Spotkanie
podsumowujące
konsultacje społeczne
„Jaki park zamiast plaży?”

◉ Zbiór najważniejszych informacji na temat konsultacji
społecznych „Jaki park zamiast plaży?”
◉ Prezentacja wyników konsultacji społecznych wraz z
wytycznymi do konkursu:
• zieleń i wypoczynek
•zabudowa i usługi
• komunikacja
• charakter miejsca
◉ Co będzie działo się dalej?
◉ Dyskusja

Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne nie są referendum ani głosowaniem, wyniki konsultacji są głosem doradczym,
pomagającym tak zmienić projekty urzędu, aby odpowiadały na potrzeby mieszkańców – ostateczną
decyzję podejmują rządzący i to oni biorą za nią pełną odpowiedzialność.
Celem konsultacji jest wypracowanie rozwiązań, które będą uwzględniały głos mieszkańców – a więc
zmiana początkowych projektów i pomysłów. Ostateczne projekty mogą zawierać większość
zgłoszonych potrzeb, a czasem tylko niewielką ich część. Wszystko zależy od posiadanego przez
dany urząd budżetu, uwarunkowań prawnych i możliwości.
Trudno mówić o jednolitej „woli mieszkańców” czy jednolitych „wynikach konsultacji” – zazwyczaj głosy
ze strony mieszkańców są bardzo różne, zgłaszane są przeciwstawne pomysły, pojawiają się głosy i
argumenty „przeciw” jaki i „za” danym rozwiązaniem.
Konsultacje społeczne to proces, który powinien trwać minimum 21 dni. W trakcie konsultacji
mieszkańcy powinni mieć możliwość zgłaszania swoich uwag na różne sposoby np. on-line, na
warsztatach, osobiście w trakcie spotkania – konsultacje nie mogą być więc pojedynczym spotkaniem!
Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami m.st. Warszawy (z dnia 11 lipca 2013 r.).
za: http://konsultacje.um.warszawa.pl/o-konsultacjach

Konsultacje społeczne „Jak park zamiast plaży?”

◉ czas zbierania informacji: 21 dni
◉ różne formy: spotkanie informacyjne, warsztaty, punkty
konsultacyjne, spacer badawczy, e-mail
◉ ostatnim momentem na wypowiedzenie się jest dzisiejsze
spotkanie podsumowujące
◉ raport - ogólnodostępny z wytycznymi do konkursu
◉ charakter jakościowy - nacisk na poznanie potrzeb osób
uczestniczących w procesie

Zespół realizujący konsultacje społeczne

◉ interdyscyplinarny zespół składający się z:
• architekta, urbanisty - Małgorzata Denis
• architektów krajobrazu - Maja Skibińska, Aleksandra Wiktorko-Rakoczy
• antropologa - Katarzyna Wala
• socjologa - Ludwika Ignatowicz
◉ rola badaczy:
• stworzenie społecznej diagnozy funkcjonowania obszaru (stan
istniejący)
• zebranie potrzeb i pomysłów dot. obszaru opracowania
• stworzenie społecznych wytycznych do konkursu

Promocja konsultacji społecznych

◉ plakaty, pocztówki konsultacyjne,
GIF
◉informacje umieszczone na: stronie
internetowej Urzędu Dzielnicy
Wilanów, platformie konsultacji
społecznych,
◉ e-mail do organizacji
pozarządowych oraz aktywnych
mieszkańców
◉ komunikat w Informatorze
Wilanowski

Promocja konsultacji społecznych

◉ plakaty (A3, B1) i pocztówki
konsultacyjne rozdystrybuowane
w najbliższym sąsiedztwie oraz
w ważnych miejscach m.in.:
biblioteki, szkoły, dom kultury,
orlik, WOM.

◉ rozmowy z osobami z dalszych terenów,
m.in. Wilanowa, Sadyby, Stegien
◉ rozmowy z najbliższymi sąsiadami
◉ rozmowy z użytkownikami przestrzeni:
osoby biegające, spacerujący młodzi rodzice
(z wózkami, małymi dziećmi), osoby z psami

◉ rozmowy z mieszkańcami
Miasteczka Wilanów,
◉ rozmowy z osobami, które
mieszkają wzdłuż Osi
Królewskiej

◉ udział mieszkańców
posiadających psy,
◉ udział mieszkańców
sąsiadujących z terenem parku

fot. Maksymilian Chołuj

◉ udział przedstawicieli Muzeum
Pałacu Wilanowa,
◉ udział mieszkańców sąsiadujących
z terenem parku
◉ udział Młodzieżowej Rady Dzielnicy

◉ udział aktywnych mieszkańców,
przedstawicieli NGO,
◉ udział osób zainteresowanych
udziałem w konkursie, studentów
◉udział Młodzieżowej Rady Dzielnicy

Analiza wiadomości e-mail
◉na adres parkwilanów@um.warszawa.pl wpłynęło w sumie 118 wiadomości e-mail
◉ różny charakter wiadomości:
• indywidualny
• reprezentujący daną grupę (przedstawiciele organizacji pozarządowych, właściciele psów)
• bazujący na wzorze
• z załącznikami (pisma, zdjęcia, linki, mapy)
• popierające postulaty organizacji pozarządowych
• wiadomości wysłane w imieniu młodzieży, dzieci
• informujący o stworzonej petycji, pod którą podpisało się 142 osób
◉ chętni do pomocy przy projektowaniu/konkursie - sąsiedzi
◉ chętni do dzielenia się wiedzą/doświadczeniem (np. dot. dogparku)
◉ osoba spoza Wilanowa, która chce się tu przeprowadzić (Bródno)
◉ pojedyncze e-maile od osób, które nie zrozumiały tematu konsultacji społecznych

◉ „(…) Park z dużymi pięknymi drzewami, zadbanymi, magicznymi alejkami, z intymną łąką do
piknikowania, wzbogacony o ciekawie zaprojektowane ławki/leżaki (…)”
◉ “Chcę by przy parku był budynek przenikający się z zielenią, z którego można korzystać
przez cały rok. Chcę by była w nim np. kawiarnia, księgarnia, galeria sztuki, sala spotkań dla
mieszkańców, salka dla studyjnego kina”.
◉ „Przedpole Pałacu w Wilanowie to miejsce o szczególnym znaczeniu historycznourbanistycznym. Dlatego w tym miejscu powinien powstać starannie zaprojektowany Park. (…).”
◉„Miasteczko potrzebuje terenów zielonych, z jak największym udziałem powierzchni
biologicznie czynnej”

◉ wiadomości bazujące na
wzorze

◉ „Postuluję pozostawienie dog parku na terenie planowanego parku.
Wnoszę również, aby wybieg dla psów był powiększony, ponieważ
obecny jest stanowczo za mały. Ponadto potrzebna jest dodatkowa
infrastruktura w postaci oświetlenia, bezpiecznych dwuetapowych wejść
oraz altany”.
◉ “(…) wybieg dla psów to również atrakcyjne miejsce dla dzieci, które
nie mają psa ale mogą go tu pogłaskać lub pobawić się w bezpieczny
sposób”
◉ wiadomości od konkretnej
grupy użytkowników

◉ informacja o petycji

◉ „Popieram postulaty społeczności lokalnej
Miasteczka Wilanów urządzenia w miejscy plaży - parku
z dużymi pięknymi drzewami, zadbanymi alejkami, z
łąką do piknikowania, wzbogacony o ciekawie
zaprojektowane ławki/leżaki, rzeźby itp ... Żadnych
płotów czy wydzielonych, bez ogrodzonych stref. (…)”

