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Szwedzka - Osiedla Warszawy
Podsumowanie warsztatów charrette, które odbyły się
w dniach 16-22 lutego 2019 r. w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy wraz
z koncepcją funkcjonalno-przestrzenną terenu w rejonie ulicy Szwedzkiej.
Niniejszy dokument stanowi podsumowanie prac wykonanych w ramach partycypacyjnego przygotowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania obszaru zlokalizowanego wzdłuż ulicy Szwedzkiej metodą
warsztatów charrette. Warsztaty przeprowadzone zostały na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy reprezentowanego
przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Za przeprowadzenie warsztatów odpowiedzialni byli specjaliści z firmy MAU Mycielski Architecture & Urbanism.
Kompleksowy raport pn. „Szwedzka - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna” wraz z załącznikami stanowi podsumowanie uzyskanej wiedzy na temat terenu opracowania wraz ze szczegółowymi proponowanymi rozwiązaniami,
zgodnymi z wytycznymi otrzymanymi od Zamawiającego, w tym ze standardami dostępu do infrastruktury społecznej, zawartymi w załączniku 4 do Strategii #Warszawa 2030 - Wytyczne dla Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Obejmuje on:
•
opis najważniejszych analiz i uwarunkowań mających wpływ na docelową koncepcję,
•
opis i przebieg warsztatów,
•
koncepcję zagospodarowania obszaru wraz z modelem 3d,
•
wytyczne projektowe, a w szczególności: schemat funkcjonalny, schemat układu komunikacyjnego, schemat
stref przestrzeni publicznych, schemat zieleni wraz z inspiracjami krajobrazowymi,
•
wytyczne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Uzgodnienia powarsztatowe zarówno z odpowiednimi Biurami Urzędu i jednostkami m.st. Warszawy, Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, jak również z poszczególnymi interesariuszami i właścicielami terenów dotyczyły ostatecznych założeń koncepcji. Materiały uzupełniające analizy uwarunkowań umieszczone są w aneksie.
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I.1. Przesłanki warsztatów - projekt „Osiedla Warszawy”

Jak planować wielkie inwestycje w atrakcyjnych miejscach, tak by mogły powstać modelowe przestrzenie do życia, pracy i spędzania
wolnego czasu? Kontekst dla realizacji projektu „Osiedla Warszawy” stanowi przekonanie
o konieczności skoordynowanego uzgodnienia nowego sposobu zagospodarowania obszarów rozwojowych miasta poprzez dialog
pomiędzy miastem, inwestorami i stroną społeczną.

Podstawowym celem tej inicjatywy jest stworzenie wielofunkcyjnych osiedli na obszarach
rozwojowych Warszawy, ale w pierwszej kolejności musimy wypracować metody, za pomocą
których będziemy mogli to osiągnąć. Chcemy
zmobilizować uczestników dialogu do wspólnego myślenia o nowych osiedlach w Warszawie
jako o miejscach wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju, spełniających wysokie standardy architektoniczne, ale też społeczne. Stąd
też w procesie ważne miejsce zajmuje strona
społeczna. – mówi Marlena Happach, dyrektor miejskiego Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego i dodaje – Wierzymy, że dzięki
projektowi jesteśmy w stanie razem znaleźć elementy, które łączą wszystkie strony.

Jednym z obszarów wskazanych w projekcie
„Osiedla Warszawy” jest teren przy ul. Szwedzkiej na warszawskiej Pradze.
Obszar Szwedzka charakteryzuje się ogromnym potencjałem urbanistycznym, pozwalającym na integrację funkcji komercyjnych,
mieszkaniowych, społecznych i kulturowych.
Z racji planowanej stacji metra oraz koniecznej
weryfikacji przewidzianych w dokumentach
planistycznych rozwiązań komunikacyjnych
(m.in. Al. Tysiąclecia), jak też aktywności inwestorów na tym obszarze, oraz widocznych
możliwości uzupełnienia tkanki urbanistycznej tej części historycznej Pragi ze swoimi uwarunkowaniami ochrony konserwatorskiej, wybrany obszar można uznać jako modelowy.
Dla obszaru zauważa się realne możliwości
kompleksowego i całościowego rozwiązania
funkcjonalno-przestrzennego w uzgodnieniu
z interesariuszami i decydentami.
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Celem dialogu ma być przeanalizowanie kierunków rozwoju przestrzennego wybranych
obszarów, a także wypracowanie docelowych
typów i standardów jakościowych nowych
osiedli. Zgromadzone doświadczenie i wiedza
zostaną wykorzystane przy tworzeniu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
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Projekt „Osiedla Warszawy” jest pilotażowym
projektem Urzędu m.st. Warszawy. Celem
projektu jest analiza obszarów stolicy, gdzie
możliwy jest rozwój funkcji mieszkaniowej rozumianej zgodnie ze współczesnymi standardami, czyli w powiązaniu z miejscami pracy
i wypoczynku, z usługami i zielenią, a przede
wszystkim tam, gdzie można dojechać komunikacją miejską. Kolejnym celem jest opracowanie dla wybranych lokalizacji pomysłów na
nowe wielofunkcyjne osiedla, które zagwarantują wysoki standard pod względem użytkowym, ekonomicznym, komunikacyjnym i estetycznym.

I.2. Lokalizacja

POLFA

(2019)

PORT ŻERAŃSKI
ŻERAŃ—PELCOWIZNA

REJONY HUTY
ARCELORMITTAL

(2019)

SZWEDZKA

MO

S

D
TG

AŃ

SK

NOWA PRAGA

I

TARGÓWEK FABRYCZNY
OGRÓD
ZOOLOGICZNY

źródło: www.um.warszawa.pl
FORT BEMA

SZMULOWIZNA

KAMIONEK
PORT PRASKI

STARA PRAGA

JUPITER

CHRZANÓW

M

ŁUK SIEKIERKOWSKI

OS

TŚ

LĄ

OSK

D

R
ĄB

OW

SK

GROCHÓW

I

LEGENDA
KAMIONEK

GRANICA TERENU OPRACOWANIA
LINIE METRA
LINIA METRA W BUDOWIE
STACJE METRA
DROGI PUBLICZNE

SALOMEA

M

OS

TŚ

W

OK
IĘ T

RZ

YS

KI

TORY KOLEJOWE
PARK
SKARYSZEWSKI

TERENY ZIELENI
WODA

PARK SASKI

WILANÓW ZACHODNI
(CZĘŚĆ POŁUDNIOWA)

Rysunki przedstawiające okładkę i mapę
z publikacji pt. „Osiedla Warszawy”
Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego m.st. Warszawy

6

OSIEDLA
WARSZAWY

ST
MO

JÓZ

EFA

PON

WSK
IATO

IEG

O

SASKA KĘPA

NOWE JEZIORKI

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

LINIE ROZGRANICZAJĄCE OBWODNICY
ŚRÓDMIEŚCIA
źródło:
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-- Plan sytuacyjny, Budowa Obwodnicy
Śródmiejskiej na odcinku od Ronda Wiatraczna
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2017 - www.zmid.waw.pl
-- Przebieg trasy, udowa Obwodnicy Śródmiejskiej
na odcinku od Ronda Wiatraczna do Ronda
„Żaba” - www.zmid.waw.pl
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I.3. Rys historyczny - rozwój przestrzenny i dziedzictwo kulturowe
KWARTAŁ PRZY UL. LETNIEJ
Obszar objęty opracowaniem do połowy XIX w. pozostawał
piaszczystymi nieużytkami należącymi do Folwarku Targówek.
Impulsem do zmiany tego stanu rzeczy była między innymi
budowa stałego mostu na Wiśle oraz rozwój kolei, przemysłu
i handlu. Od lat 60. XIX w. na gruntach Folwarku, zakupionych
między innymi przez Ksawerego Konopackiego i Joachima Kurakowskiego, kształtowała się Nowa Praga, od zachodu sąsiadująca ze Starą Pragą (włączoną w granice Warszawy w roku 1791).
Tzw. Konopaczyzna została rozplanowana w oparciu o sieć 11
ulic, z ul. Środkową jako osią założenia i 6 ulicami równoległymi
do przebiegu Kolei Petersburskiej. Ulice wybrukowano. Obszar
rozparcelowano na początku na 100 działek, a kwartały szybko
wypełniły domy drewniane, potem ceglane. Tzw. Kurakowszczyzna obejmowała obszar na wschód od tzw. Konopaczyzny,
kształtowany poprzez przedłużenie wspomnianych wyżej 6
przecznic biegnących w kierunku ul. Górnej (ob. Szwedzkiej).
W latach 70. XIX w. północna część tzw. Konopaczyzny, zajęta
przez Zarząd Wojskowy Okręgu Warszawskiego, została znacząco przekształcona ze względu na uwarunkowania militarne
(powiększenie esplanady Fortu Śliwickiego, budowa koszar).
Ok. 40% zabudowy wspomnianego obszaru weszło w skład terenów wojskowych (likwidacja części ulic, wyburzenia), granicą
terenów wojskowych i cywilnych stała się nowowytyczona ulica Esplanadowa/ Śliwicka (ob. 11 Listopada). Po jej wschodniej
stronie wytyczono obecną ul. Letnią (jako przedłużenie zlikwidowanej ul. Grodzkiej), ul. Lęborską (d. Sokolą, potem Żerańską) i Stolarską (d. Markowicza). W roku 1891 Nowa Praga wraz
ze Szmulowizną została włączona w granice Warszawy. Zmiana
granic wiązała się z koniecznością wzniesienia nowych rogatek – na końcu ulicy 11 Listopada (tzw. Rogatki Bródnowskie)
i Stalowej (tzw. Rogatki Stalowe), które utracą swoje znaczenie
po roku 1916 w związku z inkorporacją przedmieść. Kwartały
między ul. 11 Listopada, ul. Szwedzką i ul. Letnią, poza budynkiem Rogatek Bródnowskich z końca XIX w. i zabudowaniami
Piekarni Mechanicznej z początku XX w., wypełniały murowane kamienice, głównie 3-5 kondygnacyjne, często z usługami
lub drobnymi wytwórniami w parterach i oficynach.
Znaczący wpływ na kształtowanie zabudowy i charakteru tego
obszaru miał przebieg 4 linii kolejowych (Kolej Petersburska
1862, Kolej Obwodowa 1876, Kolej Nadwiślańska 1877, Marecka
Kolej Dojazdowa 1896). Dobra komunikacja (w tym możliwość
prowadzenia własnych bocznic), łatwy dostęp do surowców,
liczni pracownicy i stosunkowo niskie ceny gruntów przesądziły
o lokalizacji na tym terenie znaczących kompleksów przemysłowych, ze Stalownią Warszawską, Fabryką Lamp Braci Brünner,
Hugo Schneidera i R. Ditmara, czy Fabryką Produktów Chemicznych „Praga”. Tereny fabryczne, których ważnym elementem
przestrzennego rozplanowania były ulice Stalowa i Strzelecka,
ciągnęły się od ul. Szwedzkiej do torów Kolei Obwodowej i dalej
na obszarze pomiędzy Koleją Obwodową a Koleją Nadwiślańską, gdzie ulokowano budynki magazynowe i kolejowe. Poza
zabudową fabryczną kwartał między ul. Szwedzką, Stalową
i Strzelecką wypełniały budynki mieszkalne, głównie kamienice (wznoszone z cegły, głównie 4 i 5 kondygnacyjne), w części
związane z zakładami przemysłowymi. Po II Wojnie Światowej
w śladzie torowisk Kolei Petersburskiej poprowadzono Trasę
W-Z, łączącą Wolę i Śródmieście z Pragą-Północ. Przy obecnej
al. Solidarności, na miejscu Dworca Petersburskiego (potem
Wileńskiego) spalonego przez wycofujących się Rosjan w roku
1915, w okresie międzywojennym i powojennym zbudowano wielorodzinne budynki mieszkalne (w latach 1935-39 przy
ul. Wileńskiej 12, po 1945 przy ul. Wileńskiej 6, 6a, 10); przy ul.
Wileńskiej 18 w latach 1956-58 wzniesiono okazały blok dla pracowników PKP (10 klatek, 6-8 kondygnacji, 205 mieszkań, usługi
w parterach).

1867

Plan Miasta Warszawy i okolic, Nowa Praga, 1867 (fragment)

1936

Plan Warszawy, 1936 (fragment)

DAWNA STALOWNIA PRASKA I ZBROJOWNIA NR 2

DAWNA FABRYKA LAMP

KWARTAŁ POMIĘDZY UL. STRZELECKĄ I STALOWĄ
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Plan Lindleyów 1897

Plan Lindleyów 1897

Plan Warszawy 1900

Plan Lindleyów 1897

Plan Warszawy 1936

Plan Warszawy 1936

Plan Warszawy 1936

Plan Warszawy 1936

Zdjęcie lotnicze 1945

Zdjęcie lotnicze 1945

Zdjęcie lotnicze 1945

Zdjęcie lotnicze 1945

Plany Lindleyów, 1897 (fragment)

1945

Warszawa, zdjęcie lotnicze, 1945 (fragment)

Obszar będący przedmiotem opracowania zachował układ
urbanistyczny kształtowany od połowy do końca XIX wieku,
rozpięty między siecią ulic: 11 Listopada, Szwedzka, Lęborska,
Stolarska i przecznic – al. Solidarności, Stalowa, Strzelecka, Letnia. Rzeczony obszar charakteryzuje:
•
zabudowa mieszkaniowa między ulicami 11 Listopada,
Szwedzką i Letnią, z zachowaną historyczną nawierzchnią
ulic Letniej, Lęborskiej i Stolarskiej oraz 5 zabytkowymi
domami mieszkalnymi, z dominantami przestrzennymi
w postaci ceglanego budynku Rogatek Bródnowskich
u zbiegu ulic 11 Listopada i Szwedzkiej i zabudowań Piekarni Mechanicznej z charakterystycznymi kominami między ulicami Szwedzką, Letnią i Stolarską.
•
zabudowa przemysłowa 2 dużych kompleksów fabrycznych – dawnej Stalowni Praskiej/Zbrojowni nr 2 oraz dawnej Fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brunner,
Hugo Schneidera i R. Ditmara oraz Fabryki Produktów
Chemicznych „Praga”, ostatecznie zakładów Pollena-Uroda, usytuowanych na północny wschód od ul. Szwedzkiej,
która w dużym zakresie kształtowała pierzeję ulicy, z dominantą wysokościową w postaci komina fabrycznego
dawnych zakładów Pollena-Uroda (70 m.) i kilkunastoma
zachowanymi budynkami. Na zespoły fabryczne składały
się obiekty z różnych okresów, o zróżnicowanych gabarytach i formach.
•
zabudowa mieszkaniowa między ulicami Szwedzką, Strzelecką, Stalową i linią przebiegu dawnej Kolei Obwodowej,
która oddziela 2 kompleksy fabryczne, z zachowanymi
3 kamienicami i oficyną.
•
zabudowane współcześnie tereny między przebiegiem
dawnej Kolei Obwodowej i Kolei Nadwiślańskiej.
Na omawianym obszarze przetrwało wiele obiektów wznoszonych i rozbudowywanych od lat 80. XIX do roku 1939 (zestawienie poniżej).
W części trasy dawnej Kolei Nadwiślańskiej obecnie funkcjonuje linia kolejowa nr 9 Warszawa Zachodnia-Terespol, zaś przebieg łuku nieistniejącej Kolei Obwodowej jest nadal czytelny
w przestrzeni (na trawniku przy chodniku ul. Stalowej zachowany jest oryginalny fragment torów).

I.4. Zakres ochrony konserwatorskiej
Teren objęty warsztatami posiada istotne znaczenie historyczne oraz zachowany układ urbanistyczny z cennymi przykładami architektury mieszkalnej
i przemysłowej. Wartość wielu obiektów została
potwierdzona przez objęcie prawną ochroną konserwatorską oraz/lub ujęcie w gminnej ewidencji
zabytków (GEZ). Na obszarze będącym w zakresie
opracowania znajdują się:
• obiekty wpisane do rejestru zabytków, w tym:
zespoły zabudowy fabrycznej (2), budynek
murowany (1), kamienica (1),
• obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków,
w tym (tylko GEZ): domy mieszkalne (8), budynki przemysłowe (1), układy ulic z historyczną nawierzchnią (3), obiekty kolejowe (2)
• obszary ujęte w gminnej ewidencji zabytków
– układ urbanistyczny i zespół budowlany
Nowa Praga (1).
Planowane jest również powołanie „Parku Kulturowego Starej i Nowej Pragi”, potwierdzone uchwałą
nr LXXIV/2105/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r.

