ZAZIELEŃMY
MARSZAŁKOWSKĄ
Raport z konsultacji społecznych
dotyczących ul. Marszałkowskiej
realizowanych
w ramach projektu
Zielone Ulice
Warszawa, 10 września 2019 r.

O PROJEKCIE
Ten raport podsumowuje najważniejsze
tematy, które mieszkańcy poruszyli
w konsultacjach ulicy Marszałkowskiej.
Znajdziesz w nim też skrócony opis
projektu koncepcyjnego nowego
zagospodarowania ulicy.
Koncepcja zmian na ul. Marszałkowskiej
powstała w ramach większego projektu
"Zielone ulice", obejmującego w sumie
kilkadziesiąt ulic. Wykonawcy wszystkich
projektów zostali wyłonieni zgodnie
z procedurami przetargowymi przez
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
Projekt Zielone Ulice obejmuje nie tylko
tereny pasów drogowych, lecz również
powiązane z nimi tereny zieleni. Najpierw
przeprowadziliśmy analizę obecnego
zagospodarowania ulic oraz planowanych
inwestycji. Potem zebraliśmy potrzeby
użytkowników ulic, co pozwoliło nam
odkryć potencjał terenów, o których mowa.
Wreszcie stworzyliśmy koncepcję nowego
zagospodarowania ulic.
Nowe koncepcje mają służyć podniesieniu
jakości przestrzeni i poprawie jakości
zieleni.
Wypracowana z mieszkańcami koncepcja
w zakresie zagospodarowania pasów
drogowych zielenią oraz modernizacji ulicy
będzie wykonana przez Zarząd Zieleni m.st.
Warszawy w kolejnych latach jako element
realizacji inicjatywy Milion Drzew Dla
Warszawy, a także będzie służyła innym
jednostkom miejskim przy planowanych
remontach i przebudowach.
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PRZEBIEG KONSULTACJI
Konsultacje społeczne składały się z dwóch etapów.
• Zbierania wniosków. Uwagi mieszkańców służących projektantom do
zaprojektowania przestrzeni. Wnioski można było zgłosić drogą e-mailową,
pocztą, za pomocą ankiet na spotkaniu (26 stycznia 2018 – 5 lutego 2018).
Spotkanie diagnostyczne odbyło się 3 lutego 2018 r. (sobota) w godz.
10:00 - 13:30 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego,
ul. Marszałkowska 77/79.
• Zbierania uwag do koncepcji. Uwagi można było zgłaszać droga e-mailową,
pocztą, podczas spotkania (12 kwietnia 2018 – 30 kwietnia 2018).
Spotkanie obejmujące prezentację koncepcji odbyło się 14 kwietnia (sobota)
w godz. 10:00 -13:00 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego,
ul. Marszałkowska 77/79.
Szczegółowy opis akcji informacyjnej i przebiegu konsultacji znajduje się
w osobnym dokumencie. Link do niego znajdziesz w ramce na końcu raportu.
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UWAGI Z PIERWSZEGO
ETAPU KONSULTACJI
Podczas I etapu konsultacji zebrano 211 pytań, uwag i postulatów. Wypowiedzi
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści
zostały zapisane łącznie.
ZIELEŃ
• Proszę o zagospodarowanie zielenią wymienionych lokalizacji: południowozachodniego narożnika ul. Marszałkowskiej i ul. Wilczej, okolicy Cepelii, Pl. Unii
Lubelskiej, Pl. Bankowego, skrzyżowania ul. Marszałkowskiej z al. Jerozolimskimi,
dawnych przystanków na Małej Marszałkowskiej, terenu między jezdniami
ul. Marszałkowskiej (na wysokości Osi Saskiej).
• Proponuję szpalery drzew wzdłuż całej ulicy, na wysokości DTC, przed szpitalem na
ul. Litewskiej, w przecznicach (Bagatela, Nowogrodzka) oraz pomiędzy ul. Widok
a ul. Królewską.
• Proponuję stworzyć zakątki zieleni w wymienionych lokalizacjach: ul. Oleandrów
u zbiegu z ul. Marszałkowską, przy ul. Skorupki.
• Postuluję o zieleń ciągłą w miejscu obecnych parkingów.
• Proponuję zielone torowiska oraz zasadzenie żywopłotów wzdłuż torów.
• Proponuję żywopłoty zamiast słupków uniemożliwiających parkowanie na chodnikach.
• Proponuję zastąpić istniejące „prostokątne” drzewa przy DTC dużymi drzewami.
• Sugeruję sadzić rośliny całoroczne.
• Sugeruję sadzenie głogów.
• Postuluję o stworzenie miejskiej łąki kwietnej.
• Sugeruję sadzenie bluszczy, ponieważ wchłaniają spaliny.
• Proponuję wprowadzenie zieleni niskiej i okrywowej oraz więcej krzewów, dzięki
którym będzie więcej ptaków.
• Proponuję, aby krzewy sadzić także wokół drzew i na powierzchniach łączących misy
drzew.
• Proszę o zastąpienie donic betonowych i drewnianych zielenią wsadzoną wprost
w gruncie.
• Proponuję park nad Trasą Łazienkowską oraz na Pl. Defilad.
• Proponuję klomby, rabatki, krzewy, niskie drzewa na Pl. Zbawiciela i Rondzie
Dmowskiego.
• Proszę o uporządkowanie zieleni po przeciwnej stronie Ratusza przy Pl. Bankowym.
• Proszę o przestrzeganie „standardów kształtowania zieleni Warszawy”.
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UWAGI Z PIERWSZEGO
ETAPU KONSULTACJI
ZIELEŃ cd.
• Proszę o zapewnienie odpowiednich warunków dla sadzonych roślin poprzez
zastosowanie nowoczesnych metod sadzenia (podłoże strukturalne, worki
nawadniające, itp.).
• Proszę, aby nasadzone drzewa były odpowiednio pielęgnowane i nawadniane.
MAŁA ARCHITEKTURA
• Popieram tworzenie parkletów.
• Proponuję stosowanie jak najmniejszej ilości plastiku, a jak najwięcej materiałów
naturalnych do wykonania ławek, koszy na śmieci itd.
• Sugeruję umieszczenie elementów małej architektury na odcinku pomiędzy
Pl. Konstytucji a Pl. Unii Lubelskiej.
• Proponuję wprowadzenie oczek wodnych czy fontann w parkach i na placach np. przy
przebudowie Pl. Bankowego czy Pl. Konstytucji, które będą neutralizowały wyspę
ciepła.
• Sugeruję udostępnić miejsce na Pl. Zbawiciela na rzeźby czy instalacje artystyczne.
• Postuluję o przywrócenie tęczy na Pl. Zbawiciela.
• Proponuję pomniki wśród zieleni z ławkami (np. Pomnik Leśmiana, Pomnik (replika)
rzeźby chłopca „Kazika” Alfonsa Karnego).
• Postuluję o uwzględnienie w projekcie budek dla małych ptaków na drzewach (budki
lęgowe).
• Proszę o stworzenie miejsca dla psów oraz piesuarów.
• Proszę o stylizowane stojaki na rowery, wpisujące się w architekturę
ul. Marszałkowskiej.
• Postuluję, aby projektowane ławki były tradycyjne, drewniane, z wykończeniem
żeliwnym, miały oparcia i podłokietniki.
• Proszę, aby ławki rozmieszczać co 50m zgodnie z obowiązującymi standardami oraz
lokalizować zarówno w cieniu jak i w słońcu.
• Proszę o ławki przy Pl. Zbawiciela, Pl. Konstytucji, ul. Koszykowej i ul. Pięknej.
• Proponuję ławki ze stolikami w miejscach wypoczynku wokół zieleni.
• Chciałbym, żeby kosze na śmieci były zlokalizowane w widocznych miejscach, przy
wszystkich przejściach dla pieszych, a także między ścieżką rowerową a chodnikiem.
• Uważam, że obecna liczba koszy na śmieci pomiędzy Pl. Konstytucji a al. Jerozolimskimi
jest niewystarczająca.
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UWAGI Z PIERWSZEGO
