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W dniach 29 lutego 2016 roku i 1 marca 2016 roku odbyło się posiedzenie Sądu konkursowego, na którym sędziowie jako zespół 
pomocniczy Kierownika Zamawiającego dokonali oceny spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w 

regulaminie konkursu oraz oceny prac konkursowych. Sąd konkursowy podjął obrady, w których udział wzięli: 

1. przewodniczący mgr inż. arch. Krzysztof Janusz Kwiatkowski, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów; członek 

Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 

2. zastępca przewodniczącego mgr inż. arch. Jolanta Przygońska, urbanistka, Prezes Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów; 

3. dr inż. arch. Ewa Brach, członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów; 

4. mgr inż. arch. Tomasz Królikowski, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów; 

5. dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, pracownik Pracowni Ochrony i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów; 

6. Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie Miasta Płocka; 

7. Aneta Pomianowska – Molak Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka; 

8. Sekretarz sądu konkursowego Anna Koperska (bez prawa głosu) Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta 

Płocka 

W dniu 15 lutego 2016 roku do godz. 15.00 do siedziby Urzędu Miasta Płocka wpłynęło 14 prac oznaczonych następującymi 

godłami: 

1.  70DC52 

2.  12AB56 

3.  90MT31 

4.  59GH10 

5.  36AZ81 

6.  20AM16 

7.  49VK26 

8.  13JW25 

9.  24CB22 

10. 34KH82 

11. 27JK06 

12. 56AB78 

13. 20AD16 

14. 191210 
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Po sprawdzeniu kompletności i zawartości złożonych prac konkursowych wszystkie prace zostały zaliczone do spełniających 

wymagania określone w warunkach konkursu i zakwalifikowane do grupy „O", pomimo stwierdzenia uchybień: 

Hasło pracy Rodzaj uchybienia Waga uchybienia Ocena formalnoprawna 

191210 

Hasło winno składać się z sześciu 

różnych i niepowtarzających się znaków, 
w tym kolejno dwóch cyfr, dwóch liter i 

dwóch cyfr 

Nieistotna 

Pomimo niewłaściwej struktury hasła nie wystąpiły 
żadne okoliczności umożliwiające zidentyfikowanie 

autora pracy przed rozstrzygnięciem Sądu 
konkursowego, wobec czego brak jest podstaw do jej 

odrzucenia i orzeczenia o braku dalszego udziału w 
postępowaniu. 

27JK06 
Część graficzna opracowania winna być 
przedstawiona na planszach w formacie 

A1 

Nieistotna 

Plansze nieznacznie przekraczają format A1, gdyż 

posiadają format 60x100 cm, jednakże pole powierzchni 
plansz w ilości 3 (1,8 m²) nie przekracza 

dopuszczalnego pola ekspozycji w ilości 6 plansz o 
formacie A1 (3,00 m²), tym samym nie narusza prawa 

do swobodnej i równej konkurencji pomiędzy 
uczestnikami konkursu, wobec czego brak jest podstaw 
do jej odrzucenia. 

13JW25 

Część opisowa dotycząca koncepcji 
zagospodarowania powinna zawierać, 

między innymi szacunkowy koszt 
realizacji zadania inwestycyjnego 

Nieistotna 

Część opisowa koncepcji zagospodarowania winna 
zawierać określone w regulaminie pozycje, w tym 
szacunkowy koszt realizacji. Brak takiej pozycji nie 

dyskwalifikuje pracy konkursowej, gdyż uwarunkowania 
ekonomiczne przedsięwzięcia nie podlegają ocenie 

merytorycznej. 

59GH10 

36AZ81 

36AZ81 
Każda plansza winna zostać zapisana w 
odrębnym pliku w formacie PDF 

Nieistotna 

Obraz plansz został dostarczony w formacie JPG. 
Otwarcie plików JPG nie stwarza żadnych problemów 

technicznych, a także przetworzenie ich na pliki w 
formacie PDF, tak więc brak jest podstaw do odrzucenia 
pracy konkursowej. 
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36AZ81 

Część opisowa opracowania winna zostać 
wykonana w formie papierowej na 
formacie A4 z okładką i spisem treści w 

ilości nie większej niż 4 ponumerowane 
strony, które należy trwale oprawić wraz 

z okładką z tytułem opracowania i 
hasłem w sposób uniemożliwiający 
dekompletację i załączyć do pracy 

konkursowej w 3 egzemplarzach 

Nieistotna 

Do pracy konkursowej złożono dwa różniące się od 

siebie komplety części opisowych. Ponieważ jeszcze 
przed upływem terminu do składania prac złożono nowy 

komplet części opisowej, jako właściwy, z zachowaniem 
wszelkich form anonimowości bez możliwości 
zidentyfikowania autora pracy przed rozstrzygnięciem 

Sądu konkursowego brak jest podstaw do odrzucenia 
pracy konkursowej. 

13JW25 

Koncepcja projektu zagospodarowania 

placu winna zostać wykonana w skali 1: 
500 na jednej planszy z zachowaniem 
orientacji geograficznej. Koncepcja 

zagospodarowania terenu schodów 
Broniewskiego ze wskazaniem powiązań 

z nabrzeżem Wiślanym winna zostać 
wykonana w skali 1: 500 na jednej 
planszy z zachowaniem orientacji 

geograficznej. 

Nieistotna 

W pracy konkursowej nie została zachowana skala 1: 

500 w części zagospodarowania placu oraz w części 
zagospodarowania schodów, jednakże autorom udało 

się zachować czytelność koncepcji zagospodarowania 
terenu pomimo znacznego utrudnienia sobie warunków 
prezentacji koncepcji, wobec czego brak jest podstaw do 

jej odrzucenia. 

27JK06 

Koncepcja zagospodarowania terenu 

schodów Broniewskiego ze wskazaniem 
powiązań z nabrzeżem Wiślanym winna 
zostać wykonana w skali 1: 500 na 

jednej planszy z zachowaniem orientacji 
geograficznej. 

 

Nieistotna 

Praca konkursowa nie przedstawia powiązania schodów 

Broniewskiego z nabrzeżem. Należy uznać, że 
rozwiązania komunikacji pionowej na Skarpie ze 
stacjami przystankowymi są tym powiązaniem, choć 

przedstawionym jedynie na przekrojach, dlatego Sąd 
konkursowy uznał, że brak jest podstaw do odrzucenia 

pracy. 

