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1

OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

1.1

OBSZAR OPRACOWANIA

Obszar opracowania konkursowego znajduje się w strefie śródmieścia funkcjonalnego,
w ścisłym centrum Warszawy.
OBSZAR REALIZACYJNY:
1. Ul. Chmielna – na odcinku od ul. Nowy Świat do pasażu Stanisława Wiecheckiego
„Wiecha” z wyłączeniem tzw. placu Pięciu Rogów
2. Ul. Bracka – na odcinku od Alej Jerozolimskich do tzw. placu Pięciu Rogów – wraz
z poszerzeniem ulicy przylegającym do tego placu.
OBSZAR STUDIALNY:
1. Ul. Widok – na całym odcinku.
Obszar opracowania przedstawiony jest na mapie, stanowiącej Załącznik Z2.1.
UWAGA:
Zaznaczony na rysunku (Załącznik Z2.1) fragment ul. Chmielnej znajdujący się na działce
63/1 z obrębu 50310, jest jednocześnie częścią założenia tzw. Ściany Wschodniej. W związku
z tym, fragment ten objęty będzie również drugim planowanym konkursem, którego
przedmiotem będzie zagospodarowanie m.in. pasażu Wiecha. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość wyłączenia zaznaczonego fragmentu terenu z zakresu umowy na realizację prac
projektowych i przygotowanie dokumentacji projektowej dla tego fragmentu na podstawie
innej koncepcji. Koncepcja zagospodarowania ul. Chmielnej powinna więc umożliwiać
wyłączenie tego fragmentu z realizacji bez istotnych konsekwencji funkcjonalnych
i kompozycyjnych dla pozostałej części ulicy.
1.2

ROLA OBSZARU KONKURSOWEGO W STRUKTURZE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
MIASTA

Ulica Chmielna jest ważnym łącznikiem, zapewniającym piesze powiązanie pomiędzy trzema
przestrzeniami, mającymi kluczowe znaczenie dla struktury urbanistycznej i tożsamości
centrum Warszawy. Tymi przestrzeniami są:




ul. Nowy Świat jako część Traktu Królewskiego,
ul. Marszałkowska wraz z przylegającym do niej placem Defilad,
ulice Bracka i Zgoda, będące częścią historycznego traktu Mokotów–Ujazdów–
Grzybów, przecinającego diagonalnie siatkę ulic w Śródmieściu i opisywanego
współcześnie jako tzw. „Uśmiech Warszawy”.

Charakterystyczną cechą ul. Chmielnej są liczne przejścia i przejazdy bramne, prowadzące do
dziedzińców znajdujących się we wnętrzach kwartałów. Szczególnie wyróżnia się pod tym
względem południowa pierzeja wschodniego odcinka ul. Chmielnej. Przejścia prowadzą
bowiem do układu zespolonych ze sobą dziedzińców, który zapewnia alternatywne
połączenie piesze pomiędzy ul. Nowy Świat i ul. Bracką. Duży potencjał ma również
nieeksponowane, biegnące równolegle do Nowego Światu połączenie piesze pomiędzy
Al. Jerozolimskimi a ulicami Górskiego i Tuwima, scalające poszczególne wnętrza
mieszkaniowego założenia urbanistycznego, określanego jako Pasaż Nowy Świat Zachód.
Przecina ono ul. Chmielną w połowie długości jej wschodniego odcinka, w miejscu skweru
z zielenią.
Ul. Bracka jest częścią historycznego traktu Mokotów–Ujazdów–Grzybów. Ranga tej ulicy
jako ważnego połączenia pieszego wzrośnie wraz z realizacją przejścia dla pieszych przez
Al. Jerozolimskie, łączącego dwa rozdzielone do tej pory odcinki ulicy.
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Ul. Widok uzupełnia sieć pieszych powiązań w tym rejonie, łącząc rejon wyjścia ze stacji
Metro Centrum i ważny punkt spotkań mieszkańców Warszawy pod budynkiem Rotundy
z tzw. placem Pięciu Rogów.
Ul. Chmielna wraz z ul. Bracką stanowią element układu przestrzeni o charakterze
reprezentacyjnym, znajdującym się w obszarze obramowanym ulicami: Marszałkowską,
Świętokrzyską, Al. Jerozolimskimi i Nowym Światem.
W obrębie tego obszaru planowane są liczne przekształcenia przestrzeni publicznych, mające
na celu realizację programu Nowego Centrum Warszawy, ogłoszonego przez Prezydenta
m.st. Warszawy w listopadzie 2019 roku.
Planowane inwestycje w znaczący sposób odmienią kwartał, podnosząc jego dostępność
pieszą i rowerową oraz wydatnie zwiększając jakość użytkową i estetyczną przestrzeni
publicznych w tym rejonie.
1.3

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

1.3.1

Uwarunkowania wynikające ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego

Fragment ulic Chmielnej i Brackiej oraz cała ul. Widok, objęte opracowaniem konkursowym,
znajdują się w obrębie strefy śródmieścia funkcjonalnego, wyznaczonego w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, (Załącznik
nr 1 do Uchwały Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.10.2006 r.
z wyróżnieniem zmian).
Część tekstowa i graficzna Studium jest na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy od adresem:
http://www.architektura.um.warszawa.pl/tekst-studium
http://www.architektura.um.warszawa.pl/rysunki-studium

Jako integralna część historycznego zespołu zabudowy śródmiejskiej, ulice stanowią istotny
element struktury urbanistycznej centrum miasta wpływający na jego wizerunek. Zasadniczy
kierunek zmian określony w Studium, odnoszący się do tego obszaru, dotyczy podkreślenia
i wzmocnienia rangi ulicy Chmielnej, jej reprezentacyjnego charakteru i powiązań z innymi
elementami struktury urbanistycznej, a także:


ochrony wartości kulturowych związanych z zabytkowym charakterem układu
urbanistycznego ulic Chmielnej i Brackiej oraz architektury znajdujących się
wzdłuż niej wybranych budynków.

Ponadto, dla wszystkich ulic objętych konkursem sformułowano wymagania dotyczące:




tworzenia ułatwień dla ruchu pieszego, rowerowego i rozwiązań przyjaznych dla
osób starszych i niepełnosprawnych,
ochrony istniejącej i wprowadzenia nowej zieleni, towarzyszącej ulicom i placom,
indywidualnego, atrakcyjnego i spójnego urządzenia przestrzeni publicznych,
w szczególności poprzez wprowadzanie małej architektury, zieleni, oświetlenia,
a także komponowanie posadzek placów i chodników oraz modernizację jezdni.

Cały obszar opracowania konkursowego znajduje się na obszarze, dla którego Studium
ustaliło przeznaczenie w postaci terenu wielofunkcyjnego (C.30).
Ul. Chmielna oznaczona została na rysunku Studium, określającym główne kierunki przemian
funkcjonalno-przestrzennych (Rys. 14 Studium), jako główna przestrzeń o charakterze
reprezentacyjnym.
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W zakresie ustaleń dotyczących organizacji transportu, ul. Chmielna, na odcinku objętym
konkursem, została wskazana w Studium jako strefa, w której dążyć się będzie do bezwzględnego zakazu ruchu zmotoryzowanego.
W zakresie ochrony wartości zabytkowych Studium określa generalne zasady, którym należy
podporządkować kształtowanie zagospodarowania przestrzennego w obszarach dziedzictwa
kulturowego. Są to:
















1.3.2

zachowanie i konserwacja zabytkowej substancji,
zachowanie zabytkowego układu urbanistycznego i kompozycji przestrzennej,
rewaloryzacja historycznych układów urbanistycznych, zabudowy oraz zabytkowego
zagospodarowania terenu – według szczegółowych wytycznych konserwatorskich,
opracowanych w oparciu o wyniki prac badawczych i analiz konserwatorskich dla
całych założeń przestrzennych lub obszaru,
podporządkowanie wymogom konserwatorskim dopuszczalnych przekształceń
zabytkowej zabudowy i zagospodarowania terenu,
wykluczenie lokalizowania obiektów dysharmonizujących z historycznym
sąsiedztwem i przesłaniających obiekty zabytkowe, w tym ograniczenie
lokalizowania naziemnych obiektów infrastruktury technicznej,
nowe zagospodarowanie: zabudowa, nawierzchnie ulic i placów oraz wyposażenie
urbanistyczne winno charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi
i użytkowymi – obowiązuje ograniczenie dowolności w stosowaniu rozwiązań
technicznych, materiałów i kolorystyki, w tym nawierzchni, a także materiału
roślinnego oraz ograniczenie wprowadzania reklam i informacji wizualnej,
uwzględnianie wymogów ochrony archeologicznej,
wymóg poprzedzenia prac planistycznych oraz rewaloryzacyjnych obszarów
szczegółowymi wytycznymi konserwatorskimi oraz kompleksową oceną stanu
i funkcjonowania obszaru, opartą na analizach i studiach, łącznie ze studiami
krajobrazowymi i panoramami,
dopuszczenie w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od zasad ochrony
określonych wyłącznie w wyniku przeprowadzenia prac badawczych lub
szczegółowych zaleceń konserwatorskich, uszczegóławiających przedmiot ochrony
oraz sposób i zakres ochrony,
uzgadnianie zamierzeń i działań inwestycyjnych w trybie ustaw szczególnych
z organem ds. ochrony zabytków, który na wniosek właściciela lub posiadacza
zabytku przedstawia zalecenia konserwatorskie,
uzyskanie pozwolenia organu ds. ochrony zabytków dla wszelkich działań
inwestorskich, realizowanych w obiektach i na nieruchomościach wpisanych do
rejestru zabytków.
Uwarunkowania wynikające z projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Dla obszaru, w którym znajduje się ul. Chmielna, ul. Bracka i ul. Widok, podjęto uchwałę
LXI/1671/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany
Wschodniej. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do
publicznego wglądu późną jesienią 2015 r.

