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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny urbanistyczno-architektoniczny Placu Obrońców Warszawy 

oraz schodów im. W. Broniewskiego wraz z otoczeniem. 

Projekt wykonano z uwzględnieniem wytycznych pokonkursowych. 

Projekt placu Obrońców Warszawy został wykonany w dwóch wariantach – z parkingiem podziemnym i bez 

parkingu. W wariancie drugim opracowano przebicie nowej ulic pomiędzy ulicą Kolegialną, a Sienkiewicza, po 

wschodniej stronie budynku dawnej Kamery Pruskiej. W obydwu wariantach zaproponowane zostały 

rozwiązania architektoniczne obiektów budowlanych znajdujących się na placu i przy schodach. 

W ramach opracowania sporządzono koncepcję kolejki linowo – terenowej prowadzonej wzdłuż schodów 

Broniewskiego, która będzie łączyć plac z nabrzeżem. 
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II. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Umowa z Zamawiającym. 

2. Ustalenia z Zamawiającym. 

3. Projekt koncepcyjny opracowany przez autorów na konkurs na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-

architektonicznej zagospodarowania placu Obrońców Warszawy na osiedlu Kolegialna w Płocku wraz ze 

schodami Broniewskiego” 

4. Wytyczne pokonkursowe zawarte w protokole pokonkursowym. 

5. Wizja lokalna. 

6. Kopia mapy zasadniczej. 

7. Literatura fachowa, obowiązujące przepisy i normy. 

8. Wytyczne komórek organizacyjnych. 

9. Ekspertyza geotechniczna na potrzeby zagospodarowania placu Obrońców Warszawy w Płocku 

10. Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem na terenie placu Obrońców 

Warszawy w Płocku. 

11. Analiza materiałów historycznych opracowane przez Stowarzyszenie „Starówka Płocka” 
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III. WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO: 

WYTYCZNE ZAWARTE W UMOWIE 

• Należy wykonać dwa warianty układu drogowego: uwzględniającego lokalizację parkingu pod płytą 

placu oraz nieuwzględniający lokalizację parkingu pod płytą placu; 

• Należy zaproponować rozwiązania umożliwiające swobodne korzystanie z placu Obrońców Warszawy 

oraz ze schodów Broniewskiego przez osoby niepełnosprawne; 

WYTYCZNE POKONKURSOWE: 

Zgodnie z pracą konkursową należy zaprojektować: 

• Miejsce upamiętniające lokalizację Cerkwi 

• Dźwiękową fontannę Themersonów 

• Ogród różany 

• Ogrody dominikańskie 

• Wyrównanie poziom placu 

• Przedłużenie szpalerów drzew oraz uzupełnienie szpalerów drzew 

• Kawiarnię wbudowaną w skarpę 

Należy zrezygnować z : 

• Tablicy upamiętniającej Obrońców Płocka z 1920r. 

• Wierszy W. Broniewskiego wkomponowane w posadzkę 

• Fontanny z wierszem 

• Obiektu użyteczności publicznej np. Filharmonii oraz parkingu 

• Zbiornika na deszczówkę z osadnikiem wbudowanym w schody 

• Deszczowej fontanna 

• Parkowania autobusów wzdłuż ul. Rybaki 

Należy przekształcić: 

• Pomnik Piłsudskiego - zmienić nawierzchnię przed pomnikiem. Zaleca się jednolitą posadzkę z płyt 

granitowych 

• Pawilony przy pomniku Piłsudskiego – zmniejszyć wielkość budynków. 

• Należy zaproponować inne rozwiązanie mechaniczne połączenia placu z nabrzeżem zastępujące dwa 

podnośniki schodowe + jedna platforma przedstawione w pracy konkursowej. 
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• Schody W. Broniewskiego - Zachować istniejący układu schodów. Zmienić nawierzchnię, oświetlenie. 

• Pomnik Władysława Broniewskiego - Zachować istniejącą lokalizację pomnika* 

• Przedłużyć przebieg ul. Obrońców Warszawy (od ul. Kolegialnej do ul. Sienkiewicza) równolegle do ul. 

1 Maja Uwzględnić przebieg ścieżki rowerowej za pomnikiem Broniewskiego. 

• Odtworzyć kawiarnię pod schodami przy ul. Mostowej. 

* Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, ze względów kompozycyjnych pomnik W. Broniewskiego zostanie 

przeniesiony na przecięcie osi placu oraz na oś schodów im. W. Broniewskiego. 
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IV. OPIS INSTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

Lokalizacja placu Obrońców Warszawy i schodów Broniewskiego na tle śródmieścia Płocka 

 

PLAC OBROŃCÓW WARSZAWY 

Plac Obrońców warszawy położony jest w śródmieściu Płocka w pobliżu głównych przestrzeni publicznych 

miasta. Ukształtowany został na przełomie XVIII i XIX w. częściowo na terenie historycznego miasta 

średniowiecznego. Plac oraz schody Broniewskiego łączą śródmieście z parkiem na Górkach, terenami 

zielonymi u podnóża skarpy oraz nabrzeżem wiślanym. 

 

Widok centralnej części placu spod pomnika Władysława Broniewskiego. 
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Widok placu od strony wschodniego szpaleru drzew 

W bezpośrednim sąsiedztwie placu znajdują się obiekty historyczne o wysokich wartościach kulturowych oraz 

liczne instytucje publiczne. Teren opracowania na tle innych przestrzeni publicznych w mieście, wyróżnia fakt, 

że przeważają na nim tereny zieleni. Najbardziej charakterystycznym elementem północnej części placu 

Obrońców Warszawy są dwie aleje kasztanowców, przebiegające symetrycznie wzdłuż dłuższych boków placu. 

Granice tej części są wyraźnie zaznaczone poprzez wyniesie nawierzchni ponad otaczające ulice. Przy ulicy 

Kolegialnej wokół pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego znajduje się strefa zieleni niskiej. Układ ścieżek przed 

pomnikiem utrudnia organizowanie uroczystości rocznicowych, a rosnące za pomnikiem świerki zaburzają oś 

kompozycyjną placu. 

 

Północna część placu – widok od strony ul. Kolegialnej 

Południowa część palcu z pomnikiem Władysława Broniewskiego posiada odmienny charakter. Zaprojektowana 

wraz z pomnikiem w latach 70-tych. XX wieku przestrzeń składa się z opadającego ku południu trawnika 

przeciętego niesymetrycznie granitową posadzką. W dwóch miejscach znajdują się grupy drzew, które nie 

tworzą jednak kompozycyjnej całości z drzewami w północnej części. Wzdłuż niskich granitowych murków 

ograniczających trawnik urządzono parkingi przyuliczne. 
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Panorama południowej części placu 

Obie części placu wyraźnie oddziela odcinek ulicy Kościuszki. 

 

Ulica Kościuszki na odcinku placu Obrońców Warszawy 

Wyposażenie placu stanowią pojedyncze ławki parkowe, kosze i latarnie - wszystkie elementy silnie 

zdegradowane i w niewystarczającej ilości w stosunku do zapotrzebowania. W centralnej części placu znajduje 

się okrągła prosta fontanna. Zarówno teren placu jak i skarpy  jest nieogrodzony.  Ze względu na otoczenie ulic 

o znacznym natężeniu ruchu pieszego i samochodowego (ważne skrzyżowania, przystanki komunikacji 

miejskiej) teren ma także duże znaczenie jako komunikacyjny szlak pieszy. System dróg pieszych jest 

niedostatecznie rozwinięty, o czym świadczyć mogą przedepty po przekątnych placu. Stan techniczny 

nawierzchni istniejących jest zły - nawierzchnie z płyt betonowych są w znacznej mierze zdegradowane, 

połamane i zapadające się. Nawierzchnia placu, oraz ulic i chodników okalających jest niejednolita. 
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SCHODY BRONIEWSKIEGO 

Teren schodów Broniewskiego stanowi park ulokowany na skarpie wiślanej pomiędzy palcem Obrońców  

Warszawy, a ulicą Rybaki. Schody przecięte są ulicą Mostową. Teren jest poza samymi schodami jest obecnie 

słabo zagospodarowany. Na stokach jaru poniżej opactwa podominikańskiego dostrzegalne są ślady 

zniszczonej infrastruktury parkowej – schody i chodniki. 

 

 

Widok południowego odcinka schodów wraz z otoczeniem 

 

Widok z wnętrza schodów 
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OBIEKTY NA TERENIE INWESTYCJI 

Na terenie inwestycji nie ma obiektów kubaturowych za wyjątkiem nieczynnej kawiarni ulokowanej wewnątrz 

schodów poniżej ulicy Mostowej oraz dwóch pomników – Józefa Piłsudskiego oraz Władysława Broniewskiego 

ulokowanych na placu. 

