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1. Wprowadzenie 

Przedmiotowy raport stanowi efekt końcowy realizacji warsztatów i działań powiązanych 

prowadzonych z udziałem lokalnej społeczności. Celem zadania było wypracowanie wytycznych 

funkcjonalnych na potrzeby przeprowadzania konkursu urbanistyczno-architektonicznego 

na zagospodarowanie przestrzeni publicznych dla obszaru rewitalizacji Dolne Miasto i Plac Wałowy 

wraz ze Starym Przedmieściem w zakresie zagospodarowania terenu Placu Wałowego 

wraz z przebudową dróg i infrastruktury technicznej. 

2. Obszar opracowania 

Obszar poddany badaniom to historycznie ukształtowany plac dzielnicowy, ze znikomą ilością funkcji 

centrotwórczych. Na uwagę zasługuje fakt, iż ta cześć miasta uniknęła znaczących zniszczeń podczas 

II wojny światowej. Podstawowe dane dotyczące obszaru opracowania: 

1. Powierzchnia ok. 6 500 m2.  

2. Obszar obejmuje: obręb 99: działki nr 218/6, 218/7, 218/3, 218/4, 223, 231, 232, 236, 230. 

 
Rysunek 1. Obszar objęty opracowaniem - mapa poglądowa, źródło: opracowanie własne. 
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Zdjęcie 1. Widok terenu opracowania z lotu ptaka, autor: Ireneusz Tomala, Rzutem Na Taśmę. 
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3. Badania ankietowe 

3.1.  Opis działań 

Prezentowane w rozdziale wyniki badań ankietowych, stanowiące element przedmiotowego 

opracowania, zgromadzono za pomocą anonimowych kwestionariuszy, wypełnianych 

przez respondentów samodzielnie. Formularze ankiet dystrybuowane były w okresie 

od 27 października do 17 listopada 2017 r. w siedzibie Inkubatora Sąsiedzkiej Energii (ISE) 

przy ul. Reduta Wyskok 2 oraz w sklepie ABC przy ul. Dolna Brama 5. Ponadto  formularze ankiety 

rozdawane były każdorazowo podczas warsztatów. Formularze zbierane były do specjalnie 

przygotowanych skrzynek na ankiety oraz bezpośrednio od respondentów. Skrzynki stanowiły 

jednocześnie miejsce zbierania ewentualnych pomysłów i uwag. Przyjęty sposób realizacji badania, 

jak i dobór respondentów nie noszą znamion reprezentatywności, jednakże pozwalają na określenie 

pewnych preferencji i pożądanych kierunków zmian odnoszących się do terenu objętego działaniami 

rewitalizacyjnymi. 

 

3.2. Informacje o respondentach 

W trakcie realizacji badania ankietowego, formularze wypełnione zostały przez 45 osób, w tym 

28 kobiet (62% badanych), 15 mężczyzn (33%) oraz 2 osoby, które nie wskazały w odpowiedzi płci 

(5%).  

Wśród badanych osób najliczniejszą grupę stanowiły osoby pomiędzy 19 a 30 rokiem życia (37,8%), 

które łącznie z osobami poniżej 18 r.ż. (8,9%) stanowiły blisko połowę respondentów. Mniej więcej 

co czwarta z badanych osób należała do grupy osób powyżej 51 roku życia. Zbliżony odsetek badanych 

mieścił się w przedziale wiekowym pomiędzy 31 a 50 rokiem życia.  

 
Wykres 1. Udział respondentów ze względu na wiek, źródło: badania własne, n=45. 
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Udział respondentów pod względem wykształcenia był zróżnicowany, jednakże najliczniejszą grupę 

stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (46,7%). Co trzecia z ankietowanych osób deklarowała 

posiadanie wykształcenia średniego, a niemal co 5 wykształcenie zawodowe lub niższe.  

 
Wykres 2. Wykształcenie respondentów, źródło: badania własne, n=45. 

Kolejną z analizowanych zmiennych, była zmienna dotycząca powiązań respondentów z analizowanym 

obszarem. Prezentowane odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli zaznaczyć 

dowolną liczbę powiązań z obszarem. Wśród ogółu badanych aż 44,4% deklarowało, 

że na przedmiotowym terenie (plac Wałowy) spędza czas wolny. Dla porównania liczba mieszkańców 

obszaru stanowiła niewiele ponad 1/3 ogółu respondentów. Co 3 z badanych osób, związana jest 

z obszarem poprzez szkołę / uczelnię i niemal tyle samo pracuje w tym obszarze zawodowo 

lub prowadzi działalność gospodarczą.  

 
Wykres 3. Powiązanie z badanym obszarem, źródło: badania własne, n=45, wyniki nie sumują się do 100%, respondenci mogli 

zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi. 
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3.3. Wyniki badań ankietowych - wskazywane kierunki zagospodarowania terenu  

Łącznie ponad 90% badanych jest zdania, że przedmiotowy obszar wymaga wprowadzenia 

zmian/przekształceń, przy czym tego zdania jest niemal 3/4 ogółu osób biorących udział w badaniu 

ankietowym. Zdania przeciwnego (odpowiedź „raczej nie”) była zaledwie 1 osoba, a kolejne 

2 nie udzieliły odpowiedzi na zadane pytanie.  

