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REWITALIZACJA RYNKU

 ZYGMUNTA STAREGO W KARCZEWIE

Zapraszamy do zapoznania się z pro-
jektem zagospodarowania Rynku Zyg-
munta Starego w Karczewie i do udzia-
łu w spotkaniu konsultacyjnym  w dniu 
25 maja 2017 r. (czwartek) godz. 18:00                 
w Urzędzie Miejskim w Karczewie,             
ul. Warszawska 28 sala nr 11.
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KONCEPCJA PROGRAMOWO – PRZESTRZENNA 
WRAZ  Z OCENĄ TECHNICZNĄ 
REWITALIZACJI RYNKU ZYGMUNTA
STAREGO W KARCZEWIE

Celem  niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań przestrzen-
nych i funkcjonalno - użytkowych dla przestrzeni Rynku Zygmunta Starego 
w Karczewie w ramach rewitalizacji tego obszaru. Powierzchnia terenu ob-
jętego opracowaniem wynosi ok. 1,8  ha. 

Projekt:  ARCHITEKT  JOANNA  WÓJCIK
Opracowanie:  mgr inż. arch. Joanna Wójcik,  
mgr inż. arch. Agnieszka Boruc
Wizualizacje:  mgr inż. arch. Zuzanna Cichocka

Projekt koncepcyjny rewitalizacji Rynku....
...zakłada stworzenie reprezentacyjnej, tętniącej życiem przestrzeni publicznej cen-
trum miasta, dającej tym samym możliwość rozwoju funkcji handlowej i gastrono-
micznej wokół Rynku, zakłada uporządkowanie komunikacji zwłaszcza związanej 
z wyjazdem wozów strażackich z budynku OSP zlokalizowanego w centralnej czę-
ści Rynku oraz parkowaniem. 

Kolejnym istotnym elementem projek-
tu koncepcyjnego jest uporządkowanie                       
i skablowanie sieci napowietrznych energe-
tycznych i teletechnicznych dziś wiszących 
wzdłuż wszystkich ulic Rynku, a częściowo 
nad ulicami i trawnikami, szpecących nie-
mal całą przestrzeń. Zakłada się usunięcie 
wszystkich sieci napowietrznych łącznie  
z przyłączami do poszczególnych posesji 
i skablowanie ich, czyli ułożenie pod ziemią.
Koncepcja przewiduje nadanie funkcji po-
szczególnym fragmentom Rynku zgodnie         
z oczekiwaniami mieszkańców, dla któ-
rych już dziś Rynek jest miejscem istotnym 
dla integracji społeczności lokalnej. 
To tu organizowane są co roku w miesiącu 

czerwcu Dni Karczewa, na placu/parkin-
gu przed budynkiem OSP, gdzie młodzież 
tańczy poloneza. Tu również organizo-
wane są imprezy plenerowe integrujące 
mieszkańców jak: koncerty, uroczystości 
religijne i państwowe, w tym przed po-
mnikiem Orła Białego.  Dodatkowo bli-
skość Miejsko- Gminnego domu kultury 
powoduje, że wszystkie imprezy kulturalne 
mogą również znaleźć miejsce w przestrze-
ni Rynku. Wymaga to jednak gruntow-
nych prac związanych z rewitalizacją tego 
obszaru. W niniejszej koncepcji zakłada 
się wprowadzenie obiektów i elementów 
architektonicznych  porządkujących prze-
strzeń i nadających funkcje poszczególnym
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fragmentom Rynku, uwzględniając istotne 
elementy przestrzeni jak Pomnik Orła Bia-
łego, czy charakter organizowanych w tym 
miejscu imprez plenerowych.   
Zakłada się usuniecie barier architekto-
nicznych, wprowadzenie elementów takich 
jak: posadzki, oświetlenie, drobne formy 
architektoniczne, meble miejskie itp., które 
pozwolą ujednolicić kompozycyjnie obszar 
całego Rynku, przy założeniu wykorzysta-
nia wzornictwa dostosowanego do potrzeb 
osób z różnymi ograniczeniami (np. dot. 
wielkości liter na tablicach informacyj-
nych, dodatkowych oznaczeń na słupkach 
ulicznych w formie żółtego odblaskowego 
paska, rodzaju nawierzchni posadzki przy 

