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Istotnym elementem koncepcji zagospodarowania bulwaru jest jego 
właściwe powiązanie z miastem. W projekcie przewiduje się kontynuację 
i podkreślenie istniejących ciągów pieszych w kierunku rzeki oraz 
utworzenie nowych powiązań.

Ulica Tamka
Kontynuacja ulicy w postaci nowej zabudowy tworzącej plac otwarty na 
rzekę zapewnia ciągłość miasta i podkreśla najbardziej uczęszczany ciąg  
pieszo-rowerowy w tej okolicy.

Pasaż Sztuki
Otwarcie widokowe w kierunku budynku ASP w postaci zewnętrznej 
galerii sztuki może być przestrzenią  artystycznej wypowiedzi artystów 
i studentów akademii.  Zakończeniem ciągu pieszego jest kameralny plac 
na wodzie, do którego mogą cumować pływające obiekty gastronomiczne.

Ulica Jaracza
Ze względu na lokalizację wylotu tunelu Wisłostrady na przecięciu ulicy 
Jaracza nie jest możliwe zachowanie bezpośredniego przejścia na wprost 

Pasaż wzdłuż wiaduktu Oś ulicy Jaracza Oś ASP Oś ulicy Tamka

PŁYWAJĄCY PLAC
Na zakończeniu Pasażu Sztuki prowadzącego do Wydziału Rzeźby 
Akademii Sztuk Pięknych przy placu możliwe jest cumowanie 
małych jednostek pływających i pawilonów gastronomicznych/
eventowych.

AKTYWNOŚĆ W ZIELENI
Pomiędzy roślinnością nadwodną rozpięte są taśmy (slackline) 
umożłiwiające ćwiczenie równowagi.

PAWILONY SEZONOWE
Pomiędzy przestrzenią utwardzoną (placem) a ogrodem 
przewiduje się utworzenie przestrzeni uzbrojonej w media 
niezbędne do prowadzenia działalności gastronomicznej.

KAMERALNY PLAC - MGŁA WODNA, HAMAKI
Na zakończeniu osi ul. Jaracza zlokalizowany jest plac z tarasem 
widokowym. Środek placu wyznacza instalacja wodna pozwalająca 
na kontakt z wodą w upalne dni, na tarasie znajduje się element 
małej architektury - zadaszenie ze strefą wypoczynku w postaci 
hamaków

TRAWIASTE TARASY
Tereny stromych skarp oddzielające od siebie różne funkcje 
zostały przekształcone w łagodne, trawiaste stopnie, które 
umożliwiają komunikację pomiędzy obszarami i jednocześńie 
stanowią przyjazną przestrzeń wypoczynku.

ARKADY WIADUKTU
Po przekształcenie nasypu kolejowego w wiadukt zostanie uwolniona 
przestrzeń w parterze, którą można przeznaczyć na zadaszoną przestrzeń 
aktywności (lokale usługowe, skatepark, zadaszony pasaż pieszo - 
rowerowy).

URZĄDZENIA INSPIROWANE TEMATYKĄ WODNIACKĄ
np. siłownia  inspirowana wyścigami kajakowymi, równoważnie 
nawiązujące  do burty statku, urządzenia umożliwiające przeciąganie liny, 
maszt wspinaczkowy, urządzanie insirowane sieciami/linami czy bardziej 
statyczne - plansze do gry w statki   

EKSPLORATORIUM
Plac zabaw dla najmłodszych inspirowany nurtem rzeki - poszczególne 
odcinki rzeki (źródło na wzgórzu, główny nurt, ujście) są pretekstem 
do instalowania różnych  urządzeń edukacyjno - zabawowych, jak np. 
zjeżdzalnie, elementy wspinaczkowe, własnoręcznie budowane mosty,  
śruba archimedesa, tama, wir wodny, mini - surfing, piaskownica.

AMFITEATRALNY PLAC
Przestrzeń umożliwiająca obsługę gastronomiczną 
przy użyciu foodtrucków; otoczenie placu 
tarasowymi schodami pozwala  także organizację 
kameralnych wydarzeń - jak np. koncerty, wykłady, 
pokazy filmowe.

