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Szanowni Państwo!
Prezentuję założenia do nowej konstytucji przestrzennej Warszawy. Odpowiadamy
w nich na pytania:
•
Jak rozwijać Warszawę?
•
Jak tworzyć odporny ekosystem miejski?
•
Jak tworzyć atrakcyjny krajobraz?
•
Jak wprowadzać lokalność?
To nie jest szczegółowy projekt. Pokazujemy idee, które go ukształtują. Już teraz
widzimy, że nowe Studium będzie różniło się od nadal obowiązującego dokumentu.
Zmieniły się wyzwania, którym musimy sprostać. Wiemy już, że Warszawa będzie
rosła wolniej niż przypuszczaliśmy. To dla nas szansa, by skupić się na poprawianiu
jakości życia i kształtowaniu Warszawy jako dobrego i wygodnego miejsca do życia
dla nas wszystkich za 10, 20 czy 30 lat.
W cyklu publikacji i spotkań Raporty z planowania Warszawy zaprezentowaliśmy
wiedzę o naszym mieście, która ukształtowała te idee. Bardzo ważny jest dla nas
dialog z Państwem na temat założeń do nowego Studium dla Warszawy.
Jak ważny jest to temat, pokazało ponad 25 000 tysięcy wniosków, które mieszkańcy
złożyli na wstępnym etapie prac. Bardzo liczę na Państwa opinie, jak kształtować
przestrzenną przyszłość naszego miasta.
Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych.
Marlena Happach
Architekt Miasta

Raporty
z planowania
Warszawy
Raporty z planowania Warszawy

Materiały z wystawy oraz informacje
o źródłach danych można znaleźć w raportach,
które cyklicznie prezentowaliśmy od lutego
2021 roku.
Są one dostępne na stronie internetowej
Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego m.st. Warszawy.

I.

Raporty z planowania Warszawy

II.

Ilu nas jest,
a ilu będzie?

W jakim
środowisku
żyjemy?

Raporty z planowania Warszawy

Raporty z planowania Warszawy

III.

IV.

Jaki krajobraz
nas otacza?

Czy żyjemy

LINK

lokalnie?

Jak czytać
opracowanie?

1.

Opracowanie podzieliliśmy na 4 sekcje.
Podążając za tematyką czterech
opublikowanych raportów, stawiamy
najważniejsze pytania dotyczące rozwoju
przestrzennego Warszawy:
–
–
–
–

2.

Na końcu opracowania prezentujemy
mapę z propozycją założeń
do nowego Studium w zakresie
kształtowania struktury sieciowej
miasta. Składają się na nią
m.in. przestrzenie publiczne,
centra lokalne i dzielnicowe
oraz Zielona Sieć Warszawy.

Jak rozwijać Warszawę?
Jak tworzyć odporny ekosystem miejski?
Jak tworzyć atrakcyjny krajobraz?
Jak wprowadzać lokalność?

3.

Na dole slajdu znajdziesz
informację, w którym
z poprzednich raportów opisane
są uwarunkowania wpływające
na zaproponowane założenia
do nowego Studium.

Założenia do nowego Studium
OD W Y Z WAŃ DO ROZ W I Ą Z AŃ

Jak rozwijać
Warszawę?
Jak ograniczymy „efekt
obwarzanka”, czyli wyludnianie się
centrum i migracje mieszkańców
do dzielnic obrzeżnych?

Jak tworzyć odporny
ekosystem miejski?

Skupimy się na poprawie jakości życia
mieszkańców i przygotujemy przestrzeń
miasta pod dalszy, zrównoważony rozwój.

CENTRUM WARSZAWY ŁĄCZĄCE DWA BRZEGI
Poszerzenie centrum Warszawy o prawy brzeg Wisły będzie sprzyjało
równoważeniu roli i znaczenia obu części miasta. Powiększone centrum
wymaga dalszego kształtowania, a w szczególności wytworzenia
reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, integrującej oba brzegi Wisły.

POWIĄZANIA EKOLOGICZNE
ZMIANY TE WPŁYNĄ
RÓWNIEŻ NA:

RZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE
Jak dostosujemy rozwój Warszawy
do dynamiki wzrostu ludności
i zwiększającej się liczby seniorów?

Tereny pod nową zabudowę będziemy wyznaczać biorąc pod uwagę
bilans potrzeb i możliwości rozwojowych miasta. Taka analiza uwzględnia
m.in.: aktualną ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę, prognozy
demograficzne, aspekty środowiskowe i przestrzenne, a także możliwości
finansowe miasta.

Będziemy chronić środowisko naturalne
i uzupełniać system Błękitno-Zielonej
Infrastruktury Warszawy.

Połączymy ze sobą wartościowe przyrodniczo tereny wewnątrz miasta
i ograniczymy ich dzielenie na mniejsze, nie połączone ze sobą części.
Zadbamy też o zachowanie powiązań przyrodniczych z obszarami
otaczającymi miasto, co pozwoli na migrację różnych organizmów.
Obejmiemy ochroną planistyczną ostoje cennych roślin i zwierząt.
Wyznaczymy też nowe tereny leśne.

Jak będziemy dbać
o bioróżnorodność?

OCHRONA TERENÓW CENNYCH PRZYRODNICZO

Rozwój miasta

Ograniczymy presję inwestycyjną na tereny cenne przyrodniczo.
Wprowadzimy lub wzmocnimy ochronę planistyczną dla wielu terenów,
które są podstawowymi elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury
Warszawy (BZIW): lasów, cieków i zbiorników wodnych wraz z terenami
wokół nich, mokradeł, terenów zieleni, a także tych, które służą wymianie
i regeneracji powietrza oraz retencji wód opadowych. Na terenach, które
wspomagają BZIW, zadbamy o utrzymanie odpowiednio wysokiego
udziału powierzchni biologicznie czynnej.

Jak będziemy dbać
o sprawne funkcjonowanie
systemu przyrodniczego?

JASNO OKREŚLONE PRZEZNACZENIE TERENÓW
Jak stworzymy warunki sprzyjające
osiedlaniu się w Warszawie?

Jak będziemy wspierać zróżnicowanie
profilu gospodarczego miasta i jego
dalszy, dynamiczny rozwój gospodarczy?

Wyznaczymy tereny rozwojowe, tereny wymagające przekształceń, uzupełnień
lub ochrony. Nowa zabudowa będzie powstawać na obszarach mających dostęp
do usług publicznych, transportu publicznego i infrastruktury technicznej.
Pozwoli to ograniczyć niekontrolowane „rozlewanie się” zabudowy na obszarach
obrzeżnych miasta i ochronić tereny cenne przyrodniczo.

BARDZIEJ ZIELONO I BARDZIEJ DZIKO
Damy wytyczne do zazielenienia ulic i przestrzeni publicznych. Zalecimy
wprowadzenie alternatywnych rozwiązań takich jak: zielone dachy, ściany,
nawierzchnie przepuszczalne. Będziemy rekomendować wprowadzanie
w parkach zasady „zamierzonej dzikości”, czyli utrzymywania części
terenu w stanie niekoszonym lub rzadko koszonym, bez grabienia liści,
z dopuszczeniem spontanicznego rozwoju roślinności. Zalecimy nasadzanie
rodzimych gatunków roślin.

TERENY POD ROZWÓJ GOSPODARCZY
Część terenów rozwojowych będzie przeznaczona m.in. dla nieuciążliwej
produkcji, w tym przemysłu 4.0, nauki, logistyki i szeroko rozumianych usług.
Pozwoli to na zróżnicowanie profilu gospodarczego miasta.

WIĘCEJ TERENÓW ZIELENI REKREACYJNEJ

Środowisko

MIEJSCA PRACY I USŁUG
Jak zrównoważymy rozwój
lewo- i prawobrzeżnej Warszawy?

Jak poprawimy dostępność
do terenów zieleni, które służą
rekreacji i aktywności fizycznej?