Pomnik Władysława Broniewskiego w południowej części placu 

 

Schody poniżej ulicy Mostowej z nieczynną kawiarnią. 
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GŁÓWNE OBSZARY PROBLEMOWE 

PLAC OBROŃCÓW WARSZAWY 

- brak odpowiedniego wykorzystania przestrzeni publicznych – nieatrakcyjne tereny zielone i parkingi 

przyuliczne; 

- degradacja wyposażenia przestrzeni publicznych – zniszczone meble miejskie, nawierzchnia placu oraz 

brak odpowiedniego oświetlenia; 

- degradacja zieleni na placu – nieprzemyślane nasadzenia zakłócające układ zieleni oraz zły stan 

istniejącego drzewostanu; 

- degradacja zabudowy przy placu – liczne pustostany; 

- niezagospodarowane wnętrza kwartałów zabudowy przylegających do placu; 

- duża uciążliwość komunikacyjna ulic Kolegialnej, Sienkiewicza i okresowo 1-go Maja; 

- brak lokali usługowych w parterach budynków; 

- niski poziom poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni placu; 

- dominacja funkcji administracyjno – biurowej w otoczeniu placu powodująca jego słabe wykorzystanie 

 po godzinie 16-tej 

- brak infrastruktury rowerowej -  dróg rowerowych oraz stojaków na rowery. 

SCHODY BRONIEWSKIEGO 

- degradacja nawierzchni schodów i wyposażenia; 

- niedostosowanie do potrzeb osób z problemami w poruszaniu się, brak poręczy; 

- niski poziom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w godzinach wieczornych, brak oświetlenia; 

- niewystarczająca oferta usługowa przestrzeni parkowych wzdłuż schodów. 
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V. OPIS ZIELENI ISNIEJĄCEJ 

Szczegółowa charakterystyka oraz pełen wykaz zieleni istniejącej znajduje się w  opracowaniu „Inwentaryzacja 

dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem na terenie placu Obrońców Warszawy w Płocku” 

Na placu Obrońców Warszawy zieleń stanowią głównie dorosłe okazy drzew liściastych. Dodatkowo na placu 

znajdują się wielogatunkowe rabaty ozdobne złożone z roślin jednorocznych, bylin oraz krzewów ozdobnych. 

Głównym elementem kompozycyjnym placu są dwie, równoległe do siebie aleje kasztanowców, które 

przebiegają symetrycznie wzdłuż dłuższej krawędzi placu. Ogólny stan zdrowotny drzew oszacowano w 

inwentaryzacji na dobry oraz średni. Największym problemem drzew w szpalerach jest ubite podłoże w strefie 

korzeniowej. Drzewa rosną w nawierzchni ziemnej utwardzanej, przez lata dodatkowo ‘zdeptanej’ przez 

użytkowników placu. Dodatkowo drzewa cierpią z powodu bliskości pasa drogowego, szkodników (m.in. 

szrotówek kasztanowcowiaczek) oraz niewłaściwego cięcia. 

 

Szpalery kasztanowców na placu 

Skarpę przy schodach Broniewskiego porastają liczne drzewa liściaste, przeważają klony i lipy.  Poszycie 

skarpy porośnięte jest nielicznymi krzewami i trawą. Roślinność niska na skarpie jest dość uboga i wymaga 

uzupełnienia. 
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Górny i dolny odcinek schodów Broniewskiego 
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VI. CELE PROJEKTU 

Celem projektu jest wytworzenie spójnej wizualnie i atrakcyjnej dla mieszkańców przestrzeni publicznej. 

 

Schemat przedstawiający główne założenia projektowe 
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KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI W ZGODZIE Z KONTEKSTEM HISTORCZYNYM 

Projekt nawiązuje do historycznego pierwotnego układu placu, który na przestrzeni lat uległ zatarciu. Najważ-

niejszymi elementami historycznego układu są szpalery drzew, które w projekcie zostają uzupełnione i przedłu-

żone. 

Stosowane materiały – granity w postaci płyt oraz kostki nawiązują do zabytkowego charakteru przestrzeni i 

historycznej zabudowy otaczającej plac. Meble miejskie o prostej formie nawiązują do klasycystycznej genezy 

placu jednocześnie nie konkurując ornamentem z detalami historycznej zabudowy. 

W posadzce placu odtworzono – jako nawiązanie do historii miejsca, zarys murów istniejącej w tym miejscu do 

lat 20-tych XX wieku cerkwi. 

UCZYTELNIENIE ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNEGO 

Uczytelnienie symetrycznego układu placu i schodów nastąpiło poprzez podkreślenie w przestrzeni osi kompo-

zycyjnych założenia. W tym celu usunięto zbędne elementy zagospodarowania oraz zakłócające oś symetrii 

nasadzenia. Istniejące pomniki przesunięto celu wytworzenia koniecznego przedpola dla uroczystości patrio-

tycznych w przypadku pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego i dla podkreślenia osi symetrii placu i schodów 

w przypadku pomnika Władysława Broniewskiego. 

SCALENIE CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ PLACU 

Scalenie części południowej i północnej placu osiągnięto poprzez przedłużenie istniejących szpalerów kaszta-

nowców w stronę południową oraz wyrównanie poziomów obu części. Przecinającą plac nawierzchnię ulicy 

Kościuszki również wyniesiono i wyrównano z poziomem placu. 

SPÓJNOŚĆ WIZUALNA PLACU 

Spójność wizualna budowana jest poprzez zastosowanie tych samych materiałów, mebli miejskich oraz konse-

kwentne stosowanie podobnych rozwiązań projektowych w obrębie całego terenu opracowania. 

ROZWÓJ USŁUG W OBRĘBIE PLACU 

Dominacja funkcji administracyjno – biurowej oraz mieszkalnej w budynkach otaczających nie sprzyja pełnemu 

wykorzystaniu przestrzeni, ponieważ obiekty funkcjonują i generują ruch w określonych godzinach. 

Proponowane rozwiązania rozwijają ofertę usług dostępnych na placu poprzez wprowadzenie w przestrzeń wie-

lofunkcyjnych pawilonów od strony ulicy Kolegialnej oraz kawiarni pod pomnikiem Władysława Broniewskiego. 

Uzupełnieniem oferty usługowej jest zespół toalet publicznych ulokowany przy kawiarni pod pomnikiem Bro-

niewskiego. 
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Schody Broniewskiego zostały ożywione lokalizacją kawiarni wewnątrz schodów przy ulicy Mostowej. Ponadto 

na styku placu i schodów przewidziano wspomnianą kawiarnie pod pomnikiem jako element łączący oba zało-

żenia. 

DOSTĘPNOŚĆ PLACU 

Wobec różnicy wysokości pomiędzy poziomem placu, a otaczającymi ulicami zaproponowano wprowadzenie 

szeregu łagodnych pochylni. Pozwolą one osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom z wózkami dziecięcymi 

dostać się na plac od strony ul. Kolegialnej. Pochylnie wprowadzono również od strony ulic bocznych, z racji 

istniejącego przystanku autobusowego – oraz przewidywanego planem miejscowym przebicia nowego ciągu 

pieszo-jezdnego od strony wschodniej. 

Wyniesienie poziomu ulicy i zwężenie jezdni ulicy Kościuszki na odcinku placu ułatwi komunikację pomiędzy 

częścią północną i południową. 

KOMUNIKACJA NA PLACU 

Obecnie jednym z głównych kierunków poruszania się po placu jest kierunek ukośny – z narożnika północno-

zachodniego w kierunku wschodniego wylotu ulicy Kościuszki, obserwację poświadcza wydeptana ścieżka w 

tym kierunku . By uszanować przebieg ruchu pieszego projekt zakłada wprowadzenie  dwóch ukośnych utwar-

dzonych ścieżek. Na placu zaprojektowano również ścieżkę poprzeczną oraz  alejki równoległe do osi kompo-

zycyjnej założenia   rozprowadzających ruch na całym placu.  

POŁĄCZENIE PLACU Z TERENAMI PARKOWYMI NA SKARPIE I Z NABRZEŻEM 

Połączenie placu i nabrzeża wiślanego zapewnia kolejka linowo-terenowa, której trasa poprowadzona została 

w sposób możliwe najmniej ingerujący w otaczające z obu stron schodów drzewa. 

Na ukształtowanych tarasowo ścianach jaru poniżej opactwa podominikańskiego zaproponowano odtworzenie 

istniejącego to niegdyś układu ścieżek. Powstały w ten sposób obszar parkowy nazwano Ogrodami Domini-

kańskimi. 

SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

W proponowanej koncepcji plac Obrońców Warszawy staje się miejscem spotkania ze sztuką. Obecność fon-

tanny multimedialnej inspirowanej twórczością Franciszki i Stefana Themersonów oraz pomnika i pobliskiego 

domu rodzinnego Władysława Broniewskiego pomogą promować wiedzę o artystach związanych z Płockiem. 

