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O PROCESIE

O PROCESIE
Konsultacje społeczne dotyczące zmian na ul.
Grójeckiej są prowadzone w ramach większego
projektu #zieloneulice, który obejmuje w sumie
kilkadziesiąt warszawskich ulic.
Dzięki programowi #zieloneulice zazieleniamy
główne ulice Warszawy. Już jesienią 2020 roku
nowe drzewa pojawią się tam, gdzie wiemy, że ich
brakuje. W konsultacjach rozmawiamy o tym, co
poza nasadzeniami jeszcze możemy zrobić. Więcej
o programie #zieloneulice znajdziesz na stronie:
http://zzw.waw.pl/zieloneulice/.
Niniejszy raport jest podsumowaniem pierwszego
etapu konsultacji dotyczących zmian na ul.
Grójeckiej.
Ulica Grójecka

O CO PYTALIŚMY?

O CO PYTALIŚMY?
Celem pierwszego etapu konsultacji społecznych
dotyczących ulicy Grójeckiej było zebranie
informacji na temat obecnego funkcjonowania ulicy
oraz potrzeb jej użytkowników.
W tym celu poprosiliśmy uczestników konsultacji
o zgłaszanie opinii dotyczących kwestii takich jak:
zieleń, chodniki i ścieżki, nowe miejsca wypoczynku
i spotkań, ławki i kosze na śmieci oraz inne.
Na podstawie zgromadzonych wytycznych i opinii
powstanie całościowa koncepcja nowego obrazu
zieleni na ulicy Grójeckiej. Uwzględni ona niezbędne
przebudowy, które mają służyć podniesieniu jakości
przestrzeni, wzmocnieniu funkcji istniejących
nasadzeń i ukształtowaniu nowych, bogatszych
układów zieleni miejskiej.

Spotkanie diagnostyczne 12 listopada 2019

KALENDARIUM

KALENDARIUM
start konsultacji społecznych // 29 października 2019

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 // do 30 listopada 2019

PLANOWANE – spotkanie obejmujące prezentację koncepcji ul. Grójeckiej // wiosna 2020

PLANOWANE – zbieranie uwag do koncepcji ul. Grójeckiej za pomocą formularza online // wiosna 2020

PLANOWANE – zakończenie konsultacji społecznych // wiosna 2020

CO USŁYSZELIŚMY?

OPINIE I POMYSŁY
W I etapie konsultacji zbieraliśmy opinie
mieszkańców podczas spotkania
diagnostycznego, poprzez formularz na stronie
internetowej oraz e-maile.
W obu spotkaniach diagnostycznych wzięło
udział około 70 osób, w tym przedstawiciele
jednostek miejskich, moderatorzy spotkania oraz
mieszkańcy.
Łącznie zebraliśmy około 300 komentarzy
dotyczących ulicy Grójeckiej. Na kolejnych
stronach przedstawiamy podsumowanie opinii
uczestników w podziale na przyjęte kategorie.
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OPINIE I POMYSŁY
ZIELEŃ

Nasadzenia drzew uczestnicy proponowali wzbogacić
o niższe piętra roślinności, takie jak (kolorowe) krzewy,
byliny i łąki kwietne, a stare drzewa obsadzić bluszczem
albo innymi pnączami. Gęste krzewy miałyby pełnić funkcję
izolowania ciągów pieszych i budynków od hałasu i kurzu
oraz stanowić siedliska dla małych zwierząt, szczególnie
wróbli. Podobnie, ze względu na ekspozycję południową
i silne nagrzewanie się budynków, uczestnicy zaproponowali
montaż siatek na fasadach budynków, na których rósłby
bluszcz. Latem spowoduje to, że budynki nie będą się
nagrzewać i nie będzie tak gorąco. Pomysł wymagałby
współpracy ze wspólnotami. Uczestnicy zgłaszali potrzebę
zadbania o obecność roślin kwitnących i nektarujących.
Pomiędzy drzewami mogłyby również stanąć ławki. Padła
także propozycja, by w projekcie nawiązać zielenią do ul.
Świętokrzyskiej, zwłaszcza poprzez zastosowanie wysokiej
trawy, nadając ulicy klimat letniego pasażu, zachęcającego
do spacerowania.