Parki, zieleńce i inne tereny zieleni będą lokalnie dostępne w zasięgu
pieszego dojścia. Wyznaczymy strefy ochronne wokół lasów i terenów
chronionych, które będą służyć rekreacji, tak by nadmiernie nie
wykorzystywać najcenniejszych przyrodniczo zasobów.

ZIELONA SIEĆ

Zadbamy o równomierne rozmieszczenie nowych miejsc pracy, ze szczególnym
uwzględnieniem prawobrzeżnej Warszawy. Będą one powstawały w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej. Ograniczymy powstawanie nowych, wielkich centrów
handlowych na rzecz ulic handlowych i usług bliżej miejsca zamieszkania.

Zaplanujemy sieć obszarów rekreacyjnych powiązanych z zielenią, m.in.:
Zielone Pierścienie, czyli pieszo-rowerowe ścieżki rekreacyjne, które
łączyć będą łączyć parki, tereny Twierdzy Warszawa, tereny zieleni
osiedlowej. Będą one przebiegać zwłaszcza przez obszary, na których
brakuje zieleni urządzonej. Wskażemy też, które ulice powinny zamienić
się w zadrzewione aleje.

Jak będziemy chronić
mieszkańców przed
zagrożeniami termicznymi?

MIESZANIE FUNKCJI
Jakie tereny służyć będą
rozwojowi miasta?

Jak będziemy zmieniać
monofunkcyjne obszary
tj.: osiedla-sypialnie
czy zagłębia biurowców?

Jak zmniejszymy konieczność
długich dojazdów do pracy?

Ograniczymy powstawanie obszarów, które będą przeznaczone wyłącznie
pod jedną funkcję np. mieszkaniową lub biurową. Określimy dla poszczególnych
terenów optymalny udział różnych usług: społecznych i komercyjnych.
Na istniejących obszarach monofunkcyjnych wprowadzimy nowe funkcje
przez zmianę dotychczasowego przeznaczenia wybranych terenów
lub uzupełnienie zabudowy.

Krajobraz miasta

MIASTO WIELU STYLÓW ŻYCIA

Ustalimy odpowiednie rozmieszczenie i parametry zabudowy, aby
chronić obszary przewietrzania i regeneracji powietrza

Lokalność
WYGODNA LOKALNOŚĆ

Jak poradzimy sobie
z podtopieniami i suszą?

OBSZARY PRZEWIETRZANIA
I REGENERACJI POWIETRZA

Określimy docelowe typy zabudowy miejskiej: od osiedli domów
jednorodzinnych po intensywną zabudowę wielkomiejską. Będą
stanowiły one wzór dla rozwoju nowych terenów i uzupełniania terenów
już zabudowanych. Nowa i uzupełniająca zabudowa będzie odpowiadać
na potrzeby różnych mieszkańców.

Wskażemy docelowe rozmieszczenie centrów lokalnych i dzielnicowych,
zwłaszcza w dzielnicach obrzeżnych, na których brakuje usług oraz
na terenach przeznaczonych pod rozwój. Będą one powiązane siecią
przestrzeni publicznych, co poprawi jakość życia na terenie całego miasta.

OGRANICZANIE MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA
Zwiększenie ilości zieleni w obszarach zabudowanych poprawi komfort
termiczny. Ustalimy optymalny wskaźnik Powierzchni Biologicznie
Czynnej (PBC) na gruncie rodzimym dla nowych inwestycji.

Jak będziemy dbać
o jakość powietrza?

MIASTO JAK GĄBKA
Będziemy przywracać naturze niektóre skanalizowane cieki
wodne oraz renaturalizować te, które są nadmiernie uregulowane.
Wykorzystamy istniejące stawy, starorzecza i inne zbiorniki do retencji
wód opadowych. Będziemy rekomendowali „odbetonowanie”
powierzchni, także w centrum miasta.
Jak zmniejszymy
dokuczliwość hałasu
ulicznego?

Jak będziemy tworzyć
konkurencyjność miasta względem
innych metropolii europejskich?

POLITYKA MIESZKANIOWA
Część wolnych terenów rozwojowych będzie przeznaczona pod budowę
nowych, zrównoważonych osiedli. Tereny te będą mogły służyć rozwojowi
miejskich programów mieszkaniowych. Będziemy rekomendować
wspieranie budownictwa społecznego.

ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ
Ograniczymy tranzytowy ruch kołowy przez centrum miasta i zwiększymy
rolę transportu publicznego. Wybrane arterie komunikacyjne zmienimy
w ulice o miejskim charakterze. Zaplanujemy spójną sieć pieszo-rowerową,
tak, aby łatwiej i bardziej komfortowo podróżowało się po mieście.

ZIELONE STANDARDY BUDYNKÓW
Będziemy rekomendować efektywne ogrzewanie istniejących
i nowych budynków, również dzięki odnawialnym źródłom energii.

ZIELONA OCHRONA AKUSTYCZNA
Będziemy rekomendować rozwiązania służące ograniczeniu
rozprzestrzeniania hałasu z wykorzystaniem roślinności i form
krajobrazu tj.: zielone torowiska, zielone ekrany, wielopiętrowe
kompozycje roślin.

OŚWIETLAMY TYLKO TO, CO TRZEBA
Na terenach zabudowanych będziemy zalecać ograniczenie rozpraszania
światła, tak by nie przeszkadzało mieszkańcom i przyrodzie, ale zapewniało
poczucie bezpieczeństwa. Będziemy rekomendować zmniejszanie
zanieczyszczenia światłem na terenach cennych przyrodniczo.

Jak zmniejszymy
zanieczyszczenie światłem?

Założenia do nowego Studium
OD W Y Z WAŃ DO ROZ W I Ą Z AŃ

Jak tworzyć
atrakcyjny
krajobraz?

Jak będziemy chronić
dziedzictwo architektoniczne
i urbanistyczne Warszawy?

Będziemy pielęgnować tożsamość
Warszawy doceniając „mozaikowy”
charakter jej zagospodarowania.
Ograniczymy „rozlewanie się” miasta.

SZERSZA OCHRONA OBSZARÓW ZABYTKOWYCH

Będziemy tworzyć zintegrowaną
z transportem zbiorowym sieć przestrzeni
publicznych, która połączy centra lokalne,
dzielnicowe i centrum miasta.

Jak wprowadzać
lokalność ?

ZMIANY TE WPŁYNĄ
RÓWNIEŻ NA:
CENTRUM WARSZAWY ŁĄCZĄCE DWA BRZEGI

Udoskonalimy sposoby ochrony dziedzictwa kulturowego stolicy. Określimy
zasady ochrony widokowej oraz kontroli skali i lokalizacji zabudowy w strefie
buforowej UNESCO, czyli na obszarze otaczającym Historyczne Centrum
Miasta. Obejmiemy ochroną planistyczną tereny z zabytkowymi układami
urbanistycznymi i historycznymi obiektami. Zadbamy o zachowanie
odpowiedniej ekspozycji i otoczenia dla cennych zabytkowych obiektów.

Poszerzenie centrum Warszawy o prawy brzeg Wisły będzie sprzyjało
równoważeniu roli i znaczenia obu części miasta. Powiększone centrum
wymaga dalszego kształtowania, a w szczególności wytworzenia
reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, integrującej oba brzegi Wisły.

Jak wzmocnimy
policentryczność Warszawy?

Rozwój miasta
WIELOWARSTWOWA TOŻSAMOŚĆ
Jak będziemy pielęgnować
tożsamość Warszawy?

SIEĆ CENTRÓW LOKALNYCH I DZIELNICOWYCH

Obejmiemy planistyczną ochroną różne charakterystyczne obiekty
i obszary: historyczne i współczesne, w tym miejsca pamięci narodowej.
Powiększymy listę Dóbr Kultury Współczesnej. Zadbamy o właściwą
ochronę i wyeksponowanie współczesnej, wartościowej architektury.
Tożsamość Warszawy będziemy pielęgnować w różnych skalach:
od założeń urbanistycznych po detal, zachowując charakterystyczne cechy
poszczególnych dzielnic.