Również forma zagospodarowania placu umożliwia organizowanie różnorodnych imprez o charakterze kultu-

ralnym, a wprowadzana zabudowa i mała architektura zapewniają zaplecze. 
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PORPAWA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW 

Zagospodarowanie placu i schodów kształtowano w sposób poprawiający komfort i bezpieczeństwo użytkow-

ników. Poprzez wprowadzenie funkcji usługowo-gastronomicznych na terenie zwiększa się liczba użytkowni-

ków, a dodatkowe oświetlenie i likwidacja niskiej zieleni poprawiają widoczność. 
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VII. OGÓLNY ZARYS PROJEKTU 

Najlepsze przestrzenie publiczne to takie, które oferują wachlarz możliwości spędzania w nich wolnego czasu, 

dlatego projektując plac Obrońców Warszawy oraz schody Broniewskiego zwrócono uwagę na różnorodność i 

elastyczność w zagospodarowaniu przestrzeni. 

PLAC OBROŃCÓW WARSZAWY 

Forma placu przyjęta w konkursie jest zdeterminowana głównie historią miejsca i kontekstem. Podstawowym 

założeniem było uczytelnienie założenia ukształtowanego w początkach XIX wieku. Uzupełniono i przedłużono 

w kierunku południowym szpalery kasztanowców, jednocześnie usuwając wtórne nasadzenia w zakłócające 

odbiór kompozycji. Oś podłużną założenia podkreślono w posadzce i przestrzeni umieszczając na niej projek-

towaną fontannę multimedialną i istniejące pomniki. Przestrzeń placu wraz z przecinającą ją ulicą Kościuszki 

została wyrównana do jednego poziomu w celu podkreślenia jej spójności. Granice placu zostały podkreślone 

poprzez niskie żywopłoty dodatkowo oddzielające plac od stref ulicy i parkowania. 

W celu wzbogacenia programu funkcjonalnego  w przestrzeni placu, zaprojektowano w części północnej dwa 

pawilony. Pawilon zachodni (P 1.1) mieści kawiarnię, a pawilon wschodni (P 2.1) przystanek autobusowy, salo-

nik prasowy oraz WC samoobsługowe. W południowej ścianie placu pod wyniesioną nawierzchnią ulokowano 

kolejny lokal – proponowana funkcja to usługi gastronomii. Kawiarnia pod pomnikiem Władysława Broniew-

skiego otwiera się na schody oraz kościół św. Dominika stanowiąc łącznik pomiędzy placem Obrońców War-

szawy, a terenami parkowymi i nabrzeżem wiślanym. 

Wariant drugi koncepcji zakłada przy podobnym rozwiązaniu zagospodarowania placu – budowę parkingu pod-

ziemnego pod jego powierzchnią. Garaż na 258 miejsc postojowych zlokalizowano w centralnej części placu z 

wjazdem i wyjazdem po jego wschodniej stronie, na wysokości ulicy Kościuszki. Projektowany parking, połą-

czony z kawiarnią pod pomnikiem Wł. Broniewskiego, ma wymiary: dł. x szer. ok: 210,00 x 36,40m (pod pawi-

lonami szerokość całkowita wynosi 48,50m). 

W wariancie 2, przewidziano dwa dodatkowe pawilony ulokowane w północnej pierzei ulicy Kościuszki. W tym 

wariancie pawilon P 1.2 nadal mieści gastronomię, pawilon P 2.2 – przystanek, salonik prasowy oraz klatkę 

schodową do parkingu pod placem. Pawilon P 3 mieści lokal usługowo-handlowy – na przykład kwiaciarnię, a 

P 4 kolejną klatkę schodową do garażu. 

W celu podniesienia atrakcyjności placu oraz poprawieniu mikroklimatu projekt wprowadza multimedialną fon-

tannę sytuowaną na osi podłużnej placu. Ma ona podkreślać klasycystyczny układ kompozycyjny założenia, a 

jednocześnie, dzięki pokazom „woda, światło, dźwięk” wzbogacać wydarzenia kulturalne miasta i honorować 

pamięć o niezwykle kreatywnych artystach: Franciszce i Stefanie Themersonach. Multimedialne animacje fon-
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tanny nawiązywałyby swoją formą do awangardowej sztuki twórców. Szczególną inspirację stanowiłby nowator-

ski film „Oko i Ucho”, w którym artyści badają powiązania obrazu z dźwiękiem. Zrealizowanie fontanny na placu 

Obrońców Warszawy stanowiłoby swego rodzaju integrację dwóch dziedzin: sztuki i natury, pod postacią wody. 

Na placu istnieje możliwość organizacji wydarzeń o różnej skali i zróżnicowanej tematyce. Mogą się tam odby-

wać koncerty, wystawy, pokazy fontanny multimedialnej, obchody rocznicowe itd. Użytkownicy mogą również 

spędzać czas na słonecznej polanie w środkowej części placu, wypić kawę w projektowanej kawiarni lub relak-

sować się na zacienionych ławkach wzdłuż alejek kasztanowców. 

Mikroklimat miejsca będzie tworzyła otaczająca zieleń oraz fontanna zaprojektowana wzdłuż osi placu. 

Projektowany plac Obrońców Warszawy posiada szeroką ofertę programową, a jednocześnie przybiera prostą 

jednolitą formę. 

 

Schemat przedstawiający możliwe scenariusze imprez na placu (wariant bez parkingu podziemnego) 
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Schemat przedstawiający możliwe scenariusze imprez na placu (wariant bez parkingu podziemnego) 
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SCHODY BRONIEWSKIEGO 

Projekt zachowuje istniejącą formę schodów zmieniając jednak układ biegów. Projektowane schody posiadają 

dwa symetryczne pasy biegów przedzielone strefą wyższych stopni, na których można siedzieć.  Zastosowanie 

prostego symetrycznego układu podkreśli oś kompozycyjną przebiegającą wzdłuż schodów, która będzie kiero-

wała wzrok obserwatora na pomnik Władysława Broniewskiego oraz na bulwary wiślane.  

Schody przy ulicy Mostowej  zachowają obecna formę. Ulokowana w nich kawiarnia posiada elewację od połu-

dnia zaprojektowaną  z mozaiki ze szkła weneckiego odbijającą okoliczną zieleń. 

KOLEJKA LINOWO-TERENOWA 

Komunikację pomiędzy nabrzeżem a placem Obrońców Warszawy zapewnia Kolejka linowo-terenowa 

zaprojektowana po zachodniej stronie schodów Broniewskiego. Górna i dolna stacja kolejki posiada formę 

nowoczesnych lekkich, otwartych pawilonów przylegających do biegu schodów. Dolna stacja posiada ponadto  

przekrycie wykonane w systemie zielonego dachu. Wynika to z faktu iż będzie ona widoczna dla osób 

obserwujących nabrzeże z punku widokowego na wzgórzu Tumskim.i wskazane jest zintegrowanie wizualne 

przystanku z otoczeniem. 

Sam wagonik projektowanej kolejki ma również nowoczesny wygląd dzięki miękkiej formie i dużym przeszkle-

niom, które zapewnią także bardzo dobrą widoczność. 

Trasę kolejki odsunięto w celu ochrony szpaleru drzew rosnącego wzdłuż schodów. Ponadto ukryta za linią 

drzew trasa stanie się mniej widoczna i nie będzie zakłócać odbioru przestrzeni parkowej ani widoku wzgórza 

Tumskiego. 
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OTOCZENIE PLACU 

W projekcie oprócz wprowadzenia nowych obiektów na placu proponuje się również uzupełnienie ubytków w 

pierzei zachodniej oraz dogęszczenie zabudowy przyległych kwartałów. 

W wariancie 2 zabudowa na północ od budynku dawnej kamery pruskiej, wobec przebicia nowej ulicy, ukształ-

towana została w formie zwartego kwartału o wyraźnie zdefiniowanych granicach nawiązujących do okolicznej 

zabudowy. 

 

 
Schemat proponowanych uzupełnień w zabudowie terenu opracowania i okolicznych kwartałów; wariant 1, wariant 2 
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Wśród nowej zabudowy powinna dominować funkcje typowe dla centrum miasta. Proponowany jest rozwój funk-

cji usługowych zwłaszcza w budynkach ulokowanych w pierzejach placu i ulic. Jednocześnie powinno następo-

wać dogęszczanie zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej szczególnie w ekstensywnie użytkowanych obec-

nie wnętrzach kwartałów. 

 

 
Schematy funkcjonalny proponowanej zabudowy i przekształceń zabudowy istniejącej; wariant 1, wariant 2 
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VIII. UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

STAN OBECNY 

Przez teren opracowania przebiegają ważne dla ruchu w centralnej części miasta ulice: Kolegialna, Sienkiewicza 

oraz 1-go Maja. Wschodnia strona placu na odcinku pomiędzy ul. Kościuszki a Kolegialną pełni głównie funkcję 

drogi manewrowej dla znajdujących się przy niej miejsc postojowych. Południowa część placu wyznaczona jako 

Strefa Zamieszkania również wykorzystywana jest głównie jako parking dla okolicznych mieszkańców i 

interesantów pobliskich instytucji. Przecinająca schody Broniewskiego ul. Mostowa łączy Stare Miasto i 

Śródmieście z mostem im. Legionów Piłsudskiego oraz nabrzeżem wiślanym. Od południa teren opracowania 

ogranicza projektowany nowy przebieg ul. Rybaki oddzielającej teren schodów od bulwarów wiślanych. 

