
JAKA ZIELEŃ 
NA WĄWOZOWEJ?

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH





O PROCESIE



Konsultacje społeczne dotyczące zmian na ulicy 
Wąwozowej 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 Wąwozowej 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 Wąwozowej. Przedstawiliśmy 
koncepcję, a uczestnicy konsultacji mogli zadawać 
pytania mailowo i na spotkaniu.



Koncepcja

Na podstawie zgromadzonych wytycznych i uwag 
powstała nowa koncepcja ulicy Wąwozowej. 
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. Wąwozowej     // 25 listopada (poniedziałek), godz. 17:30-20:00, Szkoła 
Podstawowa nr 16, stołówka, ul. Wilczy Dół 4

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

KALENDARIUM

zakończenie konsultacji społecznych     // 2 listopada 2020

rozpoczęcie zbierania uwag do koncepcji ul. Wąwozowej przesyłanych pocztą lub mailem     // od 9 października 2020

spotkanie on-line z projektantami obejmujące prezentację koncepcji ul. Wąwozowej     // 13 października (wtorek) 2020, 
godz. 17:00, Zoom, YouTube

* mobilny punkt informacyjny     // 13 października (wtorek) 2020, godz. 9:00 – 11:00, ul. Wąwozowa

* 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.

I ETAP

II ETAP



CO USŁYSZELIŚMY? (I ETAP) 



Podczas I etapu konsultacji, uwagi, komentarze 
i postulaty mieszkańców zbieraliśmy  w trakcie 
spotkania diagnostycznego, poprzez formularz 
na stronie internetowej oraz drogą mailową. W 
spotkaniu diagnostycznym odbywającym się 25 
listopada 2019 roku, udział wzięło około 30 
osób, w tym przedstawiciele jednostek 
miejskich oraz mieszkańcy. Spotkanie było 
prowadzone przez dwie moderatorki. W ten 
sposób zebrano około stu głosów mieszkańców 
dotyczących ulicy Wąwozowej. Na następnych 
stronach przedstawiamy ich podsumowanie w 
podziale na kategorie.

UCZESTNICY

Spotkanie diagnostyczne 25 listopada 2019



Zieleń

Uczestnicy konsultacji postulowali o aranżację 

projektowanej roślinności w systemie piętrowym w 

celu izolacji od spalin i hałasu. Sugerowane gatunki 

drzew to dąb, grab, lipa, jarzębina, głóg, klon, drzewa 

owocowe, świerk, brzoza oraz kasztan. Ponadto, 

mieszkańcy prosili o liczne krzewy, łąki kwietne oraz 

kompozycje z bylinami. Zwrócili również uwagę, aby 

projektowana zieleń nie ograniczała widoczności na 

skrzyżowaniach, zjazdach i przejściach dla pieszych. 

Zieleni brakuje szczególnie na rondzie u zbiegu ulic 

Wańkowicza i Wąwozowej. Dodatkowo, uczestnicy 

postulowali likwidację biało-czerwonych słupków i 

zastąpienie ich zielenią.

Chodniki i ścieżki

Mieszkańcy zgłosili potrzebę naprawy nawierzchni 
chodników wzdłuż ulicy Wąwozowej oraz wymiany 
nawierzchni drogi rowerowej na asfaltową na całej 
długości. Postulowali, aby droga rowerowa była po 
obu stronach ulicy. Uczestnicy zasugerowali, aby 
ścieżki były wykonane z materiałów pochłaniających 
smog.

Nowe miejsca wypoczynku i spotkań

Uczestnicy zaproponowali budowę zieleńca/skweru 
na skrzyżowaniu z Aleją KEN oraz bardziej 
funkcjonalne zagospodarowanie okolic wejścia do 
stacji metra.

Ławki i kosze na śmieci

Mieszkańcy postulowali o większą liczbę zarówno 
ławek, jak i koszy na śmieci. Dodatkowo, prosili o 
zainstalowanie koszy do selektywnej zbiórki odpadów 
oraz koszy na psie odchody. Uczestnicy sugerowali, 
aby ławki znajdowały się w otoczeniu zieleni.

OPINIEOPINIE I POMYSŁY



Pozostałe kwestie

Uczestnicy konsultacji zaproponowali 
stworzenia strefy z ograniczeniem prędkości do 
30km/h na ulicy Wąwozowej oraz zmniejszenie 
ilości miejsc parkingowych i zamianę ich na 
tereny zielone. 
Z drugiej strony część uczestników postulowała 
też o więcej miejsc parkingowych oraz 
dodatkowy pas ruchu dla samochodów. Ponadto, 
uczestnicy prosili o domki dla owadów, 
dodatkowe poidełka/źródełka warszawskiej 
kranówki oraz elementy sztuki.