◉ wiadomości mające na celu
poparcie stanowiska organizacji
pozarządowych

Konsultacje społeczne w liczbach

◉ realizacja spotkania informacyjnego - 26 osób (wpisanych
na listę obecności)
◉ realizacja dwóch punktów konsultacyjnych - ponad 300 osób
(liczenie za pomocą klikera)
◉ realizacja dwóch warsztatów konsultacyjnych - 33 osoby
(wpisane na listę obecności)
◉ realizacja jednego spaceru badawczego - 12 osób
◉ liczba przesłanych e-mail przez aktywnych mieszkańców 118 e-mail
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Zieleń i
wypoczynek

Zabudowa,
usługi

Komunikacja

Charakter
miejsca

Zieleń i wypoczynek

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Fot. A.Wiktorko-Rakoczy

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Fot. A.Wiktorko-Rakoczy

STAN ISTNIEJĄCY – AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW

◉korzystanie z placu zabaw,
◉korzystanie z siłowni plenerowej,
◉korzystanie z wyposażenia street workout’u,
◉aktywności z psami na terenie Dog Parku,
◉spacery, biegi i jazda na rowerze wzdłuż Potoku Służewieckiego.
Miejsca służące do rekreacji są uczęszczane, a istniejące elementy programowe zostały uznane za
potrzebne.

PROBLEMY I BRAKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

๏duże natężenie hałasu ulicznego,
๏spaliny,
๏często wieje wiatr,
๏brak cienia,
๏brak infrastruktury służącej do kameralnego wypoczynku, takiej jak
miejsca do siedzenia. Ławki znajdują się na ogrodzonym placu zabaw i
służą tej wydzielonej strefie,
๏brak urządzeń do zabaw dla najmłodszych dzieci,
๏stan zagospodarowania oraz układ przestrzenny terenu nie sprzyja
korzystaniu z trawników, które nie są wykorzystywane na potrzeby
mieszkańców.

KONFLIKTY

Sąsiedztwo ruchliwych ulic a wypoczynek:
◉„to nie jest dobre miejsce do wypoczynku. Problemem jest hałas”
Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej a aktywności
w parku – obawy mieszańców dotyczące:
◉zakłócania spokoju, hałasu w parku (uciążliwości związane z budynkiem,
skatepark, plac zabaw zbyt blisko okien, imprezy, przebywanie ludzi w bliskim
sąsiedztwie okien budynków).
◉uciążliwości związanych z wieczornym przebywaniem na terenie osób
spożywających alkohol (obecnie brakuje miejsc do siedzenia, więc ta uciążliwość nie
jest odczuwalna) i zanieczyszczających teren
◉ograniczenia atrakcyjnego widoku z okien wyższych kondygnacji przez nowe
elementy zagospodarowania parku.

KONSULTACJE – OMAWIANE ZAGADNIENIA
◉ JAKIE FUNKCJE I FORMY ZIELENI POWINNY
ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PARKU?
◉ REPREZENTACYJNOŚĆ,
◉ WYPOCZYNEK,
◉ INTEGRACJA.

◉ JAKIE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
POWINNY SIĘ TU ZNALEŹĆ?
◉ ELEMENTY WODNE,
◉ RZEŻBA TERENU,
◉ ELEMENTY RZEŹBIARSKIE.

◉ JAKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA WARTO
UWZGLĘDNIĆ?
◉ MAŁA ARCHITEKTURA,
◉ WYPOSAŻENIE DLA RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH,
◉ OŚWIETLENIE,
◉ INNE….

POTRZEBY
ZBIEŻNE OPINIE: w obszarze przyszłego Centrum Lokalnego potrzebny jest „park z prawdziwego
zdarzenia”, „najważniejszy jest park”.
KLASYFIKACJA POTRZEB

๏potrzeby przestrzenne - dotyczące układu przestrzennego, strefowania parku,
๏potrzeby funkcjonalne - dotyczące sposobu zagospodarowania sprzyjającego
aktywnościom, wyposażenia pakru,
๏potrzeby społeczne - dotyczące pozamaterialnych oczekiwań względem
przestrzeni,
๏potrzeby estetyczne - dotyczące wyglądu całego parku oraz poszczególnych jego
elementów,
๏potrzeby przyrodnicze - dotyczące ekologii, fauny i flory przyszłego parku.

POTRZEBY PRZESTRZENNE
◉park „z prawdziwego zdarzenia”,
◉izolacja terenu od hałasu i spalin („bez poczucia, że jest się na ulicy”), a także od
sąsiadującej zabudowy,
◉strefowanie przestrzeni parku (część poświęcona aktywnościom i część zaciszna),
◉przestrzeń do wypoczynku, bez „przeładowania programem”, „teren jest za mały,
by wprowadzić bogaty program”, „przestrzeń musi mieć swój oddech”,
◉przestrzeń do wykorzystywania przez mieszkańców – „pozwólmy ludziom to
sformatować”,
◉połączenie Osi Królewskiej, spójność osi.

POTRZEBY FUNKCJONALNE
◉relaks,
◉siedzenie, leżenie, piknikowanie na trawie,
◉spacery,
◉sport, aktywność fizyczna,
◉atrakcje dla dzieci,
◉wydzielona przestrzeń dla najmłodszych dzieci,
◉gry stolikowe, planszowe,
◉wybieg dla psów i miejsce spotkań ich właścicieli,
◉aktywność zimowa,
◉mała architektura, wyposażenie – siedziska, leżaki, źródełko, zdrój.

POTRZEBY SPOŁECZNE
Integracja
◉integracja mieszkańców – miejsce spotkań, przestrzeń dla imprez
o charakterze lokalnym, takich jak targi śniadaniowe, kiermasze, projekcje filmowe,
◉współprzebywanie w przestrzeni przedstawicieli różnych grup wiekowych lokalnej
społeczności,
◉rodzinny charakter parku, „spacery z wnukiem”

Bezpieczeństwo
◉strefowanie aktywności, komfort użytkowania parku przez każdą
z grup użytkowników,
◉bezpieczeństwo po zmroku – oświetlenie terenu.

POTRZEBY ESTETYCZNE
◉układ nasadzeń – przemyślana kompozycja zieleni wysokiej i niskiej,
◉duże drzewa „już teraz, nie za 20 lat”,
◉elementy zagospodarowania – wpisane w park, o atrakcyjnym wyglądzie,
dostosowane do charakteru miejsca,
◉układ wodny – zwiększający atrakcyjność wizualną przyszłego parku,
◉urozmaicenie rzeźby terenu,
◉wydobycie walorów Potoku Służewieckiego i uporządkowanie jego otoczenia,
◉powiązanie widokowe z Pałacem w Wilanowie,
◉pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości.

POTRZEBY PRZYRODNICZE
◉roślinność – różne formy i wysokości, piętra roślinności, zróżnicowanie
gatunkowe, zastosowanie roślin rodzimych,
◉oczyszczanie powietrza - roślinność gęsta, filtrująca,
◉park przyjazny zwierzętom (siedliska i pożytki dla ptaków, zaproszenie do parku
ptaków śpiewających oraz innych zwierząt, karmniki, poidełka, „łąka dla
pszczółek” ),
◉ucieczka od miejskiego zgiełku na „łono natury”, obecność dzikich elementów „by
się schować”.