Zespół zabudowy fabrycznej – pochodzący z przełomu XIX i XX w., rozbudowany
w latach 1921-1929, położony w Warszawie przy ul. Szwedzkiej 20 – wraz z
otoczeniem, składający się w zasadniczej części z d. fabryki Lamp Towarzystwa
Akcyjnego Braci Brünner, Hugo Schneidera i R. Ditmara oraz fabryki Produktów
Chemicznych „Praga” (nr rej. 400-A, decyzja z dnia 30.03.2005)
kotłownia
budynek glicerowni
budynek glicerowni
budynek glicerowni
budynek magazynu surowców glicerynowych
budynek magazynu surowców glicerynowych
budynek biurowy
budynki produkcyjne
budynek pudełkarni
budynek EPD, „Wieża”
magazyn centralny
budynek mieszkalny
komin kotłowni
warzelnia (elewacje pd.-zach. i pd.-wsch.)
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MZA SP. Z O.O.
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budynek produkcyjny d. Stalowni Warszawskiej
ogrodzenie murowane z XIX w.
budynek magazynowy (sekcyjny)
pomieszczenia podziemne (chodniki)
pozostałość głównej hali produkcyjnej (szczyt)
budynek administracyjny
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W granicach terenu opracowania znajdują się
grunty należące do m.st. Warszawy i Skarbu
Państwa, jak również do prywatnych właścicieli. Jedną z głównych przesłanek do projektowania tejże przestrzeni jest planowane przeniesienie zajezdni autobusowej należącej do
Miejskich Zakładów Autobusowych.
Jedna z większych działek, na której obecnie
prowadzony jest handel wielkopowierzchniowy, należy do Tesco Sp. z o.o.
Drugi większy teren należy do Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej – Curie, która
podejmuje działania inwestycyjne: budowa
budynku dydaktycznego i budynku mieszkalnego oraz w przyszłości budowa szpitala
prywatnego. W dalszej perspektywie Uczelnia
planuje inwestować w zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Trzeci duży teren inwestycyjny stanowi Osiedle Bohema, obecnie w realizacji są trzy budynki w północnej części terenu. Na resztę
inwestycji obecnie procedowane jest pozwolenie na budowę.
Jako główny teren rozwojowy dla Miasta
wskazuje się teren w centralnej części obszaru,
będący własnością Miasta, MZA i w niewielkiej
części Skarbu Państwa (łącznie ok. 12,5 ha).
W graniach objętych opracowaniem znajduje
się również teren kolejowy.
Schemat z podziałem na własności z warstwą
użytkowania wieczystego znajduje się w aneksie do raportu.
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TESCO SP. Z O.O.
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Budynek murowany, wzniesiony ok. 1915 r., położony w Warszawie przy
ul. 11 Listopada 68, gmina Praga-Północ, powiat warszawski, wraz z otoczeniem
w granicach działki ewidencyjnej nr 2/4, obręb 4-13-01 (nr rej. A-903, decyzja z dnia
10.05.2010), tzw. Rogatki Bródnowskie

D

Kamienica, wzniesiona ok. 1910 r., położona w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 46,
gmina Praga-Północ, powiat m. Warszawa (nr rej. A-1351, decyzja z dnia 07.09.2016)
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GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW/ OBIEKTY (TYLKO GEZ)
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PKP S.A.

OSIEDLE
BOHEMA

7

B Budynki z XIX w. wchodzące w skład Stalowni Praskiej i system podziemny (obiekty
i urządzenia doświadczalnej podziemnej produkcji zbrojeniowej z okresu
międzywojennego) związany z działalnością Zbrojowni nr 2, wraz z murowanym
ogrodzeniem w Warszawie przy ul. Szwedzkiej 2/4 oraz grunt nieruchomości
w granicach działki nr ew. 9 w obrębie 4-13-03 (nr rej. 1-A, decyzja z dnia 28.12.2000)
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GRANICA TERENU OPRACOWANIA

A
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LEGENDA

I.5. Właściciele/ władający

Dom przy ul. Szwedzkiej 6
Dom przy ul. Stalowej 69
Oficyna przy ul. Stalowej 73
Budynek przemysłowy Warszawskiej Piekarni Mechanicznej przy ul. Stolarskiej 2/4
Oficyna mieszkalna Warszawskiej Piekarni Mechanicznej przy ul. Stolarskiej 2/4
Dom przy ul. Stolarskiej 9
Dom przy ul. Lęborskiej 6
Dom przy ul. Lęborskiej 4
Dom przy ul. 11 Listopada 62
Układ ulicy Stolarskiej – historyczna nawierzchnia
Układ ulicy Lęborskiej – historyczna nawierzchnia
Układ ulicy Letniej – historyczna nawierzchnia
Nastawnia kolejowa przy ul. 11 Listopada 70
Wiadukt – przyczółki oraz filar wiaduktu kolejowego nad ul. 11 Listopada

1

2

UCZELNIA WARSZAWSKA
IM. MARII
SKŁODOWSKIEJ - CURIE

LEGENDA
GRANICA TERENU OPRACOWANIA
WŁASNOŚĆ M. ST. WARSZAWY
I SKARBU PAŃSTWA

7,50 ha

WŁASNOŚĆ SPÓŁKI MIEJSKIEJ MZA

5,76 ha

WŁASNOŚĆ PRYWATNA BĄDŹ
W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM
PODMIOTÓW PRYWATNYCH, w tym:

14,88 ha

•
•
•

3,82 ha
5,60 ha
4,39 ha

TESCO SP. Z O.O.
UCZELNIA WARSZAWSKA
OSIEDLE BOHEMA

10,44 ha

TEREN KOLEJOWY

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW/ OBSZARY
układ urbanistyczny i zespół budowlany Nowa Praga
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I.7. Ponadlokalne inwestycje komunikacyjne

I.6. Inwentaryzacja terenu

Obok zamieszczono schemat przedstawiający
ponadlokalne inwestycje komunikacyjne. Stanowią one elementy wejściowe do opracowania koncepcji wraz z perspektywą czasową ich
realizacji, wg informacji otrzymanych w trakcie
przygotowania do warsztatów od jednostek
Urzędu Miasta oraz PKP PLK.

A
B
C

LEGENDA
UL. 11

GRANICA TERENU OPRACOWANIA
BUDYNKI ISTNIEJĄCE

A DA
LISTOP

BUDYNKI PROJEKTOWANE
ZIELEŃ

OGRÓDKI
DZIAŁKOWE

D2

D1

OGRÓDKI DZIAŁKOWE
ZADRZEWIENIA I ZAKRZEWIENIA ISTNIEJĄCE

C

ZADRZEWIENIA I ZAKRZEWIENIA PROJEKTOWANE
DRZEWA O WYSOKIEJ WARTOŚCI

D1

D2

METRO
zrealizowane – odbiór 2019 r.
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA
projektowana – perspektywa 2019 r.
PRZYSTANEK KOLEJOWY TARGÓWEK
projektowany – perspektywa 2020 r.
OBWODNICA ŚRÓDMIEJSKA
projektowana
OBWODNICA ŚRÓDMIEJSKA
w planach

POZOSTAŁE DRZEWA
DRZEWA PROJEKTOWANE
PSI PLAC ZABAW

A

DROGI
DROGI PROJEKTOWANE
CHODNIKI, TERENY UTWARDZONE
ŚCIEŻKI ROWEROWE
TORY
AL

LINIE ROZGRANICZAJĄCE OBWODNICY
ŚRÓDMIEŚCIA

.S

OL

I

R
DA

NO

ŚC

I

LINIE ROZGRANICZAJĄCE PRZEBUDOWY
SKRZYŻOWANIA

LEGENDA

GRANICE TERENU ZAMKNIĘTEGO - PKP

GRANICA TERENU OPRACOWANIA

PERONY PROJEKTOWANEJ
STACJI PKP TARGÓWEK

LINIE ROZGRANICZAJĄCE OBWODNICY
ŚRÓDMIEŚCIA

B

INFRASTRUKTURA PODZIEMNA METRA
OBIEKTY NADZIEMNE WYJŚĆ Z METRA
ELEMENTY CZERPNI I WYRZUTNI METRA

PERONY PROJEKTOWANEJ
STACJI PKP STALOWA/TARGÓWEK
INFRASTRUKTURA PODZIEMNA METRA
OBIEKTY NADZIEMNE WYJŚĆ Z METRA

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

ELEMENTY CZERPNI I WYRZUTNI METRA
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I.8. Analiza drzewostanu

I.9. Widok z lotu ptaka

Obok zamieszczono schemat przedstawiający
analizę drzewostanu z wyróżnieniem drzew
o wyjątkowej wartości rekomendowanych do
zachowania.

LEGENDA
KLON JESIONOLISTNY
ROBINIA AKACJOWA
KLON ZWYCZAJNY
KASZTANOWIEC ZWYCZAJNY
BRZOZA BRODAWKOWATA
LIPA DROBNOLISTNA
JESION WYNIOSŁY
TOPOLA MIESZAŃCOWA
TOPOLA WŁOSKA
ŚWIERK
DĄB CZERWONY
WIĄZ
DRZEWA POZA GRANICAMI TERENU OPRACOWANIA
DRZEWA O WYJĄTKOWEJ WARTOŚCI
GRUPY DRZEW: KLON JESIONOLISTNY, TOPOLA
MIESZAŃCOWA, ROBINIA AKACJOWA
GRANICA TERENU OPRACOWANIA
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II. Warsztaty charrette
II.1. Opis warsztatów
II.2. Fotorelacja z warsztatów

SZWEDZKA OSIEDLA WARSZAWY
ACTOR MAP

Metodologia warsztatów charrette
MAU
IPN

MEDIATORZY.PL

PISEMNE PROPOZYCJE MIESZKAŃCÓW
POPRZEDZAJĄCE WARSZTATY

TESCO
UCZELNIA
WARSZAWSKA

OKAM

NID

KONSERWATORZY
ZABYTKÓW

MIESZKAŃCY

PKP

NGO

ZDM

MZA

ZZW
TRAMWAJE
WARSZAWSKIE

ZTM

II.1. Opis warsztatów

WSPÓLNOTY
MIESZKANIOWE

MIASTO
WARSZAWA

WARSZTATY
CHARRETTE

WSPÓLNA
WIZJA
OBSZARU PRZY
UL. SZWEDZKIEJ

SĄSIEDZI

URZĘD Y
DZIELNIC

ZGN

KLUCZOWI DECYDENCI, SAMORZĄD,
LIDERZY LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

OPRACOWYWANE NA BIEŻĄCO
WSTĘPNE KONCEPCJE, NA BIEŻĄCO
PODDAWANE WERYFIKACJI
DECYDENTÓW I LOKALNEJ
SPOŁECZNOŚCI

WYTYCZNE DO
STUDIUM I MPZP
NA PODSTAWIE
OPRACOWANEJ
KONCEPCJI

Infografika przedstawiająca proces warsztatów charrette

Warsztaty charrette są narzędziem planistycznym
i projektowym. Termin „charrette” został przejęty
z tradycji francuskich Akademii Sztuk Pięknych, gdzie
pod koniec XIX w. określał małe wózki używane przez
asystentów do zbierania rysunków na egzaminach.
Profesjonalne warsztaty charrette pojawiły się w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat osiemdziesiątych
XX w. i zmieniły podejście planistyczne w tym kraju.
Obecnie są również stosowane w Europie. Znajdują
zastosowanie przy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, przestrzeni publicznych i tkanki historycznej
śródmieść, zagospodarowaniu arterii komunikacyjnych, planowaniu nowych dzielnic i poprawie funkcjonowania istniejących wsi, dzielnic, miast lub nawet
regionów.

CORAZ
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PRAGA-PÓŁNOC

DZIĘKI TWOIM OPINIOM
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JAKI OBSZAR
PRZY SZWEDZKIEJ W PRZYSZŁOŚCI?
WARSZTATY CHARRETTE: 16 - 22 LUTEGO 2019
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79

sobota
16 lutego

poniedziałek
18 lutego

wtorek
19 lutego

środa
20 lutego

14.00 – 18.00

Studio otwarte –
punkt konsultacyjny

czwartek
21 lutego

piątek
22 lutego

10.00 – 13.00

10.00 – 12.00
Spacer
Start:
ul. Szwedzka 1

17.00 – 20.30

Sesja otwierająca
i warsztat
projektowy

Studio otwarte –
punkt konsultacyjny

17.00 – 20.00

Sesja warsztatowa
w oparciu o wstępną
koncepcję

14.00 – 18.00

Studio otwarte –
punkt konsultacyjny

17.00 – 19.00

Prezentacja
koncepcji ﬁnalnej
i wystawa

Teren przy ulicy Szwedzkiej będzie się zmieniać. Już wkrótce dojedziemy
tu metrem, powstanie nowa zabudowa, miejsca do życia, pracy
i wypoczynku. Jaka powinna być przyszłość Szwedzkiej?
Wypracujmy to razem!
Możesz również wysłać swoje pomysły mejlem do 17 lutego 2019
na adres: osiedlawarszawy@um.warszawa.pl
Więcej na konsultacje.um.warszawa.pl lub pod tel. 19 115

PRZYJDŹ! TWOJA OPINIA SIĘ LICZY!

Rysunek przedstawiający plakat promocyjny z
harmonogramem warsztatów.

Warsztaty charrette służą do opracowania całościowej wizji projektu, w tym priorytetów rozwojowych
i środowiskowych, studium wykonalności, koncepcji
zagospodarowania wraz z wytycznymi do dalszych
postępowań planistycznych (Studium, MPZP, WZ lub
ich zmiany).
Warsztaty charrette trwają od 3 do 6 dni i są poprzedzone odpowiednim przygotowaniem merytorycznym. Mają na celu stworzenie właściwej płaszczyzny
porozumienia wszystkich zainteresowanych stron:
lokalnych władz, społeczności, inwestorów i innych.
Podczas codziennych spotkań interdyscyplinarna ekipa projektowa opracowuje rozwiązania, które – po
poddaniu kilkuetapowym weryfikacjom – podsumowuje w realistycznej i konkretnej koncepcji.
W Warszawie przeprowadzone zostały już kompleksowe warsztaty charrette dla Pola Mokotowskiego,
Centrum Lokalnego Mołdawska oraz placu Powstańców Warszawy, a obecne zorganizowano dla obszaru
Szwedzkiej w ramach projektu Osiedla Warszawy.

Warsztaty charrette poprzedziło zbieranie pisemnych
opinii mieszkańców i innych zainteresowanych przyszłością zagospodarowania terenu przy ulicy Szwedzkiej. Od 28 stycznia do 17 lutego 2019 r. można było
mailowo podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z obszarem. Pytaliśmy mieszkańców, czy bywają w tym terenie i jeśli tak – w jakim celu lub – jeśli
nie – dlaczego, a także jak oceniają jego dzisiejszy stan.
Dowiedzieliśmy się również, jak mieszkańcy i inni użytkownicy widzą zagospodarowanie tego terenu w przyszłości, co warto na nim chronić, a co wymaga zmiany.
W szczególności pytaliśmy mieszkańców i innych interesariuszy o ich oczekiwania i pomysły na temat takich
elementów zagospodarowania przestrzennego, jak:
• komunikacja piesza, rowerowa, zbiorowa i samochodowa,
• tereny otwarte, rekreacyjne, zielone i przestrzenie
publiczne,
• funkcje, które powinny się znaleźć na obszarze,
• urbanistyczne powiązania z otoczeniem, dzielnicą,
uwzględnianie i eksponowanie zabytkowej tkanki
miejskiej,
• kształtowanie architektury.
Propozycje i pomysły zebrane mailowo w pierwszym
etapie konsultacji stanowiły materiał do wspólnej refleksji w ramach warsztatów charrette. Niżej przedstawiamy
opinie, jakie zebraliśmy, podzielone na kategorie.
ŁAD PRZESTRZENNY
• Istniejąca zabudowa powinna być uzupełniona
nowymi budynkami, nawiązującymi do stylu zabudowy istniejącej, z zachowaniem estetycznej spójności nowo budowanych obiektów z istniejącym
otoczeniem.
• Ważne jest zachowanie ciekawych architektonicznie kamienic, a te, które czasy swojej świetności
mają już za sobą, powinny zostać poddane renowacji.
• Powinna zostać zachowana wysokość zabudowy
(średnio do 7 kondygnacji) i uniemożliwiona realizacja kilkunastokondygnacyjnych budynków, odcinających się wysokością od zabudowy sąsiadującej.
Nad całym obszarem powinien dominować komin
znajdujący się w kompleksie Bohema lub wyższe
budynki w rejonie ronda Żaba oraz skrzyżowania
Radzymińska/ Solidarności.
• Braki w zabudowie powinny zostać uzupełnione
nowymi budynkami w celu stworzenia pierzei ulicznych.
• Istniejące jednokondygnacyjne pawilony powinny
zostać zmodernizowane.
• Osie widokowe powinny zostać zachowane i wyeksponowane.
• Rozbiórka muru wzdłuż al. Solidarności wokół terenów dawnej praskiej Stalowni, bądź obniżenie

jego wysokości pozwoliłaby na lepszą integrację
nowopowstających terenów zabudowanych wraz
z al. Solidarności i Szmulowizną oraz odsłoniła wartościową architekturę zabytkowych budynków na
terenie Stalowni.
FUNKCJE
• Obszar przy Szwedzkiej powinien być zintegrowany
z kwartałem Nowej Pragi tak, aby funkcje i tkanka
społeczna całego rejonu wzajemnie się przenikała.
• Większość terenów powinna być ogólnodostępna.
• Docelowa funkcja obszaru powinna być funkcją
mieszkaniową z pewnymi elementami usług i biur.
Przeznaczenie pozostałego (po utworzeniu parku)
obszaru po zajezdni MZA na funkcje mieszkaniowe
i usługowo-biurowe w proporcjach 50:50 z usytuowaniem biurowców bliżej linii kolejowej.
• Handel wielkopowierzchniowy oraz funkcje magazynowo-przemysłowe powinny zostać zlikwidowane lub powinno się uzupełnić funkcje handlowe
o działalność biurową na terenie TESCO (rozbudowa dotychczasowych hal/ bądź całkowita rezygnacja z funkcji handlowej na rzecz usług w parterach).
• Postuluje się zrównoważony rozwój tkanki miejskiej: budynki mieszkalne i biurowe (w skali zbliżonej do istniejących na Nowej Pradze kamienic),
usługi. Konieczne jest wprowadzenie różnych funkcji na całym terenie. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna powinna być uzupełniona zabudową
biurową oraz usługową, taką jak restauracje, sklepy
spożywcze, kawiarnie.
• Przy wejściu do stacji metra Szwedzka powinien powstać plac miejski powiązany, głównie za pomocą
lokali usługowych, z towarzyszącą zabudową. Place
miejskie powinny być obsadzane zielenią wysoką
i wyposażone w małą architekturę (ławki, stoliki, kosze na śmieci).
• Powinno się wprowadzać różnorodne formy własności sprzyjające różnorodności mieszkańców.
• Część terenu powinna zostać przeznaczona na
funkcje edukacyjno-rekreacyjne (szkoła z zapleczem sportowym, budowa żłobka w rejonie ulicy
Stolarskiej).
• Wzdłuż głównych ulic i placów powinny być zlokalizowane usługi w parterach. Na całym obszarze
brakuje obecnie sklepów spożywczych, kawiarni
i restauracji.
• Lokale, w których mieszczą się pracownie rzemieślnicze (stolarnia, szklarz, szewc) stanowią element
kulturowy tego obszaru i powinny być chronione
niższymi czynszami.
• Powinny powstać place zabaw i miejsca spędzania
wolnego czasu z dziećmi.
• Na terenie brakuje przychodni lekarskiej
ZIELEŃ
• Uczestnicy wskazywali, że mieszkańcy Nowej Pragi
cierpią na niedostatek terenów zieleni, wobec tego

•
•
•
•

na terenie powinno powstać nowe duże założenie
parkowe na terenie po MZA (w części uwag mailowych proponowano przeznaczenie całego terenu
na nowy park) lub skwery.
Potrzebne jest uzupełnienie zieleni przyulicznej.
Postuluje się zachowanie istniejących drzew.
Zachowanie i modernizacja psiego wybiegu na Stalowej, bądź przeniesienie na nowopowstające tereny parkowe.
Zaproponowano utworzenie parku na terenie ogrodów działkowych na Targówku.

