
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na: 

 

 „Opracowanie koncepcji  

urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek przy 

ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem naskarpowym” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Idea zagospodarowania przestrzeni 

 
Teren objęty konkursem jest obszarem nad wyraz wyjątkowym i specyficznym. Położony na 

skarpie, z szerokim spektrum widokowym na Wisłę, a zarazem tuż obok historycznego centrum 

miasta Płocka i jego najważniejszych budowli. Te dwa aspekty były jednymi z kluczowych i 

pierwszych elementów definiujących przyszłe założenie projektowe tej pracy. Z jednej strony mamy 

bowiem bardzo jasne i oczywiste wymagania co do zachowania w jak największym stopniu walorów 

przestrzenno-widokowych, poprzez jej otwarcie, silne ukierunkowanie, z drugiej chęć stworzenia 

przestrzeni kameralnych, cichych, klimatycznych. Dodatkowo dochodzą do tego wytyczne 

konserwatorskie związane z bliskością zabytkowego otoczenia, co jest częściowo w kontrze do 

obecnych idei projektowania skwerów, placów miejskich czy placów zabaw, jako miejsc bardzo 

nowoczesnych, społecznych (przez co należy rozumieć że są one tworzone przez samych 

mieszkańców), czy zmiennych – względem otoczenia, pory dnia, czy roku. 

Projekt stara się pogodzić każdy z tych aspektów, tworząc mocny podział funkcjonalny 

poszczególnych stref całego założenia, ze względu na swoje położenie, możliwość integracji z 

otoczeniem czy rolę jaką pełni.  

 

 

2. Program funkcjonalno-użytkowy 

 
Teren ze względu na swoje położenie i ukształtowanie pierwotnie został podzielony na dwie 

główne strefy – przestrzeń w ciągu promenady naskarpowej, oraz przestrzeń skweru. Obie strefy 

wydzielone są skarpą i nieznaczną, ale jednak istotną różnicą terenu. Użytkownik przestrzeni 

odczytuje to jako dwa odrębne elementy zagospodarowania. Projekt zakłada by częściowo nadal tak 

pozostało, przy jednak zmaksymalizowaniu powiązań komunikacyjnych między nimi.  

Istotną kwestią była również chęć ujednolicenia całego ciągu naskarpowego, poprzez pozostanie 

w podobnej estetyce architektonicznej i urbanistycznej elementów zagospodarowania takich tak 

lampy czy nawierzchnia, a zarazem wprowadzenie nowych elementów i rozwiązań w strefie 

przyszłego skweru i placu zabaw. 

 

2.1 Ciąg naskarpowy  
 

Ciąg jak wspomniano wcześniej stanowi naturalne przedłużenie już istniejącego 

traktu i to pod względem zastosowanych rozwiązań przestrzennych – małej architektury 

jak i  rozwiązań materiałowych. Wszelkie elementy wykluczające swobodę w dostępie do 

komunikacji dla osób niepełnosprawnych zostały w projekcie usunięte, poprzez częściową 

przebudowę istniejących schodów na pochylnie o niskim stopniu spadku. Podkreślono plac 

przed muzeum, poprzez wprowadzenie ciemniejszej posadzki oraz wprowadzenie drzew.  

Projekt zakłada że na krótkim odcinku ciąg stanie się piszojezdnią.   
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Na nowo bowiem została przeorganizowania komunikacja techniczna do budynku muzeum. 

Spowodowane było to chęcią uwolnienia terenu skweru, a w szczególności placu zabaw od 

tego typu ruchu.  Zakłada się że transport kołowy będzie w tym miejscu i tak sporadyczny.  

