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Spis rysunków

I.1.

Przygotowane rysunki analityczne składające
się na Atlas, zostały zrealizowane na
podstawie materiałów przekazanych przez
zamawiającego.

Rysunki tworzące bieżący Atlas,
przygotowane są w skali 1:5000 na
formatach A3. Wybrany kadr jest poszerzony
w kierunku ulicy Targowej, wykraczajac
znacząco poza obszar opracowania. Taki
wybór nadaje trafności przeprowadzonym
analizom w kontekście roli “bramy miasta”
jaką ten obszar ma do odegrania na skalę
wielkomiejską. Poziome ułożenie obszaru
opracowania pozwala na większą czytelność
rysunków i na nowy odczyt terenów,
które były w przeszłości objęte licznymi
opracowaniami. Obszar opracowania jest
niezmiennie zaznaczony czerwonym obrysem.
Na rysunki nałożona jest ortogonalna
siatka o rzeczywistych wymiarach 250m x
250m. Proponowany układ stron pozwala na
wygodny odczyt Atlasu na papierze (druk A3
dwustronny bez spadów, rysunki zawsze na
prawej stronie) jak i na ekranie (proporcje
DIN-A).
Atlas jako narzędzie projektowe
Na drugim Etapie opracowania, propozycje
projektowe będą przedstawiane na całym
obszarze opracowania jak i na zbliżeniach.
Projekt będzie także przedstawiony w formie
rysunków analitycznych z bieżącego Etapu
projektu. Tym sposobem, po ukończeniu
projektu będzie on widoczny na zasadzie
porównania przed/po na mapach Atlasu.

Etap I - uzupełnienie analizy uwarunkowań, powiązań i kontekstu urbanistycznego

O rysunkach w Atlasie

1000-lecia zakres opracowania - lista elementów
Nazwa opracowania
autor
Rysunek I.0.a - Obszar opracowania
ND
Badanie własności gruntów pod kątem oceny zagrożeń i zakresu ewentualnych kolizji związanych z
występowaniem wielu potencjalnych inwestorów w tym także Miasta, w odniesieniu do sytuacji
planistycznej oraz zapotrzebowania na różne funkcje, których wypadkową będzie koncepcja zawarta w
Etapie II OPZ

I.1.a

Rysunek I.1.a - Własności gruntów

MG

I.1.b

Rysunek I.1.b - Analiza ciągłości - Grunty we w ładaniu Miasta oraz braki w ci ągłości

MG

I.2.a

Rysunek I.2.a - Analiza środowiskowa - korony drzew

MW

I.2.b

Rysunek I.2.b - Analiza środowiskowa - tereny zielone

ND

I.2.c

Rysunek I.2.c - Analiza środowiskowa - warunki wodne

ND

I.3.

Rysunek I.3 - Powiązania komunikacyjne przedmiotowego obszaru w kontek ście lokalnym i
ponadlokalnym

AM

I.4.

Inwentaryzacja urbanistyczna

I.4.a

Rysunek I.4.a - Analiza budynków

MW

I.4.b

Rysunek I.4.b - Analiza budynków obj ętych ochroną konserwatorską

AM

I.4.c

Rysunek I.4.c - Analiza układu urbanistycznego oraz typologii zabudowy

MW

I.5.

Analiza rozwiązań komunikacyjnych w relacji do obecnego zagospodarowania i zadań planowanych w
tym rejonie uwzględniających przygotowane opracowania dla tego terenu

I.5.a

Rysunek I.5.a – Analiza układu dróg i infrastruktury samochodowej

AM

I.5.b

Rysunek I.5.b – Analiza transportu publicznego

AM

I.5.c

Rysunek I.5.c – Analiza układu przestrzeni dost ępnych dla rowerów

AM

I.5.d

Rysunek I.5.d - Analizu przestrzeni dost ępnych dla pieszych

AM

I.6.

Analiza stanu planistycznego w tym:

I.6.a

Rysunek I.6.a - Analiza mo żliwości kształtowania głównych przestrzeni publicznych, analiza
obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy

MG

I.6.b

Rysunek I.6.b - Analiza wysokości obiektów, analiza dominant

MG

I.6.c

Rysunek I.6.c - Analiza intensywności zabudowy, powierzchni zabudowy

MG

I.7.

