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Warszawskie brzegi Wisły to jedna z najbardziej 
atrakcyjnych i najchętniej odwiedzanych przestrzeni 
publicznych w mieście. Odcinek pomiędzy mostem 
Świętokrzyskim a Cyplem Czerniakowskim tętni życiem 
w letnie wieczory i weekendy dzięki coraz bogatszej 
ofercie rozrywkowo - kulturalnej w obszarze bulwarów. 
Rejon Skweru Kahla natomiast pozostaje miejscem 
częściowo odciętym poprzez wloty tunelu Wisłostrady 
i nasyp kolejowy linii średnicowej, w związku z tym 
stanowi pewną barierę pomiędzy miastem a rzeką i nie 
pozwala wykorzystać potencjału jego lokalizacji nad Wisłą. 
Pomimo poniesienia znaczących kosztów związanych 
z budową tunelu Wisłostrady funkcje miejskie pozostają 
odseparowane od nabrzeża, przez co nie wspierają 
aktywności nad wodą.

Poniższa koncepcja zakłada przybliżenie miasta 
do rzeki poprzez stworzenie obiektów o różnych 
funkcjach i ogólnodostępnych parterach tworzących 
tło dla nadwiślańskiego ogrodu - pasa zieleni pomiędzy 
Centrum Nauki Kopernik a Mostem Średnicowym. 
Poszczególne strefy ogrodu – PARK ODKRYWCÓW, 
POLANA SZTUKI i SKWER SPORTÓW MIEJSKICH 
stanowią przestrzeń doświadczeń dla umysłu, ducha 
i ciała, będącą poszerzeniem funkcji otaczających je 
obiektów - Centrum Nauki Kopernik, ASP i planowanych 
obiektów sportowych zlokalizowanych po południowej 
stronie mostu kolejowego.

Zrównoważona dyspozycja przestrzeni pozwala na 
optymalne wykorzystanie tego miejsca zarówno na 
płaszczyźnie ekonomicznej, jak i społecznej. Stworzenie 
ogólnodostępnego skweru nad rzeką, bogatego w nowe 
funkcje i miejsca aktywności pod dachem pozwoli 
ożywić tę część nabrzeża o różnych porach dnia i roku. 

Wygospodarowanie nowych przestrzeni możliwych 
do zabudowy nie tylko w ramach inwestycji miejskich, 
ale również komercyjnych może urealnić cały proces 
inwestycji przez częściowe pokrycie kosztów, z jakimi 
wiąże się przedłużenie tunelu Wisłostrady.

SPÓR O ZIELEŃ A MIEJSKOŚĆ MIASTA

Przestrzeń Warszawy jest dziś miejscem pełnym 
sprzeczności,  wyjątkowo narażonym  na konflikty 
pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Presja 
inwestycyjna w połączeniu z trudnościami obecnymi 
w procesie planowania powoduje coraz więcej sporów, 
najczęściej na tle coraz bardziej uszczuplanych zasobów 
zieleni. Potrzeba kontaktu z naturą i obecności zieleni 
w centrum miasta jest jednym z najczęściej obecnych 
wątków w dyskusjach  środowisk miejskich. Z drugiej 
strony, racjonalnie budowanie zwartego miasta jest jedną 
z podstaw zrównoważonego rozwoju, choć nierzadko 
pozostaje w sprzeczności z marzeniem wielu mieszkańców 
o życiu w środku parku. 

Poniższa koncepcja ma na celu znalezienie równowagi 
pomiędzy środowiskiem zurbanizowanym a naturalnym 
krajobrazem, która może pomóc w ograniczeniu 
przestrzeni sporu i zbudowaniu projektu nabrzeża Wisły 
w porozumieniu pomiędzy różnymi grupami użytkowników.

BULWARY WISLANE







Architektura
Budynek Miejskiego Centrum Wydarzeń stanowi jeden 
z obiektów pierzei miasta od strony Wisły i pełni rolę tła dla 
pawilonu – zadaszenia  znajdującego się w ogrodzie. Jego 
reprezentacyjna funkcja wymaga jednak indywidualnego 
projektu, który pozwoli zbudować prestiżowy wizerunek 
tego miejsca. Dlatego jego fasada skomponowana jest ze 
specjalnie zaprojektowanych, ceramicznych elementów 
tworzących z dalszej perspektywy uspokojoną płaszczyznę 
ściany. Ceramiczne kształtki w łukowej formie wypełniają 
stalową strukturę elewacji, która jednocześnie podtrzymuje 
stropy budynku. Taka zbudowana fasada nawiązuje dialog  
z historycznymi obiektami sąsiadującej z tym terenem 
Elektrociepłowni Powiśle i nadaje współczesny, wyjątkowy 
charakter pobliskiej przestrzeni publicznej.

funkcja
Struktura budynku oparta jest o zlokalizowaną w centrum 
salę wielofunkcyjną, przeznaczoną dla około 1000 osób. 
Wyjątkowa lokalizacja obiektu nad Wisłą stanowi pretekst 
do większego otwarcia funkcji konferencyjnej  na otoczenie. 
W związku z tym przewiduje się możliwość otwierania 
fragmentów ścian w kierunku rzeki, umożliwiając swobodny 
przepływ osób dla wydarzeń o otwartej formule (takich jak 
targi, wykłady, ekspozycje) i bezpośredni kontakt wnętrza 
sali z przestrzenią nad rzeką. 

