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I. WSTĘP



PRZEDMIOT I CEL KONSULTACJI
Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy ulicy Mińskiej zostały 
przeprowadzone z inicjatywy Wydziału Rewitalizacji Biura Architektury            
i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy. W ramach Programu 
Rewitalizacji planowana jest przebudowa sześciu praskich ulic.              
Działanie realizowane jest w ramach pilotażowego projektu „Na_Prawa Ulic”, 
którego głównym celem jest stworzenie na obszarze rewitalizacji przyjaznej, 
bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich użytkowników. 

Przedmiotem konsultacji była koncepcja przebudowy ulicy, przygotowana 
przez pracownię DAWOS, a ich celem było zebranie opinii mieszkańców        
i użytkowników na temat zagospodarowania tego fragmentu przestrzeni 
miejskiej . Prace związane z przebudową u l ic planowane są                             
po wypracowaniu ostatecznej koncepcji przebudowy/remontu ulic. 

Projekt przebudowy/remontu ulic powinien uwzględniać następujące 
założenia*:

• Bezpieczeństwo - odpowiednie rozwiązania pomagają kierowcom 
zachować prawidłową prędkość i dają pierwszeństwo pieszym tam, gdzie 
to potrzebne. Po dobrze zaprojektowanej ulicy dzieci mogą pójść same        
do szkoły, bez obawy, że potrąci je samochód. Albo pojechać rowerem!

• Wygoda - szeroki chodnik, obniżony krawężnik czy ławka ułatwiają życie 
nie tylko osobom starszym, lecz także rodzicom z małymi dziećmi lub 

osobom wracającym do domu z ciężkimi zakupami. Każdemu przydadzą 
się takie rozwiązania.

• Zieleń - drzewa i krzewy ładnie wyglądają, tłumią hałas i oczyszczają 
powietrze. Zieleni w mieście nigdy za wiele!

• Moje miejsce - lokalne sklepiki czy punkty usługowe tworzą wyjątkowy 
klimat i sprawiają, że wiele spraw można załatwić tuż pod domem. 
Dzielnicowa biblioteka lub klub sportowy to często centrum życia 
sąsiedzkiego. Gdy takie miejsca są blisko, nie traci się czasu na dojazd.

• Cisza - wolniej jadące samochody i dużo zieleni to mniej hałasu.                   
A mniejszy hałas to mniej stresu. Miło też móc spokojnie z kimś 
porozmawiać na ulicy bez podnoszenia głosu.

• Stop TIR-om - wielkie ciężarówki nie powinny jeździć po uliczkach 
lokalnych, bo stanowią zagrożenie i n iszczą nawierzchnię .                        
Ruch tranzytowy powinien być możliwy tylko na dużych ulicach.

* Prezentowana mieszkańcom wstępna koncepcja przebudowy ulic opierała się na powyższych założeniach.



PRZEDMIOT I CEL KONSULTACJI
Badaczki miały okazję poznać opinie mieszkańców i użytkowników ulic 
na temat stanu istniejącego Mińskiej, co stanowiło punkt wyjścia do 
dalszej rozmowy na temat proponowanej koncepcji przebudowy                
w następującym zakresie:

• uspokojenie i zmniejszenie ruchu samochodowego, 

• zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza, 

• polepszenie estetyki ulicy przez uporządkowanie sposobu 
parkowania samochodów, 

• zwiększenie ilości zieleni (drzewa, zieleńce, kwietniki),

• zwiększenie przestrzeni dla pieszych oraz rowerzystów,

• zwiększenie przestrzeni dla lokali gastronomicznych,

• wyznaczenie wspólnej przestrzeni dedykowanej integracji społecznej

Dlaczego ulice są ważne?

Na ulicach spędzamy dużo czasu, niezależnie od pogody i pory roku. 
Korzystamy z nich na wiele sposobów i w wielu sytuacjach.       
Śpieszymy się w drodze do szkoły czy pracy, albo spacerujemy                
z rodziną lub z psem. Uprawiamy sport, wracamy z zakupami,                  
a czasem po prostu spacerujemy bez celu. Spotykamy się zarówno         

z sąsiadami, jak też z obcymi ludźmi. To na ulicach toczy się życie          
w mieście.

Po ulicach poruszamy się w różny sposób: pieszo, autobusem              
lub tramwajem, samochodem lub rowerem, a czasem nawet na 
hulajnodze lub rolkach. Wszystkie te środki transportu trzeba na ulicy 
zmieścić, pogodzić i sprawić, aby były bezpieczne.

Dlatego szczególnie ważne jest, aby przestrzeń uliczna była dobrze 
pomyślana. Musi ona wychodzić naprzeciw licznym potrzebom                 
i sytuacjom, których nie da się do końca przewidzieć. Od tego, jak 
wyglądają ulice, zależy komfort naszego życia w mieście i nasze 
samopoczucie.

Dziś ulice wciąż są nieuporządkowane, przez co nie tylko nie wyglądają 
ładnie, ale nawet nie możemy się na nich czuć bezpiecznie.



PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje społeczne poprzedzała akcja promocyjna, której celem 
było dotarcie do jak największej liczby mieszkańców i użytkowników 
ulicy, dlatego zdecydowałyśmy się na informowanie o procesie na kilka 
sposobów:

• Plakaty i pocztówki konsultacyjne - rozdystrybuowane w kamienicach               
i blokach okolicznych ulic. W wielu miejscach (bramy) rozlokowano 
laminowane plakaty;

• Publikacja informacji na temat konsultacji społecznych na Platformie 
Konsultacji Społecznych oraz portalu społecznościowym Facebook;

• Newsletter do organizacji pozarządowych, animatorów rewitalizacji, 
aktywnych mieszkańców;

• Publikacja informacji na temat konsultacji społecznych na profilu 
miejskim Facebook rewitalizacji - Na_Prawa Warszawa;

• Tablica plenerowa ustawiona na terenie opracowania zawierająca 
proponowaną koncepcję, która pełniła również rolę promującą proces.

W ramach konsultacji społecznych odbyły się trzy spotkania                     
w namiotach konsultacyjnych ustawionych na terenie ulic:

• 9 października (wtorek), w godz. 11:00-18:00 – pod Urzędem 
Dzielnicy Praga-Południe,

• 11 października (czwartek), w godz. 11:00-18:00 – róg ul. Mińskiej         
i Bliskiej,

• 13 października (sobota), w godz. 10:00-17:00 – róg ul. Mińskiej            
i Grochowskiej (pod sklepem Biedronka).



PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Mieszkańcy i użytkownicy ulicy mieli możliwość zapoznać się z planszą 
konsultacyjną umieszczoną na terenie zieleni przy skrzyżowaniu ulicy 
Bliskiej z Mińską. Tablica prezentowała podstawowe założenia projektu 
w r a z z o p i s e m i r y s u n k i e m p r o p o n o w a n e j k o n c e p c j i .                   
Plansza znajdowała się na terenie przez cały czas trwania konsultacji 
społecznych. Po analizie treści na tablicy lub na stronie internetowej 
(Platforma Konsultacji Społecznych) każdy mógł napisać wiadomość  
e-mail, w której mógł przekazać swoją ocenę koncepcji. 

W sumie w procesie wzięło udział 145 osób:

• 42 osób wypowiedziało się w punkcie konsultacyjnym 9 października 
2018 r.

• 76 osób wypowiedziało się w punkcie konsultacyjnym 11 października 
2018 r.

• 21 osób wypowiedziało się w punkcie konsultacyjnym 13 października 
2018 r.

• 6 osób przesłało swoją opinię na adres 
naprawaulic@um.warszawa.pl 

Raport stanowi sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych                       
i podsumowuje opinie uczestników. Wypowiedzi zebrane w punktach 
konsultacyjnych, podczas warsztatów oraz za pośrednictwem 
wiadomości e-mail uporządkowałyśmy tematycznie. W wielu miejscach 

przedstawiono cytaty mieszkańców. Warto przeczytać raport wraz            
z załącznikiem prezentującym pytania zadane drogą elektroniczną.