Część tekstowa i graficzna projektu planu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy od adresem:
https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_Sciany_Wschodniej_wylozenie.htm
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W projekcie planu zaproponowano opisane poniżej ustalenia w odniesieniu do obszaru
opracowania konkursu.
1. Projekt planu wskazuje następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, także dla obszaru objętego konkursem:
a. zachowanie i uzupełnienie nowymi lokalami pierzei usługowych – zgodnie
z rysunkiem planu;
b. ochronę widokową wzdłuż wskazanych na rysunku planu osi widokowych;
c. akcentowanie lokalnych powiązań na kierunku wschód-zachód, w tym
ul. Chmielnej;
d. przekształcenie wybranych wnętrz kwartałów zabudowy przy ulicy Chmielnej
w zespół dziedzińców, wzajemnie ze sobą powiązanych ciągami pieszymi
z przejściami bramowymi;
e. uwzględnienie ul. Brackiej jako części zespołu powiązanych ze sobą ulic i placów publicznych tworzących ciąg funkcjonalno-przestrzenny o jednolitym
charakterze pod względem estetycznym i tematycznym (tzw. Trakt Sztuki),
ze specjalnym, indywidualnym opracowaniem posadzki;
f. akcentowanie innych istotnych przestrzeni ogólnodostępnych;
g. zachowanie i ochronę kompozycji przestrzennej: obszarów wpisanych do rejestru zabytków, obszaru uznanego za dobro kultury współczesnej, stref
ochrony konserwatorskiej.
2. Znaczna część obszaru opracowania konkursowego (realizacyjnego i studialnego) znajduje się w obrębie strefy konserwatorskiej – istotnych parametrów historycznego
układu urbanistycznego (KZ-B na rysunku planu), gdzie nakazuje się zachowanie, uzupełnienie lub przywrócenie zieleni miejskiej i przyulicznej, w szczególności rzędów drzew
i historycznych kompozycji zieleni.
3. Układ urbanistyczny ulicy Chmielnej (na odcinku ul. Nowy Świat – Pasaż S. Wiecheckiego „Wiecha”) podlega ochronie na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod nr A854 z dnia 10.06.2009 r.
4. Założenie urbanistyczne i układ przestrzenny ulicy Brackiej podlegają ochronie na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod nr 24 z dnia 01.07.1965 r.,
5. Ul. Chmielna i ul. Widok, zgodnie z projektem planu, stanowią przestrzeń wymagającą
szczególnej aranżacji, dla której nakazuje się:
a. spójne stylistycznie opracowanie posadzki dostosowanej do posadzki zaprojektowanej na terenach sąsiednich;
b. stosowanie spójnych stylistycznie elementów wyposażenia powtarzalnego;
c. stosowanie materiałów szlachetnych.
6. Całość obszaru opracowania konkursowego została wyznaczona w projekcie planu miejscowego jako przestrzeń publiczna, dla której nakazuje się:
a. stosowanie w obrębie jednego terenu jednakowych elementów wyposażenia powtarzalnego;
b. realizację nawierzchni ciągów pieszych o nawierzchni równej, antypoślizgowej, twardej i stabilnej z kamienia naturalnego lub innych materiałów szlachetnych;
c. dostosowanie urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego, zwłaszcza:
chodników, pochylni, schodów, przejść przez jezdnię, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez:
 obniżenie do poziomu jezdni krawężnika chodnika w miejscach przejść dla
pieszych i w miejscach postojowych wskazanych dla osób z niepełnosprawnościami, w sposób umożliwiający wjazd i zjazd osobie poruszającej się na
wózku inwalidzkim;
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zastosowania pasa nawierzchni o wyróżniającej się fakturze, wyczuwalnej dla
osób z dysfunkcją wzroku na chodnikach przed krawężnikami opuszczonymi
do poziomu jezdni.
Na obszarze tym dopuszcza się:
a. realizację wygrodzonych, sezonowych ogródków gastronomicznych w sąsiedztwie obiektów gastronomicznych;
b. lokalizowanie znaków Miejskiego Systemu Informacji, o ile nie kolidują one
z urządzeniami komunikacyjnymi;
c. lokalizację tymczasową sezonowych wystaw i obiektów sztuki, instalacji artystycznych, pokazów, występów artystycznych, targów oraz tymczasowych
obiektów budowlanych związanych z ich obsługą.
7. Projekt planu nakazuje odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na omawianym
terenie bezpośrednio lub pośrednio poprzez zbiorniki retencyjne lub retencyjnochłonne do sieci kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej.
8. Cały obszar konkursu jest terenem lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Szczegółowe wytyczne odnośnie wymagań komunikacyjnych, konserwatorskich oraz kształtowania zieleni zostały rozwinięte i uzupełnione względem zapisów projektu planu w części
opracowania pkt 2 Wytyczne Konkursowe.
Uwaga: Wytyczne Konkursowe dopuszczają rozbieżność w stosunku do wybranych zapisów projektu planu miejscowego.
1.4

CHARAKTER PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – STAN ISTNIEJĄCY

Ulica Chmielna przebiega na kierunku Wschód–Zachód. Jej śródmiejski odcinek rozpoczyna
się przy skrzyżowaniu z ul. Nowy Świat i ul. Foksal, a kończy niewielkim placykiem –
poszerzeniem ulicy, przylegającym do pasażu Stefana Wiecheckiego „Wiecha”. Na osi
ul. Chmielnej znajduje się pasaż, stanowiący piesze połączenie z ul. Marszałkowską, biegnącą
po zachodniej stronie Domów Towarowych „Centrum”. Ulica Chmielna podzielona jest na
dwie części, rozdzielone tzw. placem Pięciu Rogów.
Integralnym elementem obszaru opracowania jest kameralny skwer, przylegający od północy
do wschodniej części ulicy Chmielnej. Jest on obudowany kamienicami o funkcji
mieszkaniowej z usługami w parterach.
Ulica Chmielna w swoim obecnym kształcie pełni głównie funkcję miejskiego deptaku
z ograniczonym ruchem samochodowym. Przez ostatnie lata pojawiło się tutaj wiele lokali
gastronomicznych, które stały się dodatkowym pretekstem dla przechadzek. Większość
elementów infrastruktury i zagospodarowania jest zniszczona, zaniedbana i nieatrakcyjna.
W związku z handlowo-usługowym charakterem ulicy, na całej jej długości pojawiają się
sezonowo różnego rodzaju ogródki gastronomiczne, wygrodzenia, podesty, reklamowe
„potykacze” oraz donice z roślinami.
Nawierzchnia wschodniej części ulicy wykonana jest z kostki betonowej w dwóch kolorach –
czerwonym oraz grafitowym z korytami ściekowymi (z kostki bazaltowej), biegnącymi wzdłuż
ulicy po obu jej stronach. Na granicy ścieku i chodnika, w północnej linii ulicy, znajdują się
latarnie z kulistymi oprawami oraz donicami na rośliny sezonowe. Betonowe miejskie kosze
na odpadki rozstawione są głównie wzdłuż północnej pierzei ulicy.
W poszerzeniu wschodniej części ulicy (skwer przy Chmielnej 10) zagospodarowanie ma inny
charakter. Układ nawierzchni zrealizowano z wykorzystaniem kostki bazaltowej, kostki
brukowej oraz płyt granitowych. Na środku założenia znajduje się podniesiona rabata
z zielenią otoczona murkiem klinkierowym z drewnianymi siedziskami. Pośród roślinności
znaleźć można niskie oprawy oświetleniowe oraz techniczne kominki wentylacyjne. Skwer
został wygrodzony warszawskimi słupkami blokującymi oraz miejskimi stojakami na rowery,
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stoi tu również kilka metalowych koszy. Przy północnej ścianie placu znajdują się kraty
okołodrzewne oraz latarnie, a w jego zachodniej części schody i pochylnia prowadzące do
przychodni lekarskiej.
Zachodnia część Chmielnej zagospodarowana jest podobnie do części wschodniej
z nawierzchnią z kostki betonowej w dwóch kolorach oraz kamiennym ściekiem wzdłuż
dwóch stron ulicy. Na jej początku i zakończeniu znajdują się miejskie stylizowane słupki
blokujące. Latarnie z oprawami w kształcie kul znajdują się w południowej granicy ścieku
i chodnika. Niektóre z nich (w poszerzeniu ulicy) zainstalowano również w rabatach na
zieleń, obudowanych klinkierowym murkiem z drewnianymi siedziskami. W tej części ulicy
znajdują się także betonowe warszawskie kosze na odpadki, kosz na psie odchody oraz
metalowe ławki z drewnianymi siedziskami i oparciami.
Na zakończeniu graniczącym z pasażem „Wiecha”, nawierzchnia zmienia się na płyty
granitowe. Wokół przestrzeni z drzewami porozstawiane są ławki z drewnianymi siedziskami
i oparciami w różnej formie. Znajdują się tu także minimalistyczne stojaki rowerowe, latarnia
z prostopadłościennymi oprawami oraz gablota informacyjna.
Ul. Bracka ma żywy, śródmiejski charakter dzięki interesującej architekturze i usługowym
parterom w obu pierzejach. Liczne są tu letnie ogródki zorganizowane w miejscu części
stanowisk postojowych, jednak przestrzeń pełna jest parkujących samochodów.
Nawierzchnia jezdni została odnowiona przy okazji przebudowy Cedetu i wykonana jest
z ułożonej wachlarzowo granitowej kostki. Miejsca parkingowe oraz chodniki mają
nawierzchnię z kostki betonowej o różnym kolorze i kształcie. Poszerzenie ulicy, przylegające
do tzw. placu Pięciu Rogów, zajęte jest przez parking.
Cechą charakterystyczną ul. Widok jest to, że posiada ona tylko jedną pełną,
północną pierzeję, wypełnioną głównie pochodzącą sprzed 1914 r. zabudową kamieniczną
z usługami w wybranych parterach lub suterenach. Południowa część ulicy ma niespójny
charakter. Linia zabudowy pełna jest uskoków, wyznaczonych elewacjami nowego budynku
hotelowego i opuszczonej kamienicy z końca XIX w., której charakterystyczne, pokryte
muralami ściany szczytowe kształtują krajobraz ulicy. Wzdłuż północnej pierzei w sezonie
letnim ustawiane są pojedyncze, wąskie ogródki gastronomiczne. Przestrzeń drugiej strony
ulicy zdominowana jest przez parkujące samochody. Jezdnia ul. Widok jest asfaltowa,
a chodniki są z kostki betonowej lub nowych płyt betonowych (przy hotelu Puro).
1.5