Analiza potencjalnych kierunków rozwoju i przekształceń urbanistycznych

I.7.a

Rysunek I.7.a. - Analiza potencjalnych kierunków rozwoju i przekształceń urbanistycznych

AM

I.7.b

Rysunek I.7.b - Powią zania funkcjonalno-przestrzenne przedmiotowego obszaru w kontek ście lokalnym
i ponadlokalnym

ND

I.7.c

Rysunek I.7.c - Powią zania środowiskowe przedmiotowego obszaru w kontek ście lokalnym i
ponadlokalnym

ND

I.8.

Wstępny bilans zapotrzebowania na usługi społeczne takie jak: żłobki, przedszkola, szkoły,
przychodnie zdrowia, obiekty pomocy społecznej, obiekty kultury, usługi sportu i rekreacji,
wynikającego z orientacyjnej docelowej liczby mieszkańców, o ie proponowane uzupełnienia tkanki
miejskiej będą dotyczyć wprowadzenia nowej zabudowy mieszkaniowej

I.8.

Rysunek I.8.a - Analiza us ug na tle gęsto ci zamieszkania i zak

danych zmian urbanistycznych

MW/
AM
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Od trasy do “?” Tysiąclecia
Od momentu pierwszych koncepcji, projekt
Trasy tysiąclecia stanowi zrozumiały
przedmiot zainteresowania mieszkańców,
mediów i planistów. Dziś przyjmujemy,
iż trasa nie powstanie jako ciężka
infrastruktura dedykowana samochodom.
W ostatnich latach z inicjatywy M.St.
powstały nowe opracowania ukazujące
potencjały drzemiące w rezerwach gruntów
przewidzianych pod niezrealizowaną trasę.
W 2018r. w ramach wystawy “Futurama”
wśród zaproponowanych wizji dla całego
obszaru trasy (8km), na odcinku bieżącego
opracowania (północne 2km)zwraca uwagę
intuicyjna zbieżność propozycji dot.
stworzenia dużych przestrzeni wodnokrajobrazowych (WXCA, Centrala,Zygmunt
Borawski). Kluczowym punktem wspomnianej
wystawy jest również propozycja autorstwa
pracowni WWAA dotycząca zaprojektowania
trasy rowerowej. W 2021r. Pracownia
urbanistyczna FUGA przygotowała projekt
dla całości obszaru trasy (4km), w
którym proponuje uzupełnienie zabudowy
wokół sekwencji kameralnych przestrzeni
publicznych bez czytelnego odniesienia do
skali wielkomiejskiej.

FUGA, 2021

Z. Borawski, 2018

WXCA, 2018

Transprojekt Gdański, 2009

WWAA, 2018

Centrala, 2018
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Własności
Na rysunku pokazana została struktura
własności działek ewidencyjnych z
uwzględnieniem własności Skarbu Państwa,
własności miejskiej oraz pozostałych
podmiotów. Uwzględnione zostały również,
jako osobna kategoria, działki znajdujące
się w użytkowaniu wieczystym. Na rysunku
widać, że duża część działek przecinających
obszar opracowania w poprzek, należy do
Skarbu Państwa (czasem znajdują się w
użytkowaniu wieczystym). Są to głównie
pasma komunikacji samochodowej i kolejowej.

Legenda
Granica obszaru opracowania:
Granica obrębu:
Granica działek projektowanych:
Granica działek w postępowaniu
sądowym:
Działki miejskie:
Działki miejskie w użytkowaniu wieczystym:
Działki Skarbu Państwa:
Działki Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym:
Działki pozostałe:
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Ciągłość
Rysunek pokazuje, że działki miejskie
stanowią pewne kontinuum, ale do uzyskania
pełnej spójności przestrzeni publicznych
brakuje wielu elementów. W obszarze
opracowania wyspecyfikowano działki
ewidencyjne należące do innych niż Miasto
podmiotów, które należałoby pozyskać
(wykupić, wymienić lub uzyskać służebność
gruntu) w celu uzyskania ciągłości
przestrzeni publicznych.

