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1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
 

Podstawowe założenie koncepcji to stworzenie nowej jakości przestrzeni będącej centralnym punktem 
dla ruchu turystycznego w Płocku. To właśnie tu, w obrębie placu Obrońców Warszawy i schodów 
Broniewskiego zaczynać się i kończyć ma wizyta w dawnej stolicy Polski. Stąd ,pozostawiając samochód na 
podziemnym parkingu lub opuszczając autokar u podnóża wiślanej skarpy (koncepcja zakłada przeniesienie 
postoju autobusów na ślepą część ul. Rybaki), ruszyć będzie można w kierunku płockich zabytków bądź 
malowniczych miejsc rozsianych wzdłuż brzegu rzeki (molo, plaża, jaskinie na Wzgórzu Tumskim itp.).  

Połączona z parkingiem podziemna przestrzeń pod schodami, poza bezkolizyjnym połączeniem 
oddzielonych ulicą Mostową odcinków schodów Broniewskiego, umożliwi organizację wielorakiego rodzaju 
imprez kulturalnych oraz wystaw czasowych poza sezonem letnim. 

To wnętrze o niepowtarzalnym charakterze, może samo w sobie stanowić ponadlokalną, całoroczną 
atrakcję, gdzie kultura i sztuka współistnieć będzie z funkcją komunikacyjną. 
 
1.1 Plac Obrońców Warszawy  
 

Nowa aranżacja części północnowschodniej placu po przesunięciu pomnika J. Piłsudskiego w nową, 
bardziej odpowiednią dla skali rzeźby lokalizację i usunięcie towarzyszących mu świerków, da lepszą i bardziej 
godną możliwość obchodów świąt narodowych, a co równie ważne, otworzy na nowo układ kompozycyjny 
całego placu na główny obiekt, czyli budynek kamery pruskiej. Jednocześnie, w nowej zgeometryzowanej 
formie powrócą niesymetrycznie rozrzucone klomby zieleni niskiej pomiędzy szpalerami kasztanowców.  

Nastąpi kompozycyjno-funkcjonalne scalenie części północnej i południowej poprzez wyłączenie z 
ruchu kołowego fragmentu ulicy T. Kościuszki (przecinającego plac ) oraz wspólną promienistą osnowę 
projektową. 

 
Dodatkowo koncepcja przewiduje wyposażenie placu w interaktywne, zamgławiające fontanny. 

Umożliwią one (szczególnie młodszej części odwiedzających) bezpośredni kontakt z wodą w czasie upałów,  
o co nie łatwo w tym rejonie miasta.  

Rozrzucone pod okapami kasztanowców, oświetlone stoły z ławkami, dadzą wszystkim grupom 
użytkowników przytulne miejsce do biernego odpoczynku na świeżym powietrzy w otoczeniu zieleni. 

 
Pomimo historycznego uzasadnienia, nie zakładane jest odtworzenie altany koncertowej,  

by nie wytwarzać niepotrzebnej konkurencji dla przeznaczonego do tego celu pobliskiego amfiteatru 
płockiego.. 

 
Powyżej opisane działania, przywrócą dawnemu Collegien Platz jego unikatowy w skali kraju charakter 

„ogrodowego” placu, będącego symbolicznym „środkiem” klasycystycznej dzielnicy administracyjnej. 
 

1.2 Schody Broniewskiego 
 
Rozpoczynające się u stóp pomnika Broniewskiego modernizowane schody, mają zachować łączność 

estetyczną z nowym placem Obrońców Warszawy. Przejawiać się będzie ona w zastosowaniu jednolitych 
materiałów wykończeniowych, romboidalnym wzorze posadzki oraz układzie klombów roślinnych. 

 
Zmodernizowane schody wzbogacone zostaną o urządzenia ułatwiające poruszanie  

się niepełnosprawnym oraz innym nie podejmującym trudu wspinania się na wiślaną skarpę o własnych siłach. 
Będzie to wyposażony w wydajną windę tunel, łączący ukryty pod płytą placu parking podziemny z dawnym 
„Barem pod Schodami” oraz ruchomą , wahadłową platformą obsługującą odcinek od baru do podnóża skarpy.  