OPINIE I POMYSŁY

Spotkanie diagnostyczne 25 listopada 2019



CO USŁYSZELIŚMY? (II ETAP) 



Spotkanie on-line obejmujące prezentację koncepcji 13 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 
transmisję ze spotkania na platformie YouTube. 
Podczas tego spotkania on-line zgłaszali uwagi 
oraz pytania na czacie. Spotkanie śledziło 45 osób.

Przez cały czas trwania konsultacji społecznych, 
mieszkańcy mieli możliwość przesyłania uwag za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. Na adres 
konsultacje@zzw.waw.pl wpłynęły 3 uwagi 
dotyczących ulicy Wąwozowej.

mailto:konsultacje@zzw.waw.pl


W tym etapie konsultacji przedstawiliśmy i omówiliśmy z 
mieszkańcami koncepcja zmian zaproponowanych przez zespół 
projektowy. Powstała na podstawie rekomendacji zebranych 
podczas pierwszego etapu procesu konsultacji.

Główne założenia koncepcji:

Koncepcja nie ingeruje w chodniki, drogi rowerowe ani jezdnię, 
natomiast uwzględnia projekty i plany innych miejskich 
jednostek, które mogą takie zmiany wprowadzać. Koncepcja 
zakłada posadzenie dużej liczby drzew i krzewów, aby izolować 
w ten sposób ulicę od pozostałych stref, tworząc bufor chroniący 
przed hałasem i brudem. W koncepcji architekci zaproponowali 
rozwiązania, które mają na celu poprawienie aspektów 
estetycznych i funkcjonalnych ulicy, oraz - o czym często mówili 
mieszkańcy - odpowiadają na aktualne problemy klimatyczne, 
poprzez wprowadzenie m.in. łąk kwietnych czy ogrodów 
deszczowych. 

CO KONSULTOWALIŚMY – II ETAP

Koncepcja zakłada nasadzenia 750-900 drzew o wyjątkowych 
walorach ozdobnych  (tzw. soliterów) oraz 100-200 drzew 
wielopniowych (rozgałęziających się blisko gruntu) wzdłuż ul. 
Wąwozowej.

Planowane są również nasadzenia zieleni niskiej:

▪ krzewy uzupełniające izolacyjne pasy z zadrzewieniami

▪ mieszanki krzewów i bylin

▪ łąki kwietne

▪ trawniki w miejscach o potencjale do wprowadzenia funkcji 
społecznych



Zieleń

Mieszkańcy wyrazili swoje obawy o częstotliwość i 
zakres pielęgnacji sadzonej zieleni wskazując przy tym 
miejsca, w których obecnie zieleń jest zaniedbana. 
Wiele pytań dotyczyło gatunków sadzonych drzew i 
krzewów oraz tego jak duże i jak stare będą sadzone 
drzewa. Ponadto, uczestnicy postulowali sadzenie 
gatunków odpornych na suszę. Zwrócili  też uwagę, 
żeby krzewy sadzone wzdłuż drogi rowerowej nie 
ograniczały widoczności.

Miejsca parkingowe

Wiele kontrowersji wśród mieszkańców wzbudziło 
planowane zmniejszenie liczby dostępnych miejsc 
parkingowych. W tej kwestii głosy mieszkańców były 
bardzo podzielone – jedni oponowali przed redukcją 
miejsc parkingowych, inni wyrazili swoje poparcie dla 
tego rodzaju działań w imię zazielenienia ulicy.

Ławki i kosze na śmieci, mała architektura

W kwestii stawiania ławek, mieszkańcy prosili o 
spełnienie standardów warszawskich oraz dostosowanie 
liczby ławek do liczby i potrzeb mieszkańców. Uczestnicy 
postulowali również możliwość ewentualnego 
dostawienia dodatkowych ławek i koszy na odpady (w tym 
do zbiorki selektywnej) w przyszłości, aby móc sprostać 
rosnącym potrzebom. Mieszkańcy zwrócili też uwagę na 
problem szpetnych słupków z łańcuchami wzdłuż ulicy 
pod budynkiem na rogu Wąwozowej/Bronikowskiego, z 
prośbą o zastąpienie słupków zielenią.

