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1. Stan istniejący

Analizując funkcjonowanie i organizację przestrzeni południowej część Nowego Rynku 

w  Płocku  stwierdzić  można,  że  w  obecnej  formie  pełni  ona  funkcję  głównie 

komunikacyjną  i  parkingową.  Centralną  część  stanowi  nieuporządkowana  zieleń 

miejska  otoczona ulicami  i  oddzielona od pierzei  placu  w większości  przypadków 

miejscami  parkingowymi.  Pozostały  ślad  po  Podkowie  sprawia  smutne  wrażenie 

zniszczonej  nawierzchni  wypełnionej  szczelnie  samochodami  osobowymi 

i taksówkami bagażowymi.

Niewątpliwym atutem analizowanej przestrzeni są:

– zwarta zabudowa o miejskim charakterze – pierzeja wschodnia i południowa 

Nowego Rynku,

– szpaler  dojrzałych  wartościowych  drzew  (dęby)  wzdłuż  zachodniej  pierzei 

Placu

– połączenie z ul. Tumską

2. Proponowane koncepcja projektowa

W oparciu o wariant „kompromisowy” opisany w dokumencie „Płock - Założenia do 

Programu  Rewitalizacji  Nowego  Rynku”  z  uwzględnienie  uwag  Zamawiającego, 

a także  własne  analizy  stanu  istniejącego  przyjęto  następujące  rozwiązania 

projektowe:

2.1 układ komunikacyjny:

– pozostawienie dwukierunkowego ruchu na ul. Królewieckiej

– przeprowadzenie  dwukierunkowego  ruchu  kołowego  w  kierunku  północ  – 

południe w części Południowej Nowego Rynku po stronie zachodniej pierzei, 

następnie  na  północ  od  Antypodkowy  i  dalej  w  stronę  Al.  Jachowicza  po 

stronie wschodniej pierzei Nowego Rynku 

– ograniczenie we wschodniej części południowej części Nowego Rynku dostępu 



komunikacji samochodowej – wprowadzenie strefy ruchu jednokierunkowego 

(w kierunku  ul.  Królewieckiej)  z priorytetem  ruchu  pieszego  i  funkcją 

dojazdową do posesji i miejsc postojowych zlokalizowanych w tej części placu 

(przestrzeń miejska typu woonerf)

2.2 parkingi naziemne

Stan  istniejący  w  zakresie  miejsc  parkingowych  wskazuje  na  duże  ich 

zapotrzebowanie. Niewątpliwie układ ich wymaga przearanżowania i uporządkowania. 

W projekcie zapewniono następującą ilość naziemnych miejsc parkingowych:

– ul. Królewiecka – 9 mp

– zachodnia pierzeja Południowej części Nowego Rynku – 32 mp

– wschodnia pierzeja Południowej części Nowego Rynku – 21 mp

2.3 rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne

Zdaniem autorów koncepcji jednym z największych problemów Nowego Rynku jako 

placu jest jego „oderwanie” od pierzei budynków wyznaczających go w przestrzeni. 

Wrażenie  takie  potęgują  miejsca  postojowe  dla  samochodów  usytuowane  przy 

otaczających  plac  ulicach,  ale  po  stronie   płyty  placu  (południowa,  wschodnia  i 

zachodnia  krawędź  placu).  Rozwiązanie  takie  sprawia,  że  użytkownik  z  dalszej 

perspektywy ma wrażenie,  że  auta  stoją  na  placu,  a  otaczające  plac  pierzeje  z 

usługami  w parterach są dalekie,  niedostępne i  zupełnie  z placem niepowiązane. 

Projekt  zakłada  odwrócenie  takiego  układu  i  sytuowanie  miejsc  postojowych  po 

stronie usług.