 
Wykres 4. Czy uważa Pani/Pan, że przedmiotowy teren wymaga zmian, przekształceń?, źródło: badania własne, n=45. 

Wśród funkcji jakie zdaniem respondentek i respondentów powinien pełnić przedmiotowy obszar 

w przyszłości, najczęściej wskazywano na funkcje spacerowe i rekreacyjne. Zdaniem ponad 40% 

badanych teren ten powinien być miejscem rodzinnych spacerów (22,1%) lub miejscem wypoczynku 

i rekreacji dla osób starszych (21,2%). Kolejnych 18% respondentów wskazywało na pełnienie funkcji 

miejsca organizacji imprez i wydarzeń, a 15,9% miejsca spotkań dla młodzieży. Jedynie nieliczne osoby 

wskazywały na funkcje handlowo-usługowe lub inne, co może wskazywać, że zdaniem badanych 

przedmiotowy teren powinien w przyszłości pozostać terenem dobrze urządzonej przestrzeni 

publicznej o charakterze wypoczynkowym.  

 
Wykres 5. Jaką funkcję powinien pełnić przedmiotowy teren w przyszłości?, źródło: badania własne, n=45. 
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Zgodnie z przyjętym założeniem badawczym, z grupy możliwych odpowiedzi usunięto kategorię 

uogólniającą „dla wszystkich”, w celu podjęcia próby dookreślenia grupy głównych odbiorców działań 

rewitalizacyjnych. Jednakże odpowiedź „dla wszystkich” stanowiła niemal wszystkie odpowiedzi 

zawarte w pytaniu otwartym „dla innej grupy” (33,3% ogółu udzielonych odpowiedzi). Zaledwie 

2 osoby w tej grupie wskazały, że teren ten powinien odpowiadać także na potrzeby zwierząt. 

Powinien zostać tam zlokalizowany np. wybieg dla psów. Wśród pozostałych grup głównych odbiorców 

znalazły się osoby dorosłe (17,8%) oraz rodziny z małymi dziećmi – 15,6%. Odsetek wskazań 

pozostałych grup odbiorców zawierał się między 11,1% a 6,7%. Kolejnych 6,7% nie udzieliło 

odpowiedzi na pytanie.  

 
Wykres 6 Dla kogo przedmiotowy teren powinien być dedykowany przede wszystkim?, źródło: badania własne, n=45. 

Na pytanie o to, jakich miejsc i form aktywności brakuje na przedmiotowym obszarze i w okolicy, blisko 

1/3 badanych wskazała na brak miejsc do spędzania wolnego czasu (29,2%). Niemal co 4 osoba biorąca 

udział w badaniu wskazała na brak imprez integrujących społeczność lokalną, a 17,9% na brak 

organizacji pobudzających aktywność mieszkańców. Dane te korespondują z prezentowanymi powyżej 

wynikami oczekiwanych zmian i przekształceń obszaru.  

 
Wykres 7. Jakich miejsc i form aktywności brakuje na przedmiotowym obszarze i w okolicy?, źródło: badania własne, n=45. 
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W poniższej tabeli zaprezentowano zbiór propozycji / elementów jakie zdaniem badanych powinny 

pojawić się w przyszłości na terenie objętym rewitalizacją. Zgodnie z wcześniej prezentowanymi 

wynikami badań, najczęściej wskazywanymi elementami / funkcjami terenu zdaniem respondentów 

powinny być elementy zagospodarowania obszaru w celu pełnienia funkcji rekreacyjnych, miejsca 

spędzania wolnego czasu, z dużą ilością przestrzeni zielonej (26,7% ogółu wskazywanych odpowiedzi). 

Kolejne odpowiedzi zarówno nawiązywały do najczęściej wskazywanych (miejsca rekreacji), 

jak i dookreślały w jaki sposób wyposażyć daną przestrzeń – ławki, miejsca do siedzenia, oświetlenie, 

kosze na śmieci oraz w pojedynczych wypowiedziach fontanny (łącznie 25% ogółu odpowiedzi 

na pytanie). Pozostałe propozycje wskazywane były zdecydowanie rzadziej, jednakże nawiązują one 

do ogólnej koncepcji zagospodarowania Placu Wałowego.  

Kategoria 
Liczba 

wskazań 
% 

wskazań 

miejsce spędzania czasu wolnego, urządzonej przestrzeni zielonej, 
rekreacji itp. 

31 26,7% 

miejsce z małą architekturą, ławkami, fontanną, odpowiednio 
oświetlone 

29 25,0% 

plac zabaw dla dzieci 11 9,5% 

miejsce wydarzeń kulturalnych i rozrywki 9 7,8% 

przestrzeń wystawowa dla studentów ASP, przestrzeń sztuki 7 6,0% 

gastronomia, kawiarnie 6 5,2% 

boisko do gry w piłkę 5 4,3% 

miejsce integracji mieszkańców 5 4,3% 

wybieg dla psów 4 3,4% 

miejsce małego handlu, sklepy, lokalne produkty 4 3,4% 

inne 5 4,3% 

razem 116 100,0% 
Tabela 1. Elementy, które powinny zdaniem respondentów pojawić się na terenie objętym rewitalizacją Źródło: badania 

własne, n=45. 