Wskażemy docelowe rozmieszczenie centrów lokalnych i ponadlokalnych.
Znajdą się one również tam, gdzie najbardziej brakuje podstawowych usług
oraz na terenach przeznaczonych do rozwoju zabudowy.

zabudowy?

i dzielnicowe w spójny system
ogólnomiejski?

MIEJSCA PRACY I USŁUGI BLISKO DOMU

CHRONIMY WARSZAWSKIE WIDOKI

Jak będziemy kształtować
wysokość warszawskiej

Jak połączymy centra lokalne

Określimy funkcje, jakie powinny znajdować się w centrach lokalnych
i dzielnicowych, tak aby usługi komercyjne i publiczne, miejsca pracy
oraz zieleń znajdowały się blisko domu. Aby można było zrealizować ten
program, będziemy w rejonie centrów dogęszczać i uzupełniać zabudowę.
Będzie ona harmonijna i pozwoli uporządkować przestrzeń.

Wzmocnimy ochronę sylwety i ekspozycji historycznej panoramy miasta
widocznej od strony doliny Wisły. Rozszerzymy zasięg ochrony widokowej
Skarpy Warszawskiej. Będziemy kształtować spójną i atrakcyjną
wysokościową panoramę warszawskiego centrum.
Określimy wskaźniki urbanistyczno-przestrzenne dla najwyższej zabudowy.
Wskażemy strefy możliwej realizacji zabudowy wysokościowej. W całym
mieście wyznaczymy sieć punktów stałego monitoringu, które służyć będą
ochronie najcenniejszych warszawskich widoków.

Jak ulepszymy sieć
przestrzeni publicznych?

Środowisko
SPÓJNA SIEĆ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Przestrzenie publiczne w Warszawie będą tworzyć sieć, która pozwoli
wygodnie połączyć centra lokalne, dzielnicowe i centrum miasta.
Wyraźnie określimy ich role z podziałem na przestrzenie: stołeczne,
ogólnomiejskie, dzielnicowe i lokalne. Ich zagospodarowanie będzie
odpowiadało potrzebom użytkowników. Będziemy rekomendować
rozwiązania pozwalające na przekraczanie różnych barier terenowych
i komunikacyjnych. Wskażemy, które ulice powinny zamienić się
w zadrzewione aleje i stworzymy nowe powiązania, m.in.: Zielone
Pierścienie. Zwiększymy liczbę powiązań przestrzeni publicznych
pomiędzy lewobrzeżną i prawobrzeżną częścią Warszawy.

UNIKATOWA DOLINA WISŁY

Jak wykorzystamy
walory doliny Wisły?

Będziemy eksponować niepowtarzalny charakter doliny Wisły.
Obejmiemy ją ochroną jako wyjątkowe wnętrze urbanistycznokrajobrazowe, które łączy elementy środowiska przyrodniczego
i dziedzictwa kulturowego od czasów historycznych po współczesne.

KOMFORTOWE PLACE I ULICE

WYSOKOŚĆ WARSZAWSKA
Wzorcem dla wysokości zabudowy w obszarze centralnym
lewo- i prawobrzeżnej Warszawy, będzie tzw. „wysokość
warszawska”. Ustalimy wskaźniki maksymalnej wysokości
zabudowy dla poszczególnych terenów i typów tkanki
miejskiej, z uwzględnieniem wysokości podium (podstawy),
przewyższeń i dominant.

Krajobraz miasta

Opracujemy zasady i warunki kształtowania wnętrz urbanistycznych,
mające na celu wytworzenie atrakcyjnych i komfortowych przestrzeni
publicznych dla wszystkich użytkowników, bez względu na wiek
czy sprawność. Place do tej pory zajęte przez parkingi przeznaczymy
na pełne zieleni przestrzenie dla ruchu pieszego i rowerowego. Podkreślimy
znaczenie reprezentacyjnych ulic handlowych i placów.

Jak będziemy porządkować
nieharmonijną zabudowę miasta?

Jak zahamujemy proces

Sieć przestrzeni publicznych będzie uzupełniana z szacunkiem
dla kulturowych zasobów miasta. Włączymy w sieć przestrzeni
publicznych jeszcze niewykorzystane do tego celu tereny zieleni oraz
obszary i obiekty cenne kulturowo. Uzupełnimy ciągi tras spacerowych:
Alei na Skarpie, Alei pod Skarpą, prawobrzeżnych i lewobrzeżnych
szlaków nadwiślańskich oraz obiektów Twierdzy Warszawa.

Wskażemy, które ulice powinny zamienić się w zadrzewione aleje.
Zieleń będzie kształtować wizerunek miasta. Wyznaczymy tereny
Błęktino-Zielonej Infrastruktury Warszawy (BZIW) o zróżnicowanych
zasadach zagospodarowania i typach zieleni.

Jak uporządkujemy tereny
amorficzne i nieatrakcyjne
wjazdy do miasta?

Jakie działania będziemy prowadzić
na terenach zdegradowanych?

Jak poprawimy komfort
klimatyczny w przestrzeniach

Lokalność
ZIELONA SIEĆ

publicznych?

JESZCZE WIĘCEJ ZIELENI
Będziemy rekomendować zwiększenie udziału zieleni w przestrzeniach
publicznych. Wskażemy, które ulice powinny zamienić się
w zadrzewione aleje. Zalecimy stosowanie wielowarstwowej struktury
roślinności, która jest łatwa w utrzymaniu. Będziemy rekomendować
alternatywne formy zieleni, takie jak zielone dachy, przystanki
i torowiska, wykorzystanie pnączy oraz wielofunkcyjne rozwiązania
błękitno-zielonej infrastruktury, służące małej retencji.

Jak będziemy tworzyć warunki
dla większego udziału podróży
wykonywanych pieszo i rowerem?

JASNO OKREŚLONE PRZEZNACZENIE TERENÓW
Wyznaczymy tereny rozwojowe, tereny wymagające przekształceń,
uzupełnień lub ochrony. Nowa zabudowa będzie powstawać na obszarach
mających dostęp do usług publicznych, transportu publicznego
i infrastruktury technicznej, w tym na terenach poprzemysłowych. Pozwoli
to ograniczyć niekontrolowane „rozlewanie się” zabudowy na obszarach
obrzeżnych miasta. W ten sposób zmniejszymy presję inwestycyjną na
tereny cenne przyrodniczo i ochronimy elementy naturalnego i kulturowego
krajobrazu miasta. Ograniczymy powstawanie chaotycznej zabudowy na
terenach rolnych i porolnych.

TYPY ZABUDOWY
Określimy docelowe typy miejskiej zabudowy: od osiedli domów
jednorodzinnych po intensywną zabudowę wielkomiejską.
Będą stanowiły one wzór dla rozwoju nowych terenów i uzupełniania
terenów już zabudowanych. Nowa i uzupełniająca zabudowa będzie
zróżnicowana i będzie się znajdowała w różnych częściach Warszawy.
Zabudowa będzie wyposażona w program usługowy zaspokajający
potrzeby mieszkańców. Dzięki temu poszczególne części miasta będą
zagospodarowane bardziej harmonijnie.

Jak poprawimy jakość
zagospodarowania
przestrzeni publicznych?

SZACUNEK DLA TOŻSAMOŚCI MIASTA

OCHRONA MODERNISTYCZNYCH OSIEDLI
Będziemy chronić krajobraz wielkoskalowych osiedli mieszkaniowych.
Tam, gdzie to możliwe, będziemy je uzupełniać o niezbędne usługi
wykorzystując sieć tworzonych centrów lokalnych. Modernistyczne
osiedla mieszkaniowe (tzw. osiedla z wielkiej płyty) będziemy
uzupełniać z szacunkiem dla ich układu urbanistycznego i rozległych
terenów zieleni osiedlowej.

„rozlewania się” miasta?

