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Celem przeprowadzonych badań jest: 
 
delimitacja podobszaru rewitalizacji, w 
oparciu o historyczny rozwój i zachowane 
wartości kulturowe tak, aby program objął 
spójny przestrzennie i kulturowo fragment 
dzielnicy.  
Analiza istniejącego potencjału dzielnicy 
(istniejące zagospodarowanie przestrzenne)  
wyznaczenie kierunków przekształceń 
tego obszaru i wskazanie możliwych 
rozwiązań naprawczych, w oparciu o 
istniejące wartości kulturowe, 

 
postawienie pytania - czy warto 
inwestować w ten teren, czy możliwe jest 
utrzymanie genius locci tego miejsca. 



Obszar rewitalizacji  
obejmuje całość lub cześć obszaru 

zdegradowanego, na którym występuje znaczna 
koncentracja negatywnych zjawisk i ,który ma 
szczególne znaczenie dla rozwoju lokalnego 

Gmina :  
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

Obszar zdegradowany 
obszar, który powoduje zahamowanie jego prawidłowego rozwoju, 

w stosunku do innych obszarów Gminy, 
 na którym zidentyfikowano stan kryzysowy, spowodowany 

skoncentrowaniem negatywnych zjawisk: 
 gospodarczych,  
środowiskowych,  

przestrzenno – funkcjonalnych 
 technicznych,  



Praga Północ 
 stanowi jedną z 18 
dzielnic Warszawy. 
 
-Powierzchnia – 
 11,43 km2 i 
-68 tys. Mieszkańców 
Intensywność 
 – 17 os/ha  

Pelcowizna 

Nowa Praga 

Stara Praga 

Szmulowizna 



Program Rewitalizacji dla Warszawy  
(2015-22)- obszar interwencji to 1440 ha 
w trzech dzielnicach: Praga Północ, 
Praga Południe i Targówek 
 670 ha (58,6%) powierzchni dzielnicy 
Praga Północ jako obszar 
zdegradowany!!! 
 Na obszarze tym zlokalizowane  
jest 98,6% zabudowy mieszkaniowej,  
zamieszkuje go ok. 68 tys. 
mieszkańców 

 
 

Wniosek: wszystkie mieszkania praskie 
znajdują się  w obszarze 
zdegradowanym 

 

Dlaczego Praga? 

Obszary rewitalizacji Pragi 
Północ: 
-Stara Praga, 
-Smulowizna 
-NOWA PRAGA – 11,9 ha 
 

 

Obszar interwencji - zdegradowany 



Dlaczego Praga? 

Praga – miasto w niewielkim stopniu zniszczony podczas 
drugiej wojny światowej może być świadectwem 
wyrazu architektonicznego przedwojennej Warszawy 
 - MIASTA KTÓRE JUŻ NIE ISTNIEJE  
którego relikty po drugiej stronie Wisły są w szybkim 
tempie eliminowane, ulegając presji inwestorów. 



Powojenne plany odbudowy Warszawy  
(w nawiązaniu do koncepcji przedwojennych) przedstawiały Pragę 
jako – teren mieszkaniowy pełen zieleni, z nowoczesną, 
modernistyczną architekturą, zgodną z założeniami "karty ateńskiej” 
(PRAGA I) i socrealizmu (PRAGA II).  

Skupienie sie na budowaniu nowych osiedli 
mieszkaniowych odwróciło uwagę od historycznych, 
praskich kamienic czynszowych. 
 
Plany "porządkowania„ zakładały zachowanie i modernizacje tylko 15 
% historycznej zabudowy, reszta miała być sukcesywnie wyburzana. 
 

[ 

Lata 90.- Pierwsze prace - przeprowadzono na obszarze pomiędzy ul. 
Targową, Kłopotowskiego, Jagiellońską i Al. Solidarności 
Ciekawą inicjatywą była modernizacja tzw. kwartału duńskiego, 
wzorowanego na działaniach rewitalizacyjnych w Kopenhadze a 
potem rewaloryzacja ul. Ząbkowskiej.  
 