12AB56 

Koncepcja zagospodarowania terenu 

schodów Broniewskiego ze wskazaniem 
powiązań z nabrzeżem Wiślanym winna 

zostać wykonana w skali 1: 500 na 
jednej planszy z zachowaniem orientacji 

geograficznej. 

Nieistotna 

Praca konkursowa nie przedstawia powiązania schodów 
Broniewskiego z nabrzeżem w skali 1:500. Należy 

uznać, że rozwiązania powiązań na rysunku oświetlenia 
terenu i ścieżki przyrodniczo-historycznej, choć 
przedstawione jedynie na schematach, wykonują 

wskazany obowiązek z zachowaniem czytelności, 
dlatego Sąd uznał, że praca winna zostać dopuszczona 
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do dalszego postępowania. 

Sąd konkursowy po dokonaniu analizy formalnoprawnej złożonych prac dokonał oceny merytorycznej prac konkursowych zgodnie z 
kryteriami przyjętymi w Regulaminie konkursu. Indywidualna ocena punktowa dokonywana przez członków Sądu konkursowego 

nie podlega publikacji. Oceną każdej z prac jest średnia arytmetyczna punktów uzyskanych od wszystkich członków Sądu 
konkursowego uprawnionych do oceny prac konkursowych. Po otwarciu kopert umożliwiających identyfikacje uczestników 

konkursu, Sąd konkursowy stwierdził braki formalne. Zgodnie z regulaminem konkursu koperta oznaczona hasłem pracy winna 
zawierać : 

1) Kartę identyfikacyjną uczestnika – załącznik nr 6 do regulaminu konkursu; 

2) Oświadczenie o prawach autorskich - załącznik nr 3 do regulaminu konkursu (zmieniony Zarządzeniem Nr 1303/2015 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 listopada 2015 roku, przekazany uczestnikom dopuszczonym do udziału w konkursie 

pismem z dnia 30 listopada 2015 roku). 

Po otwarciu kopert stwierdzono następujące braki formalnoprawne w pracach oznaczonych hasłem: 

Hasło pracy Rodzaj uchybienia Ocena formalnoprawna 

70DC52 

Brak oświadczenia o prawach autorskich - 

załącznik nr 3 do regulaminu konkursu 
(zmieniony Zarządzeniem Nr 1303/2015 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 

listopada 2015 roku, przekazany 
uczestnikom dopuszczonym do udziału w 

konkursie pismem z dnia 30 listopada 2015 
roku) 

W przypadku uzupełnienia na wezwanie Organizatora 
wymaganych dokumentów uchybienie nie ma 

istotnego znaczenia w dalszym udziale prac w 
postępowaniu konkursowym. 

12AB56 

59GH10 

36AZ81 

20AM16 

13JW25 

24CB22 

27JK06 

Wobec powyższego, decyzją Sądu konkursowego zobowiązuje się Organizatora konkursu do wezwania autorów wyróżnionych prac 
do uzupełnienia braków formalnoprawnych. Jednocześnie Sąd konkursowy zastrzega, iż autorom prac wyróżnionych, którzy nie 

uzupełnią wskazanych przez Sąd konkursowy dokumentów nie przysługuje wypłata nagrody pieniężnej z tytułu nagrody lub 
wyróżniania z braku możliwości swobodnego dysponowania przez Organizatora treścią wyróżnionych prac konkursowych. 
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Prace konkursowe w wyniku werdyktu Sądu konkursowego uzyskały: 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

 

Hasło pracy: 
36AZ81 

Dane identyfikacyjne uczestnika: 
Zespół autorski: 

Michał Wolski, Joanna Jaskułowska 

Liczba przyznanych punktów: 
432 

Średnia arytmetyczna punktów: 

61,71 

 

Plac w części północnej od ul. T. Kościuszki oraz na południe od tej ulicy został ukształtowany na jednym poziomie, nastąpiło 

wyrównanie poziomu całości placu z atrakcyjnym zamknięciem południowej krawędzi placu poprzez kreację symetrycznych 
schodów prowadzących do schodów Broniewskiego. Symetrię schodów dopełnia funkcja usługowa w ścianie przewyższenia placu. 

Ciekawym pomysłem jest ślad rzutu nieistniejącej cerkiewki w posadzce placu, choć konieczność takiego zabiegu nie jest 
oczywista. Praca uzupełniona jest o zabudowę mieszkaniową na Rybakach oraz o zabudowę kubaturową za Kamerą Pruską. 
Zabudowa ta wraz z zabudową w kwartałach przy placu uzupełnia program użytkowy i funkcjonalny całości placu, tak aby był 

kompletny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju tego fragmentu miasta. Wszystko to służy do wyzwolenia różnorodnych 
funkcji, tak aby plac wraz ze schodami Broniewskiego stały się trwałym i żywotnym elementem w służbie lokalnej społeczności i 

turystów. Układ komunikacji pionowej służącej do pokonania wysokości około 40 m został rozwiązany poprzez platformę 
poręczową, tak więc autorzy pracy udzielili w tym zakresie jedynie częściowej odpowiedzi, gdyż jest to tylko rozwiązanie 
zastępcze. Lokalizacja miejsc postojowych przewidziana jest za Kamerą pruską poza obszarem opracowania. Praca jako jedyna 

powiązała teren placu i schodów Broniewskiego z terenami zewnętrznymi. Domknięcie placu w części północnej przy Kamerze 
pawilonami stałymi nie przekonuje Sądu, gdyż umieszczenie przeszklonych pawilonów, choć symetryczne, na klasycystyczny 
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placu zamyka wgląd w północną pierzeję placu z budynkiem Kamery. Natomiast zamknięcie placu od strony południowej 

podwyższeniem placu może niekorzystnie oddziaływać na widoczność pierzei, jak i warunki użytkowe budynków w tej części 
placu, co wymaga dodatkowych analiz przestrzennych. Zabudowa uzupełniająca na Rybakach, na zapleczu Kamery i w 

okolicznych kwartałach wydaje się koniecznością w aktywizacji tej części miasta, choć wymaga analiz historycznych i 
urbanistycznych z powodu utraty założeń pierwotnego zamierzenia ogrodowego na osi wschód-zachód. Autorzy nie pokusili się o 
skuteczną analizę korzyści z lokalizacji pawilonów stałych lub tymczasowych ustawianych okazjonalnie Na rysunku 

