ZAZIELEŃMY
WAŁ MIEDZESZYŃSKI
Raport z konsultacji społecznych
dotyczących ul. Wał Miedzeszyński
realizowanych
w ramach projektu
Zielone Ulice
Warszawa, 19 listopada 2019 r.

O PROJEKCIE
Ten raport podsumowuje najważniejsze
tematy, które mieszkańcy poruszyli
w konsultacjach ulicy Wał Miedzeszyński.
Znajdziesz w nim też skrócony opis
projektu koncepcyjnego nowego
zagospodarowania ulicy.
Koncepcja zmian na ul. Wał Miedzeszyński
powstała w ramach większego projektu
„Zielone ulice", obejmującego w sumie
kilkadziesiąt ulic. Wykonawcy wszystkich
projektów zostali wyłonieni zgodnie
z procedurami przetargowymi przez
Zarząd Zieleni.
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.

Koncepcja w zakresie zagospodarowania
pasów drogowych zielenią będzie
wykonana przez Zarząd Zieleni m.st.
Warszawy w kolejnych latach jako element
realizacji idei Milion Drzew Dla Warszawy.
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PRZEBIEG KONSULTACJI
Konsultacje społeczne składały się z dwóch etapów.
• Zbieranie 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 4 lutego 2018 (niedziela), w
godz. 11:00-14:30, Zespoł Szkolno-Przedszkolny nr 9 , ul. Kadetów 15
Zbierania uwag do koncepcji. Uwagi można było zgłaszać droga emailową, pocztą, podczas spotkania (12 kwietnia 2018 – 30 kwietnia
2018)
• Spotkanie obejmujące prezentację koncepcji odbyło się 15
kwietnia 2018 r. (niedziela), od godz. 11.00 do 14.00, Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Kadetów 15

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 kilkadziesiąt, uwag i postulatów. Wypowiedzi
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści
zostały zapisane łącznie.
ZIELEŃ
• Kolorowa zieleń na wale.
• Dosadzenie krzewów – niskich lub płożących.
• Ważna jest dbałość o zieleń po jej posadzeniu w dłuższym okresie czasu.
• Sadzenie i dobór gatunków wytrzymałych, które po okresie „aklimatyzacji” będą same
sobie radziły.
• Dodatkowa zieleń na pasie międzydrogowym.

• Żywopłot między ścieżką rowerową a ulicą.
• Kiedyś ekrany były obsadzone winoroślą i ładnie wyglądały, jednak na skutek suszy
wyschły - przy tej koncepcji trzeba koniecznie przewidzieć podlewanie roślinności.
• Warto także podkreślić, że trawa na Wale przy Kanale Nowe Ujście jest koszona raz do
dwóch razy w roku, zwykle koło sierpnia nie da się tam przejść bo trawy są wyższe nić
Człowiek - obawiam się, że jeśli to się nie zmieni to tylko duże sadzonki tam
przetrwają.
• Proszę o rozważenie propozycji zasadzenia roślinności wysokopiennej w miejscu styku
ulicy Wędkarskiej z Wałem Miedzeszyńskim (ulica Wędkarska jest ulicą ślepą).
Roślinność wysokopienna drzewa od strony Wału stanowiłyby naturalną barierę
dźwiękową. U wylotu ulicy Wędkarskiej w chwili obecnej kończą się ekrany i wyraźnie
słychać hałas od ruchliwego Wału Miedzeszyńskiego. W chwili obecnej na styku tych
dwóch ulic posadzone są niskie krzewy.
• Proszę usunąć metalowe płoty wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego na koronie wału.
Mogą one zostać zastąpione żywopłotami, odsuniętymi jednak o min. 0,5 metra od
ciągu pieszo-rowerowego (licząc od najdalej wysuniętych części żywopłotu w okresie
przyrostu wiosenno-letniego).
• Po zachodniej stronie wału – krzewy.
• Po wschodniej stronie wału/za ekranami drzewa i krzewy.
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UWAGI Z PIERWSZEGO
ETAPU KONSULTACJI
MAŁA ARCHITEKTURA