ETAPU KONSULTACJI
MAŁA ARCHITEKTURA cd.
• Postuluję, aby kosze były z pokrywami, uwzględniały segregację odpadów oraz miały
pojemnik na niedopałki papierosowe.
• Postuluję o przesunięcie koszy na śmieci na ul. Marszałkowskiej na stronę nieparzystą.
• Uważam, że w miejscach planowanej zieleni rekreacyjnej warto pomyśleć
o zastosowaniu trochę bardziej miękkiej nawierzchni niż beton/płyty kamienne itp.
• Proponuję skwer z fontanną przy skrzyżowaniu ul. Skorupki i ul. Marszałkowskiej.
CIĄGI KOMUNIKACYJNE
• Uważam, że konieczne jest zachowanie trzech pasów na ul. Marszałkowskiej.
• Jeżeli zwężenie Marszałkowskiej to proszę, aby te 2 pasy w każdą stronę były dość
szerokie.
• Proponuję stworzyć zielony deptak na Marszałkowskiej od Pl. Unii Lubelskiej do
Pl. Konstytucji wraz z przebudową Pl. Unii Lubelskiej w zielone rondo.
• Uważam, że planowane tory odstawcze przy ul. Zbawiciela powinny być usytuowane
w mniej zabytkowym miejscu.
• Sprzeciwiam się torom tramwajowym na Al. Wyzwolenia.
• Postuluję o wymianę nawierzchni chodników (płyty chodnikowe zamiast kostki
Bauma), ujednolicenie chodników, wyrównanie ich oraz zadbanie, aby nawierzchnia nie
była śliska, gdy pada deszcz lub śnieg.
• Postuluję o zrobienie wyniesionych przejść i przejazdów wzdłuż całej ulicy.
• Proponuję wyznaczyć kontrapas rowerowy od Pl. Konstytucji do Pl. Unii.
• Chciałbym, aby droga rowerowa była obustronna pomiędzy Pl. Bankowym a Rondem
Dmowskiego.
• Proszę uwzględnić koncepcję ZDM na drogę rowerową pomiędzy Królewską a
Pl. Bankowym.
• Uważam, że konieczne jest budowanie nowych DDR w standardzie: chodnik, DDR,
parking, jezdnia.
• Postuluje o budowę chodnika, który umożliwi przejście z Ogrodu Saskiego na
Pl. Bankowy.
• Sugeruję wyznaczyć przejście dla pieszych z Parku Saskiego do Osiedla Za Żelazną
Bramą.
• Sugeruję przebudowę Ronda Dmowskiego na skrzyżowanie.
• Uważam, że nie można budować ścieżek rowerowych kosztem chodników czy ulic.
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UWAGI Z PIERWSZEGO
ETAPU KONSULTACJI
INNE
• Postuluję o zachowanie obecnej liczby miejsc parkingowych.
• Jestem za przeniesieniem parkingu z Pl. Konstytucji i Pl. Bankowego do parking
podziemnego lub likwidację parkingu i zazielenieniem placu.
• Proponuję parkowanie równoległe wzdłuż ul. Marszałkowskiej.
• Bardzo podobała mi się propozycja placu o układzie gwieździstym dla Pl. Unii
Lubelskiej, pokazywana na konsultacjach.
• Proszę o zapewnienie pełnej dostępności osobo niepełnosprawnym obszaru Ronda
Dmowskiego.
• Proszę o uwzględnienie projektów złożonych do budżetu partycypacyjnego na rok
2018 i 2019.
• Postuluję o zachowanie koncepcji Osi Stanisławowskiej.
• Proponuję zamknięcie obszaru centrum dla ruchu samochodowego, z wyłączeniem
ruchu lokalnego, autobusów i taksówek.
• Popieram rozwiązania prowadzące do ograniczenia samochodów w centrum, takie jak
zwężanie ulic, opłaty za wjazd do centrum.
• Sugeruję likwidację schodków przy Pl. Bankowym.
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PODSUMOWANIE UWAG
Z PIERWSZEGO ETAPU
KONSULTACJI
UWAGI UWZGLĘDNIONE W KONCEPCJI
W koncepcji uwzględniono zazielenienie miejsc wskazanych przez uczestników
konsultacji, m.in. Ronda Dmowskiego, Pl. Bankowego, Pl. Unii Lubelskiej, przestrzeni nad
Trasą Łazienkowską, a także wprowadzenie zieleni ciągłej, wzdłuż całej ulicy
Marszałkowskiej z licznymi zielonymi zakątkami. Zastosowano się również do sugestii
dotyczących preferowanych rodzajów oraz gatunków roślin, m.in. zastosowano rośliny
całoroczne, przewidziano klomby i rabatki we wskazanych lokalizacjach, zwiększono
liczbę krzewów oraz zieleni okrywowej, uwzględniono bluszcze oraz głogi, a także
pozostawiono łąkę kwietną pomiędzy jezdniami na wysokości Ogrodu Saskiego. Zadbano
również, aby sadzone rośliny były zgodne ze „Standardami kształtowania zieleni
Warszawy”. Wraz z realizacją projektu zostaną wydane zalecenie dotyczące pielęgnacji
zieleni.
Uwagi uczestników konsultacji, dotyczące lokalizacji oraz wyglądu elementów małej
architektury, takich jak ławki, kosze na śmieci czy stojaki na rowery, zostały uwzględnione
i zostaną wprowadzone na etapie projektu wykonawczego. Zastosowano się do sugestii
korzystania z materiałów naturalnych i ograniczenia plastiku. Wprowadzone zostaną
również budki dla ptaków, a także zostały wygospodarowane miejsca przeznaczone pod
wprowadzenie pomników i/lub instalacji artystycznych wzdłuż całej ulicy. Projekt zakłada
stworzenie skweru z fontanną przy skrzyżowaniu ul. Skorupki
i ul. Marszałkowskiej.
Projektowane dwa pasy na ul. Marszałkowskiej będą o normatywnych szerokościach
z uwzględnieniem szerszego prawego skrajnego pasa, po którym sprawnie mogą poruszać
się autobusy oraz większe pojazdy. Projekt nawierzchni chodników, uwzględniający ich
wyrównanie i ujednolicenie na całej długości ulicy, zostanie wprowadzony na etapie
projektu wykonawczego i będzie zgodny z obowiązującymi standardami. W projekcie
uwzględniono koncepcję ZDM na drogę rowerową, która uwzględnia postulaty
uczestników konsultacji, m.in. kontrapas rowerowy od Placu Konstytucji do Placu Unii
Lubelskiej, drogę rowerową po obu stronach jezdni z pominięciem okolic Pl. Bankowego.
Projekt zmian na ul. Marszałkowskiej uwzględnia również sugestie uczestników, tj.
stworzenie zielonego deptaka od Pl. Unii Lubelskiej do Pl. Konstytucji, a także przejście
dla pieszych z Parku Saskiego do Osiedla Za Żelazną Bramą. Uwzględniono również uwagi
dotyczące przebiegu torów tramwajowych.
Projekt przewiduje zachowanie obecnej liczby miejsc parkingowych oraz zakłada
parkowanie równoległe wzdłuż ul. Marszałkowskiej. W koncepcji uwzględniono projekty
złożone do budżetu partycypacyjnego na rok 2018 i 2019, a także zachowano koncepcję
Osi Stanisławowskiej.
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PODSUMOWANIE UWAG
Z PIERWSZEGO ETAPU
KONSULTACJI
UWAGI NIEUWZGLĘDNIONE W KONCEPCJI
W projekcie nie uwzględniono zazielenienia Pl. Defilad, ponieważ Pl. Defilad jest objęty
innym opracowaniem projektowym. Podobnie nie zostały uwzględnione wszelkie zmiany
na Pl. Konstytucji, ponieważ Pl. Konstytucji został wyłączony z zakresu opracowania.
Niemożliwym było wprowadzenie zielonych torowisk wzdłuż całej ul. Marszałkowskiej, ze
względu na fakt, iż na niektórych odcinkach stanowią one trasę przejazdu karetek oraz
służb ratowniczych, jednak tam, gdzie to możliwe, postulat uwzględniono. Uwzględniono
likwidację donic betonowych lub drewnianych i zastąpienie ich zielenią wsadzoną w
