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1 Wstęp
W ramach realizacji projektu pn. „Koncepcja programu rozwoju ruchu rowerowego na Starym
Mokotowie”, tj. na terenie ograniczonym ulicami: Żwirki i Wigury, Rostafińskich, Św. A. Boboli,
Stefana Batorego, Boya Żeleńskiego, Klonową, Spacerową, Zajączkowską, Ludową, Dolną,
Puławską, Ursynowską, Al. Niepodległości, Racławicką, Wołoską, Gimnastyczną, Miłobędzką,
Racławicką, w Etapie A wykonano prace przygotowawcze do projektu.
Zakres prac obejmował:
•
•

•

•

Pozyskanie mapy zasadniczej w skali 1:2000
Zebranie informacji o wprowadzonych rozwiązaniach dla ruchu rowerowego oraz
rozwiązaniach zawartych w dotychczas niezrealizowanych zwycięskich projektach
zgłoszonych w ramach dotychczasowych edycji Budżetu Partycypacyjnego w rejonie
Starego Mokotowa
Zaznaczenie obszaru opracowania i inwentaryzacja stanu istniejącego urządzeń
drogowych i komunikacyjnych obejmująca m.in. progi zwalniające, przejścia dla
pieszych, słupki U-12c, znaki drogowe B-35 i B-36,
Analizę układu drogowego pod kątem wyboru ulic, na których nie przewiduje się
wprowadzania zmian związanych z organizacją ruchu rowerowego

Jednocześnie zaznacza się, że z uwagi na fakt, iż są to prace przygotowawcze, zakłada
się możliwość wprowadzenia zmian, a przedstawione koncepcje mają charakter
wstępny i będą weryfikowane pod kątem zasadności wprowadzenia po uzyskaniu
wyników pomiaru natężenia ruchu rowerowego, które są planowane w ramach realizacji
projektu. Wskazane zostaną także dodatkowo odcinki ulic na których konieczna będzie
przebudowa lub inwestycja w infrastrukturę, co będzie wynikiem prowadzonych badań,
pomiarów i analiz terenowych.
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2 Analiza projektów z budżetu partycypacyjnego
Program projektów budżetu partycypacyjnego w Warszawie działa już od kilku lat. Mieszkańcy
mogą zadecydować na co zostaną przeznaczone środki finansowe z części budżetu miasta
stołecznego Warszawa. Każdy warszawiak może wymyśleć projekt, zgłosić go na stronie
budżetu obywatelskiego, a następnie w głosowaniu wybierane są projekty które zostaną
zrealizowane.

Liczba zgłoszonych projektów dla poszczególnych lat
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Wykres 2.1 Liczba zgłoszonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego
Najwięcej projektów zgłoszonych zostało w 2018 roku – aż 2782. Od roku 2015 do 2018 liczba
zgłaszanych projektów rosła. W kolejnych latach liczba nieco spadła i utrzymuje się na
poziomie bliskim 2000 zgłoszonych przez mieszkańców Warszawy projektów.
Dla całej dzielnicy Mokotów mieszkańcy co roku zgłaszają projekty związane z ruchem
rowerowym w obszarze dzielnicy, bezpieczeństwem pieszych oraz infrastrukturą
transportową. Od 2015 roku projektów poruszających tematykę rowerową w Mokotowie było
w sumie aż 102.
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Wykres 2.2 Liczba projektów związanych z ruchem rowerowym dla Mokotowa
Projekty o tematyce rowerowej cieszyły się znacznie większą popularnością w latach 2016 –
2019. Zrealizowano wtedy kilka projektów, które poprawiły stan infrastruktury rowerowej w
dzielnicy Mokotów. Od 2020 roku liczba zgłaszanych projektów, które poruszają tematykę
jazdy na rowerze jest ponad dwa razy mniejsza niż przykładowo w 2019 roku.

Nie wszystkie projekty zostają przedstawione na listach do głosowania przez mieszkańców.
Niektóre są negatywnie oceniane przez władze miasta lub też wycofywane przez autorów z
różnych powodów.

STATUS PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH Z RUCHEM
ROWEROWYM W DZIELNICY MOKOTÓW
14%

Wycofany przez autora

26%

Oceniony negatywnie
30%

30%

Niewybrany w głosowaniu
Wybrany w głosowaniu

Wykres 2.3 Status projektów związanych z ruchem rowerowym dla Dzielnicy Mokotów
Aż 14% projektów dotyczących tematyki rowerowej zostało wycofanych przez autorów z
niewiadomych przyczyn. Taka sama liczba projektów (31) została oceniona negatywnie lub
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nie została wybrana w głosowaniu mieszkańców. Ponad ¼ projektów o tematyce rowerowej
została wybrana w głosowaniu. Zwycięskie projekty zostały zrealizowane, pozostają w trakcie
realizacji lub są na tyle nowe, że prace wykonawcze jeszcze się nie rozpoczęły.

STATUS PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH Z RUCHEM
ROWEROWYM W OBSZARZE ANALIZY
Wycofany przez autora

24%

24%
Oceniony negatywnie

Niewybrany w głosowaniu

14%

Wybrany w głosowaniu

38%

Wykres 2.4 Status projektów związanych z ruchem rowerowym dla Dzielnicy Stary Mokotów
Biorąc pod uwagę jedynie obszar analizy projektu czyli tzw. Stary Mokotów, prawie 25%
projektów zostało wycofanych przez autora. Jedynie 14% projektów (3) zostały ocenione
negatywnie. Do głosowania przedostało się 62% projektów dotyczących obszaru analizy, a
zwycięskimi okazało się 5 projektów. Stanowiły one 24% wszystkich propozycji o tematyce
rowerowej dla Starego Mokotowa.

Projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego mogą być już zrealizowane, w trakcie realizacji
lub niezrealizowane ze względu na negatywną ocenę projektu lub wycofanie przez autora
projektu. Dla obszaru analizowanego w projekcie znaleziono 21 projektów dotyczących
infrastruktury rowerowej.
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Aktualny stan realizacji projektów
w obszarze analizy
1
3

Niezrealizowano

W trakcie realizacji

Zrealizowano
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Wykres 2.5 Aktualny stan realizacji projektów dla Starego Mokotowa
Najwięcej projektów pozostaje niezrealizowanych. Są pośród nich jednak projekty, które
wygrały głosowanie w 2021 roku, a ich realizacja przypada dopiero na przyszły rok. Projektami,
które pozostają w trakcie realizacji są:
▪ „Rowerowa i piesza alternatywa dla Puławskiej - od Morskiego Oka po plac Unii”
▪ „Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!”
▪ „Usprawnienie ruchu rowerowego na Starym Mokotowie”
Drugi z wymienionych projektów został w części zrealizowany, jednak prace zostały
zatrzymane ze względu na niniejszy Programu Rozwoju Komunikacji Rowerowej Dla Starego
Mokotowa. Jednym w pełni zrealizowanym już projektem jest pozycja z 2017 roku: „Poprawa
bezpieczeństwa przy ul. Puławskiej i Morskie Oko oraz wyznaczenie ścieżki rowerowej”.
Zmieniona została organizacja ruchu na ww. odcinku. Realizacja projektu zakończyła się 5
stycznia 2018 roku.
Spis zadań został zestawiony w Załączniku nr 1 do opracowania.
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Rysunek 2.1 Zadania w ramach budżetu partycypacyjnego dla dzielnicy Stary Mokotów
10

Rysunek 2.2 Zadania z budżetu partycypacyjnego w trakcie realizacji oraz zrealizowane
11

3 Analiza istniejącej infrastruktury
W ramach analizy istniejącej infrastruktury wykorzystano zasoby zawierające dane o
infrastrukturze rowerowej w Warszawie, pod adresem www.rowery.um.warszawa.pl , Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawa. Dodatkowo dane były analizowane z wykorzystaniem
serwisów mapowych ogólnodostępnych w przypadku analizy pozostałych elementów
infrastruktury transportowej w ramach projektu.