zagospodarowania autorzy nie wykazali terenu do ograniczenia ruchu samochodowego w sprzeczności z opisem, a ta 
problematyka wymaga pogłębionych studiów nad ograniczeniem lub wykluczeniem ruchu samochodów, usprawnieniem ruchu 

rowerowego, pierwszeństwem ruchu pieszego i zdefiniowaniem rekreacji na obszarze całego placu. Pracę należy szczególnie 
docenić za bardzo dobrze przygotowany materiał wyjściowy, który umożliwia prawidłową i wszechstronną oceną zastosowanych 
rozwiązań idei zagospodarowania placu i schodów, jednakże sam efekt idei wydaje się niepełny i niedopowiedziany. Rozwiązania 

szczegółowe w jednym miejscu dają konkretną odpowiedź na zadane pytania, tak jak ostra południowa krawędź placu po 
wyrównaniu poziomów placu, wprowadzenie cieku wodnego, jako świadka geologicznej historii miejsca, czyli jaru, w którym 

aktualnie prowadzone są schody Broniewskiego. Z drugiej strony autorzy nie przedstawili klarownej idei zarówno w prowadzeniu 
komunikacji pionowej, w analizie wykorzystania części podziemnej placu poza częścią usługową pod południową krawędzią placu, 
ekspozycji szpalerów drzew na klasycystycznym placu, gdyż nie podjęli próby ingerencji w układ istniejącej roślinności 

zakłócającej czytelność klasycystycznego placu z dwoma szpalerami drzew, nie analizują uzupełnień bylin i roślinności średniego 
piętra w pasach izolacyjnych od ulic wzdłuż placu, jak i wstydliwie pominęli istotny problem organizacji wszystkich miejsc 

publicznych z braku wskazania miejsca na toalety ogólnodostępne w obrębie placu lub schodów. Zaletą konkursów na ideę jest 
możliwość swobodnej kreacji przestrzeni bez ograniczeń realizacyjnych z odniesieniem się do wszelkich problemów w zarządzaniu 

miejscami publicznymi, dlatego też należy uznać pracę za obiecującą, ale nierozstrzygającą. 
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Hasło pracy: 

59GH10 

Dane identyfikacyjne uczestnika: 

Zespół autorski: 
Bartłomiej Brzostek, Katarzyna Cap 

Liczba przyznanych punktów: 

397 
Średnia arytmetyczna punktów: 

56,71 

 

Najciekawsza praca pod względem pionowego rozwiązania komunikacyjnego na schodach Broniewskiego z wykorzystaniem kolejki 
górskiej z przystankami na placu w jego części południowej, przed i za ul. Mostową oraz dolną stacją u podnóża Skarpy. Z braku 
szczegółowej analizy tego bardzo pożądanego rozwiązania, Sąd nie może ustalić prawidłowości wprowadzenia trzech odcinków 

kolejki, może jedynie zalecić dalsze prace studialne z preferencjami do poprowadzenia jednego torowiska od korony Skarpy do jej 
podnóża ze względów na usprawnienie organizacji i ograniczenie kosztów utrzymania kolejki. Idea seledynowej wstążki 

prowadzącej przez cały układ schodów i placu, jako identyfikacji poszczególnych misji w przestrzeni miejskiej sprawdza się na 
nabrzeżu wiślanym i schodach Broniewskiego, ale zbyt mocno ingeruje w przestrzeń klasycystycznego placu. Wstążka to klarowny 
element spinający poszczególne miejsca, ale jej atrakcyjność z upływem czasu w okresie eksploatacji placu będzie zanikać. 

Jednocześnie praca wprowadza bogaty program funkcjonalny, ciekawie pokazany, ale zbyt mocno rozczłonkowany z powodu dużej 
liczby pawilonów skutkujących zaburzeniem przestrzeni placu. Zarzut ten utraciłby swą moc w przypadku zastosowania 

elementów przestawnych wprowadzanych czasowo na plac nawet w dużej liczbie, ale wyłącznie na czas organizowania imprez. W 
pracy konkursowej właściwie zdefiniowano zapotrzebowanie na parking podziemny pod powierzchnią placu, jednakże uzyskano 

małą ilość miejsc parkingowych, gdyż nie został przeanalizowany cały wolny teren w części północnej placu z całkowitym 
pominięciem południowej części placu, której ukształtowanie wysokościowe umożliwia swobodę kształtowania wjazdów i 
wyjazdów z parkingu podziemnego. Rampę wjazdową do parkingów w środku placu od ul. T. Kościuszki należy uznać za niezwykle 

nieprzyjazną dla przestrzeni placu. Nie znajduje również akceptacji ścieżka rowerowa dołączona do alei parkowych prowadzonych 
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w szpalerach drzew, albowiem nic nie stoi na przeszkodzie, aby ścieżka była elementem jezdni. Konsekwencją wprowadzenia 

ścieżek rowerowych na wewnętrzny teren placu jest wymuszona zmiana nawierzchni alei między drzewami. Taras widokowy na 
nabrzeżu stanowiący zakończenie lub początek seledynowej wstążki jest istotnym elementem przedstawionej idei, jako łącznik 

pomiędzy wodą, a ziemią, niemal jako znak nawigacyjny w postaci latarni umieszczonej na krawędzi brzegu i wody. 

