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Rekomendacje OW SARP
CL WILANÓW – PARK PRZY OSI KRÓLEWSKIEJ

Obszar
rekomendowany
do
objęcia
pracami
w
ramach
ukształtowania Centrum Lokalnego wraz z obszarem postulowanych zmian
przestrzennych i komunikacyjnych terenów otaczających.
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Centrum Lokalne Wilanów – Park przy Osi Królewskiej jest jednym z miejsc
objętych analizami w ramach Warsztatów Eksperckich zorganizowanych przez
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie Biura
Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy w 2015 roku.
W ramach warsztatów i sformułowanych rekomendacji określone zostały
warunki, jakim powinny odpowiadać pod względem społecznym,
funkcjonalnym i przestrzennym miejsca będące Centrami Lokalnymi.
Wskazanych zostało również szereg miejsc możliwych do zagospodarowania
obecnie jako Centra Lokalne, wymagających zaangażowania funduszy
publicznych.
W opracowaniu „Studium koncepcyjne dotyczące centrów lokalnych
w Warszawie” (wyniki warsztatów eksperckich zorganizowanych przez Oddział
Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie Biura Funduszy
Europejskich i Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy w 2015 roku) teren
położony przy skrzyżowaniu al.
Wilanowskiej i ul. Przyczółkowej
został wyróżniony na terenie
Dzielnicy Wilanów jako obszar
Nr 8:
„8. WIL Wilanów.
Duże skrzyżowanie w okolicy
cmentarza Wilanowskiego oraz
Pałacu w Wilanowie. Przewaga
funkcji
komunikacyjnej.
Potencjał przyszłego centrum
pod warunkiem wytworzenia
tkanki miejskiej. Lokalizacja
zaznaczona
w
Studium
Warszawy.”
Miejsce to nie zostało rekomendowane do realizacji w pierwszej kolejności,
w ramach programu pilotażowego, jednak podkreślone zostało, że wszystkie
wskazane lokalizacje, jak i szereg innych miejsc spełniających kryteria centrów
lokalnych, powinny być realizowane w ramach poprawy przestrzeni publicznych
m.st. Warszawy. Istotny jest również udział w procesie zagospodarowania
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centrum lokalnego władz Dzielnicy Wilanów oraz lokalnych społeczności, w tym
mieszkańców okolicznych osiedli.
Zawarte w opracowaniu OW SARP wnioski z analiz przestrzennych i zebranych
opinii aktywistów, w połączeniu z dyskusją w czasie warsztatów, posłużyły do
dalszego sprecyzowania kryteriów, określających cechy, które powinny spełniać
centra lokalne. W wyniku dyskusji przyjęto następujące kryteria definiujące
pojęcie centrum lokalnego:
• zawierają element powszechnie dostępnej przestrzeni publicznej;
• są wielofunkcyjne (z możliwością wymienności funkcji w zależności np. od
pory dnia czy roku);
• znajdują się w niewielkiej odległości od miejsc zamieszkania (10 - 15 min
spaceru);
• służą wymianie: handlowej, intelektualnej, społecznej;
• mają program / ofertę dla różnych grup wiekowych i społecznych;
• łączą ludzi, budują lokalną wspólnotę;
• mają przyjemną, ładną formę urbanistyczną;
• mają swój niepowtarzalny charakter, budujący lokalną tożsamość.
Aby spełniać wyżej wymienione warunki centrum lokalne powinno:
• obejmować przestrzeń publiczną wraz z otaczającymi ją budynkami,
w których zlokalizowane są różnorodne funkcje służące zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców;
• być zróżnicowane pod względem funkcjonalnym – zarówno
w lokalach/budynkach, jak i w samej przestrzeni miejskiej występują funkcje
handlowe, usługowe, kulturalne, rekreacyjne;
• służyć różnorodnej wymianie: społecznej, gospodarczej, kulturalnej czy
intelektualnej;
• służyć wszystkim mieszkańcom – osobom w różnym wieku, o różnych
potrzebach i zainteresowaniach;
• wzmacniać więzi społeczne poprzez sprzyjanie spotkaniom mieszkańców,
zarówno osób podobnych do siebie, jak i od siebie różnych;
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• znajdować się w odległości 5-10 minut spaceru od miejsca zamieszkania
dużej grupy mieszkańców,
• wzmacniać tożsamość lokalną – zarówno poprzez kreowanie relacji między
ludźmi, jak i wyrazisty charakter miejsca;
• być atrakcyjne pod względem estetycznym, architektonicznym i urbanistycznym;
• być otwarte na eksperyment i nowe rozwiązania.
Tak sformułowana definicja centrum lokalnego opiera się z jednej strony na
wiedzy teoretycznej opisującej zasady planowania miast i wzmacniania lokalnej
aktywności, z drugiej – na obserwacji i analizie istniejących centrów lokalnych,
z trzeciej zaś na wynikach ankiety wypełnianej przez uczestników trzech
kolejnych warsztatów z mieszkańcami i aktywistami.