Legenda
Granica obszaru opracowania:
Działki Skarbu Państwa:
Działki Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym:
Działki pozostałe:
Działki miejskie:
Działki miejskie w użytkowaniu wieczystym
Działki Skarbu Państwa rekomendowane
do wykupienia / wymiany /
uzyskania służebności w celu
uzyskania ciągłości przestrzeni publicznych na obszarze opracowania:
Działki pozostałe rekomendowane do
wykupienia / wymiany /
uzyskania służebności w celu
uzyskania ciągłości przestrzeni publicznych na obszarze opracowania:
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Drzewa
Legenda

Na uwagę zasługuje mocno zadrzewiony obszar
na południe od dworca. Niespotykane jest,
aby, aby w samym sercu kilkumilionowej
aglomeracji ostały się niezagospodarowane
zadrzewione tereny wokół jednego z głównych
dworców.
Niezagospodarowane, porośnięte drzewami
obszary rezerwy terenowej pod Trasę Tysiąclecia stanowią potencjał do wytyczenia zadrzewionego ciągu w miejsce wcześniej planowanej drogi. Taki ciąg stanowiłby zielony
kręgosłup, ciągnący się od obszaru Parku
Skaryszewskiego aż do Nowej Pragi.

urbanistyczno-architektoniczne dla części
Tytuł: Studium
terenowej pod al. Tysiąclecia wraz z bespośrednio
przyległym otoczeniem.

Granica obszaru opracowania:
Korony drzew:

Inwestor:

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY Biuro Architektury i
Planowania Przestrzennego

Rys. I.8.A: Wstępny bilans zapotrzebowania na usługi
społeczne

Skala: 1:5000
19.11.2021
Wersja: Robocza Format: A3
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Trawa
Praska tkanka miejska w analizowanym
obszarze jest stosunkowo uboga w otwarte zielone przestrzenie w bezpośrednim
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
Brak ciągłości terenów zieleni urządzonej,
te są rozproszone. Ale liczne niezagospodarowane tereny (w okolicach dworca oraz
wśród luk w zabudowie) dają potencjał na
rozwój nowych zielonych przestrzeni publicznych służących miastu i jego mieszkańcom.

Legenda
Granica obszaru opracowania:
Tereny zieleni urządzonej:
Trawniki:
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Woda i topografia
W obszarze opracowania nie biegną żadne
otwarte cieki wodne. Najbliższym zbiornikiem wodnym jest Jeziorko Kamionkowskie,
należące do ciągu pozostałości po dawnym
starorzeczu Wisły.
Ze względu na nasyp kolejowy biegnący przez
środek obszaru, niemożliwe jest poprowadzenie ciągu wodnego przebiegającego nieprzerwanie wzdłuż terenów planowanej Trasy
Tysiąclecia.
Ciekawą propozycją jest rozwiązanie, aby
w obszarze opracowania pojawiły się punktowe elementy wodne.

Legenda
Granica obszaru opracowania:
Topografia terenu:
Zbiorniki wodne:
Źródła, fontanny:
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2050
Potoki komunikacyjne prognozowane w roku
2050 dla 1h szczytu porannego, pokazują
wzmocnioną rolę hub-u, jaka przypadnie
obszarowi analizy. Nowe metro i tramwaj
zwiększą obecność pasażerów w obszarze
i stworzą potencjał wielkomiejskości.
Ten potencjał należy analizować mając na
uwadze planowane funkcje dla obszarów Portu
Praskiegio i rejonu Stadionu Narodowego,
tak, aby obszary te wzajemnie się
uzupełniały, a nie konkurowały ze sobą.

Legenda
Granica obszaru opracowania:
Prognozowana ilość pasażerów dla
roku 2050 dla 1h szczytu porannegoMetro :
Prognozowana ilość pasażerów dla
roku 2050 dla 1h szczytu porannegoKolej :
Prognozowana ilość pasażerów dla
roku 2050 dla 1h szczytu porannegoTramwaj :
Prognozowana ilość pasażerów dla
roku 2050 dla 1h szczytu porannegoAutobus :
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Budynki
W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
opracowania mieszczą się szczególne budynki
modernistyczne odwołujące się do skali
wielkomiejskiej. Architektura dworca
jest spójna z architekturą całej linii
średnicowej i bez nawiązań do historycznej
architektury Pragi. Półkilometrowy “jamnik”
projektowany był jako element scenografii
urbanistycznej, mający zasłonić chaotyczną
zabudowę Szmulowizny.