Zainteresowanie punktami konsultacyjnymi było wystarczająco duże,           
żeby poznać stanowisko mieszkańców i użytkowników ulicy Mińskiej. 
Mieszkańcy chętnie wypowiadali się na tematy poruszane przez 
badaczki. Ta forma podobała się mieszkańcom ulicy. Rozmowy były 
bardzo długie, emocjonalne i ważne dla mieszkańców. Część osób 
wracało do punktu konsultacyjnego w celu dopowiedzenia jeszcze 
swoich przemyśleń lub poznania opinii sąsiadów. Badaczki zapisywały 
ich wypowiedzi i pomysły na formularzach rozmowy. Narzędziem 
pomocniczym była makieta z ruchomymi elementami. Każdy rozmówca 
mia ł moż l iwość ustawienia na makiecie swojej propozycji 
zagospodarowania ulic. Nowe ustawienia klocków na makiecie 
badaczki fotografowały. Stanowi to ważny element raportu.                      
Po rozmowie badaczki przekazywały ulotkę informującą o projekcie 
„Na_prawa Ulic” oraz pocztówkę konsultacyjną zawierającą 
podstawowe informacje dotyczące harmonogramu i najważniejsze 
informacje na temat konsultacji społecznych.

mailto:naprawaulic@um.warszawa.pl


KALENDARIUM
Dystrybucja w terenie informacji promocyjnych / 1 października 2018 r.

Rozpoczęcie konsultacji społecznych, umieszczenie tablicy z koncepcją na rogu ulic 
Bliskiej i Mińskiej / 8 października 2018 r.

Realizacja pierwszego punktu konsultacyjnego / 9 października 2018 r.

Realizacja drugiego punktu konsultacyjnego / 11 października 2018 r.

Realizacja trzeciego punktu konsultacyjnego / 13 października 2018 r.

Ostatni dzień konsultacji społecznych / 28 października 2018 r.



ULOTKA, PLAKAT, TABLICA INFORMACYJNA



MAKIETA
W trakcie realizacji konsultacji społecznych badaczki posługiwały się makietą,                 
która składała się z dwóch warstw - podkładu i proponowanej koncepcji. Elementy te były 
ruchome i można było je porównywać oraz przekładać. 

Podczas rozmowy z użytkownikami ulic badaczki prezentowały na makiecie koncepcję 
oraz zachęcały do ocenienia proponowanych rozwiązań lub stworzenia swojej wersji 
projektu.

Z drugiej możliwości skorzystało niewiele osób, jednak była ona istotna dla tych,           
którzy mieli konkretne pomysły na urządzenie poszczególnych fragmentów ulicy              
(np. okolice własnego domu lub obszar, który zdaniem uczestnika konsultacji powinien 
wyglądać inaczej). 

Fascynujące dla mieszkańców było obserwowanie na makiecie:

• ulicy w uproszczeniu (porównywanie wysokości budynków),

• możliwość poznania innej perspektywy (z lotu ptaka),

• zmiany geometrii ulicy (porównywanie z warstwą z podkładem),

• zmiany szerokości ulic oraz skrzyżowań.

Podczas procesu mieszkańcy zastanawiali się, w jaki sposób można na terenie ulicy 
wydzielić miejsca postojowe. Klocki symbolizujące auta by ły najczęściej 
wykorzystywanymi elementami makiety. Inni uczestnicy skupiali się na takich elementach 
jak drzewa, klocki symbolizujące oświetlenie lub elementy rekreacyjne (np. siłownia 
plenerowa, place zabaw). Mniejszą uwagę mieszkańcy przykładali do rozmieszczenia 
elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci bądź stojaki rowerowe). 



II. STRESZCZENIE



JAKA ULICA MIŃSKA
Wyobrażenie sobie ulicy Mińskiej za kilka lat nie jest łatwym zadaniem dla 
mieszkańców. Wiele osób przyzwyczaiło się do jej aktualnego charakteru,       
tj. ulica głośna, z dużym ruchem samochodowym. Mimo nieprzyjemnych 
doświadczeń (hałas, prędkość aut, problemy z poruszaniem się, ograniczone 
poczucie bezpieczeństwa) mieszkańcy niepokoją się, że proponowane 
zmiany mogą mieć negatywny wpływ, ponieważ „wszystko będzie                  
się korkować”. Po dłuższej chwili rozmowy okazało się jednak, że zmiany 
zwężenia szerokości jezdni mogą mieć pozytywny wpływ na ulicę.             
Przez „uporządkowanie przestrzeni można pozyskać nową przestrzeń”.

Bardzo dobrze zostały przyjęte zaproponowane zmiany geometrii ulic oraz 
poprawa wyjazdu w kierunku Grochowskiej. Jednak na koncepcji były 
również rozwiązania, które zaniepokoiły mieszkańców. Dotyczyły one 
głównie miejsc postojowych i trasy rowerowej. 

Zdaniem rozmówców należy zwiększyć liczbę zieleni na terenie ulicy oraz 
zadbać o jej prawidłowy rozwój. Miejscem integracji mieszkańców będzie 
Bazar Rogatka, dlatego uczestnicy konsultacji nie starali się doposażać 
projektowanych placów w dodatkowe urządzenia. 

Miejscem, gdzie mogą pojawić się elementy rzeźbiarskie oraz informacyjne, 
może być plac przed szkołą*. Dla wielu osób jest to miejsce „wejścia na 
teren Kamionka”. Jeśli chodzi o elementy małej architektury, to mieszkańcy 
wypowiadali się bardzo sceptycznie. Zdają sobie sprawę, że na terenie ulicy 

nie ma ławek oraz koszy na śmieci, jednak ze względu na problemy 
społeczne obawiają się, że infrastruktura może być zniszczona. 

Ważne jest dla mieszkańców poprawienie istniejącego stanu ulicy.            
Część latarni nie działa, w niektórych miejscach brakuje luster 
poprawiających widoczność pieszych. Służby porządkowe nie przyjeżdżają 
na ulicę, przez co wielu kierowców przyzwyczaja się do notorycznego 
łamania przepisów prawa drogowego. 

* LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego



III. REKOMENDACJE



REKOMENDACJE DOT. KONCEPCJI
KOMUNIKACJA

• Ograniczenie prędkości na ulicy powinno być wdrożone zgodnie            
z koncepcją.

• Należy wprowadzić ruch dwukierunkowy ze zwężonym do 5,5 m 
pasem dla ruchu kołowego.

• Należy zastanowić się nad poprowadzeniem trasy rowerowej wzdłuż 
ulicy Mińskiej, zwracając uwagę na bezpieczeństwo pieszych                   
i rowerzystów. Warto wziąć pod uwagę trasy rowerowe znajdujące się 
w najbliższym sąsiedztwie.

• Należy wynieść wszystkie skrzyżowania. 

• Zmiana geometrii ulicy powinna być wdrożona. Zaleca się 
zwiększenie esowania drogi w celu utrzymania pożądanej prędkości 
pojazdów.

• Należy zwiększyć widoczność na skrzyżowaniu, wydzielając słupkami 
przestrzenie dla pieszych albo montując lustra.

• Należy wprowadzić ograniczenia wjazdu ciężarówek.

• Należy w miarę możliwości zwiększyć liczbę miejsc parkingowych 
(ważne jest wyraźne wyznaczenie miejsc postojowych, w tym miejsc 
postojowych dla większych pojazdów).

ZIELEŃ

• Należy prowadzić nowe nasadzenia wzdłuż ulicy Mińskiej.

• Należy wdrożyć rozwiązania zabezpieczające zieleń przed 
dewastacją (samochody, psy).

• Zieleń niska - należy stosować nasadzenia krzewów (kłujące, 
k o l o r o w e ) , n i e n a l e ż y p o z o s t a w i a ć m i e j s c z t r a wą .                        
Ważne jest zachowanie dobrej widoczności, która wpływa na 
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

• Należy uzupełnić szpaler drzew wzdłuż ulicy. Warto robić nasadzenia 
drzew niskich o średnicy pnia minimum 16 cm.

Esowanie jezdni - Ustawienie naprzemiennie parkowania lub wygrodzeń po obu stronach jezdni. Wymusza wolniejsza jazdę samochodem. Kierowca musi pokonywać lekkie zakręty w niedużych odstępach czasu.



REKOMENDACJE DOT. KONCEPCJI
REKREACJA/ MAŁA ARCHITEKTURA

• Rekomendujemy utworzenie placu przed szkołą z elementem 
rzeźbiarskim i systemem informacyjnym MSI.

• Rekomendujemy stworzenie miejsca rekreacji w okolicy Bazarku 
Rogatka.