• Wiaty przezroczyste chroniące przed deszczem i wiatrem.
• Miejsca odpoczynku w miejscach gdzie są przejścia dla pieszych.
• Zorganizowanie mini placów zabaw w miejscach przecięcia szlaków pieszych lub
innych odpowiednich. Głównie po stronie wschodniej Wału „za ekranem”. Jeśli
udałoby się wygospodarować miejsce na takie urządzenia na koronie Wału lub
niżej w stronę Wisły – byłoby bardzo dobrze.
• Rodzaje urządzeń do wspinania się, huśtawki „poziome”, zjeżdżalnie itp.
• Miejsca odpoczynku poniżej wału od strony Wisły.
• Utworzenie miejsc na ogniska.
• Ławki w miejscach odpoczynku na zboczu wału.
• Oznaczenie zjazdu do plaży.
• Punkty odpoczynku u podnóża wału na delikatnym podwyższeniu.
• Stacja naprawy rowerów.
• Wypożyczalnia rowerów.
• Znaki i tablice informacyjne.
• Miejsce wypoczynkowo-biwakowe.
• Znaki i tablice informacyjne.
• Również po wschodniej stronie wału/za ekranami potrzebne są stoliki, ławki i
kosze.
• Oznakowanie kierunku do plaży Romantycznej.
INNE MIEJSCA
• Miejsca parkingowe wzdłuż Wału
• Stworzenie plaży bliżej Mostu Siekierkowskiego
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UWAGI Z PIERWSZEGO
ETAPU KONSULTACJI
CIĄGI KOMUNIKACYJNE

• Przebudować trasę ścieżki na wyznaczoną w trawie.
• Zjazd na dziką ścieżkę rowerową.
• Zaznaczyć, który chodnik lub ścieżka wymaga zmian lub remontu:
• Oznakowanie ścieżki rowerowej na plażę lokalną naprzeciwko ul. Bronowskiej oraz
postawienie ławek.
• Ścieżka lub mała droga gruntowa w kierunku południowym.
• Połączenie z plażą, która jest naprzeciwko ul. Bronowskiej.
• Ścieżki głównie do biegania/spacerów.
• Bardzo przydatne byłoby zrobienie wjazdu ze ścieżki rowerowej wzdłuż wału na
ścieżkę wzdłuż kanału Bronowickiego.
• Wyznaczenie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi serwisowej, tam gdzie to możliwe.
• Ścieżka rowerowa na Wale jest mało uczęszczana ze względu na hałas docelowo
powinna być przeniesiona w dół aby była osłonięta od Wału Miedzeszyńskiego.
•

Zmiana nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki na asfalt.

• „Naturalna” ścieżka do Wisły, utrzymanie ciągłości ścieżki na odcinku od kanału Ulga
do Wisły.
• Ścieżka wzdłuż kanału Ulga do ul. Lucerny.
• Przejścia na drugą stronę Wału, połączania z osiedlami

• Zachować ciągłość ścieżki rowerowej.
• Rozważenie ułatwienia dojazdu do domów mieszkańcom z numerów 464-476. Na tym
odcinku są dwa duże osiedla a powstają kolejne, aby do nich dojechać zgodnie z
prawem należy skręcić w Kadetów, następnie jechać Sęczkową, Wojsławicką i drogą
techniczną Wału Miedzeszyńskiego - w sumie mija się ponad 10 spowalniaczy na
drodze. Aby móc normalnie dojechać do domu trzeba złamać przepisy w dwóch
miejscach : nawrócić przy bronowskiej - co dzisiaj jest niezgodne z prawem, nawrócić
przy zjeździe z Wału Miedzeszyńskiego koło numeru 476 - co również jest złamaniem
przepisów ruchu drogowego (jest nakaz jazdy w lewo).
• wzorem Pragi Południe wykonać ścieżkę spacerowo-rowerową nad brzegiem Wisły.
Mamy ścieżkę biegnącą na Wale w kierunku PP, ale w ciepłe dni jest ona bardzo
mocno eksponowana na promienie słoneczne, a w wietrzne na podmuchy boczne.
Można poprowadzić ścieżkę zarówno w kierunku Pragi jak i Otwocka. Aktualnie ma
być realizowany kolejny odcinek ścieżki rowerowej nad brzegiem Wisły od ul Fieldorfa
do Mostu Łazienkowskiego z równoczesnym połączeniem z drugą stroną miasta.
Połączenie z tą ścieżką byłoby rewelacyjnym rozwiązaniem dla wielu mieszkańców
Wawra.
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UWAGI Z DRUGIEGO
ETAPU KONSULTACJI
Podczas I. etapu konsultacji zebrano kilkadziesiąt, uwag i postulatów. Wypowiedzi
uczestników konsultacji zostały przepisane jeden do jednego, a te o zbliżonej treści
zostały zapisane łącznie.
ZIELEŃ
• Jak najwięcej zieleni, dołóżcie tam gdzie to możliwe.
• Łąki kwietne tam gdzie to możliwe
• Sama koncepcja bardzo mi się podoba, z jednym zastrzeżeniem - kiedyś ekrany
były obsadzone winoroślą i ładnie wyglądały, jednak na skutek suszy wyschły przy tej koncepcji trzeba koniecznie przewidzieć podlewanie roślinności.
• Warto także podkreślić, że trawa na Wale przy Kanale Nowe Ujście jest koszona
raz do dwóch razy w roku, zwykle koło sierpnia nie da się tam przejść bo trawy są
wyższe nić Człowiek - obawiam się, że jeśli to się nie zmieni to tylko duże sadzonki
tam przetrwają.
• Nawiązując do przedstawionego do konsultacji projektu zazielenia Wału
Miedzeszyńskiego, przesyłam następujący wniosek: W ramach
przeprowadzonych prac powinny zostać usunięte metalowe płoty wzdłuż ciągu
pieszo-rowerowego na koronie wału. Mogą one zostać zastąpione żywopłotami,
odsuniętymi jednak o min. 0,5 metra od ciągu pieszo-rowerowego (licząc od
najdalej wysuniętych części żywopłotu w okresie przyrostu wiosenno-letniego).
CIĄGI KOMUNIKACYJNE
• Zieleń przy ciągach komunikacyjnych żeby dać ludziom tlen i izolację od dróg