KONTROWERSJE
◉boiska – część mieszkańców uznała, że na terenie przyszłego parku powinny
znaleźć się boiska, ale pojawiały się też opinie, że boiska już są przy Royal Wilanów,
nie warto dublować funkcji.
◉skatepark – wielu zwolenników, ale i przeciwników, „to nie miejsce na taki obiekt”.
◉układ wodny – większość mieszkańców jest zdania, że warto wprowadzić układ
wodny na teren parku. Propozycje dotyczyły różnych form, takich jak fontanna,
oczko wodne, sadzawka, kaskady, płytka woda do brodzenia. Fontanny oprócz
zwolenników mają też przeciwników – „fontanny są nudne”, są już w okolicy.
Zanotowano dwa przeciwstawne stanowiska dot. istniejącego kanału na Osi przedłużenie kanału i wydobycie jego walorów vs „schowanie” kanału pod ziemię.
Pojawiały się również opinie, aby nie wprowadzać wody i głosy uzależniające
decyzję od pomysłu na koncepcję całego terenu („nie wpychać na siłę wody”).
◉strefy specjalnego przeznaczenia i ich grodzenie – Otwarta przestrzeń z
elementami zagospodarowania wkomponowanymi w park vs wydzielone strefy
aktywności, głównie dla dzieci: „grodzenie ma sens, gdy są dzieci”.

POMYSŁY ZGŁOSZONE PODCZAS PRACY
WARSZTATOWEJ
◉Aranżacja zielonego dachu budynku usługowego o bezpiecznym nachyleniu
dostosowanego do rekreacyjnego wykorzystywania przez mieszańców (siedzenie na
trawie, kino letnie, górka saneczkowa)
◉Propozycja ciągu spacerowego wzdłuż Osi Królewskiej, uwzględniająca aranżację
przyjaznej przestrzeni dla mieszańców, z ciekawym programem wypoczynkowym,
szpalerami drzew, siedziskami oraz opcją wprowadzenia elementów wodnych,
wałów ziemnych, z wariantem dopuszczającym schowanie istniejącego kanału pod
ziemię.

WYTYCZNE OGÓLNE
◉aranżacja przestrzeni do relaksu, kameralnego wypoczynku mieszkańców
◉przestrzeń otwarta, bez ogrodzonych stref specjalnego przeznaczenia
(z wyłączeniem wybiegu dla psów)
◉stworzenie przestrzeni bezpiecznej dla użytkowników
◉zastosowanie zasad projektowania uniwersalnego, takich jak użyteczność
przestrzeni parku dla wszystkich użytkowników, funkcjonalność i łatwość korzystania
z elementów wyposażenia, dostępność terenu i brak barier komunikacyjnych
◉wprowadzenie układu kompozycyjnego roślinności wysokiej i niskiej, z założeniem
sadzenia dużych drzew (obwód pnia min. 20-25 cm), wskazana propozycja
parametrów jakościowych dla zaprojektowanej roślinności, z dopuszczeniem
zróżnicowania wielkości materiału roślinnego w różnych strefach parku

WYTYCZNE – AKTYWNY WYPOCZYNEK

◉elementy do zabaw dla dzieci wpisane w park (zalecana propozycja ciekawych
form) - elementy o charakterze indywidualnym, autorskim wkomponowane w
charakter parku, zalecane uwzględnienie aspektu edukacyjnego (strefy 1, 2, 4)
◉wskazane wytyczenie strefy zabaw dla małych dzieci zlokalizowanej w
sąsiedztwie projektowanego obiektu usługowego w strefie wygrodzonej za pomocą
zieleni lub rzeźby terenu (strefa 4)
◉uwzględnienie elementów mogących służyć do ćwiczeń/ewolucji na wrotkach,
rolkach, deskorolkach - wkomponowanych w przestrzeń parku (strefy 1, 2, 4)
◉uwzględnienie aktywności zimowych
(np.: ślizgawka, górka saneczkowa)

WYTYCZNE – AKTYWNY WYPOCZYNEK

◉zachowanie urządzeń street workout-u (strefa 3)
◉wskazane przesunięcie siłowni w okolicę street workout-u, uzupełnienie o
urządzenia dla seniorów (strefa 3)
◉Dog Park - wskazana zmiana układu, lokalizacji, wskazana aranżacja na obecnie
niezagospodarowanym pasie terenu wzdłuż Al. Wilanowskiej linearnego układu
atrakcji dla psów i miejsc spotkań ich właścicieli. Wzbogacenie wyposażenia
wybiegu dla psów w altanę, śluzy wejściowe oraz oświetlenie (strefa 3)

WYTYCZNE – BIERNY WYPOCZYNEK

◉aranżacja polan wypoczynkowych, miejsc do piknikowania, z uwzględnieniem
przestrzeni dla gier stolikowych, w układzie przestrzennym umożliwiającym
wykorzystanie terenu do organizacji kameralnych imprez, takich jak targi
śniadaniowe, kiermasze, występy (strefy 1, 4)

WYTYCZNE – ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA I WYPOSAŻENIE

WYTYCZNE – ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA I WYPOSAŻENIE

◉zaprojektowanie elementu wodnego lub układu elementów, z możliwością
wariantową wykorzystania jako ślizgawka w okresie zimowym (strefy 1, 6)
◉wydobycie potencjału Potoku Służewieckiego poprzez uporządkowanie jego
otoczenia, wprowadzenie elementów zagospodarowania przyczyniających się do
zwiększenia atrakcyjności tego terenu (strefa 2)
◉lokalizacja zdroju, źródełka z wodą pitną, poidełka
◉zróżnicowanie rzeźby terenu, np.: górka saneczkowa, wgłębnik,
wały ziemne, pagórki urozmaicające
miejsca wypoczynku (strefy 4 i 5)

WYTYCZNE – ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA I WYPOSAŻENIE

◉wprowadzenie elementów małej architektury - ławki, siedziska, leżaki, kosze
na śmieci
◉wskazana propozycja autorskich elementów wyposażenia (ciekawe, oryginalne,
wielofunkcyjne, nieoczywiste, wpisane w specyfikę miejsca)
◉opcjonalnie zalecane jest zaproponowanie mobilnych elementów wyposażenia
(meble, wyposażenie, które można wystawić i zabrać - leżaki, przenośne
bramki do gry)
◉propozycja oświetlenia parku dostosowanego do charakteru miejsca (oświetlenie
zapewniające bezpieczeństwo, niezbyt wysokie lampy, pasujące formą do otoczenia)

WYTYCZNE – ZIELEŃ

WYTYCZNE – ZIELEŃ TEREN DAWNEJ „PLAŻY WILANÓW”

WYTYCZNE – ZIELEŃ TEREN DAWNEJ „PLAŻY WILANÓW” (STREFY: 1,2,3,4,5)

◉izolacja od strony ulic szpalerem drzew i gęstymi krzewami, preferowane
zastosowanie gatunków roślin o właściwościach fitoremediacyjnych oczyszczających powietrze (strefa 2)
◉izolacja zielenią od strony istniejącej zabudowy wielorodzinnej - nasadzenia o
charakterze reprezentacyjnym, drzewa, krzewy, strefa bez wyposażenia służącego
wypoczynkowi (strefa 5)
◉aranżacja polan wypoczynkowych, trawników parkowych (strefy 1, 2, 4)
◉uwzględnienie aspektu bioróżnorodności - pożytki dla ptaków, zwierzęta w parku,
łąka kwietna na fragmencie terenu
◉stosowanie rodzimych gatunków drzew i krzewów, komponujących się z
otaczającym krajobrazem