Dzięki zlokalizowaniu wszystkich funkcji zapleczowych 
wokół sali i na kondygnacji -1 możliwe było stworzenie 
obejścia wokół sali wielofunkcyjnej, które oprócz funkcji 
foyer może pełnić rolę galerii wystawowej czy pasażu 
usługowego. W północnej i południowej części parteru 
została wygospodarowana przestrzeń na lokale usługowe - 
od strony placu przy stacji metra przewiduje się lokalizację 
funkcji handlowej (np. księgarnia), natomiast od strony 
wydziału ASP - kawiarnię/ bar. Lokal gastronomiczny 
jest otwarty na wewnętrzny ogród, dzięki czemu może 
stanowić obsługę wydarzeń plenerowych (np, bankiety, 
wykłady, spotkania z artystami)
Na pierwszym oraz drugim piętrze obiektu zostały 
zlokalizowane pomieszczenia o charakterze 
konferencyjnym i co-workingowym. W południowej 
strefie obiektu, z widokiem w kierunku ogrodu znajdują 
się pomieszczenia przeznaczone do organizacji wydarzeń 
o zróżnicowanej liczbie uczestników - dzięki możliwości 
swobodnego wydzielania przestrzeni o pow. 95m2,         
190 m2  lub otwartej przestrzeni wydarzeń o pow. 660m2. 

Pozostałą część obiektu stanowią miejsca pracy 
indywidualnej i grupowej w charakterze open space, 
z możliwością wydzielania / wygłuszania mniejszych 
przestrzeni. Przewiduje się możliwość tworzenia 
specjalistycznych stref, takich jak np. wygłuszona 
przestrzeń do ćwiczeń na instrumentach, ciemnia 
fotograficzna, sala projekcyjna). Strefy pracy przedzielone 

są strefami wypoczynku w formie loggi - podcienia 
umożliwiającego kontakt z otoczeniem. W zależności od 
potrzeb, część miejsc pracy przeznaczonych do wynajęcia 
przez użytkowników z zewnątrz może zostać przeznaczona 
na stworzenie zaplecza administracyjnego budynku.

Przewiduje się stworzenie dodatkowej przestrzeni 
konferencyjnej i przestrzeni pracy na dachu w charakterze 
miejskiego ogrodu.

Konstrukcja/Materiały
Podstawowy trzon konstrukcyjny budynku stanowi 
piersćień ścian i pomieszczeń otaczających główną salę 
wielofunkcyjną, który zapewnia oparcie dla stropów oraz 
sztywność obiektu we wszystkich kierunkach. W celu 
maksymalnego otwarcia obiektu w stronę otoczenia oraz 
zminimalizowania przekrojów stropów przewiduje się 
wykorzystanie stalowego zewnętrznego rusztu zarówno 
jako podpór dla stropów, jak i podkonstrukcję elewacji. 
Przestrzenie pomiędzy stalowymi elementami zostały 
wypełnione przez prefabrykowane, ceramiczne kształtki, 
o skali umożliwiającej nieskrępowany widok z wnętrza 
budynku i jednocześniej ograniczającej przegrzewanie 
obiektu.

DACH UŻYTKOWY
strefa organizacji wydarzeń na świeżym powietrzu, 

kameralne przestrzenie do spotkań i pracy pośród zieleni

ELEWACJA Z CERAMICZNYCH KSZTAŁTEK
ochrona przed przegrzaniem

PRZESTRZEŃ PRACY/ KAMERALNA 
PRZESTRZEŃ KONfERENCYJNA

zaaranżowana w formie otwartego planu, z moż iwością 
wydzielania mniejszych przestrzeni 

WEWNĘTRZNY OGRÓD
wykorzystanie istniejących drzew do stworzenia 

kameralnego podwórka, otwartego na otaczającą przestrzeń 

WINDA
dostawy sprzętu do budynku/ odbiór śmieci

GŁÓWNA SALA WIELOfUNKCYJNA
otwarta na otaczającą przestrzeń

WINDA/ SCHODY
dostęp do magazynu i zaplecza sanitarnego z przestrzeni 

Dachu Miejskiego









RZEKA
Strefa najbliższa rzece, czyli właściwa przestrzeń bulwaru 
ma zachować dzisiejszego ducha miejsca - przestrzeni 
swobodnej, nieformalnej, zielonej, kształtowanej 
indywidualnie przez twórców sezonowych lokali i samych 
użytkowników, utrzymującej najbardziej wartościowe 
elementy dzisiejszego zagospodarowania (takie jak 
schodkowe nabrzeże czy lokale usługowe w zieleni).