Uczestnicy konsultacji podkreślali związek pomiędzy
zielenią, a gospodarowaniem wodami opadowymi.
Wskazywali, że zielone nasadzenia to powierzchnia
pochłaniająca wodę po ulewach. Zgłaszali propozycję
tworzenia ogrodów deszczowych przy okazji nowych
nasadzeń. Proponowali również montaż systemu
nawadniania roślin z wykorzystaniem wody deszczowej.
Uczestnicy zaproponowali również, by misy drzew łączyć
w ciągły pas zieleni, zamiast pozostawiać je rozdzielone
nawierzchnią twardą i słupkami, co wpłynęłoby także
korzystnie na spływ powierzchniowy wody. Ogólnie,
zazielenianie ulicy powinno uwzględniać kwestie związane
z małą retencją.
Jezdnie i chodniki są obecnie uznawane za dość szerokie i
padały propozycje ich zwężenia na rzecz nasadzeń zieleni, o
ile nie będzie to utrudniało ruchu pieszego. W miejscach,
gdzie latem robi się ciasno i nie byłoby miejsca na
dosadzenie drzew, należy ograniczyć ogródki restauracyjne,
zwłaszcza po wschodniej stronie ulicy.

OPINIE I POMYSŁY
Ze względu na charakter ulicy Grójeckiej jako bardzo
ruchliwej arterii miejskiej, uczestnicy postulowali
rozdzielenie ścieżek rowerowych, chodników, miejsc do
parkowania i jezdni pasami zieleni (niskie żywopłoty).
Zaproponowali też rozdzielenie jezdni i chodników za
pomocą wałów ziemnych ukoronowanych gęstymi i szybko
rosnącymi krzewami oraz wysokimi gatunkami drzew
liściastych.
Uczestnicy zwracali także uwagę na konieczność ochrony
drzew przed parkowaniem uszkadzającym korzenie. Jako
rozwiązania tego problemu, wymieniono słupki, wysokie
krawężniki, inną niższą zieleń lub wyznaczenie miejsc
parkingowych na jezdni a nie na chodniku.
Uczestnicy podkreślali również, by do minimum ograniczyć
wycinkę drzew, a w zamian zwiększyć liczbę nasadzeń.

Za estetyczne i sprzyjające obniżeniu temperatury w lecie
uznano zastąpienie tradycyjnego torowiska torowiskiem
trawiastym (lub z nasadzeniami rozchodnika) na całej
długości ulicy. Z drugiej strony, uczestnicy wskazywali
jednak, że torowisko powinno być asfaltowe aby karetki
i straż mogły szybko przejechać.
Pojawiły się również sugestie, by szczególnie uważnie
przyjrzeć się kwestiom związanym z pielęgnacją zieleni po
jej posadzeniu – wprowadzić automatyczne nawadnianie,
chronić przed solą, podjąć decyzje dotyczące sprzątania liści
jesienią.
Uczestnicy rekomendowali także, by w trosce o walory
edukacyjne zamontować tabliczki opisujące poszczególne
rośliny oraz ich wpływ na klimat miasta. Takie tabliczki
mogłyby zostać zunifikowane dla całego miasta. Podobnym
pomysłem było stworzenie ścieżki edukacyjnej przy okazji
zazieleniania ulicy.

OPINIE I POMYSŁY
Szczegółowe komentarze dotyczyły konkretnych lokalizacji
i obejmowały zmiany polegające na:
uzupełnieniu zieleni (szpalery, żywopłoty, rabaty)
w konkretnych miejscach
wprowadzeniu zieleni na odcinkach ulicy zupełnie jej
dotąd pozbawionej
zamianie jednego pasa jezdni na parking i
zagospodarowanie dotychczasowego parkingu zielenią
zamianie chodnika na trawnik na wskazanym podwórku i
pozostawienie ciągu pieszo-jezdnego do komunikacji
nasadzeniu pojedynczych drzew pomiędzy istniejącymi
miejscami parkingowymi
tworzeniu małych skwerów przy narożnikach niektórych
skrzyżowań, oraz tam, gdzie budynki są odsunięte od
jezdni
kontroli i ewentualnej wymianie starych nasadzeń topoli
we wskazanych lokalizacjach
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OPINIE I POMYSŁY
NOWE MIEJSCA WYPOCZYNKU I SPOTKAŃ