Jak stworzymy reprezentacyjną
przestrzeń publiczną w centrum
Warszawy?

MIASTO PRZYJAZNE PIESZYM I ROWERZYSTOM
Ruch pieszy i rowerowy będzie priorytetem, zwłaszcza w przestrzeni
centrum miasta i we wszystkich centrach lokalnych i dzielnicowych.
Zaplanujemy sieć dróg rowerowych, tak aby połączyć centra lokalne
i dzielnicowe. Sieć rowerowa będzie zintegrowana z siecią przestrzeni
publicznych oraz zielonymi atrakcjami miasta np. Doliną Wisły, parkami,
lasami, ciekami wodnymi i kanałami. Będzie ona funkcjonować w dwóch
podsystemach, jako sieć tras użytkowych i sieć tras rekreacyjnych.
Wybrane arterie komunikacyjne zmienimy w ulice o miejskim charakterze.

WYDAJNY TRANSPORT ZBIOROWY

Jak poprawimy
bezpieczeństwo pieszych?

Określimy kierunki rozwoju sieci transportu zbiorowego w taki sposób,
aby w jak największym stopniu zintegrował wyznaczone centra lokalne
i dzielnicowe. Będziemy modernizować i rozbudowywać połączenia
międzydzielnicowe. W szczególności skupimy się na rozwoju tramwajów
i metra. Będziemy lepiej wykorzystywać istniejące połączenia kolejowe.

ATRAKCYJNE BRAMY MIASTA I WYGODNE PRZESIADKI
Określimy rekomendacje dla systemu wygodnych węzłów przesiadkowych,
dostosowanych do potrzeb pasażerów, połączonych z siecią przestrzeni
publicznych. Wskażemy multimodalne węzły przesiadkowe, które zintegrują
miejski transport publiczny z transportem międzynarodowym, krajowym
i lokalnym oraz zintegrujemy je z siecią przestrzeni publicznych, tak aby
były wizytówką Warszawy – atrakcyjnymi „bramami miasta”. Powinny one
umożliwiać łatwą orientację i integrować funkcje usługowe, handlowe
i miejsca pracy w taki sposób, aby służyły zarówno obsłudze ruchu
pasażerskiego, jak i mieszkańcom miasta.

W jaki sposób będziemy wspierać
wzrost udziału transportu zbiorowego
w podróżach mieszkańców
i odwiedzających Warszawę?

Jak rozwijać
Warszawę?

Skupimy się na poprawie
jakości życia mieszkańców
i przygotujemy przestrzeń
miasta pod dalszy,
zrównoważony rozwój.

Ilu nas jest
a ilu będzie?

1 mln 970 tys.

aktualna, rzeczywista liczba mieszkańców**

Prace projektowe nad Studium opierają się
na prognozie demograficznej, która została
opracowana przez zespół z Polskiej Akademii
Nauk pod kierunkiem prof. Przemysława
Śleszyńskiego.
Prognoza zakłada:
– zachowanie aktualnych trendów
gospodarczych,
– podobny poziom napływu nowych
mieszkańców i cudzoziemców,
– utrzymanie dzietności na obecnym poziomie,
– stopniowe ograniczenie osiedlania się pod
miastem.

W

2050

roku Warszawa będzie miała

2 mln 225 tys.
mieszkańców – liczba prognozowana

Społeczeństwo Warszawy będzie się
starzeć. Prognozujemy, że w 2050 roku
stolica będzie liczyć około 542 tys. osób
wieku 65+.

1 tys. mieszkańców dziś

1 tys. przyrost liczby mieszkańców

Więcej informacji na temat uwarunkowań, które wpłynęły na te założenia znajdziesz Raporcie I „Ilu nas jest a ilu będzie?”

Jak dostosujemy rozwój
Warszawy do dynamiki
wzrostu ludności
i zwiększającej się liczby
seniorów?

Jak rozwijać
Warszawę?
RZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE

Jak ograniczymy „efekt
obwarzanka”, czyli
wyludnianie się centrum
i migracje mieszkańców do
dzielnic obrzeżnych?

Tereny pod nową zabudowę będziemy wyznaczać
biorąc pod uwagę bilans potrzeb i możliwości
rozwojowych miasta. Taka analiza uwzględnia
m.in.: aktualną ilość terenów przeznaczonych
pod zabudowę, prognozy demograficzne, aspekty
środowiskowe i przestrzenne, a także możliwości
finansowe miasta.

JASNO OKREŚLONE
Jak zmniejszymy
konieczność długich
dojazdów do pracy?

PRZEZNACZENIE TERENÓW
Wyznaczymy tereny rozwojowe, tereny wymagające
przekształceń, uzupełnień lub ochrony. Nowa
zabudowa będzie powstawać na obszarach
mających dostęp do usług publicznych, transportu
publicznego i infrastruktury technicznej. Pozwoli
to ograniczyć niekontrolowane „rozlewanie się”
zabudowy na obszarach obrzeżnych miasta
i ochronić tereny cenne przyrodniczo.

Jakie tereny służyć
będą rozwojowi miasta?

Więcej informacji na temat uwarunkowań, które wpłynęły na te założenia znajdziesz Raporcie I „Ilu nas jest a ilu będzie?”

Jak będziemy wspierać
zróżnicowanieprofilu
gospodarczego miasta i jego
dalszy, dynamiczny rozwój
gospodarczy?

Jak zrównoważymy rozwój
lewo- i prawobrzeżnej
Warszawy?

Jak będziemy tworzyć
konkurencyjność
miasta względem innych
metropolii europejskich?

Jak zmniejszymy
konieczność długich
dojazdów do pracy?

Jakie tereny służyć
będą rozwojowi miasta?

Jak rozwijać
Warszawę?
CENTRUM WARSZAWY ŁĄCZĄCE
DWA BRZEGI
Poszerzenie centrum Warszawy o prawy brzeg Wisły
będzie sprzyjało równoważeniu roli i znaczenia
obu części miasta. Powiększone centrum wymaga
dalszego kształtowania, a w szczególności
wytworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej,
integrującej oba brzegi Wisły.

TERENY POD ROZWÓJ GOSPODARCZY
Część terenów rozwojowych będzie przeznaczona
m.in. dla nieuciążliwej produkcji, w tym przemysłu 4.0,
nauki, logistyki i szeroko rozumianych usług. Pozwoli
to na zróżnicowanie profilu gospodarczego miasta.

MIEJSCA PRACY I USŁUG
Zadbamy o równomierne rozmieszczenie nowych
miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem
prawobrzeżnej Warszawy. Będą one powstawały
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
Ograniczymy powstawanie nowych, wielkich
centrów handlowych na rzecz ulic handlowych
i usług bliżej miejsca zamieszkania.
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Jak dostosujemy rozwój
Warszawy do dynamiki
wzrostu ludności
i zwiększającej się liczby
seniorów?

Jak tworzyć warunki
sprzyjające osiedlaniu się
w Warszawie?

Jak zmieniać
monofunkcyjne obszary
takie jak osiedla-sypialnie
czy zagłębia biurowców?

Jak tworzyć
konkurencyjność miasta
względem innych metropolii
europejskich?

Jak zmniejszymy
konieczność długich
dojazdów do pracy?

Jak rozwijać
Warszawę?
MIESZANIE FUNKCJI
Ograniczymy powstawanie obszarów, które
będą przeznaczone wyłącznie pod jedną funkcję
np. mieszkaniową lub biurową. Określimy dla
poszczególnych terenów optymalny udział różnych
usług: społecznych i komercyjnych. Na istniejących
obszarach monofunkcyjnych wprowadzimy nowe
funkcje przez zmianę dotychczasowego przeznaczenia
wybranych terenów lub uzupełnienie zabudowy.

MIASTO WIELU STYLÓW ŻYCIA
Określimy docelowe typy zabudowy miejskiej:
od osiedli domów jednorodzinnych po intensywną
zabudowę wielkomiejską. Będą stanowiły one
wzór dla rozwoju nowych terenów i uzupełniania
terenów już zabudowanych. Nowa i uzupełniająca
zabudowa będzie odpowiadać na potrzeby różnych
mieszkańców.

