
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: 

Głównym założeniem projektowym jest zniwelowanie problemu polegającego na  braku ładu 

przestrzennego panującego na wyspie.  Struktura istniejacej przestrzeni  zaburzona jest przez 

brak konsekwencji racjonalengo rozmieszczania obiektów stanowiących  przestrzeń 

architektoniczną.  Projektowane założenie jest manifestem nakłaniającym do sporzadzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wyspy ale przede wszystkim 

wyznacza kierunek mający na celu zdominowanie zaniedbań wynikających z samowoli 

budowlanych niszczących tym samym zabytkowa strukturę historycznego miejsca. 

 

PROGRAM PROJEKTOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI WYSPY sporzadzony jest w 

sposób umozliwiający skoordynowanie wyspy z częśćią starego miasta poprzez szereg 

wpisanych funkcji w zadaną przestrzeń. Kręgosłupem pomysłu projektu jest podział przestrzeni 

oraz zintegrowanie poszczególnych fragmentów wyspy wyznaczając pola dla ktorych przypisane 

są rózne funkcje. Nowatorskim pomysłem dla jednego z najbardziej wysuniętych pół pół 

reprezentacyjnych  jest lądowisko balonów pasażerskich oraz kino rowerowe usytuowane na 

tle zabudowy parawanowej kompleksu handlowo-gastronomicznego.  Dominanta 

architektoniczna występująca na opisywanym polu zdefiniowana jest przez wieże widokową 

mieszczącą w sowjej kubaturze usługi gastronomiczne oraz komunikacyjne parkingu 

podziemnego pod częśćia placu. 

Pole znajdujące się po drugiej stronie parawanu handlowo-gastronomicznego zawiera 

przestrzeń zdominowaną przez tereny sportu i rekreacji. Obiekty takie jak ścianka 



wspinaczkowa, skate park  trasy rowerowo-spacerowe oraz zielone nisze znajdujące się  

wśród zieleni wysokiej odseperowane od dynamiki sporu powodują, że uda się przebywać w 

tego typu przestrzeni w preferowany indywidualny dla każdego sposób.  

Zabudowa znajująca się przy bulwarach spacerowych równoległych do koryta rzeki zdefiniowana 

jest jako zabudowa pasmowa, szeregowa nawiązująca do historycznej lini zabudowy z widokiem 

na panorame starego miasta. Akcentem architektonicznym towarzyszącym rozciągającej sie 

zabudowie jest przystań statków pasażerskich kursujących wyzanczonym szlakiem o okreslonych 

godzinach.  Charakter brył wyznaczony jest przez proste formy z przewidzianą minimalistyczną 

ilością doboru materialowego w kompozycji. Architektura definiująca wnętrza architektoniczne 

w kontekście przestrzeni  została projektowana jako architektura całościowa przestrzeni. 

Minimalistyczne podejście do zagadnienia formotwórczego generuje ład przestrzenny oraz 

tożsamość miejsca. Projekt zakłada również innowacyjną rozbudowę szkoły znajdującą się przy 

ul. Warszawskiej. Projektowana bryła zawiera w swojej formie dualne przeznaczenie 

wykorzystania zielonego dachu a mianowicie, zimą płaszczyzna wykorzystywana jest jako tor 

saneczkowy ,pochylnia do zjazdów na oponach lub slizgaczach ,natomiast w porach letnich 

stanowi trybuny widowni teatru pod gołym niebem z udziałem uczniów koła  teatralnego. 

Teren szkoly wyposażony jest  o boisko pilkarskie typu orlik z wezłem autorskich szatni na 

dachu których zaprojektowano trybuny.  Kolejny ważnym aspektem projektowania 

przestrzennego zadanego terenu opartego na bryłowym opsywaniu przestrzeni jest zachowanie 

niektórych istniejących obiektów. Zabieg stosowany jest w celu przybliżenia wykonania realnej 

rewitalizacji przestrzeni dzięki nadbudowom, dobudowom ale i rozbiórkom obiektówktrych 

zaburzających aspekty ładu przestzrennego. Omawiany zabieg nadbudowy  zastosowany jest 



przy ul. Orlej dla terenów zawierających w swoim obrębie obiekty magazynowe oraz biurowe. 

Natomiast dobudowa przypisana została uzupełnieniu ciągu kamienic przy ul. Warszawskiej. 

Obiekty te mieszczą w sobie funkcje mieszkalną ale również usytuowane w przyziemiu 

pomieszczenia handlowe. Tereny o róznym przeznaczeniu są oddzielone zielenią izolacyjną 

mającą na celu zniwelowanie czynników hałasu wytworzonoego prze komunikację kołowa ale 

również przez sąsiedznią zabudowę o odomniennej funkcji i przeznaczaniu. Komunikacja 

kołaowa zawarta jest na istniejącej saiatce dróg. Natomiast bardziej rozwinięta programowo jest 

komunikacja pieszo-rowerowa, przypisana każdemu zakątkowi wyspy. Szata roslinna znajdujaca 

sie w przestrzeni została zachowana i wkomponowana w projektowane funkcje programowe 

stanowiąc skoordynowana całośc z kompozycja materiałowo bryłową. Zielen podzielona jest na 

grupy odpowiadajace przeznaczeniu, a mianowicie na (niską) zieleń kompozycyjną podnoszącą 

walory estetyczne ciagów pieszych oraz wnętrz architektonicznych,  zieleń wypełniającą luki 

pomiedzy drzewostanem istniejacym  oraz  izolacyjną stanowiącą barierę dzwiekową dla 

poszczególnych terenów. Ważnym aspektem wykorzystujacym wakory polożenia terenu 

projektowego jest rzeka oraz istniejaca której  funkcji sportowo-rekreacyjnej opierającej się na 

sportach wodnych podniesie walory otoczonej przestrzeni. Fosa podzielona jest na fragmenty 

które możemy przypisać różnym dziedzinom sportu tworząc podgrupy stopnia zaawansowania 

wykonywanej dyscypliny. Całość przestzeni zawiera się na planie nieregularnej półgwiazdy z 

nieregularnymi podzialami na kwartały siatką ulic, zastosowany układ kompozycyjny zabudowy  

opierający się na  historycznych planach urbanistyczno -architektonicznych  ustanowił punkty 

wyjściowy do wdrożenia zmian w programie palnu miejscowego oraz zagospodarowania 

przestrzeni opracowanego tematu projektowego. 