gruncie, wszędzie poza obszarami aranżacji zieleni tymczasowej. Bluszcze zostały
wprowadzone tam, gdzie to możliwe, jednak ze względu na trudności związane
z utrzymaniem tych roślin w warunkach panujących przy ulicy, nie było możliwości
wprowadzenia ich wszędzie.
Projektowane są nasadzenia dużych drzew, jednak istniejące drzewa zostaną zachowane.
Zaprojektowano roślinność, która sprzyja bytowaniu ptaków, jednak głównie poza pasem
drogowym ul. Marszałkowskiej - na skwerach i dużych obszarach zieleni.
Nawierzchnię miękką uwzględniono przy większych obszarach zieleni (np. skwery/place),
natomiast nie uwzględniono w ciągach zieleni znajdujących się bezpośrednio w pasie
chodnika. Zamiast oczek wodnych zdecydowano się na zamgławiacze i poidełka na całej
długości ulicy. Miejsca dla psów zostały wyznaczone na terenach bezpośrednio
przylegających do ul. Marszałkowskiej. Wprowadzono parklety zagospodarowane małą
architekturą, nie uwzględniają one jednak stolików. Schodki przy ratuszu są elementem
historycznym i nie ma możliwości ich likwidacji. Projekt pozostawia miejsce na instalację
artystyczną lub pomnik na Pl. Zbawiciela, nie definiuje jednak co ma on przedstawiać.
Postulat dotyczący zachowania trzech pasów w obie strony na ul. Marszałkowskiej jest
niezgodny z założeniami koncepcji i nie został uwzględniony. Również całkowita
likwidacja jezdni i zastąpienie jej deptakiem jest niezgodna z założeniami koncepcji i nie
zostanie uwzględniona. Projekt dopuszcza możliwość przebudowy Ronda Dmowskiego na
skrzyżowanie w przyszłości, dlatego rozwiązania wprowadzane na stałe w obszarze ronda
Dmowskiego nie kolidują z planowaną przebudową. Odnośnie obustronnej drogi
rowerowej, jedynie po wschodniej stronie Pl. Bankowego nie ma możliwości
poprowadzenia drogi rowerowej. Przepisy zabraniają wyniesienia przejść dla pieszych na
trasach, po których kursują autobusy, natomiast wszędzie, gdzie istniała taka możliwość,
zaprojektowano wyniesione przejścia dla pieszych. Ze względu na obecne
zagospodarowanie i położenie przestrzenne Pałacu Błękitnego, obecnie nie ma
możliwości budowy chodnika wzdłuż ul. Marszałkowskiej, od ul. Senatorskiej do Parku
Saskiego.
Zamknięcie obszaru centrum dla ruchu samochodowego jest poza zakresem koncepcji
i nie zostało uwzględnione. Odnośnie dostępności dla osób niepełnosprawnych obszaru
Ronda Dmowskiego, ze względu na planowaną przebudowę ronda na skrzyżowanie,
niemożliwym jest wprowadzanie obecnie rozwiązań stałych w tym rejonie.
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UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
Podczas II etapu konsultacji zebrano 307 pytań, uwag i postulatów. Wypowiedzi
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści
zostały zapisane łącznie.
OGÓLNE DOT. KONCEPCJI
• Wyrażam swoje ogromne zaniepokojenie propozycją zwężenia ulic w Warszawie,
uważam, że zieleń można nasadzić bez zwężania pasów ruchu.
• Popieram pomysł ograniczenia ruchu samochodowego biorąc pod uwagę dostępność
komunikacji miejskiej w tej lokalizacji.
• Moim zdaniem autor projektu posunął się do użycia celowej dezinformacji, ponieważ
projekt ten ma na celu przede wszystkim istotne zwężenie najważniejszych elementów
infrastruktury drogowej, a dopiero drugo lub trzeciorzędnym jego elementem jest
posadzenie zieleni.
• Bardzo mnie cieszy koncepcja zmian warszawskich ulic na bardziej zielone i przyjazne.
• Czy projekt został poparty rzetelnymi analizami i badaniami jego wpływu na
przepustowość ul. Marszałkowskiej oraz wpływu na zwiększenie się emisji szkodliwych
substancji w wyniku kompresji ruchu samochodów?
• Uważam, że ciąg ul. Marszałkowskiej powinien zmierzać od roli tranzytowej do miejsca
o charakterze deptakowym, z zachowaniem komunikacji miejskiej wzdłuż
ul. Marszałkowskiej i ruchu lokalnego.
• Proponuję wrysować do koncepcji ul. Złotą i ul. Widok (do nr 19), ponieważ ich remont
będzie realizowany w 2019-2020 przez prywatnych inwestorów.
• Jaki koszt realizacji projektu?
• Czy przewidziane zostały remonty starej instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej?
• Czy PKO zgodzi się na propozycję Zarządu Zieleni?
BEZPIECZEŃSTWO
• Chciałabym zasugerować, aby nie tworzyli Państwo chodników blisko krzaków ze
względu na stwierdzone występowanie kleszczy w krzakach miejskich.
• Proszę zadbać o odpowiednie rozdzielenie ruchu, które zwiększy bezpieczeństwo
kierowców, pieszych i rowerzystów.
• Moim zdaniem wyniesione przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów powinny
spełniać kryteria progów spowalniających.
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UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
ZIELEŃ
• Proponuję dosadzić więcej drzew na Pl. Bankowym.
• Bardzo pozytywnie oceniam szpalery drzew wzdłuż ulic.
• Czy zieleń wydzielająca torowisko mogłaby być pasem drzew i wysokich krzewów,
które podzielą jezdnię optycznie na pół?
• Czy wszystkie powierzchnie na jezdni oznaczone jako zakreskowane (wyłączone
z ruchu) mogą zostać przekształcone w powierzchnie zielone z niskimi krzewami
(nieograniczającymi widoczności)?
• Podoba mi się koncepcja przywrócenia Placu Unii Lubelskiej do wyglądu sprzed lat
poprzez nasadzenie drzew i krzewów na środku ronda a także w jego skraju.
• Wydaje mi się, że więcej drzew i krzewów przydałoby się wokół biurowca Pl. Unii
Lubelskiej.
• Zachęcam do wykorzystania rodzimych gatunków drzew odpornych na zasolenie (klon
polny, dąb szypułkowy lub bezszypułkowy) oraz rodzimych gatunków roślin zielnych
(zwłaszcza motylkowatych) na łąki kwietne.
• Bardzo dobrym pomysłem jest posadzenie drzew i trawników na placu przy pomniku
Słowackiego.
• Popieram pas zieleni między jezdniami Marszałkowskiej w ok. skrzyżowania z
Senatorską.
• Czy "park" między jezdniami Marszałkowskiej na pl. Żelaznej Bramy będzie
ogólnodostępny?
• Bardzo dobrym rozwiązaniem w miejsce obecnego parkingu jest zielony Plac Bankowy.
• Czy drzewa przy torowiskach były uzgadniane z tramwajami?
• Zwracam uwagę na problem pylenia drzew i alergii.
• Czy przewidziano ewentualne uwagi mieszkańców domów, przy których przewidziano
nowe nasadzenia drzew?
• Proponuję wyrzucić drzewa z wąskich przystanków tramwajowych jako niezgodne ze
standardami dostępności.
• Zwracam uwagę na problem korzeni drzew rosnących blisko domów mieszkalnych.
• Proszę o nasadzenia na ul. Poznańskiej na odcinku ul. Nowogrodzka - al. Jerozolimskie.
• Postuluję, aby uwzględnić nasadzenia drzew również po południowej stronie ul. Widok