W rekomendacjach podkreślono również rolę Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, w którym
wskazany obszar jest częścią tzw. „centrum dzielnicowego” dla Wilanowa.
Z jednej strony wskazuje
to na bardzo istotną rolę
miejsca w strukturze
dzielnicy i osiedla oraz
świadczy o jego funkcjach
społecznych. Z drugiej
strony podkreślony został
fakt bliskiego sąsiedztwa
z zespołem Pałacu i Parku
w Wilanowie, jako miejsca o charakterze ponadlokalnym. Oznacza to, że
zagospodarowanie obszaru będzie musiało uwzględnić zarówno lokalne
potrzeby mieszkańców, jak i ukształtowanie urbanistyczne głównej osi
założenia pałacowego. Należy podkreślić, że obszar wskazany do opracowania
centrum lokalnego jest położony poza terenem zabytkowego zespołu
o znaczeniu ponadlokalnym oraz poza obszarem intensywnego ruchu
turystycznego.
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Poniżej przedstawiony został rekomendowany zasięg granic terenów
ukształtowania Centrum Lokalnego na tle istniejącego zagospodarowania
i ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wskazane
zostały granice poszczególnych terenów wyznaczonych w planie miejscowym):

Istotne znaczenie w zagospodarowaniu obszaru ma fakt, że obszar wskazany do
realizacji Centrum Lokalnego jest objęty ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Przedpola
Pałacu Wilanowskiego (Uchwała Nr 404 Rady Gminy Warszawa Wilanów z dnia
11 stycznia 2001 r.). Plan miejscowy w znacznej mierze przeznacza wskazany
teren na potrzeby rozwoju lokalnego terenu zieleni publicznej (parku) wraz
z urządzeniami i obiektami usługowymi i rekreacyjnymi. Zgodnie z intencjami
planu teren ma służyć przede wszystkim obsłudze lokalnej społeczności.
Niewielki obiekt usługowy może być zrealizowany na terenie ZPU-4.
CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA:
Wskazane miejsce znajduje się w centralnej części dzielnicy Wilanów, w obrębie
osiedla Miasteczko - Wilanów, przy zbiegu al. Wilanowskiej i ul. Przyczółkowej,
które stanowią główne powiązania komunikacyjne dzielnicy, ważne dla
indywidualnego ruchu kołowego oraz dla autobusowej komunikacji publicznej.
Jednocześnie miejsce wskazane do rozwoju jako centrum lokalne znajduje się
przy budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów oraz w bliskim sąsiedztwie obiektów
publicznych: Centrum Sportu Wilanów, Centrum Kultury Wilanów i Biblioteki
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Publicznej oraz obiektu zabytkowego – budynku dawnej kolejki wilanowskiej
(po północno - wschodniej stronie obszaru). Po wschodniej stronie
ul. Przyczółkowej znajdują się rozległe tereny zespołu parkowo - pałacowego
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, wraz z kościołem parafialnym oraz
usługami
obsługującymi ruch turystyczny. Po północnej stronie
al. Wilanowskiej znajduje się zabytkowy Cmentarz Wilanowski, parking
naziemnym oraz pętla autobusowa. Przy skrzyżowaniu al. Wilanowskiej
i ul. Przyczółkowej znajdują się przystanki autobusowe, a wzdłuż ulic przebiega
gówna trasa rowerowa. Dogodne połączenie piesze ze skrzyżowaniem
al. Wilanowskiej i ul. Przyczółkowej zapewnia mostek nad Potokiem
Służewieckim. Obszar jest wyposażony w plac zabaw, boiska sportowe - korty,
siłownię plenerową i wybieg dla psów. Zadrzewienia występują głównie wzdłuż
ciągów ulicznych.

