie konsultacji ponownie wykorzystano
plakaty rozwieszane w przestrzeni miejskiej.
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.

Zapis trasy przejścia osoby rozwieszającej plakaty
informacyjne

ZAŁĄCZNIK 2

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

OPINIE I POMYSŁY
Zieleń
▪

Czy jabłonie to dobry pomysł na miejską zieleń? Czy spadające owoce nie będą brudziły chodników/ulic?

▪

Spadające owoce to co innego niż tylko liście. Też uważam, że to kłopot.

▪

Czy na całym odcinku inwestycji mogą Państwo posadzić różnokolorowe krokusy, które na wiosnę zakwitną paletą barw? oraz
będzie można robić przy nich zdjęcia na wiosnę?

▪

Prosimy zazielenić bylinami i krokusami całą Kaliską.

▪

Czy będzie nasadzona trzmielina Canadale Gold? Irga? Berberysy czerwone?

▪

Czy drzewa przy ulicy będą sadzone solo w misach? bez ciągłych rabat?

▪

Na wizualizacji drzewa nie mają połączonych mis. Tak jest obecnie. To trzeba zmienić!

▪

Jakie rośliny mają zazielenić torowiska? Trawa czy rozchodnik? Proszę uwzględnić rozchodnik na zielonym torowisku.

▪

Czy mogą Państwo zaprojektować więcej drzew niż w projekcie na odcinku Bitwy Warszawskiej do Pałacu Narutowicza?

▪

Krzewy - świetnie.

▪

Jakie krzewy są planowane do zasadzenia wzdłuż drogi?

▪

Odcinek od Dickensa w stronę Bitwy - bardzo prosimy o odgrodzenie ścieżki rowerowej od pieszej! Rowerzyści rozjeżdżają tu
pieszych, psy. (psa jeszcze można na smyczy, dzieci nie)

▪

Krzewy i byliny są też NIEZBĘDNE do oddzielenia ścieżki rowerowej od pieszej. Szczególnie w tym odcinku - rowerzyści
notorycznie jeżdżą tu po chodniku.

OPINIE I POMYSŁY
Zieleń cd.
▪

Nie rozumiem tłumaczenia o rzekomej kolizji drzew i bylin. Można też przenieść ścieżkę rowerową na drugą stronę szpaleru drzew i
oddzielić od jezdni.

▪

Czy podziemne linie gazowe i energetyczne można przenieść tak by byłaby zachowana bezpieczna odległość od drzew na ul.
Dickensa? A co za tym idzie posadzenie tam drzew.

▪

Drzewa w gruncie - super i zawsze lepiej, niż namiastki Czy zatem jest szansa na odbetonowanie placu Pod Skrzydłami? I
posadzenie tam roślin w gruncie?

▪

Jaki % placu Pod Skrzydłami będzie odbetonowany?

▪

Posadzenie drzewa jest prostą sprawą. Gorzej z jego utrzymaniem. Jaką przyjmują Państwo strategię dbałości o drzewa. Czy będą
one regularnie podlewanie? Czy drzewa nie uschna?

▪

Czy zamiast tracić pieniądze na podlewanie można zastosować innowacyjną koncepcję pozwalająca zbierać deszczówkę w misach
drzew lub specjalnych rurach sięgających korzeni?

Miejsca parkingowe
▪

Ulica Baśniowa - czy nie warto zastanowić się nad przeanalizowaniem pomysł przeznaczenia całej ulicy dla pieszych, strefa ruchu. A
miejsca parkingowe przesunąć bliżej budynków.

▪

Baśniowa parking przy ulicy, po co ludziom hałas i smród pod oknami.

▪

Ta sama sytuacja z parkingami na odcinku (wizualizacja stan miejsc postojowych 0) Kopińska - Baśniowa

OPINIE I POMYSŁY
Miejsca spotkań i wypoczynku
▪

Czym są parklety? Parklet = mikro park uliczny, proponuję używać słów z j.polskiego. A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż
Polacy nie gęsi, iż swój język mają.

Ławki i kosze, mała architektura
▪

Czy planowane jest wykorzystanie miejskich koszy do selektywnej zbiórki odpadów?

▪

Czy przy Reduta Kaliska uwzględnił Państwo kosze na śmieci ?

▪

Czy uwzględnili Państwo budki dla ptaków, nietoperzy, owadów na całym odcinku planowanej inwestycji?

▪

"Zieleń przy zieleniaku" pojawiły się tam odcinkowo dokładnie tam stojaki na rowery. Warto to zaznaczyć i ocenić, czy stojaki
+zieleń? czy też więcej nowych, kolejnych stojaków jest potrzebnych

Przystanki autobusowe
▪

Czy jakieś przystanki będą usuwane?

▪

Pierwszy slajd pokazuje skrzyżowanie z Wawelską. Tam jest przystanek tramwajowy, a na wizualizacji go nie ma.

▪

Dot. zaginionego przystanku tramwajowego slajd 1 prezentacji - wizualizacja zielona. Gdzie jest przystanek?