3.1 Infrastruktura liniowa rowerowa
W zakresie typów infrastruktury znajdującej się w obszarze opracowania lub obszarze
przyległym wyróżnia się:
•
•
•
•

Ciąg pieszo – rowerowy
Drogi dla rowerów
Kontraruch
Pasy, kontrapasy rowerowe

- 1 990 m
- 8 559 m
- 1 194 m
- 1 246 m

Szczegółowe dane w zakresie infrastruktury zestawiono w tabeli poniżej.
Tabela 3.1 Infrastruktura rowerowa na terenie dzielnicy Stary Mokotów
Nazwa ciągu rowerowego
Aleja Niepodległości
Artura Grottgera
Goworka
Jarosława Dąbrowskiego
Jarosława Dąbrowskiego,
Aleksandra Kraushara
Kazimierzowska
Księcia Trojdena
Ludwika Waryńskiego
Ludwika Waryńskiego,
Goworka
Pole Mokotowskie
Puławska
Racławicka
Racławicka, Wołowska
Spacerowa
Stefana Batorego
Świętego Andrzeja Boboli
Władysława Korotyńskiego
Wołoska
Wołowska
Żwirki i Wigury
Suma końcowa

Ciąg pieszoDrogi dla
rowerowy
rowerów [m]
[m]
109,15

Kontraruch
[m]

Pasy,
kontrapasy
[m]

348,99
208,11
353,05
492,04
280,22
35,89
57,85
362,61
704,96
453,54
1099,95
389,15
758,29
653,81

768,55
1204,28
146,96
482,56
1402,49
1341,17
8559,11

147,59
1189,46
1990,86
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1194,08

1246,62

3.2 Infrastruktura punktowa
W ramach analizy infrastruktury punktowej poddano opracowaniu: liczbę skrzyżowań, liczbę
progów zwalniających, liczbę przejść dla pieszych, a także ciągi przy których ustawione są
słupki blokujące uniemożliwiające parkowanie (U-12c) oraz znaki drogowe B-35 i B-36.
Szczegółową mapę obrazującą infrastrukturę w obszarze opracowania przedstawiono na
mapach w kolejnym rozdziale,
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4 Analiza układu drogowego
Analiza układu drogowego pod kątem możliwości i zasadności wprowadzenia zmian w
organizacji ruchu rowerowego została wykonana w oparciu o wstępną inwentaryzację obszaru
oraz analizę danych z projektów z budżetu partycypacyjnego. Z uwagi na dużą liczbę danych,
jakie zostaną pozyskane w zakresie pomiaru ruchu rowerowego, zakłada się, że koncepcja ta
ulegnie zmianie, aby w większym stopniu dostosować ją do założeń wynikających z rozkładu
ruchu rowerowego w obszarze analizy. Dodatkowo po określeniu wartości ruchu rowerowego
możliwe będzie określenie odcinków ulic, na których konieczne są rozbudowy lub istotne
przebudowy. W ramach analizy zostanie określone jaki zakres robót jest konieczny do
realizacji zadania.
Podstawowym założeniem jest utrzymanie ulic o charakterze tranzytowym przez dzielnicę
Stary Mokotów w formie, w której infrastruktura rowerowa będzie w małym stopniu wpływać
na ruch drogowy. Takie podejście jest uzasadnione koniecznością zachowania odpowiednich
parametrów ruchowych ciągów ulicznych oraz umożliwienie pozostawienia możliwości
parkowania pojazdów w ramach parkingów obecnie funkcjonujących w obszarze opracowania.
Ciągi uliczne w ramach których nie są planowane zmiany związane z rozwojem ruchu
rowerowego to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ul. Racławicka
Ul. Żwirki i Wigury
Ul. Dąbrowskiego
Ul. Boboli
Ul. Wołoska
Aleja Niepodległości
Ul. Puławska
Ul. Rakowiecka
Ul. Madalińskiego
Ul. Batorego
Ul. Kazimierzowska
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zgłoszonych w latach 2015 - 2021

19

Załącznik nr 1 – Wykaz projektów w ramach budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Stary Mokotów zgłoszonych w latach 2015 - 2021
Lp.

1

Nazwa

Szerzej na Madalińskiego pasy rowerowe

Rok

2018

Status

Opis

Niezrealizowano / w trakcie /
zrealizowano

oceniony negatywnie

Poszerzenie odcinka Madalińskiego o 1m i wybudowanie pasów rowerowych
po obu stronach jezdni. Na odcinku Madalińskiego między Wołoską a
Łowicką latarnie po północnej stronie jezdni stoją w odległości 1,5m od
krawężnika. Możliwe jest tanie, bo niewymagające drogiej ingerencjii w
infrastrukturę, poszerzenie ośmiometrowej jezdni o 1 metr i wyznaczenie
jednokierunkowych pasów rowerowych po obu stronach jezdni.

niezrealizowano

Dopuszczenie ruchu dwukierunkowego dla rowerzystów na
jednokierunkowych ulicach: Łowicka, Dąbrowskiego, Narbutta, Wiktorska,
Wiśniowa (*realizacja wniosku będzie wymagała likwidacji miejsc
postojowych, przebudowy sygnalizacji świetlnej i uchwalenia planowanej
zmiany przepisów ruchu drogowego dopuszczających ruch dwukierunkowy
rowerów na uliach jednokierunkowych)

niezrealizowano

2

STARY MOKOTÓW –
CHODNIKI WOLNE OD
ROWERÓW!

2015

niewybrany w
głosowaniu

3

Niech asfalt nie leży
odłogiem. Korekta
przebiegu pasa
rowerowego, wyznaczenie
miejsc postojowych.

2018

wycofany przez
autora

Potrzeby kierowców i rowerzystów można pogodzić. Korekta przebiegu pasa
rowerowego na Spacerowej nie pogorszy sytuacji rowerzystów, a pozwoli na
wyznaczenie miejsc postojowych na istniejącej, utwardzonej nawierzchni.

niezrealizowano

4

KONCEPCJA BUDOWY
CIĄGU PIESZOJEZDNEGO W UL.
DAKTYLOWEJ Z
BUDOWĄ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ
PRZEBUDOWĄ
OŚWIETLENIA
ULICZNEGO

2015

niewybrany w
głosowaniu

Koncepcja w zakres której, wchodzi oszacowanie kosztów wykupu gruntów,
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, projektu budowlano-wykonawczego
branży kanalizacyjnej, oświetleniowej i drogowej oraz wartość w/w robót

niezrealizowano

5

CZERSKA DLA
ROWERÓW !

2015

niewybrany w
głosowaniu

Dopuszczenie ruchu dwukierunkowego dla rowerzystów na
jednokierunkowym odcinku ul. Czerskiej

niezrealizowano

6

ROWEREM WZDŁUŻ
WORONICZA - ETAP 1

2015

niewybrany w
głosowaniu

Wybudowanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Woronicza od
skrzyżowania z ul. Spartańską do skrzyżowania z ul. Bełską.

niezrealizowano
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Załącznik nr 1 – Wykaz projektów w ramach budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Stary Mokotów zgłoszonych w latach 2015 - 2021
Status

Opis

Niezrealizowano / w trakcie /
zrealizowano

2015

niewybrany w
głosowaniu

1. Polepszenie widoczności przy przejściach dla pieszych (zwężenia jezdni,
wygrodzenia). 2. Wydzielenie i zabezpieczenie ustawowej szerokości
chodników (wygrodzenia). 3. Przeprojektowanie organizacji ruchu: precyzyjne
określenie funkcji poszczególnych części jezdni, wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego na niektórych ulicach. 4. Utworzenie kontrapasu dla
rowerzystów na ul. Łowickiej

niezrealizowano

KONTRAPAS WOKÓŁ
SKWERU
SŁONIMSKIEGO

2015

niewybrany w
głosowaniu

Dopuszczenie ruchu "pod prąd" dla rowerów na ul. Narbutta wokół Skweru
Słonimskiego

niezrealizowano

9

ROWERAMI DO
PRZEDSZKOLA NR 299

2015

niewybrany w
głosowaniu

Postawienie stojaków na rowery z zadaszeniem na terenie Przedszkola nr
299

niezrealizowano

10

STACJA ROWEROWA
VETURILLO PRZY
WODNYM PARKU

2015

niewybrany w
głosowaniu

Ułatwienie aktywnym mieszkańcom Mokotowa dojazdu do Wodnego Parku.
Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie ilości spalin. Ominięcie korków.