• Elementy małej architektury (ławki) należy wprowadzać w miejscach 
najdalej od okien, dobrze oświetlonych, na styku kilku tras pieszych.

• Należy doposażyć ulice w kosze na śmieci (z zabezpieczeniem przed 
ptakami).

• Należy doposażyć ulice w stojaki rowerowe.



REKOMENDACJE DOT. DALSZEJ PRACY NA ULICACH
Warto zadbać o przestrzeń publiczną jeszcze przed realizacją 
gruntownego remontu. W tym celu opracowałyśmy zestawienie 
ważnych działań, które mogą wpłynąć na postawy oraz zachowanie 
różnych użytkowników ulic. Dzięki temu zostaną oni przygotowani do 
dalszych zmian.

1. Regularne sprzątanie ulic.

2. Regularna pielęgnacja zieleni (przycinanie, podlewanie, 
czyszczenie).

3. Stworzenie informacji na temat rozwoju infrastruktury drogowej             
w okolicy.

4. Należy poprawić widoczność na skrzyżowaniach ulic z Mińską. 
Wśród powtarzających się opinii mieszkańców pojawiła się potrzeba 
umieszczenia lustra na skrzyżowaniu z ulicą Gocławską.

5. Przeprowadzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych akcji 
edukacyjnych na temat prawidłowego parkowania, bezpiecznej jazdy 
na rowerach.

6. Poprawa jakości oświetlenia na terenie ulicy Mińskiej.

7. Realizowanie szybkich napraw elementów zniszczonych lub zużytych 
(m.in. ławki, ogrodzenia zieleni, bramy, wymiana żarówek                     
w latarniach).

8.Ścisła współpraca z policją i strażą miejską (m.in. piesze patrole, 
p r z y j a z d y s ł u ż b p o z g ł o s z e n i a c h m i e s z k a ń c ó w ) .                    
Wzmożenie interwencji dotyczących: nadużywania alkoholu                
na ulicach, śmiecenia, parkowania na terenach zieleni (w tym na 
„klepiskach”), nielegalnego parkowanie na chodnikach, hałasowania 
oraz wyścigów jednośladów.

9. Doposażenie ulic w ławki i kosze na śmieci oraz kosze na psie 
odchody.

10.Realizowanie stałego monitoringu w celu utrzymania czystości              
i porządku na ulicy.

11. Zrealizowanie akcji informacyjnej na temat przewidzianych 
remontów wraz z zawiadomieniami o utrudnieniach w ruchu                  
i terminach prac.

12. Przeprowadzenie remontu.

13. Zrealizowanie projektów dotyczących poprawy jakości podwórek.



IV. SZCZEGÓŁOWE WYNIKI 
Z PUNKTÓW 
KONSULTACYJNYCH



FOTORELACJA Z PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH



FOTORELACJA Z PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH



FOTORELACJA Z PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARU
Podczas rozmów, mieszkańcy poruszali wiele tematów, które wpływają            
na ocenę obszaru ulicy.

Poniżej przygotowano zestawienie:

• w okolicy znajdują się szkoły,

• miejsce jest dobrze skomunikowane (tramwaj, autobusy),

• w okolicy za kilka lat pojawi się stacja II linii metra - „Mińska”,

• na terenie dawnych terenów przemysłowych powstaje ok 15 tys. mieszkań, 

• na terenie dzielnicy, szczególnie na ulicy Mińskiej, mieszka bardzo dużo 
osób ze społeczności romskiej,

• we wrześniu został rozstrzygnięty konkurs na obszar Bazaru Rogatka*,

• wzdłuż ulicy Mińskiej znajduje się wiele budynków, które będą niebawem 
podłączane do centralnego ogrzewania,

• spółdzielnia bloku przy ulic Grochowskiej 338/340 planuje wygrodzić teren 
należący do ich zasobu, 

• po ulicy spaceruje bardzo dużo grup turystów kierujących się do Muzeum 
Neonów, terenu Soho, Muzeum Czar PRL,

• wzdłuż ulicy Mińskiej prowadzone są prace budowlane, które dla wielu 
mieszkańców są bardzo uciążliwe,

• w okolicy znajdują się instytucje (SWPS, Sąd Rejonowy), do których 
przyjeżdżają ludzie z całej Warszawy,

• wzdłuż ulicy Mińskiej znajduje się skup makulatury, mieszkańcy cenią              
to miejsce i często z niego korzystają, jednak wiedzą, że miejsce                    
to przyciąga osoby doświadczające bezdomności i ludzi w potrzebie. 
Niektórzy rozmówcy komentowali, że jest tam też nieoficjalna „melina”,

• wzdłuż ulicy Mińskiej znajduje się kilka pustostanów (Mińska 44-46), 
mieszkańcy obawiają się, że może dojść tam do zaprószenia ognia, 
ponieważ żyją tam wykluczone społecznie,

• wielu rozmówców stwierdziło, że zmiany na ulicy Mińskiej mogą być 
możliwe dopiero, kiedy stacja metra będzie już otwarta oraz kiedy zostaną 
po łączone ulica Żupnicza z trasą Świętokrzyską. Rozwiązania 
komunikacyjne w okolicy budziły wiele obaw, co wpływało na ocenę 
koncepcji. 

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie internetowej: www.konkurs-rogatka.sarp.warszawa.pl 

http://www.konkurs-rogatka.sarp.warszawa.pl


DIAGNOZA - CHARAKTERYSTYKA ULICY
Podczas konsultacji społecznych badaczki pytały uczestników o aktualną ocenę ulicy Mińskiej w celu 
poznania bieżących problemów, które mogą stanowić ważny kontekst dla planowanego 
przedsięwzięcia (przebudowy ulic). 

Podstawową kwestią jest bardzo zły stan techniczny ulicy. Mieszkańcy nie pamiętają, kiedy ostatnio był 
remont ulicy. W złym stanie technicznym są chodniki, jezdnia i oświetlenie.

Dużym problemem ulicy jest jej nieformalna funkcja:

• omijanie korków,

• skrótu do trasy, 

• możliwości nadgonienia straconego czasu (przekraczana prędkość),

• drogi tranzytowej (szczególnie dla ciężarówek, TIR-ów).

Po prawej stronie przygotowano zestawienie wyrazów, które najczęściej padały z ust rozmówców           
w punktach konsultacyjnych. Mieszkańcy skarżyli się, że ulica jest bardzo zaniedbana.                   
Stwierdzili, że brak regularnego sprzątania ulic wpływa negatywnie na zachowania ludzi na tym 
obszarze. 

Podczas rozmów mieszkańcy nie kryli zdenerwowania. Nie rozumieli, dlaczego zajmujemy                    
się badaniami dotyczącymi ulicy. Ich zdaniem pieniądze powinny być przeznaczone na kompleksowe 
remonty kamienic (centralne ogrzewanie, remonty elewacji, bram, montaż domofonów, montaż nowych 
instalacji elektrycznych lub monitoringu).



DIAGNOZA - CHARAKTERYSTYKA ULICY
Pytanie o zalety ulicy okazało się pytaniem, które bardzo się podobało naszym rozmówcom. 
Wskazano bardzo dużo zalet, które wiążą się z historią tego miejsca lub wynikają                       
z obserwacji zachodzących zmian. 

Planowane jest przekształcenie bazarku Rogatka na teren o funkcji nie tylko handlowej, ale         
i społecznej. Będzie to miejsce spędzania czasu wolnego mieszkańców Kamionka. Inną 
wartością są usługi. „Do okulisty to przyjeżdżają z całej Warszawy”. Wzdłuż ulicy od kilku lat 
utrzymują się usługi gastronomiczne, które mają swoich stałych klientów. Dla rozmówców 
ważne jest to, żeby lokale w parterach budynków funkcjonowały, ponieważ one „są dużą 
wartością tej nieprzystępnej ulicy”. Wiele osób stwierdziło, że tu nie ma żadnych pozytywnych 
aspektów, które można wymienić. „Tu nie chce się spacerować”. 

Po prawej stronie przygotowano zestawienie wyrazów opisujących ulicę w pozytywny sposób. 
Nie wszyscy znają historię miłosną Piłsudskiego, którego współpracowniczka, kochanka               
i późniejsza druga żona, Aleksandra Szczerbińska, mieszkała przy ul. Mińskiej. Część osób 
wskazywało, że kamień upamiętniający to zdarzenie jest niewidoczny i należy go bardziej 
wyeksponować.