STREfA PAWILONÓW SEZONOWYCH 
Główny taras bulwaru na odcinku pomiędzy Mostem 
Świętokrzyskim a Średnicowym mieścić ma sezonową 
strefę gastronomiczno – rozrywkową, w której pawilony 
usługowe zlokalizowane są przy kameralnych placach, 
podkreślających oś ulicy Jaracza oraz pasaż prowadzący 
w kierunku ASP. 
Każdy z pawilonów został zlokalizowany w taki sposób, 
aby otwierał się na teren zieleni, w którym możliwa 
jest aranżacja różnorodnych aktywności – sportowych 
i rekreacyjnych (np. taśmy do ćwiczenia równowagi – 
slackline, hamaki) czy kulturalnych (np. kameralna scena 
letnia – koncerty, wykłady)
Inwestycję po stronie miasta stanowić ma przygotowanie 
terenu dla najemców, obejmującą miejsca instalacji 
obiektów z przyłączami, teren zielony oraz zaplecze 
sanitarne, przewidziane w centralnej części terenu jako 
przestrzeń wbudowana w nasyp ziemny.

STREfA ZIELONYCH TARASÓW
Obecnie Skwer Kahla jest oddzielony od poziomu bulwaru 
skarpą, która stanowi barierę pomiędzy terenami zieleni 
a rzeką. Koncepcja przewiduje zmianę skarpy o dużym 
nachyleniu na terenowe, zielone tarasy, umożliwiające 
kontakt pomiędzy różnymi strefami  na całej długości 
bulwaru. Obecnie tego typu schody znajdują się na 
wysokości Centrum Nauki Kopernik – takie rozwiązanie 
pozwala więc zachować spójność koncepcji ogrodu 
pomiędzy CNK a Mostem Średnicowym.

Odcinek pomiędzy Most Średnicowym i Mostem 
Poniatowskiego

Formuła terenowych tarasów jest kontynuowana aż do 
Mostu Poniatowskiego – zamiana stromych skarp na 
przestrzeń rekreacyjną pozwala na lepsze wykorzystanie 
terenu nad wodą i zróżnicowanie oferty wypoczynkowej 
bulwaru. 
Punktem węzłowym tego fragmentu nabrzeża jest 
plac wyznaczony przez tarasowe, zielone schody – 
jego amfiteatralny charakter pozwala na różnorodne 
wykorzystanie wnętrza – jak np. pokazy filmowe 
czy wydarzenia kulturalne, z możliwością obsługi 
gastronomicznej w formie sezonowych stoisk / 
foodtruck’ów.

SCHODKOWE NAbRZEŻE
Obecne ukształtowanie nabrzeża w formie tarasów 
schodów zapewnia cenną przestrzeń wypoczynkową, 
w okresie letnim masowo wykorzystywaną przez 
mieszkańców Warszawy. Koncepcja przewiduje 
zachowanie istniejącej powierzchni betonowych stopni 
i utworzenie dodatkowej przestrzeni do siedzenia poprzez 
zamianę trawiastego odcinka nabrzeża na schodki 
porośnięte roślinnością łęgową.  W celu poprawy komfortu 
przebywania na bulwarze większych grup znajomych 
przewiduje się utworzenie kameralnych wnętrz poprzez 
załamania krawędzi stopni. Takie mikroprzestrzenie mogą 
sprzyjać nawiązywaniu relacji i poprawiać możliwość 
dyskusji dla grup złożonych z różnej liczby osób.

Nabrzeże o ścianie pionowej zostało zlokalizowane 
na wysokości przystanku tramwaju wodnego -  w celu 
poprawy widoczności przystanku komunikacji miejskiej 
przewiduje się zastosowanie grafiki/mozaiki na 
powierzchni ściany informującej o nazwie stacji. Zasada ta 
może zostać powielona na zrealizowanych już stacjach, co 
pozwoli uzyskać spójną i widoczną identyfikację wizualną 
dla transportu wodnego.

RYS.4 - Betonowe schodki - miejsca spotkań dla grup składającej się 
z różnej liczby osób

RYS.5 - Trawiaste stopnie - miejsca spotkań grup znajomych w zaciszu 
zieleni









Podstawą doboru roślinności było przystosowanie 
poszczególnych gatunków do warunków siedliskowych 
typowych zarówno dla intensywnie użytkowanej 
przestrzeni publicznej miasta jak i stanowiska 
nadrzecznego. Inspiracją, szczególnie dla roślinności niskiej 
(byliny rabatowe, trawy, krzewy ozdobne) są zbiorowiska 
nadwiślane. 

Obszary nadrzeczne charakteryzują się dostosowaniem 
roślinności do czasowego zalewania ale także odporności 
na dłuższe okresy suszy, silny wiatr, słońce i tolerancyjność 
wobec gleby. Wiele z tych cech jest bardzo poszukiwanych 
w roślinach miejskich. Dlatego też ozdobne rabaty, 
murawy czy zagajniki mogą być komponowane przy 
wykorzystaniu gatunków występujących naturalnie nad 
Wisłą. Dla niektórych roślin można poszukiwać ozdobnych 
(ogrodowych) „zamienników” – np. innych odmian 
w ramach tego samego gatunku, w ten sposób dobierając 
byliny w miejsce roślin jednorocznych czy odmiany 
o bardziej ozdobnych i trwalszych kwiatach. 