niezrealizowano

11

Ścieżka rowerowa wzdłuż
ul. Gagarina

2017

niewybrany w
głosowaniu

1,2 km ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Gagarina (pomiędzy ul. Czerniakowską a
ul. Belwederską, po północnej stronie jezdni)

niezrealizowano

12

Oświetlenie ścieżki pieszorowerowej pomiędzy
Mokotowem a Wilanowem
(latarnie parkowe
oświetlające zadrzewiony
odcinek ścieżki pomiędzy
Al. Wilanowską a ul.
Arbuzową)

2021

oceniony negatywnie

Projekt polega na postawieniu wzdłuż uczęszczanej ścieżki wiodącej obok
Potoku Służewieckiego, od zbiegu ul. Zdrowej i Arbuzowej do skrzyżowania
Alei Wilanowskiej z Aleją Rzeczpospolitej, w równych odstępach 15 latarni
parkowych oraz odświeżeniu nawierzchni z drobnego grysu.
Lokalizacja

niezrealizowano

13

Ciemność widzę,
ciemność! Oświetlenie dróg
rowerowych pod
wiaduktem Siekierkowskim
i wzdłuż odcinka Trasy
Siekierkowskiej

2020

wybrany w
głosowaniu

Droga dla rowerów i chodnik pod Trasą Siekierkowską od ulicy Gwintowej do
Wału Zawadowskiego zostały oświetlone nowymi latarniami. Doświetlono
również przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe przez poprzeczne ulice.

zrealizowano

Lp.

Nazwa

7

BEZPIECZEŃSTWO
PIESZYCH NA
PRZEJŚCIACH I
CHODNIKACH,
USPOKOJENIE RUCHU
DROGOWEGO,
DOSTĘPNOŚĆ DLA
ROWARZYSTÓW NA
OSIEDLU
DĄBROWSKIEGO

8

Rok
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14

Wygodne przejścia dla
pieszych i przejazdy dla
rowerzystów na
skrzyżowaniu Dolina
Służewiecka/Wilanowska

2018

oceniony negatywnie

Doliną Służewiecką i Wilanowską wiodą istotne trasy rowerowe. Niestety,
obie urywają się na skrzyżowaniu. Można je połączyć niskim kosztem, przy
okazji poprawiając bezpieczeństwo i warunki ruchu pieszych!

niezrealizowano

15

Ścieżka rowerowa na Al.
Niepodległości

2022

oceniony negatywnie

Ścieżka rowerowa na Al. Niepodległości ma na celu ułatwienie komunikacji
rowerowej (i nie tylko )

niezrealizowano

16

Bezpieczne przejścia dla
pieszych i przejazdy dla
rowerzystów przy
Racławickiej

niewybrany w
głosowaniu

Projekt poprawi bezpieczeństwo na wybranych przejściach dla pieszych i
przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ul. Racławickiej. Wloty lokalnych ulic
podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do
poziomu chodnika/drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczne
zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone
zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi/kierowcami.

niezrealizowano

17

Równe chodniki,
bezpieczne przejścia dla
pieszych i pasy rowerowe
na Służewie i Służewcu

2016

niewybrany w
głosowaniu

Na Służewie i Służewcu chodniki są w złym stanie technicznym. Przejścia dla
pieszych są niebezpieczne. W kilku ważnych miejscach wcale nie ma przejść
dla pieszych. Rowerzyści nie mają dla siebie miejsca na bardzo szerokich
jezdniach. Ten projekt zawiera wszystkie najważniejsze zmiany, które
potrzebują piesi i rowerzyści.

niezrealizowano

18

Trasa rowerowa na Polu
Mokotowskim

2016

niewybrany w
głosowaniu

Projekt zakłada wyznaczenie wygodnej trasy rowerowej od skrzyżowania ul.
Boboli/Rostafińskich do granicy dzielnicy Mokotów z wykorzystaniem
istaniejących alejek i/lub budową nowych.

niezrealizowano

2018

Opis

Niezrealizowano / w trakcie /
zrealizowano

Lp.
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19

Veturilo na Siekierkach w
rejonie ul. Bluszczańskiej i
ul. Ananasowej

20

Bezpieczne przejścia dla
pieszych i przejazdy dla
rowerzystów przy
Sobieskiego

21

Bezpieczne przejścia dla
pieszych i przejazdy dla
rowerzystów przy
Sikorskiego

22

Ścieżka rowerowa do
Parku Żołnierzy
Radzieckich

Rok

Status

Opis

Niezrealizowano / w trakcie /
zrealizowano

Projekt przewiduje montaż stacji Veturilo na 10 rowerów / 15 stojaków w
centrum nowo powstałych osiedli na terenie Siekierek. Stacja usprawnia
komunikację z ul. Czerniakowską i pozwoli mieszkańcom dojeżdzać do
kolejnych stacji. Ilość powstałych lokali mieszkaniowych i szybo rozwijająca
się okolica potrzebuje możliwości dojazdu rowerami, a co za tym idzie
usprawnienia lokalnej komunikacji.

niezrealizowano

niewybrany w
głosowaniu

Projekt poprawi bezpieczeństwo na wybranych przejściach dla pieszych i
przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ul. Sobieskiego. Wloty lokalnych ulic
podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do
poziomu chodnika/drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczne
zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone
zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi/kierowcami.

niezrealizowano

2018

niewybrany w
głosowaniu

Projekt poprawi bezpieczeństwo na wybranych przejściach i przejazdach
wzdłuż ul. Sikorskiego. Wloty lokalnych dróg podporządkowanych bez
sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika/drogi dla
rowerów lub skorygowane zostaną łuki, tak by zapewnić bezpieczne
zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone
zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi/kierowcami.

niezrealizowano

2019

wycofany przez
autora

Wybudowanie ścieżki rowerowej od ul. Kulskiego do Parku Mauzoleum
Żołnierzy Radzieckich w celu poprawienia bezpieczeństwa osób
przejeżdżających z Mokotowa na Ochotę.

niezrealizowano

2019

2018

wycofany przez
autora
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zrealizowano

23

Przyjedź rowerem do
parku! Wygodny ciąg
pieszo-rowerowy zamiast
dziur i krzywych płyt wzdłuż
ulicy Kulskiego

2017

niewybrany w
głosowaniu

Projekt przewiduje budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul Kulskiego od
skrzyżowania z ul. Chodkiewicza aż do granicy strefy objętej ochroną
konserwatorską cmentarza Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich.
Lokalizacja

niezrealizowano

24

Usprawnienie ruchu
rowerowego na Starym
Mokotowie

oceniony negatywnie

Na wielu ulicach obowiązuje ruch tylko w jedną stronę. Tanio i bezpiecznie
można na nich wprowadzić ruch rowerów w obu kierunkach. Ułatwi to dojazd
do szkół, sklepów, miejsc pracy itd. Projekt obejmuje 5 jednokierunkowych
ulic, co do których nie ma obecnie planów wprowadzenia ułatwień dla
rowerzystów.

niezrealizowano

2019

Ulica Idzikowskiego jest dobrym połączeniem dla rowerzystów jadących z
Dolnego Mokotowa do pracy na Służew, Mokotów lub Ochotę. W porze
korków kierowcy nie pozostawiają rowerzystom odpowiedniego miejsca do
jazdy. Projekt ma również na celu naprawę chodnika będącego w złym
stanie, stanowiącego istotną trasę dla pieszych chcących spacerować w
parku Królikarni.

25

Pasy rowerowe na
Idzikowskiego i remont
chodnika też.

