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CEL

Celem konsultacji 
było 

poznanie 
potrzeb 

i oczekiwań

mieszkańców 
oraz pozostałych 

uczestników 
procesu 

na temat sposobów 
zagospodarowania 

przestrzeni 
dawnego bazarku 

Rogatka 
i przylegających do 

niego ulic

w związku z 
planowanym 
utworzeniem

centrum 
lokalnego

oraz opracowanie 
wytycznych do 

konkursu 
architektonicznego

dotyczącego 
zagospodarowania 

tego terenu



Centrum Lokalne 
to zarówno założenie urbanistyczne, jak i miejsce 

spotkań – ośrodek koncentracji społecznej i gospodarczej. 

zawiera elementy 
powszechnie 

dostępnej 
przestrzeni 
publicznej; 

jest wielofunkcyjne 
(z możliwością 

wymienności funkcji 
w zależności np. od 

pory dnia czy 
roku); 

znajduje się w 
niewielkiej 

odległości od 
miejsc 

zamieszkania 
(ok.15 min spacerem);

służy wymianie: 
handlowej, 

intelektualnej, 
społecznej; 

ma program / 
ofertę dla różnych 
grup wiekowych 
i społecznych;

łączy ludzi, buduje 
lokalną 

wspólnotę. 

To miejsce, które:





PLAN SPOTKANIA 



Dyskusja na forum

Przedstawienie propozycji wytycznych 
architektonicznych

Prezentacja wyników konsultacji

19.00 – zakończenie spotkania



GŁÓWNE WNIOSKI 

Z KONSULTACJI



SPOTKANIE WPROWADZAJĄCE

TERENOWY PUNKT KONSULTACYJNY

ZBIERANIE OPINII ON-LINE 
– ANKIETA 

KONKURS

„BAZAREK ROGATKA –REAKTYWACJA: 
OKIEM MIESZKAŃCA”

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE

!

Łącznie w konsultacjach uczestniczyło ok. 500 osób



SPOTKANIE WPROWADZAJĄCE

29 LISTOPADA 2017



TERENOWY PUNKT KONSULTACYJNY

6, 10, 11 GRUDNIA 2017



ANKIETA ON-LINE

29 LISTOPADA – 31 GRUDNIA 2017



KONKURS

„BAZAREK ROGATKA 

– REAKTYWACJA:  OKIEM 

MIESZKAŃCA”

(NADSYŁANIE PRAC)  4-18 GRUDNIA 2017





81%

73% 73%

46%46%

PREFEROWANE FUNKCJE 

DLA CENTRUM LOKALNEGO 

„BAZAREK ROGATKA”

funkcja 

usługowo-handlowa

funkcja 

kulturalno-rekreacyjna

funkcja 

komunikacyjna 

Ankieta internetowa



FUNKCJA 

USŁUGOWO -HANDLOWA



FUNKCJA KULTURALNO-REKREACYJNA



22%25%26%

Wyniki % - ankieta internetowa



FUNKCJA KOMUNIKACYJNA

Ankieta internetowa



F U N KC JA  KO M U N I K AC Y J N A



F U N KC JA  KO M U N I K AC Y J N A



BEZPIECZEŃSTWO

MONITORING
potrzeba uruchomienia monitoringu    

była często sygnalizowana przez

uczestników konsultacji

1/3 uczestników ankiety stwierdziła, że nie czuje się 

bezpiecznie w okolicach dawnego bazarku



BEZPIECZEŃSTWO



FORMA ARANŻACJI CZĘŚCI 

HANDLOWEJ 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OFERTY 

OWOCOWO-WARZYWNEJ  

PODZIELENIE PRZESTRZENI ZE 

WZGLĘDU NA JEJ FUNKCJE 



PROPOZYCJE WYTYCZNYCH 

ARCHITEKTONICZNYCH











Tematy do dyskusji

ROZMIESZCZENIE 

FUNKCJI
KOMUNIKACJA ZIELEŃ



Funkcja – zgodnie z konsultacjami handlowo-usługowa jako dominująca, 

a dopiero w dalszej kolejności rekreacyjno-kulturalna ? 