oraz po południowej stronie ul. Nowogrodzkiej.
• Proszę, aby uwzględnić potrzebę zastąpienia uschniętych drzew nowymi pomiędzy
Sienkiewicza a Świętokrzyską.
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UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
ZIELEŃ cd.
• Proponuję inną aranżację drzew i zieleni przy Ogrodnie Saskim – rezygnację z drzew
owocowych.
• Proponuję mniej poszatkowany trawnik przy Hotelu Metropol.
• Proponuję rozważyć pozostawienie klombu na pl. Zbawiciela i nieprzeznaczenie wyspy
dla pieszych.
• Proponuję wprowadzić nasadzenia drzew i krzewów na wprost Pałacu Janasza zgodnie
z pierwotna koncepcją z budżetu partycypacyjnego na rok 2018.
• Wprowadzić nasadzenia i ewentualnie przestrzenie piesze (plac przed PAST-ą), zgodnie
z koncepcją Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju
Warszawy.
ORGANIZACJA RUCHU
• Sugeruję zmniejszenie szerokości pasów do minimalnych dopuszczalnych w chwili
obecnej prawem.
• Proponuję likwidację zatok autobusowych, wprowadzenie antyzatok oraz przesunięcie
przystanków bliżej skrzyżowań.
• Proponuję wprowadzenie ruchu autobusów na wspólny pas z tramwajami.
• Proponuję zbudowanie wysuniętego peronu przy przystankach: Hoża 01, Hoża 02,
Królewska 02, Metro Świętokrzyska 01, który umożliwi pasażerom komunikacji
zbiorowej wygodne wsiadanie do autobusu zatrzymującego się w osi jezdni, a nie
w zatoce.
• Chciałbym zwrócić uwagę na konieczność przekształcenia Ronda Dmowskiego
w miejsce przyjazne dla pieszych i rowerzystów: wyznaczenie przejść dla pieszych w osi
chodników (w pobliżu skrzyżowania) oraz ciągów rowerowych wzdłuż Marszałkowskiej
i Alej Jerozolimskich.
• Czy przystanki na Małej Marszałkowskiej będą umożliwiały wsiadanie do tramwaju?
W tym momencie przystanek "Trasa Łazienkowska" jest jedynie w stronę północną.
• Uważam, że dobrze byłoby zrobić Strefę 30 na Małej Marszałkowskiej, zamiast obecnie
obowiązującej strefy 40.
• Popieram zrobienie jednego przystanku autobusowego w kierunku południowym na
Pl. Bankowym.
• Co z tunelem przy Pałacu Kultury?
• Proponuję oddzielenie torowiska od jezdni na małej Marszałkowskiej.
• Jak dojedzie pogotowie i straż pożarna?
• Proponuję zwęzić wloty do jednego pasa na Pl. Unii Lubelskiej.
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ETAPU KONSULTACJI
ORGANIZACJA RUCHU cd.
• Proponuję, aby szerokość północnego wlotu ul. Mokotowskiej ograniczyć do ok. 6m,
aby zapobiec parkowaniu przed przejściem dla pieszych.
• Uważam, że szerokość wlotu ul. Litewskiej od strony południowej powinna zostać
ograniczona przed przejściem dla pieszych, a nie tylko za nim.
• Uważam, że na Pl. Unii Lubelskiej powinno zostać zachowane miejsce na rozbudowę
sieci tramwajowej w al. Szucha i ul. Bagatela.
• Obawiam się o szerokość autobusów, które po wprowadzonych zmianach będą miały
jeszcze mniej miejsca i będą blokowały dwa pasy podczas manewru skrętu.
• Uważam, że wyloty ul. Boya-Żeleńskiego i al. Szucha powinny zostać ograniczone do
jednego pasa ruchu, by uniemożliwić wyprzedzanie na przejściu/przejeździe,
a zaoszczędzona przestrzeń powinna zostać wykorzystana na drogę rowerową po
północnej stronie ulicy oraz poszerzenie chodnika przy rogatce.
PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
• Popieram poprawę warunków ruchu pieszego.
• Podoba mi się koncepcja przejścia dla pieszych z Ogrodu Saskiego do Pl. Żelaznej
Bramy.
• Uważam, że bardzo przydałoby się przejście dla pieszych na wysokości ul. Złotej.
• Proponuję zaprojektować dojście do pomnika na Pl. Unii Lubelskiej.
• Uważam, że skrzyżowania z Hożą i Wilczą powinny zostać uzupełnione o brakujące
przejścia dla pieszych.
• Moim zdaniem peron przystanku tramwajowego przy ul. Hożej powinien zostać
wydłużony o chodnik prowadzący do przejścia dla pieszych przy Wilczej.
• Uważam, że wskazane byłoby uwzględnienie obustronnego dojścia do przystanku
tramwajowego Pl. Konstytucji 05.
• Proponuję poszerzenie chodnika dla pieszych po zachodniej stronie
ul. Marszałkowskiej pomiędzy ul. Wilczą, a ul. Nowogrodzką.
• Uważam, że warto byłoby utworzyć dodatkowe wejścia do Parku na wysokości Parku
Mirowskiego z przejściem dla pieszych przez ul. Marszałkowską.
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UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
DROGA ROWEROWA
• Proponuję poszerzyć drogi rowerowe do 3 metrów, aby zapewnić miejsce dla
wzrastającego ruchu rowerowego.
• Jakiej szerokości będzie kontrapas dla rowerów na małej Marszałkowskiej?
• Zwracam uwagę na konieczność odpowiedniego oznakowania kontrapasu
rowerowego.
• Czy jest konieczność budowy ścieżki rowerowej po obu stronach Marszałkowskiej?
• Proszę o wyznaczenie przejazdów rowerowych przy wszystkich przejściach dla
pieszych m.in. z ul. Zoli, z ul. Senatorską.
• Uważam, że mało przyjazne dla pieszych jest prowadzenie ścieżek rowerowych na
chodnikach przy pasach.
• Uważam, że należałoby uwzględnić docelowy przebieg drogi rowerowej po wschodniej
stronie placu Bankowego, rezygnując z trzeciego pasa ruchu w kierunku południowym
oraz zapewnić ciągłość drogi rowerowej po zachodniej stronie Pl. Bankowego w celu
poprawy bezpieczeństwa.
• Proponuję wybudowanie ścieżki rowerowej na ul. Żurawiej kosztem likwidacji miejsc
parkingowych z prawej strony (zgodnie z kierunkiem jazdy).
• Proponuję, aby na Pl. Unii Lubelskiej uwzględnić powiązanie drogi rowerowej wokół
placu z drogą rowerową po zachodniej stronie Puławskiej.
• Wydaje mi się, że plan nie uwzględnia robionej właśnie na ul. Elektoralnej ścieżki
rowerowej i nie łączy jej z planowaną trasą wzdłuż Marszałkowskiej.
• Proponuję doprojektować przejazd rowerowy w miejscu, gdzie południowa
Marszałkowska łączy się z Pl. Konstytucji oraz łącznika rowerowego z ul. Koszykową
i ul. Śniadeckich na południowej pierzei Placu tuż przy Marszałkowskiej i Waryńskiego,
aby umożliwić wjazd na kontrapas rowerowy w ul. Marszałkowską.
• Uważam, że należy powiązać koncepcję z projektem dróg dla rowerów na
ul. Senatorskiej, który wygrał w BP.
• Proponuję na wysokości placu Żelaznej Bramy dodać przejazd rowerowy do przejścia
dla pieszych.
• Proponuję wyprostować przebieg drogi dla rowerów na ulicach: Rysia, Sienkiewicza,
Żurawia, Hoża oraz w północno-zachodnim rogu skrzyżowania Pl. Konstytucji –
ul. Koszykowa, w celu poprawy bezpieczeństwa.
• Zgodnie z koncepcją przebudowy okolic Ronda Dmowskiego, proponuję wprowadzić
kontraruch rowerowy na ul. Nowogrodzkiej i przebicie przez skrzyżowanie
z ul. Marszałkowską po południowej stronie skrzyżowania.
14

UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
DROGA ROWEROWA cd.
• Proszę, aby uwzględnić planowaną dwukierunkowość ul. Widok dla rowerów
(możliwość wjazdu z Marszałkowskiej).
• Uważam, że droga dla rowerów po wschodniej stronie Marszałkowskiej powinna
zostać połączona z ulicami Skorupki, Moniuszki i Złotą w kierunku wschodnim.
• Proponuję, aby na ul. Nowogrodzkiej, zamiast drogi rowerowej wydzielonej z chodnika
ulicy lokalnej, przewidzieć dwukierunkowy ruch rowerowy jezdnią oraz przejazd po
południowej stronie skrzyżowania.
• Proszę rozważyć przejazd rowerowy przy ul. Litewskiej i powiązanie go drogą
rowerową z ul. Oleandry.
MAŁA ARCHITEKTURA / ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI
• Sugeruję umieszczenie niskich płotków przy miejscach do parkowania równoległego,
zabezpieczających przed najeżdżaniem na nasadzenia.
• Proszę o większą liczbę toalet.
• Proponuję dodanie atrakcji np. gra w bolle lub kameralne miejsce do jazdy na
deskorolce lub stół do tenisa stołowego i trampoliny podobnie jak na Pl. Powstańców
Warszawy.
• Proszę o dodatkowe stacje Veturilo w pobliżu istniejących i planowanych ścieżek
rowerowych wzdłuż ul. Marszałkowskiej.
• Mam nadzieję, iż pomnik przewidywany na Placu Zbawiciela nie będzie pomnikiem
o tematyce martyrologicznej.
• Proponuję ustawienie większej liczby stojaków na rowery w obrębie pl. Zbawiciela,
w okolicy Pl. Żelaznej Bramy oraz uwzględnić istniejące stojaki rowerowe przy budynku
PAST lub przenieść je w pobliże wyjścia z metra przy tym budynku.
• Postuluję o umieszczenie mebli miejskich na Pl. Bankowym.
• Proponuję zrezygnować z parkletu przy planowanym MSN ze względu na ochronę
drzewostanu, który zostanie znacznie przetrzebiony przez budowę MSN.
• Proponuję zagospodarować wyspę przy Ogrodzie Saskim małą architekturą –
przestrzeń społeczna.
• Proponuję pojemniki na wodę pitną w parkletach (woda oligoceńska).
• Proponuję na skrzyżowaniu ul. Królewskiej z ul. Zielną zrealizować skwer, który wygrał
w BP.
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PARKOWANIE
• Uważam, że tam, gdzie to możliwe, powinno się przenosić parkowanie na jezdnię, nawet
kosztem zmniejszania przepustowości danej ulicy.
• Sugeruję budowę miejsc do parkowania równoległego na całej długości ul.
Marszałkowskiej po obu stronach drogi, miejsca poprzedzielane drzewami, tak jak
pokazane na schematach.
• Sugeruję początek i koniec pasa postojowego pod kątem prostym, a nie 45 stopni.
• Zwracam uwagę na potrzebę oznakowania miejsca parkingowego.
• Czy policzona jest liczba zlikwidowanych miejsc parkingowych i czy są zaplanowane
zamienne miejsca parkingowe?
• Proponuję przewidzieć w projekcie parkowanie kontenerowe, zazielenione.
• Proponuję zwęzić północno-wschodni wlot w ul. Mokotowską, aby zabezpieczyć przed
nielegalnym parkowaniem.
• Uważam, że w projekcie należy uwzględnić miejsca postojowe dla osób
niepełnosprawnych i dla dostawców.
NAWIERZCHNIA
• Czy nawierzchnia pasa parkingowego/autobusowego może być wykonana z materiału
innego niż asfalt (np. z kostki)?
• Proszę o usunięcie kostki z nawierzchni chodników.
• Uważam, że na wysokości budynku Marszałkowska 89 chodnik powinien mieć
zapewnioną jednolitą wysokość i płaską nawierzchnię (bez pochylenia).
• Proponuję po stronie wschodniej Pl. Bankowego zachować istniejący spadek
(pochylnia) pomiędzy chodnikiem przy bloku mieszkalnym a chodnikiem przed
Błękitnym Wieżowcem.
• Proponuję rozważyć zachowanie obecnej struktury chodnika pomiędzy MSN
a ul. Świętokrzyską (mozaika płyt chodnikowych i kostki kamiennej – projekt
z lat 50-tych).
• Sugeruję remont nawierzchni ul. Żurawiej (pomiędzy ul. Poznańską,
a ul. Marszałkowską) oraz uzupełnienie miejsc zieleni i stworzenie strefy odpoczynku.
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PODSUMOWANIE UWAG
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UWAGI UWZGLĘDNIONE W KONCEPCJI
Projekt zmian na ul. Marszałkowskiej był regularnie konsultowany z odpowiednimi
jednostkami miejskimi, a kwestie, takie jak wpływ planowanych zmian na transport
drogowy oraz poziom emisji szkodliwych substancji, były szczegółowo omawiane. W
projekcie uwzględniono zmiany na ul. Złotej oraz ul. Widok, a także był on konsultowany z
osobami odpowiedzialnymi za projekt Rotundy PKO. Zwrócono również uwagę na
kwestie dotyczące bezpieczeństwa i zadbano o odpowiednie oddzielenie pasów ruchu
pieszego, rowerowego i samochodowego.
Sugerowane przez uczestników konsultacji gatunki zieleni zostaną uwzględnione w
koncepcji oraz w miarę możliwości będą dobierane gatunki nie powodujące alergii.
Wprowadzono również uzupełnienia zieleni w miejscach wskazanych przez mieszkańców,
a także uwzględniono przekształcenie obszarów wyłączonych z ruchu w strefy z zielenią
niską, tam, gdzie umożliwi to wielkość takiego obszaru. Projekty dotyczące zieleni,
zgłoszone do Budżetu Partycypacyjnego zostaną częściowo wprowadzone z
uwzględnieniem zmian wynikających z ogólnej koncepcji.
Szerokości pasów jezdni ograniczono do minimum pozostawiając szerszy jedynie prawy
skrajny pas przewidziany dla ruchu większych pojazdów. Koncepcja zakłada również
wyznaczenie postulowanych przejść dla pieszych w sąsiedztwie Ronda Dmowskiego, a
także zastosowano się do sugestii mieszkańców dotyczących ograniczenia wlotów
wymienionych ulic. Ponadto, koncepcja zachowuje możliwość przejazdu po torowisku dla