PROJEKT 

Z racji na niedawne remonty ulic 1-go Maja i Kolegialnej na odcinku placu Obrońców Warszawy projekt nie 

ingeruje w ich nawierzchnię oraz lokalizację przystanków autobusowych. Proponowane rozwiązania ograniczają 

się do organizacji ruchu i wymiany nawierzchni na pozostałych fragmentach placu. Głównym założeniem obu 

wariantów projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników na samym placu (ulica Kościuszki) 

oraz na ulicach okalających od południa i wschodu. Projektowane ulice okalające plac podzielono na strefy - 

chodników, dróg manewrowych i parkingów przy jednoczesnym wyrównaniu ich poziomów. Poszczególne strefy 

są wyznaczone w przestrzeni za pomocą słupków parkingowych. 

Nawierzchnię dróg manewrowych oraz miejsc parkingowych wokół placu zaprojektowano z kostki granitowej 

odpowiadającej zabytkowemu charakterowi przestrzeni oraz sprężającej ograniczeniu prędkości w ulicach 

wokół placu. Odcinek ulicy Kościuszki przebiegający przez plac wykonano z równych płyt granitowych 30x30 

cm w tym samym kolorze co nawierzchnia przestrzeni pieszych wykonana z płyt granitowych o wymiarach 30x30 

cm (chodniki wzdłuż granic placu) i 30x60 cm (centralna część placu). Dojazdy do posesji oraz fragmenty 

chodnika pomiędzy drzewami i przy elewacjach budynków wzdłuż placu wykonano ponadto z kostki granitowej 

o wymiarach 8x8cm w kolorze odpowiadającym większym płytom. 

WARIANT 1 

W celu poprawy komunikacji pieszej pomiędzy częścią północną i południową placu oraz z ulicami przyległymi , 

cały plac zaprojektowano jako Strefę Zamieszkania. Wyjątkiem są niedawno remontowane odcinki ulic: 

Kolegialnej i 1-go Maja. Również w celu poprawy dostępności przestrzeni nawierzchnia ulic w strefie została 

zrównana z wysokością przyległych chodników. Także ulica Kościuszki na odcinku palcu została zwężona a jej 

poziom wyrównany z poziomem placu. Wjazdy do strefy zostały podkreślone poprzez progi zwalniające 

wymuszające również spowolnienie ruchu. 

Projekt przewiduje utworzenie 69 miejsc postojowych w ulicach wokół placu w układzie prostopadłym i 
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równoległym. 

WARIANT 2 

Wariant przewiduje budowę parkingu podziemnego na 258 miejsc postojowych zlokalizowanego pod płytą placu. 

Wjazd i wyjazd do parkingu ulokowane zostają po stronie wschodniej placu. W układzie drogowym ulic powta-

rzane są zasadnicze rozwiązania z wariantu 1. Przebita zostaje dodatkowa ulica po wschodniej stronie budynku 

dawnej kamery pruskiej, łącząca ul Kolegialną i Sienkiewicza. Nowa ulica jest jednokierunkowa o ruchu uspo-

kojonym i parkowaniu równoległym do kierunku jazdy. 

Projekt przewiduje utworzenie łącznie 313 Miejsc postojowych. W tym 258 w garażu podziemnym, 44 w ulicach 

wokół placu, oraz 11 w nowoprojektowanej ulicy. 

 

Schematy przedstawiające układ komunikacyjny; wariant 1 i wariant 2 
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IX. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

PLAC OBROŃCÓW WARSZAWY – WARIANT 1 

 

Powierzchnia zabudowy 

• dwa parterowe pawilony usługowe przy pomniku Piłsudskiego - 246,48m2 

 

Powierzchnia utwardzona – razem 7.187,65m2 

w tym: 

• nawierzchnia z płyt granitowych  na placu 30x60cm – 4.890,76m2 

• fontanna - płyta granitowa ciemnoszara, płomieniowana 60x60cm – 480m2 

• schody i pochylnie na placu z płyt granitowych  - 308,27m2 

• półprzepuszczalna nawierzchnia z płyt granitowych – 3.017,25m2 /2 – 1508,62 m2 

 

Powierzchnia biologicznie czynna - razem – 9961.75m2 

w tym: 

• tereny zielone – 4.141,00m2 

• nawierzchnia żwirowa – 3.744,57m2 

• zieleń w murkach oporowych obłożonych płytami granitowymi  - 567,56m2 

• półprzepuszczalna nawierzchnia z płyt granitowych – 1508,62 m2 

 

ulice przylegające do placu (zmiana nawierzchni) -  razem – 8.453m2 

w tym: 

• nawierzchnia z kostki granitowej ciętej – ulice/parkingi  - 3.944, 00 m2 

• nawierzchnia z płyt granitowych  30x30cm -  ulica / chodnik  – 1.402,00m2 

(ul. Kościuszki na odcinku placu Obrońców Warszawy) 

• chodniki wzdłuż ulic - kostka granitowa 8x8cm i płyta granitowa 30x30cm – 1.558,56m2 

 

PLAC OBROŃCÓW WARSZAWY – WARIANT 2 

 

Powierzchnia zabudowy - razem 335.26m2 

• dwa parterowe pawilony usługowe przy pomniku Piłsudskiego – 225.00m2 

• dwa parterowe pawilony od strony ul. Kościuszki    – 110.26m2 

(klatka schodowa do garażu podziemnego i lokal usługowo-handlowy) 
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Powierzchnia utwardzona – razem 7.135,55m2 

w tym: 

• nawierzchnia z płyt granitowych  na placu 30x60cm – 4.890,76m2 

• fontanna - płyta granitowa ciemnoszara, płomieniowana 60x60cm – 480,00m2 

• schody i pochylnie na placu z płyt granitowych  - 308,27m2 

• półprzepuszczalna nawierzchnia z płyt granitowych – 1.631,13 m2 

 

Powierzchnia biologicznie czynna - razem – 9.662,00m2 

w tym: 

• tereny zielone – 3.719,17m2 

• nawierzchnia żwirowa – 3.744,57m2 

• zieleń w murkach oporowych obłożonych płytami granitowymi  - 567,56m2 

• półprzepuszczalna nawierzchnia z płyt granitowych – 1.631,13 m2 

 

ulice przylegające do placu (zmiana nawierzchni) -  razem – 8.453m2 

w tym: 

• nawierzchnia z kostki granitowej ciętej – ulice/parkingi  - 3.944, 00 m2 

• nawierzchnia z płyt granitowych  30x30cm -  ulica / chodnik  – 1.402,00m2 

(ul. Kościuszki na odcinku placu Obrońców Warszawy) 

• chodniki wzdłuż ulic - kostka granitowa 8x8cm i płyta granitowa 30x30cm – 1.558,56m2 

 

ulice projektowane -  razem – 2.037,57m2 

w tym: 

• nawierzchnia z kostki granitowej ciętej – ulice/parkingi  - 808,27 m2 

• chodniki wzdłuż ulic - kostka granitowa 8x8cm i płyta granitowa 30x30cm – 1.229,24m2 

 

Powierzchnia schodów Broniewskiego ze spocznikami - 1,786.99m2 
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X. OPIS ZIELENI PROJEKTOWANEJ 

OPIS OGÓLNY 

Główne założenie kompozycyjne projektowanych terenów zielonych to uzupełnienie szpalerów drzew oraz 

wyraźne strefowanie przestrzeni – dzielące przestrzeń placu na słoneczną i zacienioną. W okolicy pomnika 

Broniewskiego wyznaczony został obszar bylin kwitnących, a pozostałe części placu będzie porastać trawa. 

Zewnętrzne krawędzie placu zostały zaakcentowane pasem bylin, które ukrywają miejsca parkingowe, 

zaprojektowane wzdłuż placu. 

Na skarpie przyległej do schodów Broniewskiego zaprojektowane zostały „Ogrody dominikańskie”, w których 

odtworzono ścieżki i wprowadzono zieleń niską. Przed kościołem pod wezwaniem św. Dominika, przy figurce 

Matki Boskiej został zaprojektowany ogród różany. Powyższe działania mają na celu lepsze wykorzystanie 

terenów zielonych oraz zwiększenie swobody w przemieszczaniu się po parku. 

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń 

dostosowanych do warunków ich lokalizacji. Urozmaicenie zastosowanych w przestrzeni placu i w otoczeniu 

schodów gatunków roślin będzie miało również pozytywny wpływ na bioróżnorodność w mieście. Dodatkowo 

wprowadzenie zieleni okrywowej na skarpie spowoduje jej wzmocnienie i zwiększenie odporności na osuwanie 

się mas ziemnych w wyniku ulewnych deszczy. 