TOALETA WBUDOWANA W SKARPĘ
Zaplecze sanitarne obsługujące odcinek 
bulwaru pomiędzy Mostem Średnicowym 
a Świętokrzyskim.

STREFA REKREACYJNA
Zestaw urządzeń wypoczynkowych - hamaki, huśtawki.

PRZEKRYCIE WLOTU DO TUNELU WISŁOSTRADY
Wykorzystanie kubatury obiektu do przesłonięcia 
fragmentu  wjazdu, co zapewnia dodatkową ochronę 
przed hałasem. 

PASAŻ PIESZO - ROWEROWY
Ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszy kontynuuje 
ścieżkę mostu kolejowego w stronę stacji PKP 
Powiśle (możliwość utworzenia zadaszonego 
pasażu).

SKWER SPORTÓW MIEJSKICH/ EKSPLORATORIUM

1. Murawa 
napiaskowa

2. Łęg 
wierzbowy/ 
topolowy

3. Zarośla 
wiklinowe

4.Trzcinowiska

1. Kolorystyka kwiatów i owoców

2. Jesienne przebarwienie liści

Zastosowane w miejscach dzisiejszych 
stromych skarp

MIEJSKI DACH - PNĄCZA

TRAWIASTE STOPNIE

TOALETA W FORMIE PAWILONU
Zaplecze sanitarne obsługujące odcinek bulwaru 
pomiędzy Mostem Poniatowskiego a Średnicowym.

PRZYSTANEK TRAMWAJU WODNEGO
Mozaika/grafika na ścianie informująca o lokalizacji.

w kierunku Wisły bez pokonywania znaczących różnic terenu. W związku 
z tym przewiduje się zachowanie otwarcia widokowego w stronę rzeki na 
przedłużeniu ulicy i możliwość przejścia pasażem pod budynkiem w stronę 
Mostu Świętokrzyskiego lub bezpośrednio nad wodę. 

Pasaż wzdłuż wiaduktu linii średnicowej
Lokalizacja linii kolejowej w centrum miasta na nasypie wytwarza 
niekorzystne bariery i powoduje nieekonomiczne wykorzystanie 
przestrzeni w jego sąsiedztwie. Zbliżająca się gruntowna przebudowa linii 
średnicowej jest doskonałą okazją do przekształcenia nasypu w wiadukt – 
dzięki temu możliwe będzie utworzenie ciągu pieszo – rowerowego (pod 
dachem) prowadzącego od stacji PKP Powiśle do rzeki oraz uzupełnienie 
wiaduktu o funkcje – lokale usługowe lub przestrzenie zadaszone w formie 
targowiska. Tego typu inwestycja może być korzystna nie tylko ze względu 
na możliwość wynajmu powierzchni usługowych, ale również uwolnienie 
gruntów pod nową zabudowę, która mogłaby stworzyć atrakcyjną pierzeję 
miasta widoczną z pasażu pieszo – rowerowego oraz okien pociągu.
Przekształcenie nasypu w wiadukt pozwoliłoby również odsłonić 
historyczne przęsło wiaduktu, zachowane pomiędzy ulicą Solec a ulicą 
Kruczkowskiego.

RYS.6 - Schemat powiązań z miastem
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ROSLINNOSC

POWIAZANIA POPRZECZNE

WYBRANE GATUNKI:
1. Vitis coignetiae - Winorośl japońska
2. Wisteria floribunda ‘Multijuga’ - Glicynia kwiecista ‘Multijuga’
3. Aristolochia tomentosa - Kokornak owłosiony
4. Fallopia aubertii - Rdestówka auberta
5. Celastrus orbiculatus ‘Hercules’ - Dławisz okrągłolistny ‘Hercules’s
6. Clematis ‘Bill McKenzie’ - Powojnik ‘Bill McKenzie’
7. Parthenocisus quinquefolia - Winobluszcz pięciolistkowy
8. Hydrangea anomala subsp. petrolaris - Hortensja pnąca
9. Clematis ‘Paul Farges’ - Powojnik ‘Paul Farges’ 
10. Akebia quinata ‘Variegata’ - Akebia pięciolistkowa ‘Variegata’ 
11. Vitis riparia - Winorośl wonna
12. Lonicera acuminata - Wiciokrzew zaostrzony

AKSONOMETRIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
wraz z rysunkami małej architektury