Pozostałe kwestie

Mieszkańcy zwrócili uwagę na potrzebę uwzględnienia w 
projekcie zmian planowanych na rogu ulic KEN i 
Wąwozowej (na terenie obecnego Tesco), a także innych 
projektów z Budżetu Obywatelskiego. 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 43 
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 w tym temacie jest planowane 
ograniczenie miejsc parkingowych w obszarze ulicy 
Wąwozowej. Wiele uwag mieszkańców dotyczyło 
również konieczności uwzględnienia w projekcie 
planowanych zmian w okolicy skrzyżowania KEN i 
Wąwozowej oraz projektów z Budżetu 
Obywatelskiego.

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 13 października 2020



REKOMENDACJE

Wnioski z konsultacji zostały uwzględnione w 
poprawionej koncepcji, której opis znajduje się w tym 
rozdziale. 

Najważniejsze zmiany na ulicy Wąwozowej 
proponowane w koncepcji:

▪ Wprowadzenie zieleni wzdłuż ul. Wąwozowej nie 
wpływa na zmianę geometrii układu drogowego, 
sprowadza się jedynie do działań w przestrzeniach 
wyznaczonych przez istniejące chodniki, drogi 
rowerowe i jezdnie. Koncepcja uwzględnia jednak 
planowaną przebudowę drogi rowerowej oraz 
chodnika na fragmencie zachodniej części ul. 
Wąwozowej w okolicach wejść do metra, a także 
rezerwę pod drogę rowerową na odcinku al. KEN -
ul. Stryjeńskich. Uwzględniono również przebudowę 
miejsc postojowych oraz fragmentu chodnika na ul. 
Wąwozowej na wysokości ul. Telekiego.

▪ Wzdłuż ul. Wąwozowej zaplanowano nasadzenia 
krzewów, min. 750 szt. drzew soliterowych i min. 100 
szt. drzew wielopniowych w formie zwartych 
wielopiętrowych i izolujących masywów.

▪ W koncepcji zaproponowano miejsca dla większych 
drzew o wyższych parametrach (typu obwód pni 20-
22cm), natomiast większość drzew sadzonych będzie 
miała obwód 16-18cm zgodnie z standardami dla 
zieleni Warszawy. Konkretne gatunki zostaną 
określone na etapie projektu wykonawczego.

▪ Koncepcja zakłada kontynuację istniejących nasadzeń 
drzew owocowych np. z gatunku grusza.

▪ Istniejące szerokie pasy zieleni wzdłuż ulicy planuje się 
urozmaicić i uzupełnić nasadzeniami krzewów 
ozdobnych i buforowych, łąkami kwietnymi, 
mieszankami bylin. Zieleń pojawi się również między 
chodnikami a drogami rowerowymi.



▪ Koncepcja uwzględnia wprowadzenie ławek 
warszawskich oraz miejskich koszy na śmieci wzdłuż 
ul. Wąwozowej.

▪ Projekt uwzględnia wprowadzenie domków dla 
owadów w miejscach osłoniętych, zlokalizowanych 
w oddaleniu od ulicy i głównych tras pieszych i 
rowerowych.

▪ Projekt przewiduje wprowadzenie pasów ogrodów 
deszczowych w miejscu powstawania zastoisk wody 
oraz punktowe przebicia w istniejących 
krawężnikach w celu ułatwienia spływu wody z 
jezdni do niecek.

▪ Projekt uwzględnia dostępność dla osób 
niepełnosprawnych.

REKOMENDACJE

▪ Roślinność projektowana wzdłuż ul. Wąwozowej 
będzie przyjazna owadom (łąki kwietne, kwitnące 
krzewy i byliny) i będzie miała właściwości 
oczyszczające powietrze (drzewa, krzewy).

▪ W okolicach przejść dla pieszych oraz skrzyżowań 
zieleń nie będzie stanowić przeszkody w 
widoczności.

▪ Koncepcja przewiduje wprowadzenie drzew co 4 
miejsce postojowe w obrębie parkingów 
wielkopowierzchniowych zlokalizowanych między 
ul. Zaruby a ul. Rosoła. Zmiany obejmują jedynie te 
parkingi i wiążą się z usunięciem 33 miejsc 
parkingowych. 

▪ Koncepcja przewiduje wykorzystanie szerokich 
ciągów pieszych wzdłuż budynków oraz części 
pasów zieleni na stworzenie tymczasowych miejsc o 
funkcji społecznej, np. deki pod ogródki 
gastronomiczne wśród zieleni., miejsca z ławkami 
wśród zieleni.



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. 

Wąwozowej 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. Wąwozowej, które 

zamierają i nie rokują dalszego rozwoju zostaną wskazane 

do usunięcia, a na ich miejsce wprowadzona zostanie 

nowa zieleń.