• W związku z trwającymi konsultacjami zazieleniania wału miedzeszyńskiego mam
prośba o rozważenie ułatwienia dojazdu do domów mieszkańcom z numerów
464-476. Na tym odcinku są dwa duże osiedla a powstają kolejne tymczasem aby
do nich dojechać zgodnie z prawem należy skręcić w Kadetów, następnie jechać
Sęczkową, Wojsławicką i drogą techniczną Wału Miedzeszyńskiego - w sumie mija
się ponad 10 spowalniaczy na drodze.
• Aby móc normalnie dojechać do domu trzeba złamać przepisy w dwóch
miejscach :
1. nawrócić przy bronowskiej - co dzisiaj jest niezgodne z prawem,
2. nawrócić przy zjeździe z Wału Miedzeszyńskiego koło numeru 476 - co również
jest złamaniem przepisów ruchu drogowego (jest nakaz jazdy w lewo).
• Na tym odcinku obecnie mieszka już ok 100 osób a kolejne duże osiedle jest na
ukończeniu i kolejne w budowanie - co oznacza, że wkrótce będzie to dotyczyć ok
200-300 osób. To są małe zmiany, nie wymagające dużych interwenci
budowlanych i warto przy okazji zazielenienia Wału wprowadzić te zmiany.
MAŁA ARCHIEKTURA
• Ławki przy ciągach komunikacyjnych
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JAKIE ZMIANY
PLANUJEMY?
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Teren objęty opracowaniem koncepcji zagospodarowania został zaprojektowany jako
teren zieleni przyulicznej, przestrzeń wypoczynkowa na wale przeciwpowodziowym,
oraz przestrzeń powiązana z sąsiednimi terenami zieleni. Tak zaprojektowane wnętrze
ulicy ma na celu wykreowanie oryginalnej, a zarazem spójnej przestrzeni, przyjaznej
mieszkańcom, tworzącej kompozycyjną całość z przylegającymi terenami zieleni.
Zaproponowane we wstępnej koncepcji zagospodarowania rozwiązania, nawiązują
charakterem do istniejących uwarunkowań przestrzennych, poprzez uwzględnienie i
podkreślenie istniejących walorów przyrodniczych, otwarć widokowych z korony wału
oraz osi kompozycyjnych wyprowadzonych w tereny otaczające.
Teren objęty koncepcją jest ograniczony widokowo przez ekrany akustyczne, od strony
osiedla natomiast od strony Wisły pas drogowy ograniczony jest wałem
przeciwpowodziowym. Tak więc pas drogowy przeważnie nie jest powiązany widokowo
z terenami przyległymi lub tylko w bardzo niewielkim zakresie. Walorem tego miejsca
jest za to możliwość patrzenia „z góry” - z korony wału, zarówno na osiedle domków
jednorodzinnych jak i naturalne tereny zalewowe rzeki Wisły. Nadwiślańskie łęgi
stanowią także bardzo wartościową pod względem przyrodniczym i rekreacyjnym
przestrzeń, wnoszącym ogromny potencjał dla tego terenu. Sam wał pokryty jest
wielogatunkową łąką, która stanowi naturalne siedlisko sprzyjające bioróżnorodności,
stanowiące schronienie dla wielu organizmów oraz pozytywnie wpływające na
utrzymywanie wilgoci w glebie i znacznie urozmaica krajobraz ulicy.
Teren opracowania został więc zaprojektowany tak, by za pomocą wprowadzonej zieleni
połączyć atrakcyjny i wartościowy przyrodniczo, krajobrazowo i widokowo obszar z
przylegającymi osiedlami. Ekrany osłonięto pnączami, by wprowadzić więcej zieleni, i
uatrakcyjnić widok ulicy, łącząc jednocześnie jej teren za pomocą zieleni z przyległym
wałem.
Na wale przeciwpowodziowym w sąsiedztwie ścieżki rowerowej i drogi spacerowej w
miejscach atrakcyjnych przyrodniczo i widokowo zaprojektowano siedziska, miejsca
odpoczynku dla rowerzystów i spacerowiczów z pobliskiego osiedla Gocław.
Zwiększając w ten sposób potencjał rekreacyjny tego miejsca. Zaproponowano także
dodatkowe piesze zejścia z wału nad Wisłę oraz zaproponowano stworzenie
krajobrazowej ścieżki spacerowej.
Zaproponowano wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej na bitumiczną, natomiast
ścieżki spacerowej na utwardzoną nawierzchnię żwirową, podkreślając tym samym
naturalność terenu.
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JAKIE ZMIANY
PLANUJEMY?
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE cd.
Zaproponowane rozwiązania uwzględniają istniejące w przestrzeni elementy
zagospodarowania m.in. przebieg ważnych ciągów komunikacji pieszej i rowerowej,
lokalizację przystanków komunikacji zbiorowej, potencjalnych miejsc
przemieszczania się i przebywania ludzi w przestrzeni publicznej.