pojazdów uprzywilejowanych oraz nie przewiduje likwidacji tunelu pod Pałacem Kultury.
W projekcie uwzględniono uwagi dotyczące wyznaczenia nowych przejść dla pieszych: na
wysokości ul. Złotej, na wysokości Parku Mirowskiego, przy skrzyżowaniu z ul. Hożą i ul.
Wilczą oraz przewidziano rezerwę pod wyznaczenie przejścia dla pieszych do przystanku
Pl. Konstytucji 05. Ponadto, wszędzie tam, gdzie istniała taka możliwość projektowany
chodnik jest szerszy.
Koncepcja przewiduje drogi rowerowe po obu stronach ul. Marszałkowskiej oraz
uwzględniono rezerwę umożliwiającą poszerzenie drogi rowerowej do szerokości 3m w
przyszłości, aby zapewnić miejsce dla wzrastającego ruchu rowerowego. Przy wszystkich
przejściach dla pieszych, gdzie istniała taka możliwość, wyznaczono przejazdy rowerowe.
Udało się również wygospodarować miejsce po zachodniej stronie ul. Marszałkowskiej na
wysokości Placu Bankowego, aby zapewnić ciągłość drogi rowerowej. Ponadto,
powiązano drogę rowerową na ul. Marszałkowskiej z planowanymi lub istniejącymi
drogami rowerowymi, m.in. na ul. Puławskiej, Elektoralnej, Senatorskiej, Widok, Skorupki,
Moniuszki oraz Złotej. Uwzględniono także postulat dotyczący wyprostowania drogi
rowerowej, której łuki zostały zmienione w zakresie, który umożliwia obecna sytuacja.
Zgodnie z postulatami, projekt przewiduje poprowadzenie drogi rowerowej ul. Żurawią
oraz kontraruch rowerowy w ul. Nowogrodzkiej.
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W zakresie elementów małej architektury, przewidziano zabezpieczenia przed
najeżdżaniem samochodów na przydrożną zieleń, które zostaną opracowane na etapie
projektu wykonawczego oraz zostały zaprojektowane stojaki na rowery wszędzie tam,
gdzie istniała taka możliwość. Koncepcja obejmuje również atrakcje projektowane w
przestrzeni miejskiej na terenach bezpośrednio przylegających do ul. Marszałkowskiej.
Ponadto, uwzględniono realizację skweru na skrzyżowaniu ul. Królewskiej z ul. Zielną,
który wygrał w głosowaniu Budżetu Partycypacyjnego.
Koncepcja przewiduje miejsca parkingowe równolegle wzdłuż całej ulicy, tam, gdzie jest
to możliwe w formie zatok całościowo oddzielonych zielenią i drzewami od chodnika lub
drogi dla rowerów. Ogólny bilans miejsc parkingowych pozostaje bez większych zmian.
Miejsca parkingowe zostaną oznakowane zgodnie z obowiązującymi standardami, a
miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i dostawców zostaną doprecyzowane
na etapie projektu wykonawczego.
Uwagi dotyczące preferencji mieszkańców odnośnie nawierzchni chodników zostały
uwzględnione, a materiał wykonania nawierzchni zostanie dopracowany na etapie
projektu wykonawczego.
UWAGI NIEUWZGLĘDNIONE W KONCEPCJI
Uwagi dotyczące zaniechania zwężenia ul. Marszałkowskiej nie zostaną uwzględnione,
ponieważ nie są zgodne z głównymi założeniami koncepcji oraz strategią przyjętą przez
europejskie miasta. Celem projektu jest wprowadzenie zieleni, jednak wymaga to
wygospodarowania większej ilości miejsca pod planowane nasadzenia i wiąże się to ze
zmianami dotyczącymi infrastruktury drogowej. Tam, gdzie nie ma takiej potrzeby, nie
będzie przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej.
Zagospodarowanie zielenią placu Bankowego traktowane jest jako aranżacja
tymczasowa, ponieważ przestrzeń ta wymaga oddzielnego opracowania projektowego
uwzględniającego kompleksową przebudowę placu. Z kolei, pas zieleni oddzielający
torowisko od jezdni nie może być złożony z wysokich drzew i krzewów ze względu na
standardy dotyczące widoczności, a kwestia ta była uzgadniana z Tramwajami
Warszawskimi. W obszarze pomiędzy jezdniami ul. Marszałkowskiej, na wysokości
Ogrodu Saskiego, tworzone są jedynie szpalery podkreślające liniowość założenia Ogrodu
Saskiego – nie ma uzasadnienia tworzenia parku w tym miejscu. Zieleń na Placu
Zbawiciela zostanie jedynie przearanżowana, nie zaś zlikwidowana, a powiększenie
przestrzeni użytkowej placu zdaje się być dobrym rozwiązaniem.
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Omawiany projekt zakłada wprowadzenie zieleni w przestrzeń ul. Marszałkowskiej oraz
jedynie adaptacje niezbędne do wprowadzenia zieleni. W związku z tym, nie ma
uzasadnienia dla likwidacji zatok autobusowych oraz tworzenia antyzatok, ponieważ
przystanki nie kolidują z projektowanymi nasadzeniami. Uwaga jednak ma szansę zostać
uwzględniona w przyszłych przebudowach, dlatego też zostanie skierowana do
odpowiedniej jednostki miejskiej. Z tych samych względów, nie przewiduje się zmian w
zakresie torowiska i przystanków na Małej Marszałkowskiej. Ponadto, obecnie nie ma
możliwości stworzenia przejazdów rowerowych w bezpośrednim obszarze Ronda
Dmowskiego. Uwagi dotyczące zmian strefy z ograniczoną prędkością są poza zakresem
koncepcji.
Ponadto, nie ma możliwość, aby poprzez likwidację pasa ruchu wypracować rezerwę
miejsca pod wprowadzenie drogi dla rowerów po wschodniej stronie ulicy
Marszałkowskiej na wysokości Placu Bankowego. Z kolei, zaprojektowanie dodatkowych
stacji Veturilo jest poza zakresem koncepcji, zatem uwaga została przekazana do
odpowiedniej jednostki miejskiej.
Odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące koncepcji można znaleźć w opisie
koncepcji (na kolejnych stronach) lub uzyskać kontaktując się z Zarządem Zieleni:
konsultacje@zzw.waw.pl
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•