DRZEWA USUWANE 

W projekcie przewidziano likwidację części istniejących drzew i krzewów kierując się następującymi zasadami: 

• drzewo / krzew koliduje z projektowanym elementem zagospodarowania i nie ma możliwości wskazania 

innej lokalizacji elementu lub odstąpienia od jego realizacji 

• drzewo / krzew koliduje z odtwarzanym, historycznym elementem zagospodarowania, który został 

wskazany do rewaloryzacji / restauracji i nie ma możliwości wskazania innej lokalizacji elementu (ze 

względu na m.in. wytyczne konserwatorskie) lub odstąpienia od jego realizacji. 

DRZEWA ADAPTOWANE 

Pozostałe drzewa i krzewy przeznaczone będą do adaptacji lub w wyjątkowych przypadkach do przesadzenia 

(np. drzewa młode). W przypadku drzew przeznaczonych do adaptacji zaleca się bieżący monitoring oraz 

ewentualne zabiegi pielęgnacyjne (cięcia sanitarne, formujące, prześwietlające, zabezpieczenie uszkodzeń, 

usuwanie odrostów korzeniowych, stosowanie preparatów w przypadku stwierdzenia obecności szkodników 

lub innych patogenów, kontrola statyki, podlewanie, nawożenie, poprawa aeracji gleby w obrębie systemu 

korzeniowego). 
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GŁÓWNE DANE 

DRZEWA NA PLACU OBROŃCÓW WARSZAWY 

Stan istniejący 

• Drzewa istniejące: na placu 112, wzdłuż ulic – 26, razem – 138  sztuk. 

Stan projektowany  

• Drzewa projektowane:  aleje kasztanowców - 84, drzewa wzdłuż ulic – 54, razem – 138  sztuk; 

• Drzewa istniejące, adaptowane: na placu 72, wzdłuż ulic – 8, razem – 72 sztuki; 

Drzewa projektowane i adaptowane razem – 210 sztuk; 

• Drzewa usuwane: na placu - 40, wzdłuż ulic – 18, razem – 58  sztuk. 

POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNA NA PLACU OBROŃCÓW WARSZAWY  

Stan istniejący (dane dla całej powierzchni placu) 

• Powierzchnia całkowita:                                                            26.614,76 m2 (100,00%) 

• Powierzchnie utwardzone:                                                        11.912,87 m2 (44,78%) 

• Powierzchnie biologicznie czynne:                                       14.701.89 m2 (55,22%) 

Stan projektowany  

• Powierzchnia całkowita:                                                             26.614,76 m2 (100,00%) 

wariant 1 

• Powierzchnie utwardzone (istniejące i projektowane):              16.653,01 m2 (62,58%) 

• Powierzchnie biologicznie czynne:                                         9.961.75 m2 (37,42%) 

wariant 2 

• Powierzchnie utwardzone (istniejące i projektowane):              16.952,76 m2 (63,97%) 

• Powierzchnie biologicznie czynne:                                         9.662.00 m2 (36,03%) 
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UWAGI 

Wartości liczbowe podane są w przybliżeniu.   

Dane dotyczące powierzchni biologicznie czynnej dla placu Obrońców Warszawy podano dla całości placu – 

zarówno część projektowanej jak i zachowywanych fragmentów ulic: Kolegialnej i 1-go Maja. 

Dane dla terenu schodów Broniewskiego mogą być podawane jedynie orientacyjne, gdyż dokładna liczba i 

lokalizacja drzew istniejących wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni na terenie inwestycji. Dokładana 

liczba drzew usuwanych znana będzie w momencie opracowania szczegółowej dokumentacji trasy kolejki 

linowo-terenowej. 

 

Schematy przedstawiające projektowaną zieleń na terenie opracowania; wariant 1, wariant 2 
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XI. MULTIMEDIALNA  FONTANNA  THEMERSONÓW 

Woda pozytywnie wpływa na szereg aspektów: napędza procesy społeczne, gospodarcze, fizyczne i biologiczne 

miasta.  Ze względu na znaczącą rolę wody w kształtowaniu przestrzeni, wzdłuż osi symetrii  placu Obrońców 

Warszawy została zaprojektowana fontanna imienia Themersonów. 

Ma ona podkreślać klasycystyczny układ kompozycyjny założenia, a jednocześnie, dzięki pokazom woda światło 

dźwięk wzbogacać wydarzenia kulturalne miasta i honorować pamięć o niezwykle kreatywnych artystach 

Franciszce i Stefanie Themersonach. Multimedialne animacje fontanny nawiązywałyby swoją formą do 

awangardowej sztuki twórców. Szczególną inspirację stanowiłby nowatorski film „Oko i Ucho” w którym artyści 

badają powiązania obrazu z dźwiękiem. Zrealizowanie fontanny na placu Obrońców Warszawy stanowiłoby 

swego rodzaju integrację dwóch dziedzin: sztuki i natury, pod postacią wody. 

Obecnie na placu znajduje się szereg nie powiązanych ze sobą elementów związanych z historią Płocka. 

Zastosowanie fontanny o wydłużonym kształcie ma scalać poszczególne przestrzenie  i zachęcać do 

korzystania z placu przez więcej osób. Plac Obrońców Warszawy usytuowany jest w pobliżu wielu obiektów 

użyteczności publicznych o zasięgu ponadlokalnym, dlatego też budowa fontanny mogłaby pozytywnie 

przyczynić się budowanie wizerunku miasta i stać się atrakcją turystyczną na skalę regionu. 

FORMA 

Jest to fontanna bez lustra wody, czyli tzw. dry plaza, która składa się z trzech rzędów liniowo ustawionych dysz 

posadzkowych,  prowadzących od dawnej cerkwi do pomnika Piłsudskiego.  Zaletą takiego układu jest to, że 

dysze są na równym poziomie z chodnikiem. Można wyłączać całość, bądź fragment fontanny, aby mieć 

możliwość elastycznego kształtowania przestrzeni.  Pustą przestrzeń powstała w wyniku wyłączenia tryskaczy 

można swobodnie aranżować na potrzeby innych wydarzeń w przestrzeni miejskiej, na przykład festynów, 

wystaw, festiwali. W połowie fontanny znajduje się na przecięcie ścieżek przebiegających na ukos placu. Aby 

zapewnić swobodę w przemieszczeniu się, środkowy fragment fontanny będzie włączany jedynie w trakcie 

pokazów multimedialnych.   

Główne założenie kompozycji fontanny to podkreślenie osi placu, dlatego w środkowym rzędzie tryskaczy 

zastosowano dysze generujące wyższy, bardziej dekoracyjny strumień wodny. Dodatkowo po środku, w 

obszarze, który na co dzień będzie wyłączony, będą znajdować się bardziej reprezentatywne dysze 

wieloobrazowe.   Będzie to obszar,  stanowiący serce pokazów  multimedialnych. 

KONSTRUKCJA 

Tryskacze oddalone są od siebie o 1.2m.  Efekt wizualny tworzony będzie poprzez 84 szt. dysz strumieniowych 
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bijącymi wodą na wysokość do 3m, 174 szt. prostych dysz z możliwością regulacji wysokości oraz 5 dysz 

wieloobrazowych, w których możliwa jest płynna regulacja wysokości strumienia wodnego oraz jego średnicy. 

Dysze strumieniowe ze środkowego rzędu wariantowo można zastąpić dyszami wieloobrazowymi o wysokości 

3m i rozstawie co 2.4m.    

Dysze zasilane będą wodą poprzez podwodne agregaty fontannowe, zlokalizowane w  podziemnej żelbetowej 

niecce, przykrytej płytami kamiennymi nawierzchni. Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny będzie 

odbywać się poprzez rynnę odpływową do zbiorników magazynowych. Spust wody z niecki fontanny odbywać 

się będzie poprzez spust denny z zasuwą zamontowany w płycie dennej niecki.   

Efekty i obrazy wodne będą tworzone poprzez obiegi wymuszone pompami,  sterowane programatorem 

czasowym lub programatorem innego typu, np. komputerowym (woda, światło, dźwięk) z uzależnieniem od siły 

wiatru aby krople wody nie były wynoszone poza nieckę fontanny. 

Woda będzie uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urządzeń dla tego celu zamontowanych w wydzielonym 

pomieszczeniu technicznym. 

W okresie nocnym pompy fontanny będą wyłączane. 

OŚWIETLENIE 

Oświetlenie realizowane będzie za pomocą reflektorów ze światłem ledowym RGB. Oświetlenie będzie  

sterowane programatorem i sprzężone z obrazami wodnymi oraz uzależnione od pory dnia. (np. włącznikami 

zmierzchowymi, zegarem astronomicznym lub sprzężone ze sterowaniem oświetlenia ulicznego parku). 