Wyznaczono również osie widokowe i punkty, które poprzez zaakcentowanie będą
łączyły projektowany teren z miastem oraz innymi terenami zieleni.
Naturalne łąki przedłużono na pobliskie skrzyżowania, sięgając nimi w osiedle by
nawiązać do rzeki i jej „atmosfery”, charakteru przyrodniczego, łącząc tym samym
zurbanizowane osiedla z posiadającymi wciąż pewne cechy krajobrazu pierwotnego
terenami nad Wisłą.
Całość koncepcji stanowi spójną myśl, mającą na celu podkreślenie wartości
przyrodniczych - naturalnych łęgów, które sąsiadują z silnie kontrastującym
środowiskiem wielkomiejskim, skłaniając mieszkańców do częstszego użytkowania
ścieżki rowerowej i pieszej.
Zaproponowano również proste tablice lub napisy w nawierzchni z ciekawostkami
dotyczącymi otaczającej fauny lub flory, życia rzeki oraz terenów nadrzecznych.
Inspiracjami do koncepcji były podobne rozwiązania zaobserwowane między innymi
w Danii, Holandii, Niemczech..
Koncepcja ulicy Wał Miedzeszyński zakłada wprowadzenie:
• drzew i krzewów wysokich w przestrzeń ulicy, w postaci liniowych nasadzeń u
podnóża wału przeciwpowodziowego, stanowiących wizualną kontynuacje
roślinności łęgowej znajdującej się po drugiej stronie wału w dolinie Wisły,
• utrzymanie istniejącej pięknie kwitnącej, łąki świeżej, rosnącej na skarpie wału,
• wielogatunkowych nasadzeń pnączy na ekranach akustycznych, przy przystankach
autobusowych oraz na barierkach, przebiegających wzdłuż wału
przeciwpowodziowego.
• nowych kompozycji drzew i krzewów ozdobnych, które urozmaicą przestrzeń ulicy
za ekranami akustycznymi, tworząc zaciszne liniowe skwery dla mieszkańców
dzielnicy Wawer.
• wprowadzenie rozwiązań minimalizujących koszty utrzymania terenów zieleni
przy ulicy, poprzez zastąpienie trawników bylinami i krzewami okrywowymi
odpornymi na warunki panujące w pasie drogowym.
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SZCZEGÓŁOWE
ROZWIĄZANIA
PROJEKTOWE
MAŁA ARCHITEKTURA
Na terenie objętych opracowaniem koncepcji niewiele jest miejsc sprzyjających
lokalizowaniu małej architektury. W koncepcji proponuje się wymianę istniejących ławek i
koszy na śmieci na nowe, zgonie z zaproponowanym wzorem. A także realizację
nowoprojektowanej kładki pieszej, znajdującej się nad Kanałem Nowe Ujście. Na kładce
proponuje się umiejscowienie długiego siedziska umożliwiającego podziwianie dalekiego
widoku z nad kanału.
W przestrzeni objętej projektem koncepcyjnym planuje się zastosować elementy małej
architektury takie jak ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci i pergole.
• Ciągi spacerowe za ekranem akustycznym zostały wyposażone w ławki z oparciem.
Meble wykonano z odlewu aluminiowego lakierowanego proszkowo oraz drewna
egzotycznego.
Długość całkowita ławki: 180cm
• Przestrzenie na koronie wału i przy przystankach autobusowych wyposażono w ławki
bez oparcia. Długość całkowita ławki: 180cm
• Wzdłuż ciągów pieszych planuje się umieścić kosze na śmieci wykonane z betonowego
kosza oraz stalowego daszku.
• W zatoczkach z ławkami oraz przy lokalach usługowych zaprojektowano stojaki
rowerowe wykonane ze stali lakierowanej proszkowo z elementem zapobiegającym
obijaniu ramy roweru.
ZIELEŃ
Koncepcja projektowa skupia się głównie na uzupełnieniu istniejącej szaty roślinnej
nowymi nasadzeniami drzew, krzewów oraz pnączy.
Drzewa wprowadzone zostały głównie w postaci nasadzeń liniowych u podnóża wału
przeciwpowodziowego, mających na celu podkreślenie liniowego układu wzdłuż ulicy Wał
Miedzeszyński. Gatunki dobrane zostały w taki sposób, aby stanowiły wizualną
kontynuację roślinności łęgowej, znajdującej się po drugiej stronie wału w dolinie Wisły.
Gatunki drzew wykorzystane w projekcie, nawiązują do istniejących siedlisk, są to głównie:
- Lipa Drobnolistna Tilia cordata „greenspire”
- Dąb Czerwony Querecus Rubra
- Dąb Szypułkowy Quercus Robur
- Jarząb mączny Sorbus intermedia
- Klon zwyczajny Acer platanoides
- Klon srebrzysty Acer saccharinum
- Jabłoń Malus „Profusion”
Grusza pospolita Pyrus communis
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- Robinia akacjowa Robinia pseudoaccacia
- Lipa Drobnolistna Tilia cordata