Jak zrównoważymy rozwój
lewo- i prawobrzeżnej
Warszawy?
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Jak tworzyć warunki
sprzyjające osiedlaniu się
w Warszawie?

Jak zmieniać
monofunkcyjne obszary
takie jak osiedla-sypialnie
czy zagłębia biurowców?

Jak zrównoważyć rozwój
lewo- i prawobrzeżnej
Warszawy?

Jak rozwijać
Warszawę?
WYGODNA LOKALNOŚĆ
Wskażemy docelowe rozmieszczenie centrów
lokalnych i dzielnicowych, zwłaszcza w dzielnicach
obrzeżnych, na których brakuje usług oraz na
terenach przeznaczonych pod rozwój. Będą one
powiązane siecią przestrzeni publicznych, co poprawi
jakość życia na terenie całego miasta.

Jak tworzyć
konkurencyjność miasta
względem innych metropolii
europejskich?
Jak ograniczyć „efekt
obwarzanka”, czyli
wyludnianie się centrum
i migracje mieszkańców do
dzielnic obrzeżnych?
Jak dostosować rozwój
Warszawy do dynamiki
wzrostu ludności
i zwiększającej się liczby
seniorów?

POLITYKA MIESZKANIOWA
Część wolnych terenów rozwojowych
będzie przeznaczona pod budowę nowych,
zrównoważonych osiedli. Tereny te będą
mogły służyć rozwojowi miejskich programów
mieszkaniowych. Będziemy rekomendować
wspieranie budownictwa społecznego.

Jak zmniejszyć konieczność
długich dojazdów do pracy?
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Jak tworzyć odporny
ekosystem miejski?

Będziemy chronić
środowisko naturalne
i uzupełniać system
Błękitno-Zielonej
Infrastruktury Warszawy.

Jak zadbamy o sprawne
funkcjonowanie systemu
przyrodniczego?

Jak tworzyć odporny
ekosystem miejski?
POWIĄZANIA EKOLOGICZNE

Jak zadbamy
o bioróżnorodność?

Połączymy ze sobą wartościowe przyrodniczo tereny
wewnątrz miasta i ograniczymy ich dzielenie na mniejsze,
nie połączone ze sobą części. Zadbamy też o zachowanie
powiązań przyrodniczych z obszarami otaczającymi
miasto, co pozwoli na migrację różnych organizmów.
Obejmiemy ochroną planistyczną ostoje cennych roślin
i zwierząt. Wyznaczymy też nowe tereny leśne.

Jak będziemy chronić
mieszkańców przed
zagrożeniami termicznymi?

OCHRONA TERENÓW CENNYCH
PRZYRODNICZO
Jak zadbamy o jakość
powietrza?

Jak zmniejszymy
zanieczyszczenie światłem?

Ograniczymy presję inwestycyjną na tereny cenne
przyrodniczo. Wprowadzimy lub wzmocnimy ochronę
planistyczną dla wielu terenów, które są podstawowymi
elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury Warszawy
(BZIW): lasów, cieków i zbiorników wodnych wraz
z terenami wokół nich, mokradeł, terenów zieleni, a także
tych, które służą wymianie i regeneracji powietrza oraz
retencji wód opadowych. Na terenach, które wspomagają
BZIW, zadbamy o utrzymanie odpowiednio wysokiego
udziału powierzchni biologicznie czynnej.

Więcej informacji na temat uwarunkowań, które wpłynęły na te założenia znajdziesz Raporcie II „W jakim środowisku żyjemy?”

Jak będziemy dbać
o bioróżnorodność?

Jak zadbamy o sprawne
funkcjonowanie systemu
przyrodniczego?

Jak tworzyć odporny
ekosystem miejski?
BARDZIEJ ZIELONO I BARDZIEJ DZIKO

Jak będziemy chronić
mieszkańców przed
zagrożeniami termicznymi?

Jak zadbamy o jakość
powietrza?

Jak poradzimy sobie
z podtopieniami i suszą?

Jak zmniejszymy
dokuczliwość hałasu
ulicznego?

Damy wytyczne do zazielenienia ulic i przestrzeni
publicznych. Zalecimy wprowadzenie alternatywnych
rozwiązań takich jak: zielone dachy, ściany, nawierzchnie
przepuszczalne. Będziemy rekomendować wprowadzanie
w parkach zasady „zamierzonej dzikości”, czyli
utrzymywania części terenu w stanie niekoszonym lub
rzadko koszonym, bez grabienia liści, z dopuszczeniem
spontanicznego rozwoju roślinności. Zalecimy nasadzanie
rodzimych gatunków roślin.

OGRANICZANIE MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA
Zwiększenie ilości zieleni w obszarach zabudowanych
poprawi komfort termiczny. Ustalimy optymalny wskaźnik
Powierzchni Biologicznie Czynnej (PBC) na gruncie rodzimym
dla nowych inwestycji.

MIASTO JAK GĄBKA
Jak poprawimy dostępność
do terenów zieleni, które
służą rekreacji i aktywności
fizycznej?

Będziemy przywracać naturze niektóre skanalizowane
cieki wodne oraz renaturalizować te, które są nadmiernie
uregulowane. Wykorzystamy istniejące stawy, starorzecza
i inne zbiorniki do retencji wód opadowych. Będziemy
rekomendowali „odbetonowanie” powierzchni, także
w centrum miasta.
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Jak poprawimy dostępność
do terenów zieleni, które służą
rekreacji i aktywności
fizycznej?

Jak tworzyć odporny
ekosystem miejski?
WIĘCEJ TERENÓW ZIELENI REKREACYJNEJ
Parki, zieleńce i inne tereny zieleni będą lokalnie
dostępne w zasięgu pieszego dojścia. Wyznaczymy strefy
ochronne wokół lasów i terenów chronionych, które będą
służyć rekreacji, tak by nadmiernie nie wykorzystywać
najcenniejszych przyrodniczo zasobów.

Jak zadbamy o sprawne
funkcjonowanie systemu
przyrodniczego?

ZIELONA SIEĆ
Zaplanujemy sieć obszarów rekreacyjnych powiązanych
z zielenią, m.in.: Zielone Pierścienie, czyli pieszorowerowe ścieżki rekreacyjne, które łączyć będą
łączyć parki, tereny Twierdzy Warszawa, tereny zieleni
osiedlowej. Będą one przebiegać zwłaszcza przez
obszary, na których brakuje zieleni urządzonej. Wskażemy
też, które ulice powinny zamienić się w zadrzewione aleje.

Jak będziemy chronić
mieszkańców przed
zagrożeniami termicznymi?
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Jak tworzyć odporny
ekosystem miejski?
Jak zadbamy o jakość
powietrza?

OBSZARY PRZEWIETRZANIA
I REGENERACJI POWIETRZA
Ustalimy odpowiednie rozmieszczenie i parametry
zabudowy, aby chronić obszary przewietrzania
i regeneracji powietrza

ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ

Jak zmniejszymy
dokuczliwość hałasu
ulicznego?

Ograniczymy tranzytowy ruch kołowy przez centrum
miasta i zwiększymy rolę transportu publicznego.
Wybrane arterie komunikacyjne zmienimy w ulice
o miejskim charakterze. Zaplanujemy spójną sieć
pieszo-rowerową, tak, aby łatwiej i bardziej komfortowo
podróżowało się po mieście.

ZIELONE STANDARDY BUDYNKÓW
Będziemy rekomendować efektywne ogrzewanie
istniejących i nowych budynków, również dzięki
odnawialnym źródłom energii.
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Jak zmniejszymy
zanieczyszczenie światłem?

Jak tworzyć odporny
ekosystem miejski?
OŚWIETLAMY TYLKO TO, CO TRZEBA

Jak zmniejszymy
dokuczliwość hałasu
ulicznego?