PRZESTRZENIE TECHNICZNE 

Przestrzenie techniczne ze zbiornikiem magazynowym wody i maszynownią fontanny należy zlokalizować pod 

poziomem terenu i powinny być wspólne dla całego układu fontann. W wariancie placu z parkingiem 

pomieszczenia techniczne i wejścia do nich należy zlokalizować w przestrzeni parkingu. W przypadku  gdy nie 

projektuje się parkingu podziemnego, włazy do pomieszczeń technicznych powinny znajdować się w przestrzeni 

ścieżek utwardzanych, być możliwie jak najbardziej niewidoczne i obudowane płytami granitowymi, 

identycznymi z tymi zastosowanymi na placu. 

NAWIERZCHNIA 

Posadzka wewnątrz przestrzeni fontanny powinna być wykonana z ciemnoszarych płyt granitowych 

płomieniowanych. Moduł płyt wynosi 60x60cm. Posadzka na fontannie musi być odporna na przenoszenie 

obciążeń związanych z ruchem pieszych oraz możliwością większych zgromadzeń. Okolicznościowo w 

przestrzeni pasażu mogą być organizowane przedstawienia/ wydarzenia kulturalne. Tryskacze nie mogą 
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wystawać ponad płyty placu, utrudniając poruszanie się pieszych w przypadku wyłączenia fontanny. 

ODWODNIENIE 

Projektując nachylenia przestrzeni placu należy zapewnić jednakową rzędną po obrysie odwodnienia 

szczelinowego fontanny.  System odwodnienia będzie stanowił wąską linię wkomponowaną dyskretnie w 

strukturę bruku. Szczelinowe systemy odwodnieniowe należy zlokalizować wzdłuż zewnętrznej  krawędzi 

ciemnoszarego granitu. 

UWAGI 

- Docelową wielkość fontanny należy określić na etapie projektu budowlanego. 

- Projekt budowlano – wykonawczy fontanny należy wykonać przez firmę specjalizującą się w technologii 

fontann. 

- Marką referencyjną opisywanej koncepcji fontanny są produkty firmy Watersystem. 
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XII. MEBLE MIEJSKIE 

Wyposażenie placu stanowią meble miejskie na które składają się: ławki, lampy, kosze na śmieci, stojaki 
rowerowe, donice, słupki parkingowe oraz słupy informacji miejskiej. 

 

Detal rozmieszczenie stref mebli w obrębie placu 

ŁAWKI 

Wyposażenie placu w meble miejskie będzie składało się z różnych miejsc do siedzenia w postaci: 

• Ławek parkowych drewnianych z oparciem – usytuowanych wzdłuż alei kasztanowców; 

- parametry: długość 207cm, głębokość 50cm , wys. siedziska 45cm 

• Ławek parkowych drewnianych bez oparcia – usytuowanych wzdłuż fontanny; 

- parametry: długość 207cm, głębokość 50cm , wys. siedziska 45cm 

• Ławek parkowych drewnianych z oparciem – dwustronnych, usytuowanych wzdłuż alei kasztanowców; 

- parametry: długość 307cm, głębokość 79cm , wys. siedziska 45cm 

Kotwienie ławek do podłoża - niewidoczne, podziemne. 

KOSZ NA ODPADKI 

• Kosz kwadratowy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo na RAL 7016, strona zewnętrzna  

obudowy – drewniana; 

- parametry: wysokość: 92cm, głębokość 31cm, 

Kotwienie do podłoża - niewidoczne, podziemne. 

OŚWIETLENIE 

• Kolumna świetlna – lokalizacja – obok alei kasztanowców, wzdłuż schodów Broniewskiego. 

- forma: aluminiowa rura cylindryczna z oświetleniem ledowym, malowany proszkowo na RAL7016 

- parametry: Wysokość – 4.80m, Średnica słupa przy podstawie/gruncie: Ø200 mm 
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- temperatura barwowa – biała neutralna 

• Słupek świetlny – zlokalizowany na placu wzdłuż alejki z fontanną oraz przy ścieżkach parkowych. 

- forma: aluminiowa rura cylindryczna z oświetleniem ledowym 

- parametry: Wysokość – 0,90m, Średnica słupa przy podstawie/gruncie: Ø150 mm 

- Moc 21W 

• Oświetlenie drzew – na obszarze opracowania proponuje się zastosowanie opraw oświetlających 

drzewa. 

 

Zdjęcia referencyjne prezentujące przykładową oprawę i jej zastosowanie. 

UWAGI 

Zakładana lokalizacja i ilość opraw powinna być opracowana na etapie projektu budowlano-wykonawczego. 

Należy przeprowadzić symulację, przedstawiającą zamawiającemu  iluminację placu oraz terenu skarpy. 

Wynikiem symulacji mogą być wnioski zamawiającego dotyczące zmiany ilości oraz rozstawu opraw 

oświetleniowych. 
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STYLISTYKA MEBLI MIEJSKICH 
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XIII. KOLEJKA LINOWO-TOROWA 

OPIS OGÓLNY 

Kolejka została zaprojektowana z myślą, by stworzyć lepsze warunki dla przemieszczania się między 

historyczną częścią miasta, a nabrzeżem wiślanym zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych i mających trudności 

w poruszaniu się po licznych schodach. Dzięki wprowadzeniu tego udogodnienia więcej osób będzie mogło 

wygodnie korzystać z bulwarów wzdłuż Wisły. 

Skomunikowanie tych dwóch części miasta podniesie ich atrakcyjność turystyczną i wydobędzie walory Płocka. 

Sama kolejka również może stać się atrakcją turystyczną i nowym symbolem rozwijającego się miasta. 

Przewiduje się dwie stacje kolejki: górną i dolną. Pasażerowie sami mogą przywołać windę. W środku będą trzy 

przyciski: jeden do kierunku jazdy górę, drugi dół, oraz alarmowy. 

Napęd będzie znajdował się pod górną stacją kolejki. 

NAJWAŻNIEJSZE DANE 

• Długość toru 228,00 m 

• Różnica wysokości 38.22m 

• Kąt nachylenia 8º-14º 

• Prędkość maksymalna - 2m/s 

• Pojemność kabiny: 12 miejsc stojących, 4 miejsca siedzące 

 

PRZEBIEG KOLEJKI 

Aby projektowana kolejka stanowiła niewielką ingerencję w teren i otaczającą zieleń, tory poprowadzone zostały 

nad ziemią. Odsunięcie trasy od biegu schodów pozwala ocalić rosnące wydłuż nich drzewa. Kąt nachylenia 

zaprojektowany jest tak, by tory bezkolizyjnie przebiegły minimum 4,5 metra ponad przecinaną przez kolejkę 

ulicą Mostową. W połowie trasy kąt nachylenia toru i kierunek jazdy zmienia się tak, by dolna stacja kolejki 

ominęła wzmocnienia skarpy wiślanej. 

TORY 

Projektowane tory mają 1metr szerokości i wykonane są ze stali malowanej proszkowo na kolor grafitowy. 

Konstrukcja torów składająca się ze stalowej belki z szynami zostanie podparta na stalowych słupach, 

rozmieszczonych co około 10m. Część podziemna podpór będzie wykonana z żelbetu. 

STACJE 

Stacje będą miały charakter bardziej przystanków, niż zamkniętych obiektów kubaturowych. 

Obie stacje będą składać się z zadaszenia, pionowych przeszkleń, drzwi przesuwnych otwieranych w chwili 

przyjazdu kolejki oraz przycisków przywołujących kolejkę. 
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W górnej stacji umiejscowiony będzie napęd kolejki. 

Dolna stacja wyróżniać się będzie tym, że przekrycie będzie wykonane w systemie zielonego dachu. Wynika to 

z faktu iż będzie ona widoczna dla osób obserwujących nabrzeże z punku widokowego na wzgórzu Tumskim.i 

wskazane jest zintegrowanie wizualne przystanku z otoczeniem. 

KABINA 

Wagonik projektowanej kolejki ma nowoczesny wygląd dzięki miękkiej formie i dużym przeszkleniom, które 

zapewnią także bardzo dobrą widoczność. 

Kolejka będzie działać jak winda: samoobsługowa, sterowana automatycznie z obu stacji, projektowana kabina 

będzie wyposażona w system automatycznego poziomowania. Drzwi przesuwne, o szerokości dostosowanej 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Wymiary: 

Kabina: 3000 x 2100 x 2300 mm (długość x szerokość x wysokość) 

Drzwi :1000 x 2050 mm (szerokość x wysokość) 

Wyposażenie: 

Kabina będzie wyposażona w drzwi przesuwne automatyczne, poręcze ze stali nierdzewnej, oświetlenie 

punktowe LED sufitowe, przycisk bezpieczeństwa, oświetlenie awaryjne, połączenie z numerami 

alarmowymi, 

Rozwiązania materiałowe: 

Konstrukcja kabiny aluminiowa, okna i drzwi wykonane ze szkła akrylowego. 
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XIV. SCHODY BRONIEWSKIEGO 

Punktem wyjścia do ukształtowania formy schodów Broniewskiego był ich obecny podział na trzy części. Projekt 

proponuje zachowanie dwóch symetrycznych biegów schodów. Pośrodku usytuowane zostały tarasy o 

wysokości 45 cm każdy, które odpowiadają modułowi 3 stopni schodów.    