UŻYTKOWNICY ULICY

Ulica Chmielna jest najważniejszą przestrzenią pieszą w kwartale ulic Marszałkowska,
Świętokrzyska, Nowy Świat, Al. Jerozolimskie. Nie pełni jednak roli typowego traktu
spacerowego. Osoby wybierające tę destynację celowo to głównie klienci sklepów oraz lokali
gastronomicznych, których liczba rosła systematycznie przez ostatnie lata. Pośród osób
korzystających z oferty handlowo-usługowej ulicy jest też wielu użytkowników
nieintencjonalnych. Położenie Chmielnej na szlaku Marszałkowska–Nowy Świat powoduje,
że sklepy i lokale są odwiedzane niekiedy „przy okazji”, jako przerywnik lub ciekawy element
występujący na drodze do miejsca docelowego.
Wielu przechodniów korzystających z ul. Chmielnej to osoby przyjeżdżające do stolicy
z powodów biznesowych i turystycznych. Powodem, dla którego pojawiają się oni w centrum
miasta jest zazwyczaj spędzenie czasu w miejscach najbardziej atrakcyjnych dla
zwiedzających. Chmielna jest jedną z ulic spajających te tereny z centrum komunikacyjnym
miasta, dlatego stała się naturalnym łącznikiem wykorzystywanym przez poruszających
się po centrum miasta pieszo.
Celem wizyty na ul. Chmielnej, oprócz spaceru czy odwiedzin historycznej części Warszawy,
są również ciekawe obiekty znajdujące się w przestrzeni ulicy lub w jej bezpośrednim
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sąsiedztwie (istotnymi generatorami ruchu w tym rejonie były w przeszłości kino Atlantic
i Dom Towarowy Braci Jabłkowskich).
Osobami, które pojawiają się na Chmielnej niemal codziennie, są pracownicy i właściciele
zlokalizowanych tutaj przedsiębiorstw, mieszkańcy budynków przy ul. Chmielnej jak
i sąsiadujących z ulicą osiedli mieszkaniowych czy studenci okolicznych uczelni. Zapewniają
oni powodzenie lokali handlowych i usługowych o profilu niezwiązanym z turystyką
i wypoczynkiem, takich jak sklep spożywczy, apteka, fryzjer, itp.
Ulice Widok i Bracka są najmniej uczęszczanymi trasami wśród ulic prowadzących do tzw.
placu Pięciu Rogów. Użytkownikami ulicy są przechodnie, poruszający się od strony ulic
Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich do wnętrza kwartału, pracownicy biur i odwiedzający
lokale gastronomiczne oraz mieszkańcy i klienci punktów usługowych czy pojedynczych
sklepów. Na zwiększenie obecności przechodniów wpłyną w przyszłości z pewnością nowe
przejścia dla pieszych przez ul. Marszałkowską i Al. Jerozolimskie, które usytuowane będą
w bezpośrednim sąsiedztwie ulic Widok i Brackiej. Ważnymi generatorami ruchu po
zakończeniu pandemii staną się również znajdujący się przy ul. Widok nowy hotel,
mieszczący 290 miejsc noclegowych oraz wielofunkcyjny budynek Widok Towers.
Trwający okres pandemii zmniejszył liczbę codziennych użytkowników w całym obszarze.
Z powodu ograniczeń w ruchu turystycznym, zamknięcia lokali gastronomicznych i obiektów
kulturalnych, wprowadzenia zdalnego nauczania na studiach oraz zdalnej pracy w dużej
liczbie biur, przestrzeń czasowo przyjęła charakter bardziej lokalny, nakierowany na
codzienną obsługę mieszkańców okolicy. Jednak w czasie łagodzonych obostrzeń oraz
w okresie świątecznym i w weekendowe popołudnia ulica Chmielna wciąż jest pełna
przechodniów, których znaczną część stanowią osoby niezamieszkałe w najbliższym
sąsiedztwie.
1.6

OTOCZENIE SPOŁECZNE

Ul. Chmielna często bywa określana mianem najważniejszej ulicy handlowej w stolicy. Do
dziś przetrwały przy niej pojedyncze zakłady rzemieślnicze, które funkcjonowały w tym
miejscu jeszcze przed II Wojną Światową. Jej wygląd i sposób funkcjonowania są od wielu lat
przedmiotem zainteresowania wielu okolicznych mieszkańców, właścicieli lokali
i działających w otoczeniu instytucji, które inicjowały lub uczestniczyły w procesach
służących rewaloryzacji ulicy lub jej bezpośredniego otoczenia.
W otoczeniu ul. Chmielnej siedzibę ma co najmniej 8 fundacji. W bezpośrednim sąsiedztwie
znajdują się również dwa ośrodki wspierające działanie organizacji pozarządowych. Są to:
Dom Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy”, działający w Domu Towarowym
Braci Jabłkowskich, oraz Centrum Szpitalna: Warszawskie Centrum Organizacji
Pozarządowych przy ul. Szpitalnej 5.
Fundacja „Cepelia” oraz Fundacja CMP „Czy mogę pomóc?” (związana z centrum
medycznym przy ul. Chmielnej) angażowały się w proces modernizacji skweru przy
wschodniej części ul. Chmielnej w 2012 roku, którego projekt został wyłoniony głosami
mieszkańców okolicznych budynków. Druga z wymienionych fundacji zainicjowała również
wykonanie społecznej koncepcji rewaloryzacji ulicy.
Sześć zakładów rzemieślniczych, funkcjonujących przy ulicy Chmielnej, promowanych jest
przez stowarzyszenie Miasto Jest Nasze w projekcie „Warszawscy Rzemieślnicy”.
Ulicy poświęcone są blogi i grupy w mediach społecznościowych. Na przestrzeni lat jej
stanem regularnie zajmuje się lokalna prasa.

9

Mieszkańcy ulicy angażowali się również w proces konsultacji społecznych, dotyczących
nowego kształtu placu Pięciu Rogów, dzieląc się w nich opiniami na temat funkcjonowania
ulicy.
Raport z konsultacji dotyczących placu Pięciu Rogów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu
m.st. Warszawy pod adresem: http://konsultacje.um.warszawa.pl/plac-pieciu-rogow

Przy ul. Nowy Świat 21 A znajduje się Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 211. Przy ulicy Chmielnej 14 funkcjonuje jedyna w całym kwartale placówka Podstawowej
Opieki Zdrowotnej. Na tyłach ul. Chmielnej (w rejonie ul. Górskiego) znajdują się dwa
przedszkola publiczne.
Dzięki procesom konsultacyjnym, przeprowadzanym kilkukrotnie w tym obszarze, dość
dobrze rozpoznane są potrzeby i oczekiwania użytkowników – z zastrzeżeniem, że
w procesach partycypacyjnych uczestniczy zazwyczaj podobna grupa osób, wytrwale dbająca
o wyrażanie swoich postulatów, skupiających się wokół kwestii uporządkowania i estetyzacji
otoczenia, zwiększenia ilości zieleni, uporządkowania kwestii organizacji dostaw i zasad
prowadzenia ogródków gastronomicznych - głównie z uwagi na wieczorny hałas. Jak w całym
obszarze Śródmieścia, kwestia ograniczenia i uporządkowania liczby miejsc parkingowych
budzi kontrowersje gromadząc zarówno zagorzałych zwolenników i przeciwników tego
rozwiązania.
1.7

WARTOŚCI HISTORYCZNE UKŁADU URBANISTYCZNEGO I ZABUDOWY ULIC

Ulica Chmielna znajduje się pod opieką Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Zgodnie z jego decyzją nr 633/2009 z dn. 10.06.2009 r., do rejestru zabytków
nieruchomych województwa mazowieckiego zostały wpisane: historyczny układ
urbanistyczny ulicy Chmielnej na odcinku Nowy Świat – pasaż Stefana Wiecheckiego
„Wiecha” oraz obiekty zabytkowe położone w ramach zabytkowego założenia.
Historia ulicy zaczyna się na dobre po 1770 r., kiedy to po uregulowaniu dotychczasowego
biegu pomiędzy Nowy Światem a ulicą Szpitalną i przedłużeniu go na zachód aż do ulicy
Twardej, przekształciła się ona z dawnej drogi narolnej w miejski trakt. W XVIII w. przyległe
parcele zajmowały głównie sady i ogrody z nieliczną, parterową zabudową. Zmianę przyniósł
wiek XIX, gdy pierzeje ulicy zaczęła wypełniać zwarta murowana zabudowa. W parterach
kamienic czynszowych aż do II wojny światowej znajdowały się niewielkie sklepy,
a w oficynach – małe warsztaty usługowe. Funkcjonowały tu również niedrogie hotele, liczne
lokale rozrywkowe oraz dwa kina – Bałtyk i Atlantic.
W trakcie wojny uszkodzono lub zburzono dużą część zabudowy – bez zniszczeń przetrwało
jedynie 7 budynków. Właściciele prywatni odbudowali kilka obiektów w pierwszych latach
po wojnie, natomiast później ul. Chmielną objęto planem odbudowy, stworzonym przez
Zygmunta Stępińskiego. Linia pierzei została wtedy częściowo zmieniona – zrealizowano
niewielkie place, otoczone zabudową mieszkaniową z usługami w parterach, rozszerzono
zachodni odcinek ulicy, aby stworzyć łagodne przejście pomiędzy ulicą o historycznym
rodowodzie a nowoczesnym założeniem Ściany Wschodniej. W nowych budynkach znalazły
miejsce kino, przychodnia lekarska, siedziby instytucji. W latach 70. XX w. ul. Chmielna stała
się deptakiem, jednak coraz więcej jej przestrzeni zajmowane było przez samochody szybko
„motoryzującego” się społeczeństwa. Zjawisko to częściowo ograniczone zostało w 1994
roku wraz remontem ulicy, w ramach którego wymieniono nawierzchnię i zrównano
poziomem chodnik z jezdnią.
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Proces zmian, ułatwiony upaństwowieniem własności, był prowadzony z poszanowaniem
zastanej tkanki. Nowa zabudowa, projektowana zgodnie z zasadami ówczesnej urbanistyki,
została dostosowana do istniejących budynków, a mieszkalno-handlowy charakter ulicy nie
uległ zmianie. W związku z opisanymi przekształceniami, w przestrzeni jednej ulicy
funkcjonują kamienice z oficynami z XIX i początku XX w., budynki nurtu funkcjonalizmu lat
30. XX w., socrealizmu lat 50., budynki mieszkalne i usługowe z lat 60. oraz obiekty
współczesne.
Przed II Wojną Światową ul. Chmielna była jedną z wielu śródmiejskich, ulic, na których
kwitł handel. Szczególny walor warszawskiej ulicy handlowej uzyskała ona po wojnie jako
jedno z nielicznych miejsc w Warszawie, które nieprzerwanie zachowało taki charakter aż do
dnia dzisiejszego.
Ulica Widok również powstała z drogi narolnej, ciągnącej się od ul. Brackiej aż do ul. Twardej
i uregulowana została w 1770 roku. W XIX wieku ulica obudowana została kamienicami
czynszowymi z lokalami i sklepami w parterach, i ostatecznie – w konsekwencji rozbudowy
kolei warszawsko-wiedeńskiej – skrócona jedynie do ul. Marszałkowskiej. Właśnie na rogu
ul. Marszałkowskiej wzniesiony został słynny Hotel Wiedeński, naprzeciw którego
wybudowano zajazd żydowski z domem modlitwy i szkołą elementarną1. Po II Wojnie
Światowej odbudowana została jedynie północna pierzeja ulicy. Po południowej stronie
zachowano tylko stojącą do dziś kamienicę Chaskiela Lewenfisza. Ulica zyskała charakter
zapleczowy wobec socrealistycznej odbudowy Alej Jerozolimskich, mieszcząc parkingi
i dziedzińce mieszkalne oraz niewielki budynek biurowy, wycofany względem oryginalnej linii
zabudowy, którego miejsce zajął w 2019 roku nowoczesny hotel. Połączenie ul. Widok
i Marszałkowskiej stało się częścią założenia Ściany Wschodniej z budynkiem Universalu
i Rotundą, na miejscu których w ostatnich latach powstały budynki Widok Towers
i inspirowana oryginałem Nowa Rotunda, z zaaranżowaną przestrzenią dla pieszych
pomiędzy nimi.
Ulica Bracka jest częścią traktu Ujazdów–Grzybów. Założenie urbanistyczne i układ
przestrzenny ulicy Brackiej objęte są ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do
rejestru zabytków pod nr 24 z dnia 01.07.1965 r. Obecny wizerunek fragmentu ulicy
objętego konkursem kształtowany jest przez odbudowaną po II WŚ wschodnią pierzeję ulicy,
zdominowaną przez XIX-wieczne kamienice, oraz zmodernizowany i rozbudowany budynek
Cedetu, który tworzy nieregularną, zachodnią pierzeję tego odcinka ul. Brackiej.
Szczegółowy opis przekształceń historycznych obszaru z podziałem na wyróżnione układy
urbanistyczne przedstawiony został w opracowaniu pt. „Śródmieście Warszawy pomiędzy
ul. Nowy Świat i ul. Marszałkowską – Zalecenia konserwatorskie do przekształceń wybranych
układów przestrzeni publicznych w kontekście kwartału ulic Marszałkowskiej,
Świętokrzyskiej, Nowy Świat i Aleje Jerozolimskie”, stanowiącym Załącznik Z2.3 do
niniejszych warunków konkursowych. Opisany w opracowaniu układ urbanistyczny
ul. Chmielnej oraz fragment układu tzw. „Uśmiechu Warszawy” znajdują się w obszarze
konkursu, a układy urbanistyczne pasażu Ściany Wschodniej, tzw. placu Pięciu Rogów
i pasażu Nowy Świat Zachód są z terenem konkursu funkcjonalnie i widokowo powiązane.
1.8