Rozmówcy opowiadali, jak wyobrażają sobie ulicę Mińską za kilka lat, jak ulicę Francuską lub 
plac Grzybowski. Stwierdzono, że „należy w tą ulicę tchnąć życie i zmienić jej typowo 
transportowy charakter na lepszy”.



DIAGNOZA - UŻYTKOWNICY
Podczas rozmów, mieszkańcy zwracali uwagę na różnych 
użytkowników ulic. Najczęściej wymieniano:

• mieszkańców żyjących tu od lat,

• osoby spożywające alkohol,

• osoby żyjące w kamienicach o obniżonym standardzie,

• osoby doświadczające bezdomności,

• dzieci bawiące się na ulicy, które krępują się wejść na teren SOHO,

• społeczność romską,

• nowych mieszkańców zabudowy deweloperskiej (nazywanych 
„bogatymi”, „tymi zza muru”),

• kierowców,

• robotników (wraz z kierowcami TIR-ów i innych ciężarówek).

Wiele osób dzieliło się z badaczkami refleksją, że w tym miejscu 
zachodzą duże zmiany społeczne. „Tu zachodzi chamska gentryfikacja, 
starych mieszkańców się wysiedla, a nowym buduje apartamenty”, 
powiedziała pani. 

Na pytanie: O jakiej grupie społecznej należy pamiętać przy 
projektowaniu ulicy? - mieszkańcy najczęściej wskazywali:

• osoby starsze,

• rowerzystów,

• dzieci/młodzież,

• kierowcy (którzy mieszkają na tych ulicach).



DIAGNOZA - ZACHOWANIE LUDZI
Mieszkańcy opowiadali również o tym, co się dzieje na terenie ulicy. Wiele osób skarżyło się, 
że nie czuje się bezpiecznie na ulicy Mińskiej, ponieważ „tutaj dużo się dzieje”.                   
Część mieszkańców żyjąca na tym terenie od lat dzieliła się swoimi obserwacjami,                  
inni odpowiadali bardzo zdawkowo. Problemem są sąsiedzi, którzy na co dzień nie pracują        
i spędzają czas na ulicy. „Wszyscy się znamy, dlatego nie chcę gadać na sąsiada, ale na 
naszej ulicy nie jest dobrze”. 

Zachowania negatywne dotyczą:

• picia alkoholu, 

• nielegalnego handlu,

• kradzieży,

• niszczenia mienia.

Zdaniem rozmówców wynika to z faktu, że w okolicy widać zmiany w strukturze społecznej. 
Pojawiły się TBS-y, wzdłuż ulicy Mińskiej są mieszkania socjalne oraz mieszkania komunalne. 
Pomiędzy „nowymi mieszkańcami” z zabudowy deweloperskiej a osobami z kamienic 
czynszowych „jest bardzo duża przepaść”. „Nie chcę się z nimi integrować, po co?”. 



DIAGNOZA - ULICA Z PERSPEKTYWY PIESZEGO
Podczas realizacji punktów konsultacyjnych zebrano bardzo dużo opinii na temat 
funkcjonowania ulicy Mińskiej z perspektywy osób poruszających się pieszo. Zwrócono 
uwagę, że w niektórych miejscach są stare chodniki, które nie mają obniżonych progów - 
spacerowanie z wózkiem dziecięcym staje się dużą trudnością. Ponadto notorycznie 
zastawione są chodniki przez osoby pracujące na terenie Soho Factory lub w okolicy.                
„W niektórych miejscach chodnik został zaadaptowany na parking, czasem musimy chodzić 
drugą stroną ulicy”, skarżyła się kobieta z wózkiem dziecięcym.

Problem z poruszaniem się po okolicy znika po godzinie 17:00. Wtedy samochody opuszczają 
chodniki, skwery i wolne przestrzenie (np. przy bazarku). „Na terenie placu przed bazarkiem         
w ciagu dnia stoi nawet 50 aut, policzyliśmy to specjalnie dla Państwa”. 

Negatywne odczucia związane z poruszaniem się pieszych:

• brak poczucia bezpieczeństwa ze względu na prędkość samochodów,

• brak poczucia bezpieczeństwa ze względu na brak widoczności, oświetlenia (część latarni 
jest zepsutych),

• brak poczucia bezpieczeństwa ze względu na osoby stojące na ulicy lub w bramach,

• brak poczucia bezpieczeństwa, ponieważ jest tu wieczorami pusto,

• brak wygody (zły stan techniczny, chodniki zamienione w miejsca postojowe).



DIAGNOZA - HAŁAS NA ULICY
Hałas to kolejny problem, który bardzo przeszkadza mieszkańcom. Jest on generowany przez:

• nietrzeźwych,

• osoby doświadczające bezdomności,

• przedstawicieli społeczności romskiej,

• prace budowlane (maszyny),

• imprezy realizowane na terenie Soho Factory lub w muzeach.

Jednak największy hałas generują:

• ciężarówki, 

• TIR-y,

• autokary jeżdżące po ulicy Mińskiej. 

Duże pojazdy, zdaniem mieszkańców, doprowadziły do aktualnego stanu ulicy. „Dziury i doliny, tak 
wygląda ulica, a ciężarówki po nich gnają, wszystko słychać w mieszkaniu, szyby się trzęsą”.            
Na „stukot przyczep TIR-ów” skarżyło się wielu mieszkańców. Inni zwracali uwagę, że pojazdy 
niszczą studzienki odpływowe oraz kamienice (w niektórych miejscach są przeprowadzane analizy 
drgań). Wśród mieszkańców odnotowałyśmy bardzo dużą grupę, która uważa, że należy ograniczyć 
ruch ciężarówek na tej ulicy. Niektórzy postulowali „już teraz postawcie znak Zakaz Wjazdu 2,5 t”.



DIAGNOZA - PARKOWANIE SAMOCHODÓW
Temat parkowania pojazdów wywołał najwięcej emocji, ponieważ mieszkańcy byli zaniepokojeni,              
że liczba miejsc postojowych zostanie zmniejszona. 

Jest  kilka obszarów, na których aktualnie można zostawić auto, są to:

• ulica Mińska (wzdłuż),

• chodniki,

• plac przy Bazarze Rogatka,

• podwórka,

• parkingi lub ulice w okolicy (np. parking na terenie liceum- 50 zł/mc dla wspólnoty, parking na terenie 
Soho Factory).

Wiele osób obawia się, że na dawnych terenach przemysłowych powstanie ok. 15 tys mieszkań, część 
rozmówców przeliczało tą liczbę również na samochody. Z jednej strony tłumaczyli, że przyszli 
mieszkańcy będą parkować samochody w garażach, ale z drugiej strony obawiali się, że zwiększy się 
liczba samochodów usługodawców - dla nich nie będzie miejsc postojowych. Niektórzy stwierdzali,          
że już teraz jest problem z zaparkowaniem, kiedy są zjazdy w szkole lub wydarzenia na terenie Soho 
Factory. „Moja rodzina jak przyjeżdża w niedzielę, nie może zaparkować pod moim blokiem”, skarżyła 
się jedna z mieszkanek. 

Inni opowiadali o zlikwidowanych miejscach postojowych przez montaż stacji Veturillo (nieopodal sklepu 
Biedronka przy ulicy Grochowskiej), zdaniem wielu osób te miejsca powinny być z powrotem 
przywrócone, natomiast stacja rowerowa powinna mieć inną lokalizację.



DIAGNOZA - JAZDA SAMOCHODÓW
W trakcie rozmów z mieszkańcami wiele osób opowiadało o praktykach jazdy samochodem. 
Na ulicy Mińskiej można wyłonić grupy kierowców następujących pojazdów:

• samochodów osobowych (mieszkańcy, pracownicy, budowlańcy, studenci SWPS, osoby 
załatwiające sprawy w Sądzie Rejonowym),

• wycieczkowe (małe, stare pojazdy lub duże autokary),

• ciężarówek (również dostawy towarów do usług i kurierzy),

• TIR-ów (również dostawy materiałów na budowy).