508 metrowy “Jamnik”, Jan Kalinowski, 1973

Legenda
Granica obszaru opracowania:
Budynki:

Dworzec Wschodni, Arseniusz Romanowicz i Piotr Szymaniak, 1961
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Zabytki
Legenda

Tradycyjna architektura Pragi jest w dużej
mierze ceglana i przemysłowa.
Opracowywany obszar przecina kilka ulic z
nawierzchnią o charakterze zabytkowym.

Granica obszaru opracowania:
Obszary objęte
trem zabytków:

mazowieckim rejes-

Otoczenia zabytków wpisanych
do mazowieckiego rejestru zabytków:
Obszary objęte gminną ewidencją
zabytków:
Obiekty wpisane do mazowieckiego
rejestru zabytków:
Obiekty wpisane do gminnej ewidencji
zabytków:
Historyczne nawierzchnie dróg
wpisane do gminnej ewidencji zabytków:

Dworzec Terespolski w 1908

Pozostałości Dworwca

Praga centrum

Koneser

Terespolskiego - dziś skup złomu

Zajezdnia
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Tkanki
Obszar analizy charakteryzuje się
obecnością bardzo zróżnicowanych tkanek
miejskich. Obszar opracowania jest swoistym
przekrojem w poprzek tej części miasta,
niczym “szaszłyk”, na który nabite są
różne, smakowite kawałki tkanek miejskich.
Taka sekwencja stwarza potencjał bardzo
różnorodnej scenografii miejskiej dla
projektowanej alei Tysiąclecia. Różnice
te należy wzmocnić na całości obszaru
opracowania, za wyjątkiem centralnej
(dworcowej) części, w której należy
te różnice wyrównać.
Przy uzupełnianiu zabudowy należy
uwzględnić zróżnicowanie typologie
tkanek miejskich. Odpowiednim wydaje
się uzupełnianie i odtwarzanie zastanej
zabudowy zastaną typologią w sposób
współczesny. W kwartałach zabudowy
pierzejowej należy dopełniać pierzeje.
Sąsiedztwo wolnostojących obiektów
modernistycznych należy uzupełniać lekką
zabudową punktową.
Otoczenie Dworca wschodniego należy
uspójnić. Do wykształcenia przestrzeni
urbanistycznej dworca można wykorzystać
charakterystyczną zabudowę go otaczającą,
np. podłużny modernistyczny budynek
mieszkalny zwany “Jamnikiem”.

Legenda
Granica obszaru opracowania:
Zabudowa pierzejowa:
Zabudowa wolnostojąca:
Zabudowa pośrednia - dopełniająca
pierzeje:
Zabudowa przemysłowa:
Zabudowa związana z dworcem kolejowym:
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Drogi
Infrastruktura samochodowa jest w pełni
wykształcona na opracowywanym obszarze.
Dominują połączenia w kierunku wschódzachód, dążące do ciągu Targowa-Grochowska.
Połączenia poprzeczne są mniej liczne.
Na uwagę zasługuje potencjał, jaki daje
poprowadzenie tunelu pod torami kolejowymi.
Obecnie tereny Pragi i Kamionka funkcjonują
równolegle, nie będąc ze sobą w żaden
sposób połączonymi.
W tym opracowaniu uwzględniony jest
poniższy wariant tunelu pod torami.

Uwzględniany projekt tunelu

Legenda
Granica obszaru opracowania:
Projektowany tunel:
Projektowane połączenie drogowe:
Powierzchnia dedykowane komunikacji
kołowej:
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Transport zbiorowy
Analizowany obszar jest wyjątkowo dobrze
skomunikowany a w nadchodzących latach
przybędzie tam połączeń tramwajowych i
metro. Taka sytuacja nadaje obszarowi
opracowania rangę jednego z najlepiej
przygotowanych do rozwoju obszarów w całym
mieście.
Na uwagę zasługuje fakt, że zdecydowana
większość połączeń oferowanych przez
komunikację publiczną jest do siebie
równoległa, a połączenia te spotykają się
ze sobą dopiero w ciągu ulic Targowej i
Grochowskiej.
Brakuje połączeń poprzecznych,
ułatwiających podróżowanie lokalnie.
Duży potencjał w tej kwestii daje
poprowadzenie trasy tramwajowej przez tory,
umożliwiając skrót i oferując połączenie
komunikacyjne między Szmulowizną a
Kamionkiem