SZCZEGÓŁOWE
ROZWIĄZANIA
PROJEKTOWE
RÓŻE I KRZEWY OKRYWOWE
- Koncepcja zakłada wprowadzenie grup krzewów o różnej wysokości.
- Powierzchnie, gdzie nie zostało zastosowane utwardzenie terenu zagospodarowano rabatami
róż i krzewów okrywowych bez cierni (trzmielina), w przypadku sąsiedztwa ze ścieżkami
rowerowymi.
- Zastosowane odmiany charakteryzują się wysoką wytrzymałością na warunki miejskie tj.
zasolenie gleby, susze, zanieczyszczenie powietrza czy podwyższone temperatury.
- Proponowane krzewy dobrane zostały w taki sposób, aby nie przesłaniać widoku
użytkownikom jezdni oraz aby nie przesłaniać widoków z korony wału. Jednocześnie krzewy
mają na celu wytworzenie bariery wizualnej oraz akustycznej dla mieszkańców sąsiadującej z
obszarem opracowania dzielnicy Wawer. Tereny sąsiadujące bezpośrednio z jezdnią oraz pas
rozdziału obsadzić należy obsadzić różami o wysokości od 80-120 cm. Wysokość ta będzie
zauważalna z poziomu kierowcy samochodu, jednocześnie nie ograniczając widoczności.
Sąsiedztwo chodników i ścieżek rowerowych zaprojektowano jako krzewy okrywowe (do 60
cm). Dodatkowo, w miejscach skrzyżowań oraz zjazdów należy stosować jedynie krzewy nie
przekraczające 50cm wysokości ze względu na zachowanie widoczności.
- Wykorzystane gatunki to między innymi: Róża Rosa Gefylt, Róża Rosa Yellow Fairy, Róża Rosa
Polaricht, Róża Rosa Ashamed Fairy, Róża Rosa Alba Meidiland, Róża Rosa Dart’s Defender,
Dereń świdwa Cornus sanguinea, Kalina koralowa Viburnum opulus, Wierzba purpurowa
Salix purpurea, Porzeczka czerwona Ribes rubrum, Trzmielina zwyczajna Euonymus
europaeus L., Wierzba wiciowa Salix viminalis
PNĄCZA OKRYWOWE
Koncepcja zakłada również wprowadzenie dużej ilości pnączy, znajdujących się za ekranami
akustycznymi, które w przyszłości mają przykryć powierzchnię ekranów, tworząc doskonałą
barierę akustyczyną oraz bardzo urozmaicając wizualnie okolicę, w szczególności dla kierowców.
Rośliny z gatunków chmiel zwyczajny humulus lupulus oraz powojnik zaroślowy clematis sepium,
zostały użyte w przestrzeniach o trudnych warunkach do wzrostu trawnika tj. pod koronami
starych drzew, gdzie wierzchnia warstwa gleby jest niewielka.
Wykorzystane gatunki na ekrany to między innymi: Winorośl pachnąca Vitis riparia-, Winobluszcz
trójklapowy Parthenocissus tricuspidata, Winobluszcz pięciolistkowy Parthenocissus quinquefolia
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SZCZEGÓŁOWE
ROZWIĄZANIA
PROJEKTOWE
ŁĄKI
Na skarpie od strony Wisły oraz koronie wału projekuje się łąki typu świeżego które będa
nawiązywały do naturalnych siedlisk owarzyszących terenom nadwiślanym. Łąki powinny
być koszone 2-3 krotnie w ciągu roku, na wysokość 8-10cm.
Proponowane gatunki to: chaber łąkowy Centaurea jacea L. , kozibród łąkowy
Tragopogon pratensis L., złocień właściwy Leucanthemum vulgare, groszek łąkowy
Lathyrus pratensis L., dzwonek rozpierzchły Campanula patula L., jaskier ostry
Ranunculus acris L., bodziszek łąkowy Geranium pratense L., świerzbnica pospolita
Knautia arvensis L.