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. Rekomendowali tworzenie parków
kieszonkowych. Przy ul. Grójeckiej mieszka bowiem wielu
emerytów, którzy chętnie odpoczną w takim miejscu niosąc
swoje zakupy. Uczestnicy zwracali uwagę, że w takich
miejscach odpoczywający mają możliwość nawiązywania
relacji.
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 podkreślali, że chodzi nie tylko o ławki jako takie,
ale o coś specjalnego, efekt „wow”, który można uzyskać
poprzez ogłoszenie konkursu na projekt. Uczestnicy
proponowali, by do metamorfozy ulicy zaprosić lokalnych
artystów, którzy mogliby przygotować w rożnych miejscach
dzieła sztuki związane z miastem, dzięki temu różne
fragmenty ulicy zyskałyby duszę, sztuka odprężyłaby
mieszkańców i zacieśniła więzy lokalne.
Uczestnicy zgłosili również zapotrzebowanie na siłownię
plenerową, koniecznie obsadzoną zielenią oraz elementy
sportowe - od podstawowych w postaci gier i zabaw.
Dobrym i tanim rozwiązaniem byłoby stworzenie pola do
gry w z płyt chodnikowych z barwionego betonu. Nie
wyróżnia on się na tyle, aby szkodzić estetyce ulicy, a
jednocześnie rozwiązanie to jest trwałe, tanie i bezpieczne.
Uczestnicy proponowali także postawienie w niektórych
miejscach zakrytych szafek, w których mieszkańcy mogliby
wymieniać się książkami oraz stworzenie miejsca, w którym
dom kultury Ochota mógłby wystawiać "plenerowo" prace
swoich wychowanków oraz artystów.

OPINIE I POMYSŁY
Bywalcy lokali gastronomicznych zwrócili uwagę, jak
niemiłe jest siedzenie w ich ogródkach gastronomicznych.
Zaproponowali takie zaaranżowanie zieleni by było tam
przyjemniej i ciszej, by nowe lokale mogły się rozwijać. Takie
miejsca mogą mieć miejskie ławki w momencie gdy nie ma
tam ogródka gastronomicznego. Ewentualne zwężenie ul.
Grójeckiej umożliwiłoby tworzenie szerszych ogródków
przed kawiarniami i punktami usługowymi.
Szczegółowe komentarze dotyczyły konkretnych lokalizacji
i obejmowały zmiany polegające na:
utworzeniu skwerów, parków kieszonkowych, miejsc
spotkań, kawiarni, miejsc aktywności lokalnej we
wskazanych lokalizacjach
stworzeniu zielonych enklaw na terenie większych
placów
usunięciu miejsc parkingowych sprzed budynków na
rzecz skwerów, ogródków gastronomicznych
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OPINIE I POMYSŁY
ŁAWKI I KOSZE NA ŚMIECI

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.
Rozstawienie ławek i koszy na śmieci powinno być
równomierne, a kosze usytuowane w pobliżu ławek,
by uniknąć zaśmieconych miejsc do siedzenia. Ławki
jest sens ustawiać jeśli jezdnia będzie miała
ograniczoną szerokość, prędkość samochodów
generująca największy hałas zostanie ograniczona, a
dodatkowo zieleń wytłumi ten hałas i poprawi widok.
Inaczej wystarczą ławki w takich odległościach, by
starsi ludzie mogli odpocząć w trakcie codziennych
tras na zakupy.

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. Uczestnicy postulowali także
zaprojektowanie ławek tam, gdzie będą tworzone
kieszonkowe parki i tam gdzie będą przewidziane miejsca na
ogródki gastronomiczne (można te ławki demontować na
czas powstania ogródka). Proponowali wprowadzenie
parkletów (niewielkich miejsc do odpoczynku z siedziskami i
zielenią), designerskich ławek oraz zastąpienie słupków
ławkami, stojakami rowerowymi oraz elementami z placów
zabaw.
Szczegółowe komentarze obejmowały zmiany polegające na
zwiększeniu liczby stojaków na rowery, ławek i koszy na
śmieci we wskazanych lokalizacjach.

OPINIE I POMYSŁY
CHODNIKI I ŚCIEŻKI

W chwili obecnej, przejście ulicą jest nieprzyjemne,
wiele głosów dotyczyło potrzeby rozdzielenia ciągów
pieszych, jezdni, ścieżek rowerowych i miejsc
parkingowych pasami zieleni (trawnikami lub
żywopłotami) albo poprzez wyniesienie np. ciągów
pieszych. Uczestnicy proponowali również
wydzielenie osobnych dróg dla hulajnóg.
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). Ich przebieg powinien być
wygodny i bezpieczny zarówno dla rowerzystów, jak i
innych użytkowników drogi. Szczególną uwagę należy
zwrócić na ciągłość dróg dla rowerów, wskazywano
też konkretne lokalizacje, w których obecny przebieg
ścieżek wymaga korekt.