Legenda
Granica obszaru opracowania:
Projektowany tunel:
Projektowane połączenie drogowe:
Powierzchnia wykorzystywana przez
komunikację zbiorową:
Przystanki tramwajowe:

T

Projektowane przystanki tramwajowe:
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Rowery
W analizowanym obszarze widoczny jest brak
ciągłości ścieżek rowerowych i odpowiedniej
infrastruktury.
Obszar posiada równomiernie rozmieszczone
stacje rowerów miejskich Veturilo, ale brak
między nimi odpowiednio wykształconej sieci połączeń. Ścieżki rowerowe występują
zazwyczaj na krótkich odcinkach. Brak też
odpowiedniego obsłużenia dla terenu Dworca
Wschodniego.
Struktura urbanistyczna pozwala na wytyczenie zadowalającej infrastruktury rowerowej
wzdłuż ulic Białostockiej, Ząbkowskiej, Kijowskiej, Żupniczej, Mińskiej i Grochowskiej. Poprowadzenie tunelu pod torami kolejowymi umożliwia zaś wykonanie połączenia
rowerowego, które skracałoby drogę dla
rowerzystów i dawałoby szansę na sprawne
połączenie Szmulowizny z Kamionkiem, a w
dalszej perspektywie nawet Saskiej Kępy z
Targówkiem Mieszkaniowym.

Legenda
Granica obszaru opracowania:
Ścieżki rowerowe:
Projektowany tunel:
Projektowane połączenie rowerowe:
Potencjalne połączenia rowerowe:
Stacje Verturilo:
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Piesi
Analizowany obszar przecina nasyp kolejowy
w kierunku wschód-zachód, który stanowi
znaczącą przeszkodę dla ciągłości tkanki
miejskiej.
Ze względu na bariery komunikacyjne
dzielnice Praga-Północ i Praga-Południe,
które sąsiadują ze sobą, są od siebie w
dużej mierze odseparowane i funkcjonują
równolegle.
Wykonanie kolejnych przebić przez tory
kolejowe wyzwala potencjał dla zakładania
miejsc usługowych, które miałyby charakter
ponadlokalny i obsługiwałyby jednocześnie
obie dzielnice, obie strony torów.

Legenda
Granica obszaru opracowania:
Powierzchnia wykorzystywana przez
komunikację pieszą:
Istniejące tunele:
Projektowane tunele:

Temat:
Studium urbanistyczno-architektoniczne dla części
terenowej pod al. Tysiąclecia wraz z bezpośrednio
przyległym otoczeniem

Zamawiający:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Architektury i Planowanie
Przestrzennego

ETAP I - ATLAS
Rysunek I.5.d - Analizu przestrzeni
dostępnych dla pieszych

Data:
09.02.2022

Skala:
1:5000

Wersja:
D

Format:
A3

50m
N

Projektant:
TŁO
Michał Sikorski architekt
biuro@tlo.archi

Plany
Legenda

Analiza pokazuje zestawienie linii zabudowy
oraz potencjału kształtowania przestrzeni
publicznych.
Linie zabudowy - obowiązujące oraz
nieprzekraczalne - zostały nałożone
na podstawie MPZP uchwalonych oraz
projektowanych.
Fioletowe pola pokazują potencjalne
miejsca, w których na podstawie aktualnych
MPZP (uchwalonych lub projektowanych),
istnieje potencjał do kształtowania
głównych przestrzeni publicznych.

Granica obszaru opracowania:
Granica uchwalonego MPZP:
Granica MPZP projektowanego:
Granica decyzji WZ:
Linia obowiązującej zabudowy:
Linia nieprzekraczalnej zabudowy:
Linia obowiązującej zabudowy w decyzji o WZ :

Od stu lat w planach urbanistycznych (1931,
1982 itp.) projekt ciągu przestrzeni
publicznej północ-południe jest bardzo
wyraźnie obecny.