Dobór, szczególnie dla skweru sportów miejskich 
i eksploratorium jest inspirowany 4 zbiorowiskami 
nadwiślanymi. Są to: murawa napisakowa, zarośla wiklin, 
zbiorowiska z mozgą trzcinową i łęgi wierzbowo-topolowe. 

Trawy muraw miejscowo i wyspowo przerastać będą 
bezpieczną piaskową nawierzchnię pod równoważniami 
czy siatkami do wspinania. Wiklina (wierzba wiciowa) 
świetnie nadaje się na żywe płotki, labirynty, kopuły 
i żywopłoty, a rośliny trzcinowisk na ogrody deszczowe 
– zatrzymujące spływ wody z dachów i większych 
powierzchni utwardzonych (boiska). Rabaty, które mogą 
być okresowo zalewane będą tworzyć miejsca małej, 
lokalnej retencji wody. Krzewy i małe drzewa występujące 
w lasach łęgowych w warstwie poniżej topól i wierzb 
to często bardzo ozdobne w kwiaty, bogate w owoce 
i chronione gatunki (np. kalina koralowa); są to też gatunki 
typowo ogrodowe (dereń, głóg). Będą tworzyć atrakcyjne, 
intensywnie pachnące, kolorowe i gęste zagajniki wabiące 
ptactwo i owady,

Drzewa właściwe dla łęgów (topola i wierzba krucha) ze 
względu na swój charakter (łamliwość, duża ilość odrostów) 
nie nadają się do przestrzeni publicznych. Dlatego też 
dobór drzew został podyktowany cechami utylitarnymi 
zgodnie ze wskazaniami Standardów Kształtowania Zieleni 
Warszawy. Cień na bulwarach będą dawały zarówno 
drzewa mniejsze np. jarząb hubejski ‘Rosa’ o czerwonych 
liściach i kwiatach oraz graby pospolite (kontynuując 
nasadzenia z wcześniej zrealizowanych odcinków 
bulwarów) jak i drzewa duże, typowo miejskie: brzozy 
pospolite, klony pospolite i lipy warszawskie.

TYP ZbIOROWISKA

MURAWA 
NAPIASKOWA

ZAROŚLA WIKLIN

ZbIOROWISKO 
Z MOZGą 
TRZCINOWATą 

ŁĘG WIERZbOWY 
I TOPOLOWY 

CECHY 
ZbIOROWISKA

ROŚLINY 
CHARAKTERYSTYCZNE

OZDObNY “ZAMIENNIK”

DOBÓR ROSLINNOSCI

Zbiorowisko rozwijające się 
na przesuszonym piasku 
naniesionym przez rzekę. 
Mocno nagrzewający się 
piasek luźno i wyspowo 
porastają rośliny np. pospolicie 
występujący trzcinnik piaskowy, 
ale też chroniony skrzyp pstry.
 

Zbiorowisko powstające na 
utrwalonych piaszczystych 
łachach i wyspach, 
zdominowane jest przez 
wierzbę wiciową - jedyną 
roślinę która jest w stanie znieść 
regularne niszczenie przez 
krę lodową niesioną w czasie 
wiosennych roztopów.

Szuwary dość jednolicie 
porośnięte średnio wysoką 
trawą - mozgą trzcinowatą. 
Roślina ta potrafi wytrzymać 
zarówno czasowe przesuszenie 
jak i sporadyczne zalanie.
 

Gęsty las nadbrzeżny z dużymi 
drzewami (odpowiednio 
wierzby: krucha i biała oraz 
topole: szara, biała i czarna) 
oraz wieloma krzewami (np. 
czeremcha, kalina, kruszyna) 
i pnączami (chmiel zwyczajny 
i kielisznik zaroślowy)

Kostrzewa czerwona Festuca rubra

Trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos

Niezapominajka polna Myosotis arvensis (jednoroczna)

Macierzanka piaskowa Thymus serpyllum

Rozchodnik ostry Sedum acre

Goździk kartuzek Dianthus carthusianorum 

Kocanki piaskowe  Helichrysum arenarium 

Wierzba wiciowa 
Salix viminalis

Mozga trzcinowata
Phalaris arundinacea

Czeremcha zwyczajna Prunus padus

Kalina koralowa Viburnum opulus

Dereń świdwa Cornus sanguinea 

Śliwa ałycza Prunus cerasifera

Głóg dwuszyjkowy Crataegus oxyacantha

-

-

Dereń świdwa ‘Winter beauty’ 
Cornus sanguinea ‘Winter Beauty’
Śliwa wiśniowa Pissardii 
Prunus cerasifera var. Pissardii
Głóg dwuszyjkowy Paul’s Scarlet
Crataegus oxyacantha Paul’s Scarlet

Kostrzewa czerwona kępowa  
Festuca rubra commutata
Trzcinnik ostrokwiatowy ‘Karl foerster’  
Calamagrostis ×acutiflora ‘Karl Foerster”
Niezapominajka alpejska Myosotis alpestris

-

-

Goździk kartuzek “Rupert’s Pink”
Dianthus carthusianorum “Rupert’s Pink”
Kocanki włoskie Helichrysum italicum

Mozga trzcinowata ‘feesey’
Phalaris arundinacea ‘Feesey’