Zdaniem rozmówców mało osób przestrzega tu przepisów prawa drogowego. Jak ktoś jedzie 
prawidłowo, to wyprzedzają go na trzeciego lub trąbią. Policja i straż miejska nie pojawia się 
na ulicach, przez co kierowcy czują się bezkarnie. Podczas rozmów słyszałyśmy o kilku 
wypadkach, które miały miejsce na terenie tej ulicy. Głównymi przyczynami były:

• nadmierna prędkość,

• brak widoczności,

• zastawione skrzyżowania.



DIAGNOZA - ZIELEŃ
Stan zieleni na terenie ulicy Mińskiej, zdaniem niektórych mieszkańców, to „obraz nędzy              
i rozpaczy”. Zdaniem większości obecnie zieleń jest w bardzo złym stanie, nie jest 
pielęgnowana oraz jest jej za mało. 

W niektórych miejscach zieleń pełni funkcję „szaletu miejskiego”, co bardzo denerwuje 
sąsiadów. W wielu miejscach krzewy są wydeptane lub zanieczyszczone.                    
Szczególnie w okolicy Bazarku Rogatka oraz Biedronki.

Zdaniem rozmówców zieleń powinna łączyć kilka funkcji:

• tłumienia hałasów i spalin (szczególnie w okolicy Biedronki, Bazarku Rogatka),

• wydzielania przestrzeni dla pieszych,

• ochrony przestrzeni przed nietrzeźwymi i osobami doświadczającymi bezdomności („kłujące 
krzewy uniemożliwiające załatwianie się”),

• tworzenia klimatu,

• umożliwiająca spędzania czasu na ulicy Mińskiej (wiele osób uważa, że latem „na ulicy jest 
patelnia”, „można się upiec”).



Podczas konsultacji społecznych badaczki odnotowały bardzo dużo 
opinii na temat sensu realizacji tego procesu na ulicy Mińskiej.

Znaczna część rozmówców stwierdziła, że „tu są ważniejsze sprawy do 
załatwienia”. „Część osób żyje tu jak w średniowieczu, dlaczego tym się 
nie zajmujecie?”. 

Mieszkańcy skarżyli się na brak:

• centralnego ogrzewania,

• toalet publicznych,

• altan śmietnikowych, 

• domofonów i zamykanych bram,

• urządzonych podwórek,

• remontów elewacji,

• infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci,

• monitoringu ulicy.

POTRZEBY UCZESTNIKÓW KONSULTACJI



W ramach konsultacji społecznych badaczki zadawały pytania dotyczące 
potrzeb uczestników z podziałem na kategorie, które były istotne                        
dla projektantów koncepcji. Zależało nam na sprawdzeniu, czy potrzeby 
przestrzenne użytkowników ulic są takie same jak cele wprowadzanych zmian, 
które zakładali projektanci koncepcji. 

Cele wprowadzanych zmian:

• uspokojenie i zmniejszenie ruchu samochodowego - zdaniem uczestników, 
należy zadbać o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ulic,                        
w szczególności osób poruszających się pieszo oraz na rowerze;

• zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenie powietrza - hałas jest tworzony              
w dużej mierze przez mieszkańców, ten problem można rozwiązać, 
wprowadzając na ten teren patrole straży miejskiej i policji. Inni wskazywali,  
że należy ograniczyć ruch samochodów ciężarowych;

• polepszenie estetyki ulicy przez uporządkowanie sposobu parkowania 
samochodów - zdaniem większości uczestników konsultacji jest to trudne         
do osiągnięcia. Część osób widzi problem w zastawionych chodnikach oraz 
ograniczonej widoczności przejść dla pieszych, jednak uważają, że jest               
to spowodowane brakiem miejsc postojowych oraz brakiem kultury 
współdzielenia przestrzeni publicznej. Niektóre osoby wskazywały miejsca, 
gdzie należy teren wydzielić słupkami (były to miejsca pokrywające się               
z koncepcją);

• zwiększenie ilości zieleni (drzewa, zieleńce, kwietniki) - odnotowano dużą 
grupę zwolenników tego celu. Zieleń może stworzyć klimat tej ulicy oraz 
polepszyć jej estetykę. Warunkiem jest regularna pielęgnacja i zabezpieczenie 
zieleni przed kierowcami, którzy chcą zaparkować obok nasadzeń;

• zwiększenie przestrzeni dla pieszych oraz rowerzystów - zdaniem większości 
uczestników konsultacji społecznych należy zwiększyć przestrzeń dla 
rowerzystów. W niektórych miejscach należy również zwiększyć przestrzeń 
dla osób poruszających się pieszo, jednak to było zgłaszane w drugiej 
kolejności, ponieważ rozmówcy stwierdzili, że stan chodników jest teraz              
w bardzo złym stanie i najpierw należy poprawić tę infrastrukturę;

• zwiększenie przestrzeni dla lokali gastronomicznych - temat ten dla wielu 
uczestników konsultacji społecznych był mało istotny. Osoby, które prowadzą 
biznes lub korzystają z usług lokalnych gastronomii, bardzo pozytywnie 
zareagowali na taki postulat;

• wyznaczenie wspólnej przestrzeni dedykowanej integracji społecznej - 
zagadnienie to pokazało, jak dużym problemem są podziały społeczne.            
Część osób nie chce się integrować z sąsiadami. Inni uważają, że mieszkańcy 
tego obszaru nie są do tego gotowi i mają wiele problemów. Jednak wszyscy 
rozmówcy stwierdzili, że brakuje w okolicy infrastruktury dla dzieci i młodzieży. 
Wiele osób ma nadzieję, że takie miejsce wytworzy się w okolicy Bazaru 
Rogatka;

POTRZEBY UCZESTNIKÓW KONSULTACJI



Projektanci stwierdzili, że ulica ta powinna mieć charakter ulicy 
mieszkaniowo-usługowej. Ruch na Mińskiej powinien być ograniczony 
do 30 km/h. 

Dla zdecydowanej większości rozmówców zmniejszenie prędkości do  
30 km/h jest bardzo abstrakcyjne. Część osób stwierdziła, śmiejąc się,           
że jest to nierealne. „Tu nie chodzi o stworzenie martwego przepisu, 
prawda?” - pytał jeden z mieszkańców. Dziwił się, że proponowana 
prędkość jest tak mała. Dla wielu osób trudne było wyobrażenie sobie  
tej ulicy jako spokojnej, bez wzmożonego ruchu aut. 

Odnotowano bardzo dużo opinii osób, które nie wierzą w skuteczność 
takiego założenia. Stwierdzali „i tak będą tu pędzić”, „tu się tak jeździ”. 

Jednak rozmawiałyśmy również z osobami, które chciałyby ten przepis 
wprowadzić natychmiast. Ich zdaniem nie jest tu bezpiecznie i należy 
powoli przyzwyczajać kierowców do zmiany myślenia na temat tej ulicy. 
Stwierdzali, że „może da się obniżyć jeszcze bardziej”. 

ANALIZA KONCEPCJI - TYP ULICY



Rozwiązania komunikacyjne  zaproponowane na koncepcji zakładają ulicę 
Mińską dwukierunkową ze zawężonym do 5,5 m pasem dla ruchu kołowego,     
z ruchem rowerowym dopuszczonym w przestrzeni jezdni. 

Zwężenie ulicy wywołało bardzo dużo dyskusji na temat tej ulicy i jej 
przeznaczenia. W pierwszej chwili większość mieszkańców stwierdziła,       
że „nie ma co tu zwężać”, dopiero po chwili i po analizie ruchu samochodów 
(w trakcie realizowania dwóch punktów konsultacyjnych na terenie ulicy 
Mińskiej) rozmówcy uznali, że jest to możliwe. „Ten odzyskany kawałek ulicy 
należy przeznaczyć na parkingi”, to była najczęstsza wypowiedź,                 
która satysfakcjonowała mieszkańców. Wśród mieszkańców zwężenie 
budziło obawy:

• czy miną się dwa duże samochody (np. dwa autokary),

• czy będzie zapewnione pole skrętu pojazdów dostawczych.