WYTYCZNE – ZIELEŃ OŚ KRÓLEWSKA

WYTYCZNE – ZIELEŃ - OŚ KRÓLEWSKA (STREFA 6)

◉propozycja programu na zagospodarowanie Osi Królewskiej - atrakcyjny park
linearny, projekt Osi Królewskiej minimum do Pomnika Jana III Sobieskiego,
◉spójna koncepcja zagospodarowania Osi Królewskiej, z zachowaniem spójności
przestrzennej całego obszaru
◉wskazane wprowadzenie alei drzew wzdłuż Osi Królewskiej
◉wskazane wprowadzenie elementów wodnych w Osi Królewskiej (spójny układ
wodny podkreślający osiowy charakter założenia),
◉do rozważenia propozycja rozwiązań przestrzennych umożliwiających
użytkownikom interakcję z wodą (np.: układ siedzisk przy wodzie, alternatywna droga
komunikacji w otoczeniu wody, płytka woda do brodzenia)
◉wskazane wprowadzenie wyposażenia służącego wypoczynkowi
◉symboliczne podkreślenie osi za pomocą światła

Zabudowa i usługi

WYTYCZNE – MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
◉ Przeznaczenie dla zieleni publicznej i unikalnego obiektu kubaturowego o

funkcjach publicznych sportu, rekreacji lub kultury,

◉ Maksymalna wysokość zabudowy do 9m ,
◉ Minimalnie 55% pow. biologicznie czynnej,
◉ Zagospodarowanie terenu winno być ściśle skoordynowane z urządzeniem
terenów publicznych,

◉ 35 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni użytkowej,
◉ Zakaz budowy ogrodzeń zamykających dostęp do terenów zieleni,

KONSULTACJE – OMAWIANE ZAGADNIENIA

◉ CZY W OGÓLE WPROWADZAĆ
OBIEKTY KUBATUROWE NA TEN
TEREN?
◉ JAKI RODZAJ FUNKCJI MÓGŁBY
ZOSTAĆ WPROWADZONY NA TEN
OBSZAR?
◉ JAKA FORMA ZABUDOWY? ILE
BUDYNKÓW I JAKIE?

ZBIERZNE OPINIE DOTYCZĄCE FORMY ZABUDOWY

◉Bez zabudowy
„Szkoda miejsca na zabudowę, za mało jest zieleni”
Bez zabudowy, tylko toalety

◉Kilka pawilonów, 3-4 obiekty
„pawilon nawiązujący do ratusza”,
„pawilon tak, jak na bulwarach warszawskich”
„pawilon jak na skwerze Hoovera”,
Przeszklone,
Niskie,
drewniane

◉Jeden budynek
budynek z dachem płaskim, zielonym
Budynek z dachem ze spadkiem, tak żeby mogła powstać tu górka do posiedzenia latem i do zjeżdżania zimą
Budynek, który może mieć kondygnację podziemną, a dach w formie pagórków

ZBIERZNE OPINIE DOTYCZĄCE FORMY ZABUDOWY

◉Wygląd obiektu
Budynek, który jest „wizytówką Wilanowa”
„nietuzinkowy budynek zanurzony w ziemi”.

◉Dodatkowe postulaty mieszkańców
Zielona ściana, ścianka wspinaczkowa
zabudowa tak, ale oddzielona od istniejących budynków mieszkalnych szpalerem drzew, „oddzielenie
przestrzeni prywatnej od publicznej”.
budynek przeznaczony na gastronomię i kulturę, którego wnętrze przechodzi płynnie w zewnętrze.
Budynek bez definiowania wejścia, budynek otwarty
budynek zawiera przestrzeń "na kulturę", tj. przestrzeń która będzie udostępniania na podstawie programu a
nie wysokości oferty najmu,

FUNKCJA PODSTAWOWA BUDYNKU

Miejsce integracji

Miejsce
pracy dla
młodzieży

Miejsce
(sala) zabaw
dla dzieci

Miejsce
Sala
spotkań do
widowiskowa
osób
,
starszych,
Mini sala
Warsztaty
kinowa
dla seniorów

Bank czasu

Klub
osiedlowy

Miejsce
wyciszenia

„przechowal formie małej
sceny na
nia dzieci”
imprezy
podobnie jak
lokalne,
w
festiwale
Skandynawii
filmowe,

FUNKCJE TOWARZYSZĄCE

◉Biblioteka wielonarodowościowa,
◉Czytelnia,
◉Punkt wymiany książek,
◉Toalety bezpłatne, na zewnątrz budynku,
◉Kawiarnia, klubokawiarnia, propozycja nazwy „Sobieski”,
◉Przestrzeń kulturalno-artystyczna (komercyjna): księgarnia,
◉Galeria artystyczna,
◉Wypożyczalnia leżaków, kręgli, sprzętu do gier sportowych, gier planszowych,
koców

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZABUDOWY
Rodzaj (forma) zabudowy

◉ niskie budynki lub budynek
◉ maksymalna wysokość zabudowy 6m nad poziomem terenu
◉ dach zielony, może być w formie górki, pagórków lub dach płaski. Wprowadzony
dach może być zaprojektowany, dostosowany do funkcji rekreacyjnej (górka
saneczkowa, miejsce do posiedzenia na trawie dla mieszkańców).
◉możliwość zaprojektowania ściany zewnętrznej jako ścianki wspinaczkowej lub
jako miejsce wyświetlania filmów (kino letnie)

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZABUDOWY
Funkcja zabudowy
◉funkcja podstawowa: miejsce integracji mieszkańców. Nastawienie na różne grupy: np.
miejsce aktywności lokalnej (MAL), np. miejsce pracy cichej dla młodzieży, miejsce zabaw
dla dzieci, aktywności dla osób starszych, biblioteka, punkt wymiany książek, czytelnia, sala
spotkań, warsztaty, bank czasu, sala wielofunkcyjna, mini “kino (studyjne, letnie)”, w formie
małej sceny na imprezy lokalne, festiwale filmowe,
◉funkcja towarzysząca: przestrzeń kulturalno-artystyczna (komercyjna): księgarnia, mała
gastronomia, kafejka lub klubokawiarnia, galeria artystyczna
◉część powierzchni użytkowej zabudowy powinna być przeznaczony pod funkcję społeczną
◉toalety bezpłatne dostępne z zewnątrz,
◉funkcja uzupełniająca: wypożyczalnia koców, piłek, kręgli, sprzętu do gier sportowych, gier
planszowych, leżaków,
◉letni ogródek gastronomiczny.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZABUDOWY

Dodatkowe uwagi:
◉forma budynku powinna być spójna z otoczeniem, czyli projektowanym parkiem jak
i obiektami sąsiednimi.
◉podczas projektowania budynku usługowego, należy zwrócić uwagę na bliskość
zabudowy mieszkaniowej, dlatego należy pamiętać o izolacji od tych budynków
poprzez np: szpalery drzew lub inne rozwiązania projektowe
◉miejsca postojowe zgodnie z wytycznymi mpzp. Według planu miejscowego,
należy przewidzieć dla biur, usług, handlu po 35 miejsc postojowych na 1000m2
powierzchni użytkowej.
◉budynek zawiera przestrzeń "na kulturę", tj. przestrzeń która będzie udostępniania
na podstawie programu a nie wysokości oferty najmu.