Proporcje – czy przyjęcie charakteru usługowego nie doprowadzi do zrównania 

wartości terenu do przestrzeni sąsiednich?

A może należy większy nacisk położyć na funkcję rekreacyjną i utworzenie 

przestrzeni kulturalno-społecznych? 

Zlokalizowanie funkcji usługowej od strony ulicy Grochowskiej w pierzei 

wschodniej ze szczególnym naciskiem na uzyskanie wielokierunkowej 

dostępności?

(Pozwoli to na uniknięcie wytworzenia substandardowego zaplecza 

gospodarczego).  

Rozmieszczenie funkcji



Przyjmując, iż nadal rozwiązanie komunikacyjne alei Tysiąclecia jest wytyczną studium 

oraz jest elementem obowiązującego planu miejscowego to wszelkie 

zagospodarowanie powinno mieć charakter nietrwały. Jednakże można wskazać 

lokalizację ulicy oraz wskazać jego potencjalną zajętość, a tym samym doprowadzić 

do sytuacji, że przynajmniej na części terenu zagospodarowanie będzie miało 

charakter stały, na bazie którego będzie można budować charakter miejsca. 

Co z miejscami parkingowymi na skrzyżowaniu dróg Bliskiej, 

Mińskiej i Kamionkowskiej?

Rozmieszczenie funkcji



Przyjęcie, iż ulica Mińska i Grochowska stanowią fizyczną granicę 

obszaru Centrum Lokalnego tzn. wymaga się wykorzystania tych dwóch 

ulic do obsługi komunikacyjnej i pieszej.

Wykorzystanie jako dominujących dwóch osi, które wskazują 

miejsce „centralne” przestrzeni: 

oś ruchu pieszego od przejścia dla pieszych na ul. Grochowskiej 

do ul. Mińskiej i dalej ulicą Bliską do Żupniczej 

oraz jako oś – ulicę Kamionkowską z potencjalnym powiązaniem 

pieszym przez Zakłady Optyczne i Muzeum Czar PRL.

Przyjęcie iż ciąg pieszy ma być zagospodarowaniem trwałym 
wyznaczonym w sposób możliwy do utrzymania nawet w przypadku 

realizacji układu drogowego.

Układ komunikacyjny



Wcześniejsze odgięcie ul. Kamionkowskiej do ul. Mińskiej 

lub zakończenie ul. Kamionkowskiej placem nawrotowym 

i stworzenia z niej ciągu pieszo-jezdnego z wjazdem i wyjazdem od 

ul. Głuchej.

Ulica Bliska - jako ciąg pieszo-jezdny jednoznacznie wydzielony 

w nawierzchni, z przyjęciem,  iż jest to rozwiązanie tymczasowe do 

czasu realizacji docelowego układu komunikacyjnego.

Przełożenie bruku na ulicy Kamionkowskiej i stworzenie ciągu pieszo-

jezdnego lub ukształtowanie chodników po obu stronach ulicy.

Układ komunikacyjny



„Zielone pierzeje” północna i południowa – utworzone na 

granicach CL z ulicami Mińską i Grochowską (np. poprzez 

szpaler zieleni średniej i wysokiej lub poprzez inne elementy 

terenowe), które stanowiłyby tło dla zagospodarowania placu, 

ale także zapewniały ochronę wizualną (strefę buforową) od 

ruchliwych ulic, budując przy tym bardziej kameralną 

przestrzeń służącą nawiązywaniu bliższych relacji społecznych.

Wprowadzenie zieleni średniej na ulice Bliską 

i Kamionkowską (nasadzenia, donice z drzewami). 

Obszar placu: zieleń niska.

Zachowanie istniejących drzew z ewentualnym dosadzeniem 

nowych dla podkreślenia ciągu pieszego.

Rozmieszczenie zieleni



„Konsultacje prowadzone były przez Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa, 

a organizowane przez Dzielnicę Praga-Południe m.st. Warszawy w ramach projektu 

Miasta st. Warszawy pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna na lata 2014-2020”



Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 
D. Bieńkowska, C. Ulasiński, 

J. Szymańska, M. Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel./fax. (0-12) 623 77 40, 623 77 85
e-mail: cds@cds.krakow.pl 

www.cds.krakow.pl