-



Dobór pnączy jest spójny ze wskazaniami Standardów 
Kształtowania Zieleni Warszawy dla roślin odpornych 
na warunki miejskie i polecanych do wysokich podpór. 
Konstrukcja plenerowego dachu porośnięta będzie 
pnączami wyrastającymi zarówno z gruntu rodzimego 
jak i podwieszonych pojemników. Dwanaście gatunków 
pnączy stworzy mozaikę barw liści, odbarwiających się 
szczególnie atrakcyjnie jesienią, oraz kwiatów i owoców. 
Kompozycja uwzględnia rośliny szybko rosnące, osiągające 
wysokość ponad 10 metrów w przeciągu kilku sezonów 
wegetacyjnych oraz gatunki o wolniejszym i ograniczonym 
do kilku metrów wzroście. Każda z podpór (filarów dachu) 
obrastana będzie przez kilka gatunków, co wymagać 
będzie odpowiedniego prowadzenia przez ogrodnika. 
Gatunki niższe (np. glicynia, powojnik czy hortensja pnąca) 
o niezwykle ozdobnych kwiatostanach będą bardziej 
widoczne na poziomie wzroku. Zadaniem ekspansywnych 
pnączy takich jak winobluszcz czy kokornak będzie 
porastanie wyższych poziomów konstrukcji. Całość 
ma stworzyć gęstą kurtynę w odcieniach zieleni, żółci 
i szkarłatu. Będzie to pierwszy w Polsce wertykalny ogród 
na taką skalę. Jego funkcje będą nie tylko estetyczne - 
tak duża powierzchnia pnączy wpłynie na tworzenie się 
przyjaznego mikroklimatu, poprawę jakości powietrza 
oraz komfort akustyczny przebywających pod dachem 
użytkowników bulwarów.

JESIENNE PRZEbARWIENIE LIŚCI

KOLORYSTYKA KWIATÓW I OWOCÓW

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



Dobór roślinności dla poszczególnych stref

1. Zagajnik z ozdobnymi, owocowymi drzewami i krzewami 
łęgu wierzbowo-topolowego. Gatunki niskich drzew 
i krzewów: Czeremcha zwyczajna, Kalina koralowa, Dereń 
świdwa, Śliwa ałycza, Głóg dwuszyjkowy

2. Pasowe ogrody deszczowe (zbiorowisko z mozgą 
trzcinową) - w niewielkich zagłębieniach/ długich 
rowach wysoka trawa czasowo zalewana odpływem wód 
z utwardzonych nawierzchni (gier plenerowych i boisk)

3. Nawierzchnia piaskowa (bezpieczna) z niewielkimi 
wyspami trawy (murawa napiaskowa) - nawierzchnia 
piaskowa (90-95%) i wyspy traw - trzcinnika i kostrzewy 
(5-10%)

4. Trawnik z płotkami, bramami i kopułami z żywej wikliny 
(wierzba wiciowa)

5. Ogród skalny inspirowany zbiorowiskiem murawy 
napiaskowej - skarpy obsadzone ozdobną niską 
roślinnością i średniowysokimi trawami. “Kwietne poduchy” 
poprzeplatane kamieniami i fragmentami gruboziarnistego 
żwiru. Gatunki: niezapominajka alpejska, macierzanka 
piaskowa, rozchodnik ostry, goździk kartuzek, kocanki 
włoskie, kostrzewa czerwona, trzcinnik ostrokwiatowy

6. Wyższe drzewa + trawnik 
6A: Trawnik + brzozy pospolite 
6b. Trawnik + grab pospolity 
6C. Trawnik + jarząb hubejski 
6D. Trawnik + klon pospolity + lipa warszawska



Przestrzeń publiczna

Koncepcja zagospodarowania bulwaru przewiduje 
zachowanie dużej ilości terenu zieleni, uwzględniającej 
lokalne uwarunkowania i nadrzeczny klimat przestrzeni. 
Zapewnia to zachowanie dużej ilości powierzchni 
biologicznie czynnej, pozytywnie wpływającej na 
gospodarkę wodną otoczenia oraz tworzącej warunki do 
tworzenia siedlisk ptaków. 

Wszystkie obiekty zaprojektowane na obszarze 
opracowania stanowią budynki zintegrowane z zielenią. 
Wszystkie dachy budynków projektowane są jako zielone, 
a architektura pawilonów w ogrodzie zbudowana jest 
z roślin. Zielone ściany pawilonów mogą być siedliskiem 
konkretnych gatunków ptaków – np. jeżyków, które są 
naturalnym wrogiem komarów, co w sposób ekologiczny 
poprawia komfort korzystania z przestrzeni bulwaru.

Duża ilość użytkowników  bulwaru generuje dużą 
ilość odpadów, w związku z tym pojemne kosze na 
oraz segregacja śmieci jest istotnym elementem 
zagospodarowania przestrzeni. Dlatego też przewiduje 
się zorganizowanie śmietników w formie podziemnych 
kontenerów, pozwalających uniknąć efektu „przepełnienia” 
śmietników, z widocznym na zewnątrz podziałem na różne 
typy odpadów.