KOMUNIKACJA
• Sposób skomunikowania obszaru wzbudził najwięcej kontrowersji i rozbieżnych pomysłów.
• Część uczestników wskazywała, że w związku
z realizacją stacji metra dogęszczanie siatki ulic
publicznych na całym obszarze nie jest konieczne.
Inni podkreślali, że należy wytyczyć właściwą siatkę
ulic, pozwalającą na zwartą, kwartałową zabudowę
o charakterze śródmiejskim. W tym ostatnim przypadku siatka ulic powinna uwzględniać dwa nowe
połączenia drogowo-rowerowe z Targówkiem
– tzw. Nowostalową i przynajmniej jeszcze jedną
nową ulicę. Projekt ulicy Nowostalowej powinien
uwzględniać uspokojenie ruchu samochodowego,
jednocześnie powinien być fragmentem przyszłej
magistrali rowerowej łączącej Targówek ze Starą
Pragą i Starym Miastem.
• Część uczestników postulowała zmianę charakteru ulicy Szwedzkiej na drogę lokalną. Wg nich, jej
obecna rola trasy tranzytowej musi zostać zmieniona, a tranzyt między dzielnicami powinna przejąć
planowana obwodnica Pragi. Sama ulica Szwedzka
powinna zostać zwężona, co powinno zostać zrekompensowane bezkolizyjnym połączeniem ulicy
Starzyńskiego z projektowaną obwodnicą Pragi.
Z kolei część osób podkreślała, że pomysł zwężenia
ul. Szwedzkiej, ograniczenia miejsc parkingowych
jest zły i utrudni życie mieszkańcom. W tym przypadku proponowano poszerzenie Szwedzkiej od
strony mostu Gdańskiego do Radzymińskiej z 1 do
2 pasów, zwiększenie liczby miejsc postojowych,
a przy przy skręcie w prawo w Szwedzką z ul. Radzymińskiej zainstalowanie barier zapobiegających
wyjeżdżaniu rowerzystów na jezdnię poprzez trawnik oraz wyrównanie nawierzchni na całej długości
ulicy.
• Zgłaszano również, że główne postulaty koncepcji
„Na_Prawa Ulic” powinny być uwzględnione podczas zagospodarowywania ul. Strzeleckiej na całej
długości. Zgodnie z ich założeniami ul. Strzelecka
będzie mieć charakter zielonej alei, z dużą ilością
krzewów i traw oraz dwoma szpalerami drzew. Zapewniony powinien zostać bezpieczny ruch rowerowy, przy jednoczesnym maksymalnym uspokojeniu ruchu samochodowego. Ponadto powinna
istnieć możliwość przejścia przez jezdnię na całej
długości ulicy.

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

Powinno powstać pieszo – rowerowe przedłużenie
ul. Strzeleckiej w celu połączenia konsultowanego
obszaru z Targówkiem Mieszkaniowym (okolice
ul. Plantowej) za pomocą tunelu pod torami kolejowymi i planowaną obwodnicą śródmiejską.
Rozbieżne opinie dotyczyły również woonerfu.
Część uczestników postulowała jego utworzenie na
ulicy Stalowej (odcinek między ul. Szwedzką a wałem kolejowym) wraz ze stworzeniem obszaru zieleni urządzonej na wysokości Stalowej 67 – 73 (po
drugiej stronie ulicy). Inni zgłaszali sprzeciw wobec
jakiegokolwiek zamykania ulic czy budowania woonerfu.
Podkreślano potrzebę zapewnienia powiązań przestrzennych pieszo-rowerowych przez teren dawnej
Stalowni („wyrwy” w dotychczasowym ogrodzeniu).
Proponowano wytyczenie obwodnicy rowerowej
wzdłuż obszaru objętego opracowaniem – zapewnienie powiązań przestrzennych al. Solidarności
– rondo Żaba (wzdłuż wału kolejowego i przez ulicę
Szwedzką)
Wskazywano, że główne ulice powinny być wyposażone w ścieżki rowerowe. Stojaki na rowery powinny być zlokalizowane przy wszystkich ważnych
punktach tego obszaru - szczególnie przy stacji metra Szwedzka, zajezdni autobusowej i skrzyżowaniu
z al. Solidarności. Powinna również powstać stacja
rowerów miejskich
Wzdłuż każdej z ulic, według uczestników, powinien być zrealizowany chodnik
Postulowano objęcie obszaru opracowania (wraz
z całym obszarem Nowej Pragi) strefą płatnego parkowania niestrzeżonego
Wskazywano, że nie powinny powstawać parkingi samochodowe większe niż lokalne i przyuliczne
miejsca postojowe.
Wskazywano również potrzebę montażu ekranów
wygłuszających wzdłuż torów kolejowych.
Powinny powstać powiązania przestrzenne i komunikacyjne z rejonem Targówka Mieszkaniowego
oraz Szmulowizny (np. ulicą Tysiąclecia na przedłużeniu ulicy Szwedzkiej) oraz dogodne powiązania
komunikacyjne z projektowaną obwodnicą Śródmieścia na odcinku od węzła z ul. Radzymińską do
ronda Żaba.
Proponowano wytyczenie fragmentu Obwodnicy
Śródmiejskiej w tunelu między ul. Starzyńskiego
a częścią biegnącą równolegle do torów linii kolejowej nr 9 z ominięciem ronda Żaba, bądź całkowitą
rezygnację z wariantu bezkolizyjnego obwodnicy
na tym odcinku (poza obszarem opracowania).
Postulowano budowę tramwaju wzdłuż al. Solidarności i Radzymińskiej (tramwaj do Marek) (poza obszarem opracowania).

PRZEBIEG WARSZTATÓW
Warsztaty charrette rozpoczął spacer przeprowadzony
16 lutego 2019 r. przez projektantów z pracowni MAU,
w którym udział wzięło około 40 osób. Podobna liczba
uczestników wzięła udział we właściwych warsztatach.
Łącznie w różnych wydarzeniach w ramach konsultacji
udział wzięło około 80 osób.
18 lutego 2019 r. odbyła się sesja wprowadzająca. Wystąpienia otwierające wygłosili: Zastępca Prezydenta
m. st. Warszawy Michał Olszewski, Dyrektorka Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu
m. st. Warszawy Marlena Happach oraz Beata Marczak-Wacławek z Biura Polityki Lokalowej. Następnie
członkowie zespołu projektowego MAU wprowadzili
uczestników w kluczowe uwarunkowania koncepcji
zagospodarowania: Maciej Mycielski – główne założenia projektu, metodologia warsztatów, Xenia Mrozowska – aspekty przestrzenne i konserwatorskie, Dariusz
Łaniewski – uwarunkowania komunikacyjne, Agnieszka Kowalewska – zieleń, Agata Gójska – omówienie
propozycji przesłanych przez mieszkańców.
W drugiej części – po krótkim wprowadzeniu Agaty
Gójskiej i Macieja Mycielskiego – przy stołach warsztatowych uczestnicy dyskutowali nad głównymi oczekiwaniami wobec zagospodarowania rejonu ulicy
Szwedzkiej.
Jednocześnie w tygodniu warsztatowym działało tzw.
studio otwarte, w trakcie którego wszyscy zainteresowani mogli porozmawiać z projektantami, zasięgnąć
informacji lub zgłosić swoje propozycje (spotkania odbywały się 19, 20 i 21 lutego). 19 lutego działał również
punkt konsultacyjny w Praskiej Światotece. Uwagi i
wnioski zebrane w trakcie pierwszej sesji warsztatowej
oraz punktu konsultacyjnego i studio otwartego były
sukcesywnie włączane w opracowywaną koncepcję.
Już w środę 20 lutego 2019 r., na półmetku procesu,
zespół projektowy zaprezentował cztery wstępne koncepcje zagospodarowania, które stały się podstawą
kolejnego etapu dyskusji i uzgodnień z uczestnikami.
Wypracowane w podstolikach postulaty stanowiły wytyczne do koncepcji finalnej, której prezentacja i wystawa miała miejsce w piątek 22 lutego 2019 r.
Jednocześnie elementem warsztatów charrette były
spotkania wewnętrzne dotyczące węższych zagadnień problemowych, np. zasad obsługi komunikacyjnej z biurami Urzędu m.st. Warszawy; kwestii planów
rozbudowy z przedstawicielami Uczelni Warszawskiej,
właścicielem terenu dawnej Stalowni, oraz Tesco; założeń ochrony dziedzictwa z reprezentantami Wojewódzkiego i Stołecznego Konserwatora Zabytków,
Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami.

Wstępne koncepcje warsztatowe zaprezentowane podczas
półmetkowej prezentacji.
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II.2. Fotorelacja z warsztatów
SPACER BADAWCZY

20

KONFERENCJA OTWARCIA

SESJA WARSZTATOWA I

SPOTKANIE DOT. KOMUNIKACJI

SPOTKANIE DOT. DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

PUNKT KONSULTACYJNY PRZY UL. SZWEDZKIEJ
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SPOTKANIA DOT. MIESZKAŃ MIEJSKICH ORAZ Z
INTERESARIUSZAMI (WŁAŚCICIELAMI DZIAŁEK)

22

SPOTKANIE KOORDYNACYJNE Z JEDNOSTKAMI UM

PRACA PROJEKTOWA

SESJA WARSZTATOWA II

PREZENTACJA FINALNA
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III. Koncepcja
funkcjonalno - przestrzenna
III.1. Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna
III.2. Schemat przestrzeni publicznych
III.3. Schemat proponowanych funkcji nowych budynków
III.4. Wnioski dotyczące dziedzictwa kulturowego
i kształtowania nowej zabudowy
III.5. Schemat rozwiązań komunikacyjnych
III.6. Dostępność do terenów zieleni
III.7. Schemat zieleni
III.8. Inspiracje dot. kształtowania terenów zieleni

Makieta przedstawia koncepcję po weryfikacji uwarunkowań w terenie oraz przeprowadzeniu
szczegółowych analiz. Po ich uwzględnieniu kształt parku uległ zmianom.

III.1. Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna
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
dawnej Kolei Obwodowej) oraz wprowadzanie nowej zabudowy, która ożywia i wzbogaca
tę historyczną.
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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
ul. Stalowej i łączyć się będzie ze skwerem przy
wyjściu z metra, zaś część linearna znajdzie się
w obszarze rezerwy po alei 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.
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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 będą mogli korzystać z nowych
placówek publicznych: żłobków, przedszkoli
oraz szkoły podstawowej. 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.
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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 Bohe-

ma. 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 II Rejonu AK i Oszmiańskiej po
stronie Targówka) oraz Szmulowizny.

PODZIAŁ INWESTYCJI WG WŁAŚCICIELI

Uzasadnione jest 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 woonerfu.
Powstała również koncepcja zagospodarowania dla terenu dawnej Stalowni (obecnie
będącego własnością Uczelni Warszawskiej),
uwzględniająca w szczególny sposób eksponowanie zabytków. Dzięki umiejętnemu
powiązaniu urbanistycznemu i funkcjonalnemu oba tereny – miejski i prywatny – mogą
współgrać ze sobą i lepiej zaspokajać lokalne
potrzeby.

INWESTYCJE NA TERENACH MIEJSKICH

INWESTYCJE NA TERENACH PRYWATNYCH

ETAP I INWESTYCJI

PC = ok . 29 900 m

TESCO

PC = ok . 60 000 m2

ETAP II PO PRZENIESIENIU ZAJEZDNI MZA

PC = ok . 115 100 m2

UCZELNIA WARSZAWSKA

PC = ok . 63 000 m2

KWARTAŁ PRZY ROGATCE

PC = ok . 8 900 m2

DZIAŁKI POJEDYNCZYCH PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI

PC = ok . 7 600 m2

2

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.

KA
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III.1. Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna

III.2. Schemat przestrzeni publicznych
Ogród Pamięci dla upamiętnienia historii dot. Rogatki
Bródnowskiej. Kompozycja ogrodu wraz z doborem
gatunkowym powinna być przedmiotem konkursu
Przedłużenie części linearnej parku do
ul. Szwedzkiej tworzyć będzie powiązanie zielone
z Ogrodem Pamięci

LEGENDA
BUDYNKI PROJEKTOWANE

Przejście w tunelu
Zielone ulice piesze

Ulica w formie
woonerfu

Teren sportu i rekreacji na terenie szkoły ogólnodostępny po
godzinach zajęć lekcyjnych
Skwer na placu przy pętli
tramwajowej zamykający widok
Psi park
ul. Stalowej projektowanej w formie
woonerfu

Plac miejski
PUBLICZNE BUDYNKI PROJEKTOWANE

BUDYNKI ZABYTKOWE DO ZACHOWANIA

Ogólnodostępny teren sportu i rekreacji
Zabytkowy budynek piekarni przeznaczony
na usługi kultury
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Park – część centralna – dwa wnętrza krajobrazowe przedzielone
ścieżką rowerową i ciągiem pieszym w śladzie dawnej bocznicy
kolejowej – do uwzględnienia w projekcie parku

Park – część linearna – oparta na historycznym przebiegu
bocznicy kolejowej

Skwer z zachowaniem najbardziej
wartościowych drzew na obszarze
opracowania
Plac miejski przy wyjściu z metra z obiektem
usługowym z przejazdem w posadzce placu

Teren zieleni urządzonej na
terenie Tesco ze ścieżką rowerową
i publicznie dostępnym ciągiem
pieszym – stanowiący przedłużenie
parku linearnego w śladzie dawnej
bocznicy kolejowej

Budynki zabytkowe do zachowania
i przeznaczenia na funkcje usługowe, z
otwarciem na dwie strony
Budynki zabytkowe do zachowania i przeznaczenia
na funkcje usługowe (dominanta horyzontalna)
Ogólnodostępny plac wokół zabytkowego obiektu
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III.3. Schemat proponowanych funkcji nowych budynków
Uzupełnienie kwartałów zabudowy mieszkaniowej
w nawiązaniu do historycznego układu
Obiekt usług kultury, w tym biblioteka, usługi
społeczne, funkcje muzealne w połączeniu
z obiektem zabytkowym dawnej piekarni

III.4. Wnioski dotyczące dziedzictwa kulturowego i kształtowania nowej zabudowy

Kwartały zabudowy mieszkaniowej z usługami
w parterach, w tym usługami społecznymi: żłobki
i przedszkola

Kompleks usługowo - handlowy z lokalizacją miejsc
pracy i usług handlu wielkopowierzchniowego

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DZIEDZICTWO KULTUROWE

Szkoła podstawowa na około 800 dzieci, z halą
sportową i boiskiem

7.
7

Pawilon usługowy na placu przy stacji metra
2
8

9

3
6

4

5

10

REJESTR ZABYTKÓW

Zabudowa
mieszkaniowa
z
usługami
w parterach na terenie należącym do Miasta
i częściowo do Uczelni Warszawskiej
Budynki mieszkaniowo-usługowe uzupełniające
pierzeje ulic: Letniej, Lęborskiej i 11 Listopada
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Zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterach,
uzupełnienia historycznych kwartałów zabudowy
Uzupełnienie kwartału budynkiem o funkcji mieszanej

Szpital

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW/ OBIEKTY
(TYLKO GEZ)

1. Bardzo ważne jest budowanie nowej koncepcji
funkcjonalno-przestrzennej z uwzględnieniem
zachowanego układu urbanistycznego, z ukształtowanymi kwartałami, siatką ulic i zachowanym
przebiegiem historycznych linii kolejowych.
2. Istotne jest uzupełnianie zwartą zabudową pierzei ulic (szczególnie ul. Szwedzkiej i 11 Listopada)
oraz uzupełnianie zabudowy w kwartałach: Letnia
-11 Listopada - Szwedzka oraz Stalowa - Szwedzka
- Strzelecka. Linia zabudowy powinna, jak wspomniano wcześniej, podążać za historycznym układem urbanistycznym. Gabaryty powinny nawiązywać do zachowanej zabudowy historycznej.
3. Ważne jest przestrzenne podkreślenie historycznej i komunikacyjnej roli ulicy Stalowej, z zaakcentowaniem jej końca.
4. Warto rozważyć na tym obszarze wzniesienie budynku wysokiego w narożniku między torami,
al. Solidarności i terenem Tesco (przestrzenne
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400m

podkreślenie „bramy” na Pragę od strony Bródna).
Wysokość, proporcje, sylweta wymagają dalszych
analiz, jednak dominantą wysokościową powinien
pozostawać komin na terenie inwestycji Bohema
(70 m).
5. Przebieg dawnej Kolei Obwodowej powinien być
zachowany i zaakcentowany w przestrzeni (wraz
z zachowaniem fragmentu oryginalnych torów
przy ul. Stalowej).
6. Zabytkowe kamienice poddane niezbędnym pracom konserwatorsko - budowlanym, powinny
stać się osnową dla uzupełnienia zabudowy kwartałów. Ze względu na zły stan techniczny oficyny
przy ul. Stalowej 73 (GEZ) do rozważenia pozostaje zdjęcie ochrony konserwatorskiej i rozbiórka
obiektu, postulowane już w Wytycznych konserwatorskich dla Nowej Pragi z 2006 r. „ze względu
na zły stan techniczny i utrudnienie potencjalnej
przebudowy (sanacji) kwartału”. Przed podjęciem

8.

