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1 WPROWADZENIE
Centrum Kreatywności Nowa Praga to inwestycja wpisana w Zintegrowany Program
Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku. Ze względu na tradycję miejsca
Centrum ma rozwijać potencjał praskiej kultury i sztuki, promować i wspierać sektor
kreatywny, a także stworzyć ofertę integracyjno-edukacyjną dla społeczności lokalnej.
Rewitalizacja obejmie kapitalny remont, odtworzenie konstrukcji i modernizację zabytkowych
kamienic pomiędzy Targową 80a a Inżynierską 3 [nr działki ew. 83/4 i częściowo 84 z
obrębu 41-306], a także zagospodarowanie przylegających podwórek. Blisko 3500 m2
powierzchni użytkowych, 8 kondygnacji w obiekcie na Targowej 80a oraz 4 kondygnacje,
przeznaczonego do odbudowy budynku przy Inżynierskiej 3 zyska nowe funkcje, określone
wspólnie z uczestnikami w procesie planowania partycypacyjnego.

1.1 CEL
I. Cel przedsięwzięcia: Rewitalizacja obejmująca kapitalny remont, odtworzenie konstrukcji i
modernizację zabytkowej kamienicy przy ul. Targowej 80a oraz odbudowę spalonej
kamienicy przy ul. Inżynierskiej 3. Dostosowanie do nowej funkcji Centrum Kreatywności
promujące i wspierające rozwój sektora kreatywnego oraz poprawiające warunki
prowadzenia działalności gospodarczej poprzez:
●

udostępnianie odpowiednio przygotowanej infrastruktury;

●

wzmocnienie wizerunku Pragi, jako dzielnicy kreatywnej;

●

promocję i wsparcie rzemiosła;

●

pobudzanie aktywności i kreatywności lokalnej społeczności poprzez włączanie w
działania Centrum;

●

edukację i promocję sektora kreatywnego.

II. Cele główne Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, w
ramach, których realizowane będzie przedsięwzięcie:
●

Cel główny Ożywienie społeczno – gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni
publicznej zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki oraz poprawa
środowiska naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej.

●

Cel szczegółowy Ułatwienie możliwości inwestowania na terenie rewitalizowanym,
wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój określonych dziedzin aktywności
gospodarczej.
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CZĘŚĆ I:
INFORMACJE WYJŚCIOWE DOTYCZĄCE
TERENU WYZNACZONEGO DO
ZAGOSPODAROWANIA
2 LOKALIZACJA I ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje część działki własnościowej m. st. Warszawa o numerze
ewidencyjnym 83/4, w tym oficyny przy ul. Targowej 80a i Inżynierskiej 3, które są dwoma z
czterech budynków murowanych z czerwonej cegły, wzniesionych przed 1910 rokiem w
stylu wczesno-modernistycznym, nawiązujących do form architektury średniowiecznej,
wpisanych do rejestru zabytków pod nr A-1206 decyzja z dnia 2 grudnia 1982. Obiekty
wykorzystywane były przez dawne Składy Towarzystwa Akcyjnego Przechowywania i
Transportowania Mebli i Towarów A. Wróblewski i S-ka i stanowią przykład architektury
użyteczności publicznej z początku XX w. Zachowany zespół budynków stanowi ważny
element architektury dzielnicy Praga Północ, ze względu na swą wartość historyczną.
Oficyna przy ul. Inżynierskiej 3, stanowiąca część w/w zespołu, w wyniku zniszczeń
spowodowanych pożarem, została skreślona z rejestru zabytków. Obiekt jest ujęty w
gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy, utworzonej na mocy Zarządzenia Prezydenta
m.st. Warszawy Nr 2998/2012 z dnia 24.07.2012 r.

2.1

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Rysunek planu (źródło: U m. st. Warszawy)
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Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy nr XLIX/1330/2005 z dnia 21 kwietnia 2005
roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Nowa Praga
W projekcie planu dla terenów oznaczonych na rysunku planu numerem 4.2 i symbolem
przeznaczenia UZP planowane jest następujące przeznaczenie i zasady zagospodarowania
terenu:
a. podstawowe: usługi nieuciążliwe;
dodatkowo:
b. dopuszcza się, w budynkach usługowych, realizowanie funkcji mieszkaniowej pod
warunkiem, że nie będzie ona stanowiła więcej niż 20% powierzchni użytkowej
budynku;
c. dopuszcza się realizację infrastruktury towarzyszącej funkcji podstawowej, takiej jak:
miejsca wypoczynku, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy
oraz mała architektura;
d. dopuszcza
się
pozostawienie
jej remonty, przebudowę i rozbudowę;

istniejącej

zabudowy

wielorodzinnej,

Określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu powinno nastąpić na
wniosek inwestora w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
przy czym:
1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego;
2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala
się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
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3 STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW
3.1 Oficyna Inżynierska 3