2016

wybrany w
głosowaniu

26

Mordor na rowery

2016

oceniony negatywnie

Zakup i instalacja wiaty wraz ze stojakami dla 20 rowerów.Stojaki w kształcie
odwróconej litery"U".

niezrealizowano

27

Stojaki rowerowe przed
liceum Królowej Jadwigi i
na Skwerze Grupy AK
Granat

2018

niewybrany w
głosowaniu

W wielu miejscach na Mokotowie brakuje miejsc, gdzie można bezpiecznie
zostawić rower. Projekt polega na tanim zapewnieniu tej potrzeby dla
licealistów oraz użytkowników Skweru Grupy AK Granat, gdzie odbywają się
targi śniadaniowe.

niezrealizowano

24

zrealizowano
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28

Najkrótsza ścieżka
rowerowa świata: łącznik
Wielicka-Domaniewska

29

Gagarin na rowerze - pasy
rowerowe, miejsca
parkingowe i bezpieczne
przejścia dla pieszych

30

Najkrótsza ścieżka
rowerowa świata

31

Rowerowa i piesza
alternatywa dla Puławskiej
- od Morskiego Oka po plac
Unii

Rok

2016

2016

2016

2016

Status

Opis

Niezrealizowano / w trakcie /
zrealizowano

wybrany w
głosowaniu

Obecnie rowerzyści mogą dojechać drogą dla rowerów wzdłuż ul. Rolnej,
Bukowińskiej i Domaniewskiej do al. Niepodległości. Zamiast jechać dalej tą
ruchliwą ulicą, mogliby kontynuować jazdę równoległą Wielicką i Krasickiego.
Brakuje jednak kilkumetrowego łącznika umożliwiającego wjazd z drogi dla
rowerów na uliczkę parkingową. Zbudujmy go!

zrealizowano

Projekt polega na uporządkowaniu przestrzeni na Gagarina poprzez
wytyczenie pasów dla rowerzystów na jezdni, tak by mogli bezkonfliktowo
poruszać się obok innych uczestników ruchu, pasów do parkowania, oraz
poprawę bezpieczeństwa na przejściach. Dodatkową korzyścią będzie
ograniczenie hałasu i ułatwienie ruchu autobusów w szczycie.

niezrealizowano

wycofany przez
autora

Najlepszą trasą rowerową z południa Warszawy przez górny Mokotów do
Śródmieścia jest ciąg ulic Kazimierzowska - Krasickiego - Wielicka. Niestety
Wielicka nie łączy się ze skrzyżowaniem Niepodległości z Domaniewską.
Wielicka kończy się parkingiem z którego nie ma wyjazdu. Projekt polega na
budowie łącznika długości 6 metrów między parkingiem i skrzyżowaniem.

niezrealizowano

wybrany w
głosowaniu

Projekt stworzy alternatywę dla Puławskiej, pozwalając rowerzystom jechać
przez Park Morskie Oko i równoległymi, spokojnymi ulicami lokalnymi aż do
Placu Unii Lubelskiej. Trasa będzie połączona z istniejącym pasem
rowerowym na Goworka i drodze dla rowerów przy Waryńskiego. Przy okazji
poprawione zostanie bezpieczeństwo na przejściu i przejeździe przez
Puławską.

w trakcie realizacji

oceniony negatywnie
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32

Usprawnienie ruchu
rowerowego na Służewie i
Służewcu

33

Usprawnienie ruchu
rowerowego na Starym
Mokotowie

34

Usprawnienie ruchu
rowerowego na Sadybie

Status

Opis

Niezrealizowano / w trakcie /
zrealizowano

wycofany przez
autora

Na wielu ulicach obowiązuje ruch tylko w jedną stronę. Tanio i bezpiecznie
można na nich wprowadzić ruch rowerów w obu kierunkach. Ułatwi to dojazd
do szkół, sklepów, miejsc pracy itd. Projekt obejmuje ulice: Gruszczyńskiego,
Bogunki, Wita Stwosza, Irysową, Wołodyjowskiego, Skrzetuskiego,
Wernyhory i Batuty.

niezrealizowano

2017

wycofany przez
autora

Na wielu ulicach obowiązuje ruch tylko w jedną stronę. Tanio i bezpiecznie
można na nich wprowadzić ruch rowerów w obu kierunkach. Ułatwi to dojazd
do szkół, sklepów, miejsc pracy itd. Projekt obejmuje 25 jednokierunkowych
ulic, co do których nie ma obecnie planów wprowadzenia ułatwień dla
rowerzystów.

niezrealizowano

2017

wybrany w
głosowaniu

Na wielu ulicach obowiązuje ruch tylko w jedną stronę. Tanio i bezpiecznie
można na nich wprowadzić ruch rowerów w obu kierunkach. Ułatwi to dojazd
do szkół, sklepów, miejsc pracy itd. Projekt obejmuje ulice: Jodłową,
Konstancińską, Kuracyjną, Morszyńską, Okrężną, Zawojską.

zrealizowano

2017

niewybrany w
głosowaniu

Na wielu ulicach obowiązuje ruch tylko w jedną stronę. Tanio i bezpiecznie
można na nich wprowadzić ruch rowerów w obu kierunkach. Ułatwi to dojazd
do szkół, sklepów, miejsc pracy itd. Projekt obejmuje ulice: Czerską,
Grottgera, Kierbedzia, Konduktorską, Nabielaka, Pogodną, Sułkowicką,
Zakrzewską.

niezrealizowano

Na wielu ulicach obowiązuje ruch tylko w jedną stronę. Tanio i bezpiecznie
można na nich wprowadzić ruch rowerów w obu kierunkach. Ułatwi to dojazd
do szkół, sklepów, miejsc pracy itd. Projekt obejmuje ulice: Karolinki,
Gandhiego, Langego, Bryły, Płyćwiańska.

zrealizowano

Coraz więcej osób jeździ na rowerach. Często nie mają gdzie ich przypiąć.
Projekt polega na postawieniu 40 stojaków rowerowych w różnych miejscach.

zrealizowano

Rok

2017

35

Usprawnienie ruchu
rowerowego na Sielcach

36

Usprawnienie ruchu
rowerowego na Wierzbnie

2017

wybrany w
głosowaniu

37

Stojaki rowerowe na
Wierzbnie i Wyględowie

2019

wybrany w
głosowaniu
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38

Stary Mokotów: chodniki
wolne od rowerów!

39

Ścieżka rowerowa i
chodnik wraz z
oświetleniem wzdłuż ul.
Wilanowskiej - od ul.
Wołoska do ul. Z.
Modzelewskiego – ETAP1

40

41

Remont chodnika i budowa
ścieżki rowerowej wzdłuż
Domaniewskiej

Budowa dróg dla rowerów
na Konstruktorskiej i
Wołoskiej

Rok

2016

2022

2019

2019

Status

wybrany w
głosowaniu

Opis

Projekt skupia się na komforcie pieszych oraz rowerzystów, zachęcając tych
drugich do porzucenia chodników na rzecz jezdni. Zakłada wyznaczenie
pasów i kontrapasów rowerowych oraz przejść dla pieszych z azylami.
Wniosek nawiązuje do projektu z ubiegłego roku, który zyskał szerokie
poparcie (II miejsce), ale nie został zrealizowany ze względów finansowych.

Niezrealizowano / w trakcie /
zrealizowano

zrealizowano

Projekt przewiduje budowę pierwszego etapu ścieżki rowerowej o długości
około 825m wraz z chodnikiem i oświetleniem wzdłuż ul. Wilanowskiej - od ul.
Wołoska do ul. Z. Modzelewskiego. Budowa wspomnianej trasy przyczyniłaby
się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego pomiędzy Wilanowem
a Mokotowem. Docelowa trasa wzdłuż ulicy Wilanowskiej łączyłaby dzielnice
Wilanów, Mokotów, Służewiec.

niezrealizowano

niewybrany w
głosowaniu

Chodnik po południowej stronie ulicy Domaniewskiej jest stary i popękany,
więc wymaga wymiany. Rok temu wygrał pomysł budowy ścieżki rowerowej
wzdłuż Domaniewskiej od Niepodległości do Kaczmarskiego (d.
Modzelewskiego). Warto wyremontować chodnik i przedłużyć ścieżkę do ul.
Arciszewskiego (d. Langego), aby zachęcić dzieci i dorosłych do jeżdżenia
codziennie na rowerze.