9.

10.

takiej decyzji obiekt będzie wymagał dodatkowych badań i wizji lokalnej (także wewnątrz) oraz
weryfikacji wcześniejszego rozpoznania (poszukiwanie wyposażenia i wystroju architektonicznego).
Tzw. Rogatki Bródnowskie powinny pozostać dominantą przestrzenną, a jej otoczeniem powinien
być teren zieleni. Warto połączyć Piekarnię Mechaniczną z Rogatkami Bródnowskimi, wytwarzając przestrzeń publiczną z przeznaczeniem na
funkcje kulturalne, edukacyjne i społeczne. W budynku Rogatek można realizować wiele funkcji,
zwłaszcza skupionych wokół usług publicznych,
kulturalnych i edukacyjnych, z wykluczeniem tych,
które brutalnie „naruszają” historię miejsca (nocne
kluby, puby itp.). Wśród możliwych propozycji jest
przeznaczanie tego obiektu pod muzeum miejsca, które byłoby uzupełnieniem oferty muzealnej
dzielnicy. Istotne jest, by opowieść o tym miejscu
była pełna i zróżnicowana, warto by odzwierciedlała bogatą historię miasta i rozwój przestrzenny
tej części Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem historii z lat 1944-45. Ze względu na zły stan
zachowania, trudno dziś przesądzić o dalszych losach kamienicy przy ul. 11 Listopada 66, historycznie związanej z budynkiem Rogatek. Ze względu
na tragiczną historię związaną z funkcjonowaniem tu w latach 1944-45 sowieckiego Trybunału
Wojennego, konieczne są kompleksowe badania
historyczne i archeologiczno-architektoniczne
Rogatek Bródnowskich, kamienicy przy ul. 11 Listopada 66 oraz ich otoczenia (w tym nasypu kolejowego), które muszą poprzedzić prace konserwatorsko - budowlane, adaptacje obiektów, czy inne
działania inwestycyjne.
Piekarnia Mechaniczna przy ul. Stolarskiej 2/4
powinna pozostać dominantą przestrzenną. To
miejsce ma duży potencjał kulturalny i – jak wspomniano powyżej – warto połączyć Piekarnię Mechaniczną z Rogatkami Bródnowskimi, wytwarzając przestrzeń publiczną z przeznaczeniem na
funkcje kulturalne, edukacyjne i społeczne.
Zespół fabryczny dawnych zakładów Pollena-Uroda jest w trakcie realizacji inwestycji „Strefa Praga
BOHEMA”. Ważne, by przy realizacji terenów zieleni w przebiegu dawnej Kolei Obwodowej wytworzyć wglądy na zabytkową architekturę fabryczną.
Teren dawnej Stalowni Praskiej/ Zbrojowni nr 2
został podzielony na 6 działek należących do
różnych podmiotów. Na obszarze zabytkowego zespołu zachowały się 4 historyczne budynki,
murowane ogrodzenie od al. Solidarności i Tesco
oraz system podziemnych pomieszczeń i korytarzy. Na części terenu trwa realizacja inwestycji –
w części wschodniej w postaci szpitala z częścią
edukacyjną i zabudową mieszkaniową; od strony

•

•

•

•

•

ul. Szwedzkiej w postaci budowy apartamentowca.
Ważna jest dostępność zespołu Stalowni oraz jej
przestrzenne i komunikacyjne połączenie z dzielnicą, jednak z zachowaniem zabytkowego muru
(przebicia w miejscach uzgodnionych z urzędami
konserwatorskimi) i architektonicznym podkreśleniem historycznie zamkniętego charakteru tej
przestrzeni od strony ul. Stalowej.
Kompozycja projektowanej zabudowy powinna
odwoływać się do układu i rytmu dawnego założenia przemysłowego podkreślonego poprzez:
-- ciągi komunikacyjne i widokowe równoległe do
al. Solidarności (w części z zachowaniem przebiegu historycznych, wewnętrznych torowisk),
-- ciągi komunikacyjne i widokowe równoległe do
ul. Szwedzkiej, oddzielające zespoły zabudowy
w środkowej części terenu, wytwarzające osie
widokowe na budynek produkcyjny d. Stalowni
Warszawskiej,
-- nowa zabudowa od strony ulic Szwedzkiej i Stalowej powinna odwoływać się do historycznego charakteru zabudowy przemysłowej.
Zachowane budynki historyczne powinny pełnić ważną rolę w nowokształtowanej przestrzeni
i stanowić:
-- zamknięcie osi widokowych,
-- dominanty wnętrz urbanistycznych (budynek
administracyjny, pozostałość głównej hali produkcyjnej),
-- dominanty przestrzenne, w tym dominanty horyzontalne (budynek produkcyjny d. Stalowni
Warszawskiej, budynek magazynowy).
Elewacje zabytkowych budynków powinny być
stosownie eksponowane. Nowa zabudowa powinna poprzez prostotę brył, wystrój elewacji
i dobór materiałów podkreślać dawny charakter
przemysłowy tej przestrzeni. Wysokość nowej
zabudowy powinna zamykać się w granicach od
2 do 6 kondygnacji z lokalnymi przewyższeniami
do 8 kondygnacji.
Istotne jest zachowanie dostępu do głównego
węzła podziemnych korytarzy w centralnej części
terenu oraz do pomieszczeń i strzelnic położonych w pn.-zach. części obszaru. Warto rozważyć
możliwość adaptacji choć części zabytkowych
podziemnych chodników i pomieszczeń (przykładowe funkcje: strzelnica sportowa, przestrzeń
muzealno-edukacyjna z trasą turystyczną, gastronomia). Ze względu na brak kompleksowego
rozpoznania przebiegu i lokalizacji podziemnych
pomieszczeń i chodników, na tym etapie trudno ostatecznie wskazać fragmenty podziemnej
struktury możliwe do ekspozycji i ewentualnej
adaptacji.

Zabudowa mieszkaniowa częściowo z usługami w parterach
na zabytkowym terenie dawnej Stalowni – podkreślenie
poprzemysłowego charakteru kompleksu zabudowy
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III.5. Schemat rozwiązań komunikacyjnych
Skrzyżowanie o pełnych relacjach
z al. Solidarności oraz ul. Radzymińską

1. W pierwszej kolejności do obsługi obszaru opracowania zakłada się:

22.

Projektowane przejście pieszo-rowerowe
przez teren kolejowy w tunelu

33.

Proponowane
przejście
pieszorowerowe w tunelu do ul. II Rejonu AK
i ul. Oszmiańskiej

a. wykorzystanie potencjału stacji metra „Szwedzka” – otwarcie 2019 r.
b. powiązanie obszaru opracowania z linią średnicową poprzez projektowany kolejowy przystanek osobowy Warszawa Targówek (realizacja
2020/2021);
c. możliwość wydłużenia trasy tramwajowej
w ul. Stalowej w rejon projektowanego przystanku osobowego Warszawa Targówek w celu zapewnienia bezpośredniego powiązania obszaru
Szwedzkiej z Trasą W-Z (obszar Muranowa i Śródmieścia Północnego);
d. wytworzenie lokalnego układu drogowo-ulicznego tylko do obsługi bezpośredniej terenu
przyległego;
e. uspokojenie ruchu na ul. Szwedzkiej po realizacji
Obwodnicy Śródmieścia na odcinku ul. Radzymińska – rondo Żaba;
f. propozycję lokalizacji skrzyżowania o pełnych
relacjach z al. Solidarności na wysokości wjazdu
na teren Tesco, aby zapewnić obsługę terenów
inwestycyjnych wzdłuż nowej Stacji Targówek
oraz ulepszyć drożność ul. Szwedzkiej. Lokalizacja skrzyżowania umożliwiłaby również przejście
piesze i rowerowe do ul. Radzymińskiej czy docelowo połączenie drogowe.
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Dodatkowo należy rozważyć możliwość wykorzystania terenów zieleni projektowanych w śladzie dawnej
bocznicy kolejowej na wykreowanie powiązań rowerowych w osi N-S (zamiast w ul. Szwedzkiej) z uwagi na
ograniczenia w zakresie możliwości wykształcenia wysokiej jakości infrastruktury rowerowej w istniejącym
pasie drogowym.
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2.1. W toku konsultacji i opiniowania rozwiązań komunikacyjnych potwierdzono konieczność zweryfikowania i ponownego zaprojektowania włączenia Obwodnicy Śródmieścia w rondo Żaba
z uwagi na:
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2. Obwodnica Śródmieścia
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a. kolizję rozwiązania koncepcyjnego z budynkiem
mieszkaniowym zespołu Bohema;
b. do dalszej analizy pozostaje uwzględnienie rezerwy terenowej pod rozbudowę układu torowego linii kolejowej nr 9 i powiązań z liniami kolejowymi nr 501 i 20 w celu zapewnienia możliwości
wytworzenia kolejowego połączenia pasażerskiego o charakterze aglomeracyjnym Sulejówek Miłosna - Warszawa Rembertów - Warszawa
Gdańska - Ożarów Mazowiecki;
c. jako pozytywny aspekt związany z ww. kolizją
należy wskazać możliwość wytworzenia powiązań miedzy ul. Starzyńskiego z Obwodnicą Śród-

mieścia w poziomie -1 zamiast w poziomie 0 – do
dalszego przeanalizowania. Rozwiązania takie
będą mogły ograniczyć zajętość terenu węzła
oraz kolizje z zabudową, w tym obiektami zabytkowymi.
2.2. W toku spotkań z mieszkańcami oraz analizy powiązań obszaru wskazano za zasadne:
a. wytyczenie dobrego powiązania pieszo-rowerowego między obszarem Szwedzkiej a terenami
Targówka Mieszkaniowego w ciągu projektowanej ul. Nowo-Stalowej / Nowo-Pratulińskiej
i powiązania z projektowanym przystankiem
osobowym Warszawa Targówek – obecnie projektowane powiązanie z ul. Pratulińską w ocenie
zespołu projektowego jest nieoptymalne z punktu widzenia czytelności powiązań;
b. wytyczenie dodatkowego powiązania pieszo-rowerowego między obszarem Szwedzkiej a terenami Targówka Mieszkaniowego na przedłużeniu ul. II Rejonu AK i Oszmiańskiej;
c. powiązanie obszaru Szwedzkiej i projektowanego przystanku osobowego Warszawa Targówek
z terenami Szmulowizny – z uwagi na istniejącą
linię kolejową nr 21 konieczne jest rozwiązanie
różnopoziomowe, np.: z wykorzystaniem wiaduktu kolejowego LK nr 9;
d. wytyczenie powiązania pieszo-rowerowego
w zieleni w dawnym ciągu al. Tysiąclecia.

POŁĄCZENIA DROGOWE
POŁĄCZENIA PIESZO-ROWEROWE
ZIELONE POŁĄCZENIA PIESZO-ROWEROWE

Rysunek przedstawiający wnioski dot. komunikacji wypracowane podczas
warsztatów

3. Mając na uwadze perspektywiczny rozwój obszaru Pragi i Targówka, jak i również całego układu
transportowego istotne są następujące zagadnienia:
a. należy w przyszłości przeanalizować rolę i funkcję korytarza publicznego transportu zbiorowego w ciągu al. Solidarności;
b. wskazane jest rozważenie zagłębienia linii kolejowej nr 21 na odcinku Warszawa Wileńska - Warszawa Marki (rej. d. Zakładów Tłuszczowych);
c. w związku z pkt 2.1.c. należy w perspektywie
rozważyć realizację kolejowego przystanku osobowego Warszawa rondo Żaba. Zgodnie z informacjami PKP PLK S.A. w 2019 r. planowanie jest
zlecenie wykonania studium wykonalności dla
rozbudowy układu torowego linii kolejowej nr
9 i powiązań z linia kolejowymi nr 501 i 20 wraz
z analizą budowy ww. przystanku Warszawa rondo Żaba.
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SCHEMAT PARKINGOWY NA TERENACH MIEJSKICH
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Schemat parkingowy na terenach miejskich

PROPONOWANE GRANICE GARAŻY
PODZIEMNYCH
OBSZAR DLA KTÓREGO PROPONUJE
SIĘ REALIZACJĘ WSPÓLNYCH GARAŻY
DLA BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO
MIASTA
MIEJSCA POSTOJOWE WZDŁUŻ ULIC
(PROSTOPADŁE I RÓWNOLEGŁE)
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III.6. Dostępność do terenów zieleni

III.7. Schemat zieleni

W ramach projektu przewidziano realizację
publicznych terenów zieleni o parametrach
zgodnych z wytycznymi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy zawartych w załączniku 4 do Strategii #Warszawa 2030:
• min. 6 m2 terenów zieleni na mieszkańca,
odległość pieszego dojścia nieprzekraczająca 500 m,
• oraz min. 3 m2 terenu sportu powszechnego na mieszkańca, odległość pieszego
dojścia nieprzekraczająca 1000 m.
W ramach projektu spełniono również wskaźnik z obowiązującego Studium (dużo niższy)
– 10m2 zieleni urządzonej na mieszkańca,
w które to tereny wlicza się również zieleń
osiedlowa. Schemat pokazuje, że cały teren
projektu jest objęty dostępem do publicznych terenów zieleni urządzonej. Park i skwery będą pełnić funkcje o charakterze lokalnym
dla mieszkańców nowego osiedla, jak i pobliskiej zabudowy Nowej Pragi. Dzięki temu na
terenie dzielnicy poprawi się dostępność terenów zieleni w miejscach, w których wcześniej
była ona niewystarczająca.

Na terenie opracowania wskazano następujące
tereny zieleni o odmiennym charakterze:
1. park – część centralna
2. park – część linearna
3. skwer
zachowujący
wartościowy
drzewostan
4. zieleń na placu miejskim przy wyjściu
z metra
5. zieleń osiedlowa w kwartałach zabudowy
6. tereny sportu i rekreacji w zieleni
7. Ogród Pamięci
8. zielone ulice piesze
9. zieleń przyuliczna, w tym szpalery drzew
wzdłuż dróg
10. zielone dachy
11. zielone ściany z przejściem bramowym
12. zieleń na terenie dawnej Stalowni
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Charakterystyka wskazanych terenów zieleni
wraz z inspiracjami umieszczona na str. 36-39 .
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III.8. Inspiracje dot. kształtowania terenów zieleni
1.1 PARK – CZĘŚĆ CENTRALNA

2 PARK – CZĘŚĆ LINEARNA
2.

Centralną część terenu opracowania wypełnia zieleń
parkowa. Park przecina ciąg pieszo-rowerowy biegnący śladem dawnej bocznicy kolejowej. Na etapie sporządzania projektu parku należy uwzględnić historyczny przebieg bocznicy i zachować istniejący fragment
torów. Proponuje się podkreślenie tak wyznaczonego
ciągu przez szpaler drzew, który będzie przechodził na
teren linearnej części parku, scalając cały układ zieleni.
Ciąg dzieli park na dwa główne wnętrza krajobrazowe – większą i mniejszą polanę. Większa polana może
pełnić rolę łąki służącej swobodnej rekreacji, natomiast
w mniejszym wnętrzu może znaleźć się plac zabaw
oraz siłownia plenerowa. Zakłada się zachowanie i adaptację istniejącego drzewostanu w kompozycji parkowej (jako tzw. ekospotu – zgodnie z Warszawskim
Standardem Mieszkaniowym).

Ta część parku oparta jest na historycznym przebiegu
bocznicy kolejowej, podkreślonym poprzez regularne
nasadzenia wysokich drzew. Przebiegając przez cały
teren opracowania z południowego wschodu na północny zachód, park linearny stanowi „zielony kręgosłup” całego założenia urbanistycznego, łącząc obszary mieszkaniowe z obiektami użyteczności publicznej
i usług, miejscami pracy i przystankami komunikacji
miejskiej. Zaproponowano tu ciąg pieszo-rowerowy łączący al. Solidarności z ul. Szwedzką u zbiegu
z ul. 11 Listopada. Park linearny będzie obejmował niewielkie wnętrza krajobrazowe zlokalizowane wzdłuż
tego ciągu, służące różnorodnym funkcjom rekreacyjnym. Mogą się tu znaleźć np. place zabaw, siłownie
plenerowe, miejsca piknikowe, ogrody tematyczne lub
społecznościowe.

Tereny publicznej zieleni parkowej jak i wewnątrz
kwartałów zabudowy na obszarze Osiedla Szwedzka, poza funkcją rekreacyjną powinny też pełnić rolę
elementów błękitno – zielonej infrastruktury miasta.
Oznacza to, że powinny mieścić ogrody deszczowe,
niecki lub niewielkie zbiorniki retencyjne, zbierające
wody deszczowe czyste m.in. z dachów otaczającej
zabudowy. Przyczyni się to zarówno do ograniczenia
spływu powierzchniowego deszczówki z terenu inwestycji, lepszego wzrostu i rozwoju roślin i dobrostanu
zwierząt, jak i do kształtowania lokalnego mikroklimatu pozytywnie wpływającego na jakość życia mieszkańców poprzez np. redukcję występowania miejskich
wysp ciepła.