Komunikacja

KONSULTACJE – OMAWIANE ZAGADNIENIA

◉ JAK WZMOCNIĆ KOMUNIKACJĘ
PIESZYCH?
◉ JAK POŁĄCZYĆ WILANÓW KRÓLEWSKI
Z BŁONIAMI WILANOWSKIMI?
◉ W JAKICH MIEJSCACH POPROWADZIĆ
CIĄGI KOMUNIKACYJNE? DLA KOGO?
◉ JAK DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO
KOMUNIKACYJNE NA TYM TERENIE?

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

STAN ISTNIEJĄCY KOMUNIKACJI
Komunikacja piesza
◉ przedepty na terenie parku oraz w okolicy Urzędu Dzielnicy Wilanów
◉ brak dogodnego dojścia do Urzędu Dzielnicy Wilanów
◉ trasa pieszo-rowerowa (o charakterze ponadlokalnym) jest ważną trasą komunikacji (szczególnie latem)
◉ nawierzchnie na terenie opracowania są różnego rodzaju (kostka bauma, asfalt, deski drewniane)

Komunikacja rowerowa
◉ główną trasą rowerową jest ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż głównych ulic
◉ brak połączenia trasy rowerowej Osi Królewskiej z ciągiem pieszo-rowerowym
◉ rowerzyści jeżdżący po chodniku na terenie Osi Królewskiej

Komunikacja samochodowa
◉ wzmożony ruch samochodowy - 75 db (A)
◉ ważny węzeł komunikacji - skrzyżowanie alei Wilanowskiej z ulicą Przyczółkową (o charakterze ponadlokalnym)
◉ brak naziemnych miejsc postojowych w okolicy Urzędu Dzielnicy Wilanów
◉ parking podziemny ogólnodostępny pod Urzędem Dzielnicy Wilanów
◉ „dzikie parkowanie” na chodnikach w okolicy przystanku autobusowego - Wilanów 01

Komunikacja zbiorowa
◉ przystanek autobusowy - Wilanów 01- nieopodal terenu parku
◉ w okolicy znajduje się pętla autobusowa

Mapa prezentująca aktualną komunikację pieszą
Legenda:

problemy w komunikacji pieszej (wypadki z udziałem samochodów)
problemy w komunikacji pieszej (brak dojścia do urzędu)
problemy w komunikacji pieszej (wypadki z rowerzystami)

brak tras pieszych

P
P
P

P
P
P
P
P

P

Mapa prezentująca aktualną komunikację samochodową
Legenda:

wypadki z udziałem pieszych, rowerzystów
nielegalne parkowanie

P

miejsca, gdzie kierowcy parkują swoje auta (problem ze znalezieniem wolnych miejsc)

P

PROBLEMY I BRAKI DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI
◉wypadki pieszo rowerowe w okolicy motku Zakochanych (szczególnie latem)
◉trudności w poruszaniu się, kiedy pada („buty w błocie”)
◉brak infrastruktury umożliwiającej poruszanie się rowerami miejskimi (stacje
Veturilo)
◉brak kontynuacji ścieżki rowerowej na Osi Królewskiej oraz z trasami w
kierunku Sadyby
◉nieodpowiednia nawierzchnia do uprawiania sportów takich jak: bieganie,
jazda na rolkach, hulajnodze lub descorolkach
◉brak miejsc postojowych dla rowerzystów
◉brak dostępu do Urzędu Dzielnicy Wilanów od strony parku
◉niewykorzystywane wejście do Urzędu Dzielnicy Wilanów od strony ulicy
Przyczółkowej
◉wypadki z udziałem samochodów na przejściach dla pieszych

KIERUNKI PRZEMIESZCZANIA SIĘ
◉ DO MIASTECZKA WILANÓW
◉ DO URZĘDU DZIELNICU WILANÓW
◉ DO SZKOŁY (przez 4 przejścia dla pieszych)
◉ DO PĘTLI BIEGOWEJ NA UL. KLIMCZAKA
◉ DO PARKU/PAŁACU
◉ DO PĘTLI AUTOBUSOWEJ/PRZYSTANKÓW
◉ DO ROYAL WILANÓW

POTRZEBY - KOMUNIKACJA PIESZA

POTRZEBY - KOMUNIKACJA PIESZA
◉
◉

“alejki przygotowane zgodnie z tym jak chodzą piesi, a nie jak wymyśli to
urzędnicy”
“Ważne by komunikacja po parku była intuicyjna i zgodna z oczekiwaniami
pieszych”

NAWIERZCHNIE W PARKU- KOMUNIKACJA PIESZA
◉
◉

“alejki nie muszą być wybrukowane, mogą być żwirówki/utwardzony grunt”
mnogość pomysłów dot. surowców

POTRZEBY I POMYSŁY - OŚ KRÓLEWSKA

◉
◉
◉
◉

Oś Królewska jako ciąg pieszy wraz z trasą rowerową
„Pałac jest daleko, za oceanem samochodów”
„Oś Królewska jest, ale pałac jest oddzielony, ulica to bariera. Warto zbliżyć się do
Pałacu”
“należy połączyć projektowany Park z kompleksem pałacowym po drugiej stronie
Przyczólkowej poprzez przebudowę przylegającego do parku fragmentu tej ulicy,
zmieniając go w reprezentacyjny, przyjazny pieszy plac”

POTRZEBY I POMYSŁY - WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY
◉

◉
◉

◉

“W tej chwili przejście przez ulicę możliwe jest w tempie geparda, co z wózkami, z
dziećmi, z rowerkiem itp. (...) mało bezpieczny element spaceru. (...) przejście vis a
vis dawnej poczty to już zupełnie żart - ściganie się z samochodami, które nie
zwalniają tam prędkości i nie puszczają pieszych na pasach”
“uprzywilejować pieszych”
Ze względów bezpieczeństwa proponuję wydłużenie czasu działania zielonego
światłą przy przejściu przez Wiertniczą w kierunku Pałacu Wilanowskiego.
Dodatkowo, przydało by się jakieś rozwiązanie, zwiększające bezpieczeństwo
pieszych (być może kolejne światła) na skręcie w prawo z Al. Wilanowskiej w
Wiertniczą, w tej chwili łatwo wejść na ulicę kierując się światłami przy następnych
pasach, tą drogą codziennie przechodzą dzieci
„placorondo”, „placoskrzyżowanie”

POTRZEBY - KOMUNIKACJA ROWEROWA

POTRZEBY - PĘTLA BIEGOWA

OBAWY ZWIĄZANE Z KOMUNIKACJĄ
◉ogrodzenie terenu (ograniczony dostęp)
◉źle zaprojektowane ciągi komunikacyjne
◉zbyt duże alejki w parku („wybetonowanie parku”)
◉zastosowanie złych surowców (kostka bauma, śliskie płyty)
◉„przez drogę dojazdową do pawilonu park zostanie rozjechany”
◉jazda rowerzystów po terenie parku
◉niebezpieczne rozwiązania skrzyżowań ciągów komunikacyjnych
◉przejście na wysokości Osi Królewskiej może powodować korki lub będzie
niebezpieczne

BEZPIECZEŃSTWO KOMUNIKACYJNE NA TERENIE PARKU
◉Ograniczenie ruchu rowerowego na terenie parku lub prędkości jazdy na rowerach
na terenie parku
◉Stworzenie alternatywnej ścieżki rowerowej - o charakterze ekspresowym
◉Stworzenie bezkolizyjnych rozwiązań komunikacji na terenie parku