Schody nawiązują w swojej formie do amfiteatru. Projektowane tarasy na osi schodów staną się dogodną 

przestrzenią do wypoczynku.   

Projektowane murki z podświetleniem ledowym w dolnej części, również będą mieć wysokość 45cm, aby 

uniknąć wrażenia wizualnego odgrodzenia od otaczającego terenu skarpy. Na brzegach schodów wprowadzono 

metalowe barierki. Murki stanowiące obramowanie schodów zostaną wykonane z elementów  

prefabrykowanych obłożonych płytą granitową. 

Tarasy i spoczniki zaprojektowane są z szarego granitu, natomiast stopnie i obramienia schodów z jasnoszarego 

granitu, w jednakowym odcieniu jak na Placu Obrońców Warszawy.  Dzięki wprowadzeniu czytelnego, prostego 

układu oraz zastosowaniu zróżnicowania kolorystycznego  tworzą się linie  naprowadzające i uczytelniające oś 

kompozycyjną. 

Schody zostały zaprojektowane tak aby zminimalizować ingerencje w teren, dlatego projektowane spoczniki 

między biegami powielają usytuowanie i poziom spoczników istniejących. 
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XV. PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE 

KAWIARNIA POD POMNIKIEM WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 

Wyniesienie południowej części placu oraz likwidacją schodów w jego południowej krawędzi pozwoliło na 

umieszczenie lokalu usługowego pod powierzchnią terenu. Projekt przewiduje umieszczenie tam kawiarni oraz 

zespołu toalet publicznych dostępnych z projektowanego zagłębiania w południowej ścianie placu, pomiędzy 

schodami. W wariancie 2 – plac z parkingiem podziemnym pod powierzchnią – kawiarnia styka się garażem a 

przez toalety prowadzi południowe wyjście z niego. 

Posadzka w kawiarni oraz toaletach jest na tym samym poziomie (99,25 m n.p.m.) co posadzka parkingu oraz 

o 5cm wyżej niż powierzchnia – obniżonej na fragmencie, ulicy południowej w części placu 

PARKING PODDZIEMNY 

OPIS OGÓLNY 

W wariancie 2 koncepcji przewiduje się wykonanie pod płytą placu podziemnego parkingu. 

Projektowany parking, połączony z kawiarnią pod pomnikiem Wł. Broniewskiego, ma wymiary dł. x szer. ok: 

210,00 x 36,40m (pod pawilonami szerokość całkowita wynosi 48,50m). Zajmuje on centralną część placu 

maksymalnie odsuniętą od istniejących i projektowanych drzew. 

Wjazd i wyjazd z garażu przewidziano po wschodniej stronie placu w formie dwóch ramp o maksymalnym 

nachyleniu 15%. Rampy połączone są z garażem za pomocą korytarza dł. 25m, mieszczącego strefę kontroli 

wjazdu ulokowanego dokładnie pod ulicą Kościuszki. 

Przewidziano 4 wyjścia z parkingu. 

W pawilonach P 2.2 i P 4  przewidziano klatki schodowe wraz z windami. Trzecie wyjście stanowi korytarz 

łączący parking z podcieniami przed kawiarnią pod pomnikiem Wł. Broniewskiego. Czwarte wyjście znajduje się 

w połowie placu i wychodzi na otwartą klatkę schodową zlokalizowaną w linii zachodnich pawilonów P 1.2 i P 3. 

Pomieszczenia techniczne związane z obsługą garażu zostały ulokowane zostały pod pawilonami. 

Parking należy wyposażyć w automatyczny system oddymiania. Na etapie projektu budowlanego należy 

wykonać symulację oddymiania. 
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GŁÓWNE DANE 

Planowana powierzchnia zabudowy komory podziemnej: 7205,6 m² 

Ilość miejsc parkingowych: 258 

Ilość kondygnacji podziemnych:  1 

Udział poszczególnych funkcji: 

Część podziemna; 

• parking, 

• kawiarnia. 

Część naziemna: 

• przestrzeń publiczna w postaci placu zagospodarowanego zgodnie z wytycznymi pokonkurso-

wymi. 

KONSTRUKCJA 

Garaż podziemny jaki został zaprojektowany pod powierzchnią placu, wykonany będzie w konstrukcji żelbeto-

wej monolitycznej, płytowo – słupowej, opartym na siatce słupów o rozstawie 8x8m, rolę ścian zewnętrznych 

poniżej poziomu 0,00 pełnić będą ściany szczelinowe grubości 60cm i 80cm. Posadowienie budynku realizo-

wane będzie poprzez płytę fundamentową, stropy nad niższymi poziomami przewiduje się jako płaskie (bez-

grzybkowe) 

Przewiduje się podział garażu na 6 oddylatowanych części. 

Stropy 

Strop żelbetowy monolityczny o grubości 30cm oparty na słupach o wymiarach 40x40cm i płycie fun-

damentowej. 

Przewiduje się aranżację tarasu zielonego na płycie stropodachu garażu. 

Usytuowania kanałów oddymiających garaż 

Kanały oddymiające poprowadzono pod stropem parkingu. 

Czerpnie dla systemu wentylacyjnego i oddymiającego zaprojektowano w południowej ścianie placu, a 

wyrzutnie nad dachami pawilonów od strony ul. Kolegialnej. Dla zapewnienia ciągłości pracy systemu 

przewidziano zasilanie awaryjne w postaci agregatu prądotwórczego ulokowanego w pomieszczeniu 

pod pawilonem P 1.2. 

Schody 

Budynek wyposażono w schody, żelbetowe, płytowe. Płyty biegowe i spocznikowe żelbetowe monoli-

tyczne o gr.15 cm z betonu C30/37 i stali AIII 

Stopy i ławy fundamentowe: 

Stropy, ławy fundamentowe oraz płytę pod parkingiem podziemnym przewidziano jako monolityczne 

żelbetowe w systemie tzw. Wanny. 

Posadzki 
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• posadzki w hali parkingowej z betonu utwardzanego powierzchniowo min B-37 wy-

kończona żywicą lub elementów równoważnych pod warunkiem zachowania norm wytrzyma-

łości, przyczepności i trwałości, 

• w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych – gres lub terakota, 

• w pomieszczeniach administracyjnych – terakota, 

Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarkę przewidziano jako aluminiową. 

Wykończenie wewnętrzne 

• w hali parkingowej: elementy żelbetowe stropów, słupów i ścian bez wykończenia, 

ściany murowane tynkowane i malowane, 

• konstrukcja stalowa: zabezpieczona ppoż. powłokami malarskimi, 

• balustrady: stal ocynk lub aluminium, 

• elementy ślusarskie chroniące instalacje: stal ocynk malowana, 

• wykończenie dylatacji konstrukcyjnych: systemowe złącza nakładkowe aluminium + 

tworzywo. 

ZASADY OCHRONY PARKUJĄCYCH POJAZDÓW 

Podstawowym elementem związanym z ochroną parkujących pojazdów i stanowiącym niezbędne wyposaże-

nie parkingów jest zespół urządzeń tworzących system parkingowy. Funkcja ochrony powinna być zrealizo-

wana w formie zaawansowanej, spełniającej różnorodne zadania w zakresie zarządzania powierzchnią parkin-

gową przez operatora parkingu. 

System ten powinien spełniać następujące funkcje: 

• obsługę rogatek wjazdowych i wyjazdowych, 

• automatyczne fotografowanie każdego samochodu, 

• przekazywanie ważnych komunikatów i alarmów, 

• automatyczny system przeciwpożarowy (spryskiwacze), 

• stałe połączenie do systemu ochrony monitoringu, 

• dokonywanie rozliczeń (samoobsługowe kasy biletowe, w których możliwe jest dokonywanie płatności 

także w walutach obcych, bezgotówkowe rozliczenie z wykorzystaniem wszystkich obecnych na rynku 

kart EC, kart chipowych, kredytowych i gotówkowych, biletów z paskiem magnetycznym itd.), 

• gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do efektywnego zarządzania parkingami (rachun-

kowość, ewidencja parkujących samochodów, zarządzanie biletami i abonentem, rozpoznawanie prób 

oszukania, statystyki dotyczące czasu parkowania, wykorzystania miejsc, przepustowości), 
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• możliwość zdalnego informowania o ilości wolnych miejsc (zintegrowane z drogowymi tablicami infor-

macyjnymi zmiennej treści), 

• system zasilania awaryjnego UPS pozwalający na wypakowanie wszystkich zaparkowanych aut mimo 

całkowitej awarii zasilania 

Parking będzie posiadał status parkingu strzeżonego (operator parkingu odpowiada za kradzież i uszkodzenie 

pozostawionych samochodów). 