Wielofunkcyjny tunel zbudowany pod schodami, będzie miał zmienny przekrój, a jego wysokość wahać 
się będzie od ok. 3,5 m w części pod ulicą Mostową, aż do 14 m w górnej, sąsiadującej z parkingiem. Ściany tej 
swoistej groty wykończone zostaną materiałem przywodzącym skojarzenia z jaskiniami na wzgórzu Tumskim. 
Wpuszczone do wewnątrz światło poprzez otwory w podstopniach oraz bocznych ścianach konstrukcji 
odgrywać będzie spektakl na surowych blokach piaskowca. W nocy zaś zaobserwować da się zjawisko 
odwrotne, to promienie wydobywające się z podziemnych pomieszczeń urozmaicą spacer po zmroku.  
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Posadowiona na palach lub kolumnach, skrzyniowa konstrukcja tunelu pod schodami, ma również 
pełnić rolę stabilizującą dla całej skarpy i zabezpieczać przed osuwiskami w rejonie historycznych obiektów 
zlokalizowanych na jej koronie, szczególnie parafii Przemienienia Pańskiego.  
 

Wszystkie prace zarówno w rejonie schodów Broniewskiego jaki i na Placu Obrońców Warszawy, 
ożywią tą tak bliską starówki, a pomimo tego omijaną przez ruch turystyczny i samych mieszkańców Płocka 
ważną historycznie, a zarazem piękną część miasta. 

 
SKRÓCONY PROGRAM FUNCJONALNO UŻYTKOWY 
 
2.1 Główne strefy w obrębie terenu opracowania 
 

Układ Strefy zgodny ze schematem na planszy nr 1 
 
Ogródki restauracyjne lokalizowane będą po wschodniej i zachodniej stronie placu w strefach ruchu 

pieszego.  
Imprezy lokalne, takie jak koncerty, kiermasze, jarmarki lub wystawy np. ogrodnicze, sadownicze, 

pszczelarskie, obywać się mogą w rozstawianych obiektach tymczasowych na płycie placu w centralnej części 
ponad parkingiem podziemnym. 

Przez cały rok kameralne koncerty, uroczystości jubileuszowe lub rocznicowe, mogą być organizowane 
we wnętrzu tunelu „Jaskini”.  
 
2.2 Sposób separowania wskazanych stref 

 
Odseparowane zostaną jedynie strefy związane z komunikacją kołową poprzez istniejące już 

wyniesienie terenu placu oraz wszystkich przejść dla pieszych (przejście przez ulicę Mostową, Rybaki i Bulwar 
nad Wisłą). Koncepcja zakłada przenikanie się wszystkich stref, bez wyraźnych granic w postaci ogrodzeń czy 
innego typu barier (z wyjątkiem bolard na przecięciu się placu i śladu ulicy T. Kościuszki). Dąży się do stworzenia 
jednej spójnej, wielofunkcyjnej przestrzeni. 
 
2.3 Organizacja ruchu 

 
Podstawowym założeniem jest możliwie największe ograniczenie ruchu kołowego z maksymalnym 

ułatwieniem dla ruchu pieszego. Najistotniejszą zmianą będzie wyłączenie z ruchu ulicy T. Kościuszki  
i wyniesienie nawierzchni placu w jej śladzie. Dodatkowo wygrodzenie jej barierami opuszczanymi jedynie dla 
pojazdów uprzywilejowanych. 

 
Dwukierunkowy ruch samochodów będzie przeprowadzony po zachodniej stronie placu, gdzie również 

dopuszczone zostanie parkowanie pojazdów odseparowanych widokowo od strony jego wnętrza. Będzie to 
możliwe dzięki zachowaniu wyniesienia terenu z liniowymi schodami. 

Wschodnia ulica zostanie zamieniona na strefę zamieszkania (oznakowaną znakiem D-40)  
z dopuszczeniem ruchu pojazdów jedynie dla dostaw i dojazdu do posesji  

Autobusy poruszać się będą jedynie ulicą Kolegialną, a przystanek komunikacji miejskiej przesunięty 
zostanie z osi budynku dawnej Kamery Pruskiej poza obszar placu Obrońców Warszawy na wschód wzdłuż 
trasy. 
 