SZTUKA PUBLICZNA

Ulica Chmielna ma bogatą, budującą tożsamość miejsca historię, której elementy można
odczytać w przestrzeni również dzisiaj. Jako wyrazista, ale jednocześnie daleka od świetności
przestrzeń, dość często stawała się przedmiotem aktywności artystów streetartowych. Ulica
gościła w 2012 roku festiwal Street Art Doping, w ramach którego powstały liczne

1

Za: E. Szwankowski: „Ulice i Place Warszawy”, PWN 1970
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tymczasowe prace, często zwracające uwagę na charakterystyczne detale zagospodarowania
(m.in. gabloty reklamowe wykorzystane w instalacji artysty o pseudonimie Evol).
Charakter okolicy wzbogacany jest przez liczne neony. Część z nich jest historyczna, jak
kultowy „Globus” Orbisu na rogu Alej Jerozolimskich i ul. Brackiej, widoczny z wielu miejsc
w okolicy, lub neon Cepelii na budynku przy ul. Chmielnej 8. Coraz częściej współczesne
neony wkomponowane są w witryny bądź szyldy punktów usługowych i lokali
gastronomicznych. Warszawiacy w pamięci mają też nieistniejące neony na domach
Centrum oraz neon kina Atlantic, który ma szansę powrócić na swoje dawne miejsce.
Na ul. Widok charakterystyczny jest mural, zrealizowany w 2014 roku przez artystę
o pseudonimie Cyrcle na szczytowej ścianie kamienicy Widok 11. Mural ten ma szansę na
stałe wpisać się w krajobraz ulicy – nie został bowiem zakryty w trakcie budowy hotelu na
sąsiedniej działce. Po drugiej stronie kamienicy widać jeszcze ślady muralu reklamowego
„Toto-Lotek” z czasów PRL.
1.9

STRUKTURA FUNKCJONALNA BUDYNKÓW I LOKALI UŻYTKOWYCH

Ulicę Chmielną i jej najbliższą okolicę wraz z ul. Bracką, a także ul. Widok, cechuje
zróżnicowana struktura funkcjonalna. Pomimo, że jest to obszar ścisłego centrum Warszawy,
nie utracił on charakteru mieszkaniowego. W parterach oraz podwórzach mieszczą się sklepy
z odzieżą, biżuterią, pamiątkami, książkami i prasą, hobbystyczne oraz spożywcze,
alkoholowe, apteki i drogerie. Znajduje się tu wiele lokali gastronomicznych – od niewielkich
kawiarni po duże restauracje, a także lokale biurowe, usługowe i rzemieślnicze (m. in. fryzjer,
optyk, kancelaria, kantor) oraz siedziby instytucji. W obszarze znajdują się również
przychodnia lekarska, hotele, hostele i lokale rozrywkowe. Niektóre lokale w parterach nie
mają obecnie najemcy i stoją puste. Liczba pustostanów zwiększyła się w wyniku pandemii.
Wyższe piętra budynków w przeważającej większości zajmują mieszkania, a także lokale
biurowe. Charakterystyczną cechą całego obszaru są niewielkie rozmiary większości lokali
usługowych, nieprzekraczające zazwyczaj 60 m2, i wąskie witryny, a także liczne przejścia
bramne prowadzące na podwórza.
W Załączniku Z2.4 przedstawiono mapę z zaznaczonymi lokalami usługowymi w parterach
z rozróżnieniem na lokale gastronomiczne i niegastronomiczne. Na mapie wyróżniono
również lokale znajdujące się w zasobach m.st. Warszawy. Zasób ten może stanowić
podstawę do kształtowania programu usługowego tego obszaru w przyszłości. Stan
i standard lokali znajdujących się w obszarze opracowania jest różny – nie wszystkie nadają
się na cele gastronomiczne z uwagi na brak możliwości spełnienia warunków wentylacji
lokali.
Trwająca pandemia może wpłynąć na strukturę usług w ulicach w zakresie znajdujących się
w parterach lokali użytkowych. Spodziewany kryzys gospodarczy może spowodować kłopoty
finansowe firm utrzymujących się w dużej mierze z ruchu turystycznego oraz
przedsiębiorstw, których przychody powiązane są z intensywnością ruchu pieszego, czyli
także podmiotów działających na omawianym obszarze. Prawdopodobnie będzie także
konieczne wypracowanie nowych form działania lokali gastronomicznych, pojawiających się
przez ostatnie lata w coraz większej liczbie. Obecnie nie można ocenić, czy charakter zmian
w funkcjonowaniu przestrzeni publicznych z zachowaniem reguł dystansu społecznego
będzie długotrwały czy tymczasowy.
1.10 ZIELEŃ – STAN ISTNIEJĄCY
Chmielna, ze względu na niewielką szerokość, nie została ukształtowana jako aleja i nie
występują tutaj nasadzenia szpalerowe wzdłuż całej jej długości. Zieleń wysoka znajduje się
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w poszerzeniach ulicy – placach (zarówno we wschodniej i zachodniej części) oraz na
zachodnim krańcu omawianego obszaru.
W poszerzeniu we wschodniej części Chmielnej znajduje się rodzaj wyniesionego kwietnika.
Rosną tutaj, otoczone murkiem z siedziskami, różne gatunki zieleni niskiej (hosta, dereń,
trzmielina) oraz dwa dojrzałe drzewa (grusza i klon). W północnej części placu znajdują się
ponadto krzewy i drzewa (surmia, orzech włoski), a także młodsze, posadzone w kratach
robinie. Zieleń wymaga pielęgnacji, jednak jej stan można określić jako dobry.
W drugim poszerzeniu w zachodniej części ulicy znajdują się, podobne do opisanych
wcześniej, wyniesione kwietniki. Znajdziemy tutaj zarówno drzewa wieloletnie, jak i młode.
W ostatnich latach zrealizowano również nasadzenia zieleni niskiej. Na przedłużeniu linii
drzew w rabatach rosną także drzewa posadzone w wycięciach w nawierzchni. Ze względu
na trudniejsze warunki, są one w dużo gorszej kondycji.
Na zakończeniu zachodniej części ulicy Chmielnej rośnie kolejna grupa drzew. Znajdują się
one w wycięciach w nawierzchni oraz w kolistej rabacie osłoniętej ławkami oraz donicami.
Oprócz wymienionej roślinności, która znajduje się w przestrzeni ulicy na stałe, w sezonie
letnim na Chmielnej można również dostrzec rośliny w donicach. Są to zazwyczaj rośliny
jednoroczne i dwuletnie, których aranżacją zajmują się jednostki miejskie, a także
nasadzenia, którymi opiekują się właściciele lokali w parterach budynków.
Ulica Widok niemal całkowicie pozbawiona jest drzew. Znajdują się tu tylko dwa rosnące
obok siebie klony jesionolistne. Widok na zieleń dostępny jest poprzez wgląd na wnętrza
podwórzy budynków stojących wzdłuż Alej Jerozolimskich.
Wzdłuż ul. Brackiej znaleźć można kilka egzemplarzy lipy drobnolistnej, stanowiącej
pozostałość podwójnego szpaleru drzew wzdłuż tej ulicy, a także pojedyncze nowe
nasadzenia w sąsiedztwie budynku Cedetu.
Zinwentaryzowane drzewa znajdujące się w obszarze opracowania wraz z określeniem gatunku
i wielkości dostępne są na mapie miejskiej na stronie Urzędu m.st. Warszawy pod adresem:
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=zielen

1.11 UWARUNKOWANIA KLIMATYCZNE
W stolicy wdrażana jest „Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku
2030 z perspektywą do roku 2050 – Miejski Plan Adaptacji”. Obejmuje ona działania
adaptujące miasto do zmian klimatu w związku z prognozami dotyczącymi możliwych
niepożądanych zjawisk atmosferycznych. Dokument wskazuje, że Warszawa narażona jest na
istotny wzrost częstotliwości/intensywności fal upałów, występowania susz, liczby
i intensywności powodzi, deszczy nawalnych i silnych wiatrów.
Ulice Chmielna, Bracka i Widok znajdują się w obszarze o najwyższym zagrożeniu
klimatycznym w Warszawie. Jest to związane z obecnością zjawiska miejskiej wyspy ciepła.
Śródmieście jest również obszarem o dużym udziale terenów nieprzepuszczalnych. W rejonie
ulic Chmielnej, Brackiej i Widok powierzchnie nieprzepuszczalne zajmują ponad 90% terenu.
Wśród tzw. narażeń zidentyfikowanych w Strategii adaptacji do zmian klimatu w obszarze
ulicy można wskazać zagrożenia wpływające tak na użytkowników, jak i mienie publiczne
i prywatne. Jako wysokie identyfikowane są zagrożenia związane z:
− ekstremalną temperaturą dodatnią – zwiększy się ilość takich zjawisk, jak dni upalne, noce
tropikalne i związane z tym negatywne skutki zdrowotne dla społeczeństwa: w najgorętsze
dni temperatura w Śródmieściu może być o 6 stopni Celsjusza wyższa niż poza miastem;
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− opadami nawalnymi – zwiększeniu może ulec zarówno wielkość pojedynczego opadu, jak
i liczebność dni z wysokimi sumami opadów, które dotychczas przynosiły znaczne straty
w mieście w związku z podtopieniami;
Jako średnie identyfikowane są zagrożenia związane z:
− suszą (okresami suchymi) – długość okresów bezopadowych może pozostać taka sama, ale
dotkliwość suszy będzie zwiększała się ze względu na rosnące średnie i maksymalne
temperatury powietrza oraz zmienność charakterystyki opadów;
− silnym wiatrem – epizody silnego wiatru przynosiły dotychczas okresowe problemy
w funkcjonowaniu miasta, co zasadniczo nie powinno się zmienić, tak jak i siła oraz
liczebność okresów występowania silnego wiatru.
1.12 KOMUNIKACJA – STAN ISTNIEJĄCY
Ulica Chmielna jest drogą publiczną kategorii D – dojazdowej. Obowiązuje na niej
ograniczenie ruchu samochodowego, polegające na zakazie ruchu dla wszystkich pojazdów
za wyjątkiem rowerów, pojazdów służb miejskich oraz dojazdu do miejsc postojowych
zlokalizowanych na terenach wewnętrznych posesji i drodze wewnętrznej. Na całej długości
ulicy objętej obszarem opracowania obowiązuje zakaz parkowania poza miejscami
wyznaczonymi. Zakaz nie dotyczy pojazdów dostawczych w godzinach od 06:30 do
11:00. Zakaz obejmuje również taksówki. W obszarze ulicy nie wprowadzono oznakowania
„strefa zamieszkania”, które zapewniłaby pieszym pierwszeństwo. Na całej długości ulicy
objętej projektem konkursowym obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Nie ma
wydzielonego pasa ruchu dla rowerów.
Ponieważ przy ul. Chmielnej znajduje się wiele mieszkań i lokali usługowych, na ulicę wjeżdża
i parkuje na niej wiele samochodów. Miejsca postojowe przeznaczone dla osób
z niepełnosprawnością znajdują się w rejonie poszerzonej części ulicy przy kinie Atlantic.
W tym miejscu, pomimo braku wyznaczonych miejsc dla pozostałych kierowców, parkuje
również zazwyczaj około 20 samochodów osobowych lub dostawczych. Liczne samochody
osobowe mieszkańców parkują również na skwerze (niebędącym drogą publiczną)
w sąsiedztwie budynku z nr 10. Jest tam wyznaczone jedno miejsce dla osoby
z niepełnosprawnością, miejsca postojowe przeznaczone dla mieszkańców (poza
strefą płatnego parkowania SPPN) i 4 miejsca przeznaczone dla Fundacji Cepelia – na
prywatnym terenie. Projekt planu miejscowego nie wprowadza żadnych regulacji
dotyczących miejsc parkingowych na tym terenie.
Kwestia parkowania w rejonie ul. Chmielnej była już dyskutowana przy okazji konsultacji
społecznych dotyczących przyszłego zagospodarowania tzw. placu Pięciu Rogów. Mieszkańcy
zgłaszali zarówno problemy związane z dojazdem do mieszkań i znalezieniem miejsc
parkingowych w okolicy, jak i niedogodności wynikające z dużego ruchu samochodów
dostawczych i nieuprawnionych oraz nieprzestrzegania przez nich wyznaczonych godzin
wjazdu na ulicę.
Ulica Bracka jest ulicą ogólnodostępną, kategorii D – dojazdowej. Jest to droga bez
przejazdu, z wjazdem od ul. Kruczej. Wzdłuż ulicy ulokowane są liczne prostopadłe miejsca
postojowe, które w sezonie letnim częściowo zastępowane są przez ogródki gastronomiczne.
Ulica Widok jest ogólnodostępną ulicą kategorii D – dojazdowej. Jest to droga
jednokierunkowa, z wjazdem od ul. Marszałkowskiej i wyjazdem w kierunku ul. Kruczej.
Wzdłuż północnej pierzei wyznaczono liczne równoległe miejsca postojowe, które w sezonie
letnim częściowo zastępowane są przez ogródki gastronomiczne. Południowa część ulicy
posiada liczne zjazdy na podwórza wewnętrzne i parkingi ogólnodostępne lub dla gości
hotelowych. Blisko skrzyżowania z ul. Marszałkowską znajdują się też wjazdy do podziemi
14

Domów Centrum i nowego budynku Widok Towers. Ulica jest dość mocno obciążona ruchem
samochodowym, którego zwiększenie się jest spodziewane w związku z przebudową tzw.
placu Pięciu Rogów.
W związku z rozpoczętym procesem modernizacji placu Pięciu Rogów, sporządzono projekt
zmiany organizacji ruchu obejmujący fragment ul. Brackiej, a także regulujący sposób wjazdu
na ul. Chmielną poprzez ciąg ulic Krucza – Szpitalna i ul. Zgoda. Projekt przedstawiony jest na
rysunku stanowiącym Załącznik Z2.5.

1.12.1 Ruch pieszy
Ulica Chmielna cyklicznie obejmowana jest szczegółowymi badaniami rodzaju oraz wielkości
ruchu i stanowi jedną z kilku przestrzeni w Warszawie o największej intensywności ruchu
pieszego.
Natężenie ruchu pieszego na ul. Chmielnej badane było w latach 2010 i 2015 w ramach
Warszawskiego Badania Ruchu, a także w 2018 w ramach opracowania „Warszawski raport
o ruchu pieszym”.
„Warszawski raport o ruchu pieszym” dostępny jest na stronie internetowej Urzędu
m.st. Warszawy pod adresem: http://www.transport.um.warszawa.pl/warszawski-raport-oruchu-pieszym

Ulica Chmielna, według przeprowadzanych badań, jest przestrzenią chętnie uczęszczaną, ale
nie zatłoczoną. Stanowi ona wygodne przejście na kierunku wschód-zachód i połączenie ulic
Marszałkowskiej i Nowy Świat. Jako ulica silnie związana z ruchem turystycznym
i rekreacyjnym, jest użytkowana głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych, tj.
pomiędzy godz. 16.00 a 20.00-22.00. Dotyczy to w równym stopniu weekendów, jak i dni
powszednich. Zdecydowanie mniejszy (nawet 5-krotnie) ruch zauważany jest w tzw. szczycie
porannym – w godz. 7.00 - 8.00, co sugeruje, że warszawiacy nie wybierają jej jako drogi
prowadzącej do pracy i szkoły lub korzystają z niej w podany sposób w godzinach
późniejszych (np. w godz. 8.00 - 10.00).
Mimo, że w godzinach szczytu popołudniowego na Chmielnej pojawia się liczna grupa
przechodniów (w 2018 r. 1400 os./h), trudno wśród nich spotkać osoby z ograniczeniami
ruchowymi. Biorąc pod uwagę zarówno osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby
poruszające się przy pomocy kul, lasek, protez, osoby na wózkach, a także osoby z małymi
dziećmi i z wózkami dziecięcymi, łącznie to jedynie ok. 2% ogólnej liczby użytkowników ulicy
w godzinach szczytu (porannego i popołudniowego) oraz poniżej 5% w pozostałym czasie.
Szacunki dla ulic Brackiej i Widok wynikają z obserwacji oraz badań prowadzonych w 2016
roku w związku z diagnozą środowiskową dla tzw. placu Pięciu Rogów. W badaniach tych
wskazano, że napływ pieszych w kierunku tzw. placu Pięciu Rogów od strony ul. Widok
i Brackiej jest około 5 do 6 razy mniejszy niż od strony ul. Chmielnej oraz około 2-3 razy
mniejszy niż od strony ul. Szpitalnej.
1.13 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Obszar opracowania cechuje bardzo gęsta sieć infrastruktury podziemnej, przebiegająca pod
ulicami. Obejmuje ona sieci: ciepłowniczą, kanalizacyjną, gazową, wodociągową
telekomunikacyjną i liczne sieci elektryczne.
W obszarze opracowania znajdują się kolektory ściekowe sieci kanalizacyjnej Lindleya,
pełniące rolę kanalizacji ogólnospławnej.
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Mniej sieci znajduje się w rejonach poszerzenia ulicy Chmielnej i przyległym do niej skwerze.
Trasy sieci wraz z lokalizacją urządzeń technicznych (włazy, skrzynki, hydranty) dostępne są na miejskiej
mapie na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy pod adresem
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja&L=pl

1.14 POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI
W otoczeniu obszaru opracowania konkursowego planowane są liczne przekształcenia
przestrzeni publicznej związane z realizacja projektu Nowego Centrum Warszawy. Są to
następujące inwestycje:
1. Wytyczenie przejścia dla pieszych przez Al. Jerozolimskie, łączącego rozdzielone
odcinki ul. Brackiej (dokładna lokalizacja przejścia nie jest jeszcze znana).
2. Realizacja naziemnego przejścia dla pieszych przez ul. Marszałkowską na wysokości ul. Widok.
3. Modernizacja tzw. placu Pięciu Rogów na skrzyżowaniu ul. Brackiej, Chmielnej,
Szpitalnej, Zgoda – w trakcie realizacji. Projekt zagospodarowania terenu nowego placu znajduje się w Załączniku Z2.6. Szczególnie istotny jest wpływ planowanej przebudowy na organizację ruchu w obszarze opracowania – projekt organizacji ruchu dla tzw. placu Pięciu Rogów i przyległych ulic znajduje się w Załączniku Z2.5.
4. Modernizacja ul. Zgoda, Złota, fragmentu ul. Sienkiewicza oraz placu Młynarskiego – projekt będzie przedmiotem planowanego, odrębnego postępowania
konkursowego.
5. Modernizacja pasażu Wiecheckiego „Wiecha” – projekt studialny będzie przedmiotem odrębnego, planowanego postępowania konkursowego.
6. Realizacja drogi dla rowerów wzdłuż zachodniej krawędzi ul. Marszałkowskiej.
7. Przebudowa placu Powstańców Warszawy wraz z budową parkingu podziemnego na 420 miejsc parkingowych.
8. Uporządkowanie miejsc postojowych w obrębie ulic: Górskiego, Wareckiej, Kubusia Puchatka, Tuwima, Czackiego, Dowcip, Przeskok, Brokla, Boudena, Jasnej,
Moniuszki, Sienkiewicza.
9. Budowa placu pieszego między Pałacem Kultury i Nauki a ul. Marszałkowską.
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2

WYTYCZNE KONKURSOWE

Zadanie postawione przed uczestnikami konkursu polega na zaproponowaniu przyszłego
wizerunku, formy zagospodarowania i sposobu funkcjonowania ulic w zabudowie
śródmiejskiej, które będą stanowiły nowoczesną odpowiedź na aktualne wyzwania dla
przestrzeni publicznych w centrum stolicy.

Konkurs odbywa się w momencie, gdy nieznane są jeszcze długofalowe efekty pandemii dla
sposobu funkcjonowania centralnych obszarów metropolii. Wymogi dystansu społecznego,
służące opanowaniu rozprzestrzeniania się wirusa, zakwestionowały zasady, na których do
tej pory opierał się rozwój tętniących życiem miast, wymagając diametralnej zmiany sposobu
korzystania z przestrzeni publicznej. Niepewność dotyczy tego czy i jak szybko po ustaniu
zagrożenia mieszkańcy i odwiedzający Warszawę zechcą wrócić do dawnych otwartych
zachowań, a nadwyrężony kryzysem sektor usług, gastronomii i turystyki, który do tej pory
napędzał życie znacznej części ulic w centrum Warszawy, również tych znajdujących się
w obszarze opracowania, wróci do stanu sprzed pandemii. Nie może to być jednak powodem
rezygnacji z kreowania przestrzeni, w których swobodny kontakt pomiędzy mieszkańcami
jest możliwy i które tworzą dobre i bezpieczne miejsce do codziennego życia, pracy,
aktywności gospodarczej i spędzania wolnego czasu.
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Prawdopodobny jest scenariusz, w którym zakończenie realizacji projektu konkursowego
zbiegnie się w czasie z naturalnym powrotem w ten rejon wielu użytkowników, którzy
tymczasowo przestali korzystać z przestrzeni w centrum Warszawy. Konkurs jest więc szansą
na odrodzenie obszaru w nowym, bardziej zrównoważonym wymiarze, który ukształtuje
wizerunek tej części centrum i wpłynie na sposób jej funkcjonowania przez następne
dziesięciolecia.
Szczególne znaczenie wśród ulic objętych konkursem, ma ulica Chmielna – miejsce
o wyrazistej tożsamości, od lat czekające na remont nadający tej przestrzeni należną jej
oprawę.
Przestrzeń, zrealizowana dzięki wyłonionej w konkursie nowej koncepcji zagospodarowania,
powinna spełniać następujące cele:
CEL 1 - WIELOFUNKCYJNOŚĆ I WSPARCIE HANDLU I USŁUG
Projektowana przestrzeń powinna być wielofunkcyjna i zachęcająca do spędzania w niej
czasu zarówno przez mieszkańców i pracowników okolicznych budynków, jak
i odwiedzających w każdym wieku. Rozwiązania przestrzenne powinny wspierać rozwój
handlu, gastronomii i innych usług o charakterze ponadlokalnym i lokalnym (obsługującym
najbliższe sąsiedztwo) w harmonii z potrzebami stałych mieszkańców najbliższego otoczenia.
Wprowadzone rozwiązania powinny ułatwiać codzienne funkcjonowanie obszaru w sferze
dostaw i obsługi terenu.
CEL 2 - ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI i WYRAZISTOŚCI
Przekształcenia przestrzeni nie powinny doprowadzić do zatracenia tożsamości, która wynika
z przenikania się ukształtowanych w trakcie powojennej odbudowy układów urbanistycznych
z siatką ulic XIX-wiecznej Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem roli ulicy Chmielnej
jako przestrzeni o ugruntowanej funkcji handlowo-usługowej. Charakter miejsca powinien
być kształtowany za pomocą nowoczesnych środków wyrazu, z poszanowaniem wartości
historycznych i adekwatnie do rangi przestrzeni.
CEL 3 - ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH I ZWIĘKSZENIE ILOŚCI ZIELENI
Wytworzona przestrzeń powinna zmniejszać negatywne skutki oddziaływania zabudowy
śródmiejskiej na środowisko i klimat tej części miasta oraz wspierać zrównoważone
zachowania użytkowników, między innymi dzięki wykorzystaniu błękitno-zielonej
infrastruktury i zwiększeniu ilości zieleni.
CEL 4 - UŁATWIENIA DLA RUCHU PIESZEGO I ROWEROWEGO
Ukształtowanie przestrzeni publicznej, która będzie dostępna, przyjazna i bezpieczna dla
osób pieszych oraz rowerzystów i spójnie połączy się z otaczającymi obszar konkursu
ważnymi ulicami i placami.
CEL 5 - ELASTYCZNOŚĆ i „ODPORNOŚĆ”
Powinna być zaprojektowana w sposób, który elastycznie pozwoli dostosowywać się do
nowych i zmiennych warunków, wprowadzając czasowe zmiany sposobu jej funkcjonowania.
Przestrzeń powinna być odporna na różne, również trudne do przewidzenia
zakłócenia w funkcjonowaniu przestrzeni miejskich.
CEL 6 - EKONOMIKA ROZWIĄZAŃ
Rozwiązania projektowe powinny być realne i ekonomicznie uzasadnione, uwzględniające
oszczędzanie zasobów, ponowne wykorzystanie wybranych materiałów, ograniczenie
zbędnych ingerencji w infrastrukturę podziemną.
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2.1

WYMAGANIA KOMPOZYCYJNE

Prace konkursowe powinny przedstawiać rozwiązania dotyczące kompozycji przestrzennej
zagospodarowania ulic uwzględniającej takie aspekty, jak:




2.2

propozycje dotyczące posadzki urbanistycznej, sposobu kształtowania układu
komunikacyjnego, zieleni, oświetlenia i układu elementów małej architektury
ulic, a także skweru znajdującego się w obszarze opracowania konkursowego;
sposób powiązania ulic z sąsiadującymi przestrzeniami publicznymi:
zmodernizowanym tzw. placem Pięciu Rogów, pasażem Wiecheckiego „Wiecha”,
ul. Nowy Świat i Alejami Jerozolimskimi.
charakter ulic powinien odpowiadać randze tych przestrzeni i respektować ich
historyczne wartości.

WYMAGANIA FUNKCJONALNE

Zadaniem uczestników konkursu jest ukształtowanie przestrzeni publicznej przyjaznej
osobom pieszym i zachęcającej do spędzania w niej czasu zarówno przez mieszkańców
i pracowników okolicznych budynków, jak i odwiedzających w każdym wieku.
1. Wymagane jest, by wszystkie przyjęte rozwiązania projektowe, zarówno w zakresie
kształtowania posadzki, jak i małej architektury zapewniały dostęp wraz z możliwością
użytkowania dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji na równi ze wszystkimi innymi użytkownikami, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego” oraz treścią Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie m.st. Warszawy dostępnej przestrzeni,
w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej
mobilności i percepcji. Na etapie koncepcji nie jest wymagana prezentacja rozwiązań
nawierzchniowego systemu prowadzenia dla osób z dysfunkcją wzroku.
Zarządzenie dostępne jest na stronie internetowej m.st. Warszawy pod adresem:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/674BC49F-57EA-4320-8642-E44AB610EBAF,frameless.htm

2. W obrębie poszczególnych obszarów opracowania należy zaproponować zróżnicowane
rodzaje ogólnodostępnych miejsc siedzących, przystosowanych do potrzeb wszystkich
grup wiekowych. Ich liczba i forma powinny być dostosowane do rodzaju przestrzeni. Co
najmniej jedna trzecia miejsc siedzących w każdym z obszarów powinna odznaczać się
ergonomią (wysokość, kształt oparcia, podłokietniki), zapewniającą wygodne korzystanie z nich przez osoby w podeszłym wieku. Co najmniej połowa miejsc siedzących powinna być zacieniona w miesiącach letnich.
3. W ramach opracowania należy zaproponować sposób organizacji ogródków gastronomicznych w przestrzeni opracowania konkursowego, dopuszczający wariantowość ich
realizacji w obliczu możliwych przyszłych zmian w liczbie i umiejscowieniu lokali gastronomicznych a także sposobie organizacji sprzedaży. W przestrzeni ul. Chmielnej ogródki
gastronomiczne nie powinny być wygradzane, należy jednak zaproponować rozwiązania, które pozwolą na spójne z projektem ulicy wskazanie przestrzeni możliwej do dzierżawy pod funkcję gastronomiczną.
4. W obszarze opracowania należy zaproponować taki sposób zagospodarowania wybranego fragmentu przestrzeni (za pomocą elementów małej architektury, zaprojektowanej zieleni, form przestrzennych), który będzie atrakcyjny dla dzieci. Do decyzji uczestni19
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ków konkursu pozostaje wybór dotyczący liczby, wielkości, lokalizacji i wyposażenia takiej lub takich przestrzeni (z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa i separacji od
ruchu samochodowego). Estetyka zagospodarowania powinna być spójna z projektem
przestrzeni.
Projekt konkursowy powinien uwzględniać konieczność minimalizowania niekorzystnego zjawiska przegrzewania się przestrzeni ulic w miesiącach letnich. Wytyczna ta odnosi się zarówno do sposobu zagospodarowania przestrzeni zmniejszającego udział powierzchni utwardzonych, jak i do wyboru materiałów i ich kolorystyki, a także projektu
zieleni i małej architektury, która sprzyjać będzie zacienianiu najbardziej narażonych na
przegrzewanie przestrzeni.
W ramach opracowania należy zaproponować lokalizację warszawskich poidełek, dostosowaną do układu funkcjonalnego przestrzeni i istniejącej infrastruktury wodociągowej
– w sposób niewymagający jej przebudowy lub minimalizujący ją.
Koncepcja powinna umożliwiać organizację i spójne wpisanie w przestrzeń opracowania
wydarzeń czasowych: wystaw, instalacji artystycznych, występów artystycznych, targów.
Proponowane rozwiązania projektowe powinny zakładać minimalizowanie ingerencji
w infrastrukturę podziemną w celu ograniczenia kosztów inwestycji.
M.st. Warszawa nie przewiduje realizacji, dopuszczonego w projekcie planu miejscowego, zadaszenia nad fragmentem ul. Chmielnej.
WYTYCZNE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

Projektowane rozwiązania komunikacyjne w zakresie organizacji ruchu powinny być zgodne
z poniższymi przepisami:






Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430, z późn. zm.)
Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego
w m.st. Warszawie, stanowiące załącznik do Zarządzenia nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18.11.2010 r.
Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w m.st.
Warszawie stanowiące załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie
tworzenia na terenie m.st. Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej
mobilności i percepcji.

Zagospodarowanie ulic powinno być dostosowane do przyjętej metody uspokojenia ruchu,
a także wymagań dla ruchu rowerowego, które określone zostały dla poszczególnych ulic
w Tabeli nr 1.
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Tabela nr 1 – Zasady organizacji ruchu dla ulic objętych konkursem.
Ulica

Metoda uspokojenia
ruchu

Ograniczenia

Ruch
samochodowy

Ruch rowerowy

Bracka

strefa zamieszkania

zakaz ruchu za wyjątkiem
dojazdów do posesji, dostaw
towarów, służb miejskich, wywozu
śmieci, dojazdu dla miejsc
postojowych dla osób z
niepełnosprawnościami, dojazdu
do miejsca krótkotrwałego postoju
taxi

dwukierunkowy,

w dwóch kierunkach, zintegrowany
z ruchem pieszym i samochodowym

zakaz ruchu za wyjątkiem
dojazdów do posesji, dostaw
towarów, służb miejskich, wywozu
śmieci, dojazdu dla miejsc
postojowych dla osób z
niepełnosprawnościami

dwukierunkowy

brak

jednokierunkowy
na wschód

Chmielna

Widok

strefa zamieszkania

strefa tempo 30

2.3.1

droga bez
przejazdu

(droga bez
przejazdu, na obu
odcinkach ul.
Chmielnej)

w dwóch kierunkach, zintegrowany
z ruchem pieszym i samochodowym

w dwóch kierunkach, forma organizacji
ruchu do ustalenia przez uczestników
konkursu

Szczegółowe wytyczne dla ruchu pieszego i rowerowego

1. Projekt konkursowy powinien uwzględniać zwiększenie powierzchni przestrzeni
przeznaczonej dla pieszych w całym obszarze opracowania konkursowego.
2. Ulice Chmielną i Bracką, dla których w organizacji ruchu ustalono strefę zamieszkania, mają charakter pieszo-jezdny i należy projektować je zachowując ten sam poziom chodnika i jezdni. W obrębie tych ulic należy zakładać swobodne poruszanie się
pieszych.
3. Ulicę Widok należy projektować zachowując oddzielenie jezdni od chodnika z ruchem pieszych, prowadzonym po obu stronach ulicy.
4. Połączenie ul. Widok z ul. Marszałkowską należy projektować z zachowaniem
priorytetu dla pieszych, poruszających się wschodnią pierzeją ul. Marszałkowskiej,
poprzez zastosowanie wyniesienia posadzki jezdni w rejonie przejścia dla pieszych
przez ul. Widok.
5. Ruch rowerowy dopuszczony jest we wszystkich kierunkach i we wszystkich relacjach. Na ul. Widok należy zaproponować sposób prowadzenia ruchu rowerowego
zintegrowanego z samochodowym, z uwzględnieniem kontraruchu lub kontrapasu
rowerowego, dowiązując się do rozwiązań organizacji ruchu realizowanych
w związku z przebudową tzw. placu Pięciu Rogów.
6. Na całym obszarze opracowania konkursowego należy wyznaczyć miejsca parkowania rowerów, a także miejsca parkowania tzw. hulajnóg miejskich.
7. Zagospodarowanie wszystkich ulic powinno umożliwiać swobodny dostęp do każdego z przejść bramnych, prowadzących na podwórza budynków.
8. Zagospodarowanie ulicy Chmielnej powinno uwzględniać potrzebę wzmocnienia pieszych powiązań pomiędzy traktem ulicy a sąsiednimi terenami:


zespołem dziedzińców równoległych do południowej pierzei ul. Chmielnej



układem urbanistycznym Nowy Świat Zachód – część północna, z osiedlem
Kubusia Puchatka, poprzez skwer i przejście bramne w budynku Chmielna 10
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2.3.2

układem urbanistycznym Nowy Świat Zachód – część południowa, z podkreśleniem powiązań pieszych w kierunku Al. Jerozolimskich.

Szczegółowe wytyczne dla ruchu samochodowego i parkowania pojazdów

1. Projekt konkursowy powinien uwzględniać projekt organizacji ruchu, stanowiący Załącznik Z2.5, w zakresie połączeń ulic Chmielnej, Brackiej i Widok z tzw. placem Pięciu Rogów.
2. Dla ulicy Brackiej należy zaproponować także nowe zagospodarowanie terenu przyległego do tzw. placu Pięciu Rogów, zakładające:


uporządkowanie miejsc postojowych (z możliwością relokacji miejsc znajdujących się przy ul. Kruczej)
 zachowanie dojazdu do bramy w budynkach Chmielna 20, Bracka 18 i
wjazdu do garażu podziemnego budynku Cedetu.
 organizację dwóch miejsc krótkotrwałego postoju taxi (tzw. punkt „drop
off”).
W związku z powyższym można zaproponować zmianę organizacji ruchu (ustanowioną projektem tzw. placu Pięciu Rogów) w zakresie ulicy Brackiej do krawędzi
jezdni ul. Kruczej, zachowując ustalony w organizacji ruchu wjazd na ul. Bracką.
3. Projekt komunikacji powinien uwzględniać wymogi funkcjonalne związane
z dojazdem do posesji, dojazdem awaryjnym ze szczególnym uwzględnieniem
wymogów dojazdu pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, dojazdem dla
dostaw oraz organizacją wywozu odpadów z posesji i podwórek przylegających do
obszaru opracowania konkursowego. Dla wszystkich ulic należy uwzględnić
możliwość wjazdu samochodów osobowych na podwórza i do garaży podziemnych
przez bramy w budynkach. W budynku przy ul. Widok znajduje się wjazd podziemny
obsługujący dostawy Domów Centrum oraz wjazd do garażu budynku Widok Towers.
Wjazdy na podwórza wewnętrzne dla ulic Brackiej i Widok oraz zjazdy do garaży podziemnych oznaczone
zostały na mapie dostępnej na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy pod adresem
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja&L=pl

4. Projekt konkursowy powinien zakładać zachowanie liczby wszystkich miejsc
parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami oraz miejsc
zastrzeżonych. Powinny być one zaprojektowane w podobnej lokalizacji, jak do tej
pory.
5. Projekt konkursowy powinien przedstawić sposób uporządkowania miejsc
postojowych znajdujących się w obszarze opracowania, uwzględniając zachowanie
od 4 do 6 miejsc przeznaczonych dla mieszkańców w rejonie skweru przy
ul. Chmielnej 10. W rejonie ul. Brackiej miejsca prostopadłe i ukośne należy
zastąpić miejscami równoległymi. W rejonie ul. Widok należy zaproponować
lokalizację miejsc postojowych w układzie równoległym, w sposób spójny
z projektem funkcjonalnym zagospodarowania ulicy.
6. W ramach projektu dla wszystkich ulic należy wyznaczyć miejsca postojowe przeznaczone dla samochodów dostawczych (dostawy dla usług, gastronomii, dostawy kurierskie i indywidualne dostawy żywności do mieszkań), zgodnie z poniższymi zasadami:


liczba miejsc postojowych dostosowana jest do rozkładu usług na terenie
opracowania, przy założeniu wykorzystania miejsca postojowego dla dostaw
do lokali lub mieszkań po obu stronach ulicy;
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wymiary miejsca powinny wynosić 8x3 m z pozostawieniem przestrzeni wolnej od parkowania innych pojazdów, usytuowanej za miejscem postojowym,
o długości 6 m;



nawierzchnia miejsca postojowego nie utrudnia ruchu wózka dostawczego.

Dla całego obszaru objętego konkursem m.st. Warszawa w porozumieniu z
przedsiębiorcami opracuje plan dostaw przyjmując następujące założenia, które należy
uwzględnić w rozplanowaniu miejsc postojowych dla samochodów dostawczych:




2.4

Ul. Chmielna będzie ulicą z czasowo dopuszczonym ruchem dostawczym. Dla ulicy
zostaną wyznaczone godziny dostaw oraz ustawione na wjazdach elektronicznie sterowane blokady, uniemożliwiające wjazd pojazdom nieuprawnionym. W tych godzinach parkowanie samochodów dostawczych możliwe będzie na całej długości ulicy
(bezpośrednio przed obsługiwanymi lokalami). Poza godzinami dostaw parkowanie
samochodów dostawczych możliwe będzie tylko na wyznaczonych miejscach.
Ul. Bracka i Widok będą ulicami z dopuszczonym ruchem dostawczym, z parkowaniem dla dostaw dozwolonym tylko na wyznaczonych miejscach.

NAWIERZCHNIE

1. Projektowane nawierzchnie powinny respektować szczegółowe zalecenia określone
przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ), stanowiące
Załącznik nr 3, w tym zalecenie ponownego wykorzystania historycznych materiałów.
2. Projektowane rozwiązania powinny być zgodne ze Standardami projektowymi i wykonawczymi infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie:


w pełnym zakresie dla ulicy Widok.



w zakresie spełnienia wymogów jakościowych dla materiałów – w odniesieniu do ulic Chmielnej i Brackiej.

Cały obszar konkursowy znajduje się w strefie IA wymogów określonych w Standardach.
Standardy dostępne są na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy pod adresem:
http://www.transport.um.warszawa.pl/ruch-pieszy/standardy-projektowania-infrastruktury-dla-pieszych

3. Rozwiązania posadzki powinny uwzględniać częściowe rozszczelnienie nawierzchni
nieprzepuszczalnych w celu opóźnienia i zmniejszenia ilości spływających wód opadowych. Zakres i forma rozszczelnień są elementem opracowania konkursowego posadzki ulic oraz skwerów i powinny łączyć walory estetyczne proponowanych rozwiązań z aspektami technicznymi. Zaproponowane rozwiązania nie mogą pogarszać komfortu korzystania z ulicy przez osoby o ograniczonej mobilności lub percepcji.
2.5

GOSPODAROWANIE WODĄ OPADOWĄ

1. Projekt konkursowy powinien uwzględniać konieczność opóźnienia spływu i retencjonowania wód opadowych w sposób właściwy dla terenów ścisłego centrum miasta.
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Zaproponowane rozwiązania koncepcyjne powinny umożliwiać dostosowanie projektu
technicznego do następujących wymogów:


Obiekty zielono-błękitnej infrastruktury oparte na przyrodzie, jak np. niecki
infiltracyjne, ogrody deszczowe, muldy chłonne, pasaże roślinne itp., należy
projektować przy uwzględnieniu warunku: na 100 m2 powierzchni szczelnej
odwadnianej przyjmować 3 m3 pojemności urządzenia służącego do zagospodarowania wody;



Rozwiązania służące retencjonowaniu wód opadowych powinny być projektowane w nawiązaniu do istniejącego przebiegu kanalizacji ogólnospławnej
(której trasa nie będzie podlegać przebudowie), z uwzględnieniem przelewu
awaryjnego odprowadzającego nadmiar wody do kanalizacji;



Ewentualne urządzenia wodne, służące do magazynowania wód opadowych,
należy projektować przy uwzględnieniu warunków: natężenie deszczu q=200
l/s/ha; czas retencji min. t=20 min.

2. Zaproponowane rozwiązania, w tym projekt posadzek, nie powinny doprowadzać do
infiltrowania wody wzdłuż elewacji budynków, z uwagi na ochronę fundamentów
przed zawilgoceniem i ochronę statyki budowli sąsiadujących z ciągami pieszymi. Nie
dopuszcza się rozpłytowania nawierzchni celem nasadzenia zieleni w bezpośrednim
styku z elewacjami.
3. W ramach opracowania konkursowego należy również uwzględnić rozwiązania zwiększające retencję wody w sąsiedztwie istniejących i projektowanych drzew, rabat i zieleńców, a także inne rozwiązania inżynieryjne zintegrowane z projektem architektonicznym przestrzeni, służące gromadzeniu wody deszczowej w celu wykorzystania jej
in-situ w okresach suszy.
2.6

WYTYCZNE KONSERWATORSKIE
Szczegółowe zalecenia konserwatorskie opisane zostały w opracowaniu pt. „Śródmieście
Warszawy pomiędzy ul. Nowy Świat i ul. Marszałkowską – Zalecenia konserwatorskie do
przekształceń wybranych układów przestrzeni publicznych w kontekście kwartału ulic
Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej, Nowy Świat i Aleje Jerozolimskie”, stanowiącym
Załącznik nr 3 do niniejszych warunków konkursowych. Opracowanie obejmuje swoim
zakresem cały obszar kwartału ulic Świętokrzyska, Marszałkowska, Al. Jerozolimskie,
Nowy Świat, wskazując w tym obszarze 6 układów urbanistycznych. W obszarze
konkursu znajdują się dwa układy urbanistyczne, w zakresie których przedstawione
w opracowaniu zalecenia konserwatorskie mają charakter wytycznych konkursowych. Są
to:
 układ urbanistyczny ul. Chmielnej
 „Uśmiech Warszawy”, obejmujący fragment ul. Brackiej
 fragment układu urbanistycznego „Pasaż Ściany Wschodniej”, obejmujący połączenie ul. Widok z ul. Marszałkowską.
Zalecenia dotyczące pozostałych obszarów urbanistycznych powinny być traktowane
przez uczestników konkursu jako wskazówki w zakresie kształtowania styków obszaru
opracowania z sąsiadującymi układami.
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2.7

ZIELEŃ

1. W projekcie należy przedstawić koncepcję kształtowania zieleni przyulicznej ze szczególnym uwzględnieniem nasadzeń drzew, zieleńców i kwietników, żywopłotów, pnączy, zakrzewień, kwietników, zieleni w donicach i innych form zieleni zaproponowanych przez projektantów.
2. Należy dążyć do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej w obrębie całego obszaru objętego konkursem. Na obszarze skweru przy ul. Chmielnej 10 należy zapewnić
min. 60% powierzchni biologicznie czynnej.
3. Projekt konkursowy powinien dążyć do zachowania istniejących drzew w obszarze
opracowania z wyłączeniem gatunków inwazyjnych. Dopuszczone jest przesadzenie
młodych drzew o średnicy pnia mniejszej niż 25 cm. W propozycji konkursowej należy
wskazać, które drzewa będą przesadzone. Ewentualna nowa lokalizacja nasadzenia
powinna znajdować się w obszarze opracowania konkursowego.
4. Formy i wielkość drzew należy dobierać z uwzględnieniem ochrony ekspozycji na
wskazane w zaleceniach Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków elewacje budynków i osie widokowe.
5. Propozycja nowych nasadzeń drzew oraz nowych zieleńców i kwietników powinna
uwzględniać ograniczenie ingerencji w istniejącą infrastrukturę podziemną projektowanych przestrzeni. Nie należy projektować nasadzeń drzew w bezpośrednim sąsiedztwie sieci gazowej, zgodnie z aktualnymi przepisami. W stosunku do innych sieci nasadzenia należy projektować z założeniem zastosowania adekwatnych środków technicznych (np. ekrany przeciw korzeniowe, osłony) chroniących sieci. Należy unikać przekładek sieci.
6. Co do zasady, nie należy projektować nasadzeń drzew w donicach. Jedynie w ciągu
ulicy Chmielnej (poza poszerzeniami w sąsiedztwie budynków Chmielna 10 i ul.
Chmielna 27/31) dopuszcza się wykonane w donicach kompozycje zieleni niskiej i niewysokich drzew respektujących skalę i przekrój ulicy.
7. W projekcie zieleni należy uwzględnić rozwiązania retencjonujące wodę i rozwiązania
zapewniające właściwą pielęgnację zieleni w okresie suszy, zgodnie ze szczegółowymi
wymaganiami opisanymi w pkt. 2.5 „Gospodarowanie wodą opadową”.
8. Dobór gatunkowy roślin powinien być urozmaicony, z przewagą gatunków rodzimych,
odpornych na miejskie warunki. Koncepcja nasadzeń zieleni niskiej powinna uwzględniać również gatunki zimozielone.
9. Proponowane formy zieleni powinny służyć zacienianiu wybranych przestrzeni obszaru
opracowania w miesiącach letnich.
10. Koncepcja kształtowania zieleni powinna umożliwić wykonanie projektu technicznego
zgodnego ze Standardami projektowania zieleni, stanowiącymi załącznik do Programu
Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.
Dokument dostępny jest na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy pod adresem:
http://zzw.waw.pl/baza-wiedzy/standardy-ksztaltowania-zieleni-warszawy/
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2.8

MAŁA ARCHITEKTURA

1. Przedmiotem opracowania jest koncepcja formy i rozlokowania elementów małej architektury, która powinna być projektowana z materiałów o długotrwałej odporności
na procesy starzenia, zgodnych z poniższymi wytycznymi:


dla widocznych części metalowych: stal nierdzewna, malowana lub kortenowska, aluminium anodowane lub malowane, żeliwo malowane,
 kamień,
 beton z kruszywem kamiennym płukanym o frakcji 2-5 mm lub beton polimerowy gładki,
 drewno o twardości nie mniejszej niż 40 MPa o zwartym usłojeniu,
 szkło klejone lub hartowane.
2. Elementy małej architektury powinny cechować się współczesnymi środkami wyrazu,
wpisującymi się w historyczny kontekst otoczenia.
3. W projektach konkursowych można wykorzystać seryjne lub indywidualne projekty
wzornicze elementów małej architektury.
4. W projektach konkursowych można wykorzystać projekty wzornicze warszawskich elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak: nowa ławka warszawska, betonowe
lub metalowe kosze na śmieci, kosze do selektywnej zbiórki odpadów, słupki historyczne, stojaki na rowery. Zestawienie wymienionych elementów małej architektury
znajduje się w Załączniku Z2.7.
5. Obiekty małej architektury mogą zawierać elementy OZE, takie jak np. panele fotowoltaiczne.
6. Elementy małej architektury powinny tworzyć spójną koncepcję w całym obszarze
opracowania z możliwością wykorzystania indywidualnych, wyróżniających się elementów we wskazanych przez uczestników konkursu miejscach w obrębie wybranych
ulic.
7. W ramach opracowania można zaproponować lokalizację słupów ogłoszeniowo-reklamowych (wg wzoru słupa historycznego o wysokości 371 cm, zgodnego z Załącznikiem
nr 2 do tzw. uchwały krajobrazowej dla m.st. Warszawy), dostosowaną do układu
funkcjonalnego przestrzeni i respektującą powiązania widokowe. Słupy nie mogą być
lokalizowane w odległości mniejszej niż 50 m od siebie bądź innych wolnostojących
nośników reklamowych, także poza obszarem opracowania, nie mogą być również lokalizowane w odległości mniejszej niż 4 m od budynku i mniejszej niż 15 m od wolnostojących upamiętnień. Nie jest konieczne zachowanie lokalizacji i formy nośników reklamowych istniejących obecnie w obszarze opracowania. Liczba nośników nie może
przekraczać trzech na ul. Widok i każdym z obu odcinków ul. Chmielnej oraz dwóch na
ul. Brackiej.
2.9

OŚWIETLENIE

1. Przedmiotem opracowania jest koncepcja oświetlenia ulic w kompleksowy sposób łącząca aspekty funkcjonalne i dekoracyjne w celu stworzenia atrakcyjnego nocnego
krajobrazu w obszarze opracowania.
Dla ul. Chmielnej należy zaproponować koncepcję oświetlenia ulicy w postaci lamp
stojących jako rozwiązanie dopuszczone przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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Jako dodatkowy wariant można zaprezentować koncepcję oświetlenia podwieszanego, które to rozwiązanie jest rekomendowane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ewentualna realizacja oświetlenia podwieszanego na
ul. Chmielnej warunkowana jest uzyskaniem zgody wszystkich właścicieli lub wspólnot
zarządzających budynkami na montaż instalacji (cięgien do podwieszenia opraw wraz
z niezbędnym osprzętem elektrycznym) do elewacji budynków.
2. Dla pozostałych ulic w projekcie oświetlenia należy uwzględnić następujące wytyczne:


Słupy oświetleniowe powinny charakteryzować się regularnym rozmieszczeniem, jednakową wysokością (nie dotyczy to latarni doświetlających przejścia
dla pieszych) oraz okrągłym przekrojem i stożkowym kształtem,



Kolorystykę metalowych części urządzeń oświetleniowych należy ograniczyć
do barwy RAL 7016,



Temperatura barwowa światła nie powinna przekraczać wartości 3700 K (nie
dotyczy to latarni doświetlających przejścia dla pieszych).

3. Projekt konkursowy nie obejmuje koncepcji iluminacji budynków.

Opracowanie:
Dr inż. arch. Monika Wróbel
na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Konsultacje:
Anna Paź, BAiPP
Tomasz Pniewski, BAiPP
Wojciech Wagner, BAiPP
Maria Zielińska, BAiPP

Warszawa, marzec 2021
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