Ogólny plan zabudowania, Różański, 1931

Linia nieprzekraczalnej zabudowy w
parterze:
Linia obowiązującej zabudowy w
parterze:
Potencjalne obszary kształtowania
głównych przestrzeni publicznych:

Perspektywiczny plan ogólny, 1982
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Planowane bryły
Na rysunku w skali kolorystycznej pokazane
zostały tereny MPZP (zarówno uchwalonych
jak i projektowanych), zróżnicowane pod
względem wskaźnika maksymalnej wysokości
zabudowy. W niektórych przypadkach, o
ile występują takie ustalenia, wpisano
dodatkowo minimalną wysokość zabudowy
jako uzupełnienie informacji. Oprócz tego
oznaczono wszystkie dominanty wysokościowe
i przestrzenne, zapisane w MPZP objętych
analizą. Przy dominantach wysokościowych
podano ich maksymalne wysokości, regulowane
w MPZP.

Legenda
Granica obszaru opracowania:
Granica uchwalonego MPZP:
Granica MPZP projektowanego:
Granica decyzji WZ:

Wysokość max. = 14 m
Wysokość
Wysokość max.
max. == 14
14 mm

Wysokość max. = 14 m:

Wysokość max. = 18 m
Wysokość
Wysokość max.
max. == 18
18 mm

Wysokość max. = 18 m:

Wysokość max. = 20 m
Wysokość
Wysokość max.
max. == 20
20 mm

Wysokość max. = 20 m:
Wysokość max. = 25 m:

Wysokość max. = 25 m
Wysokość
Wysokość max.
max. == 25
25 mm

Wysokość max. = 30 m:

Wysokość max. = 30 m
Wysokość
Wysokość max.
max. == 30
30 mm

Wysokość max. = 35 m

Wysokość max. = 35 m
Wysokość
Wysokość max.
max. == 35
35 mm

Wysokość max. = 35 m

Wysokość max. = 37 m
Wysokość
Wysokość max.
max. == 37
37 mm

Rezerwa terenu
Dominanta wysokościowa

37m

Dominanta przestrzenna

Dominanta przestrzenna
Opis terenu MPZP (funkcja/max.
wysokość lub przedział
dopuszczalnych wysokości zabudowy)

Kolaż projektowanych nowych brył w MPZP

Dominanta wysokościowa
Dominanta
Dominanta wysokościowa
wysokościowa

MW(U)
h=18-20m

Opis terenu MPZP (funkcj
Opis
terenu
(funkcj
dopuszczalnych
Opis
terenu MPZP
MPZPwysokości
(funkcj
dopuszczalnych
wysokości
dopuszczalnych wysokości
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Planowane intensywności
Na rysunku w skali kolorystycznej pokazane
zostały tereny MPZP (zarówno uchwalonych
jak i projektowanych), zróżnicowane
pod względem wskaźnika maksymalnej
Intensywności zabudowy. Oprócz tego,
wpisano dla każdego terenu maksymalną
dopuszczalną powierzchnię zabudowy.

Legenda
Wysokość max. = 14 m

Granica obszaru opracowania:

Wysokość max. = 18 m

Granica uchwalonego MPZP:

Wysokość max. = 20 m

Granica MPZP projektowanego:
Granica decyzji WZ:

Wysokość max. = 25 m

Intensywność Zabudowy max. = 0,1-1,4:

Wysokość max. = 30 m

Intensywność Zabudowy max. = 1,5-2,4:

Wysokość max. = 35 m

Intensywność Zabudowy max. = 2,5-3,4:

Wysokość max. = 37 m

Intensywność Zabudowy max. = 3,5-4,5:
Intensywność Zabudowy max. = 11,4-12,5:

Dominanta wysokościowa

Rezerwa terenu:
Opis terenu MPZP (funkcja/max. intensywność zabudowy/
max. powierzchnia zabudowy):