2.4 Nowe obiekty architektoniczne 
 

W ramach koncepcji powstaną dwa ściśle ze sobą powiązane obiekty architektoniczne, tj: 

 dwukondygnacyjny parking podziemny o kubaturze ok. 28 000 m3, mieszczący 268 samochodów 
osobowych. W jego obrębie znajdzie się również pomieszczenie ochrony, ogólnodostępna toaleta, punkt 
informacyjny oraz punkt gastronomiczno-usługowy.  

 wielofunkcyjny tunel „Jaskinia” ulokowany pod górną częścią schodów Broniewskiego o kubaturze  
ok. 7 800 m3. Ma on być łącznikiem pomiędzy górną stacją ruchomej platformy (zaadaptowany obiekt 
dawnego baru pod Schodami), a szybem windy wynoszącym użytkowników na poziom placu Obrońców 
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Warszawy. Jednocześnie ma się stać przestrzenią do organizacji kameralnych imprez kulturalnych i wystaw. 
„Jaskinia” pomieści jeszcze lokal gastronomiczny, toalety oraz pomieszczenie obsługi ruchomej platformy. 

2.5 Zieleń  
 
Na terenie placu oraz otoczenia schodów Broniewskiego, planuje się jedynie nieliczne wycinki dużych 

drzew (schemat na planszy nr 1), które zostaną z nawiązką zrekompensowane nasadzeniami drzew, ale także 
krzewów i bylin okrywowych różnych gatunków rodzimych.  

Wszystkie klomby i trawniki w obrębie placu przewiduje się jako nawadniane automatycznie z użyciem 
dedykowanych do terenów publicznych linii kroplujących i zraszaczy wynurzalnych.  
 
2.6 Mała architektura  

 
Wszystkie elementy wykonane zostaną z trzech materiałów: stali typu corten, drewna i kamienia 

syntetycznego. Liniowe ławki w części rekreacyjnej to bloki kamienne z drewnianymi siedziskami  
i wykończeniem z metalu. Pod okapem kasztanowców w miejscach uzupełnień szpalerów, zainstalowane 
zostaną stoły z okrągłymi siedziskami, przez których otwarte środki wyrastać będą nowe drzewa. Drewniano 
metalowe siedziska o różnych formach stanowić będą wyposażenie rejonu schodów. We właściwym nasyceniu i 
lokalizacjach pojawią się metalowe kosze i stojaki rowerowe o prostym nowoczesnym designie.  
 
2.7 Reklama 
 

Obowiązywać będzie całkowity zakaz lokalizowania reklam na elewacjach budynków wokół placu,  
z wyłączeniem szyldów o uzgodnionej z właściwym konserwatorem zabytków formie.  
 
2.8 Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych,  
 

Wszystkie rozwiązania dostosowane maja być do najnowszych tendencji budowlanych w zakresie 
geotechniki, energooszczędności, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, retencji wody opadowej 
(zbieranie, i gromadzenie wody ze wszystkich powierzchni utwardzonych w obrębie inwestycji i późniejsze jej 
wykorzystanie do nawadniania terenu i jako „woda szara”). 

  
2.9 Oświetlenie i monitoring placu  
 

Oświetlenie terenu odbywać się będzie poprzez nowoczesne lampy z energooszczędnymi źródłami 
światła. Występuje 6 rodzajów:  

 Słupowe – w rejonie śladu ul. T. Kościuszki  

 Lampiony w formie pierścieni  – nad stołami w alei kasztanowców 

 Niskie słupki 30-60 cm – w alejach kasztanowców 

 W posadzce (najazdowe) – rozmieszczone punktowo na przecięciu się osnowy projektowej 

 Liniowe (ambientowe) – w podłużnych ławkach, siedziskach i podstopniach schodów  

 Zalewowe/spotowe – (do oświetlenia pomników i najciekawszych elementów zagospodarowania terenu  
i wybranych drzew)  

 
Na obszarze objętym koncepcją znajdzie się monitoring z wykorzystaniem obrotowych kamer  

IP o wysokiej rozdzielczości typu rybie oko, działających również w nocy. Kamery rozmieszczone zostaną  
w kluczowych miejscach terenu na słupach lub elewacjach budynków i połączone ze stanowiskiem 
monitorowania w obiekcie parkingu podziemnego poprzez linie światłowodowe.  