25m
park linearny
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Warsztatowy przekrój urbanistyczny przez park linearny

3. SKWER ZACHOWUJĄCY WARTOŚCIOWY
3
DRZEWOSTAN

4.
4 ZIELEŃ NA PLACU MIEJSKIM
PRZY WYJŚCIU Z METRA

5.
5 ZIELEŃ OSIEDLOWA
W KWARTAŁACH ZABUDOWY

Skwer służy kompleksowej ochronie istniejących,
dojrzałych okazów drzew. Rosną one na podwórku
pomiędzy kamienicami przy ul. Stalowej (od nr 69 na
wschód), a ich istnienie w tym miejscu przez kilkadziesiąt lat trwale wpisało się w istniejący krajobraz oraz
stanowi niezbywalny element tożsamości miejsca.

Zieleń na placu obejmuje komponowane zadrzewienie w sąsiedztwie budynku użyteczności publicznej.
Dobór gatunkowy drzew powinien mieć charakter
wyróżniający (np. drzewa o ciekawym pokroju, kwitnące, o barwnych liściach itp.).

Zgodnie z Warszawskim Standardem Mieszkaniowym
(rozdz. 3.2.4.)

6 TERENY SPORTU I REKREACJI W ZIELENI
6.

7.
7 OGRÓD PAMIĘCI

Będą obejmowały boiska sportowe i rekreacyjne
w parkach, przeznaczone do użytku publicznego,
a także boiska szkolne do wykorzystania przez mieszkańców po godzinach zajęć lekcyjnych.

Ogród stanowi otwartą, krajobrazową formę upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej pomordowanych przez
sowieckie władze wojskowe. Jest to miejsce pamięci
narodowej, współtworzące tożsamość historyczną.
Kompozycja ogrodu wraz z doborem gatunkowym
winna być przedmiotem konkursu z zakresu architektury krajobrazu.

5m
ciąg KPJ

Warsztatowy przekrój urbanistyczny przez park centralny
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III.8. Inspiracje dot. kształtowania terenów zieleni
8 ZIELONE ULICE PIESZE
8.
Ulice piesze w zabudowie mieszkaniowej będą miały
postać pasaży z chodnikami po dwóch stronach i szpalerami drzew oraz pasmami krzewów i bylin pośrodku. Chodniki będą mogły służyć jako drogi pożarowe
dla budynków. W pasma drzew i krzewów mogą być
wkomponowane miejsca do siedzenia.

28m
kontynuacja parku linearnego

Warsztatowy przekrój urbanistyczny przez kontynuację parku linearnego na terenie Tesco
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9 ZIELEŃ PRZYULICZNA, W TYM SZPALERY DRZEW
9.
WZDŁUŻ DRÓG
Szpalery drzew powinny być projektowane z uwzględnieniem skali wnętrza urbanistycznego i gabarytów
otaczającej zabudowy. Wykluczone jest stosowanie odmian miniaturowych w przestrzeniach publicznych. Pod
drzewami rekomenduje się nasadzenia krzewów i/lub
krzewinek okrywowych. Zastosowanie doboru gatunkowego właściwego dla miejskich terenów przyulicznych.

10
10. ZIELONE DACHY
Zielone dachy powinny być realizowane przede wszystkim na budynkach użyteczności publicznej i obiektach
komercyjnych (usługowych, biurowych), jako że w ich
otoczeniu brak jest miejsca na realizację funkcji błękitno
– zielonej infrastruktury, obejmującej małą retencję.

11 ZIELONE ŚCIANY Z PRZEJŚCIEM BRAMOWYM
Zielona ściana o wysokości sąsiednich domów z przejściem bramowym o wysokości 2,5 m – warianty:
1. formowany szpaler z grabów tworzący zieloną ścianę,
w celu zapewnienia przejścia, od razu należy posadzić
formowane drzewa na pniu o wys. min. 2,5m wysokości.
Istnieje możliwość cięcia drzew na kształt elewacji, nadając rytm, czy uskoki jak na budynku;
2. ażurowa konstrukcja z pnączami

35m
ul. Strzelecka

12
11. ZIELEŃ NA TERENIE DAWNEJ STALOWNI
W przypadku występowania w glebie szkodliwych zanieczyszczeń na całym terenie dawnej Stalowni, jako
pozostałości po dawnym zakładzie przemysłowym,
możliwe jest też zastosowanie fitoremediacji (jako elementu doboru gatunkowego oraz kompozycji krajobrazowej).

Ponadto wskazane jest zachowanie drzewostanu
wokół budynku administracyjnego i odtworzenie widocznego na historycznych mapach geometrycznego
ogrodu o charakterze reprezentacyjnym i układzie wachlarzowym, który istniał za tym budynkiem.

65m
zielony skwer w zabudowie mieszkaniowej

45m
ul. Stalowa

Warsztatowy przekrój urbanistyczny przez przestrzenie publiczne
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IV. Wnioski i wytyczne
IV.1. Tereny rozwojowe po przeniesieniu MZA
IV.2. Kwartał pomiędzy ulicami: Strzelecką i Stalową
IV.3. Tereny pomiędzy ulicami: Letnią, Szwedzką
i 11 Listopada
IV.4. Teren Stalowni
IV.5. Teren Tesco
IV.6. Osiedle Bohema
IV.7. Wytyczne do MPZP
IV.8. Wytyczne do Studium

Akwarela warsztatowa przedstawiająca część centralną parku przy wyjściu z metra

IV.1. Tereny rozwojowe po przeniesieniu MZA
Na terenie po przeniesieniu zajezdni MZA zaproponowano następujące rozwiązania:
PRZESTRZENIE PUBLICZNE
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ŚCIEŻKA ROWEROWA
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6. Szkoła podstawowa na ok. 800 uczniów o terenie
ok. 1,2 ha z halą sportową i boiskami, które po
godzinach lekcyjnych będą ogólnodostępne dla
wszystkich mieszkańców - powierzchnia terenu
oraz liczba uczniów zgodna z Wytycznymi do Studium ze Strategii #Warszawa2030 oraz wytycznymi otrzymanymi od Zamawiającego.
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FRAGMENT TORÓW DO ZACHOWANIA WRAZ
ZE STREFĄ OCHRONNĄ

1

DRZEWA PROJEKTOWANE
DRZEWA PROJEKTOWANE O SZCZEGÓLNYM
CHARAKTERZE
LINIE ROZGRANICZAJĄCE OBWODNICY
ŚRÓDMIEJSKIEJ
LINIE ROZGRANICZAJĄCE OBWODNICY
ŚRÓDMIEJSKIEJ WSKAZANE DO PONOWNEGO
PRZEANALIZOWANIA
OBECNA GRANICA TERENU KOLEJOWEGO

9. Dalsze poprowadzenie ul. Stalowej jako lokalnej
ulicy ze ścieżką rowerową prowadzącą do projektowanego tunelu pieszo-rowerowego pod terenem kolejowym. Przedłużenie trasy tramwajowej
w ul. Stalowej i lokalizacja pętli na terenie należącym do m.st. Warszawy i Skarbu Państwa.
10. Lokalizacja publicznej drogi dojazdowej obsługującej projektowane kwartały zabudowy prowadząca do skrzyżowania o pełnych relacjach z al. Solidarności zlokalizowanej częściowo na terenie PKP
oraz Tesco.
11. Lokalizacja publicznych ciągów pieszo-jezdnych –
częściowo na terenie należącym do osiedla Bohema.
12. Połączenie pieszo-rowerowe na drugą stronę terenu kolejowego na przedłużeniu ul. II Rejonu AK
i ul. Oszmiańskiej na terenie Targówka – do dalszego uzgodnienia.
13. Odległości do zachowania pomiędzy budynkami
a obiektami infrastruktury metra – do uzgodnienia
z metrem na etapie uzgodnienia MPZP, linie zabudowy – na etapie sporządzenia koncepcji wielobranżowej – kubatury budynków.
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PRZEJŚCIA BRAMOWE

DRZEWA DO ZACHOWANIA

1. Park – część centralna. Na etapie sporządzania
projektu parku należy uwzględnić historyczny
przebieg bocznicy kolejowej, zachowując obecnie
istniejące niewielkie fragmenty torów oraz podkreślając przebieg bocznicy np. poprzez nasadzenia zieleni wysokiej oraz poprowadzenie ścieżki
rowerowej w dawnym śladzie torowiska.
2. Park – część linearna połączona z ulicą Szwedzką
w śladzie dawnej bocznicy kolejowej, podkreślonej przez przebieg ścieżki rowerowej i poprowadzenie szpaleru drzew.
3. Fragment terenu należy obecnie do PKP S.A. –
przeznaczenie go na teren zieleni urządzonej do
ustalenia na etapie uzgodnienia projektu MPZP.
4. Na zakończeniu ciągu zieleni prowadzącego od
metra przez centralną cześć parku w stronę terenu kolejowego wskazuje się możliwość lokalizacji
psiego parku.
5. Tereny sportu powszechnego zlokalizowane na
zakończeniu części linearnej parku w północnej
części terenu opracowania oraz na terenie szkoły.

7. Kwartały mieszkaniowe z możliwością lokalizacji
usług w części kwartałów. Konieczność lokalizacji usług społecznych w parterach budynków od
strony parku – m.in. przedszkoli, żłobków.
8. Realizacja kwartałów wymagać będzie przełożenia infrastruktury technicznej – do ustalenia na
etapie sporządzania koncepcji wielobranżowej
i projektu zagospodarowania terenu potrzebnego
do uzyskania pozwolenia na budowę.
KOMUNIKACJA
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WSTĘPNE WYLICZENIA PARAMETRÓW DLA BUDYNKÓW
ZAPROJEKTOWANYCH NA TERENIE MIASTA
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ok.

68 500 m2
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13 800 m2

POWIERZCHNIA TERENÓW
ZIELENI URZĄDZONEJ

ok.

2,5 ha
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(powierzchnia użytkowa mieszkań)
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IV.2. Kwartał pomiędzy ulicami: Strzelecką i Stalową

IV.3. Tereny pomiędzy ulicami: Letnią, Szwedzką i 11 Listopada
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Fragment modelu 3d koncepcji przedstawiający kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: Letnią, Szwedzką i 11 Listopada

Na terenie zlokalizowanym pomiędzy ulicami: Letnią,
Szwedzką i 11 Listopada zaproponowano:
PRZESTRZENIE PUBLICZNE
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1. Lokalizację funkcji muzealnej w budynku Rogatki
Bródnowskiej, szanując tym samym i utrwalając
tragiczną historię tego miejsca. Zaprojektowano
przy niej Ogród Pamięci, który wzbogaci system
terenów zieleni publicznej w dzielnicy. Projekt
ogrodu powinien zostać opracowany w ramach
konkursu w dziedzinie architektury krajobrazu.
2. Połączenie części linearnej zaprojektowanego
parku w rezerwie po al. Tysiąclecia z terenem zieleni po drugiej stronie ul. Szwedzkiej, aż do Ogrodu Pamięci. Zaproponowano również poprowadzenie ścieżki rowerowej od al. Solidarności do
ul. Szwedzkiej. Omawiany fragment terenu należy
obecnie do PKP S.A. – przeznaczenie go na teren
zieleni urządzonej pozostaje do ustalenia na etapie uzgodnienia projektu MPZP.
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10. Przedłużenie linii tramwajowej i poprowadzenie
jej w ul. Stalowej z pętlą przy terenie kolejowym
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3. Uzupełnienie kwartałów zabytkowych budynków
nowymi budynkami mieszkalnymi z usługami
w parterach – wytworzenie pierzei ulicy Stalowej
i Szwedzkiej zgodnie z historycznym układem.
4. Projektowane budynki mieszkalne zlokalizowane
na działce będącej obecnie własnością osoby prywatnej.
5. Wytworzenie pierzei kwartału od strony
ul. Szwedzkiej z zieloną ścianą z przejściem bramowym o wysokości 2,5m - więcej na str. 37.

V

.S

NOWA ZABUDOWA

V

UL

1. Plac miejski przy wyjściu z metra z obiektem usługowym (do uzgodnienia z Metrem), z przejazdem
w posadzce placu.
2. Skwer z zachowaniem najbardziej wartościowego
drzewostanu na obszarze opracowania.
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PRZESTRZENIE PUBLICZNE
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6. Dobudowanie budynku do istniejącej kamienicy
przeznaczonej do remontu po oddaniu do użytkowania stacji metra. Ze względu na zapewnienie
odpowiedniego przesłaniania i nasłonecznienia
rekomenduje się wytworzenie miksu funkcji w danych obiektach (mieszkania, usługi, mieszkania na
najem krótkookresowy, aparthotel).
7. Realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej z usługami w parterach, wytwarzającej ścianę skweru
i tym samym atrakcyjne wnętrze urbanistyczne.
8. Wytworzenie drugiej pierzei ul. Stalowej przez zaprojektowanie budynków mieszkalnych z usługami w parterach.
9. Budynek zlokalizowany częściowo na działce należącej do Uczelni Warszawskiej. Rekomenduje się
odpowiednią wymianę gruntów.
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V
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Na terenie zlokalizowanym pomiędzy ulicami: Strzelecką i Stalową zaproponowano:
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Fragment modelu 3d koncepcji przedstawiający kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: Strzelecką i Stalową
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WSTĘPNE WYLICZENIA PARAMETRÓW DLA BUDYNKÓW
ZAPROJEKTOWANYCH NA TERENIE MIASTA I SKARBU PAŃSTWA

PC

ok.

PUM

ok.

16 400 m2

(powierzchnia użytkowa mieszkań)

PUU

ok.

5 100 m2

(powierzchnia użytkowa usług)

POWIERZCHNIA TERENÓW
ZIELENI URZĄDZONEJ

44

ok.

0,5 ha

NOWA ZABUDOWA
3. Uzupełnienie zabudowy pierzejowej wzdłuż wymienionych ulic zgodnie z historycznym układem
urbanistycznym. Wysokości proponowanych budynków mieszkalnych nawiązują do zachowanych
budynków.
4. Lokalizację obiektu usług kultury, który wraz z zabytkową Piekarnią Mechaniczną położoną przy ul.
Stolarskiej wzbogaci omawiany teren o funkcje
kulturalne, edukacyjne i społeczne, m.in. bibliotekę czy dom kultury.
KOMUNIKACJA
5. Wskazanie do ponownego przeanalizowania linii
rozgraniczających Obwodnicy Śródmiejskiej na
odcinku od torów kolejowych do ul. Starzyńskiego.

WSTĘPNE WYLICZENIA PARAMETRÓW DLA BUDYNKÓW
ZAPROJEKTOWANYCH NA TERENIE MIASTA

29 900 m2

(powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych)
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- WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ

ZIELEŃ OSIEDLOWA WEWNĄTRZ
KWARTAŁÓW
ZIELONE ULICE PIESZE

ZIELONA ŚCIANA Z PRZEJŚCIEM
BRAMOWYM

CZERPNIE I WYRZUTNIE METRA

ZIELEŃ W OTOCZENIU

SCHODY I WINDY METRA

BOISKA, TERENY SPORTU I REKREACJI

PLACE DO ZAPROJEKTOWANIA

DRZEWA DO ZACHOWANIA
DRZEWA PROJEKTOWANE

DRZEWA PROJEKTOWANE O SZCZEGÓLNYM
CHARAKTERZE
LINIE ROZGRANICZAJĄCE OBWODNICY
ŚRÓDMIEJSKIEJ
LINIE ROZGRANICZAJĄCE OBWODNICY
ŚRÓDMIEJSKIEJ WSKAZANE DO PONOWNEGO
PRZEANALIZOWANIA
OBECNA GRANICA TERENU KOLEJOWEGO

PC

ok.

8 900 m2

PUM

ok.

3 800 m2

PUU

ok.

2 700 m2

POWIERZCHNIA TERENÓW
ZIELENI URZĄDZONEJ

ok.

0,2 ha

(powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych)
(powierzchnia użytkowa mieszkań)
(powierzchnia użytkowa usług)
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IV.4. Teren Stalowni - Uczelnia Warszawska
Na terenie należącym obecnie do Uczelni Warszawskiej
zaproponowano następujące rozwiązania:
PRZESTRZENIE PUBLICZNE

5

1
2
9
VIII

VI

I

VI

I

IV

9

III

GRANICA TERENU OPRACOWANIA
GRANICE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

2

VI
VI

BUDYNKI PROJEKTOWANE

13

12

PUBLICZNE BUDYNKI PROJEKTOWANE

1

BUDYNKI ZABYTKOWE DO ZACHOWANIA

VI

3
I

10

VI

I

WEJŚCIA DO ZABYTKOWYCH TUNELI
- DO ZACHOWANIA I WYKREOWANIA
KRAWĘDZIE JEZDNI I MIEJSCA POSTOJOWE

VI

ŚCIEŻKA ROWEROWA

4

V

VIII

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

5. Na tej części terenu trwa realizacja budowy szpitala z budynkiem dydaktycznym oraz budynku w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej.
6. Wytworzenie kwartałów zabudowy podkreślających osie widokowe w postaci ciągów pieszych
i ciągów jezdnych prowadzących od ul. Stalowej
w stronę zabytkowej „dominanty horyzontalnej”
na terenie Stalowni zlokalizowanej wzdłuż al. Solidarności.
7. Zaprojektowana wysokość budynków: 2 kondygnacje w południowej części – zabytkowe obiekty
i proponowany pawilon gastronomiczny; 6 kondygnacji na całym terenie ze strefami o większej wysokości (8 kondygnacji).
8. Przywrócenie do dobrego stanu technicznego zabytkowych budynków magazynowych i adaptacja
ich na funkcje usługowe.
9. Budynek zlokalizowany częściowo na działce należącej do Uczelni Warszawskiej, a częściowo na
terenie należącym do Miasta. Rekomenduje się
odpowiednią wymianę gruntów.