 

Teren 

 "Nowej Pragi" 

ciągle czeka na 

podjecie 

kompleksowych 
działań  

Sukces działań na terenie "Starej Pragi" zapoczątkował  „modę na Pragę„  



NOWA PRAGA 
Parcelacja z 1861 r. Ksawerego Konopackiego  



1875 – przejecie terenu po 
wschodniej stronie Esplanady (dziś 
11 listopada) przez  Zarząd 
Wojskowy Okręgu Warszawskiego, 
co spowodowało intensyfikacje 
zagospodarowania 
1891 – przyłączenie do Warszawy 
  

1877- Warszawska Fabryka Stali 
1899 - Bracia Brunner, Hugo 
Schneider i R. Dietmar –Akcyjne 
Towarzystwo Fabryki Lamp 
1899 - „Praga” – Towarzystwo 
Akcyjne Produktów Chemicznych / 
Przemysł Tłuszczowy – „Schicht-
Lever” / Pollena-Uroda 
 
 

Determinanty Rozwojowe: 
1862 – Dworzec Petersburski, 
1864 – most Kierbedzia, 
1866 – dworzec Terespolski 

Rozwój nowo-praskiego  
okręgu przemysłowego 



STRUKTURA FUNKCJONALNO  -  PRZESTRZENNA  
NOWEJ PRAGI 

I - część o funkcji głównie 
mieszkaniowej, o powierzchni 
ok. 148 ha,   

Ia najstarszy obszar 

parcelowany od 1861 r .,  
o powierzchni 39,2 ha 
historyczna „Nowa Praga”.  

II - teren zielony - ograniczony 

Wisłą od strony południowo  ok. 
66 ha, który pełni istotną rolę w 
krajobrazie miejskim i podnosi 
jakość zamieszkania w tym 
rejonie (park praski), 

III - obszar poprzemysłowy, o 

powierzchni ok. 29 ha, 

I 
III 

II 
Ia 



POTENCJAŁ ROZWOJOWY TERENU  

 dobrze rozwinięty system komunikacyjny, który umożliwia łatwe 
powiązania w skali miejskiej i pozamiejskiej,  

 dobrze rozwinięta siec transportu zbiorowego (autobus, tramwaj, kolej), 
umożliwiająca połączenia w skali całego miasta i ze strefą podmiejską, 

 Metro (w budowie) przystanek SZWEDZKA  (II linia), 
 



Powiązania ekologiczne z systemem przyrodniczym Warszawy 
(poprzez park praski i niski nieuregulowany brzeg Wisły),  
co stanowi bazę rekreacyjno – wypoczynkową obszaru. 
 
 

 



Powiązania przestrzenne z centrum Warszawy: 
powiązanie ze Starym Miastem, 
powiązanie z centrum naukowo – kulturowym  Powiśla,  gdzie zlokalizowane jest m. in.   
Centrum Nauki Kopernik 



 dobre zaopatrzenie w usługi I stopnia, w strefie 
pieszego dojścia: 



Delimitacja terenu do objęcia programem rewitalizacji 

Kryteria: 
-fizjonomiczne,  
-funkcjonalne 
-historyczno – 
geograficzne  

„Trójkątny„ teren,  silnie ograniczony determinantami hamującymi jego rozwój 
powierzchniowy (tory kolejowe, esplanada), zachował swoistą odrębność 

topograficzną i obyczajową., nieformalnie nazywany jest "dzielnicą Stalowa” 

Historyczny rejon Nowej Pragi 



Wartości Kulturowe: 
W GEZ  - 178 obiektów,  
W rejestrze zabytków: 
20 kamienic, dwie oficyny,  
 23 obiekty poprzemysłowe, 
 
Strefa ochrony 
konserwatorskiej 
Ulica Mała 
Zabytkowy drzewostan ulicy 
Stalowej  







zachowana historyczna tkanka urbanistyczna, z siecią 
przestrzeni publicznych w postaci ulic i placyków z usługami 
wbudowanymi w parterach 



Potencjał ludzki -  który może być wsparciem dla działań 
rewitalizacyjnych, istniejący krajobraz kulturowy, miejscowa tradycja, 
obyczaje, folklor, innowacyjność i kreatywność ludzi  



Problemy: 