W ramach dostępnego budżetu jednostki zaplanowana 

zostanie realizacja 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 zostaną opublikowane na stronie 

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

planowanych nasadzeniach będą udostępniane na 

profilach Rejonu Ogrodniczego nr 6 Zarządu Zieleni pod 

adresem 

www.facebook.com/groups/zielenwarszawska.ursynow

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


INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

KONSULTACJE ZREALIZOWAŁ:

Think Tank Miasto

PROJEKT KONCEPCJI ZIELENI:

RS 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 WĄWOZOWEJ?



ZAŁĄCZNIK 1

Opis akcji informacyjnej prowadzonej w ramach 
procesu konsultacji społecznych.



AKCJA INFORMACYJNA

Plakaty informujące o konsultacjach społecznych dot. ul. 
Wąwozowej

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

• Czyli wszystko sprowadza się do więcej drzew i krzewów, moje pytanie: Kto to będzie pielęgnował? Bo tych nasadzeń było co 
najmniej już dwa (moje okna wychodzą na Wąwozową). Mam wiele zastrzeżeń do pilnowania aby drzewa się zakorzeniły.

• Czy zlikwidowany zostanie "plac gołębi" (miejsce dokarmiania ptaków) na rogu Wąwozowej/Dembego, o czym była dyskusja na 
spotkaniu z Projektantami w 2019 roku? Pomysł ten został zaaprobowany wtedy.

• Czy w sadzeniu dużych drzew nie będą przeszkadzały instalacje podziemne, w szczególności ciepłociągi, instalacje elektryczne,
kable energetyczne?

• Pas drogi jest stosunkowo szeroki, dlaczego te drzewa mają być posadzone tak blisko osi pasa drogi, a nie w części zewnętrznej 
(blisko budynków)?

• Sadzenie drzew blisko osi pasa drogi to właściwy sposób ochrony mieszkańców przed skutkami nadmiernego ruchu samochodów. 
Im więcej drzew, tym lepiej dla mieszkańców.

• Jak duże, jak stare drzewa będą sadzone?

• W związku z nasilającymi się upalnymi latami proszę Projektantów o informację na temat nasadzenia konkretnych gatunków 
odpornych na długotrwała suszę. Proszę o przykłady.

• Czy krzewy wzdłuż DDR będą odpowiedniej wysokości i odpowiedniej wysokości żeby nie ograniczać widoczności ani skrajni?

• Jeśli nie powstaną fizyczne ograniczenia, każdy narożnik trawnika przy chodnikach, które krzyżują się pod kątem prostym, zamieni
się w "przedept" - dobrym rozwiązaniem byłoby takie narożniki wypełniać utwardzoną nawierzchnią.
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Miejsca parkingowe

• Czy poza nasadzeniami planowane są zmiany w zakresie istniejących miejsc postojowych?

• Niepokoi mnie zmniejszenie miejsc parkingowych w okolicy, gdzie tych miejsc wciąż brakuje. Informacja, że miejsca nie były 
wykorzystane, jest zwykłym nadużyciem. Proszę mi nie mówić, że były "widoczne" wolne miejsca postojowe, bo to naprawdę brzmi 
jak GROTESKA!

• Nikt nie kwestionuje zieleni, ale nie widzę żadnych badań, na temat obecnej ilości miejsc postojowych! Nie mówię o powiększaniu,
ale ich celowym zmniejszaniu niby zazielenianiem! To jest chore!

• Miejsc parkingowych zawsze będzie za mało. bo dojeżdżający do metra zostawiają na kabatach auta. chcemy zieleni, a nie miejsc
parkingowych.

• Miejsc parkingowych kierowcom zawsze jest mało.

• Miejsce aut jest pod budynkami a nie w miejscu zieleni.

• Sytuacja jest poważna bo samochody rugują zieleń z Kabat i zatruwają otoczenie.

• Drzewa na parkingach są jak najbardziej pożądane.

Miejsca spotkań i wypoczynku

• Coś więcej o tych miejscach integracji? Jakieś konkrety? Proszę o głos Projektantów.
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Ławki i kosze, mała architektura

• Jak zostanie rozwiązany problem szpetnych słupków z łańcuchami wzdłuż uliczki pod budynkiem na rogu 
Wąwozowej/Bronikowskiego? Sprawa była dyskutowana intensywnie na spotkaniu w 2019 roku. Słupki miały być zastąpione 
zielenią.