W koncepcji zaproponowano rozwiązania przestrzenne i techniczne 
uspokajające ruch kołowy i poprawiające bezpieczeństwo użytkowników,          
w tym:

• spowolniono przejazd samochodów przez wyniesione powierzchnie placów 
i placyków - to rozwiązanie przez większość uczestników konsultacji zostało 

pozytywnie zaopiniowane, ponieważ zwiększa ono widoczność pieszych. 
Niektórzy rozmówcy zwracali uwagę, że wyniesienia powinny być wysokie 
(„na Saskiej Kępie wyniesienia są za małe i kierowcy igrają”),

• zmieniono geometrię jezdni na placyku Lnianym, placyku na osi                   
ul. Gocławskiej oraz na wlocie ul. Rybiej - te rozwiązania bardzo dokładnie 
były analizowane na makiecie. Część z nich zostało zaakceptowanych, 
pozostałe zostały odrzucone. Informacje na ten temat znajdują się                 
w dalszej części raportu,

• optycznie spowolniono ruch poprzez wprowadzenie kilku odcinków 
chropowatej nawierzchni w jezdni - założenie wzbudzające emocje. 
Mieszkańcy nie do końca byli przekonani do tych propozycji, ponieważ 
uważali, że to nie stanowi przeszkody, natomiast podraża koszty.

Badaczki zebrały bardzo dużo obaw dotyczących uspokojenia ruchu 
samochodowego na Mińskiej. Zdaniem sporej grupy rozmówców takie 
rozwiązanie może być „zgubne”. Będą zwiększone korki na ulicy 
Grochowskiej oraz na sąsiadujących ulicach. Kierowcy będą bardziej 
nerwowi, co wpłynie na ich szarżowanie po drogach. W efekcie ucierpieć 
mogą piesi i rowerzyści, dla których przeprowadza się zmiany. 

ANALIZA KONCEPCJI - ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE



W tym miejscu chcia łybyśmy przeanal izować rozwiązania 
komunikacyjne dotyczące ruchu na terenie ulicy Mińskiej.

Skrzyżowanie ulicy Mińskiej z Grochowską:

Zmiana skrzyżowania ulicy Mińskiej z Grochowską została bardzo 
pozytywnie przyjęta. Obecny stan jest, zdaniem kierowców i pieszych, 
niebezpieczny. „Samochody muszą podwójnie się zatrzymać, przez co 
tracimy cierpliwość, no i jeszcze trzeba się włączyć w ruch - koszmar!”, 
stwierdził mieszkaniec. Wyniesienie skrzyżowania również zostało 
zaakceptowane, ponieważ „będziemy mieć lepszy ogląd sytuacji”.

Skrzyżowanie ulicy Mińskiej z Bliską (okolice Bazaru Rogatka):

To bardzo niebezpieczne skrzyżowanie. Zmiana geometrii skrzyżowania 
została zaakceptowana przez większość uczestników. Zmieniona 
nawierzchnia (tzw. mini rondo) nie podobało się mieszkańcom, 
komentowali, że „i tak wszyscy będą jeździć po tym prosto”.       
Pojedyncze osoby stwierdziły, że przyda się to rozwiązanie wtedy, kiedy 
będzie już funkcjonował bazar - ułatwi włączanie się do ruchu kierowcom 
jadącym od strony Bazaru Rogatka. 

Pozostałe obszary nie budziły większych emocji.

Dla kilku obszarów zaproponowano stworzenie rond. Pojedyncze osoby 
zgłaszały propozycję stworzenia ronda na skrzyżowaniu z ulicą 
Grochowską, dzięki temu możliwy byłby skręt z ulicy Mińskiej w lewo. 
Inni stwierdzili, że odpowiednim miejscem jest skrzyżowanie 
Chodakowskiej z Mińską (tam zdarzają się wypadki, czasem trudno 
włączyć się w ruch), rondo w tym miejscu może usprawnić przepływ 
samochodów. 

ANALIZA KONCEPCJI - ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE



Koncepcja zakłada stworzenie kilku miejsc integracji społecznej:

Plac przed szkołą wraz z elementem rzeźbiarskim 

Miejsce spodobało się rozmówcom. Wiele osób wskazywało, że na tym terenie 
mogłaby znajdować się stacja rowerów miejskich (przeniesiona spod sklepu 
Biedronka). Część osób stwierdziło, że w tym miejscu należy postawić tablicę 
informacyjną (z systemu MSI) w co najmniej w dwóch językach (z myślą                
o turystach). Ponadto padły propozycje:

• przeniesienia obelisku Piłsudskiego,

• uwiecznienie w rzeźbie znanej osoby z Kamionka, 

• uwiecznienie w rzeźbie Agnieszki Osieckiej (która chodziła tu do szkoły),

• stworzenie bramy do Kamionka,

• stworzenie nowoczesnej rzeźby. 

Odcinek „Centrum Lokalne – Bazar Rogatka" z placykiem 
Kamionkowskim – miejsce spowolnienia ruchu kołowego

Mieszkańcy Kamionka bardzo niecierpliwią się, kiedy Bazar Rogatka zacznie 
funkcjonować. W tym miejscu krzyżuje się wiele ważnych projektów: realizacja 
bazaru, projekt z Budżetu Partycypacyjnego dot. zieleni, projekt trasy szybkiego 
ruchu rowerowego. Program tego miejsca jest bardzo bogaty.         

Odnotowałyśmy bardzo dużo pomysłów na temat stworzenia w sąsiedztwie do 
bazaru miejsca rekreacji na świeżym powietrzu: siłownie plenerowe, strefy 
work-out, place zabaw, miejsce na fontannę.

Pozostałe place (placyk Lniany oraz placyk na osi ul. Gocławskiej) nie budziły 
tyle emocji i rozmówcy nie przedstawiali dodatkowych pomysłów. 

Zarejestrowałyśmy wiele opinii mieszkańców na temat zbyt dużej liczby placów. 
Skrzyżowania ulic, zdaniem rozmówców, powinny być wyniesione oraz 
osłupkowane.

Mieszkańcy są zaniepokojeni, że na ulicy mogą pojawić się ławki. Ich zdaniem 
może to wygenerować niepokojące zachowania. Jednak odnotowałyśmy bardzo 
dużą grupę, która stwierdziła, że trzeba stawiać ławki, ponieważ na całej 
długości ulicy nie ma ani jednego miejsca do odpoczynku. W grupie osób 
zainteresowanych doposażeniem ulicy w ławki były zarówno osoby starsze, jak       
i młodzi ludzie, którzy zauważyli, że z takiej potrzeby skorzystaliby turyści. 
Wspominano również o montażu koszy na śmieci.

„Tu jest duża konkurencja w postaci terenu rekreacyjnego Soho Factory oraz   
na terenie przyszłego Bazaru Rogatka, nie ma sensu zastanawiać się nad 
dodatkowym programem wzdłuż ulicy, to ma być przede wszystkim dostępna 
ulica”. Inni mieszkańcy stwierdzali, że jest tu głośno, w związku z czym wszelki 
dodatkowy program placów nie jest tu potrzebny. 

ANALIZA KONCEPCJI - PLACE



Na co dzień tą drogą jeździ bardzo dużo rowerzystów. Zdaniem 
użytkowników ulicy rozwiązania zaproponowane dla rowerzystów nie są 
dokładnie przemyślane i są nie do przyjęcia. Mimo zmniejszenia 
prędkości samochodów do 30 km/h i zastosowania innych rozwiązań 
technicznych grupa rowerzystów biorąca udział w konsultacjach 
społecznych nie była zadowolona. Potrzeba poprowadzenia ścieżki 
rowerowej lub dobrze oznaczonych pasów rowerowych jest niezbędna, 
ponieważ w okolicy (na ulicy Szaserów) poprowadzone są ścieżki 
rowerowe. Infrastruktura rowerowa na tym terenie bardzo mocno rozwija 
się, dlatego rowerzyści nie kryli emocji gdy na koncepcji przebudowy 
ulicy Mińskiej nie znaleźli rozwiązań rowerowych. „Czy mamy się 
teleportować, jak mamy przejechać?”. Rowerzyści, tak jak inne grupy 
rozmówców, uważają, że jest tu bardzo niebezpiecznie i ciężko będzie 
się jeździło po ulicy.

„Koniecznie trzeba kontynuować drogę rowerową, która tu już prawie 
jest. Jeśli tego nie zrobimy, nie zostanie zmniejszona liczba aut 
jeżdżących po tym obszarze. Ta ulica do tego zaprasza” - opowiadała 
mieszkanka osiedla przy ulicy Mińskiej. 