4. Sonda uliczna 

4.1. Opis działań 

Kolejnym z elementów w przyjętej metodyce prac badawczych, była sonda uliczna. Sonda stanowiła 

uzupełnienie informacji zgromadzonych w trakcie badań ankietowych, których wyniki zaprezentowane 

zostały w powyższym rozdziale. Uczestnikami sondy byli mieszkańcy i użytkownicy obszaru 

rewitalizacji. Sonda uliczna realizowana była w dniu 10 listopada 2017 r. i 15 listopada 2017 r. 

na próbie 22 osób. W trakcie realizacji badania uczestnicy sondy proszeni byli o odpowiedź 

na 2 pytania, których celem było zgromadzenie informacji na temat elementów, których najbardziej 

brakuje w przestrzeni Placu Wałowego oraz jego najbardziej wartościowych obiektów.  
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4.2. Wyniki sondy ulicznej  

W zakresie pierwszego pytania dotyczącego brakujących elementów i napotykanych problemów 

na Placu Wałowym, zgromadzone w trakcie sondy informacje odnosiły się do 3 kategorii głównych: 

przestrzeni placu, otoczenia placu, lokali i usług: 

1. Dotyczących przestrzeni placu, takich jak: 

 Wyposażenie i elementy placu – w tym w szczególności wskazywano na braki w wyposażeniu 

placu i jego przestrzeni w zakresie ławek, miejsc do siedzenia, placu zabaw, ścieżek i alejek 

prowadzących przez plac, fontanny i elementów ozdobnych, oświetlenia, siłowni, miejsc 

służących/sprzyjających spotkaniom, zieleni i wybiegów dla psów.  

 Działań realizowanych na terenie placu – braku ludzi i wydarzeń nakierowanych na integrację, 

działań oddolnych, pikników, ogólnego ożywienia placu oraz bezpieczeństwa. 

 Stanu zagospodarowania placu – dbałości o porządek, braku zorganizowania przestrzeni 

oraz wieloletniego braku zmian.  

2. Dotyczących otoczenia placu: 

 Stanu obiektów – jakości i ilości parkingów, złej jakości infrastruktury, zaniedbania 

i konieczności remontu budynków. 

 Chodników i dróg – braki w nawierzchniach, słaba jakość chodników, słaba jakość nawierzchni 

głównych samochodowych szlaków transportowych. 

3. Dotyczących lokali i usług – w szczególności braku kawiarni, punktów gastronomicznych, sklepów 

i usług.  

W przypadku pytania drugiego, dotyczącego najistotniejszych i najbardziej wartościowych elementów 

Placu Wałowego, respondenci i respondentki wskazywali na: 

1. Architekturę – dużą liczbę obiektów historycznych, wygląd budynków, stare budownictwo, 

konkretne obiekty stanowiące wartość dla badanych – budynek ASP, baszta, przystań. 

2. Zieleń – duża liczba drzew i zieleni.  

3. Przestrzeń Placu – w tym w szczególności panujący „klimat / nastrój” Placu Wałowego, panująca 

na terenie cisza i spokój, posiadany potencjał, a także przestrzeń otwarta.  

4. Lokalizację – w głównej mierze podkreślano bliskość centrum i fakt, że teren nie jest 

skomercjalizowany.  

Poza wymienionymi zaletami omawianej przestrzeni, nieliczne osoby wskazywały na to, że teren 

nie stanowi dla nich aktualnie żadnej pozytywnej wartości, ponieważ jest brudny i parkuje tam dużo 

aut. 
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5. Warsztaty i wywiady 

5.1. Opis działań 

Wszystkie wymienione spotkania odbywały się w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego 

zlokalizowanego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku. Listy obecności z poszczególnych warsztatów 

stanowią odrębny zbiór dostępny w siedzibie Zamawiającego. Zgodnie z przyjętą koncepcją prac, 

spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i użytkownikami obszaru rewitalizacji Dolne Miasto i Plac 

Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem zrealizowane zostały w cyklu 3 warsztatów: 

1.  7 listopada 2017 r. (godzina 17:00-19:00) Spotkanie 1. obejmujące spacer studyjny 

po obszarze opracowania z wykorzystaniem map terenu, zaprezentowanie makiety obszaru, 

omówienie potrzeb i problemów oraz wypracowanie wstępnych założeń koncepcji 

funkcjonalnej. Na potrzeby przeprowadzenia warsztatów przygotowano wydruki mapy 

obszaru opracowania w skali 1:500 z zaznaczoną proponowaną granicą opracowania przyszłej 

pracy konkursowej. Przygotowano także wielkoformatowe wydruki zdjęć lotniczych obszaru 

opracowania w celu umożliwienia uczestnikom omówienia detali. 

2. 11 listopada 2017 r. (godzina 15:00-18:00) Spotkanie 2. obejmujące wypracowanie koncepcji 

funkcjonalnej przy użyciu makiety terenu i cyfrowego modelu 3d, a także prezentację 

przykładów działań rewitalizacyjnych. Po drugich warsztatach przeniesiono ustalenia 

poczynione na mapach i makietach terenu na model 3d i przesłano uczestnikom w formie 

roboczej animacji w formacie mp4 za pomocą poczty elektronicznej w celu powtórnego 

przeanalizowania, przedstawienia domownikom, znajomym i przygotowania się na ostatnie 

warsztaty. 