niezrealizowano

wycofany przez
autora

Chciałbym, aby łatwiej jeździło się rowerami po mieście. Dlatego warto
zbudować brakujące odcinki ścieżek rowerowych. Proponuję budowę dwóch:
- wschodnia strona Wołoskiej od Domaniewskiej do Konstruktorskiej (aby nie
trzeba było przejeżdżać na drugą stronę Wołoskiej w drodze do galerii);
- południowa strona Konstruktorskiej od Wołoskiej do Postępu (łatwiejszy
dojazd do biurowców).

niezrealizowano

oceniony negatywnie
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zrealizowano

42

Budowa ścieżki rowerowej
wzdłuż al. Lotników

2019

wybrany w
głosowaniu

Wzdłuż ul. Puławskiej trwa budowa ścieżek rowerowych. Warto połączyć ze
sobą ścieżki rowerowe przy Puławskiej i Kaczmarskiego (d.
Modzelewskiego), aby zachęcić dzieci i dorosłych do jeżdżenia codziennie na
rowerze.

zrealizowano

43

Przejazd rowerowy przez
Marynarską przy Rondzie
UE

2022

wybrany w
głosowaniu

Zakres projektu obejmuje wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów przez
skrzyżowanie rondo Unii Europejskiej na wlocie ul. Marynarskiej, a następnie
budowy krótkiego łącznika rowerowego do ul. Obrzeżnej. Dalszy ruch
rowerowy odbywałby się po jezdni serwisowej ul. Obrzeżnej

niezrealizowano

44

Ścieżka rowerowa wzdłuż
ul. Gagarina

2019

oceniony negatywnie

1,2 km ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Gagarina (pomiędzy ul .Czerniakowską a
ul. Belwederską, po północnej stronie jezdni). Tym razem wymalowanie, nie
budowanie ścieżki, co jest o połowę tańsze.

niezrealizowano

45

Ścieżka rowerowa wzdłuż
Wałbrzyskiej.

2021

oceniony negatywnie

Ścieżka rowerowa, która ułatwi komunikację na Mokotowie.

niezrealizowano

46

Usprawnienie ruchu
rowerowego na Starym
Mokotowie

2018

wybrany w
głosowaniu

Na wielu ulicach obowiązuje ruch tylko w jedną stronę. Tanio i bezpiecznie
można na nich wprowadzić ruch rowerów w obu kierunkach. Ułatwi to dojazd
do szkół, sklepów, miejsc pracy itd. Projekt obejmuje 4 jednokierunkowe
ulice, co do których nie ma obecnie planów wprowadzenia ułatwień dla
rowerzystów oraz nowe miejsca postojowe.

w trakcie realizacji

oceniony negatywnie

Na wielu ulicach jednokierunkowych można tanio i bezpiecznie wprowadzić
ruch rowerów w obu kierunkach. Ułatwi to dojazd do szkół, sklepów, miejsc
pracy itd. Projekt obejmuje 5 lokalnych ulic. Ponadto projekt zakłada budowę
krótkiego odcinka drogi dla rowerów wzdłuż Wałbrzyskiej między Rolną i
Podbipięty, aby móc omijać autobusy stojące na światłach.

niezrealizowano

Lp.

Nazwa

47

Usprawnienie ruchu
rowerowego na Służewie

2018
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Nazwa

48

Budowa ścieżki rowerowej i
remont chodnika wzdłuż
Domaniewskiej

Rok

Status

Opis

Niezrealizowano / w trakcie /
zrealizowano

2018

wybrany w
głosowaniu

Chodnik po południowej stronie ulicy Domaniewskiej jest stary i popękany.
Wymaga wymiany. Kilka lat temu zbudowano fragment ścieżki rowerowej,
która urywa się 100 metrów od skrzyżowaniu z Niepodległości. Warto
wyremontować chodnik i przedłużyć ścieżkę do ul. Modzelewskiego, aby
zachęcić dzieci i dorosłych do jeżdżenia codziennie na rowerze.

49

Rowerowa ul.
Idzikowskiego - połączenie
Dolnego i Górnego
Mokotowa

2020

wybrany w
głosowaniu

Obecnie pomiędzy Dolnym i Górnym Mokotowem, na Skarpie Wiślanej
brakuje bezpiecznych i wygodnych szlaków rowerowych. Ul. Idzikowskiego
nawet bez infrastruktury rowerowej stanowi popularną trasę, jednak w
niektórych porach dnia samochody stojące tam w korku utrudniają wygodny
przejazd rowerem.

w trakcie realizacji

50

Budowa ścieżki rowerowej
wzdłuż ulicy Bartyckiej

2018

oceniony negatywnie

W celu poprawy bezpieczeństwa rowerzystów (wąska ulica Bartycka z
nawierzchnią w bardzo słabym stanie, pełną kolein) konieczna jest budowa
ścieżki rowerowej – połączenie w ten sposób odcinka ścieżki wzdłuż ul.
Grupy AK „Północ” i ścieżki wzdłuż ul. Czerniakowskiej.

niezrealizowano

51

Duży parking rowerowy
przy metrze Wilanowska.

2021

oceniony negatywnie

arking na 1000 rowerów przy metrze Wilanowska.
Pozwoli zostawić rower na noc, a rano szybko dojechać do okolicznych biur,
czasem odległych o 2km.
Potencjalne zmniejszenie emisji co2: 28 TON co2 rocznie !!!

niezrealizowano

52

Poprawa ścieżki rowerowej
od skrzyżowania
Bonifacego i Sobieskiego
aż do ul. Kaspijskiej

oceniony negatywnie

Ścieżka rowerowy między ulicami Kaspijską a Sobieskiego wymaga remontu.
Trzeba wymienić nawierzchnię, przystosować krawężniki oraz
zreorganizować ruch rowerowy na skrzyżowaniu Sobieskiego i Bonifacego.
W obecnej sytuacji ludzie wychodzący z autobusu wchodzą pod koła
rozpędzonych rowerzystów, którzy i tak z trudem jadą na tym odcinku z racji
słabej nawierzchni.

niezrealizowano

2018

29

zrealizowano
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53

54
55

Nazwa
Poprawa bezpieczeństwa wyniesione przejścia dla
pieszych i przejazdy dla
rowerzystów na ul.
Racławickiej
Ścieżki rowerowe dla
Służewca - Postępu,
Domaniewska
Wiata na rowery za
Budynkiem Jadźwingów 22

Rok

Status

2019

niewybrany w
głosowaniu

2022

wybrany w
głosowaniu

2020

Opis

Niezrealizowano / w trakcie /
zrealizowano

Chciałbym, aby na ulicy Racławickiej było bezpieczniej. Projekt polega na
budowie zebr wyniesionych do poziomu chodnika.

niezrealizowano

Projekt ma na celu uzupełnienie sieci dróg dla rowerów na Służewcu.

niezrealizowano

niewybrany w
głosowaniu

Postawienie wiaty na rowery (stojaki w zadaszeniu)

niezrealizowano

56

stojaki na rowery na terenie
Służewca

2018

niewybrany w
głosowaniu

Montaż stojaków na rowery na terenie Służewca, w punktach w pobliżu
komunikacji publicznej, sklepów, terenów zielonych, parku

niezrealizowano

57

Ciemność widzę,
ciemność! - oświetlenie
DDR pod wiaduktem
Siekierkowskim, od Wału
Zawadowskiego do
Gwintowej.

2017

niewybrany w
głosowaniu

Projekt przewiduje montaż lamp parkowych diodowych między drogą
rowerową a chodnikiem, pod wiaduktem Trasy Siekierkowskiej, na odcinku
od Wału Zawadowskiego do ulicy Gwintowej.

niezrealizowano

58

Łącznik do ścieżki
rowerowej Wołoska –
Miączyńska i nowe dojścia
dla pieszych do przystanku
przy Wołoskiej

2018

wybrany w
głosowaniu

Obecnie rowerzyści mogą jechać drogą dla rowerów wzdłuż ul. Wołoskiej.
Nie ma dla nich wygodnego zjazdu w głąb Wyględowa. Brakuje jednak
kilkumetrowego łącznika z drogi dla rowerów do wylotu ul. Miączyńskiej.
Zbudujmy go!

zrealizowano

59

ścieżka rowerowa wzdłuż
wałbrzyskiej do
dominikańskiej

2020

oceniony negatywnie

60

Rowerem na zakupy na
Sadybę.