Uczestnicy zaproponowali zamontowanie podpórek dla
rowerzystów przy przejazdach rowerowych na całej
długości ulicy, gdyż w wielu miejscach ich nie ma, a są one
wygodne. Postulowali także wymianę nawierzchni ścieżki
rowerowej na asfaltową, zamiast kostki Bauma oraz
oznakowanie miejsc krzyżowania się chodników i dróg
rowerowych czerwoną kratownicą, celem poprawy
bezpieczeństwa.
Wzdłuż Grójeckiej jest intensywny ruch pieszy i ten ruch
jeszcze wzroście gdy ulica stanie się atrakcyjniejszą przez
dodanie zieleni i gdy odżyją lokale gastronomiczne. Dlatego
chodniki muszą być odpowiednio szerokie i otoczone
zielenią, ocienione. W wielu miejscach chodniki są zbyt
wąskie lub zbyt szerokie, ciągi piesze wymagają więc
ujednolicenia. Piesi powinni mieć priorytet na Grójeckiej.
Wiele komentarzy dotyczyło nawierzchni ciągów pieszych,
ich naprawy we wskazanych lokalizacjach oraz ujednolicenia
nawierzchni. Kostka Bauma jest wskazywana jako
nawierzchnia słabej jakości i niewygodna dla osób z
wózkami czy walizkami.

OPINIE I POMYSŁY
Uczestnicy proponowali użycie jednolitych płyt
betonowych 50x50 cm z opaskami z kostki kamiennej,
szerokości co najmniej 3 metrów po obu stronach jezdni,
nie zawężanych przez parkowanie ani drogi rowerowe,
z pełnym dostosowaniem do zasad dostępności
(osobne krawężniki przy przejściach itp.). Postulowali
także rozważenie nawierzchni ekologicznej, utwardzonej
na wierzchu, z drenażem oraz użycie powierzchni
antysmogowej.
Ułatwienia dla pieszych powinny obejmować także więcej
przejść dla pieszych, obustronne dojścia do przystanków,
zachowanie przedeptów ze względu na ich
funkcjonalność.
W niektórych miejscach uczestnicy proponowali poprawę
jakości przestrzeni publicznej i podkreślenie, że dany
fragment ulicy ma przeznaczenie rekreacyjne poprzez
zastosowanie unikatowego oświetlenia chodnika, np.
poprzez żarówki / lampiony wiszące nad głowami
przechodniów.

Szczegółowe opinie obejmowały zmiany polegające na:
wytyczeniu dróg dla rowerów we wskazanych miejscach
uporządkowanie ogródków lokali gastronomicznych, ich
likwidację lub przesunięcie, jeśli utrudniają ruch pieszy i
rowerowy
rozpłytowanie i zazielenienie zbyt szerokich chodników
we wskazanych lokalizacjach
poszerzenie chodników we wskazanych lokalizacjach
wytyczenie nowych przejść dla pieszych
przeniesienie fragmentów zabytkowego bruku np. pod
torowisko tramwajowe lub w jakiś inne miejsce, lub jego
przykrycie w celu ułatwienia ruchu dla pieszych i osób z
wózkami
uporządkowanie terenu, likwidacja miejsc parkingowych
i wprowadzenie ułatwień dla pieszych w okolicach
wejścia do Och Teatru. Ułatwienie przesiadki z autobusu
na tramwaj, ewentualne cofnięcie o kilkanaście metrów
przystanku w stronę przejścia dla pieszych i wejścia do
Teatru.

OPINIE I POMYSŁY
INNE

Wiele opinii dotyczących zieleni, chodników i ścieżek
rowerowych na ul. Grójeckiej łączyło się z tematem
charakteru ulicy oraz ewentualnego zwężenia jej dla
ruchu samochodowego. Zdania w tej kwestii były
podzielone, padały głosy zarówno za, jak i przeciw
zmniejszaniu liczby pasów ruchu samochodowego.
Uczestnicy proponowali ograniczenie ruchu
samochodowego na rzecz przestrzeni dla zieleni oraz
ruchu rowerowego i pieszego. Obecne natężenie
ruchu wiąże się z uciążliwym hałasem dla
mieszkańców. Padały więc propozycję, by zlikwidować
po jednym lub dwóch pasach jezdni w każdym
kierunku oraz wprowadzić ograniczenie prędkości.
Jednym z rozwiązań mogło by być przeznaczenie
jednego pasa jezdni w każdą stronę na parkowanie
równoległe (ewentualnie czasowe - w godzinach
nocnych) i ścieżkę rowerową.

