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WARSZTATY CHARRETTE
Warsztaty Charrette dotyczące rejonu ulicy Szwedzkiej są częścią projektu „Osiedla Warszawy” realizowanego przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Jego celem jest dialog pomiędzy przedstawicielami Miasta, mieszkańcami
i inwestorami, służący wypracowaniu koncepcji wielofunkcyjnych osiedli, gwarantujących wysoki standard pod względem użytkowym, ekonomicznym, komunikacyjnym i estetycznym.
Obszar opracowania, o powierzchni ok. 40 ha, zlokalizowany jest pomiędzy Al. Solidarności, ulicami Szwedzką, Letnią i 11 Listopada
oraz linią kolejową. W części teren ten należy do podmiotów prywatnych (TESCO, Uczelnia Warszawska oraz OKAM - właściciel osiedla
Bohema) i publicznych (PKP), 13,3 ha jest we władaniu Miasta oraz Miejskich Zakładów Autobusowych, które planują przeniesienie
zajezdni autobusowej. Już niedługo uruchomiona zostanie stacja metra Szwedzka (2019 r.), powstanie też nowy przystanek osobowy
PKP Warszawa Targówek (2020/2021 r.). Rejon ulicy Szwedzkiej będzie więc świetnie obsłużony komunikacją publiczną. Po północnej
stronie planowana jest ponadto rozbudowa układu torowego linii kolejowej oraz realizacja Obwodnicy Śródmieścia, która odciąży
ulicę Szwedzką.
Na terenie objętym opracowaniem znajdują się obszary i obiekty objęte prawną ochroną konserwatorską. Do rejestru zabytków wpisane są dwa zespoły fabryczne: dawna Stalownia i dawne zakłady Pollena oraz kamienica przy ul. Strzeleckiej i budynek rogatek.
W gminnej ewidencji zabytków ujętych jest osiem domów mieszkalnych, piekarnia, nastawnia kolejowa, przyczółki i filar wiaduktu
kolejowego oraz trzy układy ulic z brukową nawierzchnią. Poza tym w GEZ ujęty jest układ urbanistyczny i zespół budowlany Nowa
Praga.
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Formy ochrony konserwatorskiej

Inwentaryzacja zieleni

Warsztaty Charrette, przeprowadzone przez pracownię Mycielski Architecture & Urbanism (MAU) oraz Mediatorzy.pl, odbyły się
w dniach 16–22 lutego 2019 r. W ich ramach miały miejsce: spacer badawczy, sesje prezentacyjne, warsztaty tematyczne, spotkania
uzgodnieniowe, studio otwarte oraz punkty konsultacyjne w siedzibie BAIPP i przy ul. Szwedzkiej. Warsztaty zgromadziły różnorodnych interesariuszy: przedstawicieli jednostek Urzędu Miasta i urzędów dzielnic, instytucji publicznych i eksperckich, inwestorów
i prywatnych właścicieli, aktywistów miejskich oraz okolicznych mieszkańców. Rezultatem ich zaangażowania i wspólnej pracy są
wnioski i założenia do koncepcji zagospodarowania, która jest w trakcie opracowania. Wnioski posłużą dalej do sformułowania wytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nowego Studium.

KONCEPCJE WARSZTATOWE - ZAŁOŻENIA
Zasadnicze znaczenie ma poszanowanie dla historycznego układu urbanistycznego (uzupełnianie kwartałów i pierzei, podkreślenie
roli ul. Stalowej i powiązań poprzecznych) oraz dominanty w postaci komina fabrycznego na terenie realizowanego osiedla Bohema. Ważne są spójne nawiązania w postaci nowego zagospodarowania oraz umiejętne eksponowanie istniejących cennych budynków i zespołów urbanistycznych (np. zaznaczenie przebiegu Kolei Obwodowej) oraz wprowadzanie nowej zabudowy, która ożywia
i wzbogaca tę historyczną.

