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O PROCESIE

O PROCESIE
Konsultacje społeczne dotyczące zmian na ul.
Grochowskiej 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.
Grochowskiej.
Ulica Grochowska

O CO PYTALIŚMY?

O CO PYTALIŚMY?
Celem pierwszego etapu konsultacji społecznych
dotyczących ulicy Grochowskiej 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 Grochowskiej. Uwzględni ona
niezbędne przebudowy, które mają służyć
podniesieniu jakości przestrzeni, wzmocnieniu
funkcji istniejących nasadzeń i ukształtowaniu
nowych, bogatszych układów zieleni miejskiej.
Spotkanie diagnostyczne 5 listopada 2019

KALENDARIUM

KALENDARIUM
start konsultacji społecznych // 29 października 2019

pierwsze spotkanie diagnostyczne dotyczące ul. Grochowskiej // 4 listopada (środa), godz. 17:30-20:00, Dzielnicowe Biuro
Finansów i Oświaty, ul. Grochowska 262
drugie spotkanie diagnostyczne dotyczące ul. Grochowskiej // 5 listopada (czwartek), godz. 17:30-20:00, Zespół Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36
zbieranie opinii i pomysłów mieszkańców za pomocą formularza online // do 30 listopada 2019

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

PLANOWANE – zbieranie uwag do koncepcji ul. Grochowskiej 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 60 osób, w
tym przedstawiciele jednostek miejskich,
moderatorzy spotkania oraz mieszkańcy.
Łącznie zebraliśmy około 400 opinii
mieszkańców dotyczących ulicy Grochowskiej. W
tym 100 komentarzy zebraliśmy na formularzach
w trakcie spotkań, a ponad 350 poprzez
formularz internetowy i maile. Na kolejnych
stronach przedstawiamy podsumowanie opinii
uczestników w podziale na przyjęte kategorie.
Spotkanie diagnostyczne 4 listopada 2019

OPINIE I POMYSŁY
Zieleń

Gatunki i rodzaje zieleni

Uczestnicy konsultacji postulowali uzupełnienie
szpalerów drzew po obu stronach ulicy, stworzenie pasa
zieleni między pasami ruchu oraz ulicą a torowiskiem i
nasadzenie drzew na pasie przy torowisku. Zieleń
powinna pojawić się również na placach (np.
Waszyngtona/Grochowska), na przystankach (zamiast
kostki, dająca cień), w miejscach wyjątkowych (np.
Rogatki). Ważną kwestią okazała się pielęgnacja
prowadzona przez wykwalifikowane firmy, w tym dbanie
o najstarsze drzewa. Pojawiły się głosy, że zagrażające
drzewa powinny być sukcesywnie wycinane i nasadzane
nowe. Postulowano renowację zieleni (trawniki, krzewy)
wzdłuż tzw. małej Grochowskiej. Zdaniem uczestników,
by auta nie niszczyły zielni i korzeni należy nasadzić
krzywy i rośliny, tak, by stworzyć wygrodzenia, które
uniemożliwiają parkowanie.

Uczestnicy zwrócili uwagę, że drzewa powinny być
wyrośnięte i dość gęsto ustawione, żeby niwelować
hałas i dawać cień (duże rozłożyste korony).
Wymienianym gatunkiem były platany lub różnorodne
drzewa, lecz bez brzóz, olch, leszczyn, które są trudne
dla alergików. Wśród proponowanych rozwiązań
pojawiły się m.in.: łąki kwietne, trawniki bez koszenia,
rabaty zamiast trawników, ronda obsadzone latem
słonecznikami, kwiaty miododajne, tulipany, roślinność
antypyłowa, żywopłoty zamiast barierek, ozdobne
trawy, pnącza, kolorowe krzewy, roślinna ściana lub
tunel oddzielający tory tramwajowe, zielone przystanki.
Uczestnicy zaproponowali postawienie donic z
mrozoodpornymi roślinami, bylinami. Tam, gdzie brakuje
miejsc, zaproponowali zieleń wiszącą w donicach na
latarniach.