Zlikwidowanie możliwości parkowania na chodnikach
umożliwiłoby przeznaczenie odzyskanego miejsca na pasy
zieleni z drzewami i ogrodami deszczowymi.
Uczestnicy konsultacji podkreślali, że priorytetem na ulicy
Grójeckiej powinien być komfort mieszkania, komfort
przebywania (np. w ogródkach gastronomicznych),
bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu (zwłaszcza
pieszych), a nie wygoda ruchu samochodowego, a tym
bardziej nie prędkość. Zwracano uwagę, że potrzebna jest
na Grójeckiej maksymalizacja powierzchni biologicznie
czynnej, nawet kosztem miejsc parkingowych.
Uczestnicy postulowali, by ulica miała docelowy przekrój 2
jezdnie po 2 pasy ruchu, obustronne szpalery drzew i ścieżki
rowerowe. Zwężenie ulicy wpływałoby również korzystnie
na komfort i bezpieczeństwo pieszych przekraczających
ulicę na przejściach.

OPINIE I POMYSŁY
Zwolennicy utrzymania dotychczasowego charakteru
ulicy zorientowanej na komfort użytkowników
zmotoryzowanych, proponowali utrzymanie

Ul. Białobrzeska nie jest przystosowana do przyjęcia części
obecnego ruchu ul. Grójeckiej – brak sygnalizacji świetlnej,
dojścia do szkół i przedszkoli (SP nr 61, 327). Jako przykład

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.
Uczestnicy zwracali uwagę, że ul. Grójecka to przede
wszystkim ulica wylotowa, jedna z głównych arterii
miasta czyli ważny ciąg komunikacyjny i taka powinna
pozostać. Jako priorytety uczestnicy wskazywali
pogodzenie funkcjonalności dla pieszych, bezpieczeństwa
dla rowerzystów i dostępności dla komunikacji miejskiej i
samochodów osobowych. Ponadto, wskazywali, że
zwężenie ul. Grójeckiej będzie miało negatywny wpływ
na zanieczyszczenie powietrza oraz bezpieczeństwo
okolicznych ulic – np. Białobrzeskiej, na której zwiększy
się ruch samochodowy.

niekorzystnych efektów zwężania ulic przywołano
Jaworzno.
Uczestnicy proponowali podzielenie projektu na dwie
części: od ul. Rakowieckiej do Szczęśliwickiej – bez
głębszych zmian infrastrukturalnych oraz pozostały odcinek
wymagający głębszych zmian strukturalnych. Wnioskowali
również o zintegrowaną realizację projektów zmian na
ul. Grójeckiej i na Pl. Narutowicza oraz innych projektów
w okolicy (np. z Budżetu Obywatelskiego).
Część komentarzy i pytań dotyczyła kontekstu projektu
zazieleniania, tzn. innych inwestycji realizowanych
i planowanych na ul. Grójeckiej.
Uczestnicy konsultacji podkreślali konieczność włączenia
przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich do 2-go etapu
konsultacji wiosną 2020 r., ponieważ wiadomo, że ZDM
planuje tu swoje prace.

OPINIE I POMYSŁY
Co więcej, uczestnicy zwracali uwagę, że w okolicy
będą realizowane projekty wybrane w ramach
budżetu obywatelskiego, dopytywano o ich losy.
Proponowali ich rozszerzenie przy okazji
zazieleniania. Opóźnienie ich realizacji podawano jako
powód rozczarowania mieszkańców i zmniejszonego
zainteresowania projektem zazieleniania ul.
Grójeckiej.
Zmiany na ul. Grójeckiej postrzegane są jako element
większego zagadnienia wprowadzania systemowych
zmian na ulicach Ochoty, wspominano konieczność
uporządkowania sytuacji na ul. Niemcewicza i w Al.
Jerozolimskich, a zazielenianie ul. Grójeckiej w tym
kontekście byłoby uwieńczeniem procesu zmian.
Padały też pytania o szczegóły projektu zazieleniania
ul. Grójeckiej, m.in. jakie projekty infrastruktury będą
realizowane, jaki będzie budżet projektu, w jaki sposób
będzie zagwarantowany nadzór inwestycji, np. w
zakresie poprawności dokonywania nasadzeń.