3. 16 listopada 2017 r. (godzina 18:00-20:00) Spotkanie 3. obejmujące zaprezentowanie 

ostatecznej formy cyfrowego modelu 3d, a także uzupełnienie i podsumowanie wypracowanej 

koncepcji. 
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Zdjęcie 2. Spacer badawczy po obszarze opracowania w ramach Spotkania 1, autor: Agnieszka Cielińska, Buława sp. z o. o. 

 

 
Zdjęcie 3. Praca w grupach na podkładach i makiecie, autor: Agnieszka Cielińska, Buława sp. z o. o. 
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Zdjęcie 4. Spotkanie 3 - podsumowanie warsztatów, autor: Agnieszka Cielińska, Buława sp. z o. o. 

 

 

Przed warsztatami przeprowadzono we współpracy z Zamawiającym akcję informacyjną obejmującą 

rozwieszenie plakatów, przesłanie informacji na adresy mailowe potencjalnie zainteresowanych osób 

oraz instytucji, a także zamieszczenie informacji na portalach internetowych www.brg.gda.pl 

oraz www.gdansk.pl.  

Uzupełnieniem prac warsztatowych były: 

1. badania ankietowe, 

2. sonda uliczna, 

3. pogłębione wywiady indywidualne z mieszkańcami i użytkownikami przestrzeni, 

4. obsługa skrzynki na pomysły i uwagi, 

5. utworzenie kontaktowej skrzynki mailowej pod adresem brg.rewitalizacja@bulawa.com.pl. 

Zgromadzone w ten sposób dane stanowiły podstawę do wypracowania prezentowanych w raporcie 

wytycznych funkcjonalnych na potrzeby przyszłego konkursu urbanistyczno-architektonicznego 

na zagospodarowanie przedmiotowej przestrzeni.  

http://www.brg.gda.pl/
http://www.gdansk.pl/
mailto:brg.rewitalizacja@bulawa.com.pl
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5.2. Wynik warsztatów - wytyczne funkcjonalne  

Prezentowane w rozdziale wytyczne funkcjonalne, stanowią efekt ogółu zrealizowanych prac 

badawczych i konsultacyjnych. W szczególności jednak, zawierają szczegółowe informacje uzyskane 

od uczestników spotkań warsztatowych oraz osób biorących udział w 8-miu pogłębionych wywiadach 

indywidualnych.  

Ze względu na skomplikowanie zagadnień komunikacyjnych – jak się okazało podczas warsztatów – 

zostały one przedstawione wariantowo. Mając na uwadze fakt, iż problematyka ta wykracza 

poza bezpośredni obszar rewitalizacji są to postulaty wymagające ponownej profesjonalnej analizy 

inżynieryjno-drogowej.  

Wynikającą z powyższego kwestią okazała się konieczność aktualizacji granic opracowania. Ze względu 

na przygotowywane już inwestycje drogowe (dokumentacja projektowa opracowana lub w trakcie 

opracowania), finalnie wyłączono kilka narożnych fragmentów z opracowania (otoczenie Baszty Białej 

oraz skrzyżowania ulic Dolna Brama i Grodza Kamienna). Postulowano także rozszerzenie obszaru 

opracowania o ul. Rzeźnicką do ul. Toruńskiej oraz o wydeptany trawnik między Urzędem a basztą, 

tj. przestrzeń między Urzędem a blokiem mieszkalnym przy ul. Rzeźnickiej. Tereny te ostatecznie 

nie zostały włączone w obszar opracowania, jednakże przedstawiono pomysł, aby obszary te zostały 

objęte odrębnymi koncepcjami. Ponadto uwzględniono postulat włączenia terenu łączącego 

ul. Pod Zrębem z przystanią kajakową.  

Poniżej przedstawiono wypracowane wytyczne funkcjonalne z podziałem na zagadnienia. 

Jako ilustracje do tekstu posłużyły kadry z roboczej animacji wypracowanej pomiędzy drugim a trzecim 

warsztatem i zaktualizowanej po zakończeniu cyklu warsztatów. Warto zwrócić uwagę, że podczas 

cyklu warsztatów, a także ankiet, sond i wywiadów, wiodącym zagadnieniem okazała się organizacja 

komunikacji kołowej, która szczegółowo została przedstawiona w dalszej części opracowania.  

 

Charakter terenu / tożsamość / historia 

Zwrócono uwagę, że obszar Placu Wałowego, jako jedna z niewielu części Gdańska uniknęła 

znaczących zniszczeń podczas II wojny światowej, a fakt ten nadaje jej unikalnego i autentycznego 

charakteru. Wskazano, że dzielnica Dolne Miasto jest atrakcyjna ze względu na lokalizację i bliskość 

centrum, bastiony z ciągami pieszo-rowerowymi, dobrą komunikację publiczną (2 linie autobusowe, 

w lecie tramwaj wodny), okalające tereny rekreacyjne, bliskość uczelni, dostępność usług 

podstawowych oraz wydarzenia ponadlokalne (przez 3 dni w roku odbywa się FETA – międzynarodowy 

festiwal teatrów plenerowych i ulicznych). Mimo to, jest to nieco zapomniane miejsce wśród 
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pozostałych mieszkańców Gdańska, które aktualnie zaczyna być odkrywane na nowo. W trakcie 

warsztatów mocno podkreślano wcześniejsze zagospodarowanie placu oraz fakt, że ulokowana była 

tam fontanna (obecnie jej pozostałości) i pomnik. 