 

Hasło pracy: 
191210 

Dane identyfikacyjne uczestnika: 
Zespół autorski: 

Paulina Bandura, Magdalena Filipiak, Iwona 
Zielińska, Amelia Tomczak 

Liczba przyznanych punktów: 
351 

Średnia arytmetyczna punktów: 

50,14 

 

Przedstawiona praca prawidłowo definiuje centralną część placu, nie ingeruje w spadki terenu w południowej części placu, co 
można uznać za rozwiązania prawidłowe, gdyż nie narusza integralności poszczególnych części placu z otaczającymi pierzejami. 
Spadki południowej części placu zostały wypełnione tarasami, których betonowe obramienia służyć mogą do swobodnego 

odpoczynku. Formuła placu to mocno otwarta przestrzeń z podkreśleniem rekreacyjnej funkcji placu, co należy uznać za bardzo 
cenne. Uzupełnienie wnętrza placu szpalerami drzew wokół pomnika Piłsudskiego i centralnego placyku nie znajduje żadnego 

uzasadnienia, gdyż powodują spoza osi głównej utracenie czytelnego wglądu z jednej strony na budynek Kamery, a z drugiej na 
pomnik Broniewskiego. Jest to praca zmierzająca jedynie do poprawienia stanu istniejącego z uwzględnieniem historycznych 
uwarunkowań, przeprowadzona poprzez układ regularny z nawiązaniem do tradycji układu parkowego z czasów, gdy plac został 

zabudowany budynkiem cerkwi, z których autorzy otrzymali współczesną syntezę z mocno wykreślonymi głównymi osiami 
kompozycyjnymi. Dzięki takim zabiegom układ przestrzenny placu jest bardzo czytelny i przejrzysty z prawidłowo dobranymi 

formami małej architektury, choć wprowadzenie nowej roślinności wysokiej sam układ istotnie zakłóca. Praca konkursowa nie 
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dostarcza wszystkich odpowiedzi na pytania konkursowe, jakie miała spełnić idea zagospodarowania placu i schodów, zabrakło 

nade wszystko wskazania podstawowych rozwiązań miejsc postojowych, docelowej komunikacji pionowej oraz układu komunikacji 
samochodowej wokół placu. Tak więc poza przekonującą kompozycją placu głównego i dobrym zagospodarowaniem placu w 

części południowej praca pozostawia niedosyt. 

 

Hasło pracy: 
70DC52 

Dane identyfikacyjne uczestnika: 
Palmett-Markowe Ogrody S.c 

Marek Stefański, Bartłomiej Gasparski 

Liczba przyznanych punktów: 
350 

Średnia arytmetyczna punktów: 

50,00 

 

Praca skupia się na kreacji przestrzeni placu poprzez wielkoprzestrzenne kompozycje płyt nawierzchni. Organizacja placu 

zachowuje wszystkie istotne osie widokowe, jednakże autorzy pracy zabawiając się efektami perspektywicznymi próbują im 
zaprzeczać wytworzonymi skosami krawędzi płyt wzmocnionymi oświetleniem punktowym na skrzyżowaniu linii. W następstwie 
tych zabiegów zostaje wytworzony wysokiej jakości plac miejski nadający się zarówno do organizowania imprez masowych, jak i 

lokalnych. Plac został wyrównany do jednego poziomu z zejściem centralnym w kierunku schodów Broniewskiego. W części 
południowej placu zlokalizowano garaż podziemny, którego zasięg kończy się po przekroczeniu ul. T. Kościuszki, co należy uznać 

za niewystarczające, albowiem parking nie zajmuje całej wolnej przestrzeni placu. Trudne rozwiązania techniczne i konstrukcyjne 
garażu sprzyjają maksymalizacji zasięgu umożliwiając racjonalne uzasadnienie efektu ekonomicznego interwencji pod 
powierzchnię placu. Zaprojektowany zjazd do parkingu od ul. T. Kościuszki stanowiący konkurencję dla ulic okalających 

południową część placu nie znajduje uzasadnienia, gdyż zaproponowane ukształtowanie poziomów placu narzuca wręcz 
zlokalizowanie wjazdów z istniejących ulic pod podniesionymi narożnikami placu. Autorzy zaproponowali zmianę organizacji ruchu 

wokół placu w praktyce wyłączając ruch samochodowy, co służy celowości połączenia południowej i północnej części placu 
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rozciętego aktualnie ul. T. Kościuszki. Rzeźba nawierzchni to gra perspektywą, jednakże szczeliny musiałyby być na tyle głębokie, 

aby efekt podświetlenia światłami skrzyżowań szczelin między płytami był również zrozumiały w nocy. Zapewne efekt wizualny 
takiego rozwiązania byłby dla widza niezwykle ekspresyjny. Zabawa krawędziami płyt nawierzchni nie współgra z nienaturalnie 

ukształtowanymi kopcami trawników, które być może służyć miały separacji placu na część rekreacyjną i ogólną. Autorzy w 
sposób odważny wytworzyli na placu pociętym krawędziami płyt nawierzchnie z wody, która staje się konkurującą połyskliwą 
powierzchnią kontynuując perspektywiczną grę liniami. Rozwiązania komunikacji pionowej nie zaspakajają całości potrzeb, 

albowiem ograniczają się do odcinka od placu do ul. Mostowej poprzez odważne nacięcie Skarpy kubaturą podziemną wyposażoną 
w schody i windy. Pozostały odcinek schodów trzeba pokonać tradycyjnymi schodami i pochylniami. Rozwiązanie z kubaturą 

podziemną na ciągach o dużych potokach ruchu pieszego byłoby ze wszech miar pożądane, ale praca nie wskazuje żadnych 
elementów aktywizacji tego terenu, tak aby wykorzystanie komercyjne lub kulturalno-społeczne podziemia nie stało się dużym 
problemem. 

 

Hasło pracy: 
56AB78 

Dane identyfikacyjne uczestnika: 
Biuro Studiów i Projektów 
architekt Barbara Średniawka 

Zespół autorski: 
Piotr Średniawka, Barbara Średniawka 

Liczba przyznanych punktów: 
267 

Średnia arytmetyczna punktów: 

38,14 

 