▪

Dlaczego na pod Och teatrem nie ma zaznaczonych peronów przystankowych? (strona 28 prezentacji)

▪

Czy na całej ulicy planowana jest zmiana szerokości peronów przystankowych? Jaka jest standardowa szerokość peronów?

OPINIE I POMYSŁY
Przystanki autobusowe cd.
▪

Czy mógłbym jednak poprosić o szczegółową informację odnośnie planowanej szerokości peronów tramwajowych? lub o
informację, gdzie można te dane znaleźć, gdyż rozporządzenie zezwala na odstępstwa.

▪

3.5m! czyli przystanki tramwajowe trzeba poszerzać. Co oznacza ingerencję w pas drogi. Czy jest na to budżet?

▪

Czy obecne wąskie przystanki pozostaną?

▪

Co konkretnie mają Państwo na myśli przez adaptację peronów?

▪

Proszę o wyjaśnienie co oznacza adaptacja peronów.

▪

Może inaczej - czy peron zaadaptowany zostanie bez zmian, czy też będzie poszerzony do ustawowego minimum?

▪

Chyba chodzi o to, że zostaną stare perony. Stare płyty, barierki etc.

▪

Proszę zatem, aby rozważyli Państwo poszerzenie peronów, część z nich jest zbyt tłoczna.

▪

Czy skoro jako użytkownicy tramwajów nadal mamy się tłoczyć na wąskich przystankach to może byłaby możliwość, aby najwęższe
z nich przekształcić w przystanki typu wiedeńskiego?

▪

Można zrezygnować z 4 pasa i dać te szersze perony tramwajowe. Taka okazja może się nie powtórzyć.

▪

Jak przystanki są przeniesione na jedną stronę skrzyżowania to powinny być obustronne dojścia do nich.

▪

Przystanek przy Wawelskiej dzięki pokazanej wizualizacji, widać że został przeniesiony.

OPINIE I POMYSŁY
Chodniki i ścieżki
▪

Mówimy właśnie o odc. od Dickensa w str. Bitwy. To miejsce na drogę rowerową rozcina na pół teren rekreacyjny dla mieszkańców.
To fatalne rozwiązanie. DDR powinien być na jezdni.

▪

Obecnie - ścieżka rowerowa koliduje z chodnikiem. Dlatego prosimy o jej oddzielenie. To Wasze propozycje - psucie pasa zieleni
pod tę ścieżkę, rekreacji jest złym rozwiązaniem.

▪

Nie da się przejść tamtędy spokojnie z dzieckiem, jak będą pędzić rowerzyści. DDR powinien być na jezdni od strony zieleni połączyć oba pasy rowerowe w DDR, będą 3 metry, to dużo. Ewentualnie umieścić ją między jezdnią a drzewami. Ale nie tam, gdzie
teraz zaproponowano!

▪

Ścieżka rowerowa kosztem zieleni? Kosztem zieleni i miejsca, gdzie można wypoczywać, chodzić z dziećmi itd. DDR na jezdnię albo
przy jezdni, plis.

▪

Od strony północnej nie ma miejsc parkingowych, więc nie będzie kolizji z parkowaniem.

▪

Także uważam, że sąsiedztwo DDR i pieszego jest koszmarnym rozwiązaniem na odc Bitwy - Wawelska. Ruch pieszych jest tu
bardzo duży. Mieszkają starsze osoby.

▪

Nie psuć, nie rozdzielać pasa zieleni!

▪

Rowery - od strony jezdni, koniecznie.

▪

Czy Państwo macie budżet na DDR-y? Czy wyznaczenie DDR-ów będzie objęte tą inwestycją? Czy prace mają się ograniczyć do
zazieleniania, czy będą miały szersze spectrum?

▪

Na tym odcinku absolutnie koszmarne jest sąsiedztwo chodników i dróg rowerowych. Przecież to jest główna ulica Ochoty. Miało
być fajnie, ogródki kawiarniane, drzewa, krzewy, spacery. A trzeba będzie uciekać przed rowerzystami. Przenieście tę drogę dla
rowerów na jezdnię. Albo przynajmniej oddzielcie od chodnika krzewami.

OPINIE I POMYSŁY
Chodniki i ścieżki cd.
▪

DDR jest niezbędna, ale kosztem pasa ruchu.

▪

Zieleń fajnie, ale jak piesi mają tak dostać, jak widać tutaj i na Dickensa, to lepiej nic nie robić.

▪

Ile będą miały najmniej i średnio szerokości chodniki między Wawelską a Bitwy?

▪

Czy te bordowe kreski to ścieżki rowerowe?

▪

2 metry szerokości chodnika na Grójeckiej? Zmniejszane do 1,25? Nie zgadzam się na takie zmiany! Przecież ludzie tam się będą
tłoczyć. Czy ktoś z Was tam był kiedyś, czy tylko oglądaliście na Street View?

Inne
▪

Dlaczego nie można brać udział w dyskusji za pośrednictwem Zoomie? Byłoby łatwiej.