W zakresie wprowadzania zmian i modernizacji, uczestnicy spotkania wyrazili obawę, że: „dopóki 

ul. Pod Zrębem nie zmieni się z funkcji tranzytowej to nic się nie zmieni”. Wobec powyższego 

sformułowano następujące postulaty: 

 Plac powinien utrzymać, zachować „klimat miejsca” jako przestrzeń nietypowa, unikalna, 

charakterystyczna. 

 Należy nawiązać do historii miejsca, zadbać o zachowanie autentyczności i charakteru miejsca 

– „żeby nie zrobiła się druga ulica Wajdeloty, atrakcja turystyczna”. 

 Należy zachować charakter przestrzeni: przytulny, zielony, naturalny, spacerowy, rekreacyjny – 

„żeby stał się radością dla mieszkańców”. Jednocześnie przedmiotowa przestrzeń powinna 

być: „otwarta, niedomknięta, nieograniczana płotami, powinna być przestrzenią aktywności 

dla ludzi, może także służyć jako miejsce wydarzeń lokalnych, ale nie 365 dni w roku”. 

 Nastrojowość powinna być widoczna także w porze wieczornej poprzez odpowiednie 

oświetlenie, iluminacje elewacji budynków otaczających plac, ścieżek, fontanny, małej 

architektury, drzew – co było mocno akcentowane przez uczestników warsztatów: 

„zaproponować autorską wizję iluminacji”.  

 Teren opracowania powinien być dedykowany głównie dla mieszkańców, jako naturalne 

miejsce dla wszystkich, bez typowych, plastikowych urządzeń, bez strefowania, aczkolwiek 

funkcja ogólnomiejska powinna być także wyraźna.  

 Charakter placu powinien odzwierciedlać styczność z uczelnią ASP, której budynek oddziałuje 

na przedmiotową przestrzeń. 
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Rysunek 2. Wyciąg z animacji – charakter miejsca, źródło: opracowanie własne. 

 

Strefy / funkcje / usługi 

Mieszańcy zwracali uwagą na brak funkcji rekreacyjnych w obecnej przestrzeni oraz na brak 

dostatecznej ilości usług, punktów gastronomicznych w otoczeniu placu. W związku z tym 

wypracowano następujące wytyczne: 

 Rozważano dwie opcje formułowania przestrzeni placu (powiązane z wariantami drogowymi). 

Pierwsza opcja zakłada wyodrębnienie dwóch wnętrz: parkowego i „rynkowego” w postaci 

placu przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego. Druga opcja zakłada jednoprzestrzenne 

wnętrza, bez podziałów (warianty przedstawiono na ilustracjach). 

 W nawiązaniu do w/w pierwszej opcji, gdzie ukształtowany zostanie skwer przed urzędem, 

powinien być on „eleganckim placem z eleganckim handlem, kawą, herbatą, ciastkiem”. 

 Funkcja placu powinna być rekreacyjna i wypoczynkowa, jednakże umożliwiająca zmienność 

i rozmaite aktywności, aranżacje, tak aby plac był przestrzenią ciekawą. 

 Przestrzeń parkowa powinna służyć zamiennie dla różnych grup wiekowych, społecznych. 

 Na terenie opracowania powinno się znaleźć miejsce na piknik rodzinny (trawnik), 

rozwieszenie hamaka czy urządzenia grilla (ostatnie wymaga przeanalizowania ze względu 

na charakter miejsca). 

 Postulowano budowę placu zabaw dla dzieci, urządzeń, ławek, platform, jednakże zaznaczono, 

że wyposażenie placu powinno być subtelne, z indywidualnie dobranymi aranżacjami, 
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z wykluczeniem typowych, jaskrawych kolorystycznie zestawów zabawowych dla dzieci 

i do ćwiczeń. 

 Wskazano, że bastiony mogą być wyposażone w urządzenia sportowe, po to aby na samym 

Placu Wałowym nie koncentrować wszystkich możliwych urządzeń sportowych, a kształtować 

go bardziej naturalnie. 

 Należy przewidzieć miejsca dla aktywności ASP – miejsca na wystawy, park rzeźby, warsztaty, 

autentyczny kontakt z ASP, możliwość integracji z mieszkańcami. Przedmiotowa przestrzeń 

mogłaby być „miejscem powstawania sztuki”, a bliżej ul. Pod Zrębem mogłyby powstać stoiska 

dla artystów. 

 Postulowano utworzenie wyznaczonych przestrzeni na czasowe, cyklicznie stoiska handlowe, 

z produktami lokalnymi, targi, jarmarki. To rozwiązanie jest możliwe w formie placu – rynku, 

targu np. przy Urzędzie Marszałkowskim.  

 Wskazano, że przestrzeń przy kanale (przestrzeń widokowa) ma duży potencjał, może być 

przeznaczona na przebywanie czasowe, miejsce rekreacyjne z leżakami, relaks, kino 

plenerowe, utwardzone miejsce na grilla, możliwe zaadaptowanie na trybuny nad wodą (scena 

na barce). Uczestnicy warsztatów wskazywali na możliwość aktywizacji tej przestrzeni 

i przystani co byłoby „wielkim plusem dla tej okolicy, że ma przystań”.  