przejściach dla pieszych, obniżenie kra-
wężników itp.).
Zaproponowane zagospodarowanie terenu 
z przeznaczeniem na cele publiczne będzie 
przeznaczone zarówno dla mieszkańców, 
jak i dla przyjeżdżających. Jednocześnie 
zakłada się stworzenie  nowego wizerunku 
obszaru Rynku, dającego możliwości roz-
woju funkcji handlowej i gastronomicznej 
wokół Rynku, z wykorzystaniem Rynku 
jako istotnego punktu na turystycznej 
mapie regionu, oferującego innowacyjne 
i zróżnicowane rozwiązania przestrzenne 
przeznaczone dla różnych grup odbiorców, 
w tym również dla osób niepełnospraw-
nych.

PROJEKT KONCEPCYJNY REWITALIZACJI RYNKU 
ZYGMUNTA STAREGO W KARCZEWIE PRZEWIDUJE:
• Likwidację dużego parkingu przed budynkiem OSP.
• Modyfikację układu komunikacyjnego przez przesunięcie drogi i lokalizacji jej 

równolegle do budynku OSP – umożliwi to wygodny bezkolizyjny wyjazd wozów 
strażackich z garaży remizy strażackiej.  Jednocześnie pozostawiając  możliwość 
wykorzystania ciągu pieszego przez samochody zaopatrujące usługi zlokalizowane                         
w budynkach w południowo- wschodniej pierzei Rynku.

• Budowę zjazdu z drogi powiatowej (ul. Warszawskiej) dla nowej ulicy projektowanej 
wzdłuż budynku OSP. 

• Utworzenie  w okolicach dzisiejszych najbardziej aktywnych usług  przestrzeni miej-
skiej (plac miejski), przestrzeni do odpoczynku, jak również przestrzeni do prowa-
dzenia działalności gastronomicznej np.:   organizowania latem ogródków z napoja-
mi, wystaw czy po prostu przestrzeni miejskiej dla mieszkańców z lokalizacją miejsc 
parkingowych przy ulicy,  z wyodrębnieniem zielonego skweru Wandy Bromińskiej,

• Utworzenie parkingu dla samochodów za budynkiem OSP na części zielonego skwe-
ru i zorganizowanie od tej strony dojazdu do budynku mieszkalnego i zaplecza OSP.

• Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy południowo- wschodniej ulicy 
Rynku.

• Uporządkowanie i urządzenie zielonego skweru/parku za budynkiem OSP i utwo-
rzenie w nim atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej przeznaczonej dla różnych grup 
społecznych i wiekowych. Tu znajdzie się plac zabaw,  pergola, siłownia miejska,  
herbaciarnia z tarasem, ławki, stojaki na rowery itp.



4

• Likwidację wjazdu z ul. Warszawskiej bezpośrednio na deptak przy budynku 
mieszkalnym.

• Odwrócenie (o 90 stopni)  Pomnika Orła Białego plecami do budowanego  
budynku usługowego oraz stworzenie utwardzonej przestrzeni przed pomni-
kiem (przedpola), umożliwiającej organizowanie uroczystości bez koniecz-
ności zamykania ulicy Warszawskiej. Odwrócenie pomnika, bez jego prze-
sunięcia oraz stworzenie przedpola podkreśli reprezentacyjny charakter tego 
miejsca .

• Wymianę nawierzchni oraz części podbudowy obszaru placów, dróg i ciągów 
pieszych w obszarze Rynku Zygmunta Starego. 

• Reprofilację nawierzchni utwardzonych związaną z przesunięciem drogi i od-
prowadzenie wód deszczowych.