• Proszę, aby zadbali Państwo przy stawianiu ławek o spełnienie standardów warszawskich oraz uwzględnili potrzeby mieszkańców. 
W przypadku tak znacznego zazielenienia ulicy jest możliwe, że wzrośnie zapotrzebowanie na ławki, gdyż ulica stanie się lokalnym
odpowiednikiem ,,parku linearnego". Proponowałbym, aby rozważyli Państwo zostawienie sobie w przetargu prawa opcji na 
ewentualne dostawienie dodatkowych ławek i koszy na odpady (w tym do zbiorki selektywnej), aby móc ewentualnie sprostać 
potrzebom mieszkańców. Prosiłbym również, aby upewnili się Państwo, że planowane ławki będą ławkami typu warszawskiego.

Chodniki i ścieżki

• Przy Zaruby, po północnej stronie Wąwozowej przez zieleń powstał przedept od sklepów do przystanku - czy będzie on 
utwardzony?

Inne

• Jak się ma ta koncepcja do planów inwestycyjnych Echo Investment na terenie obecnego TESCO, który ma wejść do realizacji w 
2023? Bo tam przewiduje się istotne zmiany w obrębie skrzyżowania KEN i Wąwozowej. Bo jeśli ma się coś robić w 2021 i potem 
zmieniać rok czy 2 lata później, to chyba szkoda kasy?

• Czy plan uwzględnia zmiany w zakresie zieleni na rogu KEN/Wąwozowa (po stronie TESCO) przyjęte do realizacji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2021? Jeśli nie - to dlaczego?

• Projekt z BO na zielony plac miejski przy wyjściu z metra nie przeszedł.
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Inne cd.

• na spotkaniu w 2019 roku zazielenienia ronda zostało formalnie (na piśmie) zgłoszone. I nikt nie mówił wtedy że jest ono poza
zakresem projektu.

• Czy projektanci nie znają projektu z BO? (projekt BO zielony plac miejski przy wyjściu z metra Kabaty (w stronę Tesco)). To jak 
przygotowywali ten projekt?

• Wygląda na to, że każdy projekt jest rozpatrywany osobno, czyli brak koordynacji! może warto pomyśleć o rozsądniejszym 
wydawaniu pieniędzy!

• Po co była ta dyskusja z Projektantami i Burmistrzem w 2019 roku?

• Proszę o pokazanie listy uwag zgłoszonych przez mieszkańców na spotkaniu w 2019 roku. A najlepiej o odczytanie tych wniosków 
mieszkańców.

• Proszę Projektantów o informację w jaki sposób został zmodyfikowany pierwotny projekt w sposób uwzględniający UWAGI 
uczestników spotkania z Projektantami i Burmistrzem w 2019 roku.

• Jaki zmiany wprowadzono po tych uwagach do projektu??

• Które z propozycji mieszkańców uwzględniono? Konkretnie które uwagi?

• Proszę o informację, czy informacja o tych konsultacjach była wysłana do poszczególnych wspólnot mieszkaniowych.

• Niestety nie wykorzystaliście Państwo najprostszej drogi dotarcia do realnych mieszkańców. To jest niestety groteska.

• Nie każdy śledzi social media, szanowni Państwo, tak więc Wasze tłumaczenia w zakresie informacji w żaden sposób nie jest dla 
mnie satysfakcjonująca.

• Ul. Wąwozowa miała pozostawiony pas pod przyszłe poszerzenie tej ulicy, czy obecna koncepcja uwzględnia to przyszłe 
poszerzenie?
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Inne cd.

• Burmistrz potwierdził oficjalnie tydzień temu, ze Wąwozowa nie zostanie poszerzona.

• Państwo celowo chcecie posadzić wysokie drzewa, tylko po to, aby ta jezdnia nie mogła zostać w przyszłości poszerzona z uwagina
"święte" drzewa.

• W jakiej kolejności to wszystko ma być realizowane, chodniki po stronie południowej pomiędzy Stryjeńskich a pomiędzy KEN, czy
najpierw będą nasadzenia i zniszczenia?

• Czy jest zabezpieczony budżet pod zmiany?

• Czy jest szansa uwzględnić część z pomysłów z projektu nr 20 do budżetu obywatelskiego - w szczególności jeśli chodzi o małą 
architekturę, chodniki i drzewa w okolicy przystanku?

• Na spotkaniu 25 XI 2020 Wiceburmistrz Ursynowa w obecności Projektantów zobowiązał się do zazielenienia w ramach tego 
projektu małego ronda u zbiegu ulic Wańkowicza/Wąwozowa. Czy plan to uwzględnia?

• Po co Burmistrz się zobowiązał zazielenić rondo, a państwo Projektanci na spotkaniu w 2019 roku nie powiedzieli że rondo jestpoza 
zakresem projektu? Uwaga na temat ronda została zgłoszona na piśmie na spotkaniu w 2019 roku.
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