 Przestrzeń wokół baszty powinna w większej mierze być przeznaczona pod rekreację jako 

skwerek.  

 Zwrócono uwagę na uwarunkowania kompozycyjne, zachowanie osi widokowych oraz wzięcie 

pod uwagę faktycznych szlaków pieszych (np. wydeptane ścieżki w parku).  

 Jako konkluzję postulowano o umiar i wyczucie: „mogą się odbywać wydarzenia, 

ale nie muszą - więc nie robić, nie projektować pod wydarzenia, tylko dla ludzi”. 
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Rysunek 3. Wyciąg z animacji – strefy funkcjonalne, źródło: opracowanie własne. 

 

 

 
Rysunek 4. Wyciąg z animacji – proponowane funkcje terenu, źródło: opracowanie własne. 
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Komunikacja 

W zakresie komunikacji uczestnicy warsztatów mocno podkreślali obecną uciążliwość ruchu 

samochodowego: natężenie, ilość parkujących samochodów (trudność z zaparkowaniem, większość 

miejsc nie jest zajmowanych przez mieszkańców, tylko przez użytkowników urzędów), uciążliwości 

od ciężkich pojazdów (wibracje). Grupa uczestników warsztatów zadeklarowała, że niezależnie będzie 

zajmować się przedstawionym projektem drogowym wokół baszty, próbując wpłynąć na jego korektę, 

argumentując, że w obecnej formie nie będzie dostępu do baszty, ponieważ drogi są przeskalowane 

oraz nie uwzględniono potrzeb pieszych, ograniczając przestrzenie publiczne (ta cześć została 

wyłączona z obszaru opracowania). Przedstawiono następujące postulaty: 

 Zdecydowanie należy ograniczyć ruch kołowy poprzez reorganizację ruchu w wymiarze 

całkowitej zmiany obecnego „parkingowego” charakteru miejsca. Wypracowano dwie opcje 

(powiązane ze strukturą przestrzenną placu). Pierwsza opcja zakłada pozostawienie 

ul. Pod Zrębem jako ciągu kołowego dzielącego przestrzeń na park i skwer wraz z wyłączeniem 

z ruchu ul. Augustyńskiego (ukształtowany plac od samej fasady budynku, przedpole budynku). 

Druga opcja zakłada wyłączeniu z ruchu ul. Pod Zrębem na odcinku budynku urzędu – 

utworzenie tam ciągu, bulwaru pieszego. Ruch kołowy zostałby poprowadzony 

ul. Augustyńskiego i ul. Żabi Kruk. 

 

 
Rysunek 5. Wyciąg z animacji – propozycja struktury komunikacyjnej –opcja 1, źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 6. Wyciąg z animacji – propozycja struktury komunikacyjnej – opcja 2, źródło: opracowanie własne. 

 

 Dla pozostałych odcinków zaproponowano kilka wariantów, np. plac manewrowy 

za lombardem i wyłączenie z ruchu ul. Plac Wałowy przy ASP oraz ul. Pod Zrębem, jako ciąg 

pieszo-jezdny z równoległymi miejscami parkingowymi i zielenią wzdłuż. 

 Niezależnie od wybranej opcji proponuje się wprowadzenie przeszkód i spowalniaczy ruchu 

w postaci wąskich przekroi jezdni, geometrii ulic (mijanki, brak długich prostych), wyniesione 

fragmenty jezdni, spowalniająca nawierzchnia (fragmenty) – np. kostka granitowa łamana, 

wprowadzenie mebli miejskich, małej architektury i zieleni blisko ciągów kołowych, 

także w celu uniemożliwienia nieprawidłowego parkowania. Łącznie czynniki te powinny 

zniechęcać kierowców do wjazdu, szczególnie tych którzy traktują plac jak objazd podczas 

szczytów komunikacyjnych. 

 Jako czynnik regulujący ilość parkujących samochodów zaproponowano wprowadzenia strefy 

płatnego parkowania. Chodzi także o ograniczenie miejsc parkingowych dla osób 

przyjeżdzających, ale zachowanie odpowiedniej ilości dla mieszkańców. 

 Na ul. Dolna Brama proponuje się miejsca parkingowe równoległe. 

 Postuluje się o wprowadzenie woonerfów, odcinków pieszo-jezdnych z priorytetem ruchu 

pieszego (przedstawiono różne warianty i konfiguracje, m. in. cześć ul. Pod Zrębem, odcinki 
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lub całość ul. Plac Wałowy). Wszyscy uczestnicy zgodzili się co do wyłączenia z ruchu odcinka 

ul. Plac Wałowy przed budynkiem dawnego lombardu. 

 W zakresie kształtowania nawierzchni, postuluje się zrównanie powierzchni jezdni z placem 

i chodnikiem (tam gdzie jest to możliwe) i ukształtowanie przestrzeni pieszej z dopuszczeniem 

przejazdu samochodów. 

 Odrębnym postulatem było odnowienie chodników, zdecydowane polepszenie jakości 

technicznej nawierzchni. 

 Wobec przeprowadzonych dyskusji, a także wobec faktu prowadzenia równoległych prac 

projektowych drogowych i inwestycji (parking wielopoziomowy) na terenach stycznych, 

proponuje się opracowanie profesjonalnej analizy organizacji ruchu, mającej na celu 

całościowe (włącznie z przyległymi terenami) ujęcie kwestii drogowych. Jednym z kluczowych 

rozstrzygnięć powinny być wytyczne do ul. Pod Zrębem - na ile może mieć ona charakter 

nietranzytowy, nawet jako strefa pieszo-jezdna. 