MW(U)
h=18-20m

Opis terenu MPZP (funkcj
dopuszczalnych wysokości
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Potencjał rozwoju projektowanego obszaru:
Ze względu na fakt, że teren opracowania
przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Wschodniego, należy podzielić go na dwa
obszary o odmiennym charakterze zagospodarowania.
Dworzec Wschodni stanowi miejsce o szczególnym znaczeniu w skali miasta. To jeden z
głównych punktów komunikacyjnych stolicy.
Jego otoczenie należy wyróżnić i uzupełnić
przestrzeniami oraz usługami publicznymi o
znaczeniu ponadlokalnym i ogólnomiejskim,
które obsługiwałyby mieszkańców sąsiednich
dzielnic, a także stanowiły podstawę do
przyciągania ludzi ze wszystkich stron miasta.
Należy też wzmocnić wzajemne powiązania obu
stron dworca, uzupełnić je o nowe tunele,
przejścia, kładki, czy elementy wizualne,
które pozwolą wykształcić spójną i charakterystyczną i rozpoznawalną przestrzeń publiczną. Można wykorzystać istniejącą już
charakterystyczną modernistyczną zabudowę
sąsiadującą z dworcem, lub zastosować dominanty wysokościowe, które byłyby widoczne z
obu stron nasypu kolejowego.
Przestrzeń Dworca Wschodniego od strony
ulicy Kijowskiej stanowi także idealne miejsce dla hubu transportowego i centrum przesiadkowego. Istnieją tu przystanki tramwajowe i autobusowe, planowana jest stacja
metra. Dostępna przestrzeń i wykształcona
infrastruktura pozwalają też na lokalizację w ich sąsiedztwie dworca autobusowego.
Takie rozwiązanie pozwalałoby skupić przy
sobie wszystkie dostępne w mieście środki transportu publicznego i maksymalnie
skrócić czas przesiadek między nimi.

Pozostałe tereny wyróżnione do opracowania należy uzupełnić zespołem sąsiedzkich przestrzeni publicznych o charakterze
lokalnym: placyków, zieleńców, czy pasaży, które łączyłyby ze sobą i dopełniały
zróżnicowane miejskie tkanki oraz oferowały
program lokalnych usług. Zarówno na Kamionku i Szmulowiźnie brakuje terenów zieleni urządzonej oraz dostępnych i odpowiednio
zagospodarowanych przestrzeni publicznych.
Całość terenu po planowanej niegdyś Trasie
Tysiąclecia spajałaby rowerostrada, jako
dogodne połączenie obu dzielnic, obu stron
torów. Biegłaby w poprzek istniejących dzisiaj dominujących ciągów komunikacyjnych.
Wyznaczałaby sekwencję kolejnych, mniejszych lub większych, przestrzeni publicznych i stanowiłaby element spajający całe
założenie.

Legenda
Granica obszaru opracowania:
Projektowany tunel:
Istniejące połączenia tramwajowe:
Projektowane połączenie tramwajowe:
Proponowana rowerostrada:
Proponowane “szwy” urbanistyczne:
Otoczenie dworca kolejowego wymagające szczególowego opracowania:
Miejsca o potencjale kształtowania
przestrzeni publicznych:
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Stacje kolejowe:

A

Proponowane miejsce lokalizacji
dworca autobusowego:

Planowana stacja metra:

A

A
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Potencjał 1: “Szew urbanistyczny”

Potencjał 2: “Wrota miasta”

Nadrzędnym celem wydaje się być
stworzenie ciągłości pomiędzy Kamionkiem
a Szmulowizną, pomiędzy południową a
północną stroną torów. Aby zmniejszyć
działanie torów i Dworca Wschodniego
jako bariery, możliwą strategią jest
odczytanie tych elementów jako centralnie
położonych w jednej większej przestrzeni,
tak aby nie wzmacniać różnicującego efektu
przeszkody. Otwarty charakter przestrzeni
wokół dworca, dzięki czytelnym pierzejom
i braku wewnętrznej zabudowy, stanowi
potencjał na stworzenie wielkoskalowej
“sytuacji” urbanistycznej. Potencjał
“szwu urbanistycznego” leży w możliwości
poszerzenia tej granicy. (Przykładem
takiej sytuacji jest berliński dworzec
Friedrichstrasse, który mimo iż jest na
przecięciu arterii i rzeki wpisuje się
przestrzennie w większy “plac”). Centralna
przestrzeń jest już mocno powiązana ze
Szmulowizną, natomiast połączenie z ulicą
Grochowską wymaga wzmocnienia.

Dworzec Wschodni wyróżnia silny potencjał,
zauważalny w jego przestrzeni i lokalizacji
na linii średnicowej. Obszar ten ma
szansę być “bramą”,”wrotami”, wjazdem do
miasta” dla licznych połączeń kolejowych
zbiegających się w tym punkcie, w tym dla
całej linii otwockiej której urbanizacja
obecnie prężnie się rozwija.