 
2.10. Stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych 

 
Wszystkie stosowane materiały budowlane będą posiadały najwyższą trwałość, stosowne atesty  

i certyfikaty oraz zgodność z normami budowlanymi. 
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3. WYKAZ ISTOTNYCH W KREACJI IDEI URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 
 
Lp. Urządzenie Parametr podstawowy wartość Jednostka miary Ilość 
1 Dźwig osobowy wraz z obudową szybu – parking ładowność osób 10 

 
szt. 1 

2 Dźwig osobowy  
wraz z przeszkloną obudową szybu – tunel  

ładowność osób 30 
 

szt. 1 
 

3 Ruchoma platforma wahadłowa wraz z szynami 
jezdnymi, napędem hydraulicznym 

ładowność osób 30 Komplet 2 
 

4 Stacja transformatorowa do zasilania platform  moc kVA 4000 szt. 1 
5 Stacja transformatorowa do obsługi  parkingu i 

tunelu wraz ze wszystkimi urządzeniami i 
instalacjami 

moc kVA 4000 szt. 1 

6 Wymuszona instalacja wentylacyjna – parking 
 

Ilość wymian  powietrza na 
godzinę 

4 komplet 1 

7 Klimatyzacja –  tunel  wydajność m3/h   komplet 1 
8 System oddymiania – tunel  wydajność m3/h 250 000  1 
9 System sygnalizacji pożarowej – parking  typ SSP komplet 1 

10 Sieć światłowodowa wraz z serwerownią – cały teren 
 

mb 3000 
 

Komplet 1 

11 System oddymiania – parking wydajność 
m3/h 

250 000 Komplet 1 

12 System poboru opłat parkingowych wraz z kontrolą 
czasu postoju wjazd/wyjazd 

identyfikacja tablic 
rejestracyjnych 

Tak komplet 1 

13 Przepompownia wód opadowych parking podziemny wydajność m3 wody/h 160 komplet 1 
14 Przepompownia wód opadowych teren schodów 

Broniewskiego 
wydajność m3 wody/h 90 komplet 1 

15 Instalacja nawadniająca powierzchnia m2 2 200 komplet 1 
 
4. SZACYNKOWY KOSZT REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 
 

Poniższe koszty oszacowano na podstawie analiz podobnego typu inwestycji. W przypadku parkingu 
podziemnego mowa o dwóch tego typu obiektach w Krakowie, gdzie średni koszt budowy jednego stanowiska 
parkingowego wyniósł 100 tyś złotych. Koszt Tunelu „Jaskini” oszacowano jako średni koszt powierzchni 
biurowej o wysokim standardzie. Natomiast nakłady potrzebne do budowy ruchomej platformy przyrównano 
do kosztów budowy zbliżonej kolejki na Kamienną Górę w Gdyni (6,5 mln zł).  

 
Lp. Element Jedn. Miary Koszt jedn. Ilość Wartość 
p1 parking podziemny m2 3 500,00 7 800 27 300 000,00    

2 tunelu "Jaskinia" m3 1 500,00 7 544 11 316 000,00    

3 drogi i ciągi piesze m2 250,00 19 337 4 834 250,00    

4 zagospodarowanie terenu zielenią m2 200,00 2202 440 400,00    

5 przesunięcie przystanku autobusowego Komplet 80 000,00 1 80 000,00    

6 przesunięcie pomnika Komplet 150 000,00 1 150 000,00    

7 budowa oświetlenia Komplet 450 000,00 1 450 000,00    

8 fontanny multimedialne Komplet 350 000,00 3 1 050 000,00    

9 ruchoma platforma Komplet 7 500 000,00 1 7 500 000,00    

10 przebudowa instalacji kanalizacji Komplet 650 000,00 1 650 000,00    

11 przebudowa instalacji elektrycznej Komplet 350 000,00 1 350 000,00    

12 przebudowa instalacji teletechnicznych Komplet 450 000,00 1 450 000,00    

SUMA 54 570 650,00 

 
 