 

 

 
Rysunek 7. Wyciąg z animacji – potrzeba szerszej analizy komunikacyjne w celu wypracowania końcowego wariantu, źródło: 

opracowanie własne. 
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Rysunek 8. Wyciąg z animacji – proponowane wytyczne komunikacyjno- drogowe, źródło: opracowanie własne. 

 

Infrastruktura techniczna / mała architektura / kubatury  

Przedmiotowy teren opracowania jest aktualnie niedostatecznie wyposażony w małą architekturę. 

Wskazywano na brak ławek, koszy na śmieci, a także na to, że istniejące urządzenia są w złym stanie 

technicznym lub po prostu ich nie ma. Mieszkańcy niejednokrotnie zaznaczali, że brakuje tutaj miejsca 

do siedzenia i jakiegokolwiek zagospodarowania terenu. Wskazywano także, że park jest zaniedbany, 

nieuporządkowany i brudny. Podczas warsztatów, jak i wywiadów zaznaczano, że warto przywrócić 

działającą tam niegdyś fontannę oraz zainteresować się budynkiem dawnego lombardu, stanowiącym 

dominantę przestrzenną placu. Sformułowano następujące postulaty: 

 Proponuje się odtworzenie istniejącej kiedyś fontanny „w tradycyjnym XIX wiecznym stylu”. 

 Postuluje się wprowadzenie małej architektury – ławek, koszy, stolików z ławami, „miejsc, 

gdzie można usiąść, poczytać, zrelaksować się”, mała architektura powinna być adekwatna 

do miejsca i tworzyć jego klimat. 

 Mała architektura może funkcjonować, jako element ograniczający niekontrolowane 

wjeżdżanie pojazdów (podczas próby parkowania samochodów na chodnikach). 

 Proponuje się wprowadzenie urządzeń do rekreacji, wypoczynku dla wszystkich grup 

wiekowych / społecznych, bez strefowania, jednak nie zaburzając nastroju miejsca, dyskretnie, 

nie mogą to być typowe, sztampowe elementy. 
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 Zaproponowano „połączenie starego z nowym” – obok tradycyjnych elementów powinny 

pojawić się też elementy interaktywne, multimedialne – np. projekcje na fontannie, instalacje 

artystyczne. 

 Należy wprowadzić oświetlenie zapewniające komfort i bezpieczeństwo w różnych porach 

roku i dnia, na różnych poziomach, oświetlenie powinno być stylizowane na oryginalne 

lub nowe, zawieszone pomiędzy drzewami, ciepłe, nastrojowe, pasujące do klimatu miejsca – 

„utrzymanie ducha miejsca”. 

 Uczestnicy warsztatów zaproponowali utworzenie tabliczek informacyjnych o historii miejsca, 

o zabytkowych budynkach i zwrócenie uwagi na elementy historyczne, np. wyeksponowanie 

płyt balastowych znajdujących się w jednym z chodników przy ul. Pod Zrębem jako „lekcja 

historii”. 

 Należy nawiązać dialog z właścicielem budynku dawnego lombardu – obecnie wyjęty z granic 

opracowania jeśli chodzi o architekturę i funkcje, ale zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

do elewacji tego budynku i jego przeznaczenie może się pojawić w formie wizji, wizualizacji, 

pomysłu – mieszkańcy wskazywali ten budynek jako miejsce spotkań – dom sąsiedzki, 

świetlicę, dom sztuki, czytelnię, bibliotekę, jakiś punkt gastronomiczny, galerię studencką. 

 Trzeba wprowadzić monitoring oraz dostęp do publicznego Internetu.  

 Należy zadbać o dobre odwodnienie na placu, wtórną retencję, tak aby nie zamakały ścieżki. 

 Należy zwrócić uwagę na budynek ASP - projektanci muszą wziąć pod uwagę, jak ASP, 

jako budynek oddziałuje na przestrzeń. 

 Sugeruje się konieczność wprowadzenia toalety miejskiej, ale nie jako samodzielnej kubatury, 

tylko włączonej w inną funkcję.  
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Rysunek 9. Wyciąg z animacji – propozycja małej architektury i infrastruktury, źródło: opracowanie własne. 

 

Zieleń 

Drzewostan istniejący obecnie na Placu Wałowym został jednogłośnie określony przez mieszkańców 

jako element pierwotny, występujący na placu od kiedy pamiętają, warty zachowania lub częściowego 

odtworzenia. Mieszkańcy podkreślali, że urok tego placu stanowią wysokie, stare drzewa, które w lecie 

dają cień i ochłodę. Jednak aktualnie park jest zaniedbany i niezagospodarowany. Nakreślono 

następujące postulaty: 

 Należy zachować i pielęgnować zabytkowe drzewostany ale także zweryfikować ich stan 

zdrowotny - niektóre drzewa ze względu na bezpieczeństwo należy usunąć i zastąpić nowymi. 

 Uczestnicy warsztatów postulowali wykorzystanie przestrzeni za budynkiem dawnego 

lombardu w formie odtworzenia tam szpaleru drzew. 