2016

niewybrany w
głosowaniu

budowa sciezki rowerowej po północnej stronie ulicy Wałbrzyskiej od
skrzyżowania z Rolną do skrzyżowania z Dominikańską.

niezrealizowano

Sadyba jest spokojną okolicą, ale niestety brakuje tam infrastruktury
rowerowej. Dla okolicznych mieszkańców dojazd rowerem na bazarek lub do
sklepu byłby bardzo dobrym rozwiązaniem, niestety szerokie pasy jezdni i
brak miejsca dla rowerzystów skutecznie ich do tego zniechęca.
Proponujemy wymalowanie tanich pasów rowerowych na jezdni i inne
ułatwienia dla rowerzystów.

niezrealizowano
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Rok

Status

61

Usprawnienia rowerowe na
Sielcach - dwukierunkowo
rowerem na ulicach
jednokierunkowych

2018

wybrany w
głosowaniu

Projekt polega na dopuszczeniu ruchu rowerowego dwukierunkowego na
ulicach jednokierunkowych (Grottgera, Kierbedzia, Nabielaka, Pogodna,
Sułkowicka) bez potrzeby wyznaczania dodatkowych pasów i bez potrzeby
likwidacji miejsc parkingowych

zrealizowano

62

Ścieżka rowerowa wzdłuż
ul. Domaniewskiej (od al.
Niepodległości do ul.
Wołoskiej)

2018

oceniony negatywnie

Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej o długości ok. 1000 metrów
wzdłuż ul. Domaniewskiej, między al. Niepodległości, a ul. Wołoską. Byłoby
to ogromne usprawnienie ruchu rowerowego w mieście, łącząc siecią dróg
rowerowych Wilanów i Mokotów z Wolą i Bemowem. Mogłoby to przyczynić
się do zmniejszenia ruchu samochodowego na ulicy Wilanowskiej i
Domaniewskiej.

niezrealizowano

63

Stojaki na Starym
Mokotowie i powiększenie
trawnika na ul.
Ursynowskiej

2017

niewybrany w
głosowaniu

Projekt zakłada ustawienie 30 stojaków rowerowych na Starym Mokotowie,
powiększenie trawnika przy Parku Dreszera i stacji paliw na ul. Ursynowskiej,
ustawienie jednego, dodatkowego kosza na śmieci i likwidację krótkiego
wygrodzenia segmentowego na ślepym zakończeniu ul. Ursynowskiej.

niezrealizowano

64

Ścieżki rowerowe dla
aktywnych

2019

oceniony negatywnie

Ścieżka rowerowa będzie od ul. Samochodowej 3 do ul Pułku Baszta.

niezrealizowano

65

Bezpieczni piesi i
rowerzyści. Łącznik
rowerowy na Woronicza
(Etiudy - Wołoska).

oceniony negatywnie

Projekt zakłada wytyczenie drogi i pasa rowerowego wzdłuż ulicy Woronicza,
na odcinku od Etiudy Rewolucyjnej do Wołoskiej. Proponowane rozwiązanie
stanie się łącznikiem istniejących dróg rowerowych. Zapewni bezpieczeństwo
i komfort pieszym i rowerzystom.

niezrealizowano

2022

Opis

Niezrealizowano / w trakcie /
zrealizowano

Lp.
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Nazwa

66

Ścieżka rowerowa i
chodnik wzdłuż al.
Wilanowskiej
(Dominikańska - Faworytki)

67

Droga rowerowa i chodnik
przy ul. Idzikowskiego

68

Zaparkuj rower wygodnie i
bezpiecznie na Mokotowie
(wiaty i stojaki rowerowe)

69

Modernizacja chodnika
wzdłuż ulicy
Domaniewskiej i
utworzenie ścieżki
rowerowej.

Rok

Status

Opis

Niezrealizowano / w trakcie /
zrealizowano

wybrany w
głosowaniu

Projekt polega na wybudowaniu chodnika wzdłuż al. Wilanowskiej oraz
korekcie obecnej nawierzchni asfaltowej na odcinku Dominikańska - Potoki Faworytki, który zostałby oznakowany jako droga dla rowerów. Na
skrzyżowaniu z ul. Dominikańską powstaną przejazdy dla rowerów. Pozwoli
to na komfortowe poruszanie się pieszych oraz wygodne korzystanie z
głównego połączenia rowerowego Wilanów-Mokotów.

niezrealizowano

oceniony negatywnie

Wzdłuż działek przy ul. Idzikowskiego brakuje infrastruktury dla pieszych i
rowerzystów. Wydeptana ścieżka świadczy o tym, że jest ona potrzebna i z
pewnością będzie wykorzystywana. Projekt jest propozycją utworzenia drogi
rowerowej i chodnika na odcinku od ul. Piaseczyńskiej do przejścia dla
pieszych przy Forcie Piłsudskiego.

niezrealizowano

2022

wybrany w
głosowaniu

Pięć krytych wiat ze stojakami rowerowymi do pozostawienia zapiętego
roweru (lub hulajnogi elektrycznej), ze stacjami do samodzielnego
serwisowania roweru (pompka + klucze). Umiejscowione w punktach
dogodnych do przesiadki do transportu publicznego (metro, tramwaj,
autobus) lub pieszego dojścia do miejsca docelowego (np. uczelni, pracy lub
parku, miejsca rekreacyjnego).

niezrealizowano

2017

wycofany przez
autora

Roboty budowlane związane z modernizacją chodnika wzdłuż ulicy
Domaniewskiej - część południowa (od Al. Niepodleglości do ul. Oskara
Langego) oraz utworzenie równoległej do chodnika ścieżki rowerowej (od Al.
Niepodległości do ul. Wołoskiej).

niezrealizowano

2022

2019
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Nazwa

70

Remont chodnika i budowa
ścieżki rowerowej po
zachodniej stronie ul.
Czerniakowskiej

71

Przejazdy rowerowe przez
skrzyżowanie Dolina
Służewiecka - Aleja
Wilanowska

72

pochylnia dla wózków i
rowerów przy schodach
prowadzących od ul.
Belgijskiej do parku
Morskie Oko

73

Gagarin na rowerze

74

Aleja Wilanowska - ciągła
trasa dla rowerzystów.

Rok

2019

2019

2016

2017

2022

Status

Opis

Niezrealizowano / w trakcie /
zrealizowano

wycofany przez
autora

Chodnik po zachodniej stronie ul. Czerniakowskiej jest stary i popękany, więc
wymaga wymiany. Ostatnio zbudowano przejazdy rowerowe na skrzyżowaniu
ulic Czerniakowskiej i Chełmskiej. Droga dla rowerów prowadzi donikąd.
Przedłużmy ją do ul. Kaszubskiej. Warto wyremontować chodnik i wydłużyć
ścieżkę rowerową, aby zachęcić dzieci i dorosłych do jeżdżenia codziennie
na rowerze.

niezrealizowano

oceniony negatywnie

Skrzyżowanie Dolina Służewiecka - Aleja Wilanowska jest skrajnie
nieprzyjazne rowerzystom. Na skrzyżowaniu Dolina Służewiecka Nowoursynowska przejazdy rowerowe nie występują.
Przedmiotem projektu jest wykonanie kompletu przejazdów we wszystkich
relacjach.

niezrealizowano

oceniony negatywnie

Celem projektu będzie budowa dwuśladowej pochylni przy schodach
prowadzących od ul. Belgijskiej do parku Morskie Oko. Istniejące schody
zostaną poszerzone o pochylnię, która będzie mogła być wykorzystywana
przez osoby korzystające z wózków oraz rowerzystów.

niezrealizowano

oceniony negatywnie

Projekt polega na uporządkowaniu przestrzeni na Gagarina poprzez
wytyczenie obustronnych pasów dla rowerzystów na jezdni, tak by mogli
bezkonfliktowo poruszać się obok innych uczestników ruchu, pasów do
parkowania, oraz poprawę bezpieczeństwa na przejściach.