Miejskie Centrum Wydarzeń

Budynek Miejskiego Centrum Wydarzeń jest obiektem 
o wyjątkowej lokalizacji, dlatego też jego fasada 
maksymalnie otwiera się na otoczenie. Druga skóra 

budynku zbudowana z ceramicznych kształtek nie tylko 
nadaje mu indywidualny charakter ale również stanowi 
ochronę przed przegrzewaniem wnętrza.

Cały budynek stanowi zwartą, prostopadłościenną 
kubaturę, co pozwala ograniczyć powierzchnię strat ciepła.

Jako rozwiązanie technologiczne poprawiające 
wykorzystanie wody w budynku przewiduje się możliwość
zaprojektowania instalacji wykorzystania wody szarej do 
spłukiwania toalet oraz wykorzystania wody opadowej do 
nawadniania roślinności na dachu.

Zakłada się podłączenie obiektu do sieci miejskiej, co 
w warunkach miejskich stanowi racjonalne rozwiązanie 
równoważące koszty inwestycji i koszty eksploatacji.

Miejski Dach

Struktura dachu pawilonu ogrodowego została 
zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić stopniowe 
nawadnianie roślinn i pnączy. Uzupełnienie zadaszenia 
o wartwę roślinności ekstensywnej pozwoli zatrzymać 
część wody opadowej w dachu i stopniowo odsączać ją do 
systemu nawadniającego donice pnączy.

Duża ilość roślinności wpłynie pozytywnie na mikroklimat 
wnętrza, a bujna roślinność może przyciągnąć ptaki 
i motyle, pozwalając na współistnienie w mieście człowieka 
oraz natury.

ROZWIAZANIA PROEKOLOGICZNE

RYS.8 - wykorzystanie wody opadowej do nawadniania roślin

RYS.9 - przyjazny mikroklimat wnętrza tworzony dzięki obecności 
zieleni, przyciąganie ptaków i motyli



Miejskie Centrum Wydarzeń 

Założenia: 

Temperatury (zima)
Biura, sala wielofunkcyjna, komunikacja 21oC
Toalety     20oC
Klatki schodowe    16oC
Parkingi     -

Temperatury (lato)
Biura, sala wielofunkcyjna, komunikacja 24oC

Współczynnik przenikania ciepła U [w/m2K]
(zgodnie z „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie”, wartości przyjęte na rok 2021) 

Ściany kurtynowe, szklane  0.9 / g=0,25
Ściany zewnętrzne   0.2
Ściany parkingu podziemnego  bez wymagań
Ściany wewnętrzne pomiędzy 
toaletami, garderobami   0.3
Ściany wewnętrzne pomiędzyparkingiem 
podziemnym a toaletami, garderobami 0.3

ChARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Płyta fundamentowa   0.3
Strop pomiędzy poziomem 0 
a parkingiem podziemnym  0.25
Stropy     0.15
Stropodach    0.15

Mechanika
(zgodnie z “Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania 
charakterystyki energetycznej budynku”) 

Oświetlenie
Przestrzenie główne (foyer, co-working): 9W/m2.
Komunikacja:    7 W/m2

Lokale usługowe:   15 W/m2

Parking podziemny:   2.5 W/m2

Zewnętrzne zacienienie (fasada z prefabrykatami ceram-
icznymi)
Całość:   2305,70 m2 100%
Pełne:   1556,87 m2 67,5 %
Otwory:   748,83 m2 32,5 %

 

Ogrzewanie i 
wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa Chłodzenie Oświetlenie 

wbudowane Suma

[kWh/(m2·rok)] 20.2 6.9 12.2 - 39.3
Udział [%] 51.4% 17.6% 31.0% - 100.0%

39.3 kWh/(m2·rok)

Rodzaj nośnika energii lub 
energii

Ogrzewanie i 
wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa Chłodzenie 

Oświetlenie 
wbudowane 9) Suma

energia cieplna 24.1 13.7 37.8
energia elektryczna 5.8 0.3 5.8 30.5 42.3

Suma [kWh/(m2·rok)] 29.9 13.9 5.8 30.5 80.1
Udział [%] 63.8% 36.2% 15.3% 80.8% 196.1%

80.1 kWh/(m2·rok)

Rodzaj nośnika energii lub 
energii

Ogrzewanie i 
wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa Chłodzenie 

Oświetlenie 
wbudowane 9) Suma

energia cieplna Wi=0.69 16.6 9.4 26.1
energia elektryczna Wi=3.0 17.3 0.8 17.3 91.6 127.0

Suma [kWh/(m2·rok)] 33.9 10.2 17.3 91.6 153.1
Udział [%] 22.1% 6.7% 11.3% 59.9% 100.0%

153.1 kWh/(m2·rok)

60.0 kWh/(m2·rok)
19.95 kWh/(m2·rok)
100.0 kWh/(m2·rok)

179.95 kWh/(m2·rok)

Wskaźniki charakterystyki 
energetycznej EU=

Wskaźnik rocznego 
zapotrzebowania na energię 
użytkową

EK=

Wskaźnik rocznego 
zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię 
pierwotną 9)

EP= EP= 179.95 kWh/(m2·rok)

  

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m2·rok)] 14)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/(m2·rok)] 14)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU:

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] 14)

Obliczenie wartości dla budynku odniesienia wg. WT na 2017:

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK:

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP:

EPref
EP-L
EP-C
EP-H+W

Obiekt referencyjny

Wymagania dla nowego budynku według 
przepisów techniczno-budowlanych

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 8)

39.25 kWh/(m2·rok)

80.13 kWh/(m2·rok)

153.08 kWh/(m2·rok)

Oceniany budynek



MAŁA ARCHITEKTURA



BILANS POWIERZChNI
Numer Nazwa Pow.