12

5

VI

VI

6

BUDYNKI DLA KTÓRYCH WYDANE ZOSTAŁY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ

14

4

V

VI

LEGENDA

8

I

3

NOWA ZABUDOWA

VI

VI

I

6

14
10

I

PLACE DO ZAPROJEKTOWANIA
ZIELEŃ PARKOWA

I

ZIELEŃ OSIEDLOWA WEWNĄTRZ KWARTAŁÓW

1. Wytworzenie placu z gęstym podwójnym szpalerem drzew podkreślającym układ kompozycyjny
kwartałów zabudowy.
2. Wytworzenie placu wokół zabytkowego budynku wejścia do dawnej hali, zapewniając zabytkowi odpowiednią ekspozycję – głównie od strony
dłuższych elewacji.
3. Wytworzenie kameralnych publicznie dostępnych
przestrzeni (placyków) poprzez wycofanie linii zabudowy.
4. Otwarcia murów od strony terenu Tesco na północy oraz na południu w celu połączenia tego terenu
z sąsiedztwem i zapewnienia mu odpowiedniego
funkcjonowania.

10. Zachowanie dostępu do głównego węzła podziemnych korytarzy w centralnej części terenu oraz
do pomieszczeń i strzelnic położonych na pn.-zach
od strony placu. Wskazanie możliwości adaptacji
podziemi na przykładowe funkcje: strzelnica sportowa, przestrzeń muzealno-edukacyjna z trasą turystyczną, gastronomia.
11. Na etapie projektowania budynków i przestrzeni
publicznych należy wzmocnić teren Stalowni jako
poprzemysłowy kompleks zabudowy poprzez
prostotę brył, wystrój elewacji i dobór materiałów.
KOMUNIKACJA
12. Wyznaczenie ulicy (częściowo drogi publicznej,
częściowo wewnętrznej) z wyznaczeniem przebiegu ścieżki rowerowej.
13. Wytworzenie ciągów komunikacyjnych i widokowych równoległych do al. Solidarności (w części
z zachowaniem przebiegu historycznych, wewnętrznych torowisk).
14. Zapewnienie dodatkowego wjazdu na teren opracowania od strony al. Solidarności.

II

ZIELEŃ W OTOCZENIU

4

PRZESZKLENIA
PRZEJŚCIA BRAMOWE

2

10

ZIELONE DACHY

4
3

WJAZD DO GARAŻU PODZIEMNEGO

1

DRZEWA DO ZACHOWANIA
DRZEWA PROJEKTOWANE
DRZEWA PROJEKTOWANE O SZCZEGÓLNYM
CHARAKTERZE
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IV.5. Teren Tesco

IV.6. Osiedle Bohema
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Projekt zagospodarowania terenu stanowiący załącznik do procedowanego pozwolenia na budowę,
źródło: OKAM Capital Sp. z o.o.
LEGENDA
GRANICA TERENU OPRACOWANIA
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GRANICE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

CI

BUDYNKI PROJEKTOWANE
BUDYNKI DLA KTÓRYCH WYDANE ZOSTAŁY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ
BUDYNKI ISTNIEJĄCE
BUDYNKI ZABYTKOWE DO ZACHOWANIA

LEGENDA
GRANICA TERENU OPRACOWANIA
GRANICE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH
BUDYNKI PROJEKTOWANE
BUDYNKI DLA KTÓRYCH WYDANE ZOSTAŁY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ

PRZESZKLENIA

LINIE ROZGRANICZAJĄCE
OBWODNICY ŚRÓDMIEJSKIEJ

PLACE DO ZAPROJEKTOWANIA

Na terenie należącym do Tesco Sp. z o.o. zaproponowano przykładowe zagospodarowanie:

OBECNA GRANICA TERENU
KOLEJOWEGO

PRZESTRZENIE PUBLICZNE

ZIELEŃ PARKOWA

1. Lokalizację zieleni urządzonej pomiędzy nową,
projektowaną zabudową a terenem Stalowni i zabytkowym murem.

KRAWĘDZIE JEZDNI I MIEJSCA POSTOJOWE

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

ŚCIEŻKA ROWEROWA

BUDYNKI ZABYTKOWE DO ZACHOWANIA

DRZEWA DO ZACHOWANIA

ZIELONE DACHY

DRZEWA PROJEKTOWANE

NOWA ZABUDOWA
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2. Zwiększenie intensywności zabudowy i możliwość
budowy dużego kompleksu usługowo-biurowego
z usługami handlu wielkopowierzchniowego. Proponuje się realizację części dachów w formie zielonych stropodachów.
3. Lokalizację dominanty wysokościowej od strony
al. Solidarności o wysokości do 15 kondygnacji
nadziemnych.

ZIELONE DACHY

KOMUNIKACJA
4. Zaprojektowanie skrzyżowania o pełnych relacjach z al. Solidarności i ul. Radzymińską.
5. Poprowadzenie drogi publicznej od strony terenu kolejowego w celu zapewnienia odpowiedniej
obsługi komunikacyjnej nowych kwartałów zabudowy, która łączy się z aleją Solidarności i dalej
ul. Radzymińską. Droga umożliwia również odpowiednie zaprojektowanie strefy dostaw do obiektu usługowo-biurowego.
6. Lokalizację przystanku tramwajowego przy obiekcie usługowym i zaprojektowanie od jego strony
wejścia do budynku.
7. Poprowadzenie ścieżki rowerowej w terenie zieleni urządzonej – łącząc ścieżkę biegnącą od
ul. Szwedzkiej przez linearną część parku aż do istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności.

PRZESZKLENIA

DRZEWA DO ZACHOWANIA

PLACE DO ZAPROJEKTOWANIA

DRZEWA PROJEKTOWANE

ZIELEŃ PARKOWA

LINIE ROZGRANICZAJĄCE OBWODNICY
ŚRÓDMIEJSKIEJ WSKAZANE DO PONOWNEGO
PRZEANALIZOWANIA
OBECNA GRANICA TERENU
KOLEJOWEGO
OGÓLNODOSTĘPNE PRZEJŚCIA
PIESZE

ZIELEŃ OSIEDLOWA WEWNĄTRZ
KWARTAŁÓW
ZIELEŃ W OTOCZENIU
KRAWĘDZIE JEZDNI I MIEJSCA POSTOJOWE
ŚCIEŻKA ROWEROWA

0

Na teren, na którym dawniej mieściła się Fabryka Lamp,
wydane zostało pozwolenie na budowę w oparciu
o decyzję o warunkach zabudowy:
1. Obecnie realizowany jest pierwszy etap inwestycji
obejmujący trzy budynki mieszkalne w północnej
części.
2. W kolejnych etapach realizowane będą kolejne
budynki mieszkalne jak również budynki usługowe – w tym budowa nowych obiektów, jak również odrestaurowanie zabytkowych budynków
i adaptacja ich na nowe funkcje.
3. Osiedle będzie obejmowało część z ogólnodostępnymi usługami o charakterze centrotwórczym
z przestrzeniami otwartymi.
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Jako dodatkowe propozycje w koncepcji wskazuje się:
4. Wytworzenie dwóch połączeń pieszych z częścią
linearną parku na północy.
5. Lokalizację ciągu pieszo-jezdnego częściowo na
terenie objętym pozwoleniem na budowę – jednakże pozostającym wg wydanych decyzji jako rezerwa pod aleję Tysiąclecia. W projekcie zagospodarowania terenu przedłożonego do pozwolenia
na budowę na wskazanym fragmencie zaprojektowana jest droga pożarowa. Wykorzystując ten
teren możliwe jest uniknięcie lokalizacji dwóch
ciągów komunikacji kołowej obok siebie. Dzięki
temu rozwiązaniu powiększeniu ulegnie linearna
część parku, co zwiększy jakość życia mieszkańców zarówno kwartałów mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie miejskim, jak również osiedla
Bohema.

Wizualizacje Osiedla Bohema: budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z kompleksem usługowym z przestrzeniami
otwartymi; źródło: OKAM Capital Sp. z o.o.
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IV.7. Wytyczne do MPZP
LEGENDA

Propozycje wytycznych do MPZP (zgodnie z rysunkiem) do ponownego przeanalizowania na etapie sporządzenia
MPZP:

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM
PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA

PRZEZNACZENIA TERENÓW

Proponuje się zapis: wprowadzenie na całym obszarze
objętym MPZP strefy zabudowy śródmiejskiej.

U - ZABUDOWA USŁUGOWA
MWU - ZABUDOWA MIESZKANIOWO-USŁUGOWA

Rozważa się włączenie tego terenu do centrum miasta.

UZP - USŁUGI W ZIELENI

Niektóre z użytych definicji:

ZP - TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
ZI - TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ
TERENY DRÓG PUBLICZNYCH

•

KDL - O KLASIE LOKALNEJ
KDD - O KLASIE DOJAZDOWEJ
KPJ - CIĄG PIESZO-JEZDNY
KX - PLAC

1.KD

L

2.ZP

1.UZP

PIERZEJE USŁUGOWE

3.MWU
D
2.K
D

STREFA ZIELENI

2.MWU

OBOWIĄZUJĄCE LINIE ZABUDOWY TWORZĄCE ZWARTE
PIERZEJE

4.ZP

X

mw: 32 m
u: 42m

5.MWU
6,0

m

D

1.ZP

LINIE ZABUDOWY ELEWACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH
HISTORYCZNĄ ZABUDOWĘ

D
1.K

NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

1.U

3.ZP

•

Otwarcie widokowe – zapewnienie widoku bez
przesłaniania w polu oznaczonym na rysunku.

•

Strefa lokalizacji budynku o wysokości wyższej niż
dopuszczona w ustaleniach szczegółowych dla
terenów.

m

INNE USTALENIA

21,5

KDW - TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH

•

1.KK

6,0

m

8,0

m

DOMINANTA WYSOKOŚCIOWA

1.MWU

STREFY LOKALIZACJI BUDYNKÓW O WYŻSZEJ
WYSOKOŚCI NIŻ DOPUSZCZONA

5.ZP

VIII

5.KD

mw: 26 m
u: 34 m

PRZEJŚCIA BRAMOWE

•

ZI

D

6.MWU

PASAŻE PIESZE
4,0 12,0

M

4,0

m
m

m

23,0

1.

M

KP
J

8,0

VIII

OTWARCIA WIDOKOWE

1.UO

4.MWU
3.

OGÓLNODOSTĘPNE POŁĄCZENIA PIESZE/PRZEJŚCIA PIESZE

82,5

6.K

7.MWU

1

PRZEJŚCIE PIESZO-ROWEROWE W TUNELU POD TERENEM
KOLEJOWYM
REZERWA POD PRZEDŁUŻENIE UL. STALOWEJ NA
DRUGĄ STRONĄ TERENU KOLEJOWEGO W TUNELU DO ROZWAŻENIA
PROPOZYCJE LOKALIZACJI WJAZDÓW - DO WERYFIKACJI

u: 10 m

IV

18 m

DD

7.K

8.ZP

10.MWU

,0m

20

VIII

mw: 26 m
u: 34 m

FRAGMENT TORÓW DO ZACHOWANIA WRAZ ZE
STREFĄ OCHRONNĄ
,0m

,9m

,0m
25

27

TORY TRAMWAJOWE I KOLEJOWE
KRAWĘDZIE JEZDNI

,0m

12

m

,0
10

,0m

20

m

,7
18

DD

8.MWU

4.K

BUDYNKI ZABYTKOWE DO ZACHOWANIA DLA KTÓRYCH
DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ FUNKCJI

VIII

PODZIEMNE KORYTARZE WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKÓW
OBSZARY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

mw: 26 m
u: 34 m

LINIE ROZGRANICZAJĄCE OBWODNICY ŚRÓDMIEJSKIEJ

100
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3.UZP

m
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DW
1.K

,0
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Źródło korytarzy podziemnych na terenie Stalowni:
- wyrysowane na podstawie dokumentu autorstwa mgr. inż. arch. Piotra Kordka
i Zbigniewa Rekucia pt. „Rozpoznanie architektoniczno - konserwatorskie wraz z
inwentaryzacją architektoniczno - budowolaną”, listopad 2014

,0m
12

LINIE ROZGRANICZAJĄCE OBWODNICY ŚRÓDMIEJSKIEJ
WSKAZANE DO PONOWNEGO PRZEANALIZOWANIA
- DO ODPOWIEDNIEGO NANIESIENIA NA PROJEKT MPZP

0

9.MWU

10

,0m

20

WARSTWA INFORMACYJNA

•

IV

18 m

V

22 m

50 m

18 m

VII

mw: 23 m
u: 30 m

2.UZP

2.U

IV

28,0m

.KD

25 m

XV

II

20m

DROGI ROWEROWE

18 m

,0m

,0m

VIII

VI

IV

22

17

7.ZP

•

DD

mw: 26 m
u: 34 m

X

Grupy zieleni wysokiej do zachowania lub nasadzenia.

mw: 26 m
u: 34 m

RZĘDY DRZEW DO NASADZEŃ

K
D/

•
•

2.KDD/KX

VII - VIII

D

GRUPY ZIELENI WYSOKIEJ DO ZACHOWANIA LUB
NASADZENIA

Rzędy drzew do zachowania i uzupełnienia.

m

mw: 38 m
u 42 m

6.ZP

•

Ustalenia dla terenów oznaczonych: MWU, U, UZP i ZP

mw: 41m
u: 45 m

XII

KD

RZĘDY DRZEW DO ZACHOWANIA I UZUPEŁNIANIA

XIII

Poza wszystkimi liniami zabudowy mogą być
realizowane podziemne części budynku pod
warunkiem, że nie przekraczają linii rozgraniczającej
terenu.
Rzędy drzew do nasadzeń.

m

PLACE I POWIERZCHNIE WYMAGAJĄCE SPECJALNEGO
OPRACOWANIA POSADZKI

mw: 26 m
u: 34 m

Linie zabudowy elewacji uzupełniających historyczną
zabudowę - budynki realizowane w ramach tych linii
zabudowy muszą być realizowane w bezpośrednim
styku z budynkami sąsiednimi.

•

23,0

CIĄGI WIDOKOWE RÓWNOLEGŁE DO AL. „SOLIDARNOŚCI”
(W CZĘŚCI Z ZACHOWANIEM PRZEBIEGU HISTORYCZNYCH,
WEWNĘTRZNYCH TOROWISK)
MIEJSCA WSKAZANE DO PRZEBICIA ZABYTKOWEGO MURU

Zielona ściana o wysokości sąsiednich domów z
przejściem bramowym o wysokości 2,5 m – warianty: 1.
formowany szpaler z grabów tworzący zieloną ścianę;
2. ażurowa konstrukcja z pnączami.

•

Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem wytycznych do
MPZP.
Dopuszcza się realizację infrastruktury towarzyszącej
funkcji podstawowej, takiej jak: place zabaw,
infrastruktura techniczna, mała architektura i meble
uliczne oraz elementy zieleni urządzonej.
Dopuszcza się bilansowanie wymaganej liczby miejsc
postojowych całkowicie w garażach podziemnych.
Wskaźniki mp dla terenów: 1.MWU - 9MWU, 1.U3U, 1UZP, 3UZP - do uszczegółowienia i ustalenia w
procedurze sporządzania MPZP (zaleca się zastosowanie
niskich wskaźników miejsc postojowych):
• 10 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej dla biur
i urzędów,
• 15 miejsc na 1000 m² powierzchni sprzedaży dla
handlu i usług,
• 10 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej dla
obiektów kultury,
• 2 miejsca na 100 uczniów na zmianę dla obiektów
oświatowych za wyjątkiem szkół pomaturalnych i
wyższych - możliwe do zbilansowania w drogach
dojazdowych i lokalnych oraz garażach podziemnych,
• 2 miejsca na 100 dzieci w żłobkach i przedszkolach możliwe do zbilansowania w drogach dojazdowych i
lokalnych oraz garażach podziemnych,
• 8 miejsc na 10 gabinetów dla obiektów opieki
zdrowotnej za wyjątkiem szpitali,
• dla mieszkalnictwa należy zrealizować 0,5 miejsca

•

parkingowego na 1 lokal mieszkalny,
• dla mieszkalnictwa zbiorowego, w tym akademiki,
domy pomocy społecznej, domy dla osób starszych,
mieszkania na wynajem krótkookresowy od 0,5
miejsca postojowego na 10 łóżek
Wskaźniki mp dla terenów: 10.MWU, 2UZP do uszczegółowienia i ustalenia w procedurze
sporządzania MPZP (zaleca się umożliwienie wskaźnika
wynoszącego 0 ze względu na uzupełnienie zabytkowej
tkanki historycznej nową zabudową):
• od 0 do 10 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej
dla usług,
• dla mieszkalnictwa należy zrealizować od 0 do 0,5
miejsca parkingowego na 1 lokal mieszkalny,
• dla mieszkalnictwa zbiorowego, w tym akademiki,
domy pomocy społecznej, domy dla osób starszych,
mieszkania na wynajem krótkookresowy od 0 do 1
miejsca postojowego na 10 łóżek

Ponadto zgodnie z rysunkiem planu:
• Ustala się konieczność zapewnienia ogólnodostępnych
powiązań pieszych (przejść pieszych) zgodnie z
rysunkiem.
• Ustala się konieczność realizacji rzędów drzew zgodnie
z rysunkiem.
• Ustala się przebieg ciągu rowerowego - do dokładnego
zaprojektowania na etapie sporządzenia koncepcji
wielobranżowej.
• Ustala się zachowanie obiektów zabytkowych i
możliwość adaptowania ich do innych funkcji.
• Ustala się lokalizację placów i powierzchni
wymagających
specjalistycznego
opracowania
posadzki.
• W liniach rozgraniczających dróg publicznych klasy
dojazdowej i lokalnej dopuszcza się lokalizowanie
miejsc postojowych, ścieżki rowerowej i ciągów
pieszych oraz elementów zieleni.
• Ustala się lokalizację przejść pieszo-rowerowych w
tunelu pod terenem kolejowym
• Wyznacza się wejścia do podziemi i nakaz ich realizacji.
Na rysunku oznaczono tunele podziemne wskazane do
ochrony i zachowania z możliwością wykorzystania ich
na funkcje społeczne jak i komercyjne.
• Wyznacza się strefy zieleni zgodnie z rysunkiem planu
i przepisami szczegółowymi dla terenów, dla których:
• zakazuje się realizacji zabudowy kubaturowej,
• zakazuje się lokalizacji naziemnych miejsc
parkingowych,
• nakazuje się zagospodarowanie strefy zielenią
urządzoną,
• dopuszcza się realizację maksymalnie 40%
powierzchni
utwardzonej,
rozumianej
jako
nawierzchnie utwardzone typu: dojścia, dojazdy,
ścieżki, chodniki, schody, przy czym powierzchni tej
nie bilansuje się w ramach działki budowlanej tylko w
obrębie powierzchni strefy wyznaczonej dla terenu.