 

2.2 Skwer  

 
Przestrzeń skweru będąca najistotniejszym elementem niniejszego projektu, została 

ukształtowana  w oparciu o zachowanie silnego ukierunkowania względem walorów 

widokowych. Projekt zakłada powstanie głównego traktu/chodnika biegnącego wprost od 

wejścia na działkę od strony ul. Kazimierza Wielkiego do ciągu naskarpowego. W oparciu o 

takie działanie, oraz zwiększenie dostępności od strony „bocznej” – północnej, powstał zarys 

prostokreślnego układu ścieżek i placów na terenie. W związku z wytyczną o zlokalizowaniu 

placu zabaw, które w swojej istocie będzie stanowić serce i główny punkt całego założenia, 

postanowiono o jego urbanistycznym wyodrębnieniu- zastosowaniu miękkich, kulistych 

form, co miałoby właśnie podkreślić (czyt. wyodrębnić) jego rangę.  

Przestrzeń całego tego założenia została podzielona na jasno określone strefy 

przeznaczenia. Zaczynając od stref komunikacyjnych, po strefę placu zabaw, które samo w 

sobie musi być ogrodzone, więc niejako wydzielone od pozostałego otoczenia, strefę 

sportową gdzie zlokalizowano elementy umożliwiające aktywny wypoczynek, strefę 

wypoczynkową z: zieloną łąką, ścieżką florystyczną i licznymi miejscami do siedzenia i strefę 

„widokową”, która ze względu na swoje położenie została tak ukształtowana by dała liczne 

możliwości do oglądania najbliższego otoczenia. Projekt zakłada powstanie w tym miejscu, 

szerokich tarasów widokowych w formie amfiteatru oraz punktu widokowego.  

 

3 Elementy zagospodarowania 
 

3.1 Mała architektura  

 
Wszelkie elementy zagospodarowania są w dużej mierze tożsame z proponowanymi 

rozwiązaniami urbanistycznymi założenia. Dominuje stylistyka prostokreślna, złamana 

obłymi detalami ( lub na odwrót). Proponuje się nowoczesne, naturalne materiały i 

stonowaną kolorystykę jeśli chodzi o elementy wyposażenia parku i ciągu, zgodną  z 

wytycznymi konserwatora i najbliższego otoczenia. Jedynie elementy zabawowe jako że w 

dużej mierze przeznaczone dla dzieci podkreślone są większym zakresem kolorystycznym.  

Głównym elementem zagospodarowania jest pergola – konstrukcja będąca w centrum 

założenia, której rolą jest optyczne – przestrzenne podkreślenie miejsca placu zabaw, a 

zarazem bardziej prozaicznie – podtrzymywanie licznych huśtawek ( nie tylko dla dzieci!) i 

wiszącego nad placem oświetlenia. Z racji tego że jedną z wytycznych było wprowadzenia 

ogrodzenia placu, postanowiono by był on sam w sobie również ciekawym i użytecznym 

elementem przestrzennym. Pełni on bowiem również rolę siedziska.  
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Sam plac zabaw podobnie jak cały teren, został również podzielony funkcjonalnie względem 

przeznaczenia – typu zabawy. Zaproponowano trzy strefy – sprawnościową: z rurami 

zagłębionymi w sztucznych nasypach czy ścieżką  sensoryczną, strefę edukacyjno-

zabawową – przeznaczoną do gier tzw. „chodnikowych”, labiryntem czy w końcu strefę 

muzyczną – z tubami i rurami wydającymi różne dźwięki. Większość elementów 

zabawowych pozwala, a wręcz wymusza na integracji dziecka z innymi rówieśnikami, jak 

również co należy podkreślić umożliwia wspólną zabawę ze swoim rodzicami czy 

opiekunami.  

 

3.2 Zieleń 
  

Projekt zakłada kompleksowe nasadzenia drzew i krzewów, które z jednej strony 

stanowią bufor dla mniej pożądanych elementów najbliższego toczenia np. parkingu 

położonego na wschód i południe względem projektowanego terenu, z drugiej podkreślają 

bardziej parkowy- wypoczynkowy charakter miejsca. Sporą część roślin projektuje się jako 

zimozielone. 

 

4 Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
 

W zagospodarowaniu terenu wszystkie ciągi piesze zapewniają dostęp do placów zabaw i 

placów rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Różnice w terenie pochylni nie przekraczają 5% 

na terenie skweru.  
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