▪

Dlaczego nagranie ze spotkania nie będzie dostępne po jego zakończeniu?

▪

Pechowo trwa właśnie sesja rady dzielnicy Ochota. Radni nie mogą brać udziału w naszym spotkaniu. Źle oceniam decyzję o
zablokowaniu dostępu.

▪

Po co jest niniejsza dyskusja, skoro "Prosimy o przesyłanie pytań na adres: konsultacje@zzw.waw.pl"? Świetnie, że "Pytania zostaną
uwzględnione w raporcie, a sugerowane zmiany zostaną rozpatrzone rozpatrzone przez projektantów". Ale ta dyskusja chyba też
temu ma służyć.

▪

Zyskiem ze spotkań on line, gdzie nasz głos już jest utrudniony (brak konkretnych odpowiedzi na zadawane pytania, ze względu na
narzędzie jakim jest czat) jest właśnie szerszy, wielokrotny dostęp do transmisji.

OPINIE I POMYSŁY
Inne cd.
▪

Czy ze względu na duże zainteresowanie czatem i ilość pytań są Państwo w stanie zorganizować kolejne spotkanie w formule pytań
na żywo poprzez platformę zoomie? Ułatwi to Państwu pracę nad projektowaniem.

▪

Prosimy o kolejne spotkanie.

▪

Na kolejnym spotkaniu będą już Radni Ochoty.

▪

Moja radna też. była zawiedziona że tak się terminy nałożyły

▪

Popieram apel o ponowne spotkanie. Wraz z dokładniejszą weryfikacją podkładów, wiedzy w terenie abyśmy uzyskali pełne
informacje.

▪

Czy planowane jest jeszcze jedno, jak to Państwo nazwali ,,spotkanie Komitetu Sterującego"? Jeśli jest planowane kolejne spotkanie
komitetu sterującego, to proszę, aby poruszyli Państwo kwestię przystanków tramwajowych. Proszę zorganizować. To mieszkańcy
będą korzystać z tych ulic i to my będziemy Państwa rozliczać za kilka lat.

▪

Czy istnieje możliwość, aby przyjrzeć się dokładniejszym materiałom (i/lub w większym przybliżeniu) dot. przekształcenia ulicy?

▪

A czy są gdzieś *dokładniejsze* materiały, niż te na stronie?

▪

Na koniec projektu podajcie nazwiska pomysłodawców, projektantów, zleceniodawców, wykonawców i odbiory robót.

▪

Prosimy o możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem, jeżeli byłaby taka możliwość

OPINIE I POMYSŁY
Inne cd.
▪

Czy Tramwaje Warszawskie wyraziły zgodę na zielone torowiska?

▪

Czy torowisko zostało poszerzone? Czy też będzie po śladzie, w kontekście szerokości?

▪

Którędy będzie się poruszała karetka w przypadku zakorkowanej ulicy Grójeckiej 2-pasowej, czy dopuszczają Państwo zamiast
zielonego torowiska zrobienie drogi dla karetek?

▪

Czy ruch rowerowy będzie odbywał się bezpiecznie?

▪

Jaki jest budżet? Kiedy planowane są pierwsze prace?

▪

A jakiego budżetu te zmiany będą finansowane? Jaki jest budżet na te zmiany?

▪

Czyli prace (nasadzenia) mają już zabezpieczony budżet. Jaka jest jego wysokość?

▪

60 tys na krzewy? + środki o ogólnym charakterze pt. "Zielone ulice". Warszawa tnie wydatki. Czy możemy poznać budżet
zabezpieczony i przeznaczony na inwestycję "zielona Grójecka" w 2021 i ew. potem?

▪

Skrzyżowanie Wawelska/Kopinska. Czy w zw. z tym że Państwo nie dali tego slajdu do publicznej wiadomości możemy Tym
niebezpiecznym skrzyżowaniu porozmawiać na oddzielnym spotkaniu.

OPINIE I POMYSŁY
Inne cd.
▪

Dlaczego projekty Zielona Grójecka wybrane w budżecie obywatelskim w 2017 nie zostały zrealizowane w roku 2018?

▪

Dlaczego Zarząd Zieleni odmawia realizacji projektu Zielona Grójecka na obszarze Starej Ochoty? Odcinek między placami
Narutowicza i Zawiszy został pominięty! Jako autor projektu Zielona Grójecka wybranego na Starej Ochocie nie wyrażam na to
zgody.

▪

Czy planowana jest synchronizacja prac z projektem modernizacji oświetlenia przez ZDM?

▪

Grójecka to miało być fajne miejsce, kręgosłup dzielnicy. A zamiast tego parkingi i ścieżki rowerowe, a piesi pod ścianę budynku
wciśnięci.

▪

ZDM niech sprawdzi czy wdrożył obsługę SPF i DMARC.

▪

Chciałabym zgłosić sugestię instalacji murali, który oczyszcza powietrze i ma działanie podobne do dużych drzew.