niezrealizowano

oceniony negatywnie

Po wybudowaniu drogi rowerowej od ul. Bukowińskiej do drogi technicznej w
pobliżu ul. Dominikańskiej, Aleja Wilanowska zyskała odcinek dobrej jakości
infrastruktury rowerowej, zachęcającej do jazdy. Jednak jadąc w dół,
rowerzysta napotyka na koniec drogi rowerowej i brak dalszej infrastruktury.
Projekt przewiduje kontynuację tej trasy w postaci ciągu pieszo-rowerowego.

niezrealizowano
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Nazwa

75

Budowa ścieżki rowerowej
na Konstruktorskiej

76

Tor rowerowy dla dzieci od
przedszkola do szkoły
podstawowej - alternatywa
dla smartfona

77

Budowa ścieżki rowerowej i
remont chodnika wzdłuż
Domaniewskiej

78

Spokojne i bezpieczne
ulice Mokotowa dla
pieszych i rowerzystów

Rok

2020

2019

2017

2016

Status

Opis

Niezrealizowano / w trakcie /
zrealizowano

wybrany w
głosowaniu

Chciałbym, aby łatwiej jeździło się rowerami po mieście. Dlatego warto
zbudować brakujące odcinki ścieżek rowerowych. Proponuję budowę ścieżki
wraz z remontem chodnika po południowej stronie ul. Konstruktorskiej od ul.
Wołoskiej do ul. Postępu. Zapewni to wygodne i bezpieczne dojście pieszo
oraz dojazd rowerami dla mieszkańców ul. Konstruktorskiej oraz
pracowników na Służewcu Biurowym.

w trakcie realizacji

wycofany przez
autora

Tor rowerowy utworzony z wydzielonych asfaltowych ścieżek osiedlowych, z
odpowiednimi znakami drogowymi, z dwoma sygnalizatorami świetlnymi i
namalowanymi pasami dzielącymi ruch na dwukierunkowy. Projekt zakłada
korzystanie z toru przez najmłodsze dzieci, które uczą się prawidłowego,
bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym.Tor pobudza do aktywności
fizycznej - alternatywa dla smartfona.

niezrealizowano

niewybrany w
głosowaniu

Chodnik po południowej stronie ulicy Domaniewskiej jest stary i popękany.
Wymaga wymiany. Kilka lat temu zbudowano fragment ścieżki rowerowej,
która urywa się 100 metrów od skrzyżowaniu z Niepodległości. Warto
wyremontować chodnik i przedłużyć ścieżkę do Szkoły Podstawowej nr 146,
aby zachęcić dzieci i dorosłych do jeżdżenia codziennie na rowerze.

niezrealizowano

wybrany w
głosowaniu

Na Mokotowie jest dużo niebezpiecznych przejść dla pieszych a wielu
rowerzystów jeździ po chodnikach, bojąc się korzystać z jezdni. Naprawmy
to! Dzięki projektowi powstanie 20 bezpiecznych przejść dla pieszych, pasy
rowerowe na 4km ulic, 400 nowych miejsc postojowych dla aut, uspokojony
zostanie ruch uliczny. Będzie spokojniej i bezpieczniej, skorzystają wszyscy!

w trakcie realizacji
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79

Nazwa

Stacja napraw rowerów na
Konstruktorskiej

Rok

2020

Status

Opis

Niezrealizowano / w trakcie /
zrealizowano

wycofany przez
autora

Celem projektu jest montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów w rejonie
ul. Konstruktorskiej 7. Stację należy zamontować możliwie jak najbliżej
istniejącej drogi dla rowerów wzdłuż ul. Konstruktorskiej.
Stacja dostępna będzie 24h/7 dni w tygodniu dla wszystkich mieszkańców.
Dopuszcza się demontaż stacji na okres zimowy (grudzień-luty)

niezrealizowano

niewybrany w
głosowaniu

Sadyba jest spokojną okolicą, ale brakuje tam infrastruktury rowerowej.
Oprócz dróg rowerowych wzdłuż ul. Sobieskiego (istniejących) i ul.
Powsińskiej (planowanych) potrzebne są również łączniki pomiędzy tymi
ulicami. Taką funkcję będą pełniły proponowane pasy rowerowe.
Jednocześnie pozwoli to na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pieszych
na chodnikach, gdyż obecnie wielu rowerzystów wybiera chodniki.

niezrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

80

Pasy rowerowe na
Bonifacego

81

Poprawa bezpieczeństwa
przy ul. Puławskiej i
Morskie Oko oraz
wyznaczenie ścieżki
rowerowej

2017

wybrany w
głosowaniu

ul. Morskie Oko jest obecnie drogą wewnętrzną z zakazem ruchu z wyjątkiem
dojazdu na teren posesji. Jest to piękna zielona uliczka wzdłuż Parku Szustra
prowadząca do Parku Promenada, jednak została zamieniona w dziki
parking. Proponuję wprowadzenie strefy zamieszkania z pierwszeństwem dla
pieszych, wprowadzenie zakazu parkowania oraz wyznaczenie ścieżki
rowerowej.

82

Stojaki rowerowe przy ul.
Bonifacego

2018

wybrany w
głosowaniu

Przy ulicy Bonifacego znajduje się kilka celów podróży dla rowerzystów,
brakuje przy nich stojaków rowerowych. Chcemy uzupełnić ten brak przez
postawienie 12 stojaków m.in. przy przychodni przy ul. Soczi 1 oraz koło
bazarku

83

Ścieżka rowerowa wzdłuż
Gagarina

2018

wycofany przez
autora

2018

Projekt o charakterze ogólnomiejskim. Brakuje połączenia między ścieżkami
rowerowymi dostępnymi w tym rejonie dzielnicy. Wielu rowerzystów korzysta
z chodnika wzdłuż Gagarina, który nie jest dostosowany do jednoczesnego
bezpiecznego ruchu pieszego i rowerowego.

35
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Rok

Status

84

Stacja Veturilo na
skrzyżowaniu Polski
Walczącej z Batalionu AK
"Bałtyk"

2020

oceniony negatywnie

Postawienie stacji Veturilo przy skrzyżowaniu oddanej w 2019 roku Alei
Polski Walczącej oraz z planowaną ulicą Batalionu AK "Bałtyk" w okolicy
powstających nowych osiedli mieszkalnych oraz planowanych budynków
usługowych oraz biurowych.

niezrealizowano

oceniony negatywnie

Obecnie na realizację oczekuje zwycięski projekt pasa rowerowego wzdłuż
ul. Idzikowskiego, od ul. Płyćwiańskiej do ul. Puławskiej. Jednak na
pozostałym odcinku brakuje rozwiązań dla rowerzystów. Proponuję utworzyć
fragment drogi rowerowej od ul. Piaseczyńskiej do Płyćwiańskiej, gdzie
rozpoczyna się pas rowerowy.

niezrealizowano

wycofany przez
autora

Projekt polega na stworzeniu trasy rowerowej do jazdy ul. Puławska na
długim odcinku. Składa się z dopuszczenia ruchu rowerów pod prąd na ul.
Chocimskiej i Smetany oraz budowy dróg rowerowych przez parki: Morskie
Oko (ponad jeziorkiem) i Szustrów - do skrzyżowana ul. Morskie Oko i
Puławskiej.

niezrealizowano

niewybrany w
głosowaniu

Sadyba jest spokojną okolicą, ale brakuje tam infrastruktury rowerowej.
Oprócz dróg rowerowych wzdłuż ul. Sobieskiego i ul. Powsińskiej potrzebne
są również łączniki pomiędzy tymi ulicami. Taką funkcję będą pełniły
proponowany pasy rowerowe. Jednocześnie pozwoli to na zwiększenie
poczucia bezpieczeństwa pieszych na chodnikach, gdyż obecnie wielu
rowerzystów wybiera chodniki.

niezrealizowano

85

Krótka droga rowerowa
przy Idzikowskiego.