 Zaproponowano zmianę charakteru ul. Pod Zrębem – utworzenie jednolitej alei na całej 

długości ze szpalerami drzew. 

 Uczestnicy warsztatów zaproponowali, aby nie wprowadzać zieleni średniej ze względu 

na potrzebę zachowania widoczności, połączeń wizualnych i bezpieczeństwo, natomiast 

proponuje się uzupełnienie zieleni niskiej – trawniki, partery kwiatowe. 
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Rysunek 10. Wyciąg z animacji – proponowane rozwiązania dot. zieleni, źródło: opracowanie własne. 

 

Kwestie społeczne 

Podczas warsztatów i indywidualnych wywiadów z mieszkańcami wielokrotnie wskazywano na to, 

że na Placu Wałowym aktualnie „nic nie ma i nic się nie dzieje” – plac ożywa tylko raz w roku w ramach 

FETY. Nie jest przystosowany do żadnej grupy odbiorców. Obszar Starego Przedmieścia zamieszkiwany 

jest głównie przez społeczeństwo starzejące się, teren ten jest dopiero odkrywany przez ludzi młodych. 

W okolicy powstaje lub już powstało dużo nowych inwestycji, w tym tereny mieszkaniowe, 

które przyciągają nowe społeczności. Występuje tu raczej wysokie poczucie bezpieczeństwa 

i oderwania od zgiełku i tłumu turystów. Na warsztatach podkreślano, że plac powinien zostać 

miejscem przeznaczonym głównie dla mieszkańców, jednak wskazywano, że nie uniknie się napływu 

nowych ludzi. Zostały nakreślone następujące postulaty: 

 Proponuje się przeznaczanie placu głównie dla mieszkańców, ale nie wyklucza się możliwości 

organizacji wydarzeń dla szerszej grupy odbiorców. 

 Należy zadbać o integrację mieszkańców z przyszłymi mieszkańcami i użytkownikami placu - 

„żeby nowi czuli się bezpiecznie, ale starzy nie czuli się nieswojo w swojej dzielnicy”. 

 Plac ma być miejscem dostępnym dla wszystkich grup wiekowych i społecznych, 

bez strefowania, bez grodzenia przestrzeni, ma służyć zamiennie wszystkim. 

 Postuluje się włączenie ASP w funkcjonowanie placu – otworzenie przestrzeni dla działalności 

studentów, możliwość realizowania tam zajęć, organizacji wystaw. 
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28 

 Podkreślano możliwość integracji mieszkańców ze studentami, umocnienie wzajemnej relacji – 

np. podczas organizowania dni sztuki z udziałem studentów i mieszkańców. 

 Wskazywano potencjalną możliwość wykorzystania przyległych budynków na „dom sąsiedzki”, 

pomieszczenia związane z aktywizacją społeczną, prowadzeniem zajęć dla dzieci, 

czy też miejscem dla kultury i sztuki. Sygnalizowano brak miejsca na działalność 

w w/w zakresie. 

 Podczas dyskusji warsztatowych podkreślano, że plac ma duże znaczenie społeczne, 

jest przestrzenią umożliwiającą wiele działań. 

 

 
Rysunek 11. Wyciąg z animacji – propozycje dot. kwestii społecznych, źródło: opracowanie własne. 
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6. Podsumowanie i streszczenie wytycznych funkcjonalnych 

Przedstawione wytyczne funkcjonalne są jedynie syntezą wniosków zgłaszanych przez mieszkańców 

i użytkowników Placu Wałowego podczas warsztatów, wywiadów i sond, a także w ankietach. 

Podczas projektowania konieczne będzie skonfrontowanie wyników z odpowiednimi instytucjami 

miejskimi oraz konserwatorem zabytków. 

Streszczenie wytycznych funkcjonalnych dla Placu Wałowego: 

 Zachowanie charakteru i nastroju miejsca, w tym poprzez autorską iluminację przestrzeni 

placu i obiektów oraz poprzez odpowiednie pielęgnowanie / kształtowanie drzewostanu. 

 Uwzględnienie autentyczności i oryginalności tkanki miejskiej. 

 Zdecydowane ograniczenie ruchu kołowego (ilość i prędkość samochodów, zmniejszenie 

przekroi ulic). 

 Do rozstrzygnięcia – forma nowej organizacji ruchu z uwzględnieniem szerszego kontekstu 

komunikacyjnego i planowanych inwestycji wraz z wyłączeniem wybranych ulic (fragmentów) 

z ruchu kołowego, nadanie priorytetu dla ruchu pieszego. 

 Do rozstrzygnięcia – 2 warianty kształtowania struktury / integracji części parkowej i części 

przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego – w powiązaniu z decyzjami drogowymi. 

 Stworzenie przestrzeni inspirującej i aktywizującej dla mieszkańców, społeczności ASP 

i pozostałych grup użytkowników. 

 Stworzenie wspólnej dla wszystkich grup społecznych i wiekowych przestrzeni sprzyjającej 

integracji społecznej, przestrzeni pozwalającej na „bycie”, spotykanie się, zabawę, twórczość.  

 Podniesienia jakości technicznej ciągów komunikacyjnych, oświetlenia, małej architektury. 

 Odtworzenie charakterystycznych elementów małej architektury (gł. fontanna) i zabytkowego 

drzewostanu. 