Wprowadzenie zielni wzdłuż ulicy Marszałkowskiej docelowo ma nie wiązać się
z gruntowną przebudową układu drogowego, sprowadza się jedynie do zmian,
w miejscach w których będzie to niezbędne. Oznacza to, że realizacja projektu
oprócz punktowych interwencji, nie wymaga ogólnej przebudowy sieci
infrastruktury podziemnej i napowietrznej. Większość działań przeprowadzona
będzie w przestrzeni wyznaczonej przez istniejące pasy chodników;

•

Wprowadzenie liniowych nasadzeń oraz układów szpalerowych i tym samym
nadanie ulicy Marszałkowskiej rangi atrakcyjnej śródmiejskiej alei
z rozbudowaną funkcją usługową, społeczną, kulturalną;

•

Ograniczenie funkcji tranzytowej Marszałkowskiej poprzez uspokojenie ruchu
kołowego- zawężenie przekroju jezdni oraz uregulowanie kwestii parkowania;

•

Zniesienie dominacji pojazdów w przestrzeni ulicy – uwolnienie ciągów pieszych
od samochodów poprzez uniemożliwienie parkowania w nieprzeznaczonych do
tego miejscach znajdujących się w pasie chodnika, m.in. za pomocą
projektowanych nasadzeń;

•

Ograniczenie sprowadzania wymiaru ulicy jedynie do funkcji komunikacyjnej –
dążenie do osiągnięcia właściwych proporcji pomiędzy funkcją komunikacyjną
i przestrzenią społeczną. Wyznaczenie rezerwy pod wprowadzenie dodatkowych
przejść dla pieszych;

•

Uzyskanie czytelnego przekroju ulicy z klarownym podziałem na poszczególne
strefy funkcjonalne;

•

Pozostawienie możliwości rozbudowy i usprawnienia komunikacji rowerowej
wzdłuż całego ciągu ulicy, z możliwością przyłączenia do istniejących ciągów
komunikacji rowerowej;

•

Zadbanie o bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów poprzez wyznaczenie
rezerwy pod powstanie dróg dla rowerów odseparowanych od ciągów pieszych
i jezdni za pomocą roślinności, wszędzie gdzie istnieje taka możliwość;
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•

Wydobycie za pomocą zieleni przestrzeni społecznych wzdłuż ciągów pieszych
i rowerowych na całej długości ulicy;

•

Stworzenie zintegrowanego układu przestrzeni publicznych o różnorodnym
przeznaczeniu i funkcji w ciągu ulicy Marszałkowskiej;

•

Powiązanie funkcji usługowych w parterach budynków z przestrzenią pieszą
ulicy – wygospodarowanie miejsca pod kawiarnie, ogródki restauracji strefy
wypoczynkowe i kulturalne itd.;

•

Podkreślenie za pomocą wprowadzanych zmian ważnych walorów
urbanistycznych tj. historycznych osi kompozycyjnych wnętrz urbanistycznych
jak i samych budynków, cennych elementów elewacji itp.;

•

Adaptacja istniejących drobnych form architektonicznych o szczególnych
walorach (np. latarnie przy Ratuszu m.st. Warszawy);

•

Wprowadzenie nowoczesnych i wygodnych, ale zarazem pasujących do stylu
i charakteru przestrzeni, drobnych form architektonicznych;

•

Program odpowiadający na potrzeby różnych grup użytkowników –
mieszkańców, turystów, osób starszych, rodzin z dziećmi;

•

Dostępność osób niepełnosprawnych oraz likwidacja barier architektonicznych.

