5m

10 m

przystanek autobusowy

111.65

111.91

111.85

przystanek
tramwajowy

B’

111.80

taras z siedziskami i pergolą

oświetlenie
wysokie

kiosk

oświetlenie
niskie

poidło
111.88

111.75

naw. mineralna

PLACYK WEJŚCIOWY

ul. Karolkowa

111.70

111.65

tablica informacyjna

oświetlenie sznurowe

monitoring

kalistenika

trawnik
wzmacniany

111.61

115.55

112.00

stepy

urządzenia siłowe

naw. żywiczna

poidło

Wojewódzki Urząd Pracy

działka po dawnym kinie W-Z
> planowana zabudowa deweloperska (min 18m, max 24m)

monitoring

boulder
dysza wodna
PLAC ZABAW

111.95

POLANA
111.55

111.80

trawnik
wzmacniany

monitoring

oświetlenie
niskie

110.90

rabata bylinowa
na skarpie

kino letnie

111.84

111.44

amfiteatr plenerowy

110.84

przyłącze wysokiej
mocy dla kina
letniego

amfiteatr
oświetlenie sznurowe

monitoring

monitoring

111.79

bocianie gniazdo

naw. mineralna

kameralna scena
110.77

naw. z płyt
betonowych

droga pieszo-jezdna

A

110.86

amfiteatr plenerowy

oświetlenie
wysokie

rabata bylinowa na skarpie

oświetlenie
wysokie
110.68

monitoring

przyłącze wysokiej
mocy dla sceny

111.86

110.80

monitoring

przyłącze wysokiej
mocy dla st.
foodtracków

parking (17+2)
- tymczasowe stanowisko foodtrucków

naw. z płyt
betonowych

A’

naw. z płyt
betonowych

110.70

zaplecze
sceny

droga dojazdowa
proponowana przez Volumetric

detal 1

stojaki rowerowe
poidło
wymiennik książek

siłownia zewnętrzna dla seniorów

strefa
wystawiennicza

oświetlenie
niskie

110.90

pingpong

dysza wodna

naw.
drewniania

monitoring

110.66

110.67

szachy

ALEJA

ścieżka spacerowa
110.45

pingpong
dysza wodna
110.50

oświetlenie
niskie

Enelmed - dawniej restauracja Wenecja

PARK
110.54

rabata bylinowa
z roślin cieniolubnych

PDT

szachy

poidła dla ptaków

110.90

parking PDT
(dzierżawa)

110.30

oświetlenie
niskie

siedziska z zielenią

oświetlenie
niskie

ul. Młynarska

oświetlenie
wysokie

poidło
110.26
110.50

dysza wodna
ławka

naw. mineralna

110.41
oświetlenie
niskie

110.05

110.00

110.77

witacz

miejsce pamięci

ZAKRES KONCEPCJI SZCZEGÓŁOWEJ

stacja naprawy
rowerów

słup
ogłoszeniowy

oświetlenie
wysokie

monitoring

toaleta

111.15

detal 2

oświetlenie
niskie

przystanek autobusowy

naw. z płyt
betonowych

plenerowe miejsce handlowe

a ścieżka

kow
dwukierun

rowerowa

B

110.40

110.30

oświetlenie
wysokie

beton asfaltowy
110.30

ul. Wolska

Tytuł opracowania
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Koncepcja zagospodarowania terenu Skweru Gwary Warszawskiej zlokalizowanego w rejonie ulic: Wolska, Młynarska, Leszno, na działkach ewidencyjnych nr 52 z obrębu 6-03-16, 53/2 z obrębu 6-03-16 oraz części działki nr ew. 53/11 z obrębu 6-03-16
przystanek tramwajowy

Inwestor

Adres obiektu

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa - Zarząd Zieleni m. st. Warszawy, ul. Hoża 13a,
00-528 Warszawa

Warszawa, Skwer Gwary Warszawskiej, działki nr 52, 53/3 , 53/11,
obręb 6-03-16, dzielnica Wola
m.st. Warszawa, woj. mazowieckie, Polska
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