Poziom -1 / rz. -4.08
0.01 Kl. schodowa #1 20,78
0.02 Parking podziemny 1 013,01
0.03 Pom. techniczne 45,50
0.04 Pom. techniczne 94,88
0.05 Pom. techniczne 18,16
0.06 Pom. techniczne 28,32
0.07 Pom. techniczne 28,32
0.08 Pom. techniczne 27,56
0.09 Pom. techniczne 45,96
0.10 Magazyn 72,37
0.11 Magazyn 26,57
0.12 Pom. techniczne 27,73
0.13 Magazyn 72,37
0.14 Magazyn 32,86
0.15 Magazyn 43,03
0.16 Magazyn 43,03
0.17 Komunikacja 29,58
0.18 Komunikacja 60,95
0.19 Magazyn 19,88
0.20 WC niepełnosprawni 5,41
0.21 WC damski 35,38
0.22 Pom. techniczne 5,55
0.23 WC męski 31,64
0.24 Kl. schodowa #3 / komunikacja 64,06
0.25 WC ogólnodostępny damski 85,84
0.26 WC ogólnodostępny męski 71,94
0.27 Magazyn 80,58
0.28 Magazyn 102,26
0.29 Magazyn 142,22
0.30 Kl. schodowa #2 24,22
0.31 Komunikacja 183,53
0.32 Pom. techniczne 14,71
0.33 Magazyn 222,21
0.34 Magazyn 22,71
0.35 WC męski 18,13
0.36 WC damski 18,55
0.37 Po. gospodarcze 2,64
0.38 Garderoba indywidualna 17,68
0.39 Garderoba indywidualna 17,68
0.40 Garderoba indywidualna 17,68
0.41 Garderoba damska 75,73
0.42 Szatnia 27,69
0.43 Toaleta 4,32
0.44 Toaleta 4,32

0.45 Garderoba męska 63,92
0.46 Szatnia 26,10
0.47 Toaleta 4,32
0.48 Toaleta 4,32
0.49 Komunikacja / strefa dostaw 129,66
0.50 Magazyn 95,56
0.51 Śmietniki - przedsionek 19,57
0.52 Śmietnik #1 42,33
0.53 Śmietnik #2 68,22
0.54 Śmietnik #3 25,78
0.55 Śmietnik #4 31,02

3 558,34

Poziom 0 / rz. 0.00
1.01 Foyer 1 734,72
1.02 Recepcja / hol recepcyjny 21,12
1.03 Zaplecze 3,80
1.04 Kl. schodowa #1 20,89
1.05 Zaplecze 3,80
1.06 Lokal usługowy #1 57,86
1.07 Zaplecze 10,00
1.08 Lokal usługowy #2 39,52
1.09 Kl. schodowa #2 21,06
1.10 Pom. techniczne 14,71
1.11 Zaplecze - komun. 33,96
1.12 Zaplecze 10,08
1.13 Zaplecze 22,32
1.14 Zaplecze 10,36
1.15 Zaplecze 17,63
1.16 WC niepełnosprawni 5,38
1.17 Kl. schodowa 3 24,23
1.18 Przedsionek 6,75
1.19 Szatnia ogólnodostepna 86,06
1.20 Przedsionek 6,75
1.21 Sala Wielofunkcyjna 966,93
1.22 Kawiarnia 40,31
1.23 Kawiarnia - zaplecze 15,60
1.24 Kawiarnia - magazyn 12,69

3 186,53
Ogród 926,34

926,34

Poziom +2 / rz. +5.78
2.01 Kl. schodowa #1 20,89
2.02 Przedsionek 8,15
2.03 Loggia #1 37,14
2.04 Projektornia / akustycy 36,83

2.05 Sala konferencyjna 13,33
2.06 Kuchnia 48,55
2.07 WC męski 12,76
2.08 WC damski 10,84
2.09 Sala konferencyjna 22,09
2.10 Gabinet 14,53
2.11 Szatnia 14,53
2.12 Loggia #2 19,66
2.13 Pom. przejściowe 14,53
2.14 Komunikacja 7,59
2.15 Kl. schodowa #2 21,06
2.16 Komunikacja 6,24
2.17 Pom. techniczne 7,84
2.18 Pom. techniczne 12,30
2.19 WC damski 21,22
2.20 WC niepełnosprawni 5,38
2.21 WC męski 19,76
2.22 Sala konferencyjna 18,90
2.23 WC męski 12,69
2.24 WC damski 11,88
2.25 Pom. pomocnicze 9,74
2.26 Sala warsztatowa 25,27
2.27 Zaplecze 7,85
2.28 Zaplecze 7,85
2.29 Sala warsztatowa 25,27
2.30 Co-working + 1 815,03
2.31 Foyer 388,65
2.32 Sala konferencyjna 1/2 192,21
2.33 Sala konferencyjna 3 96,80