Zły stan techniczny zabudowy, 
Braki infrastruktury technicznej, 
Zła jakość przestrzeni publicznych i 
półpublicznych (podwórek) 
Brak miejsc pracy, 
Zagrożenie  bezpieczeństwa, 
Starość ubóstwo mieszkańców,  
Dysharmonizujące nowe 
uzupełnienia zabudowy, 
Nieuregulowane stosunki 
własności, (odzyskiwanie kamienic) 

 



Zagrożenia: wartość techniczna zabudowy jest niższa niż 
teren na którym jest zlokalizowana 



Budynki dysharmonizujące – nowe uzupełnienia zabudowy 



DZIAŁNIA NAPRAWCZE 
modernizacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej , 
Rewaloryzacja i adaptecja budynków zabytkowych, w taki sposób, by w jak 
najmniejszym stopniu ingerować w ich pierwotna strukturę architektoniczną 
adaptacja do nowych funkcji i rewaloryzacja obiektów poprzemysłowych, 
  
modernizacja sieci ulicznej,  likwidacje pojedynczych garaży naziemnych o 
niskich walorach użytkowych i budowa parkingów wielopoziomowych 
(podziemnych i naziemnych),  
modernizacja sieci transportowej w zakresie infrastruktury pieszej i rowerowej, 
której deficyt jest obecny na całym obszarze Nowej Pragi, 

 
zachowanie i uzupełnienie istniejących nasadzeń przyulicznych i osi 
widokowych, 
zwiększenie powierzchni terenów biologicznie czynnych, poprzez zazielenienie 
podwórek kwartałów zabudowy, projektowanie skwerów, nasadzeń drzew i 
rewaloryzacje istniejących terenów parkowych,  
wyznaczenie do rozbiórki i likwidacje obiektów w awaryjnym stanie 
technicznym i o małej wartości kulturowej tak, aby utworzyć rezerwę terenową 
pod nowe zagospodarowanie mieszkaniowo - usługowe, 



Wzmocnienie lokalnych punktach węzłowych w połaczeniu z miejscami 
ważnymi ze względów historycznych i kulturowych,  
utrzymanie postindustrialnego charakteru obszaru, poprzez zastosowanie 
odpowiednich materiałów budowlanych i parametrów zabudowy 
poprzemysłowej,  

 
 aktywizacja i 

modernizacja istniejących 
przestrzeni publicznych 
(poprzez aktywizację 
parterów budynków i  
lokalizacje szerokiego 
spektrum usług) 
 kreacja nowych 
punktów węzłowych w 
powiązaniu ze strukturą 
tych przestrzeni na 
terenie Warszawy 



MOŻLIWOŚCI 

modernizacja kwartałów zabudowy w celu poprawy 
warunków życia na tym terenie, z zachowaniem walorów 
dziedzictwa kulturowego i lokalnej tożsamości 

Praca Dyplomowa : mgr inż. Karolina Maranowska 



Praca Dyplomowa : mgr inż. Karolina Maranowska  

Wielofunkcyjne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych  Zabudowa 
mieszkaniowa, usługi biznesu, nowych technologii, nauki)  





Rewitalizacja Fabryki Polleny – Uroda - BOHEMA  
W wyremontowanym budynku ma powstać szereg lokali przemysłowo-usługowych, food market 
serwujący dania z różnych krajów, a także prawie tysiąc mieszkań.  



Pierwszy etap ma się zakończyć na przełomie 2017/18 roku. Całość zostanie oddana do użytku 
w 2019 roku. Inwestorem jest Okam Capital  



WNIOSKI: 
Szansa Nowej Pragi, to Kompleksowy Program 
rewitalizacyjny,  obejmujący całą historyczna Nowa Pragę 
– „DZIELNICĘ STALOWA”, który wzmocni potencjał tego 
obszaru . 

 
Zagospodarowanie tego terenu wymaga 
kompleksowych spójnych działań, przede wszystkim , 
 uchwalenia planu miejscowego,  
ze ścisłymi wytycznymi w zakresie kształtowania 
zabudowy, jej gabarytów i detalu,  
który pomógłby zachować istniejące wartości i lokalną 
tożsamość dzielnicy. 

 



Dziękuję za uwagę 