POTENCJAŁ CL stanowi lokalizacja w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego
Miasteczko Wilanów i obszarów zabudowy przy al. Wilanowskiej oraz
wykreowany przez Dzielnicę Wilanów rekreacyjny charakter obszaru. CL może
zostać ukształtowane po południowo - zachodniej stronie skrzyżowania ulic
Przyczółkowej oraz al. Wilanowskiej. Charakter parkowo - rekreacyjny miejsca
wynika z ustaleń obowiązującego planu miejscowego, a rozwój obszaru
powinien być zgodny z przyjętymi w planie ustaleniami urbanistycznymi. Teren
tzw. „Plaży Wilanów” jest obecnie powszechnie użytkowany przez
mieszkańców ze względu na funkcjonujący plac zabaw, boiska sportowe,
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siłownię plenerową oraz park dla psów. Miejsce to jest położone na trasie
ruchu pieszego łączącej osiedle z przystankami autobusowymi oraz przy
uczęszczanej trasie rowerowej wzdłuż Potoku Służewieckiego oraz ul.
Przyczółkowej. Okresowo odbywają się tutaj imprezy plenerowe o charakterze
lokalnym lub dzielnicowym.
BARIERY w rozwoju miejsca to przede wszystkim brak czytelnych i atrakcyjnych
powiązań pieszych z otaczającymi terenami mieszkaniowymi, usługowymi
i parkowymi oraz brak programu umożliwiającego całoroczne użytkowanie
obszaru, np. zaplecza o funkcjach kultury i gastronomii. Obecnie życie
społeczne osiedla w większym stopniu koncentruje się w rejonie zespołu Royal
Wilanów na południe od CL, ze względu na bogatszy i bardziej atrakcyjny
program komercyjny. CL nie powinno powielać formuły handlowo - usługowej,
jednak należy je uzupełnić o brakujące funkcje o charakterze kulturalnym,
gastronomicznym, edukacyjnym czy społecznym, w oparciu o lekki, parkowy
obiekt kubaturowy, zgodny z obowiązującym planem miejscowym. Poza
istniejącym placem zabaw i zespołem sportowym nie funkcjonuje tutaj miejsce
animujące życie społeczne, szczególnie w czasie gorszej pogody. Brakuje miejsc
do siedzenia, uporządkowanej zieleni lub układów wodnych. Słabo funkcjonuje
powiązanie przestrzeni CL z dziedzińcem przy budynku Urzędu Dzielnicy.
Znaczącą barierą są również szerokie korytarze uliczne al. Wilanowskiej i ul.
Przyczółkowej, a rozmieszczenie przejść dla pieszych ogranicza dostęp do
terenów parkowych i usługowych po północno - wschodniej i wschodniej
stronie obszaru.
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REKOMENDOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ:
• zagospodarowanie obszaru centrum lokalnego w formie terenu zieleni
publicznej - parku wraz z realizacją funkcjonującego przez cały rok obiektu
kubaturowego o funkcjach kultury i gastronomii z zapleczem socjalnym,
zgodnie
z
ustaleniami
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego;
• urządzenie reprezentacyjnej alei z układem wodnym i szpalerami drzew
wzdłuż przedłużenia osi założenia Pałacu w Wilanowie, pomiędzy ulicą
Przyczółkową a ulicą Kieślowskiego;
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• realizacja przejścia dla pieszych przez ul. Przyczółkową na osi założenia
Pałacu w Wilanowie, jako głównego powiązania pieszego z terenami
parkowymi wokół pałacu;
• zachowanie istniejących funkcji rekreacyjnych, w szczególności placu zabaw,
z możliwością zmiany jego lokalizacji;
• realizacja funkcjonującego cały rok obiektu kubaturowego o funkcjach
kultury i gastronomii, wraz z zapleczem socjalnym, zgodnie ze wskazaniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
• poprawa funkcjonowania powiązań pieszych i rowerowych z terenami
otaczającymi, z uwzględnieniem popularnej trasy rowerowej i spacerowej
prowadzącej w stronę Powsina;
• wprowadzenie mebli parkowych, obiektów małej architektury lub urządzęń
wodnych sprzyjających wypoczynkowi, spotkaniom i animacji życia
społecznego;
• urządzenie terenu umożliwiające organizację imprez plenerowych;
REKOMENDOWANE MIEJSKIE INWESTYCJE NA TERENACH OTACZAJĄCYCH WZMACNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE CENTRUM LOKALNEGO:
• przebudowa układu drogowego – zmiana formy przestrzennej oraz
ograniczenie terenochłonności istniejącego, rozległego skrzyżowania
al. Wilanowskiej z ul. Przyczółkową, mające na celu usprawnienie ruchu
pieszego i rowerowego oraz ograniczenie odległości koniecznych do
pokonywania przez pieszych;
• wzmocnienie roli komunikacji publicznej, umożliwienie
przesiadek oraz skrócenie dróg dojścia do przystanków;

wygodnych

• reorganizacja zagospodarowania otoczenia cmentarza wraz z parkingiem
i pętlą autobusową;
• dalszy rozwój infrastruktury dla ruchu rowerowego, stojaków dla rowerów
oraz stacji roweru miejskiego;
• zagospodarowanie ul. Oś Królewska
zagospodarowania centrum lokalnego,

w

nawiązaniu

do

koncepcji

• rewitalizacja zabytkowego budynku dawnej stacji kolejki wilanowskiej.
Oddział Warszawski SARP
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