Jest to jedna z nielicznych prac, która jednoznacznie wskazała ideę na zagospodarowanie placu i schodów. Myśli i poglądy 
autorów są żarliwie wyartykułowane i nakreślone na planszach mocnymi kreskami. Plac uzyskał jeden poziom, pod którym został 

zlokalizowany jednokondygnacyjny parking niemal na całym wolnym terenie placu. Wjazdy i wyjazdy do parkingu są właściwie 
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usytuowane pod południową krawędzią podniesionej części placu. Z poziomu parkingów wyprowadzona została kładka do 

komunikacji pionowej, która w sposób sprecyzowany i praktyczny realizuje zadanie skomunikowania korony Skarpy z nabrzeżem 
wiślanym o różnicy wysokości około 40m. Wszystkie elementy przestrzenne od pomnika Piłsudskiego do zakończenia wieży 

komunikacyjnej spina estetyczny motyw prowadzący, jakim jest zielona wstążka. Nawet wstydliwy temat toalet publicznych 
znajduje swoje uzasadnione miejsce. Jednakże nawet mocno nakreślona idea musi znaleźć swoje właściwe miejsce i czas w 
przestrzeni, gdyż nie może zaburzać otoczenia, subtelności krajobrazu, narracji historycznej, a co najważniejsze w tym 

przypadku, nie może trwale zmieniać panoramy miasta widzianej z drugiego brzegu Wisły. Wieża komunikacyjna wraz z 
podwójnymi pomostami stała się ociężałym elementem widokowym prowadzonym na wysokości Wzgórza Katedralnego, albowiem 

autorzy nie postawili na filigranową, bądź ażurową, przykrytą szkłem konstrukcję przepuszczającą promienie słoneczne i światło 
oświetlenia nocnego. Być może przy tak zminimalizowanym oddziaływaniu wieża i kładka byłyby akceptowalne, choć drugi 
pomost będący kontynuacją zielonej wstążki problem nadmiernej ingerencji tylko pogłębia. 

 

Hasło pracy: 
12AB56 

Dane identyfikacyjne uczestnika: 
Dominik Gosz 

Liczba przyznanych punktów: 
253 

Średnia arytmetyczna punktów: 

36,14 

 

Praca konkursowa określa plac, jako obszar częściowo zamknięty dla ruchu samochodów. Wolną przestrzeń po wykluczeniu ruchu 
samochodów przeznaczono na dodatkowe funkcje, jak np. ogródki kawiarniane. Pod placem usytuowano niewielki parking 

podziemny z wjazdem od strony południowej z obniżonej części placu. Praca skupia się na placu, na wyartykułowaniu jego osi 
widokowych i funkcji wewnętrznych, bez znaczących powiązań ze schodami Broniewskiego. Plac został podzielony na 
poszczególne funkcje, w tym rekreacyjną, ogólną i parkową. Sąd konkursowy nie znalazł zalet założenia estetycznego 

polegającego na zagłębieniu pomnika Broniewskiego. Schody Broniewskiego uzyskały nowy element przestrzenny, jakim jest 
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kładka, która prowadzi do punktu widokowego ponad koronami drzew na Skarpie. Punkt widokowy znalazł się w niewątpliwie 

pięknym miejscu pomiędzy zespołem klasztornym, a katedrą. Jednakże kładka w swojej formie nazbyt oddziałuje na otoczenie i 
panoramę miasta. Sąd pozytywnie ocenia zamiar autorów do poprowadzenia uspokojonego ruchu od korony Skarpy do nabrzeża, 

jednakże występują tu niekonsekwencje (winda, platforma, pochylnie), skutkiem czego pokonanie wysokości około 40m stanie się 
bardzo trudne. W wielu pracach konkursowych, tak jak w aktualnie prezentowanej, występuje motyw oznaczania w nawierzchni 
placu historycznej lokalizacji cerkwi, którą zaborca rosyjski wzniósł w 1867 roku jako symbol swego panowania, a którą w 

proteście w 1929 roku płocczanie rozebrali. Celowość takiego zabiegu należy pozostawić wrażliwości oceniającego, gdyż każdy ma 
prawo do własnego osądu trudnej historii miasta. 

 

Hasło pracy: 

34KH82 

Dane identyfikacyjne uczestnika: 

Magdalena Milewska 

Liczba przyznanych punktów: 

246 
Średnia arytmetyczna punktów: 

35,14 

 

Praca konkursowa przedstawia kolejną wersję opowieści o przestrzeni, którą próbuje organizować szara wstążka mająca początek 
przy pomniku Piłsudskiego, zapętlona w amfiteatrze w centralnej części placu, mijająca łukiem pomnik Broniewskiego, 
przenikająca przez schody Broniewskiego i ich części podziemne, a zakończona przy nabrzeżu. Uwagę zwraca mocna idea 

komunikacji pionowej, w której istniejące schody Broniewskiego stanowią w nowej formie część nadziemną, a wbudowane pod 
schody podziemie umożliwia stworzenie systemu klatek schodowych i wind. Obie części podziemne uzyskują połączenie w 

poziomie ul. Mostowej. Rozwiązanie takie nie budziłoby żadnych zastrzeżeń na ciągu pieszym o dużych potokach ruchu, który 
zapewniłby ciągłość użytkową i żywotność projektowanej konstrukcji podziemnej z szansą na komercyjne lub kulturalno-
społeczne wykorzystanie uzyskanych kubatur podziemnych. Swobodne kształtowanie zieleni na placu powoduje trwałe zatracenie 

wartości historycznych placu, szpalery drzew nie stanowią już istoty klasycystycznego placu, a pozostała zieleń czyni plac 
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skwerem rekreacyjnym z punktem centralnym w formie amfiteatru. Obudowa pomnika Broniewskiego stanowi zagadkę, której 

rysunki nie wyjaśniają. Praca poza formalnym wskazaniem elementów zagospodarowania nie oferuje istotnych rozwiązań 
parkingowych, organizacji ruchu, poszanowania osi widokowych, układu ulic i ścieżek rowerowych poza wcześniej opisaną ideą 

komunikacji pionowej zaprojektowanej z dużym szacunkiem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób starszych 
z ograniczoną motoryką, matek z dziećmi w wózkach i innych, dla których pochylnie nie są alternatywą do pokonania 40m 
wysokości od korony Skarpy do jej podnóża na nabrzeżu wiślanym. 