Rozmawiałyśmy również z pomysłodawcami projektu rowerostrady 
projektowanej po dawnej Trasie Tysiąclecia. Trasa szybkiego ruchu 

rowerowego zakłada ruch rowerowy wzdłuż Bazaru Rogatka przez ulicę 
Mińską i trasę pod nasypem kolejowym. 

Stwierdzenie „wolałabym/wolałbym ścieżkę rowerową” padło w punktach 
konsultacyjnych ponad 60 razy. Część osób stwierdziło, że należy 
zadbać o stojaki rowerowe lub wiaty rowerowe.

Odnotowano też wiele pozytywnych opinii na temat koncepcji i jej 
propozycji dla ruchu rowerowego. Zwolennicy tego rozwiązania uważają, 
że nie należy wydzielać ruchu dla rowerzystów, ponieważ odbędzie się 
to kosztem miejsc postojowych. Z kolei inni rozmówcy mówili, że „tą 
trasą jeżdżą TIR-y i będą jeździć, a jak będzie wąsko, to rower zablokuje 
cały ruch”. 

Zdecydowanie temat ten wymaga dodatkowych analiz.

KOMUNIKACJA ROWEROWA



W koncepcji miejsca parkingowe wyznaczono po obu stronach ulicy          
w układzie prostopadłym i równoległym.  Te rozwiązania byłyby 
zaakceptowane przez mieszkańców, jednak ich liczba nie podobała się 
większości rozmówców (w niektórych miejscach wskazywano 
zastąpienie miejsc postojowych równoległych na rzecz prostopadłych). 
Zdaniem tej grupy miejsc postojowych jest zdecydowanie za mało.            
W ramach analizy wyłoniono obszary, które powinny zdaniem kierowców 
wyglądać inaczej.

Jednym z takich miejsc są okolice Biedronki. „Przez rowery miejskie 
zlikwidowano nam kilka miejsc”, opowiadali mieszkańcy. Do sklepu 
Biedronka przyjedżają mieszkańcy z dalszych części Pragi. Dlatego  ich 
zdaniem w tym miejscu liczba miejsc powinna być zwiększona. 
Proponowane drzewa w tych miejscach nie podobały się również 
społeczności z bloku obok.

Uczestnicy konsultacji zwracali również uwagę, na:

• miejsca postojowe dla dostaw (szczególnie w okolicy Biedronki i Soho 
Factory),

• miejsca postojowe dla gości Bazaru Rogatka (teraz na tym obszarze 
parkuje 50 aut, wiele osób pytało, gdzie będą miejsca tych pojazdów),

• miejsca dla taksówek,

• miejsca postoju dla autokarów.

Kilkoro mieszkańców stwierdziło, że w przyszłości należy wprowadzić 
strefę płatnego parkowania, jednak nie była to znacząca grupa. 

Odnotowałyśmy również grupę rozmówców, którzy uważają, że należy 
zmienić przyzwyczajenia komunikacyjne i przesiąść się do komunikacji 
zbiorowej i rowerowej. Stwierdzili, że zwiększając liczbę miejsc 
postojowych dla samochodów, nie zachęcamy kierowców do zmiany 
nawyku. Zebrałyśmy 47 opinii, które uważały, że liczba miejsc 
postojowych zaproponowanych na koncepcji jest wystarczająca albo za 
duża.

ANALIZA KONCEPCJI - MIEJSCA POSTOJOWE



ANALIZA KONCEPCJI - ZIELEŃ
Temat zieleni poróżnił mieszkańców ulicy Mińskiej. Z jednej strony 
miałyśmy okazję rozmawiać z osobami, które bardzo cenią sobie zielone 
ulice, z drugiej strony byli przeciwnicy tego założenia, którzy obawiali się, 
że zieleń na ulicy będzie wprowadzana kosztem miejsc postojowych lub 
innych rozwiązań technicznych. Jednak zwolenników zazielenienia ulicy 
było znacznie więcej. 

Tylko nieliczne osoby stwierdziły, koncepcja zazielenienia ulicy Mińskiej 
w okolicy sklepu Biedronka jest wskazana. Argumentowali to na wiele 
sposobów:

• może powstać zielona brama,

• może tłumić hałas i spaliny od bardzo uciążliwej ulicy Grochowskiej,

• może być tłem dla rzeźby.

Zwolennicy zazieleniania ulicy stwierdzili, że należy tu wprowadzić 
kolory. Proponowano nasadzenia drzew, które kwitną i owocują                 
w różnych kolorach, np. owocowe drzewa, jarzębina. Inni stwierdzili,         
że należy nawiązać do założeń z ulicy Terespolskiej - tam są posadzone 
robinie akacjowe. 

Drzewa powinnny być niskie, misy korzeniowe nie powinny być 
punktowe, tylko podłużne. Należy również zadbać o ich ochronę przed 
samochodami. Zwrócono uwagę, że należy sadzić drzewa duże 
(obawiano się o akty wandalizmu i łamania). 

Pojedyncze osoby stwierdziły, że koncepcja jest bardzo ostrożna                
i można wprowadzić tu jeszcze więcej zieleni. Mieszkańcy zabudowy 
przy ulicy Mińskiej (na wysokości numerów 14-18) stwierdzili, że 
„rachityczny trawnik należy albo poszerzyć albo usunąć na rzecz 
chodnika. Więcej drzew chcieliby również mieszkańcy budynku nr 33, 
„bo w czasie upałów można się po drodze upiec”.

Odnotowano również propozycje stworzenia zieleńców o wysokiej 
jakości, np. z trawami ozdobnymi, krzewami. 
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V. ZAŁĄCZNIKI



WIADOMOŚCI E-MAIL
Na kolejnych stronach raportu przedstawiono wiadomości e-mail, które 
przesłane zostały przez osoby zainteresowane tematem konsultacji 
społecznych. Badacze usunęli z treści wiadomości podpisy oraz słowa 
wstępu. Pozostała treść e-maili (bez ingerencji w pisownię) została 
przekopiowana.



WIADOMOŚCI E-MAIL
Lp. Treść wiadomości e-mail

1 Przedstawiam moje uwagi do projektu przebudowy ul. Mińskiej.
1.       Ogólna koncepcja przebudowy ulicy zasługuje na uznanie, przebudowa powinna być jak najszybciej zrealizowana.
2.       Projekt nadmiernie preferuje przeznaczenie przestrzeni ulicy pod miejsca parkingowe. W szczególności należałoby wyeliminować parkowanie 
prostopadłe, które najbardziej ingeruje w strefę , która powinna być przeznaczona dla pieszych.
3.    Jeśli parkowanie prostopadłe lub skośne ma być stosowane,  należy wprowadzić rozwiązania techniczne chroniące strefę pieszą. Inaczej 
samochody będą parkować tak, że przód samochodu blokuje część chodnika (to jest obecnie nagminne).
4     W przypadku miejsc przeznaczonych na parkowanie równoległe należy wprowadzić rozwiązania uniemożliwiające lub przynajmniej utrudniające 
parkowanie skośne, Same znaki nie wystarczą - w Warszawie można wskazać wiele miejsc przeznaczonych na parkowanie równoległe, na których 
kierowcy parkują skośnie lub prostopadle.
5.   Przestrzeń piesza powinna być chroniona przed zajęciem jej pod nielegalne parkowanie poprzez rozwiązania techniczne - pasy zieleni z 
barierkami, słupki, meble miejskie.Inaczej zostanie szybko zaanektowana pod "dzikie" parkowanie. 
6.   Projekt nie zapewnia wystarczającej wygody dla ruchu rowerowego. Należy pomyśleć o wydzieleniu strefy dla ruchu rowerowego, który na ulicy 
Mińskiej może być dość intensywny - jest to trasa "zastępcza" w stosunku do ul. Grochowskiej, gdzie nie ma  warunków do poruszania się rowerem.
7. Projekt ignoruje plany budowy tzw. Trasy Tysiąclecia na odcinku Grochowska - Nowokijowska. Moim zdaniem, ta ulica w ograniczonym przekroju 
2x1 + tramwaj powinna być jak najszybciej zbudowana jako lokalne połączenie Pragi Południe z Pragą Północ i Szmulowizną. I projekt powinien tę 
ulicę uwzględniać.   