KONTROWERSJE
◉parking podziemny pod terenem parku vs systemy korzeniowe drzew
◉miejsca postojowe dla osób przyjeżdżających do parku
◉tereny dedykowane konkretnej rekreacji (pętla biegowa, wpisanie w ścieżkę
rowerową elementów pumptracku)
◉budowa tunelu dla samochodów - “ideałem - z naszego punktu widzenia - byłoby
schowanie ruchu samochodowego w tunelu i puszczenie szerokiego, zielonego
przejścia z Miasteczka do parku. Jednak jestem realistą i ten pomysł ze względu na
koszty raczej pozostaje w sferze marzeń”

WYTYCZNE OGÓLNE
◉stworzenie ciągów komunikacyjnych spełniających wymogi dostępności, zgodnie z
Wytyczne Projektowe i Wykonawcze Infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawy 2016
r.
◉bez grodzenia (dostępność) - teren ogólnodostępny o każdej porze dnia i nocy
◉bez barier architektonicznych - przyjazny dla osób z niepełnosprawnością ruchową
◉nawierzchnia zastosowana na terenie parku: materiały parkowe
Na potrzeby konkursu komunikacja piesza oraz rowerowa rozpatrywana jest wariantowo:
◉trasa pieszo-rowerowa wzdłuż al. Wilanowskiej i ul. Przyczółkowej (pozostaje bez
zmian, tj. stanowi jeden pas komunikacyjny rozdzielony symbolicznie)
◉trasa piesza rozdzielona jest od trasy rowerowej. W wypadku tego wariantu trasa
rowerowa może być poprowadzona wzdłuż Potoku Służewieckiego (bliżej kanału),
natomiast trasa piesza jest oddzielona pasem zieleni. Trasa spacerowa może być
poprowadzona bliżej linii parku.

WYTYCZNE DOT. KOMUNIKACJI PIESZEJ
◉utworzenie ścieżki na przedłużeniu Mostu Zakochanych - proponowana nowa linia kompozycyjna
dla projektowanego parku
◉utworzenie układów komunikacji pieszej zgodnie z przedeptami (zgodnie z kierunkami tras: do
urzędu, do węzła komunikacyjnego, do szkoły, do Miasteczka Wilanów)
◉powiązanie obszaru Muzeum Pałacu w Wilanowie z terenem Miasteczka Wilanów ciągiem
pieszym,
◉wariantowo stworzenie przejść przez Potok Służewiecki w postaci mostków na wysokości
istniejącego dogparku
◉stworzenie tras spacerowych z bezpiecznymi skrzyżowaniami komunikacji rowerowej, sportowej i
samochodowej
◉uwzględnienie i uporządkowanie głównych kierunków komunikacji pieszej wynikających z
istniejących i planowanych powiązań funkcjonalnych, istotne dla założeń kompozycyjnych
przestrzeni parku,
•o znaczeniu ponadlokalnym
•o znaczeniu lokalnym: na terenie parku
◉stworzenie bezpiecznych przejść naziemnych na skrzyżowaniu alei Wilanowskiej z ulicą
Przyczółkową

WYTYCZNE DOT. KOMUNIKACJI ROWEROWEJ
◉połączenie istniejących tras rowerowych z terenem parku wraz z Osią Królewską
◉stworzenie trasy rowerowej po stronie Pałacu
◉ograniczenie ruchu rowerowego na terenie parku (strefa rekreacyjna)
◉rozpatrzenie elementów spowalniających ruch rowerowy na terenie parku,
◉wskazane jest umieszczenie na terenie opracowania stacji Veturilo i parkingów rowerowych (m.in
przy zabudowie)
◉trasa szybkiego ruchu rowerowego - na drugiej stronie Potoku Służewieckiego

WYTYCZNE DOT. KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
◉całkowite wyłączenie ruchu kołowego na terenie parku (z wyjątkiem samochodów obsługujących
pawilon usługowy, ppoś) - trasa wjazdu warunkowego od strony Urzędu Dzielnicy. Rekomendowane
jest użycie nawierzchni o jak największym wskaźniku powierzchni przepuszczalnej. Trasa wjazdu do
pawilonu powinna mieć charakter woonerfu z kilkoma miejscami postojowymi (naziemnymi) z
zmiennym założeniem korzystania z parkingu w ciągu dni roboczych i weekendowych
◉z uwagi na wysoką rangę Osi Królewskiej trasa wjazdu powinna w sposób nieinwazyjny przecinać
Oś Królewską.
◉likwidacja zatoki przystankowej (przystanek przy Mostku Zakochanych), pozostawienie
przystanku autobusowego (Wilanów 01) w aktualnym miejscu
◉stworzenie rozwiązań komunikacyjnych mających na celu uspokojenie ruchu samochodowego
oraz komunikację pieszą w kierunku Pałacu

Charakter miejsca

◉ CHARAKTER MIEJSCA
◉ TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA
◉ GENIUS LOCI – DUCH MIEJSCA
◉ WARTOŚCI PRZESTRZENNE

materiały własne

TOŻSAMOŚĆ NOWA

TOŻSAMOŚĆ DAWNA

Fot. T. Szedliwy

KONSULTACJE – OMAWIANE ZAGADNIENIA
CHARAKTER MIEJSCA
๏CO MA NAM OPOWIADAĆ TO MIEJSCE?
๏DO CZEGO WARTO SIĘ ODNIEŚĆ?
๏W JAKI SPOSÓB?

materiały własne

MOSTEK ZAKOCHANYCH

materiały własne

BUŁAWA JANA III SOBIESKIEGO

materiały własne

PLANOWANY PARK – UWAGI OGÓLNE

„Co ma opowiadać to miejsce? To zależy od pomysłu na całość”
„Wizytówka Wilanowa”, „Tutaj powinna być taka wizytówka żeby inni zazdrościli”
“Park powinien być dla mieszkańców, czyli bez sztywnej atmosfery”, „Powinien komunikować - to jest
miejsce dla mnie”
Przestrzeń „Bez patosu”, „Bez nadęcia”, „reprezentacyjność bez patosu”
„…odrobina poezji i nieoczywistości”

materiały własne

TOŻSAMOŚĆ DAWNA
Nawiązanie do wartości krajobrazowych oraz historyczno-zabytkowych założenia pałacowo-parkowego
w Wilanowie

◉UKŁAD KOMPOZYCYJNY: styl barokowy; nawiązanie do ogrodu angielsko-chińskiego,
nawiązanie do ogrodu angielskiego, podkreślenie Osi Królewskiej, wykorzystanie i
wyeksponowanie historycznych zasad komponowania rezydencji wilanowskiej „Moduł
Wilanowski”, podkreślenie bocznych osi barokowego założenia ogrodowego;

materiały własne
opracowanie własne

TOŻSAMOŚĆ DAWNA
Nawiązanie do wartości krajobrazowych oraz historyczno-zabytkowych założeń pałacowo-parkowego
w Wilanowie
„Warto nawiązać do parku pałacowego”

◉Układ kompozycyjny - Oś Królewska jako ważny element krajobrazu Wilanowa „Połączenie
w jedną całość - Oś-Pałac”;
◉Elementy programowe (kawiarnia w barokowym stylu);
◉Wyposażenie („ławki takie jak przy pałacu”);
◉Zwierzęta żyjące w parku (łabędzie - królewskie ptaki) wraz z kaczkami pływającymi w
stawie.