• Skablowanie wszystkich sieci napowietrznych i likwidacja słupów. 
• Rewitalizację zieleni miejskiej  na terenie Rynku z wykorzystaniem jej cieka-

wych elementów, jak: żywopłot przy pomniku, czy drzewa na zielonym skwe-
rze za budynkiem OSP. Zachowanie maksymalnej ilości dużych zdrowych 
drzew na opracowywanym terenie. 

• Likwidację dużego parkingu przed budynkiem OSP.
• Modyfikację układu komunikacyjnego przez przesunięcie drogi i lokalizacji 

jej równolegle do budynku OSP – umożliwi to wygodny bezkolizyjny wyjazd 
wozów strażackich z garaży remizy strażackiej.  Jednocześnie pozostawiając  
możliwość wykorzystania ciągu pieszego przez samochody zaopatrujące usłu-
gi zlokalizowane w budynkach w południowo- wschodniej pierzei Rynku.

• Budowę zjazdu z drogi powiatowej (ul. Warszawskiej ) dla nowej ulicy projek-
towanej wzdłuż budynku OSP. 

• Utworzenie  w okolicach dzisiejszych najbardziej aktywnych usług  przestrze-
ni miejskiej (plac miejski) , przestrzeni do odpoczynku, jak również prze-
strzeni do prowadzenia działalności gastronomicznej np.:   organizowania 
latem ogródków z napojami, wystaw czy po prostu przestrzeni miejskiej dla 
mieszkańców z lokalizacją miejsc parkingowych przy ulicy,  z wyodrębnie-
niem zielonego skweru Wandy Bromińskiej,

• Utworzenie parkingu dla samochodów za budynkiem OSP na części zielone-
go skweru i zorganizowanie od tej strony dojazdu do budynku mieszkalnego 
i zaplecza OSP.

• Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy południowo- wschod-
niej ulicy Rynku.

• Uporządkowanie i urządzenie zielonego skweru/parku za budynkiem OSP 
i utworzenie w nim atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej przeznaczonej dla 
różnych grup społecznych i wiekowych. Tu znajdzie się plac zabaw,  pergola, 
siłownia miejska,  herbaciarnia z tarasem, ławki, stojaki na rowery itp.
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TRZY STREFY FUNKCJONALNE
STREFA REPREZENTACYJNA
Strefę reprezentacyjną stanowi plac w miejscu istniejącego parkingu przed 
budynkiem OSP. Projekt koncepcyjny przewiduje przesunięcie ulicy od 
wschodniej strony Rynku Zygmunta Starego w taki sposób, aby został 
utworzony bezpieczny, niekolidujący wyjazd wozów strażackich do akcji                 
z garaży remizy strażackiej, umożliwiający skręt dla tego rodzaju pojazdów 
(promień min. 11m). To rozwiązanie znacznie poprawi bezpieczeństwo 
w trakcie codziennego funkcjonowania tej części przestrzeni. 

Przed budynkiem OSP zostanie utworzo-
na przestrzeń – plac z nową nawierzch-
nią i oświetleniem w posadzce, który na 
co dzień będzie wykorzystywany przez 
pojazdy OSP, a w czasie organizowania 
większych imprez plenerowych będzie 
włączany do przestrzeni rynku. Zwykle na 
tym placu ustawiano scenę i zaplecze tech-
niczne sceny. Na czas trwania imprezy ple-
nerowej samochody OSP będą wyprowa-
dzane z garaży i będą mogły zaparkować 
poza obszarem rynku lub  na parkingu za 