Jak zadbamy o sprawne
funkcjonowanie systemu
przyrodniczego?

Na terenach zabudowanych będziemy zalecać
ograniczenie rozpraszania światła, tak by nie
przeszkadzało mieszkańcom i przyrodzie, ale zapewniało
poczucie bezpieczeństwa. Będziemy rekomendować
zmniejszanie zanieczyszczenia światłem na terenach
cennych przyrodniczo.

ZIELONA OCHRONA AKUSTYCZNA
Będziemy rekomendować rozwiązania
służące ograniczeniu rozprzestrzeniania
hałasu z wykorzystaniem roślinności i form
krajobrazu tj.: zielone torowiska, zielone ekrany,
wielopiętrowe kompozycje roślin.

Jak zadbamy
o bioróżnorodność?
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Jak tworzyć
atrakcyjny krajobraz?

Będziemy pielęgnować
tożsamość Warszawy
doceniając „mozaikowy”
charakter jej
zagospodarowania.
Ograniczymy rozlewanie
się miasta.

Jak tworzyć
atrakcyjny krajobraz?
Jak będziemy chronić
dziedzictwo architektoniczne
i urbanistyczne Warszawy?

SZERSZA OCHRONA OBSZARÓW
ZABYTKOWYCH
Udoskonalimy sposoby ochrony dziedzictwa kulturowego
stolicy. Określimy zasady ochrony widokowej oraz
kontroli skali i lokalizacji zabudowy w strefie buforowej
UNESCO, czyli na obszarze otaczającym Historyczne
Centrum Miasta. Obejmiemy ochroną planistyczną tereny
z zabytkowymi układami urbanistycznymi i historycznymi
obiektami. Zadbamy o zachowanie odpowiedniej
ekspozycji i otoczenia dla cennych zabytkowych
obiektów.

Jak będziemy pielęgnować
tożsamość Warszawy?

WIELOWARSTWOWA TOŻSAMOŚĆ
Obejmiemy planistyczną ochroną różne
charakterystyczne obiekty i obszary: historyczne
i współczesne, w tym miejsca pamięci narodowej.
Powiększymy listę Dóbr Kultury Współczesnej.
Zadbamy o właściwą ochronę i wyeksponowanie
współczesnej, wartościowej architektury. Tożsamość
Warszawy będziemy pielęgnować w różnych skalach:
od założeń urbanistycznych po detal, zachowując
charakterystyczne cechy poszczególnych dzielnic.

Więcej informacji na temat uwarunkowań, które wpłynęły na te założenia znajdziesz Raporcie III „Jaki krajobraz nas otacza?”

Jak będziemy porządkować
nieharmonijną zabudowę
miasta?

Jak zahamujemy proces
„rozlewania się” miasta?

Jakie działania będziemy
prowadzić na terenach
zdegradowanych?

Jak uporządkujemy tereny
amorficzne i nieatrakcyjne
wjazdy do miasta?

Jak będziemy kształtować
wysokość warszawskiej
zabudowy?

Jak będziemy pielęgnować
tożsamość Warszawy?

Jak wykorzystamy walory
doliny Wisły?

Jak tworzyć
atrakcyjny krajobraz?
JASNO OKREŚLONE PRZEZNACZENIE
TERENÓW
Wyznaczymy tereny rozwojowe, tereny wymagające
przekształceń, uzupełnień lub ochrony. Nowa zabudowa
będzie powstawać na obszarach mających dostęp do
usług publicznych, transportu publicznego i infrastruktury
technicznej, w tym na terenach poprzemysłowych.
Pozwoli to ograniczyć niekontrolowane „rozlewanie
się” zabudowy na obszarach obrzeżnych miasta. W ten
sposób zmniejszymy presję inwestycyjną na tereny
cenne przyrodniczo i ochronimy elementy naturalnego
i kulturowego krajobrazu miasta. Ograniczymy
powstawanie chaotycznej zabudowy na terenach rolnych
i porolnych.

TYPY ZABUDOWY
Określimy docelowe typy miejskiej zabudowy: od
osiedli domów jednorodzinnych po intensywną
zabudowę wielkomiejską. Będą stanowiły one wzór dla
rozwoju nowych terenów i uzupełniania terenów już
zabudowanych. Nowa i uzupełniająca zabudowa będzie
zróżnicowana i będzie się znajdowała w różnych częściach
Warszawy. Zabudowa będzie wyposażona w program
usługowy zaspokajający potrzeby mieszkańców. Dzięki
temu poszczególne części miasta będą zagospodarowane
bardziej harmonijnie.

Więcej informacji na temat uwarunkowań, które wpłynęły na te założenia znajdziesz Raporcie III „Jaki krajobraz nas otacza?”

Jak będziemy chronić
dziedzictwo architektoniczne
i urbanistyczne Warszawy?

Jak tworzyć
atrakcyjny krajobraz?

Jak będziemy porządkować
nieharmonijną zabudowę
miasta?

CHRONIMY WARSZAWSKIE WIDOKI

Jak będziemy pielęgnować
tożsamość Warszawy?

Jak będziemy kształtować
wysokość warszawskiej
zabudowy?

Wzmocnimy ochronę sylwety i ekspozycji historycznej
panoramy miasta widocznej od strony doliny Wisły.
Rozszerzymy zasięg ochrony widokowej Skarpy
Warszawskiej. Będziemy kształtować spójną i atrakcyjną
wysokościową panoramę warszawskiego centrum.
Określimy wskaźniki urbanistyczno-przestrzenne
dla najwyższej zabudowy. Wskażemy strefy możliwej
realizacji zabudowy wysokościowej. W całym mieście
wyznaczymy sieć punktów stałego monitoringu, które
służyć będą ochronie najcenniejszych warszawskich
widoków.

UNIKATOWA DOLINA WISŁY
Jakie działania będziemy
prowadzić na terenach
zdegradowanych?

Jak uporządkujemy tereny
amorficzne i nieatrakcyjne
wjazdy do miasta?

Jak wykorzystamy walory
doliny Wisły?

Będziemy eksponować niepowtarzalny charakter doliny
Wisły. Obejmiemy ją ochroną jako wyjątkowe wnętrze
urbanistyczno-krajobrazowe, które łączy elementy
środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego
od czasów historycznych po współczesne.

ZIELONA SIEĆ
Wskażemy, które ulice powinny zamienić się
w zadrzewione aleje. Zieleń będzie kształtować
wizerunek miasta. Wyznaczymy tereny BłęktinoZielonej Infrastruktury Warszawy (BZIW)
o zróżnicowanych zasadach zagospodarowania
i typach zieleni.
Więcej informacji na temat uwarunkowań, które wpłynęły na te założenia znajdziesz Raporcie III „Jaki krajobraz nas otacza?”

Jak będziemy kształtować
wysokość warszawskiej
zabudowy?

Jak będziemy chronić
dziedzictwo architektoniczne
i urbanistyczne Warszawy?

Jak będziemy pielęgnować
tożsamość Warszawy?

Jak tworzyć
atrakcyjny krajobraz?

WYSOKOŚĆ WARSZAWSKA
Wzorcem dla wysokości zabudowy w obszarze centralnym
lewo- i prawobrzeżnej Warszawy, będzie tzw. „wysokość
warszawska”. Ustalimy wskaźniki maksymalnej
wysokości zabudowy dla poszczególnych terenów i typów
tkanki miejskiej, z uwzględnieniem wysokości podium
(podstawy), przewyższeń i dominant.

OCHRONA MODERNISTYCZNYCH OSIEDLI
Będziemy chronić krajobraz wielkoskalowych osiedli
mieszkaniowych. Tam, gdzie to możliwe, będziemy
je uzupełniać o niezbędne usługi wykorzystując sieć
tworzonych centrów lokalnych. Modernistyczne osiedla
mieszkaniowe (tzw. osiedla z wielkiej płyty) będziemy
uzupełniać z szacunkiem dla ich układu urbanistycznego
i rozległych terenów zieleni osiedlowej.