UKŁAD KOMUNIKACYJNY
Ze względu na charakterystykę terenu objętego opracowaniem, który stanowi pas
drogowy wraz z chodnikami oraz ścieżkami rowerowymi, układ komunikacyjny nie ulega
zmianie. Ścieżki rowerowe nie występują na całej długości ulicy, jednakże w planach
istnieją projektowane ścieżki, które w przyszłości utworzyć powinny nieprzerwany ciąg.
Wyjątkiem jest proponowana projektowana kładka dla pieszych poprowadzona nad
Kanałem Nowej Ujście (Arkusz nr 2 - 20062018_Do_PSOLS_2_PW_Wał_Miedzeszyński_Koncepcja). Proponowana kładka łączy ze sobą ciągi
piesze poprowadzone wzdłuż Kanału Nowe Ujście.
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SZCZEGÓŁOWE
ROZWIĄZANIA
PROJEKTOWE
WAŁ MIEDZESZYŃSKI (odcinek od rejonu ul. Kosmatki o ul. Wojsławickiej)
(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)

WAŁ MIEDZESZYŃSKI (odcinek od ul. Wojsławickiej do ul. Bronowskiej)
(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)

WAŁ MIEDZESZYŃSKI (odcinek od ul. Bronowskiej do ul. Jeziorowej)
(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)
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SZCZEGÓŁOWE
ROZWIĄZANIA
PROJEKTOWE
WAŁ MIEDZESZYŃSKI (odcinek od ul. Jeziorowej do ul. Skalnicowej)
(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)

WAŁ MIEDZESZYŃSKI (odcinek od ul. Skalnicowej do rejonu ul. Cyklamenów)
(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)

WAŁ MIEDZESZYŃSKI (odcinek od rejonu ul. Cyklamenów do ul. Trakt Lubelski)
(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)
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SZCZEGÓŁOWE
ROZWIĄZANIA
PROJEKTOWE
WAŁ MIEDZESZYŃSKI (odcinek od skrzyżowania z ul. Trakt Lubelski o ul. Naszej)
(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)

WAŁ MIEDZESZYŃSKI (odcinek od ul. Naszej do ul. Czarnuszki)
(link do pliku w lepszej rozdzielczości dostępny w ramce na końcu raportu)
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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/
Skontaktować się z ogrodnikiem odpowiedzialnym za teren ro9@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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