 

Hasło pracy: 
90MT31 

Dane identyfikacyjne uczestnika: 
Zespół autorski: 
Marcin Tomaszewski, Kamila Szymczak, 

Joanna Tomczak, Małgorzata Wróbel 

Liczba przyznanych punktów: 
162 

Średnia arytmetyczna punktów: 

23,14 

 

Autorzy pracy konkursowej poświęcili dużo czasu i energii twórczej na strefowanie placu i schodów. Jednakże do zabiegów 

funkcjonalnych zostały wykorzystane stałe elementy przestrzenne, takie jak mury i murki oraz zadaszone kubatury na placu i 
nabrzeżu, a także nadbudowana kubatura kawiarni przy ul. Mostowej. Podziemny dwukondygnacyjny parking zajmuje tylko część 

placu. Autorzy zaproponowali zjazdy do garażu z dwóch poziomów - z uliczki po południowej stronie placu za pomnikiem 
Broniewskiego oraz z ul. Mostowej. Pomysł ten uzyskał pełną akceptację Sądu, tym bardziej, że dolny poziom parkingu mógłby 
służyć na potrzeby parkowania autobusów turystycznych będących zmorą komunikacyjną w strefach Starego Miasta. W tym 

miejscu należy wskazać zastrzeżenie, że żaden rysunek nie potwierdza technicznej możliwości realizacji takiego zamierzenia z 
powodu dużej różnicy wysokości. Jednorodne w stylistyce obiekty kubaturowe na placu, przy ul. Mostowej i na nabrzeżu mają za 

zadanie spiąć układ w całość. Obiekt kubaturowy na placu wraz z murami dzielącymi plac na strefy narusza integralność placu 
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klasycystycznego dzieląc go sztucznie na odrębne części. Obiekt ten przesłania również wgląd z placu na północną pierzeję i 

zaburza oś widokową w stronę pomnika Broniewskiego. Rozwiązanie to w żadnej mierze nie znajduje akceptacji Sądu, natomiast 
obiekty na nabrzeżu i przy ul. Mostowej nie wzbudzają takich wątpliwości. Komunikacja pionowa poza częścią parkingową do ul. 

Mostowej realizowana jest poprzez system pochylni, co należy uznać za rozwiązanie niekompletne. 

 

Hasło pracy: 
24CB22 

Dane identyfikacyjne uczestnika: 
Zespół autorski: 

Anna Stępień, Justyna Zdeb, Małgorzata 
Zub 

Liczba przyznanych punktów: 
160 

Średnia arytmetyczna punktów: 

22,86 

 

Autorzy pracy konkursowej przedstawili całkowicie nową ideę funkcjonowania placu i nowe zasady kształtowania placu. W 
centralnej części placu na głównej osi założenia zaprojektowano fontannę z muzeum w formie kopca, dalej w części centralnej 
placu w stronę południową prowadzą schody do części placu otwartego, za pomnikiem Broniewskiego powstać ma taras widokowy 

wyniesiony ponad poziom placu. Na placu w części południowej od strony pierzei zachodniej pojawiają się dwa szyby dźwigowe 
garażu podziemnego z 10 poziomami automatycznego parkowania. Teoretycznie praca zachowuje osie widokowe, lecz w praktyce 

obiekty kubaturowe lub ziemne całkowicie je niwelują. Organizacja strefowania placu jest właściwa, gdyż pozwala uzyskać 
odrębne strefy: botaniczną, wystawienniczą i imprezową. Plac miejski o klasycystycznym charakterze całkowicie zanika na rzecz 
parku krajobrazowo-przyrodniczego z wieloma atrakcjami. Pomysł na wbudowanie w podziemia placu parkingu z automatycznym 

systemem parkowania zyskuje pełną akceptację, lecz lokalizacja szybów dźwigowych i wjazdów nie znajduje żadnego 
uzasadnienia. Jednocześnie należy wspomnieć, że tak głębokie konstrukcje mogą napotkać znaczne problemy techniczne ze 

względu na trudną geologię obszaru przyskarpowego. Autorzy wykazali się dużą umiejętnością operowania iluminacją obiektów. 
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Komunikację pionową na Skarpie zapewniać ma gondolowa kolejka linowa znacznie bardziej praktyczna, niż kolejka krzesełkowa, 

której przydatność jest ograniczona warunkami pogodowymi. Stacja dolna zlokalizowana jest na nabrzeżu, zaś stacja górna w 
rejonie kościoła i klasztoru podominikańskiego. Obiekty kubaturowe na nabrzeżu nie budzą zastrzeżeń, ale wszystkie obiekty 

związane z placem po południowej stronie ul. T. Kościuszki i po północnej burzą ideę placu miejskiego, jako ważnej przestrzeni 
publicznej. Plac wraz z otoczeniem stanowi integralny element Starego Miasta na obszarze regulacji klasycystycznej, której 
pierwsze założenia powstały już w 1794 roku. Zatarcie historii placu i stworzenie z niego placu krajobrazowo-przyrodniczego 

należy uznać za poważny błąd, gdyż narusza to podstawowe zasady utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w odpowiednim 
stanie, trwałego zachowania jego wartości, popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczenia dla historii i 

kultury. 

 

Hasło pracy: 
27JK06 

Dane identyfikacyjne uczestnika: 
Studio projektowe ksd 

Zespół autorski: 
Jan Skrzypek, Krzysztof Skrzypek 

Liczba przyznanych punktów: 
159 

Średnia arytmetyczna punktów: 

22,71 

 

Praca konkursowa podejmuje próbę ścisłej kompozycji dwóch osi widokowych, jednej wynikającej z podłużnej osi symetrii 
prostokątnego placu oraz drugiej przebiegającej w osi schodów Broniewskiego. Istotę pierwszej z nich Sąd konkursowy uznaje za 
racjonalną i podstawową w kreacji zagospodarowania placu, jednakże druga z nich istnieje jedynie w abstrakcie, gdyż może być 

doceniona dopiero w chwili, gdy obserwator dotrze do samych schodów i to pod warunkiem istotnej korekty zadrzewienia w 
rejonie Skarpy. Oś schodów Broniewskiego na obszarze placu może stać się ważnym kierunkiem widokowym, jeżeli postrzegać ją, 

jako oś konstrukcyjną krzesełkowej kolejki linowej ze stacją górną na placu. Użytkownicy kolejki linowej dopiero po wyniesieniu 
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na określoną wysokość będą mogli dostrzec znaczenie tej osi widokowej. Lokalizacja górnej stacji niemal w centralnej części placu 

nie znajduje uznania Sądu, gdyż wraz z zaprojektowaną powierzchnią placu podkreślającą przebieg kolejki, a stacja staje się 
najważniejszym elementem przestrzennym placu, co całkowicie pomija walory historyczne placu, obiekty wokół niego, a także 

wagę i znaczenie placu w strukturze miasta. Plac na całym obszarze uzyskał jeden poziom, w części południowej został 
dopełniony dwoma podwójnymi szpalerami drzew w ciągu istniejących szpalerów, które na całej długości zostały uzupełnione 
pasem roślinności średniego piętra, a pomnik Piłsudskiego otrzymał wyodrębnioną płaszczyznę podestu, który zostaje uzupełniony 

kompozycją kwiatową. Wszystkie te zabiegi wytwarzają atmosferę placu osobliwie monumentalnego, jednak zaburzonego 
nienaturalną kompozycją dwóch skośnych względem siebie nawierzchni i podestem pomnika Piłsudskiego. Z podejściem autorów 

do zagospodarowania placu, jako majestatycznej przestrzeni i rewelacyjnego podłoża do organizacji wielkich imprez masowych 
można się zgodzić, ale wykluczenie z tej przestrzeni stref kameralnych nie musi znaleźć akceptacji. 