Poniżej najważniejsze dodatkowe ustalenia i wskaźniki
dla poszczególnych terenów:
Rozwinięcia użytych skrótów:
• max. PZ - maksymalna powierzchnia zabudowy
(jako max. powierzchnię zabudowy rozumie się sumę
powierzchni nadziemnych budynków w stosunku do
powierzchni terenu)
• min. PBC - minimalny wskaźnik powierzchni 		
biologicznie czynnej
• max. INT (N;P) - maksymalna intensywność zabudowy
(nadziemna;podziemna)
(jako max. intensywność zabudowy nadziemną rozumie się
sumę powierzchni całkowitej (PC) - kondygnacji nadziemnych
do powierzchni terenu; jako max. intensywność zabudowy
podziemną rozumie się sumę powierzchni całkowitej (PC) kondygnacji podziemnych do powierzchni terenu)
• max. WYS. - maksymalna wysokość zabudowy w
metrach
• max. L. KOND. - max. liczba kondygnacji nadziemnych
1.MWU
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna i zabudowa usługowa.
Podstawowe parametry i wskaźniki zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy:
• max. PZ 		
- 70% - ze względu na 		
uzupełnienie historycznej zabudowy
• min. PBC 		
- 15%
• max. INT (N;P)
- (N: 3,5 ; P: 1,0)
• max. WYS. dla MW - 17 m
• max. WYS. dla U
- 22 m
• max. L. KOND.
-5
Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy w ostrej granicy
działki budowlanej.
2.MWU
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna i zabudowa usługowa.
Podstawowe parametry i wskaźniki zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy:
• max. PZ 		
- 70% - ze względu na 		
uzupełnienie historycznej zabudowy
• min. PBC 		
- 15%
• max. INT (N;P)
- (N: 4,0 ; P: 1,0)
• max. WYS. dla MW - 20 m
• max. WYS. dla U
- 26 m
• max. L. KOND.
-6
Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy w ostrej granicy
działki budowlanej.

•
•
•
•
•

min. PBC 		
max. INT (N;P)
max. WYS. dla MW
max. WYS. dla U
max. L. KOND.

- 20%
- (N: 3,0 ; P: 1,0)
- 17 m
- 22 m
-5

Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy w ostrej granicy
działki budowlanej.
4.MWU
Ustalenia i wskaźniki ustalone na podstawie PZT do
pozwolenia na budowę.
5.MWU
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna i zabudowa usługowa.
Podstawowe parametry i wskaźniki zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy:
• max. PZ 		
- 50%
• min. PBC 		
- 25%
• max. INT (N;P)
- (N: 3,5 ; P: 1,0)
• max. WYS. dla MW - 26 m
• max. WYS. dla U
- 34 m
• max. L. KOND.
-8
• Wyznacza się strefę lokalizacji budynku o wyższej niż
dopuszczona wysokości - nie wyższej niż podana na
rysunku.
Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy w ostrej granicy
działki budowlanej.
6.MWU
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna i zabudowa usługowa.
Podstawowe parametry i wskaźniki zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy:
• max. PZ 		
- 65%
• min. PBC 		
- 20%
• max. INT (N;P)
- (N: 4,0 ; P: 1,0)
• max. WYS. dla MW - 20 m
• max. WYS. dla U
- 26 m
• max. L. KOND.
-6
• Wyznacza się strefy lokalizacji budynków o wyższej niż
dopuszczona wysokości - nie wyższej niż podana na
rysunku.
Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy w ostrej granicy
działki budowlanej.
Ustala się nakaz lokalizacji pierzei usługowych na minimum
50% powierzchni parterów budynków od strony terenu 5.ZP.

3.MWU
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna i zabudowa usługowa.
Podstawowe parametry i wskaźniki zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy:
• max. PZ 		
- 60%
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IV.7. Wytyczne do MPZP
7.MWU
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna i zabudowa usługowa.
Podstawowe parametry i wskaźniki zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy:
• max. PZ 		
- 60%
• min. PBC 		
- 20%
• max. INT (N;P)
- (N: 4,5 ; P: 1,0)
• max. WYS. dla MW - 20 m
• max. WYS. dla U
- 26 m
• max. L. KOND.
-6
• Wyznacza się strefy lokalizacji budynków o wyższej niż
dopuszczona wysokości - nie wyższej niż podana na
rysunku.
Dopuszcza się pod terenem od strony terenu 7.ZP realizację
linii metra wraz z niezbędną infrastrukturą.
Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy w ostrej granicy
działki budowlanej.
8.MWU
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna i zabudowa usługowa.
Podstawowe parametry i wskaźniki zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy:
• max. PZ 		
- 60%
• min. PBC 		
- 20%
• max. INT (N;P)
- (N: 4,0 ; P: 1,0)
• max. WYS. dla MW - 20 m
• max. WYS. dla U
- 26 m
• max. L. KOND.
-6
• Wyznacza się strefę lokalizacji budynku o wyższej niż
dopuszczona wysokości - nie wyższej niż podana na
rysunku.
Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy w ostrej granicy
działki budowlanej.
W przypadku realizacji zabudowy wzdłuż linii zabudowy
elewacji uzupełniających historyczną zabudowę budynki
muszą być realizowane w bezpośrednim styku z budynkami
sąsiednimi.
9.MWU
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•

Wyznacza się strefy lokalizacji budynków o wyższej niż
dopuszczona wysokości - nie wyższej niż podana na
rysunku.

Wzmocnienie specyfiki/charakteru terenu Stalowni jako
zespołu poprzemysłowego poprzez:
- stosowne do miejsca eksponowanie
zabytkowych
budynków i konstrukcji,
- wyróżnienie wszystkich projektowanych elementów
krajobrazu miejskiego (jezdni, posadzek, małej architektury,
zieleni, mebli miejskich) przez nadanie im cech
„poprzemysłowych”,
- wyróżnienie architektoniczne wszystkich projektowanych
budynków przez nadanie im cech „poprzemysłowych”.
Ustala się konieczność wytworzenia ciągów widokowych
równoległych do al. Solidarności (w części z zachowaniem
przebiegu historycznych, wewnętrznych torowisk).
Ustala się wykonanie przejść w murze i zapewnienie
ogólnodostępnych powiązań pieszych zgodnie z rysunkiem.
Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy w ostrej granicy
działki budowlanej.
10.MWU
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna i zabudowa usługowa.
Podstawowe parametry i wskaźniki zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy:
• max. PZ 		
- 75% - ze względu na 		
			
uzupełnienie historycznej zabudowy
• min. PBC 		
- 15%
• max. INT (N;P)
- (N: 4,3 ; P: 1,0)
• max. WYS. 		
- 20 m - do weryfikacji, do wysokości
			
zabytkowych budynków
• max. L. KOND.
-5
• Wyznacza się strefę lokalizacji budynku o wyższej niż
dopuszczona wysokości - nie wyższej niż podana na
rysunku.

•
•
•

max. INT (N;P)
max. WYS. 		
max. L. KOND.

•
•

- (N: 1,0 ; P: 0,5)
- 12 m
-3

Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy w ostrej granicy
działki budowlanej.
2. UZP
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług nieuciążliwych
z zakresu handlu, oświaty, zdrowia, administracji, kultury,
gastronomii, sportu, rekreacji i usług turystycznych,
Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa,
zieleń parkowa.
Dopuszcza się funkcję mieszkalną w budynku przy ul.
Szwedzkiej z nakazem lokalizacji usług w parterze. Procent
funkcji mieszkaniowej do uzgodnienia w procedurze
planistycznej.
Dopuszcza się, pod terenem, od strony ulicy Strzeleckiej,
realizację linii metra wraz z niezbędną infrastrukturą.
Dopuszcza się
mieszkaniowej.

zachowanie

istniejącej

zabudowy

Podstawowe parametry i wskaźniki zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy:
• max. PZ 		
- 75% - ze względu na 		
			
uzupełnienie historycznej zabudowy
• min. PBC 		
- 15%
• max. INT (N;P)
- (N: 4,0 ; P: 1,0) - w szczególności
dla kwartału przy ul. Szwedzkiej - do weryfikacji
• max. WYS. - 20 m - d o w e r y f i k a c j i , d o w y s o k o ś c i
		
zabytkowego budynku przy ul. Szwedzkiej
		
- 10 m - dla pawilonu na placu
• max. L. KOND.
- 5 dla kwartału przy ul. Szwedzkiej
			- 2 dla pawilonu na placu
Zakaz grodzenia działek i terenów
Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy w ostrej granicy
działki budowlanej.

Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy w ostrej granicy
działki budowlanej.

W przypadku realizacji zabudowy budynki muszą być
realizowane w bezpośrednim styku z budynkami sąsiednimi.

W przypadku realizacji zabudowy wzdłuż linii zabudowy
elewacji uzupełniających historyczną zabudowę budynki
muszą być realizowane w bezpośrednim styku z budynkami
sąsiednimi.

Ustala się konieczność lokalizacji zielonej ściany (w celu
zapewnienia ciągłości pierzei od ul. Szwedzkiej, a zarazem
otwarcia na nową przestrzeń publiczną).
Nakaz realizacji strefy zieleni w rejonie oznaczonym
na rysunku, na której dopuszcza się maksymalnie 30%
powierzchni utwardzonej, bilansowanie w obrębie
powierzchni strefy wyznaczonej dla terenu.

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna, zabudowa wielorodzinna z usługami i
zabudowa usługowa i biurowa wyróżniająca się z otoczenia
przemysłowymi
cechami
architektonicznymi
(tzw.
„charakterem postindustrialnym”).

Rekomenduje się zrealizowanie zabudowy i bilansowanie
wskaźników w ramach jednej inwestycji na jednej działce,
jeśli chodzi o tereny należące do Miasta.

Podstawowe parametry i wskaźniki zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy:
• max. PZ 		
- 60%
• min. PBC 		
- 20%
• max. INT (N;P)
- (N: 4,5 ; P: 1,0)
• max. WYS. dla MW - 20 m
• max. WYS. dla U
- 26 m
• max. L. KOND.
-6

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa z zakresu
handlu, oświaty, zdrowia, administracji, kultury, gastronomii,
sportu, rekreacji i usług turystycznych.

1. UZP - teren o szczególnym charakterze

Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń parkowa, zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna.
Podstawowe parametry i wskaźniki zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy:
• max. PZ 		
- 50%
• min. PBC 		
- 20%

3. UZP
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa z zakresu
handlu, administracji, kultury, gastronomi, sportu, rekreacji
i usług turystycznych.
Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń parkowa.
Podstawowe parametry i wskaźniki zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy:
• max. PZ 		
- 40%
• min. PBC 		
- 20%
• max. INT (N)
- (N: 1,0)

max. WYS. 		
max. L. KOND.

- 10 m
-2

Ustala się wykonanie przejść w murze i zapewnienie
ogólnodostępnych powiązań pieszych zgodnie z rysunkiem.
Nakaz realizacji strefy zieleni w rejonie oznaczonym
na rysunku, na której dopuszcza się maksymalnie 30%
powierzchni utwardzonej, bilansowanie w obrębie
powierzchni strefy wyznaczonej dla terenu.
1. U
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa z zakresu
handlu, oświaty, zdrowia, administracji, kultury, gastronomii,
sportu, rekreacji i usług turystycznych.
Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń parkowa, zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna.
Podstawowe parametry i wskaźniki zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy:
• max. PZ 		
- 70%
• min. PBC 		
- 20%
• max. INT (N;P)
- (N: 2,3 ; P: 0,7)
• max. WYS. 		
- 18 m - do weryfikacji, do wysokości
			
zabytkowego budynku
• max. L. KOND.
-4
Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy w ostrej granicy
działki budowlanej.
W przypadku realizacji zabudowy budynki muszą być
realizowane w bezpośrednim styku z budynkami sąsiednimi.
Zakaz grodzenia działek i terenów.
Wskaźniki do zweryfikowania - czy realizacja obiektu
usługowego będzie mogła być zrealizowana w granicach
terenu całego 1.U (rekomendowane) - jeśli natomiast byłaby
realizowana na mniejszej działce niż teren 1.U - należy
podwyższyć wskaźniki PZ, INT i obniżyć wskaźnik PBC.
2. U
Przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
usługowa,
zabudowa usług handlu wielkopowierzchniowego powyżej
2000 m2 powierzchni użytkowej
Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń parkowa, zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna.
Podstawowe parametry i wskaźniki zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy:
• max. PZ 		
- 70%
• min. PBC 		
- 20%
• max. INT (N;P)
- (N: 3,5 ; P: 1,5)
• max. WYS.
- zgodnie z oznaczeniami na rysunku
• max. L. KOND. - zgodnie z oznaczeniami na rysunku
• Wyznacza się strefę lokalizacji budynku o wyższej niż
dopuszczona wysokości - nie wyższej niż podana na
rysunku.
Zakaz grodzenia działek i terenów.
Nakaz realizacji dachów w formie zielonych stropodachów
na 30% dachów.
Wskazuje się nakaz realizacji obiektów w formie kilku
odrębnych budynków i wskazuje się nakaz lokalizacji
pasaży pieszych jako przejść pomiędzy poszczególnymi

budynkami. Dopuszcza się zastosowanie przeszklonych
zadaszeń - Dokładny przebieg pasaży i linie zabudowy do
uszczegółowienia i ponownego przeanalizowania na etapie
procedury sporządzania MPZP.
1. UO
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa z zakresu
oświaty, sportu, rekreacji.
Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń parkowa.
Podstawowe parametry i wskaźniki zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy:
• max. PZ 		
- 60%
• min. PBC 		
- 10%
• max. INT (N;P)
- (N: 1,5 ; P: 0,5)
• max. WYS. 		
- 18 m
• max. L. KOND.
-4
1. ZP - 3.ZP, 5.ZP - 6. ZP i 8. ZP i 1.ZI
Przeznaczenie podstawowe: zieleń parkowa, zieleń wysoka,
rzędy drzew, elementy wodne, infrastruktura piesza i
rowerowa, place zabaw.
Przeznaczenie dopuszczalne: elementy sportu i rekreacji,
boiska.
• min. PBC 		
- 70%
Zakaz zabudowy.
Zakaz grodzenia działek i terenów.
4. ZP
Przeznaczenie podstawowe: zieleń parkowa, zieleń wysoka,
rzędy drzew, elementy wodne, infrastruktura piesza i
rowerowa, place zabaw, elementy sportu i rekreacji, boiska
• min. PBC 		
- 60% (do weryfikacji w
procedurze planistycznej, wskaźnik niższy ze względu
na wskazanie lokalizacji usług sportu)
Zakaz zabudowy.
Zakaz grodzenia działek i terenów.
7.ZP
Przeznaczenie podstawowe: zieleń parkowa, zieleń wysoka,
rzędy drzew, elementy wodne, infrastruktura piesza i
rowerowa, place zabaw.
Przeznaczenie dopuszczalne: elementy sportu i rekreacji,
boiska.
• min. PBC 		
- 70%
Nakaz zachowania i ochrony pozostałości torów kolejowych
wraz z ich otoczeniem (zakaz lokalizacji w pobliżu miejsc
postojowych). Nakaz podkreślenia historycznego przebiegu
bocznicy kolejowej na etapie sporządzenia projektu
zagospodarowania terenu do pozwolenia na budowę, np.
poprzez poprowadzenie ścieżki rowerowej i ciągu pieszego
w nawiązaniu do historycznego przebiegu.
Zakaz zabudowy oprócz obiektów infrastruktury nadziemnej
metra.
Należy rozważyć na etapie procedury planistycznej
dopuszczenie możliwości lokalizacji pawilonów parkowych
wraz z wyznaczeniem stref ich potencjalnej lokalizacji.
Zakaz grodzenia działek i terenów.

1. KDL - ul. Szwedzka
Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej.
Szerokość w liniach rozgraniczających od 13 m ze zmianami
zgodnie z rysunkiem.
1. KDD - ul. Lęborska
Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy
dojazdowej
Szerokość w liniach rozgraniczających od 13 m ze zmianami
zgodnie z rysunkiem.
Zachowanie historycznej, zabytkowej nawierzchni brukowej.
2. KDD - ul. Stolarska
Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy
dojazdowej.
Szerokość w liniach rozgraniczających od 12 m ze zmianami
zgodnie z rysunkiem.
Zachowanie historycznej, zabytkowej nawierzchni brukowej.
3. KDD
Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy
dojazdowej.
Szerokość w liniach rozgraniczających od 12 m zmianami
zgodnie z rysunkiem.

Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej
i plac miejski.
Dopuszcza się dodatkowo realizację linii tramwajowej i pętli
tramwajowej wraz z przystankami.
Szerokość w liniach rozgraniczających od 22 m do 82,5 m ze
zmianami zgodnie z rysunkiem.
Dla terenu wskazuje się plac i powierzchnię wymagającą
specjalistycznego opracowania posadzki.
1. KPJ
Przeznaczenie podstawowe: publiczny ciąg pieszo-jezdny.
Przeznaczenie dopuszczalne: ścieżka rowerowa, zieleń.
Szerokość w liniach rozgraniczających od 8m ze zmianami
zgodnie z rysunkiem.
1. KDW
Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.
Szerokość w liniach rozgraniczających od 12 m ze zmianami
zgodnie z rysunkiem.
Nakaz zapewnienia publicznego przejazdu.
1. KK - teren kolejowy

4. KDD
Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy
dojazdowej.
Szerokość w liniach rozgraniczających od 12 m do 18,7 m ze
zmianami zgodnie z rysunkiem.
5. KDD - 6. KDD
Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy
dojazdowej.
Nakaz lokalizacji rzędów drzew do nasadzeń wskazanych na
rysunku.
Szerokość w liniach rozgraniczających od 23 m ze zmianami
zgodnie z rysunkiem.
7. KDD - ul. Stalowa
Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej.
Dopuszcza się dodatkowo realizację linii tramwajowej wraz
z przystankami.
Nakaz lokalizacji rzędów drzew do zachowania i uzupełnienia
wskazanych na rysunku.
Szerokość w liniach rozgraniczających od 22 m do 27,9 m ze
zmianami zgodnie z rysunkiem.
1. KDD/KX
Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy
dojazdowej i plac miejski.
Nakaz realizacji jezdni w posadzce placu.
Szerokość w liniach rozgraniczających od 17 m ze zmianami
zgodnie z rysunkiem.
Dla terenu wskazuje się plac i powierzchnię wymagającą
specjalistycznego opracowania posadzki.
2. KDD/KX - ul. Stalowa z pętlą tramwajową
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IV.8. Wytyczne do Studium
1. Włączenie całego terenu do strefy śródmieścia
funkcjonalnego do podstrefy Ib lub obszaru
centrum miasta.
2. Przeznaczenie terenów:
MU – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i usług, dla których:
• ustala się priorytet dla lokalizowania funkcji
mieszkaniowej, usługowej i niezbędnych
inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury
społecznej, terenów ogólnodostępnej zieleni
urządzonej i sportu powszechnego oraz usług
podstawowych,
• zaleca się połączenie funkcji mieszkaniowej
i usługowej w obszarze w celu uniknięcia
monofunkcyjności
C/UH - tereny wielofunkcyjne z dopuszczeniem funkcji
handlowej o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
dla których:
• ustala się priorytet dla lokalizowania:
• usług z zakresu: administracji, organizacji
społecznych,
dyspozycji
i
współpracy
gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń,
kultury, nauki, szkolnictwa, handlu, turystyki,
hotelarstwa, sportu, transportu, łączności itp.
– o charakterze międzynarodowym, krajowym
i ogólnomiejskim,
• funkcji mieszkaniowej wraz z niezbędnymi
inwestycjami celu publicznego z zakresu
infrastruktury społecznej,
• dopuszcza się lokalizowanie:
• innych funkcji nie kolidujących z funkcjami
preferowanymi,
• obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000m2.
ZP2 – tereny zieleni urządzonej z udziałem terenów
sportu i rekreacji, na których:
• ustala się: zachowanie min. 70% powierzchni
biologicznie czynnej o charakterze zieleni
urządzonej,
z
adaptacją
wartościowych
zadrzewień i roślinności naturalnej,
• dopuszcza się: realizację infrastruktury rekreacyjno
– sportowej.

3. Wskaźniki urbanistyczne:
• Wysokości i wskaźniki intensywności zabudowy
brutto określa się jako orientacyjne.
• Średni wskaźnik intensywności zabudowy brutto
rozumiany zgodnie z zapisami obowiązującego
Studium, tj. stosunek powierzchni całkowitej
wszystkich
kondygnacji
nadziemnych
budynków liczonej w zewnętrznym obrysie
murów do powierzchni terenu. Wskaźnik
intensywności zabudowy brutto przyjęto dla
terenów inwestycyjnych z uwzględnieniem dróg
o charakterze lokalnym i dojazdowym.
MU.20/25

WSKAŹNIKI ZABUDOWY
OZNACZENIE
TERENU

WYSOKOŚĆ ZABUDOWY

INTENSYWNOŚĆ
ZABUDOWY

WSKAŹNIK
PBC

MU.20/25

20m - dla zabudowy
mieszkaniowej
25m - dla zabudowy
usługowej

2,0

20 - 40%

C/UH.20

20m
+ dominanta do 50m

3,5

-

ZP2

WSKAŹNIKI PARKINGOWE

•

dla biur i urzędów

dla handlu i usług

dla mieszkań

nie więcej niż 10
miejsc/1000 m2 pow.
użyt. biur i urzędów

nie więcej niż 15
miejsc
/1000 m2 pow.
użyt. handlu i usług

- 0,5 miejsca/1 mieszkanie
- od 0 do 0,5 miejsca/1
mieszkanie dla uzupełnień
zabytkowych kwartałów (do
ustalenia podczas sporządzania MPZP)

C/UH.20
ZP2
MU.20/25

Wskaźniki intensywności zabudowy brutto
i wysokości zabudowy zostały uśrednione dla
poszczególnych obszarów i będą uszczegółowione
- w tym również wskazane zostaną lokalne
dominanty wysokościowe - na podstawie analiz
urbanistycznych wykonywanych do miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
z
uwzględnieniem
spójności
kompozycji
przestrzennej.

4. Wyznaczenie powiązania zieleni do wytworzenia
w przebiegu dawnej bocznicy kolejowej.
5. Wyznaczenie ulicy Stalowej i jej kontynuacji
do skrzyżowania z al. Solidarności – główne
przestrzenie o charakterze reprezentacyjnym.
6. Wskazanie
postulowanego
powiązania
kierunkowego - kontynuacji ul. Stalowej - do
rozważenia
Materiał może być użyty jako wniosek do nowego
Studium (UCHWAŁA NR LXVII/1854/2018 RADY
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 24 maja
2018 r.) - wskaźniki powinny zostać zweryfikowane
w procedurze sporządzania Studium
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MU.20/25

LEGENDA
STREFA ŚRÓDMIEŚCIA FUNKCJONALNEGO
- STREFA IB LUB CENTRUM MIASTA

TERENY ZIELENI

GŁÓWNE PRZESTRZENIE O CHARAKTERZE
REPREZENTACYJNYM

POWIĄZANIA ZIELENI DO WYTWORZENIA

POWIĄZANIA GŁÓWNYCH PRZESTRZENI O
CHARAKTERZE REPREZENTACYJNYM

LINIE ROZGRANICZAJĄCE OBWODNICY ŚRÓDMIEJSKIEJ

POSTULOWANE ROZWIĄZANIE KIERUNKOWE
- POTENCJALNE PRZEDŁUŻENIE UL. STALOWEJ
(DO ROZWAŻENIA)

LINIE ROZGRANICZAJĄCE OBWODNICY ŚRÓDMIEJSKIEJ
WSKAZANE DO PONOWNEGO PRZEANALIZOWANIA
- DO ODPOWIEDNIEGO NANIESIENIA NA PROJEKT
STUDIUM

OBECNIE TEREN KOLEJOWY - DO DALSZEGO USTALENIA NA ETAPIE
SPORZĄDZANIA NOWEGO STUDIUM

DOMINANTA WYSOKOŚCIOWA O WYSOKOŚCI DO 50 m
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V.3. Schemat układu drogowego

V.4. Schemat komunikacji publicznej
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V.5. Schemat funkcjonalny - obiekty handlowe

V.6. Struktura przestrzeni i obiektów publicznych
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V.9.Dziedzictwo kulturowe – kontekst historyczny/ rozwój przestrzenny

XIX w.

XIX w.

Plan posiadłości dziedzicznej Konopaczyzna v. Nowa Praga, 1861
Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, za: Archiwum WUOZ

Plan miasta Warszawy, nie przed 1896 (fragment)
dodatek do wydawnictwa Delegacyi Fabrycznej
przy Warsz. Oddz. Ros. Tow. Pop. Przem. i Handlu.
lit. Ottona Flecka
za: https://polona.pl/item/plan-miasta-warszawy-dodatek-do-wydawnictwadelegacyi-fabrycznej-przy-warsz-oddz-ros,OTAzMjU0ODM/0/#info:metadata

Plan Warszawy, 1867 (fragment)
http://maps.mapywig.org/m/City_plans/Central_Europe/
PLAN_MIASTA_WARSZAWY_I_OKOLIC_8,4K_1867.jpg

Plan Warszawy, 1885 (fragment)
Muzeum Warszawy

66

Plany Lindleyów (tabl. 8 i 9), 1897 (fragment)
za: www.warszawa.ap.gov.pl/lindley
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1900

Plan Warszawy, 1900 (fragment)
Muzeum Warszawy
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1924

Plan Warszawy, 1922 (fragment)
Warszawa, Polskie Tow. Księgarni Kolejowych "Ruch" S. A.
za: https://polona.pl/item/plan-warszawy-podzialka-1-17-500,NDk0NTUzNw/0/#info:metadata

69

1935

Warszawa. Zdjęcie lotnicze, 1935 (fragment)
za: http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna
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1936

Plan Warszawy, 1936 (fragment)
za: http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/
mapa?service=mapa_historyczna

71

1944

Warszawa. Zdjęcie lotnicze, 1944 (fragment)
za: https://warszawa.fotopolska.eu/Warszawa
/b5139,Zdjecia_lotnicze,168,48.html?f=1161371-foto

72

1945

Warszawa. Zdjęcie lotnicze, 1945
(fragment)
za: http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/
mapa?service=mapa_historyczna
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V.9.Dziedzictwo kulturowe – zabytki

STALOWNIA PRASKA/ ZBROJOWNIA NR 2

STALOWNIA PRASKA/ ZBROJOWNIA NR 2
Plany Lindleyów, 1897
www.warszawa.ap.gov.pl/lindley

2

3

1
5
4
6

2
1

Plan Warszawy, 1936
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna

5
1
Warszawa. Zdjęcie satelitarne, dostęp 02. 2019
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=fast_mapa
Stalownia Praska, 1880-82
za: Z. Rekuć, Tajemnice Nowej Pragi.
Stalownia i zbrojownia nr 2
„Stolica” nr 11/2015

Warszawa. Zdjęcie lotnicze, 1945
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna
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3

6
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ZESPÓŁ FABRYCZNY
FABRYKI LAMP TOWARZYSTWA AKCYJNEGO
BRACI BRüNNER, HUGO SCHNEIDERA
I R. DIETMARA
oraz FABRYKI PRODUKTÓW
CHEMICZNYCH PRAGA

ZESPÓŁ FABRYCZNY
FABRYKI LAMP TOWARZYSTWA AKCYJNEGO
BRACI BRüNNER, HUGO SCHNEIDERA I R. DIETMARA
oraz FABRYKI PRODUKTÓW CHEMICZNYCH PRAGA
8

2,4

Plan Warszawy, 1936
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna

14
Papier firmowy Spółki Akcyjnej Fabryki
Produktów Chemicznych Praga (fragment)
Archiwum Państwowe m. st. Warszawy

5,6,13

8

3

2

1
4

13
5

6
7

11 12

9 10
8
Papier firmowy fabryki lamp, palników i wyrobów metalowych
Bracia Brunner, Hugo Schneider i R. Dietmara (fragment)
Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
Warszawa. Zdjęcie lotnicze, 1945
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna
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7

14

Warszawa. Zdjęcie satelitarne, dostęp 02. 2019
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=fast_mapa
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ROGATKI BRÓDNOWSKIE

Plany Lindleyów, 1897
www.warszawa.ap.gov.pl/lindley

Warszawa. Zdjęcie lotnicze, 1945
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/
mapa?service=mapa_historyczna

Warszawa. Zdjęcie satelitarne, dostęp 02. 2019
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=fast_mapa
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WARSZAWSKA PIEKARNIA MECHANICZNA

Plan Warszawy, 1936
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/
mapa?service=mapa_historyczna

Warszawa. Zdjęcie lotnicze, 1945
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/
mapa?service=mapa_historyczna

Warszawa. Zdjęcie satelitarne, dostęp 02. 2019
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=fast_mapa
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Nieruchomości w kwartale między ulicami Letnią, 11 Listopada, Szwedzką

KAMIENICE

KAMIENICE

Nieruchomości w kwartale między ulicami Letnią, 11 Listopada, Szwedzką

4

1

2

3
1

Plany Lindleyów, 1897
www.warszawa.ap.gov.pl/lindley

Plan Warszawy, 1936
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/
mapa?service=mapa_historyczna

Warszawa. Zdjęcie lotnicze, 1945
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/
mapa?service=mapa_historyczna

Nieruchomości przy ul. Stalowej i Strzeleckiej

2

3

4

Warszawa. Zdjęcie satelitarne, dostęp 02. 2019
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=fast_mapa

Nieruchomości przy ul. Stalowej i Strzeleckiej

8
5
7
6
Plany Lindleyów, 1897
www.warszawa.ap.gov.pl/lindley
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Plan Warszawy, 1936
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna

Warszawa. Zdjęcie lotnicze, 1945
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna

5

6

7

8

Warszawa. Zdjęcie satelitarne, dostęp 02. 2019
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=fast_mapa
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NASTAWNIA KOLEJOWA/
PRZYCZÓŁKI ORAZ FILAR WIADUKTU KOLEJOWEGO

ULICE
STOLARSKA, LĘBORSKA, LETNIA

1

1

1

1

2

Plan Warszawy, 1936
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/
mapa?service=mapa_historyczna

Warszawa. Zdjęcie lotnicze, 1945
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/
mapa?service=mapa_historyczna

3

Warszawa. Zdjęcie satelitarne, dostęp 02. 2019
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/
mapa?service=fast_mapa

2

2
1

2
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3

3

2

Warszawa. Zdjęcie satelitarne, dostęp 02. 2019
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=fast_mapa
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V.11. Spis ilustracji

V.10. Załącznik graficzny - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna w skali 1:2000
(w wersji papierowej raportu)

Poniżej przedstawiono skrócone linki do źródeł
internetowych - hiperłącza dostępne w elektronicznej wersji
raportu umieszczonej na płycie CD:
Ilustracja na str. 1: zdjęcia - Maciej Jaźwiecki, rysunki - MAU
Ilustracja na str. 4-5: Google Earth Pro
Ilustracje na str. 6: „Osiedla Warszawy” publikacja BAiPP
m.st. Warszawy, www.um.warszawa.pl
Ilustracja na str. 7: schemat lokalizacji - MAU
Ilustracje na str. 8 - 9 : Mapy historyczne: 1867 - http://
maps.mapywig.org; 1897 - www.warszawa.ap.gov.pl/lindley; 1900 - źródło: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy,
https://stareplanymiast.pl; 1936 - http://mapa.um.warszawa.pl; 1945 - http://mapa.um.warszawa.pl
Ilustracje na str. 10-12: schematy - MAU
Ilustracja na str. 13: schamt - MAU, podkład bazowy: http://
mapa.um.warszawa.pl
Ilustracja na str. 14: schemat - MAU
Ilustracja na str. 15: http://ukosne.um.warszawa.pl
Ilustracja na str. 16 -17: zdjęcie - Maciej Jaźwiecki
Ilustracje na str. 18: infografika - MAU; plakat: http://architektura.um.warszawa.pl
Ilustracje na str. 19: rysunki - MAU
Ilustracje na str. 20: pierwsza kolumna - MAU; pozostałe Maciej Jaźwiecki
Ilustracje na str. 21: pierwsza kolumna: Maciej Jaźwiecki;
pozostałe - MAU
Ilustracje na str. 22: czwarta kolumna - Maciej Jaźwiecki;
pozostałe - MAU
Ilustracje na str. 23: Maciej Jaźwiecki
Ilustracja na str. 24-25: makieta projektu - MAU, makieta bazowa: SRDN Models - Pracowania Makiet - Paweł Sieradzon
Ilustracje na str. 26 - 35: schematy - MAU
Ilustracje na str. 36: od góry od lewej - https://www.brooklynpaper.com; https://www.pariszigzag.fr; https://nineelmslondon.com; https://pariseastvillage.com; http://www.
zibi.ca; https://www.facebook.com/ogrodykrakowian/;

przekrój - MAU
Ilustracje na str. 37: od góry od lewej - https://creoncritic.
wordpress.com; https://www.stimsonstudio.com; http://
fanchonis.me/london-landscape-architects/; http://www.
landezine.com - Hervé Abbadie; https://www.picswe.com;
https://architizer.com/projects/ze05/ - Michael Feser; https://www.facebook.com/ogrodykrakowian/; http://www.
thechilterngroup.co.uk; http://sztuka-krajobrazu.pl; http://
landezine-award.com; przekrój - MAU
Ilustracje na str. 38: od góry po lewej - https://www.facebook.com/ogrodykrakowian/; fot. K.Dankiewicz. proj. A.
Kowalewska i K. Dankiewicz; https://www.facebook.com/
ogrodykrakowian/; http://www.aaupc.fr; https://i.pinimg.
com; http://www.radiokrakow.pl; https://www.archdaily.
com; http://makowskimarcin.pl; http://makowskimarcin.pl;
http://zielonainfrastruktura.pl; przekrój - MAU
Ilustracje na str. 39: od góry od lewej - https://www.sadowniczy.pl; https://www.archdaily.com; http://www.landezine.
com; http://www.landezine.com; 1897 - www.warszawa.
ap.gov.pl/lindley; przekrój - MAU
Ilustracje na str. 40-41: akwarela warsztatowa - MAU
Ilustracje na str. 42-48: MAU
Ilustracje na str. 49: rysunek po prawo na górze - MAU;
pozostałe - OKAM Capital Sp. z o.o.
Ilustracja na str. 50: schemat - MAU
Ilustracja na str. 54: schemat - MAU
Ilustracja na str. 56-57: akwarela warsztatowa - MAU
Ilustracje na str. 58-59: https://architektura.um.warszawa.pl/
Ilustracje na str. 60-63: schematy - MAU
Ilustracje na str. 64-65: http://mapa.um.warszawa.pl
Ilustracje na str. 66-83: poza ilustracjami podpisanymi w
raporcie - MAU
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