Jak będziemy porządkować
nieharmonijną zabudowę
miasta?

Więcej informacji na temat uwarunkowań, które wpłynęły na te założenia znajdziesz Raporcie III „Jaki krajobraz nas otacza?”

Jak wprowadzać
lokalność?

Będziemy tworzyć sieć
przestrzeni publicznych,
zintegrowaną z transportem
zbiorowym, która połączy
centra lokalne, dzielnicowe
i centrum miasta.

Jak wzmocnimy
policentryczność Warszawy?

Jak wprowadzać
lokalność?
SIEĆ CENTRÓW LOKALNYCH
I DZIELNICOWYCH

Jak połączymy centra lokalne
i dzielnicowe w spójny system
ogólnomiejski?

Wskażemy docelowe rozmieszczenie centrów lokalnych
i ponadlokalnych. Znajdą się one również tam, gdzie
najbardziej brakuje podstawowych usług oraz na terenach
przeznaczonych do rozwoju zabudowy.

MIEJSCA PRACY I USŁUGI BLISKO DOMU

Jak ulepszymy sieć
przestrzeni publicznych?

Określimy funkcje, jakie powinny znajdować się
w centrach lokalnych i dzielnicowych, tak aby usługi
komercyjne i publiczne, miejsca pracy oraz zieleń
znajdowały się blisko domu. Aby można było zrealizować
ten program, będziemy w rejonie centrów dogęszczać
i uzupełniać zabudowę. Będzie ona harmonijna i pozwoli
uporządkować przestrzeń.

CENTRUM WARSZAWY ŁĄCZĄCE DWA
BRZEGI

Jak stworzymy
reprezentacyjną przestrzeń
publiczną w centrum
Warszawy?

Poszerzenie centrum Warszawy o prawy brzeg Wisły
będzie sprzyjało równoważeniu roli i znaczenia obu
części miasta. Powiększone centrum wymaga dalszego
kształtowania, a w szczególności wytworzenia
reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, integrującej oba
brzegi Wisły.

Więcej informacji na temat uwarunkowań, które wpłynęły na te założenia znajdziesz Raporcie IV „Czy żyjemy lokalnie?”

Jak wzmocnimy
policentryczność Warszawy?

Jak połączymy centra lokalne
i dzielnicowe w spójny system
ogólnomiejski?

Jak wprowadzać
lokalność?
SPÓJNA SIEĆ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Jak ulepszymy sieć
przestrzeni publicznych?
Jak stworzymy
reprezentacyjną przestrzeń
publiczną w centrum
Warszawy?

Przestrzenie publiczne w Warszawie będą tworzyć sieć, która
pozwoli wygodnie połączyć centra lokalne, dzielnicowe
i centrum miasta. Wyraźnie określimy ich role z podziałem na
przestrzenie: stołeczne, ogólnomiejskie, dzielnicowe i lokalne.
Ich zagospodarowanie będzie odpowiadało potrzebom
użytkowników. Będziemy rekomendować rozwiązania pozwalające
na przekraczanie różnych barier terenowych i komunikacyjnych.
Wskażemy, które ulice powinny zamienić się w zadrzewione
aleje i stworzymy nowe powiązania, m.in.: Zielone Pierścienie.
Zwiększymy liczbę powiązań przestrzeni publicznych pomiędzy
lewobrzeżną i prawobrzeżną częścią Warszawy.

Jak poprawimy jakość
zagospodarowania
przestrzeni publicznych?

Jak poprawimy
komfort klimatyczny
w przestrzeniach
Jak będziemy tworzyć
warunki dla większego udziału
podróży wykonywanych
pieszo i rowerem?

KOMFORTOWE PLACE I ULICE
Opracujemy zasady i warunki kształtowania wnętrz
urbanistycznych, mające na celu wytworzenie
atrakcyjnych i komfortowych przestrzeni publicznych
dla wszystkich użytkowników, bez względu na wiek
czy sprawność. Place do tej pory zajęte przez parkingi
przeznaczymy na pełne zieleni przestrzenie dla ruchu
pieszego i rowerowego. Podkreślimy znaczenie
reprezentacyjnych ulic handlowych i placów.

Jak poprawimy
bezpieczeństwo pieszych?
Więcej informacji na temat uwarunkowań, które wpłynęły na te założenia znajdziesz Raporcie IV „Czy żyjemy lokalnie?”

Jak połączymy centra lokalne
i dzielnicowe w spójny system
ogólnomiejski?

Jak wprowadzać
lokalność?
SZACUNEK DLA TOŻSAMOŚCI MIASTA

Jak ulepszymy sieć
przestrzeni publicznych?

Jak stworzymy
reprezentacyjną przestrzeń
publiczną w centrum
Warszawy?

Sieć przestrzeni publicznych będzie uzupełniana
z szacunkiem dla kulturowych zasobów miasta. Włączymy
w sieć przestrzeni publicznych jeszcze niewykorzystane
do tego celu tereny zieleni oraz obszary i obiekty
cenne kulturowo. Uzupełnimy ciągi tras spacerowych:
Alei na Skarpie, Alei pod Skarpą, prawobrzeżnych
i lewobrzeżnych szlaków nadwiślańskich oraz obiektów
Twierdzy Warszawa.

JESZCZE WIĘCEJ ZIELENI
Jak poprawimy jakość
zagospodarowania przestrzeni
publicznych?

Będziemy rekomendować zwiększenie udziału zieleni
w przestrzeniach publicznych. Wskażemy, które ulice
powinny zamienić się w zadrzewione aleje. Zalecimy
stosowanie wielowarstwowej struktury roślinności,
która jest łatwa w utrzymaniu. Będziemy rekomendować
alternatywne formy zieleni, takie jak zielone dachy,
przystanki i torowiska, wykorzystanie pnączy
oraz wielofunkcyjne rozwiązania błękitno-zielonej
infrastruktury, służące małej retencji.

Jak poprawimy komfort
klimatyczny w przestrzeniach
publicznych?
Więcej informacji na temat uwarunkowań, które wpłynęły na te założenia znajdziesz Raporcie IV „Czy żyjemy lokalnie?”

Jak będziemy tworzyć warunki
dla większego udziału podróży
wykonywanych pieszo
i rowerem?

Jak poprawimy
bezpieczeństwo pieszych?
W jaki sposób będziemy
wspierać wzrost udziału
transportu zbiorowego
w podróżach mieszkańców
i odwiedzających Warszawę?

Jak połączymy centra lokalne
i dzielnicowe w spójny system
ogólnomiejski?

Jak wprowadzać
lokalność?
MIASTO PRZYJAZNE PIESZYM
I ROWERZYSTOM
Ruch pieszy i rowerowy będzie priorytetem, zwłaszcza
w przestrzeni centrum miasta i we wszystkich
centrach lokalnych i dzielnicowych. Zaplanujemy sieć
dróg rowerowych, tak aby połączyć centra lokalne
i dzielnicowe. Sieć rowerowa będzie zintegrowana
z siecią przestrzeni publicznych oraz zielonymi atrakcjami
miasta np. Doliną Wisły, parkami, lasami, ciekami
wodnymi i kanałami. Będzie ona funkcjonować w dwóch
podsystemach, jako sieć tras użytkowych i sieć tras
rekreacyjnych. Wybrane arterie komunikacyjne zmienimy
w ulice o miejskim charakterze.

Jak ulepszymy sieć przestrzeni
publicznych?

Jak stworzymy
reprezentacyjną przestrzeń
publiczną w centrum
Warszawy?

Jak poprawimy jakość
zagospodarowania przestrzeni
publicznych?
Więcej informacji na temat uwarunkowań, które wpłynęły na te założenia znajdziesz Raporcie IV „Czy żyjemy lokalnie?”

W jaki sposób będziemy
wspierać wzrost udziału
transportu zbiorowego
w podróżach mieszkańców
i odwiedzających Warszawę?