• W przypadku parkingu tradycyjnego z pochylniami komunikacyjnymi wymagane jest: 

• bieżące monitorowanie obiektu będzie prowadzone przez pracowników obsługi; 

• cała powierzchnia będzie nadzorowana przez zainstalowaną telewizję przemysłową; 

• urządzenia telewizji będą zainstalowane tak, aby były dobrze widoczne przez wszystkich korzystają-

cych z parkingu; 

• system parkingowy wyposażony zostanie w urządzenia alarmowe i przywołujące; 

• urządzenia przywołujące będą posiadać połączenie z operatorem w specjalistycznej firmie zewnętrz-

nej świadczącej usługi ochrony obiektów. 

WYPOSAŻENIE PARKINGU 

Wyposażenie parkingu stanowią: 

• urządzenie rogatki (szlaban), 

• urządzenie kontroli wjazdu, 

• urządzenie kontroli wyjazdu, 

• kasa samoobsługowa, 

• jednostka centralna, 

• elektroniczna tablica informacyjna, 

• urządzenie alarmowe - przywołujące obsługę techniczną parkingu modułowego, 

• opcjonalnie ogniwa zasilające fotowoltaiczne 

• ochrona parkujących pojazdów realizowana jest poprzez wykorzystanie telewizji przemysłowej i stałe 

monitorowanie powierzchni parkingu przez pracowników obsługi i pracowników ochrony. System mo-

nitorowania musi być dobrze widoczny, dając korzystającym z parkingu, poczucie bezpieczeństwa (w 

przypadku parkingu tradycyjnego z pochylniami komunikacyjnymi). Organizacja kontroli i egzekucji 

opłat 

• rogatki otwierane za pomocą karty chinowej, 

• sprzedaż biletów za pomocą biletomatów i kas samoobsługowych. 

DROGA POŻAROWA 

Wokół garażu podziemnego znajdują się ulice o szerokości minimalnej 3,5m. 
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Wyjścia z obiektu, posiadają połączenia z drogą pożarową (utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 

m i długości znacznie mniejszej od dopuszczonych maksymalnie 50 m), w sposób zapewniający dotarcie bez-

pośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do stref pożarowych. 

Droga spełnia także inne wymagane parametry drogi pożarowej: najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi 

pożarowej - co najmniej 11 m, droga umożliwiać będzie przejazd pojazdów o nacisku osi na powierzchnię jezdni 

– co najmniej 50 kN.    

PAWILON GASTRONOMICZNY (P 1.1 / P 1.2) 

Budynek kawiarni od strony ul. Kolegialnej przewidziano jako pawilon o konstrukcji stalowej z przeszklonymi 

ścianami. W wariancie 2 przez pawilon przechodzi murowany kanał wyrzutni powietrza z parkingu podziemnego, 

a na dachu ulokowano instalację wentylacyjną. 

Przewiduje się serwowanie napoi oraz posiłków dostarczanych w systemie kateringowym. 

WIELOFUNKCYJNY PAWILON (P 2.1 / P 2.2) 

Budynek w wariancie 1 mieści wiatę przystankową, salonik prasowy wraz z zapleczem oraz toaletę 

samoobsługową dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pawilon o posiadać będzie konstrukcję 

stalową z przeszklonymi ścianami, toaleta oraz zaplecze lokalu usługowego posiada elewacje pełną, 

wykończoną drewnem. 

W wariancie 2 w pawilonie znajduje się wiata przystankowa, salonik prasowy oraz klatka schodowa wraz z windą 

do garażu podziemnego. Przez pawilon przechodzi również murowany kanał wyrzutni powietrza z parkingu 

podziemnego, a na dachu ulokowano instalację wentylacyjną. Toaleta została ulokowana na poziomie parkingu. 

PAWILON USŁUGOWY I PAWILON Z KLATKĄ SCHODOWĄ (P 3 i P4) 

W wariancie 2 projekt przewiduje budowę dodatkowych pawilonów stojących w północnej linii zabudowy ulicy 

Kościuszki. W pawilonie P 3 znajduje się lokal usługowy wraz z zapleczem, docelowo przewidziany na 

kwiaciarnię. Pawilon P 4 mieści klatkę schodową wraz z windą. 

Oba pawilony mają podobną formę i konstrukcję jak pawilony P 1 i P 2 
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XVI. NAWIERZCHNIA 

ULICE 

Nawierzchnie po której będą się poruszały samochody ciężarowe zaprojektowano o następującej konstrukcji: 

ULICE WOKÓŁ PLACU 

• kostka granitowa 20x20 cm o h=7-9 cm , 

• 3-5 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej, 

• 23 cm warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31.5 mm, 

• 15 cm warstwa gruntu stabilizowana cementem do Rm=2.5 MPa. 

ODCINEK UL. KOŚCIUSZKI NA OBSZARZE PLACU 

• płyty granitowe 30x30cm o h=7 cm , 

• 3-5 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej, 

• 23 cm warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31.5 mm, 

• 15 cm warstwa gruntu stabilizowana cementem do Rm=2.5 MPa. 

 

CHODNIKI WOKÓŁ PLACU 

• Płyty kamienne granitowe 30x60 grubości 8 cm, powierzchnia płomieniowana, kolor szary (Zimnik, 

materiał drobnoziarnisty lub strzelin, rodzimy). Układ na mijankę. Wymagania większe niż dla klasy 1 

(może wymagać dodatkowej obróbki lub sortowania). Maksymalne spoiny 5 mm, maksymalne 

nierówności +- 3 mm. Ogólna powierzchnia spoin na ułożonej nawierzchni mniejsza niż 10% na każdym 

1 m2. Górne 2 cm spoin wypełniane miałem bazaltowym 0-4mm. 

• Piasek. Materiał odporny pod względem chemicznym i fizycznym 

• Frakcja: 4-31,5 mm. Materiał odporny pod względem chemicznym i fizycznym, np. dolomit lub granit 

Zjazdy publiczne i indywidualne należy zabudować z kostki kamiennej cięto-łupanej na przedłużeniu ciągów 

pieszych oraz kostki granitowej łupanej 8/11cm na pozostałych fragmentach na podsypce cementowo piaskowej 

R28≥14MPa z wypełnieniem spoiny zaprawą R28≥30MPa. Dolne warstwy pod zjazdami należy przyjąć z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm oraz ulepszonym podłożu ze stabilizacji spoiwem 

hydraulicznym Rm=2,5MPa  gr 15cm. 

Zjazdy obramować należy od jezdni krawężnikiem ulicznym obniżonym granitowym 50x20. 
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ODWODNIENIE 

Wody opadowe zostaną odprowadzone poprzez kratki ściekowe do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej. 

NAWIERZCHNIA PLACU 

NAWIERZCHNIA PÓŁ-UTWARDZANA Z PŁYT KAMIENNYCH POPRZERASTANYCH TRAWĄ 

Przewiduje się zastosowanie nawierzchni pół-utwardzonej z płyt kamiennych różnoformatowych (wraz z 

warstwami podbudowy i obrzeżami) poprzerastanych trawnikiem wzmacnianym. Szerokość poszczególnych 

pasów powinna być dostosowana do układu nawierzchni utwardzonej, drzew istniejących, elementów 

wyposażenia, a także do ergonomii ruchu pieszego (długość kroku). 

PASY UTWARDZONE 

Przewiduje się zastosowanie nawierzchni utwardzonej z płyt kamiennych wraz z warstwami podbudowy i 

obrzeżami. Należy przewidzieć następujące warstwy konstrukcyjne: 

• Płyty kamienne granitowe 30x60 grubości 8 cm, powierzchnia płomieniowana, kolor szary (Zimnik, 

materiał drobnoziarnisty lub strzelin, rodzimy). Układ na mijankę. Wymagania większe niż dla klasy 1 

(może wymagać dodatkowej obróbki lub sortowania). Maksymalne spoiny 5 mm, maksymalne 

nierówności +- 3 mm. Ogólna powierzchnia spoin na ułożonej nawierzchni mniejsza niż 10% na każdym 

1 m2. Górne 2 cm spoin wypełniane miałem bazaltowym 0-4mm. 

• Piasek. Materiał odporny pod względem chemicznym i fizycznym 

• Frakcja: 4-31,5 mm. Materiał odporny pod względem chemicznym i fizycznym, np. dolomit lub granit 

OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI 

Należy uwzględnić montaż obrzeży i krawężników z materiału analogicznego jak warstwa ścieralna 

PASY TRAWNIKA WZMACNIANEGO 

Dla pasów trawnika należy przewidzieć rozwiązanie systemowe typu NetTurf. 

Warstwy konstrukcyjne systemu: 

• TRAWNIK z siewu lub z darni (wg. rozdziału „Trawniki”) 

• SUBSTRAT WYRÓWNAWCZY ATS400 - Warstwa pozbawiona siatki; gr 1,5cm R400 

• SUBSTRAT WZMACNIANY NETLON ATS400  - Warstwa z siatką; gr 15cm 

• PODBUDOWA TŁUCZNIOWA: Frakcja: 4-31,5 mm. Materiał odporny pod względem chemicznym i 

fizycznym, np. dolomit lub granit 

 