Nowa wizja dla terenu miejskiego obejmuje przede wszystkim stworzenie wygodnego osiedla mieszkaniowego. Powstaną tam mieszkania miejskie, zgodne z Polityką Mieszkaniową m.st. Warszawy - Mieszkania2030. Mieszkańcy korzystać będą mogli z nowych placówek publicznych: żłobków, przedszkoli oraz szkoły. Tereny sportowo-rekreacyjne tych placówek powinny być tak wpisane w przestrzeń,
by zachęcały i umożliwiały korzystanie z nich nie tylko uczniom, ale i pozostałym mieszkańcom okolicy.
Kluczowe będzie również wzbogacenie zarówno tego obszaru, jak i szerszego rejonu Nowej Pragi o nowe liczne tereny zieleni i przestrzenie publiczne o różnej skali i formie. W pierwszym etapie zrealizowany zostanie miejski plac wokół metra wraz ze skwerem bazującym na najcenniejszym istniejącym drzewostanie oraz uporządkowany i wzbogacony pas zieleni wzdłuż ul. Stalowej. Natomiast
po przeniesieniu zajezdni MZA, docelowe zagospodarowanie zakłada stworzenie centralnie położonego parku o łącznej powierzchni
ok. 2 ha. Jego część zwarta ulokowana będzie bliżej przystanku PKP i łączyć się będzie ze skwerem przy wyjściu z metra, zaś część linearna znajdzie się w obszarze rezerwy po Trasie Tysiąclecia, wzdłuż dawnej bocznicy kolejowej, podkreślając jej historyczny przebieg. Park
będzie połączony z ciągami zieleni na terenie TESCO i dawnej Stalowni. W podwórzach zabudowy mieszkaniowej powinna się pojawić
wysokiej jakości zieleń. Wzbogacona zostanie również zieleń przyuliczna, m.in. w formie zielonych ścian.
Główne powiązania pieszo-rowerowe przebiegać będą od strony ul. Szwedzkiej w ciągu ul. Stalowej w kierunku tunelu przy przystanku PKP i ul. Strzeleckiej. Ciąg pieszy wytyczony będzie również od Al. Solidarności przez teren dawnej Stalowni, dalej w ciągu rezerwy
po Trasie Tysiąclecia wzdłuż terenu osiedla Bohema. Optymalny byłby również przebieg tym samym śladem ruchu rowerowego od
strony Al. Solidarności w kierunku węzła Żaba. Proponuje się również stworzenie drugiego (obok planowanego na przedłużeniu ulicy Stalowej po stronie praskiej) powiązania pieszo-rowerowego z Targówkiem Mieszkaniowym (np. na wysokości ulicy Oszmiańskiej
po stronie Targówka) oraz Szmulowizny.
WSTĘPNA KONCEPCJA - WARIANT 1
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1 – plac miejski przy metrze
2 – skwer, uzupełnienie kwartałów zabytkowych
budynków i realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej
3 – park: część centralna
4 – park: część linearna + woonerfy
5 – przedłużenie linii tramwajowej i lokalizacja pętli
6 – szkoła podstawowa
7 – kwartały zabudowy mieszkaniowej
8 – propozycja dwóch przejść pod terenem kolejowym
9 – część obwodnicy śródmiejskiej postulowana do
realizacji pod ziemią; wytworzenie zielonego połączenia
pieszo-rowerowego z ul. Szwedzką
10 – budynek Rogatki ze Skwerem Pamięci
11 – uzupełnienie zabudowy kamienicowej
12 – obiekt usługowo-biurowy z dominantą
13 – koncepcja dla terenu Stalowni powinna uwzględniać
w szczególny sposób eksponowanie zabytków
14 – lokalizacja skrzyżowania o pełnych relacjach z Al.
Solidarności w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej
dla nowych inwestycji
15 – uzupełnienie tkanki miejskiej wzdłuż ul. Stalowej
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główne usługi publiczne
usługi publiczne w parterach
trasa rowerowa
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Uzasadnione wydaje się także rozważenie przedłużenia trasy tramwajowej w ul. Stalowej do przystanku PKP jako bezpośredniego
powiązania z Trasą W-Z (rejon Muranowa i Śródmieścia Północnego).
W kwestii komunikacji indywidualnej, głównym założeniem dla nowego osiedla jest realizacja drogi publicznej wzdłuż torów kolejowych wraz z nowym skrzyżowaniem z Al. Solidarności o pełnych relacjach. Powinno się to odbyć równolegle z realizacją ostatniego
odcinka Obwodnicy Śródmieścia (od ul. Radzymińskiej do ronda Żaba), co odciąży ulicę Szwedzką i umożliwi przekształcenie jej
w miejską ulicę bez ruchu tranzytowego. Potrzebne jest przy tym przeprojektowanie połączeń drogowych Obwodnicy w rejonie
ronda Żaba ze względu na kolizję z budowanym obecnie osiedlem Bohema oraz planowaną przez PKP rozbudową układu torowego.
Pozostałe połączenia drogowe wewnątrz obszaru zostaną uspokojone i zaprojektowane w formie woonerfów.
Powinna również powstać szczegółowa koncepcja zagospodarowania, uwzględniająca w szczególny sposób eksponowanie zabytków, dla terenu dawnej Stalowni, obecnie będącego własnością Uczelni Warszawskiej. Dzięki umiejętnemu powiązaniu urbanistycznemu i funkcjonalnemu oba tereny – miejski i prywatny – mogą współgrać ze sobą i lepiej zaspokajać lokalne potrzeby.
Istotne jest również przekształcenie zagospodarowania terenu TESCO i uzupełnienie handlu o funkcje usługowe. Dzięki podniesieniu
wysokości zabudowy mogłyby się tu pojawić nowe miejsca pracy. Nowoczesne rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne pozwoliłyby powiązać różne funkcje: biura, sklepy, usługi, a tym samym umożliwiłyby na korzystanie z tej przestrzeni różnym użytkownikom,
służąc jej społecznemu ożywieniu.
Szczegóły wyników warsztatów opisane zostaną w raporcie, który zaprezentowany i opublikowany zostanie na początku czerwca.

Park - część linearna - wersja warsztatowa

Park - część centralna przy stacji metra - wersja warsztatowa
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