 

Hasło pracy: 

20AD16 

Dane identyfikacyjne uczestnika: 

Anna Aniśko 

Liczba przyznanych punktów: 

149 
Średnia arytmetyczna punktów: 

21,29 

 

Praca konkursowa przedstawia kolejną wersję opowieści o przestrzeni, którą próbuje organizować tym razem beżowa wstążka 

mająca początek w narożniku placu przy pomniku Piłsudskiego, krzyżująca się z pomnikiem Broniewskiego, wznosząca się 
licznymi serpentynami ponad znikającymi schodami Broniewskiego zajmując przestrzeń całego jaru, aby zakończyć się na 

nabrzeżu. Poziomy placu nie zostały przetworzone, w części południowej plac został uzupełniony dwoma podwójnymi szpalerami 
drzew, jako kontynuacji istniejących szpalerów. Część centralną placu urządzoną w formie trawnika przecinają jedynie alejki w 
konwencji beżowej wstążki. Z poziomu istniejącej uliczki na zapleczu pomnika Broniewskiego rozpoczyna bieg gigantyczna 

pochylnia, jako układ opadających naprzemianległych odcinków prostych oraz ostrych zakrętów w kilku punktach połączonych z 
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istniejącym układem komunikacyjnym, natomiast same schody Broniewskiego podlegają rozbiórce. Sąd konkursowy nie znalazł 

żadnego racjonalnego uzasadnienia dla wskazanego rozwiązania komunikacji pionowej, gdyż pokonanie tej trasy przez osoby 
poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby starsze z ograniczoną motoryką i przez matki z dziećmi w wózkach od nabrzeża 

na wysokość 40m do korony Skarpy będzie przeżyciem traumatycznym o ile w ogóle wykonalnym, gdyż całkowita droga do 
pokonania przy 6% spadku wyniosłaby około 0,67km. Serpentyny nad jarem w tej kreacji stają się elementem dominującym w 
panoramie miasta, gdyż wypełnią całą przestrzeń pomiędzy Wzgórzem Katedralnym, a kościołem i klasztorem podominikańskim. 

Pawilon widokowy zlokalizowany za pomnikiem Broniewskiego, choć atrakcyjny dla jego użytkowników, zbędnie zamyka oś 
widokową placu w kierunku południowym. Z tych też powodów Sąd odrzuca przedstawioną idee, jako nazbyt kontrowersyjną i 

ryzykowną dla utrzymania wartości historycznych placu, jego otoczenia oraz ochrony panoramy miasta. 

 

Hasło pracy: 
49VK26 

Dane identyfikacyjne uczestnika: 
Maciej Koczocik 

Liczba przyznanych punktów: 
145 

Średnia arytmetyczna punktów: 

20,71 

 

Praca konkursowa wykonana na bazie makiety wymagającej czasu i nakładu sił na jej skonstruowanie, jednakże efekt końcowy 
nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Duży otwarty plac z pomostami po obu stronach placu w linii szpalerów drzew, w które 

wbudowane mają być pawilony i kwietniki. Rejon pomnika Piłsudskiego niemal pozostaje bez zmian, na środku placu pojawia się 
duży pawilon. Schody Broniewskiego pozostają w formie niezmienionej, a ich uzupełnieniem staje się skomplikowany system 

pochylni i schodów ruchomych na pieszych ciągach bocznych. Jednakże praca sprawia wrażenie niekompletnej i niedokończonej, a 
co za tym wielu informacji trzeba się domyślać. 
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Hasło pracy: 

20AM16 

Dane identyfikacyjne uczestnika: 

Zespół autorski: 
Magdalena Kołodziejczak, Adam Boberek, 
Rafał Michaś 

Liczba przyznanych punktów: 

133 
Średnia arytmetyczna punktów: 

19,00 

 

Praca proponuje w swoich założeniach zachowanie istniejącego układu placu z uszanowaniem kierunków osi funkcjonalnych, 
szpalerów drzew oraz układu komunikacji pieszej wokół placu. Jedynie ulice po wschodniej i zachodniej stronie placu stają się 

ciągami pieszo-jezdnymi o nieregularnym przebiegu, który służyć ma zwolnieniu miejsca na lokalizację ogródków kawiarnianych i 
nielicznych miejsc postojowych. Autorzy dokonali podziału funkcjonalnego placu na strefy, w tym rekreacyjną z fontanną, ogólną 

z roślinami w donicach oraz zastrzeżoną dla pomników Piłsudskiego i Broniewskiego. Plac w pasie środkowym uzyskał nowy 
poziom wyrównany do rzędnych chodników przyulicznych przez co aleje obsadzone szpalerami kasztanowców stały się 
wzniesieniami okolonymi od wnętrza placu półkami do siedzenia. Wątpliwości sądu wzbudza liczba tych półek, co kłóci się z 

istniejącym poziomem tak placu, jak i ulic okalających plac. Nawierzchnia placu wewnętrznego wyłożona została mozaiką z płyt o 
bardzo wyrazistym i mocnym wzorze. Schody Broniewskiego podlegają całkowitej modernizacji, a każdy bieg przecinają 

pochylnie, której to zasadzie przeczą zasady geometrii. Na zapleczu pomnika Broniewskiego zlokalizowano toalety publiczne, 
których estetyka, jak i pozostałych budynków nie wzbudza emocji. Praca pozostawiła liczne problemy bez odpowiedzi, a miała im 

sprostać w konkursie na ideę. 
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Hasło pracy: 

13JW25 

Dane identyfikacyjne uczestnika: 

Justyna Jastrzębska 

Liczba przyznanych punktów: 