1 987,36
L.2.1 Loggia 19,56
L.2.2 Loggia 31,07
L.2.3 Loggia 23,15

73,78

Poziom +3 / rz. +10.03
3.01 Kl. schodowa #1 20,89
3.02 Adm. - Komunikacja 35,87
3.03 Adm. - Szatnia 8,20
3.04 Adm. - WC męski 4,61
3.05 Adm. - WC damski 3,73
3.06 Adm. - Archiwum 21,30
3.07 Adm. - Kuchnia 23,30
3.08 Adm. - Sala konf. 16,10
3.09 Adm. - Pom. biurowe 18,02
3.10 Adm. - Pom. biurowe 18,02
3.11 Adm. - Pom. biurowe 18,02

3.12 Adm. - Gabinet 18,02
3.13 Kuchnia 38,47
3.14 WC męski 12,45
3.15 WC damski 10,84
3.16 Sala konferencyjna 22,09
3.17 Gabinet 14,53
3.18 Gabinet 14,53
3.19 Sala konferencyjna 22,48
3.20 Szatnia 14,53
3.21 Kl. schodowa #2 21,06
3.22 Komunikacja 14,14
3.23 Zaplecze 7,84
3.24 Zaplecze 12,30
3.25 WC damski 21,22
3.26 WC niepełnosprawni 5,38
3.27 WC męski 19,76
3.28 Sala konferencyjna 18,90
3.29 WC męski 6,41
3.30 WC damski 6,68
3.31 Sala warsztatowa 25,27
3.32 Zaplecze 7,85
3.33 Zaplecze 7,85
3.34 Sala warsztatowa 25,27
3.35 Pom. techniczne 23,13
3.36 Co-working + 2 269,15
3.37 Co-working + 2 450,05
3.38 Foyer 380,29
3.39 Sala konferencyjna 4 96,80
3.40 Sala konferencyjna 5/6 192,21

1 967,56
L.3.1 Loggia 19,56
L.3.2 Loggia 37,14
L.3.3 Loggia 15,72

72,42

Poziom dachu / rz. +14.28
4.01 Kl. schodowa #1 26,25
4.02 Kl. schodowa #2 26,08

52,33
Ogród na dachu 2 208,66

2 208,66

Powierzchnia użytkowa 10 752,12

W tym:
Część konferencyjna 1 439,68
Część administracyjna 149,32



Załącznik Nr 8 do Regulaminu Konkursu

Informacja o szacowanych kosztach wykonania prac realizowanych 
na podstawie pracy konkursowej Etapu II oraz szacowanych kosztach wykonania przedmiotu zamówienia

1) Szacowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie złożonej pracy konkursowej Etapu II nie 
powinien przekroczyć kwoty:

1A.bULWAR (NABRZEŻE SCHODKOWE WRAZ ZE STREFĄ PAWILONÓW CZASOWYCH)
brutto: 39 483 615 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset 
   piętnaście) PLN
VAT: 7 383 115 (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto piętnaście) PLN
netto: 32 100 500 (słownie: trzydzieści dwa miliony sto tysięcy pięćset) PLN

1b.STREfA OGRODU 
(SKWER SPORTÓW MIEJSKICH, EKSPLORATORIUM, PAWILON GASTRONOMICZNY, DACH MIEJSKI)
brutto: 13 473 666 (słownie: trzynaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset 
   sześćdziesiąt sześć) PLN
VAT: 2 519 466 (słownie: dwa miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) PLN
netto: 10 954 200 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) PLN

1C.MIEJSKIE CENTRUM WYDARZEŃ - BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
brutto: 51 577 344 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta 
   czterdzieści cztery) PLN
VAT: 9 644 544 (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści 
   cztery) PLN
netto: 41 932 800 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset) 
   PLN 

2) Szacowany koszt wykonania przedmiotu zamówienia określonego w istotnych postanowieniach 
umowy (Załącznik nr 9 do Regulaminu) nie powinien przekroczyć kwoty:

brutto: 3 985 200 (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) PLN
VAT: 745 200 (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście) PLN
netto: 3 240 000 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy) PLN

ETAPOWANIE
Koncepcja zagospodarowania Skweru Kahla oraz bulwaru 
przewiduje możliwość podziału inwestycji na etapy, 
w zależności od posiadanych  środków oraz możliwości 
zagłębienia wschodniej nitki Wisłostrady. 
Propozycja podziału na etapy:

Etap I: bulwar pomiędzy Mostem Świętokrzyskim 
a Poniatowskim; wydzielenie i sprzedaż/udostępnienie 
działek budowlanych

Etap II: Dach Miejski/Miejskie Centrum Wydarzeń

Etap III: zagłębienie Wisłostrady – Skwer Sportów 
Miejskich, Pawilon Gastronomiczny

KOSZTORYS