materiały własne

TOŻSAMOŚĆ DAWNA W UJĘCIU NOWOCZESNYM
Dla większości uczestników konsultacji dawne dziedzictwo Wilanowa jest bardzo ważne, dlatego istotne
było dla nich podkreślenie wyjątkowości tego terenu pod względem historycznym i urbanistycznym.
Inny charakter niż teren rekreacyjny za Royal Wilanów.
Nawiązanie do dawnej tożsamości miejsca w nowoczesny sposób „warto nawiązać do historii, ale w
sposób nowoczesny, bo Miasteczko jest nowoczesne!”.

materiały własne
opracowanie własne

TOŻSAMOŚĆ DAWNA W UJĘCIU NOWOCZESNYM
WĄTEK I – REZYDENCJA WILANOWSKA
„WSPÓŁDZIAŁANIE W ZGODZIE Z PAŁACEM”, ALE NIE REZERWAT”, „POWINNO BYĆ TAK JAK ZA
PAŁACEM ALE BARDZIEJ DLA MIESZKAŃCÓW, KONIECZNY JEST INNY WYGLĄD ŻEBY NIE BYŁO KOPII
PARKU WILANOWSKIEGO”, „WARTO DYSKRETNIE NAWIĄZAĆ DO PAŁACU”.
UKŁAD KOMPOZYCYJNY

๏Oparcie kompozycji na modelu zaczerpniętym z układu wilanowskiego założenia pałacowoparkowego;
๏Strefowanie przestrzeni parku - im dalej od pałacu tym bardziej nowocześnie, im bliżej tym
bardziej zabytkowo (gradacja w przestrzeni od zabytkowej do nowoczesnej formy);
๏Podkreślenie Osi Królewskiej, „Połączenie stare-nowe w jednej osi”, zaaranżowanie jej w
sposób historyczny przy jednoczesnym nowoczesnym układzie pozostałego terenu parku.

materiały własne

TOŻSAMOŚĆ DAWNA W UJĘCIU NOWOCZESNYM
WAGA MOTYWU PRZEWODNIEGO!
INSPIRACJE PROJEKTOWE – POMYSŁY UCZESTNIKÓW,

◉„Trzeba uważać żeby nie przeładować terenu formą historyczną. Villa Nowa to była spokojna
rezydencja a Jan III Sobieski był zapalonym ogrodnikiem - warto do tego odnieść się”.
◉Pomysł na kanwie książki D.Sidor „Gdzie jest wydra, czyli śledztwo w Wilanowie” - przestrzeń
parku powinna służyć do odkrywania oraz zapoznawania się z historią miejsca
◉Rymowanka (pół żartem) - „Jan Sobieski miał 3 pieski, czerwony, zielony, niebieski. Raz, dwa, trzy
po tej pieski idziesz Ty”;
◉Motyw przewodni parku - Kawa, Król Jan III Sobieski pod Wiedniem, pierwsza kawiarnia założona
w Wiedniu przez polaka Jerzego Franciszka Kulczyckiego - Żołnierza Króla;
◉Polska szlachecka, husaria, husarskie skrzydła, w nawiązaniu do nazw ulic w Miasteczku Wilanów
oraz sąsiedztwa Wilanowa Królewskiego;
◉Ogród Króla Jana III Sobieskiego - „Medalion” przedstawiający króla, do podziwiania z góry,
ważna zmienność sezonowa.

materiały własne

TOŻSAMOŚĆ DAWNA W UJĘCIU NOWOCZESNYM
INNE POMYSŁY DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA:

◉Brama do Miasteczka Wilanów stanowi przejście przez most, tu powinny być nawiązania do pałacu w
Wilanowie;
◉Koło Osi Królewskiej lub na całym terenie - nawiązanie do parku w Wilanowie, ale we współczesnej
formie np. tabliczki w posadzce, taka żywa historia, zachęta do odwiedzenia parku, walor edukacyjny;
◉Teren ekspozycyjny ze współczesnymi pracami nawiązującymi do królewskiej prezydencji;
◉Herb Wilanowa lub inny element związany z Wilanowem (3D) na elementach małej architektury;
◉Ławki informująca o historii Wilanowa, ławki lub inne elementy umeblowania z fragmentami listów
Marysieńki do Jana III Sobieskiego; bez barokowych ławeczek;
◉Fontanna - spektakl muzyczny np. z muzyką z XVIII w.
◉Nieoczywiste elementy małej architektury, elementy rzeźbiarskie, inne elementy np. głazy;
◉Przestrzeń bez pomników, drobny symbol związany z kulturą;

TOŻSAMOŚĆ DAWNA W UJĘCIU NOWOCZESNYM
WĄTEK II - TERENY OTWARTE WILANOWA.
◉Odniesienie do współczesnych trendów oraz do historii miejsca (pole upraw SGGW) miejskie rolnictwo, ogród społeczny.
◉Podkreślenie swojskości - miasteczko, czyli małe miasto, układ pól i miedz w mikroskali
może stanowić podstawę kompozycji.
◉Połączenie widokowe projektowanego parku i pałacu - symboliczne połączenie między
Wilanowem i Ursynowem np. parkiem linearnym, hasło „Przez łąki do Wilanowa”
◉Przedłużenie cieków wodnych sięgających czasów Jana III, zaaranżowanie układu kanałów
uzupełniających rekreacyjne zagospodarowanie terenu. Wzdłuż cieków wodnych nasadzenia
alei drzew;
◉Wprowadzenie wody do parku w nawiązaniu do starorzeczy Wisły, respondentka
podkreślała walor ekologiczny tego rozwiązania.

TOŻSAMOŚĆ NOWA
„To jest lokalny park dla mieszkańców Miasteczka Wilanów, nie jest potrzebny żaden temat, ma być nowocześnie”,
„Już jest dużo wartości po sąsiedzku, wystarczy”, „Charakter nowoczesny, to co jest historyczne jest po tamtej
stronie”,
„Ważna jest nowoczesność, spójność z Miasteczkiem Wilanów”

◉Sztuka jako motyw przewodni, np. duża instalacja artystyczna; Interaktywne instalacje, Muzeum Plakatu
w plenerze, Sztuka powiązana z funkcją np. krzesła-rzeźby;
◉Miasteczko Wilanów jako miejsce zamieszkania osób z różnych stron Polski;
◉Symbole: Świątynia Opaczności Bożej, Lemingi, Businessman.

materiały własne
opracowanie własne

TOŻSAMOŚĆ NOWA
Autorski projekt Tadeusza Dębskiego pt. „Otwarty park przed Ratuszem” o przesłaniu ideowym pt. Natura
Człowieka - o architektonicznej formie amfiteatru.”

Makieta przedstawiająca ideę amfiteatru z przesłaniem 4
rzeźb plenerowych obrazujących NATURĘ CZŁOWIEKA
materiały własne
https://www.Facebook.Com/NATURACZLOWIEKA/

INTEGRACJA I IDENTYFIAKCJA
„Park - miejsce spotkań” - wizytówka wilanowa, miejsce spotkań, park dla wszystkich, z elementami
charakterystycznymi, intrygującymi, nieoczywistymi (do odkrywania);
„Tutaj nawet na zebrania wspólnoty przychodzi kilka osób, nikt nie ma potrzeby integracji” VS. „Ważna jest
integracja a nie temat” VS. bardzo ważna jest integracja, temat przewodni ją ułatwi;
Dla wszystkich „nie dyskryminujmy żadnej z grup społecznych, ale pomóżmy im stworzuć miejsce, gdzie
będą mogli się poznawać”
Coś ciekawego np. dotyczącego historii pałacu, Jana III Sobieskiego, tak żeby ludzie się zainspirowali i np.
dzieci chciałby zwiedzać muzeum dzięki temu
ludzie bardziej się identyfikują z danym miejscem.

