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Spokojna Kazimierzowska

• uspokojenie ruchu na ul. Kazimierzowskiej przez montaż azylów na 
wszystkich przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na odcinku 
Odyńca – Madalińskiego

• wyznaczenie kontrapasa rowerowego na odcinku Narbutta - Rakowiecka. 



Spokojna Kazimierzowska

• Stan realizacji: Odbyły się dwa spotkania w ZDM i z Inżynierem Ruchu 
m.st. Warszawy. Jesteśmy w trakcie przygotowywania opisu przedmiotu 
zamówienia oraz przygotowania dokumentów do przetargu na wybór 
projektanta. Planowany okres rozpoczęcia robót to sierpień 2015. 

• Data aktualizacji: czwartek, 9 kwiecień, 2015 

• Realizowany przez: Wydział Inwestycji i Infrastruktury 

• Brak kontaktu urzędu dzielnicy i ZDM z autorką projektu

• Na ul. Kazimierzowskiej trwa realizacja innego projektu drogowego 
(przebudowy przejść dla pieszych), o którym mieszkańcy dowiedzieli się 
w momencie wejścia robotników na budowę.

• Inwestycja zagrożona opóźnieniem



Nowy chodnik - wygodne dojście 
do Galerii Mokotów i biurowców



Nowy chodnik - wygodne dojście 
do Galerii Mokotów i biurowców

• Projekt składa się z 3 powiązanych ze sobą działań. Wszystkie dotyczą 
uporządkowania przestrzeni publicznej między ul. Rzymowskiego, ul. 
Orzycką, Al. Lotników i Al. Wilanowską. Proponowane działania są 
następujące: 

• 1. Budowa chodnika pomiędzy wieżowcem przy ul. Orzyckiej 25 
a przystankiem autobusowym przy Al. Wilanowskiej. 

• 2. Remont i poszerzenie chodnika wzdłuż Al. Lotników między 
przystankiem autobusowym przy Al. Wilanowskiej a wylotem ul. Orzyckiej. 

• 3. Usunięcie reklam znajdujących się na terenie szkoły zawodowej przy 
skrzyżowaniu ul. Rzymowskiego i Al. Wilanowskiej. 



Nowy chodnik - wygodne dojście 
do Galerii Mokotów i biurowców



Nowy chodnik - wygodne dojście 
do Galerii Mokotów i biurowców

• Stan realizacji: W dniu 9 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielem 
ZDM na którym uzgodniono szczegóły realizacji zadania. Trwa procedura 
wyłonienia projektanta. Planowany termin rozpoczęcia robót wrzesień / 
październik 2015r. 

• Data aktualizacji: wtorek, 24 marzec, 2015 

• Realizowany przez: Wydział Inwestycji i Infrastruktury

• Brak kontaktu urzędu dzielnicy z autorem projektu pomimo licznych 
telefonów i kilku wysłanych listów elektronicznych

• Realizacja inwestycji raczej nie jest zagrożona, ale może odbyć się 
niezgodnie z założeniami projektu



Bartycka bezpieczna dla pieszych

• Dotyczy ul. Bartyckiej od nr 18 do skrzyżowania z ul. Czerniakowską. 

• Projekt zakłada budowę chodnika oraz azyli dla pieszych na ul. Bartyckiej , 
po jej północnej stronie. 
– ul. Rodzynkowa - przystanek Figowa (250 m) 

– ul. Ku Wiśle - skrzyżowanie z ul. AK Północ (450 m) 

– ul. Bartycka 173 - skrzyżowanie z ul. Czerniakowską (300 m) 

– 2 azyle na przejściach dla pieszych na wysokości ul. Ku Wiśle i przy ul. Bartyckiej nr 24. 



Bartycka bezpieczna dla pieszych

• Stan realizacji: W dniu 9 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielem 
ZDM, na którym uzgodniono szczegóły realizacji zadania. W opracowaniu 
materiały do zlecenia dokumentacji projektowej. Planowany termin 
wyłonienia projektanta to marzec. Wykonanie projetku marzec / czerwiec. 
Roboty wrzesień / listopad. 

• Data aktualizacji: wtorek, 24 marzec, 2015 

• Realizowany przez: Wydział Inwestycji i Infrastruktury dla Dzielnicy 
Mokotów

• Na etapie weryfikacji nie zauważono, że nie ma miejsca na budowę azylów

• Zamiast azylów zostaną zastosowane inne urządzenia brd

• Realizacja projektu raczej nie jest zagrożona, ale zostanie wykonane co 
innego niż było poddane pod głosowanie
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