budynkiem OSP. 
Po drugiej stronie tej ulicy powstanie 
trójkątny plac z nową nawierzchnią oraz 
wzdłuż pierzei handlowo- usługowej dep-
tak – ciąg pieszo jezdny z miejscami do 
siedzenia:  ławkami, stojakami na rowery, 
koszami na śmieci, drzewami i oświetle-
niem. 
Latem, część ciągu pieszo- jezdnego może 
być przeznaczona na ogródki ze stolikami 
i parasolami. Takie miejsca bardzo inte-
grują lokalną społeczność.  Trójkątny plac 
oddzielony będzie od ul. Warszawskiej
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zielonym skwerem  im. Wandy Bromiń-
skiej.  Aby pokonać różnicę terenu mię-
dzy ul. Warszawską, a trójkątnym placem 
skwer będzie posiadał od strony placu 
miejsca  do siedzenia w postaci schodów, 
wieczorem schody będą podświetlone 
od spodu. Dzięki temu miejsce to ożyje                   
i z całą pewnością stanie się jednym z ulu-
bionych miejsc dla młodzieży. Tu również 
planuje się stojaki na rowery. 
Wzdłuż nowoutworzonej ulicy planuje się 
lokalizację miejsc postojowych z oświe-
tleniem. Od trójkątnego placu miejsca 
postojowe będą oddzielone rzędem donic 
z kwiatami sezonowymi. Podczas imprez 
plenerowych parking ten będzie włączany 
w przestrzeń rynku, a donice przesuwane 
na obrzeża placu, aby plac był bezpiecz-
ny bez żadnych niskich przeszkód Miej-
sce przed remizą będzie wykorzystywa-
ne do ustawienia tu np.  sceny. Podobnie 
jak obecnie, na czas dużych uroczystości 
wozy strażackie będą wyprowadzane poza 

obręb Rynku  (jak do tej pory).
Dodatkowo przed budynkiem Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury zare-
zerwowano miejsce dla tzw. biblioteki 
plenerowej latem często organizowanej                                               
w sąsiedztwie domu kultury. Tu również 
będzie miejsce na prezentowanie prac, 
galerii plenerowych czy zajęć domu kul-
tury oraz organizowanie prezentacji dla 
potencjalnych uczestników tych zajęć.                            
W sąsiedztwie domu kultury planuje się 
ustawienie jednego z dwóch info- kiosków, 
czyli  bezobsługowej informacji turystycznej.
W części reprezentacyjnej rynku planuje 
się nowe nawierzchnie tak dróg, wjazdów 
do remizy strażackiej, jak i ciągów pie-
szych. Nawierzchnie  z kostki i/ lub płyt 
betonowych z pasami z kostki granitowej  
z wkomponowanym oświetleniem w po-
sadzce. Posadzka, krawężniki, pasy o na-
wierzchni z wypukłymi elementami umoż-
liwiają rozpoznanie (nie tylko dla osób 
niewidomych) przejścia dla pieszych.

STREFA REKREACYJNA
Strefa rekreacyjna zostanie utworzona w miejscu obecnego zielonego 
skweru - parku za budynkiem OSP przez jego adaptację i rekompozycję.

Zaprojektowano tutaj: budynek herbaciar-
ni z tarasem w miejscu istniejących dwóch 
kiosków. W budynku herbaciarni oprócz 
funkcji gastronomicznej znajdzie się miej-
sce na punkt informacji turystycznej lub/ 
i kiosk oraz toalety obsługujące ten teren, 
w tym również toaleta dla niepełnospraw-
nych. Latem na tarasie będzie można 
ustawić dodatkowe stoliki z parasolami, 
a przed tarasem leżaki. Będzie to dobre 
miejsce do organizowania kameralnych 
koncertów, kameralnego kina letniego itp., 
a taras może stać się sceną dla tych imprez.