Ważnym  zagadnieniem  projektowym  było  również  połączenie  Nowego  Rynku 

z ul. Tumską.  Zależało  nam  aby  przedłużenie  ulicy  Tumskiej  na  placu  stanowiło 

w dalszym  ciągu  bezpieczną  i  atrakcyjną  dla  pieszych  przestrzeń,  stąd  decyzja 

o wprowadzeniu  w  tej  części  Placu  priorytetu  ruchu  pieszego  z pozostawieniem 

niezbędnego ruchu kołowego (opisane w pkt. 2.1). Narożnik płyty placu zbliżony do 

ul. Tumskiej uzyskał utwardzone poszerzenie połączone z chodnikiem w południowej 

części ul. Królewieckiej i wyjściem z ul. Tumskiej szerokim przejściem dla pieszych. 

Posadzka wschodniej  części placu w swojej  formie i  rozwiązaniach materiałowych 

łączy się i przechodzi w alejki centralnej części Nowego Rynku, która w tym obszarze 

ma charakter parkowy. Miękkie, obłe formy parkowe znajdują się wokół istniejących 

drzew we wschodniej części Rynku dodatkowo wzmacniając powiązanie tych dwóch 

stref.

Centralna  część  placu,  o  charakterze  rekreacyjnym, zorganizowana została  wokół 



obiektu  symbolizującego  nieistniejący  już  budynek  „Podkowy”.  Jego  obrys  oraz 

kubatura  został  odtworzony  za  pomocą  kompozycji  zimozielonych 

prostopadłościanów  (formowane  wysokie  żywopłoty  lub  konstrukcje  stalowe 

z siatkami pokrytymi zimozielonymi pnączami w przypadku rozwiązania z parkingiem 

podziemnym), które zostały tak rozmieszczone, aby przywołać ściany nieistniejącego 

już  budynku  nie  powodując  bariery  i  odseparowania  przestrzeni  wewnątrz  i  na 

zewnątrz „Podkowy”. Użytkownik placu najpierw ma wrażenie, że na środku Rynku 

znajduje się zwarta kubatura by po kilku krokach i zmianie perspektywy odkryć, że 

do  wnętrza  „obiektu”  prowadzą  kolejne  szczeliny/ wejścia.  Biegną  do  nich  liczne 

ścieżki  parkowe o miękkim swobodnym przebiegu. Kompozycja alejek uwzględnia 

również  najważniejsze  kierunki  ruchu  pieszego  na  placu,  w  tym  obecnie 

funkcjonujące chodniki i ścieżki. Przy alejkach znajdują się ławki, latarnie parkowe i 

kosze  na  śmieci,  tereny  pomiędzy  utwardzeniami  zaprojektowane  zostały  jako 

powierzchnie  biologicznie  czynne  z nawierzchniami  trawiastymi  lub  żwirowymi  z 

nasadzeniami  formowanych  kulistych  tawuł  japońskich  w  różnych  odmianach, 

dających wrażenie różnorodności kolorystycznej i przestrzennej.

W przypadku  wariantu  bez  parkingu  podziemnego  zakłada  się  brak  konieczności 

wycinki większości drzew, a jedynie ich pielęgnację.

Wewnątrz  „odtworzonego”  budynku  „Podkowy”  znajduje  się  odmienny  krajobraz 

parku miejskiego. Ta część Nowego Rynku zaprojektowana została jako kameralna 

wyciszona  od  zgiełku  miasta  strefa  rekreacji  miejskiej.  Odseparowana  od 

otaczających ulic ścianą zieleni tworzącej zarys „Podkowy” dodatkowo przestrzeń ta 

została zagłębiona w stosunku do terenu otaczającego o ok. 0,5m. Otaczające placyk 

schody terenowe (oraz pochylnie) tworzą rodzaj amfiteatru. Sama płyta obniżonej 

części  placu posiada wypiętrzone ławki kamienne z drewnianymi siedziskami oraz 

wodotryski  –  stanowiące  letnią  atrakcję  dla  dzieci  i  dorosłych.  Proponowane 