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/
51,54420,14602603.html?i=6

WYTYCZNE DO PROJEKTU
◉Jednym z pierwszych etapów procesu projektowego powinno być rozpoznanie charakteru miejsca
(tożsamość miejsca) wyrażanego przez wartości historyczne, zabytkowe, kulturowe, symboliczne,
krajobrazowe i przyrodnicze Wilanowskiego założenia krajobrazowego wraz z zabytkowym parkiem
Wilanowskim oraz wartościami społecznymi Miasteczka Wilanów.
◉Wytyczne dotyczące istniejących elementów zagospodarowania
◉Zaprojektowanie lub przeprojektowanie kładki nad Potokiem Służewieckim, forma powinna być prosta,
nowoczesna z jednoczesnym poszanowaniem sąsiedztwa zabytkowego założenia pałacowo-parkowego,
przy zachowaniu głównej idei mostku dla zakochanych z wykluczeniem dosłownej symboliki serc.
◉Zależnie od przyjętych w projekcie parku rozwiązań przestrzennych należy zaprojektować relokację
rzeźby „Buława Jana III Sobieskiego” wraz ze wskazaniem konkretnego miejsca w Miasteczku Wilanów
oraz uzasadnieniem proponowanej lokalizacji lub należy w sposób spójny wpisać ten element rzeźbiarski w
kontekst terenu z uszanowaniem istotnych osi widokowych.

WYTYCZNE DO PROJEKTU
WYTYCZNE DOTYCZĄCE KOMPOZYCJI
UKŁAD KOMPOZYCYJNY PARKU POWINIEN NAWIĄZYWAĆ DO PORZĄDKU KOMPOZYCYJNEGO
ZAŁOŻENIA PAŁACOWO-PARKOWEGO W WILANOWIE Z USZANOWANIEM PORZĄDKU
KOMPOZYCYJNEGO WILANOWSKIEGO ZAŁOŻENIA PAŁACOWO-PARKOWEGO

UKŁAD OSIOWY

AKCENTOWANIE

STREFOWANIE

UKŁAD
MODUŁOWY

materiały własne

EKSPERTYZA KONCEPCYJNO – PROGRAMOWA REWALORYZACJI PRZEDPOLA PAŁACOWEGO W PARKU WILANOWSKIM
Z OKREŚLENIEM WYTYCZNYCH KONSERWATORSKICH ORAZ KIERUNKÓW BIEŻĄCEJ PIELĘGNACJI
(MYCZKOWSKI Z., JAKUBAS. N. 2006)

WYTYCZNE DO PROJEKTU
WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE

◉Park powinien stanowić wypoczynkową przestrzeń reprezentacyjną dedykowaną mieszkańcom
Wilanowa. Rozwiązania przestrzenne, elementy programowe, elementy zagospodarowania oraz
wyposażenie powinny być dopasowane do charakteru miejsca.
◉Układ kompozycyjny, elementy zagospodarowania oraz elementy programowe powinny być
nowoczesne w formie w nawiązaniu do charakteru Miasteczka Wilanów przy jednoczesnym
uszanowaniu i nawiązaniu do wartości historyczno-zabytkowych założenia pałacowo-parkowego w
Wilanowie.
◉W projektowanym zagospodarowaniu parku należy zastosować motyw przewodni inspirowany
charakterem Wilanowa nawiązujący do tożsamości miejsca (inspiracje „tożsamość dawna w ujęciu
nowoczesnym”).
◉Celowe jest uwzględnienie wartości artystycznych poprzez wprowadzenie przestrzeni
dedykowanej sztuce np. miejsce wystaw plenerowych Muzeum Plakatu, prac artystycznych
mieszkańców Wilanowa.

materiały własne

WYTYCZNE DO PROJEKTU
WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE

◉Ważne jest uwzględnienie wszelkich rozwiązań projektowych, które zainicjują lub ułatwią
integrację międzyludzką np. przestrzenie wielofunkcyjne, miejsce tematycznych spotkań,
elementy interaktywne, odpowiednia lokalizacja miejsc do siedzenia….
◉W projekcie zagospodarowania parku należy uwzględnić rozwiązania ułatwiające
identyfikację z miejscem np. element charakterystyczny stanowiący miejsce spotkań, spójna

materiały własne

Rekomendacje ogólne

◉Zastosowane materiały w realizacji parku powinny odznaczać się najwyższą
jakością
◉Zaproponowanie przez architektów biorących udział w konkursie spójnego
systemu identyfikacji wizualnej dla projektowanego terenu
◉Zalecane jest sporządzenie analizy kolorystycznej w celu określenia kodu
kolorystycznego charakterystycznego dla projektowanej przestrzeni
◉Jednym z pierwszych etapów procesu projektowego powinno być
rozpoznanie charakteru miejsca wyrażonego przez wartości historyczne,
zabytkowe, symboliczne, krajobrazowe i przyrodnicze wilanowskiego założenia
krajobrazowego wraz z zabytkowym parkiem wilanowskim oraz wartości
społeczne Miasteczka Wilanów.
Pytanie: Czy należy wpisać do wytycznych dla architektów informację na temat
dopuszczalnych imprez realizowanych na terenie parku?

Rekomendacje formalne

Wdrożenie obszernej komunikacji z mieszkańcami Wilanowa na temat dalszych działań
związanych z realizacją parku na terenie opracowania:
◉informacje o zmianie własności,
◉informacje o realizacji konkursu,
◉wyborze wykonawcy,
◉realizowanym projekcie,
◉pracach związanych z procedurą MPZP na etapie wniosków, uwag. Również
informowanie o składanym wniosku do planu z ramienia Urzędu Dzielnicy Wilanów.
◉terminach realizacji oraz terminie zakończenia prac.
Ważne jest również aktualizowanie informacji i wyjaśniania zmian w terminach.
Informacje powinny być przekazywane mieszkańcom na różne sposoby przez Urząd
Dzielnicy Wilanów wraz z zespołem ds.konsultacji społecznych za pośrednictwem: strony
www, mediów społecznościowych, Informatorze Wilanowskim i innych np. tablica
informacyjna na terenie powstającego parku.

◉teren w granicach obszaru planowanego Centrum Lokalnego powinien być
rozpatrywany jako całość, tak aby tworzył spójną koncepcję projektową
◉zakres powinien być rozpatrywany zgodnie z wynikami konsultacji społecznych
również z terenami otaczającymi
◉wyniki konsultacji powinny mieć przełożenie na zapisy w tekście i rysunku
opracowywanego obecnie planu miejscowego
◉włączenie w zakres koncepcji projektowej obszaru przy Muzeum oraz Potok
Służewiecki (w granicach opracowania)

SUGEROWANE GRANICE TERENU OPRACOWANIA WRAZ ZE STREFĄ
FORMUŁOWANIA KIERUNKÓW ZMIAN PRZESTRZENNYCH

Co dalej?