Drugim istotnym elementem parku bę-
dzie plac zabaw dla dzieci z urządzeniem 
typu linariu na kolorowej bezpiecznej na-
wierzchni dedykowanej na place zabaw. 
Na nawierzchni planuje się wzór labiryntu, 
który będzie kolejnym poziomem zabawy 
dla dzieci. Następnym elementem zachę-
cającym dzieci do zabawy będzie tzw. głu-
chy telefon, czyli system rur zakopanych 
pod ziemią, których zakończenia wystają 
w różnych częściach parku. Wokół pla-
cu zabaw zaprojektowano miejsca do 
siedzenia, stoliki z ławkami pod pergolą
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oraz urządzenia istniejącej siłowni ple-
nerowej wkomponowane w nowy układ 
urbanistyczny. Dodatkowym elementem 
do zabawy będzie wzór na posadzce – labirynt. 
Powstanie tu miejsce atrakcyjne zarówno 
dla dzieci (plac zabaw) jak i dla starszych 
(siłownia plenerowa, ławki- miejsce do 
odpoczynku – ławki pod pergolą). Główna 
alejka będzie łączyć herbaciarnię i plac za-
baw. Przy głównej alejce zaprojektowano 
dwie pergole z miejscami do siedzenia ob-
sadzone szumiącymi trawami - latem bę-
dzie można tu odpocząć od zgiełku miasta.  
Planuje się pozostawienie alejki od stro-
ny budynków prywatnego i OSP, gdzie 
powstanie tzw. aleja osób zasłużonych 
dla lokalnej społeczności. Tu zaprojek-

towano płyty betonowe wkomponowane 
w nawierzchnię oraz cztery ławki, które 
również mogą stać się ławkami ufundowa-
nymi przez np. firmy czy osoby, jak rów-
nież  mogą być ławkami pt. „ usiądź z ..” 
czyli z rzeźbą  np. znanej osoby. Planuje 
się przesadzenie roślin kolidujących z in-
westycją i założenie nowych odpornych na 
deptanie trawników. Planuje się, że traw-
niki staną się przestrzenią udostępnioną 
dla użytkowników (dlatego należy wy-
brać taki rodzaj mieszanki traw, który bę-
dzie odporny na deptanie). Na fragmencie 
trawnika planuje się „słoneczną polanę” 
z leżakami oraz z systemem zamgławia-
czy, przy których będzie można się ochło-
dzić w gorące dni.
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Między terenem rekreacyjnym, a zapleczem OSP za-
projektowano miejsca parkingowe, w tym dla osób 
niepełnosprawnych oraz drogę dojazdową do zaple-
cza budynku OSP oraz nieruchomości prywatnych  
znajdujących się w tej części Rynku. 
Dodatkowe miejsca parkingowe zlokalizowane 
zostaną przy ulicy południowo zachodniej Rynku 
oraz pozostawione będą miejsca parkingowe obec-
nie użytkowane, zlokalizowane w sąsiedztwie stacji 
transformatorowej .
Projektuje się nowe nawierzchnie tak dla ruchu pie-
szego jak i samochodowego. Nawierzchnie z kost-
ki,  nawierzchnie sztuczne - bezpieczne placu zabaw 
oraz nawierzchnie zielone - trawniki.
Posadzka, krawężniki, pasy o nawierzchni z wy-
pukłymi elementami umożliwiają rozpoznanie (nie 
tylko dla osób niewidomych) przejścia dla pieszych.
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STREFA POMNIKA ORŁA BIAŁEGO
W celu podkreślenia powagi pomnika i wpisanie go w nową kompozycję urbani-
styczną, proponuje się pozostawienie Pomnika Orła Białego w obecnym miejscu                
i obrócenie go o 90 stopni, tak aby stał „plecami” do obecnie budowanego budynku 
usługowego. Przed pomnikiem zostanie utworzone przedpole – plac, który da po-
czucie „oddechu” przed pomnikiem, podkreśli to miejsce i wyeksponuje pomnik.