Jak wprowadzać
lokalność?
WYDAJNY TRANSPORT ZBIOROWY
Określimy kierunki rozwoju sieci transportu zbiorowego
w taki sposób, aby w jak największym stopniu
zintegrował wyznaczone centra lokalne i dzielnicowe.
Będziemy modernizować i rozbudowywać połączenia
międzydzielnicowe. W szczególności skupimy się
na rozwoju tramwajów i metra. Będziemy lepiej
wykorzystywać istniejące połączenia kolejowe.

Jak połączymy centra lokalne
i dzielnicowe w spójny system
ogólnomiejski?

Jak będziemy tworzyć warunki
dla większego udziału podróży
wykonywanych pieszo
i rowerem?

ATRAKCYJNE BRAMY MIASTA
I WYGODNE PRZESIADKI
Określimy rekomendacje dla systemu wygodnych
węzłów przesiadkowych, dostosowanych do potrzeb
pasażerów, połączonych z siecią przestrzeni
publicznych. Wskażemy multimodalne węzły
przesiadkowe, które zintegrują miejski transport
publiczny z transportem międzynarodowym,
krajowym i lokalnym oraz zintegrujemy je z siecią
przestrzeni publicznych, tak aby były wizytówką
Warszawy – atrakcyjnymi „bramami miasta”. Powinny
one umożliwiać łatwą orientację i integrować funkcje
usługowe, handlowe i miejsca pracy w taki sposób,
aby służyły zarówno obsłudze ruchu pasażerskiego,
jak i mieszkańcom miasta.

Więcej informacji na temat uwarunkowań, które wpłynęły na te założenia znajdziesz Raporcie IV „Czy żyjemy lokalnie?”

Założenia
do kształtowania
sieci i obszarów
Strukturę przestrzenną
miasta tworzą sieci
wraz z punktami
węzłowymi i obszary.

Założenia
do kształtowania
sieci i obszarów

Struktury Sieciowe

Struktury Obszarowe

SIECI

S T R AT E G IC Z N E K I E R U N K I
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Sieć przestrzeni publicznych będzie spajać
miasto. Będzie ona przeplatać się z Zieloną
Siecią, która obejmie ciągi piesze i rowerowe
z alejowymi zadrzewieniami.
Zielona Sieć zintegruje nam Błękitno-Zieloną
Infrastrukturę Warszawy z tkanką miejską.

Przestrzenie publiczne : sieć ulic,
placów i parków

Węzły to ważne punkty w miejscach połączeń
elementów sieci. Szczególne znaczenie
wśród nich będą miały Bramy Miasta czyli
miejsca pierwszego kontaktu przybywających
z przestrzenią Warszawy, które zintegrują
transport dalekobieżny z miejskim transportem
publicznym, funkcjami usługowymi,
handlowymi i miejscami pracy. Będą one
służyć wszystkim użytkownikom Warszawy:
mieszkańcom i przyjezdnym.
Obszary o różnym przeznaczeniu są połączone
siecią. Będą im przypisane strategiczne
kierunki zagospodarowania przestrzennego.
Przeznaczenie poszczególnych obszarów
wskażemy na kolejnym etapie prac nad
projektem nowego Studium. Będzie można się
z nim zapoznać w momencie wyłożenia nowego
Studium do publicznego wglądu.

Zielone Aleje w głównych ulicach
miasta i ulicach lokalnych
Zielone Pierścienie o funkcji
rekreacyjnej , które połączą tereny
zieleni, obszary nadrzeczne, lasy
i obiekty forteczne Twierdzy Warszawa
z osiedlami mieszkaniowymi
Zielone Ścieżki - dodatkowe trasy
pieszo rowerowe przebiegające przez
atrakcyjne tereny przyrodnicze

ROZWÓJ
tereny przeznaczone do zmiany
dotychczasowego sposobu
zagospodarowania
(np. poprzemysłowe,pokolejowe,
powojskowe)

PR Z E K S Z TAŁCE N I A
tereny przeznaczone do przekształceń
w celu poprawy ładu przestrzennego
i stworzenia wygodnej lokalności

UZUPEŁNIENIA

W Ę Z ŁY
Centra lokalne
Centra dzielnicowe
Centrum stolicy
Bramy miasta

tereny wymagające niewielkich
uzupełnień w strukturze funkcjonalnoprzestrzennej w celu poprawy
warunków życia i wygodnej lokalności

OCHRONA
tereny przeznaczone do zachowania
ze względu na wysokie walory
przyrodnicze lub kulturowe, służące
zapewnieniu wysokiej jakości życia
i pielęgnowaniu tożsamości miasta

Założenia do
nowego Studium
Zielone
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Skarpa
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Linie
kolejowe

Główne
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Centra
dzielnicowe

Zielone Aleje
i Zielone Wjazdy
do miasta

Tereny podstawowe
Błękitno – Zielonej
Infrastruktury
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Centrum
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Siatka
ulic

Założenia do kształtowania struktur sieciowych
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Linie kolejowe

Centra loklane

Siatka ulic
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Warszawa
ZDROWA, PRĘŻNA, LOKALNA

Nasz cel to zrównoważony rozwój Warszawy jako dobrze
funkcjonującego i odpornego ekosystemu miejskiego,
który zapewnia wysoką jakość życia swoim mieszkańcom.

Odpowiedzią na wyzwania stojące przed
Warszawą jest zmiana podejścia do procesów
rozwojowych ze wzrostu ilościowego na rozwój
przestrzenny o charakterze jakościowym,
adekwatny dla otwartej, prężnej, europejskiej
metropolii.

OTWARTA METROPOLIA
Warszawa prężna
– gospodarka
– środowisko
– społeczeństwo

Warszawa ma być miastem oferującym
swoim mieszkańcom wysoką jakość życia.
Dlatego musi stać się miastem spójnym,
policentrycznym, spełniającym swoje funkcje
nie tylko na poziomie międzynarodowym,
krajowym, metropolitalnym, ale – co równie
ważne – lokalnym. Ma być również miastem
inkluzywnym, dostępnym dla wszystkich
mieszkańców i użytkowników oraz dobrze
skomunikowanym, co pozwoli na szybkie
i efektywne poruszanie się po nim.

PRZYJAZNE MIEJSCE
Warszawa zdrowa
– gospodarka
– środowisko
– społeczeństwo

AKTYWNI MIESZKAŃSCY
Warszawa lokalna
– gospodarka
– środowisko
– społeczeństwo

Jak możesz
podzielić się
swoją opinią?

Weź udział w spotkaniach
online na kanale
YouTube ZODIAKU:

Wyślij opinię na temat założeń
do nowego Studium na adres:
dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl
Więcej informacji o nowym Studium:
www.architektura.um.warszawa.pl

Jaka lista
Dóbr Kultury
Współczesnej?

23 czerwca (środa)
godzina 18:00

Kto za tym stoi:
Raporty
z planowania
Warszawy

Opracowanie:
Miejska Pracownia Planowania
Przestrzennego i Strategii Rozwoju Miasta

Zespół projektowy studium

Generalny Projektant Studium: Dyrektor Monika Konrad
Zespół Generalnego Projektanta Studium: Karina Konarzewska, Maciej Kowalczyk, Agnieszka Kowalewska, Michał Oman
Zespół projektowy: Maciej Błażejewski, Maciej Janik, Adam Kierzkowski, Michał Kowalski, Marta Potocka,
Michał Szpadkiewicz, Alicja Zdrodowska

Biuro Architektury i Planowania
Przestrzennego m.st. Warszawy

Architekt Miasta Marlena Happach
Wydział Polityki Przestrzennej: Bartosz Rozbiewski, Grażyna Gajewska,
Maciej Krajewski, Anita Lipińska, Karolina Uchańska
Wydział Dialogu w Planowaniu: Monika Komorowska, Wojciech Kacperski

Redakcja: dr arch. Monika Wróbel

Opracowanie graficzne:

