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ULICE NOWEJ PRAGI

PRZEKRÓJ B-B,
skala 1:250

PRZEKRÓJ A-A,
skala 1:250

PLAN ZAGOSPODAROWANIA ULICY ŚRODKOWEJ,
skala 1:250, odcinek od ulicy Kowieńskiej do ulicy Strzeleckiej

PRZEKRÓJ E-E,
skala 1:250

PRZEKRÓJ D-D,
skala 1:250

ul. Kowieńska

ul. Szwedzka

ul. Środkowa

PLAN ZAGOSPODAROWANIA ULICY ŚRODKOWEJ,
skala 1:250, odcinek od ulicy Strzeleckiej do ulicy Stalowej
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OGNISKO PRAGA
KOMUNIKACJA

Dla terenu Ogniska Praga przewiduje się zachowanie
istniejącej, niedawno zrealizowanej strefy placu zabaw,
co pozwoli na ekonomiczne wykorzystanie środków.
Nowym miejscem na terenie zagospodarowania ma
być strefa piknikowo – edukacyjna usytuowana przed
drewnianym domem. Jej trawiasta nawierzchnia
pozwala na różnorodne wykorzystanie tego terenu,
począwszy od zajęć na świeżym powietrzu przy
rozkładanym stole po wspólne biwakowanie. Strefa
ta została oddzielona od mini – boiska sportowego
niedużą górką, która stanowi barierę dla piłki i
jednocześnie może pełnić rolę siedziska w strefie
piknikowej.

Koncepcja zakłada wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Środkowej, z
kierunkiem jazdy od strony ulicy Stalowej do ulicy Strzeleckiej.
Przewidziano 5-metrową szerokość ciągu pieszo-jezdnego. Przyjęto wymiary
2,5m x 6m dla równoległych miejsc postojowych i 2,5m x 5m dla prostopadłych,
przy czym dla miejsc przystosowanych dla osób niepełnosprawnych wymiary
odpowiednio 3,6m x 6m i 3,6m x 5m.
Dzięki powyższym zabiegom ulica osiąga maksymalną funkcjonalność, w połączeniu
z wysoką estetyką i wyjątkowym charakterem.
Przewiduje się wprowadzanie rozwiązań mających na celu uspokojenie ruchu na
całej przestrzeni Nowej Pragi, pomiędzy ulicami Targową, Aleją Solidarności, 11
Listopada i planowaną obwodnicą śródmiejską, poprzez wprowadzenie rozwiązań
takich jak strefa Tempo 30 oraz stosowanie fizycznych ograniczeń prędkości
(zwężanie przekroju jezdni, stosowanie nawierzchni podkreślającej priorytet dla
pieszych, wprowadzanie dużej ilości zieleni).

Przewiduje się odnowienie tynku oraz muralu na
murze otaczającym podwórko, a także nasadzenia
pnączy oraz krzewów owocowych w pobliżu ślepej
ściany sąsiedniej kamienicy. Dzięki temu przestrzeń
nabierze bardziej kameralnego charakteru i zostanie
wzbogacona o strefę upraw dla dzieci.

DETAL FRAGMENTU POSADZKI NA STYKU CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO Z POSADZKĄ
MIEJSC PARKINGOWYCH I PODJAZDÓW
skala 1: 25
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ULICE NOWEJ PRAGI

WIDOK 1 - ulica Środkowa z rejonu ulicy Stalowej
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STREFA GIER:
STOŁY SZACHOWE,
STOŁY DO TENISA

UL. STRZELECKA

STREFA SPORTU - OTWARTA DLA MIESZKAŃCÓW
POZA GODZINAMI DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

OGRÓD SPOŁECZNOŚCIOWY

STREFA PARKIETU

STREFA KAWIARNI/ WSPÓLNY STÓŁ

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU POMIĘDZY ULICĄ STRZELECKĄ I SZWEDZKĄ,
skala 1:500

PLAN ZAGOSPODAROWANIA SKWERU POMIĘDZY ULICAMI ŚRODKOWĄ I KOWIEŃSKĄ
skala 1:500

PLAN ZAGOSPODAROWANIA SKWERU POMIĘDZY ULICAMI STRZELECKĄ I KONOPACKĄ
skala 1:500
PAŁACYK KONOPACKIEGO

PRZESTRZEŃ PRZED PAŁACEM - WOLNA OD WYSOKIEJ ROŚLINNOŚCI,
UMOŻLIWIAJĄCA EKSPOZYCJĘ HISTORYCZNEGO BUDYNKU

PLAC MIEJSKI PRZY UL. SZWEDZKIEJ

SKWER 1

SKWER 2

Niezabudowana przestrzeń przy skrzyżowaniu ulicy Strzeleckiej i Szwedzkiej stanowi bardzo atrakcyjną strefę zarówno dla nowych,
kubaturowych funkcji jak i nowej przestrzeni publicznej. Bliskość stacji metra sprawia, że może to być miejsca bardzo żywe, o charakterze
miejskim – nieco przechodnim. Dlatego też proponowaną funkcją w tym miejscu jest lokalny bazar, oferujący mieszkańcom dostęp do
świeżych produktów w przystępnej cenie, „po drodze” do pracy.

Istniejąca przestrzeń pomiędzy ulicą Środkową, Kowieńską i 11 listopada nie stanowi dziś miejsca sprzyjającego lokalnym aktywnościom, choć ze względu na
obecność lokali usługowych i stacji benzynowej jest miejscem użytecznym i uczęszczanym.

Przewiduje się zachowanie parkowego charakteru przestrzeni pomiędzy ulicami 11 Listopada, Konopacką i Strzelecką. Zmniejszenie przekroju jezdni do
minimum oraz nowe nasadzenia drzew (zlokalizowane pomiędzy infrastrukturą podziemną) pozwoli na utworzenie atrakcyjnego, zielonego skweru, którego
funkcję mogą uzupełnić elementy mobilnej, małej architektury - takie jak stoły do tenisa czy stoły do gier. Punktem centralnym skweru jest zbiornik wodny
w postaci płytkiej niecki lub fontanny, pozwalający na bezpośredni kontakt z wodą w przestrzeni publicznej.

Obecny kształt placu wymaga jednak korekty przestrzennej. W celu zniwelowania efektu przypadkowej „pustki” czy luki w zabudowie
przewiduje się obudowanie ścian placu obiektami o skali miejskiej, z ogólnodostępnymi parterami i zielonymi dachami, z pozostawieniem
podcieni i przejść bramowych na sąsiednie podwórka. Aby umożliwić lepszy dostęp do światła do sąsiednich podwórek poszczególne
części budynku mogą różnić się wysokością, co dodatkowo pozwoli wprowadzić przyjazną skalę placu poprzez typowy dla kamienic
podział na poszczególne segmenty.

Koncepcja zakłada usunięcie funkcji stacji benzynowej i przekształcenie obiektu w pawilon o funkcjach społeczno - kulturalnych – jak np. ogólnodostępny warsztat
(z możliwością wypożyczenia sprzętu do naprawy rowerów lub tworzenia własnych mebli) połączony z możliwością przygotowania sobie napojów lub posiłków.
Obiekt mógłby łączyć funkcję komercyjną (np. kawiarnia) z działalnością non – profit (wspomniany warsztat, przestrzeń dla kooperatywy spożywczej itp.)
W celu zminimalizowania kosztów budowy przewiduje się możliwość wykorzystania istniejącej kubatury stacji benzynowej i stworzenie nowego wizerunku miejsca
poprzez budowę zadaszenia nad - i pergoli wokół niej, które umożliwią lepsze wykorzystanie obiektu niezależnie od warunków atmosferycznych.

UL. ŚRODKOWA

W budynku po północnej stronie skweru przewiduje się możliwość przebudowy parteru budynku w celu większego otwarcia lokalu usługowego na strefę
zieleni oraz zmianę funkcji z apteki na lokal o charakterze gastronomiczno - kulturalnym (kawiarnia, klub matki itp.).

Obiekt może przyjąć funkcję usług, miejsc pracy oraz niestandardowych formuł zamieszkiwania (jak np. co-housing), natomiast jego
szczególna lokalizacja wymusza wysoką jakość projektu i wykończenia, możliwą do uzyskania poprzez formułę konkursu.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY PAŁACYKU KONOPACKIEGO
skala 1:500

Przestrzeń wokół Pałacyku Konopackiego ma być miejscem integracji
przeznaczonym dla mieszkańców z różnych grup wiekowych.
Przewiduje się zachowanie proponowanej w PFU funkcji ogrodu
społecznościowego i wygospodarowanie na terenie pałacu przestrzeni
kameralnych wydarzeń w postaci parkietu lub minisceny, przeznaczonej
do imprez plenerowych, projekcji filmowych, spotkań i wykładów.

KA ULICA STRZELEC
alizująca przestrzeń
nawierzchnia sygn
ym
o ruchu uspokojon

Fragment ulicy Środkowej przed pałacykiem został zaprojektowany w
taki sposób, aby możliwe było wyeksponowanie elewacji zabytkowego
obiektu. Zieleń wysoka i niska została więc zaprojektowana przy
zachodniej pierzei, co zapewnia mieszkańcom kamienicy izolację od
przestrzeni placu przed Pałacykiem Konopackiego.

Przewiduje się zachowanie dwukierunkowego ciągu komunikacyjnego w ulicy Strzeleckiej, z ruchem
rowerowym w przestrzeni jezdni oraz możliwością przejścia przez jezdnię dla pieszych na całej długości
ulicy.
Geometria jezdni została zaprojektowana zgodnie z możliwością wprowadzenie dwóch szpalerów drzew,
mieszczących się pomiędzy ciągami instalacji podziemnych. Pomiędzy drzewami zostały wkomponowane
obszary zieleni niskiej oraz miejsca parkingowe – równoległe oraz prostopadłe.
Ulica Strzelecka ma mieć charakter zielonej alei, z dużą ilością zieleni wysokiej i niskiej – krzewów i traw
na poziomie wzroku człowieka, które budują przyjazny charakter ulicy i pozwalają przesłonić miejsca
parkingowe.

JSCIA DLA PIESZYCH
MOŻLIWOŚĆ PRZE
I ULICY
NA CAŁEJ DŁUGOŚC

ULICA STRZELECKA
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ULICE NOWEJ PRAGI
WOONERF
Głównym założeniem koncepcji zagospodarowania ulicy Środkowej jest
stworzenie woonerfu, czyli ciągu pieszo – jezdnego z priorytetem dla
ruchu pieszych i rowerzystów.
Polskim odpowiednikiem słowa woonerf jest „podwórzec miejski” i
oznacza przestrzeń ulicy przekształconą na funkcję podwórka. Typowe
dla Pragi wnętrza kamienic to na ogół studnie, czyli miejsca pozbawione
światła i zieleni. W związku z tym projekt zakłada stworzenie na ulicy
Środkowej podwórka o charakterze ogrodu, z dużą ilością zieleni, wśród
której będą mogły mieć miejsce aktywności typowe dla spędzania
czasu w okolicy domu. Dzięki stworzeniu przestrzeni współdzielonej
przez pieszych, rowerzystów i kierowców ulica Środkowa może stać się
miejscem przyjaznym wszystkim mieszkańcom, dostępnym dla różnych
grup społecznych i oferującym atrakcyjny program użytkowania, przy
jednoczesnym zachowaniu ciągłości komunikacyjnej.
Punktem wyjścia prezentowanej koncepcji jest stworzenie lepszych
warunków do inkubowania społecznych relacji na ulicy. Obecnie
Praga jest jednym z niewielu miejsc, gdzie życie sąsiedzkie toczy się
w przestrzeni publicznej – dziś głównie w bramach i wewnętrznych
podwórkach. Poszerzenie obszaru do wspólnego użytkowania przez
mieszkańców na całą ulicę może być korzystne dla dalszych procesów
integracji pomiędzy mieszkańcami, która ma szczególne znaczenie ze
względu na prowadzony proces rewitalizacji Pragi. Poprawa jakości
przestrzeni i wizerunku Pragi wiąże się z napływem nowych mieszkańców,
którzy powinni tworzyć razem z rdzennymi Prażanami jedną wspólnotę.

OGRÓD
Koncepcja zakłada stworzenie pasa zieleni wzdłuż ulicy, w którym
pomiędzy drzewami i krzewami zostały zlokalizowane różne funkcje:
- MIEJSCA AKTYWNOŚCI, np.
a) strefy spotkań sąsiedzkich wyposażone w ławki,
b) huśtawki,
c) mini-siłownie wyposażone w proste urządzenia – takie jak ławka do
ćwiczeń, drążki do podciągania (pełniące rolę podwórkowego „trzepaka
do zabaw”) czy taśmy do ćwiczenia równowagi,
- MIEJSCA PARKINGOWE (ukryte wśród krzewów),
- PODSTAWOWE FUNKCJE UŻYTKOWE, np.:
a) miejsca do wyprowadzania psów,
b) stojaki na rowery,
c) wjazdy bramowe.

Pas zieleni wysokiej w postaci dwóch szpalerów drzew został
zlokalizowany po zachodniej stronie ulicy Środkowej, w pasie o
największym dystansie pomiędzy sieciami infrastruktury – dzięki temu
możliwe jest zminimalizowanie kosztów przeprowadzenia nasadzeń.
Strefa zieleni niskiej w postaci kwitnących krzewów i wysokich traw
została zlokalizowana po stronie ulicy o parterach mieszkalnych. W tych
miejscach pas ogrodu pojawia się przy samym budynku, co umożliwia
poprawę komfortu lokatorów mieszkań na parterze i jednocześnie
eksponuje przeciwną stronę ulicy, posiadającą partery usługowe.

1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE DLA WOONERFU W ULICY ŚRODKOWEJ

Zaproponowane rozmieszczenie zieleni wysokiej i niskiej pozwala także
wyeksponować zabytkowe kamienice o najbardziej zdobionych fasadach
– na ogół właśnie one posiadają w parterze lokale usługowe - dzięki
czemu możliwe jest postrzeganie ulicy jako atrakcyjnej przestrzeni, w
której zieleń harmonijnie towarzyszy przedwojennej zabudowie.
Proponowany układ zagospodarowania pozwala nie tylko uwidocznić
ogólnodostępne partery oraz historyczną pierzeję ulicy, ale także
wymusza uspokojenie ruchu dzięki miejscowej zmianie lokalizacji pasa
zieleni niskiej.

1A. Dwa szpalery drzew po zachodniej stronie ulicy,
w przestrzeni pomiędzy instalacjami podziemnymi

1B. Zieleń niska - krzewy i wysokie trawy bezpośrednio
przy budynkach o parterach mieszkalnych; ciąg pieszo
- rowerowy wzdłuż pierzei usługowych

1C. Zmienna lokalizacja pasa zieleni
> uspokojenie ruchu samochodowego

1D. Asymetryczne rozmieszczenie zieleni
> ekspozycja historycznych fasad

1E. Aktywności i funkcje w pasie zieleni

1F. Pas parkowania równoległego - wyznaczony
tymczasowo

1G. Pas parkowania równoległego - zamiana na
ogródki kawiarniane/ parklety wraz z ożywianiem
parterów usługowych

MIEJSCA PARKINGOWE - stopniowe zmiany
Przekształcanie ulic w przestrzenie przyjazne pieszym i rowerzystom
wiąże się z trudnym do przeprowadzenia procesem redukcji miejsc
parkingowych, który zazwyczaj budzi opór zmotoryzowanej części
mieszkańców. W związku z tym przyjęte zostały założenia, które
mogą kształtować liczbę stanowisk postojowych w sposób elastyczny.
Przedstawiona koncepcja zakłada lokalizację 29 miejsc parkingowych (w
tym 5 dla niepełnosprawnych), przy czym strefa parkowania w zieleni
ma charakter stały, a strefa parkowania po stronie lokali usługowych
- tymczasowy. Przewiduje się możliwość stopniowego ograniczania
ilości miejsc parkingowych poprzez ich zamianę na ogródki kawiarniane,
parklety czy ekspozycje lokalnych rzemieślników i artystów, które mogą
powstawać wraz ze stopniowym ożywaniem parteru ulicy i otwierania
nowych punktów usługowych.

*liczba 29 miejsc parkingowych została przyjęta jako bazowa i jest rekomendowana dla
utrzymania jak najbardziej przyjaznego charakteru ulicy; projekt w zakresie funkcji może
być dostosowywany do potrzeb mieszkańców na dalszym etapie pracy np. poprzez zamianę
części przestrzeni zielonej na parkowanie

2. SCENARIUSZ UŻYTKOWANIA ULICY ŚRODKOWEJ: PRZESTRZENIE AKTYWNOŚCI W PASIE ZIELENI

2A. Przestrzenie intergacji w zieleni

2B. Miejsca parkingowe - 2,5 m X 5m

2C. Miejsca parkingowe dla
niepełnosprawnych - 3,6 m X 5m

2D. Miejsca do wyprowadzania psów

2E. Mini - siłownie
inspirowane podwórkowymi aktywnościami

WIDOK 2 - ulica Środkowa w rejonie skrzyżowania z ulicą Strzelecką

2F. Stojaki dla rowerów

2G. Huśtawki

2E. Pergola/ zadaszona
przestrzeń spotkań, gier

WIDOK 3 - Ognisko Praga