Legenda
Granica obszaru opracowania:
Podstawowa struktura powiązań:
Lokalna struktura powiązań:
“Szew” urbanistyczny:
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Potencjał 3: “Zielony dworzec”

Legenda

Centralny obszar analizowanego obszaru
posiada znaczące zasoby przyrodnicze. Na
południe od torów (w obszarze opracowania)
mieści się zadrzewiony teren o skali małego
parku. Po północnej stronie torów dostępne
są trawniki o podobnej powierzchni.
Obecność tych obszarów w bezpośredniej
odległości od jednego z głównych hubów trasnportwowych stolicy jest wielkim
potencjałem. Kiedy inne miasta dużym
kosztem odtwarzają tereny zielone w
okolicach dworców (np. Wrocław, Strasbourg)
ten potencjał jest tu obecny.

Granica obszaru opracowania:
Struktury krajobrazowe o potencjale
ponadlokalnym:
Ciągi krajobrazowe:
Przestrzenie krajobrazowe lokalne:
Przestrzenie krajobrazowe ponadlokalne:

Innym ważnym aspektem jest stworzenie
ciągów krajobrazowo-ekologicznych na
obszarze opracowania.
Dodatkowo w obszarze opracowania istnieje
potencjał na wytworzenie mniejszych i
lokalnych “pocket gardens”.

Plac przed dworcem w Strasburgu, MDP, 2007
Przed remontem plac był całkowicie kamienny

Projekt “dworca w lesie” w Jiaxing (Chiny), MAD architects, w budowie.

Park przy dworcu Euralille (Francja), masterplan OMA, park Gilles Clement.
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Potrzeby 2050
Po nałożeniu aktualnej intensywności
zamieszkania i usług publicznych
na zakładane potoki pasażerów w
2050r. widoczny jest mocny kontrast.
Infrastruktura usługowa obecna jest
jedynie w obszarach zamieszkiwania, a nie
przebywania większych grup użytkowników
przestrzeni miejskiej. Aby zrealizować
ambicję stworzenia “wrót miasta” wokół
Dworca Wschodniego należy myśleć o ofercie
usług z punktu widzenia nie tylko lokalnych
mieszkańców ale także z punktu widzenia
potoku użytkowników którzy będą tam
obecni. Dlatego odczytujemy duży potencjał
zlokalizowania usług i przestrzeni
publicznej w bezpośrednim otoczeniu Dworca
Wschodniego. Program funkcjonalny takiego
założenia składałby się z wymieszania
obiektów funkcji publicznych - obiektów
sportu, kultury, handlu, administracji i
biur, a także, oczywiście, komunikacji w
skali aglomeracyjnej.
Tereny opracowania wgłąb Szmulowizny
i Kamionka nie wymagają drastycznych
uzupełnień. Należy uzupełnić je przede
wszystkim o drobne usługi i tereny
rekreacyjne. Należy też zapewnić
możliwość dalszego funkcjonowania
targowiska “Szmulki” oraz przywrócić
funkcjonowanie bazaru “Rogatka” w nowo
wyznaczonej przestrzeni w sąsiedztwie ulicy
Grochowskiej.

Legenda
Granica obszaru opracowania:
192,5 - 220 osób/ha :
165 - 192,5 osób/ha :
137,5 - 165 osób/ha :
110 - 137,5 osób/ha :
82,5 - 110 osób/ha :
55 - 82,5 osób/ha :
27,5 - 55 osób/ha :
0 - 27,5 osób/ha :
Obiekty opieki zdrowotnej:
Przedszkola :
Szkoy podstawowe :
Licea i technika :
Szkoły wyższe :
Analiza zapotrzebowania na usługi:
Obszary o potencjale dla usług
ponadlokalnych, ogólnomiejskich:
Obszary o zapotrzebowaniu na usługi
o charakterze lokalnym:
Usługi biur i administracji:
Usługi podstawowe:
Szkoły poodstawowe:
Żłobki:
Usługi kultury:
Usługi sportu:
Szkolnictwo wyższe (akademik z zapleczem) :
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