2 chciałbym zapytać w jakim terminie planujecie państwo przebudowę ulicy Mińskiej? 
Jestem mieszkańcem Mińskiej 48 i bardzo przeszkadza mi ruch i hałas na tej ulicy, mam okna na Mińską i jest to bardzo uciążliwe w obecnej sytuacji. 
Dodatkowo niezmiernie ciężko jest wyjechać z ulicy Rybnej przy obecnym natężeniu ruchu, stojące na parkingu samochody znacznie ograniczają 
również widoczność.  
bede wdzięczny za informację jaki termin realizacji przewidują państwo na remont.

3 Chciałbym się dowiedzieć czy w planach rewitalizacji Mińskiej przewidziane jest wytyczenie jest ścieżki rowerowej tak jak ma to miejsc na 
Stanisławowskiej?
W opisie rewitalizacji nie znalazłem nic nt nawierzchni nowej ulicy, czy będzie to asfalt czy może jakaś kostka brukowa??
Kiedy planowany jest remont ulicy?
Co z odcinkiem od Chodakowskiej do Stanisławowskiej??? Były tam robione jakieś prace, ale droga po tych pracach jest połatana.
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4 jako mieszkaniec dzielnicy Praga-Południe nie mam większych zastrzeżeń odnośnie projektu przebudowy ulicy Mińskiej. Na Państwa stronie 
znalazłem jedynie krótką wzmiankę na temat małej architektury ulicy. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na formę lamp ulicznych w tym miejscu.
Historyczne fotografie wyraźnie wskazują, że do II wojny światowej ulicę rozświetlały latarnie gazowe dziewięciopalnikowe. Stanowiły one istotny 
element lokalnego krajobrazu. Obecnie tonąca w ciemnościach dzielnica Praga-Południe wymaga zastosowania lepszych form oświetlenia. W związku 
z powyższym sugerowałbym by w ramach programu rewitalizacji przy ulicy Mińskiej zamiast standardowego oświetlenia zastosować repliki tego 
modelu lamp gazowych. Według posiadanych przeze mnie informacji latarnie można przywrócić w tym miejscu np. w wersji elektrycznej z 
zastosowaniem żarówki LED, imitującej światło pierwowzoru. Ustawienie tego typu latarń z nowoczesnym systemem elektrycznym przyczyni się do 
rozjaśnieni ulicy, a przez to ulica stanie się bezpieczniejsza i bardziej dostępna. Ponad to stylowa, skromna oprawa wyeksponuje reprezentacyjny 
charakter tej drogi.
Poniżej załączam linki:
1. Przedwojenne zdjęcie ulicy:
https://www.facebook.com/118626571600498/photos/a.149057968557358/202095439920277/?type=3&theater 
2. Ten sam model oświetlenia ulicznego na Powiślu:
http://www.srodmiescie.warszawa.pl/ulica-137-ulica_franciszka_salezego_jezierskiego.html 

https://www.facebook.com/118626571600498/photos/a.149057968557358/202095439920277/?type=3&theater
http://www.srodmiescie.warszawa.pl/ulica-137-ulica_franciszka_salezego_jezierskiego.html
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5 Widziałam zarówno koncepcję przebudowy ul. Mińskiej, jak i Bazaru Rogatka - wszystko wygląda najprawdę dobrze - cieszy mnie to, że ta okolica 
zmienia się na plus.
Jeśli chodzi o moje uwagi co do przebudowy ul. Mińskiej:
1) Zdecydowanie potrzeba więcej drzew i szerokiego chodnika - ale widzę, że to jest w koncepcji uwzględnione.
2) Widzę potrzebę stworzenia większej liczby kawiarni, przyjemnych miejsc do posiedzenia przy kawie/herbacie. Obecnie na Mińskiej jest już kilka 
dobrych restauracji, jednak wciąż brakuje miejsca na luźne spotkanie przy kawie. Poza tym, potrzebne jest stworzenie takich miejsc przy samej 
Mińskiej, a nie tylko na terenie SoHo. Bez nich Mińska pozostaje dość pusta.
3) Lokalny skwer na rogu Kamionkowskiej i Mińskiej potrzebuje więcej zieleni, ale wydaje mi się, że jest zbyt mały, aby zmieściła się tam strefa sportu i 
plac zabaw, zwłaszcza że sporo będzie się działo na Bazarze Rogatka. Aby uniknąć chaosu, warto sport i plac zabaw przenieść na miejsce na północ 
od Placyku Kamionkowskiego - teraz tam jest nieuporządkowana zieleń i bodajże skład butelek, szpecące okolicę.
4) GDDKiA to budynek, który raczej straszy wyglądam, więc trzeba zwrócić uwagę na "przykrycie" go drzewami od strony Mińskiej i o to, aby Placyk 
Jutowy był wizualnie odgrodzony od parkingu przy budynku.
5) Zachowanie bruku na Kamionkowskiej - zdecydowanie tak! :)
6) Wschodnia część ul. Mińskiej to miejsce, gdzie znajdują się nieestetyczne płoty i ogrodzenia. Nie wiem, czy można coś z tym zrobić - ale na pewno 
na razie nie dodaje to uroku...
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6 Działając jako przedstawiciel nowego inwestora Yareal Polska terenu zwanego „Soho Factory” chciałabym zgłosić swoje propozycje do odcinka 
między ul. Głuchą, a ul. Gocławską:
W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi przebudowy ul. Mińskiej oraz planowaną na terenie SOHO Factory inwestycją przez Yawa Spółka 
z o.o. 4 Sp.k. zwracamy się z prośbą o uwzględnienie planowanej inwestycji w projekcie przebudowy ulicy.
Głównym założeniem projektu SOHO jest takie kształtowanie zespołu aby zachować niepowtarzalny nastrój tego miejsca. SOHO, które proponujemy 
będzie unikatową i otwartą dzielnicą tętniąca życiem. Cel ten chcemy uzyskać zarówno w płaszczyźnie architektonicznej, funkcjonalnej jak i 
urbanistycznej. Kubatury budynków odzwierciedlają główne kierunki w istniejącej zabudowie.
Zabudowa przy ul. Mińskiej ma charakter zabudowy plombowej i uzupełniające o wysokości dostosowanej do bezpośredniego sąsiedztwa, to jest 
maksymalnie V. Budynek „I” przylega ścianą szczytową do budynku istniejącego na całej długości. Szerokość elewacji frontowej wynosi ok 13 m.
Część frontowa budynku „J” zakłada realizację budynku w ostrej granicy ścian szczytowych. Koncepcja budynku „J” dopuszcza możliwość 
zaprojektowania w części środkowej placyku - przestrzeni publicznej nawiązującej do skali przerwy w zabudowie pomiędzy budynkiem „I” oraz 
zabytkowym budynkiem KRUS-u przy ulicy Mińskiej.
Wjazdy do garaży podziemnych zapewnione będą w bryłach obu budynków od strony ul. Mińskiej.
Wszechstronny program funkcjonalny i programowy jest jednym z filarów koncepcji. W poziomie parterów przewidujemy usługi ogólnodostępne. Warty 
podkreślenia jest specyficzny charakter budynku „J”, który w zamierzeniu ma być sercem usługowym zespołu, który posiadać będzie pasaż łączący 
Mińską z parkiem w głębi działki.
Załączniki:
1.       Zakres opracowania terenu wzdłuż ul. Mińskiej na terenie SOHO Factory
2.       Projekt koncepcyjny planowanej inwestycji wzdłuż ul. Mińskiej

Powyższa ilustracja jest załącznikiem z wiadomości e-maila. Rysunek szczegółowy został przekazany pracowni DAWOS Sp. z o.o.



• Koncepcja jest dostępna na stronie internetowej: www.konsultacje.um.warszawa.pl/koncepcja_przebudowy_ul_minskiej  

• Raport z konsultacji społecznych jest dostępny na stronie internetowej: www.konsultacje.um.warszawa.pl/
jaka_ulica_minska 

• Warto śledzić informacje dotyczące rewitalizacji na stronie internetowej: www.rewitalizacja.um.warszawa.pl

• Warto śledzić profil na portalu społecznościowym poświęcony rewitalizacji: www.facebook.com/RewitalizacjaWarszawa/ 

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/koncepcja_przebudowy_ul_minskiej
http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/jaka_ulica_minska
http://www.rewitalizacja.um.warszawa.pl
http://www.facebook.com/RewitalizacjaWarszawa/
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Realizatorzy konsultacji społecznych i raportu: Ludwika Ignatowicz, Matylda Gąsiorowska