wodotryski  zaprojektowane  są  jako  fontanna  sucha,  tj.  z  niecką  ukrytą  pod 

powierzchnią płyt posadzki placu. Takie rozwiązanie daje możliwość przechodzenia 

pod  strumieniami  wody  i  sprawia,  że  fontanna  nie  jest  jedynie  obiektem  do 

oglądania, a także umożliwia dowolną aranżację placu w momencie kiedy fontanna 

jest  wyłączona.  Rysunek  posadzki  placu  składa  się  z  kompozycji  ciemnoszarych 

pasów na  szarym tle  powierzchni  brukowanej.  W celu  powiązania  i  wzmocnienia 

elementów identyfikujących miejsce takie samo rozwiązanie materiałowe proponuje 

się zastosować we wschodniej części Nowego Rynku (strefa woonerf)

W pobliżu  obniżonego  placu  zlokalizowane  zostały  również  stanowiska  do  gry  w 

szachy – oferta dla starczych użytkowników. Dodatkowo kameralny charakter placu 

podkreśla i  buduje jego oświetlenie – oprawy oświetleniowe mocowane są do lin 



rozpiętych ponad placem – tworząc tym samym jego „sufit”.

Północną  pierzeję  placu  stanowi  budynek  „Antypodkowy”.  Przy  braku  możliwości 

ingerencji  w  w/w  budynek,  w  celu  zneutralizowania  jego  dominacji  w  północnej 

części  placu  przy  „Podkowie”  zaproponowano  konstrukcje  stalowe  porośnięte 

częściowo zimozielonymi pnączami przeznaczone na czasowe wystawy, ekspozycje, 

stoiska promocyjno-handlowe.

W  zachodniej  części  Rynku  zakłada  się  przebudowę  układu  komunikacyjnego  – 

poszerzenie  ciągu pieszego  wzdłuż  pierzei  placu  z  wyeksponowaniem istniejących 

drzew,  zlokalizowanie  miejsc  postojowych.  Ze  względu  na  bezpieczeństwo  ruchu 

proponuje się wprowadzenie progów zwalniających na jezdni.

2.4 wariant z parkingiem podziemnym

Zgodnie  z  wytycznymi  Zamawiającego  uwzględniono  możliwość  budowy  parkingu 

podziemnego na obszarze południowej części Nowego Rynku.

W tym przypadku konieczna jest:

– wycinka drzew znajdujących się w centralnej części placu (poza najbardziej 

wartościowymi w północno-zachodniej części placu)

– przebudowa sieci ciepłowniczej

– przebudowa sieci telekomunikacyjnej (fragment północno-wschodni)

– przebudowa sieci wodociągowej

Wjazd i wyjazd z parkingu przewidziano pochylniami z pasa ruchu ulicy znajdującej 

się w zachodniej części placu dla jadących w kierunku północnym.

Parking  z  racji  swojej  powierzchni  (przekroczone  5000  m2)  podzielony  jest  na 

2 strefy pożarowe. Proponowane rozwiązanie daje możliwość 209 miejsc postojowych 

na  1  kondygnacji  parkingu.  Przewidziano  2  wyjścia  z  parkingu  wyposażone 

dodatkowo w windę osobową. Wyjście w północnej części placu znajduje się w jednej 

z brył prostopadłościanu zieleni („Podkowa”). Jako dodatkowe wyjścia ewakuacyjne 

przewiduje się pochylnie.

2.5 toalety publiczne

W projekcie zdecydowano się na zmianę lokalizacji  toalet publicznych. Jako nową 

lokalizację  wyznaczono  jeden  z  prostopadłościennych  elementów  symbolizujących 

„Podkowę” w północnej części placu. W jednym module projektuje się 2 toalety – 

męską  i  damską  przystosowane  również  dla  osób  niepełnosprawnych.  Budynek 

toalety  obrośnięty  jest  zimozielonymi  pnączami  i  tym  samym  nawiązuje  do 

otaczających go brył zieleni.