OPINIE I POMYSŁY
Nowe miejsca wypoczynku i spotkań

Bazar Rogatka

Uczestnicy wskazali kilkanaście lokalizacji dla małych
skwerków i zieleńców. Zaproponowali, by zastąpić nimi
puste działki, na których obecnie praktykowane jest
"dzikie parkowanie" (Grochowska 234/240, skwer przy
Rybnej, okolice przystanku Pl. Szembeka, teren Ronda I.
Mościckiego, działka na wysokości Biblioteki Publicznej
nr 44); działkę z przeznaczeniem na handel obwoźny
(Mlądzka, Zamieniecka, Grochowska), parking na rogu
Siennickiej i Grochowskiej wyłożony trylinką (miejsce
typowo dla samochodów, nawet bez możliwości
wygodnego przejścia dla pieszych). Na skwerach
powinna pojawić zieleń, ławeczki, a także woda
umożliwiająca ptakom napicie się. W głównej mierze
chodzi o estetykę tych miejsc, ponieważ ze względu na
duży ruch Grochowska nie jest postrzegana jako miejsce
rekreacji.

Wiele głosów dotyczyło zieleni i ożywienia bazaru
Rogatka. Uczestnicy proponowali więcej zieleni, ławki,
plac zabaw do nauki przepisów drogowych, kawiarnie i
stoliki z parasolami, elementy sztuki nowoczesnej, które
sprawią, że stanie się on punktem spotkań,
charakterystycznym dla okolicy.

Zagospodarowanie pętli Gocławek

Drugim często pojawiającym się miejscem była pętla
tramwajowa. Uczestnicy zwrócili uwagę na potrzebę
większej ilości zieleni, która chroniłaby okolicę przed
hałasem pochodzącym z tramwajów oraz
wygospodarowanie przestrzeni pod rekreację (np.
wzorem bulwarów Wiślanych, wewnątrz pętli stworzyć
kort do Padla).

OPINIE I POMYSŁY
Chodniki i ścieżki

Uczestnicy zgłosili potrzebę dodania infrastruktury
rowerowej, budowę ścieżki bądź pasów rowerowych na
jezdni i stojaków na rowery. Wiele głosów dotyczyło
tramwajów, proponowano rozpłytowanie torowisk,
i kontynuację projektu Zielone Torowiska. Uczestnicy
zaproponowali, by ograniczyć liczbę chodników
i barierek wokół torowisk, zamiast tego wydzielać je
wyższą roślinnością, żywopłotami, krawężnikami.
Ważną kwestią jest poprawa funkcjonalności,
estetyzacja chodników i ich zabezpieczenie przed
dewastacją przez ciężkie samochody dostawcze. W
niektórych miejscach chodniki i ścieżki rowerowe
powinny być szersze niż dopuszczalna minimalna
szerokość (nawet jeśli wymaga to zmiany sposobu
parkowania na równoległe albo likwidacji miejsc).

Na innych odcinkach mieszkańcy proponowali
rozpłytowanie zbyt szerokich chodników, tak by
posadzić szpaler drzew i krzewów (np. okolice
Siennickiej).

Ławki i kosze na śmieci

Uczestnicy sugerowali ustawienie ławek po obu
stronach, na całej długości ulicy Grochowskiej,
w odległości co 100 metrów. Zwrócili uwagę, aby ławki
były wyposażone w oparcie i podłokietniki oraz
usytuowane w miarę możliwości w cieniu. Uczestnicy
prosili również o zwiększenie liczby koszy na śmieci (np.
na odcinku Wiatraczna – Gocławek, w okolicy placu
Szembeka) oraz koszy do selektywnej zbiórki odpadów,
Zgłaszali też propozycję montażu miejskich poidełek
i domków dla owadów.

OPINIE I POMYSŁY
Inne

Wśród tematów wykraczających poza ramy
projektu uczestnicy zaproponowali uspokojenie
ruchu i zwężenie jezdni oraz potrzebę monitoringu
ulicy ze względu na bezpieczeństwo. Część głosów
dotyczyła potrzeby wytyczenia nowych miejsc
postojowych. Pojawiły się też głosy dotyczące
szczególnych miejsc historycznych m. in.
cmentarza staroobrzędowców (ul. Grochowska
307) i ścieżki prowadzącej obok cmentarza do ul.
Stanisława Augusta. Część pomysłów dotyczyła
potrzeby sztuki w przestrzeni ulicy (np. dzieła
lokalnych artystów, rzeźby współczesne).
Spotkanie diagnostyczne 5 listopada 2019

CO DALEJ?

CO DALEJ?
Zebrane w pierwszym etapie konsultacji
postulaty i opinie mieszkańców zostały
przekazane zespołowi projektantów, który
przygotuje projekt ulicy Grochowskiej. 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 GROCHOWSKIEJ?

OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ

AKCJA INFORMACYJNA
Do dystrybucji trafiło 200 plakatów informujących
o konsultacjach społecznych dotyczących ulicy
Grochowskiej. 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_grocho
wskiej
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/
Plakaty informujące o konsultacjach społecznych dot. ul. Grochowskiej