Propozycje konkretnych udogodnień obejmowały:
więcej samoobsługowych stacji naprawy rowerów
wzdłuż ulicy
monitoring wzdłuż ulicy , a zwłaszcza na skrzyżowaniu
ulic Banacha i Grójeckiej (pod siedzibą banku), gdyż
często dochodzi tam to wykroczeń, m.in nielegalnego
handlu
zamontowanie na drzewach domków dla ptaków
montaż miejskich poidełek
hotele dla owadów w wybranych miejscach
integracja sztuki współczesnej w przestrzeni miejskiej
np. poprzez wybudowanie w kilku miejscach białych
"ścian", które z 3 stron otoczone byłyby zielenią a na
jednej stronie mogłyby być wypisane poematy o
Warszawie lub Ochocie, lub twórczość współczesnych,
nieznanych, ale lokalnych artystów (z opcją np.
organizacji corocznych konkursów na poemat, który
byłby tam wystawiony)

OPINIE I POMYSŁY
montaż słupków na skrzyżowaniach, aby uniemożliwić
nielegalne parkowanie
zaniechanie solenia ulic zimą na rzecz odprowadzania
wody z ciągów komunikacyjnych na rabaty i trawniki
wprowadzenie rozwiązań regulujących ruch hulajnóg.
Uczestnicy proponowali także zmiany dotyczące
infrastruktury transportu miejskiego:

Szczegółowe komentarze i i pytania obejmowały:
prośbę o wyjaśnienie planów dotyczących zmian na Pl.
Narutowicza, ponieważ z doniesień medialnych trudno
zrozumieć co jest planowane wobec tego historycznego i
charakterystycznego miejsca
propozycję przebudowa węzła komunikacyjnego skrzyżowania ul. Grójeckiej i Banacha ze względu na
kolizyjny przebieg tras rowerowych i pieszych

szersze przystanki tramwajowe, szczególnie Banacha,
Dickensa i Korotyńskiego

konieczność naprawienia zniszczonego ogrodzenia przy
ul. Niemcewicza/róg Grójeckiej

utworzenie przystanku autobusowego przy Ratuszu
Ochoty

wskazane miejsca przebiegu instalacji gazowych pod
chodnikami, na których planowane są zmiany.

likwidacja zatok autobusowych (miejsce na zieleń dającą
cień pasażerom)
usprawnienie ruchu tramwajowego - np. czujniki
wykrywające tramwaj i dynamicznie dostosowujące
sygnalizację świetlną dla nich.

CO DALEJ?

CO DALEJ?
Zebrane w pierwszym etapie konsultacji
postulaty i opinie mieszkańców zostały
przekazane zespołowi projektantów, który
przygotuje projekt ulicy Grójeckiej. Będzie on
uwzględniał zaproponowane przez
mieszkańców i możliwe do wprowadzenia
zmiany.
Wiosną 2020 roku planowany jest drugi etap
procesu konsultacji. Będzie on obejmował
spotkanie z prezentacją koncepcji zmian ulicy
Grochowskiej oraz zebranie uwag mieszkańców
do przedstawionej na spotkaniu propozycji.

INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

KONSULTACJE ZREALIZOWALI:

Think Tank Miasto

DZIĘKUJEMY
ZA WSZYSTKIE OPINIE!

ZAŁĄCZNIK DO
RAPORTU Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
10 lutego 2020

JAK ZIELEŃ
NA GRÓJECKIEJ?

OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ

AKCJA INFORMACYJNA
Do dystrybucji trafiło 200 plakatów informujących
o konsultacjach społecznych dotyczących ulicy
Grójeckiej. 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.

Ponadto, informacja o konsultacjach społecznych
pojawiła się:
na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/jaka_zielen_na_grojec
kiej
na stronie internetowej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy:
http://zzw.waw.pl/2019/10/29/zielone-ulicezapraszamy-do-udzialu-w-konsultacjach/
oraz na Facebooku Zieleń Warszawska:
https://www.facebook.com/ZarzadZieleniWarszawy/

Zapis trasy przejścia osoby rozwieszającej plakaty informacyjne