103 
Średnia arytmetyczna punktów: 

14,71 

 

Osią estetyczną pracy konkursowej stały się prawdziwe wydarzenia historyczne, które wiązały się bezpośrednio z placem. Autorzy 
przyjęli zasadę kształtowania współczesnego placu na wzór pewnego etapu historycznego, kiedy to zaborca rosyjski wzniósł w 
1867 roku cerkiew prawosławną, jako symbol swego panowania. Jednakże autorzy nie uwzględniają faktu, że płocczanie w 

proteście krzywd, jakich doznali od władzy carów, w roku 1929 cerkiew rozebrali. I tak centralnym punktem placu staje się 
mozaika w formie gwiazdy, której inspiracją jest dawna cerkiew, choć zgodnie z symboliką prawosławia powinno to być raczej 

koło, jako symbol wiecznego trwania cerkwi, oznaczenie jej nieskończoności w czasie. Plac zachowuje urbanistyczny układ osiowy, 
ale układ dwóch podwójnych szpalerów drzew zanika, a jego miejsce zajmuje manierystyczne założenie parkowe, jak za czasów 
carskich, gdy plac został podzielony budynkiem cerkwi na dwie odrębne części parkową i reprezentacyjną. Sąd po wnikliwej 

analizie pracy docenia zabiegi iluminacyjne, ale odczuwalny jest brak odpowiedzi na pozostałe pytania, jakie Organizator 
konkursu na ideę postawił przed uczestnikami. Praca skupia się na poprawie nawierzchni i swobodnym kształtowaniu roślinności, 

dodając jedynie do schodów Broniewskiego pochylnie nie zdając sobie sprawy z wysokości około 40m, jaką mają do pokonania 
uczestnicy ruchu pieszego. 
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PRZYZNANE NAGRODY 

wraz z uzasadnieniem 

 

Hasło 
pracy 

Dane identyfikacyjne 
uczestnika 

Wyróżnienie 
Kwota 

wyróżnienia 
Uzasadnienie 

36AZ81 
Zespół autorski: 

Michał Wolski, Joanna 

Jaskułowska 

1 11000,00 PLN 

Pierwsze wyróżnienie za ukształtowanie placu na jednym 
poziomie, za atrakcyjne zamknięcie południowej krawędzi placu 

symetrycznymi schodami, uzupełnienie obszaru o zabudowę 
mieszkaniową na Rybakach, zabudowę kubaturową za Kamerą 
Pruską i w kwartałach przy placu oraz za wprowadzenie cieku 

wodnego, jako świadka geologicznej historii jaru. 

59GH10 
Zespół autorski: 

Bartłomiej Brzostek, 
Katarzyna Cap 

2 10000,00 PLN 

Drugie wyróżnienie za rozwiązanie komunikacji pionowej z 

wykorzystaniem kolejki górskiej z przystankami na placu, przed i 
za ul. Mostową oraz stacją na nabrzeżu, parking podziemny pod 
powierzchnią placu, taras widokowy na nabrzeżu, jako łącznik 

pomiędzy wodą, a ziemią. 

191210 

Zespół autorski: 

Paulina Bandura, 
Magdalena Filipiak, 
Iwona Zielińska, 

Amelia Tomczak 

3 9000,00 PLN 
Trzecie wyróżnienie za czytelną kreację centralnej części placu i 

prawidłowo dobrane formy małej architektury. 

70DC52 

Palmett-Markowe 

Ogrody S.c 
Marek Stefański, 

Bartłomiej Gasparski 

4 9000,00 PLN 

Czwarte wyróżnienie za perspektywiczne kompozycje płyt 

nawierzchni placu, za efekty świetlne, płytę wodną, wytworzenie 
jednego poziomu placu z zejściem centralnym, za garaż 
podziemny i zmianę organizacji ruchu wokół placu. 
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WYTYCZNE POKONKURSOWE 

 

W wyniku przeglądu wszystkich prac konkursowych Sąd dostrzega i wskazuje podstawowe problemy do uwzględnienia w 
przypadku kontynuowania idei zagospodarowania placu Obrońców Warszawy i schodów Broniewskiego, które winny zostać 
poddane szczegółowym studiom i analizom, tak przestrzennym, jak i ekonomicznym polegającym na ocenie zasadności: 

1. wprowadzenia jednego poziomu płaszczyzny placu skutkującego przesłonieniem pierzei w południowej części placu, 
2. zmiany organizacji ruchu wokół placu i na ulicach dojazdowych w zgodzie z miejskimi programami rewitalizacji tej części 

miasta oraz programami realizacyjnymi ścieżek rowerowych w Płocku, 
3. zachowania klasycystycznego układu placu z możliwymi do zaakceptowania modyfikacjami uwzględniającymi: 

a) obowiązek zabezpieczenia i utrzymania wartości historycznych placu oraz jego otoczenia, 

b) zachowanie dwóch podwójnych szpalerów drzew na krawędziach placu, 
c) wprowadzenie pasów zieleni średniego piętra wzdłuż szpalerów drzew, a także roślinności niskiej, w tym bylin w części 

środkowej placu, 
d) osiowy układ nawierzchni placu w części centralnej od pomnika Piłsudskiego do pomnika Broniewskiego, 
e) kształtowanie dodatkowych alejek wraz z elementami małej architektury wyprowadzonych np. z punktu symetrii 

wyznaczonego płaszczyzną wodną lub fontanną w osi centralnej części placu, 
4. maksymalnego wykorzystania wolnego terenu pod lokalizację parkingu podziemnego wraz z poprawnym usytuowaniem 

wjazdów i wyjazdów ze wskazaniem uzasadnienia konstrukcyjnego i ekonomicznego ilości kondygnacji podziemnych oraz 
lokalizacji funkcji w strefie podziemia, w tym toalet publicznych, 

5. wprowadzenia mechanicznej lub pneumatycznej komunikacji pionowej, jaką może być kolejka górska z górną stacją na 

obniżeniu placu w jego części południowej, przed i za ul. Mostową oraz dolną stacją u podnóża Skarpy z zaleceniem 
poprowadzenia jednego torowiska od korony Skarpy do jej podnóża bez przystanków pośrednich, jeżeli ukształtowanie 

terenu i istniejące elementy zagospodarowania to umożliwiają. 

 