21

SZCZEGÓŁOWE
ROZWIĄZANIA
PROJEKTOWE
ODCINEK WZDŁUŻ OGRODU SASKIEGO (OD UL. SENATORSKIEJ DO UL.
KRÓLEWSKIEJ)
Odcinek bez zabudowy pierzejowej i dużej liczby lokali usługowych. Po stronie wschodniej
opracowania na całej długości odcinka znajduje się Ogród Saski, po zachodniej zaś Plac
Żelaznej Bramy i biurowce oraz relatywnie oddalone budynki mieszkalne. W związku
z powyższym, sposób zagospodarowania całości odcinka powinien mieć charakter
relatywnie ekstensywny.
Wyjątkowym fragmentem jest rejon Osi Saskiej, którą przewiduje się wzmocnić poprzez
utworzenie przejścia na drugą stronę ulicy i liniowymi nasadzeniami drzew z gatunków
o regularnym, reprezentacyjnym pokroju, występujących w Ogrodzie Saskim – Aesculus
carnea 'Briotii'. Dodatkowo, wyspa dzieląca jezdnię ma kształt szerokiego łuku,
wynikającego z wachlarzowego układu ogrodu Saskiego. Nasadzenia liniowe podkreślające
układ wachlarza jednocześnie nawiązują do historycznej lokalizacji sadów w tym rejonie,
dlatego też drzewa wprowadzone w tym miejscu będą należały do gatunków owocowych
drzew ozdobnych, np. Prunus avium ‘Plena’.
Ze względu na drzewa istniejące obecnie w tej przestrzeni, wprowadzenie wszystkich
projektowanych nasadzeń już w pierwszym etapie realizacji projektu nie będzie możliwe.
Koncepcja ma za zadanie wskazać kierunek wprowadzania nowych nasadzeń oraz
kształtowania przestrzeni w rejonie Osi Saskiej na przestrzeni najbliższych lat, wraz
z zamieraniem istniejących drzew.
Główne zmiany:
• Jedyny odcinek wymagający przebudowy krawężników niemalże na całej jego długości,
po obu stronach jezdni. Dotyczy to zarówno krawężników zewnętrznych, jak
i wewnętrznych (granica wyspy zieleni rozgraniczającej jezdnie w kierunku północnym
oraz południowym);
• Jezdnia zachodnia zawężona do 2 pasów ruchu wraz z uporządkowanym pasem zatok do
parkowania równoległego. Zatoki rozmieszczone w układzie 2 miejsc parkingowych
rozdzielonych nasadzeniami pojedynczych drzew z gatunku Tilia tomentosa, tworzących
w ten sposób szpaler wzdłuż ulicy. Dodatkowo zatoki parkingowe „odcięte” od pasa
chodnika za pomocą niskiego żywopłotu (Cotoneaster lucidus);
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• Wydzielenie po zachodniej stronie odcinka przestrzeni pod budowę chodnika
i pozostawienie rezerwy pod budowę drogi dla rowerów;
• Uzupełniony szpaler stanowiący granicę Ogrodu Saskiego. Gatunek: Tilia tomentosa;
• Utworzenie możliwości przejścia z Ogrodu Saskiego do Placu Żelaznej Bramy –
wzmocnienie Osi Saskiej;
• Aranżacja zieleni na wyspie dzielącej jezdnie.
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ODCINEK WIELKOMIEJSKI (OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KRÓLEWSKĄ DO PL.
KONSTYTUCJI)
Wielkomiejski odcinek jednej z najważniejszych ulic w Warszawie, w większości
w otoczeniu zabudowy pierzejowej o bogatym programie usługowym w przyziemiu.
Główne zmiany:
• Wprowadzanie zmian możliwie nieingerujących w układ drogowy (bez gruntownej
przebudowy krawężników oraz zmian wymagających sieci infrastruktury podziemnej);
• Rozbicie wizualne szerokiego przekroju ulicy poprzez wprowadzenie szpalerów drzew
po obu stronach torowiska tramwajowego (łącznie 2 szpalery, proponowany gatunek
Platanus xacerifolia);
• Odtworzenie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew po obu stronach ulicy (Tilia
sp.- łącznie 4 szpalery);
• Wprowadzenie nowych nasadzeń drzew w szpalerach w sposób, który umożliwi
pozostawienie rezerwy pod budowę drogi dla rowerów;
• Wprowadzenie spójnej sekwencji zieleni niskiej (krzewy, byliny) stanowiącej bufor
pomiędzy poszczególnymi pasami funkcjonalnymi (jezdnią/ drogą rowerową / ciągiem
komunikacji pieszej);
• Utworzenie stref społecznych oraz parkletów w otoczeniu zieleni;
• Wzmocnienie funkcji usługowej, poprzez aranżację zieleni umożliwiającą rozstawienie
ogródków kawiarnianych;
• Wprowadzenie uporządkowanego systemu parkowania równoległego wzdłuż całego
odcinka – wykluczenie możliwości parkowania w przestrzeni chodnika;
• Zawężenie przekroju jezdni do 2 pasów ruchu w każdą stronę;
• Wypracowanie tymczasowej aranżacji zieleni w rejonie Ronda Dmowskiego
uwzględniając plany jego przebudowy;
• Pozostawienie rezerwy miejsca pod wprowadzenie nowych przejść dla pieszych.
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ODCINEK MAŁEJ MARSZAŁKOWSKIEJ (OD PL. KONSTYTUCJI DO PL. UNII
LUBELSKIEJ)
Wartościowy odcinek wzdłuż zabudowy pierzejowej. W porównaniu do innych części ulicy,
wyróżnia się niewielką szerokością, co wymusza zmianę konwencji projektu zieleni, ze
względu na mniejszą ilość dostępnego miejsca.
Główne zmiany:
• Wprowadzanie zmian możliwie nieingerujących w układ drogowy, w sposób który
wymagałby jego gruntownej przebudowy oraz zmian wymagających gruntownej
przebudowy sieci infrastruktury podziemnej;
• Uzupełnienie istniejącego szpaleru drzew po wschodniej stronie ulicy drzewami
z gatunku Quercus rubra;
• Wprowadzenie nowego szpaleru drzew po zachodniej stronie ulicy (Platanus xacerifolia);
• Wprowadzenie sekwencji zieleni niskiej po wschodniej stronie ulicy oraz utworzenie
wśród niej miejsc pod rozstawianie ogródków kawiarnianych;
• Rozszerzenie zasięgu zieleni niskiej po zachodniej stronie ulicy – uregulowanie
przebiegu żywopłotu;
• Wygospodarowanie stref społecznych wśród zieleni po obu stronach ulicy;
• Rozważenie możliwości budowy kontrapasa rowerowego wzdłuż odcinka
Marszałkowskiej;
• Pozostawienie istniejących zatok parkingowych.
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WNĘTRZE URBANISTYCZNE PL. BANKOWEGO
Rozumiejąc rangę przestrzeni Placu Bankowego, należy założyć, że temat powinien zostać
przeanalizowany i opracowany osobno, w wyniku oddzielnego konkursu. Plac Bankowy
wymaga gruntownych zmian oraz przebudowy, dlatego też w tej koncepcji zostały
zaproponowane jedynie rozwiązania tymczasowe, porządkujące przestrzeń placu,
natomiast nieingerujące w znaczącym stopniu w układ drogowy. Proponowane zmiany są
relatywnie tanie i łatwe do usunięcia w razie przyszłej przebudowy placu. Wszelkie zmiany
wprowadzana na stałe współgrają z rozwiązaniami urbanistycznymi wnętrza, osiami
samych budowli i nie będzie potrzeby ich eliminacji w późniejszych przebudowach.
Główne zmiany:
• Likwidacja parkingów z przestrzeni chodników;
• Wyróżnienie placu za pomocą nawierzchni specjalnej , utworzenie stref społecznych;
• Wprowadzenie szpalerów drzew podkreślających architekturę budynku Ratusza –
szpaler rozliczony wg rytmu kolumnady - drzewa z gatunku Platanus xacerifolia;
• Zazielenienie strony wschodniej - wprowadzenie drzew z gatunku Acer platanoides
w postaci szpaleru oraz niewielkich grup;
• Wprowadzenie ciekawych nasadzeń zieleni niskiej podkreślających osie oraz kierunki
urbanistyczne;
• Poprowadzenie bezkolizyjnej drogi dla rowerów.
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PLAC ZBAWICIELA
Plac o wybitnej wartości urbanistycznej i historycznej. Koncepcja zakłada przede
wszystkim wzmocnienie jego promienisto-koncentrycznego układu przestrzennego,
za pomocą nasadzeń drzew o regularnej koronie.
Główne zmiany:
• Uporządkowanie wyspy centralnej na rondzie;
• Stworzenie strefy społecznej na wyspie;
• Zwieńczenie osi „latawca” Stanisławowskiego poprzez dominantę – pomnik lub element
rzeźbiarski;
• Uporządkowanie układu roślinności.
PLAC UNII LUBELSKIEJ
Aranżacja przestrzeni na placu Unii Lubelskiej przede wszystkim ma na celu przywrócenie
gwiaździstego układu placu, poprzez likwidację jezdni biegnącej przez środek ronda. Układ
zieleni ma za zadanie ponownie wydobyć ważne osie urbanistyczne i przywrócić miejscu
reprezentacyjny charakter. Plac Unii Lubelskiej może być rozważany w 2 wariantach – z
wyspą z dopuszczonym ruchem pieszym oraz z wyspą zamkniętą dla przechodniów.
Główne zmiany:
• Przywrócenie ruchu samochodowego dookoła ronda, likwidacja jezdni ze środka placu;
• Rezerwa pod drogę rowerową dookoła ronda;
• Układ promienisty roślinności dookoła placu zachowujący zasadę wprowadzania zieleni
na prostoliniowych odcinkach Marszałkowskiej (drzewa sadzone w żywopłotach, pas
nasadzeń bylinowych oraz wydzielone wśród roślin małe strefy społeczne);
• Nasadzenia drzew podkreślające otwarcia oraz osie urbanistyczne;
• Zwieńczenie za pomocą „ściany” drzew oraz dominanty widokowej osi widokowej;
• Umożliwienie wejścia na centralną wyspę placu.
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PODSUMOWANIE
I WIĘCEJ INFORMACJI
Wszystkie uwagi i postulaty uczestników konsultacji dotyczące zarówno planowanej,
jak i istniejącej już zieleni zostały wzięte pod uwagę i w miarę możliwości
uwzględnione w koncepcji, a wskazane newralgiczne miejsca poddano szczegółowej
analizie. W projekcie znalazły się także sugestie uczestników konsultacji dotyczące
projektowanych zmian w zakresie ciągów komunikacyjnych oraz proponowane
elementy małej architektury.
Realizacja przekształceń ulic na podstawie kierunków wskazanych w koncepcji, będzie
wieloletnim procesem podzielonym na etapy. Pierwszy z nich rozpocznie się już w roku
2019 – będzie to wykonanie przez Zarząd Zieleni nasadzeń drzew, dla których nie są
wymagane dodatkowe uzgodnienia i istotne zmiany istniejącego zagospodarowania.
Przekształcenia w terenie będą kilkuletnie, powiązane z działaniami różnych
jednostek miejskich m.in. z Zarządu Dróg Miejskich.

Jeśli chcesz…
Zapoznać się ze szczegółami zaproponowanej koncepcji
http://zzw.waw.pl/2018/11/21/raporty-z-konsultacji-spolecznych-zazielenmyulice/
Obejrzeć pełną listę zgłoszonych podczas konsultacji uwag:
konsultacje@zzw.waw.pl
Skontaktować się z ogrodnikiem odpowiedzialnym za teren ro1@zzw.waw.pl
Przeczytać raporty z konsultacji społecznych prowadzonych na innych ulicach
http://zzw.waw.pl/2018/11/21/raporty-z-konsultacji-spolecznych-zazielenmyulice/
Dowiedzieć się więcej o projekcie Zazieleniamy Ulice:
http://zzw.waw.pl/2017/05/25/zieloneulice-warszawy/
Skontaktować się z nami:
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa
tel. +48 22 277 42 00, fax: +48 22 277 42 01
e-mail: kontakt@zzw.waw.pl
strona www: zzw.waw.pl
fb: ZieleńWarszawska
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