Planuje się zaadaptowanie zieleni, w większości 
zostanie ona zachowana i uporządkowana, ży-
wopłot uzupełniony, aby jeszcze bardziej pod-
kreślić osiowość założenia urbanistycznego. 
Rosnące wysokie drzewa,  stworzą ciekawe tło 
dla pomnika.
Pomnik będzie podświetlony jak do tej pory,                 
a przed pomnikiem, na przedpolu zaprojek-
towano sześć betonowych płyt wkomponowa-
nych w nawierzchnię, które w przyszłości będą 
mogły stać się kolejnymi płytami pamiątkowy-
mi związanymi z charakterem tego miejsca.
Utworzenie przedpola - placu przed pomni-
kiem umożliwi organizowanie w tym miej-

scu uroczystości bez konieczności zamykania 
fragmentu głównej drogi przebiegającej przez 
miasto - drogi powiatowej (ul. Warszawskiej). 
Uroczystości będą się odbywać na placu i ewen-
tualnie na uliczkach dojazdowych.
Obecnie, na tym fragmencie Rynku, parkowa-
nie odbywa się równolegle wzdłuż ulic, zakłada 
się pozostawienie parkowania równoległego. 
Projektuje się nowe nawierzchnie tak dla ruchu 
pieszego jak i samochodowego. Nawierzchnie 
z kostki z wkomponowanymi płytami betono-
wymi – przyszłymi płytami pamiątkowymi, 
nawierzchnie zielone - trawnik z nasadzeniami.

Niniejsza koncepcja oparta jest na zasadach zgodnych z dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Roz-
woju pt. „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 
2014-2020”, wskazuje, że koncepcja projektowania uniwersalnego oparta jest na ośmiu regułach: 
użyteczność dla osób o różnej sprawności, elastyczność w użytkowaniu, proste i intuicyjne użytkowanie, czytel-
na informacja, tolerancja na błędy, wygodne użytkowanie bez wysiłku, wielkość i przestrzeń odpowiednie dla 
dostępu i użytkowania, percepcja równości.



Uwaga Mieszkańcy 
ul. gen. Z. Berlinga i M. Buczka!

Zapraszamy do składania 
propozycji nowych nazw ulic!

Szanowni Państwo!

Pragniemy poznać Państwa opinię na te-
mat rewitalizacji Rynku Zygmunta Starego     
w Karczewie. Uzyskane informacje umoż-
liwią  opracowanie koncepcji programu re-
witalizacji i pozwolą na podjęcie działań 
gminy, zmierzających do pozyskania fun-
duszy europejskich na realizację projektów 
unijnych. Dlatego zapraszam zaintereso-
wanych już 25 maja na spotkanie konsulta-
cyjne o godz. 18:00 do Urzędu Miejskiego 
w Karczewie, ul. Warszawska 28 sala nr. 11.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

W dniu 2 września 2016 r. weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zgodnie 
z art. 6 ust. 1 ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w tym dróg, 
ulic, mostów i placów nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać 
osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, oraz 
w żaden inny sposób propagować ww. ustroju. Zgodnie z opinią Instytutu Pamięci Narodowej 
kryteria ustawy  na terenie Gminy Karczew obejmują następujące nazwy:
1. Generała Zygmunta Berlinga
2. Mariana Buczka
W związku z powyższym zapraszam mieszkańców ulic: Generała Zygmunta Berlinga i Ma-
riana Buczka w Karczewie do składania własnych propozycji nowych nazw dla tych ulic. 
Propozycje z nowymi nazwami ulic prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu 
Miejskiego w Karczewie ul. Warszawska 28 - najpóźniej do dnia 22 maja 2017 r. do godz. 
18.00. Zgłoszone propozycje nowych nazw ulic będą przedmiotem konsultacji społecznych 
prowadzonych po 22 maja 2017 r. W konsultacjach będą mogli brać udział Mieszkańcy do-
tychczasowych ulic Berlinga i Buczka.
Jednocześnie informuję, że zmiany nazw ulic wynikające z realizacji postanowień ustawy deko-
munizacyjnej nie wymagają od Mieszkańców zmian dokumentów zwierających dotychczasową 
nazwę. Dokumentów będzie można używać tak długo, aż stracą ważność. Natomiast postępowa-
nia sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia nowych nazw ulic w księgach 
wieczystych, w rejestrach, w ewidencjach urzędowych dokonywane na podstawie ww. ustawy są 
wolne od opłat.

UM Karczew