86

Rowerem obok Puławskiej
- trasa ul. Smetany i
Chocimska

87

Pasy rowerowe na św.
Bonifacego

2019

2016

2019

Opis

Niezrealizowano / w trakcie /
zrealizowano

Lp.
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Nazwa

88

Poprawa bezpieczeństwa wyniesione przejście dla
pieszych i przejazd dla
rowerzystów
Sobieskiego/Kostrzewskieg
o

2019

wybrany w
głosowaniu

89

Ścieżka Rowerowa Al.
Niepodległości odcinek 1

2016

niewybrany w
głosowaniu

90

Ścieżka rowerowa Al.
Niepodległości odcinek 2

2016

91

Pas rowerowy na
Bonifacego po stronie
południowej

92

Dokończenie budowy
ścieżki rowerowej wokół
"Rezerwatu Przyrody
Jeziorko Czerniakowskie"
wraz z udrożnieniem
historycznej ul. Wolickiej

Rok

2019

2021

Status

Opis

Projekt poprawi bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych i przejeździe dla
rowerzystów wzdłuż ul. Sobieskiego przy ul. Kostrzewskiego. Wlot lokalnej
ulicy podporządkowanej bez sygnalizacji świetlnej zostanie wyniesiony do
poziomu chodnika/drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczne
zachowanie na przejściach i zapobiec wypadkom. Ograniczone zostaną
konflikty między rowerzystami i pieszymi/kierowcami.

Niezrealizowano / w trakcie /
zrealizowano

w trakcie realizacji

Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej na al. Niepodległości od ul.
Batorego do ul. Rakowieckiej (po zachodniej stronie jezdni).

niezrealizowano

oceniony negatywnie

Zaprojektowanie i wytyczenie ścieżki rowerowej z wykorzystaniem
istniejących chodników i dobudowanie niezbędnych fragmentów

niezrealizowano

oceniony negatywnie

Sadyba jest spokojną okolicą, ale brakuje tam infrastruktury rowerowej.
Oprócz dróg rowerowych wzdłuż ul. Sobieskiego i ul. Powsińskiej potrzebne
są również łączniki pomiędzy tymi ulicami. Taką funkcję będzie pełnił
proponowany pas rowerowy. Jednocześnie pozwoli to na zwiększenie
poczucia bezpieczeństwa pieszych na chodnikach, gdyż obecnie wielu
rowerzystów wybiera chodniki.

niezrealizowano

oceniony negatywnie

Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wolickiej
zamykającej ścieżkę wokół "Rezerwatu Krajobrazowego jeziorko
Czerniakowskie" oraz dokończenie brukowania 500 m zabytkowej jezdni ul.
Wolickiej połączonej z jej renowacją (bruk jest na miejscu) co zwiększy
usprawnienie ruchu i jej użyteczność w celach rekreacyjnych

niezrealizowano
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93

Ulice wygodne dla rowerów

2016

wybrany w
głosowaniu

Projekt zakłada kompleksową poprawę bezpieczeństwa i wygodę ruchu
rowerowego na obszarze osiedla Wyględów, po przez dopuszczenie
kontraruchu rowerowego na niektórych osiedlowych ulicach, ujednolicenie
limitu prędkości do 30 km/h, ustawienie lustra drogowego na newralgicznym
skrzyżowaniu, użycie innowacyjnego oznakowania poziomego (tzw.
sierżantów rowerowych), w tym poprawę organizacji ruchu na ulicy
Spartańskiej.

94

Ścieżka rowerowa i remont
chodnika na ul.
Madalińskiego

2016

niewybrany w
głosowaniu

Wyznaczenie ścieżki rowerowej w istniejącej alei z nawierzchnią asfaltową,
ul. Madalińskiego od Alei Niepodległości do ul. Wołoskiej plus remont o
poszerzenie do 2 m chodnika po północnej stronie ul. Madalińskiego oraz
budowa dalszej części chodnika od ul. Karłowicza do ul. Wołoskiej.

niezrealizowano

95

Stojaki rowerowe na
Siekierkach

2017

wybrany w
głosowaniu

Siekierkowscy mieszkańcy chętnie i często jeżdżą na rowerach, niestety nie
mają gdzie ich bezpiecznie zostawiać. Projekt zakłada zakup i montaż
stojaków w części handlowej na ul. Bartyckiej, AK Północ, Bluszczańskiej

zrealizowano

96

Gagarin na rowerze - pasy
rowerowe i bezpieczne
chodniki na Sielcach

wycofany przez
autora

Projekt polega na wyznaczeniu obustronnych jednokierunkowych pasów
rowerowych na Gagarina i Nehru, miejsc do parkowania równoległego oraz
ustawienie znaków dozwolenia ruchu rowerów Parkową w obydwu
kierunkach. W efekcie powstaną ważne połączenia rowerowe, powiększy się
przestrzeń dla pieszych i poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników
ruchu.

niezrealizowano

97

Remont chodnika i budowa
ścieżki rowerowej w Alei
Niepodległości

oceniony negatywnie

Wymiana zniszczonych, umocowanie ruchomych ("klawiszujących") płyt
chodnika.
Na odcinku biegnącym między myjnią samochodową i terenem stacji gazowej
ułożenie chodnika na nowo, po wyrównaniu podłoża. Budowa ścieżki
rowerowej.

niezrealizowano

2016

2021

38

zrealizowano
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98

BEZPIECZNA ulica
ARBUZOWA dla
rowerzystów, pieszych i
samochodów zabezpieczenie stromej
skarpy Potoku
Służewieckiego

2017

99

Odsunięcie ruchu rowerów
od przystanku ZTM Dolina
Służewiecka 01

2019

100

Ul. Wolicka Bis odzyskanie połączenia
Osiedla Wschodnia
Czerniakowska z Trasą
Siekierkowską - Ścieżka
pieszo - rowerowa.

101

Stojaki rowerowe dla
przedszkola nr 391 w
Warszawie.

Rok

Status

Opis

Niezrealizowano / w trakcie /
zrealizowano

niewybrany w
głosowaniu

Ulica Arbuzowa przebiega bezpośrednio wzdłuż głębokiego rowu którym
biegnie Potok_Służewiecki. Liczni piesi i rowerzyści spychani są z krawędzi
drogi, gdy kierowcy mijają się na jedynym wspólnym dla wszystkich pasie
ruchu.
Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa – zabezpieczenie
balustradoporęczą użytkowników przed wpadaniem do rowu.

niezrealizowano

niewybrany w
głosowaniu

Odsunięcie ruchu rowerów od przystanku ZTM Dolina Służewiecka 01 przez
wybudowanie ścieżki rowerowej oraz chodnika w rejonie przystanku.

niezrealizowano

niezrealizowano

zrealizowano

2017

oceniony negatywnie

Przedmiotem projektu jest wybudowanie ścieżki pieszo - rowerowej długości
140 m pomiędzy ul. Wolicką a ul Melomanów dla odzyskania połączenia
Osiedla Wschodnia Czerniakowska ze ścieżkami wzdłuż al. Józefa Becka.
Uwaga: W projektach Tras Siekierkowskiej i Czerniakowskiej Bis istnieje
projektowana ul. Melomanów ale ma różne lokalizacje. Dla uniknięcia
rozbieżności w niniejszym zgłoszeniu przyjęto nazwę ul. Wolicka Bis dla
projektowanej ul. Melomanów z projektu Trasy Siekierkowskiej. Proponowana
ścieżka stanowi tylko część niezrealizowanego przez miasto projektu z 2001
roku.

2017

wybrany w
głosowaniu

Projekt dotyczy zakupu i montażu stojaków na rowery na terenie przedszkola
nr 391 w Warszawie. realizacja pozwoliłaby na bezpieczne pozostawienie
rowerów przez przedszkolaków, rodziców, pracowników i interesantów
przedszkola.

39
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102

Remont chodnika wraz z
utworzeniem ścieżki
rowerowej ulicy
Wałbrzyskiej.

Rok

2017

Status

oceniony negatywnie

Opis

Remont istniejącego chodnika asfaltowego położonego po południowej
stronie ulicy Wałbrzyskiej od końca ulicy Bacha (skrzyżowanie przy sklepie
"Mokpol" do ulicy Noskowskiego. Istniejący chodnik zostanie podzielony tak
aby powstała również ścieżka rowerowa. Projekt obejmuje wymianę
nawierzchni (bez wymiany podbudowy), podział wzdłuż na chodnik dla
pieszych i drogę rowerową, wykonanie oznakowania.

40

Niezrealizowano / w trakcie /
zrealizowano

niezrealizowano