Na początku 2013 roku w budynku wybuchł pożar, który strawił doszczętnie wnętrza
budynku. Zawalił się dach i stropy, pozostał jedynie sam szkielet oraz część przyziemia
budynku, które na skutek akcji ratowniczej zostało zalane wodą. Zniszczeniu uległy
wszystkie znajdujące się w środku pracownie artystyczne wraz z wyposażeniem oraz
znaczna część znajdującego się tam klubu „Sen Pszczoły”. Budynek posiadał 4 kondygnacje
nadziemne, poddasze, piwnice, klatkę schodową i oddzielne schody do lokali w piwnicy i na
parterze a także dźwig towarowy i ręczny (nieczynny).
Obiekt skierowany jest elewacją wschodnią do oficyny I. a zatem do ul. Inżynierskiej. Od ul.
Inżynierskiej (przez bramę oficyny I) było wejście do lokalu nr 17, który zajmował
powierzchnię parteru i piwnic, natomiast wejście do pozostałych lokali było z klatki
schodowej, do której dostęp był od ul. Targowej. Wewnątrz budynku był szyb windowy z
nieczynną windą i szyb windy ręcznej. Poddasze nieużytkowe dostępne było z klatki
schodowej. Od strony ul. Targowej na poszczególne piętra budynku prowadziły schody
zewnętrzne stalowe przeciwpożarowe, a na poziom parteru rampa z podjazdem i schodki
stalowe do klatki schodowej. W budynku znajdowało się łącznie 5 lokali użytkowych. Teren
wokół budynku oraz podwórze o wyasfaltowanej nawierzchni pozbawione było zieleni.
Elewacja północno wschodnia była 7 osiowa, 5 kondygnacjowa, płaska. Otwory okienne były
podłużne zakończone odcinkowym łukiem odciążającym. Okna ze słupkiem i ślemieniem w
ostatniej kondygnacji mniejsze. Na osi budynku były wystające z muru belki – pozostałości
podestów dźwigowych. Zwieńczenie szybu windy dwuspadowe, poprzeczne do połaci
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dachu. Elewacja południowo zachodnia była 7 osiowa, 5 kondygnacjowa z niższą ostatnia
kondygnacją. Na osi okna klatki schodowej otwory okienne jak w elewacji północno wschodniej.
Oficyna była budynkiem o podłużnym układzie konstrukcyjnym dwutraktowym. Ściany
zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej. Konstrukcję podpory środkowej stanowiły słupy i
podciągi. Stropy były drewniane, tylko nad piwnicami strop ceglany odcinkowy, oparty na
belkach policzkowych stalowych. Klatka schodowa – konstrukcja dwuwarstwowa:
podniebienia ceglane odcinkowe, oparte na belkach policzkowych stalowych; stopnie i
podstopnice drewniane, osadzone w drewnianych belkach policzkowych. Dach miał
konstrukcję drewnianą, płatwiowo-kleszczową ze ścianką kolankową, pokryty był papą,
nieocieplony, z uszkodzonymi obróbkami blacharskimi.
Posadzki na klatkach schodowych: stopnie i podesty były - drewniane, w podpiwniczeniach
– podłogi cementowe. W lokalach użytkowych podłogi były drewniane, sporadycznie
występował gres w pomieszczeniach socjalnych. Okna i drzwi - drewniane różnego typu.
Okna na klatce schodowej drewniane, nieszczelne, już przed pożarem wymagały wymiany.
Drzwi do lokali użytkowych były drewniane płycinowe. Wykończenie ścian wewnątrz
budynku stanowiły tynki cementowo-wapienne, w niektórych lokalach zbite. Sufity i ściany
piwnic nieotynkowane.
Budynek wyposażony był i częściowo jest w instalacje: kanalizację sanitarną z rur żeliwnych
i PVC, wodę zimną z wodociągu miejskiego, wodę ciepłą z term elektrycznych, instalację
elektryczną oświetlenia i gniazd wtykowych, instalację CO. Klatka schodowa zaopatrzona
była w domofon. Odprowadzenie wód opadowych rynnami i rurami spustowymi do rur
żeliwnych i dalej do kanalizacji deszczowej miejskiej.
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3.2 Oficyna Targowa 80a

Jest to budynek na planie prostokąta, z klatką schodową od południowego zachodu. Jego
bryła jest zwarta, 8 kondygnacjowa, podpiwniczona z ryzalitem szybu dźwigowego (od
południowego zachodu) i dobudowanym w 1972 r. szybem dźwigowym (od północnego
wschodu).
Dach jest dwuspadowy z poprzecznym do połaci podłużnej dwuspadowym szczytem
ryzalitu. Elewacja południowo zachodnia jest 5 osiowa, 8 kondygnacyjna z cegły czerwonej z
ryzalitem na osi, z prawej od niej znajduje się przejazd bramny. Zwieńczenie ryzalitu
dźwigowego trójkątne. Okna prostokątne ze słupkiem i ślemieniem. Ponad czwartą
kondygnacją w licu muru zakończenie stalowych ściągów. Elewacja północno wschodnia
jest 5 osiowa, z czerwonej cegły, z dobudowanym szybem dźwigu towarowego. Szczyty są
płaskie z łukami odciążającymi w licu murów. Ściany nośne są z czerwonej cegły, pełnej na
zaprawie wapiennej.
Stropy typu Kleina nad piwnicami, między-kondygnacyjne drewniane. Belki oparte na
murach zewnętrznych wsparte na stalowych słupach. Nad przejazdem bramnym belki
stalowe wypełnione cegłą. Podłogi z desek. Schody wewnętrzne dwubiegowe, płyty
spocznikowe utworzone z odcinkowego stropu Kleina oparte na murach. Biegi, spoczniki,
balustrady, tralki są drewniane. Otwory drzwiowe prostokątne, drzwi ramiakowo-płycinowe,
dwuskrzydłowe. Otwory okienne prostokątne, okna skrzynkowe-szczeblinowe.
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4 WYTYCZNE KONSERWATORSKIE
Dla oficyny przy ul Targowej 80a i dla oficyny przy ul. Inżynierskiej 3 określone zostały
zalecenia konserwatorskie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (nr KZIIAU.4120.1444.2013.MDY z 17.11.2014 oraz KZ-IIAU.4120.119.2016.BMA z 16.05.2016).
Ogólne zasady ochrony dotyczą:
1. Zachowania, wyeksponowania, a także - w niezbędnym zakresie - przywrócenia
walorów zabytkowych budynku
2. Zachowania w maksymalnym stopniu autentycznej substancji budynku jak i jego
cech decydujących o charakterze architektonicznym.
3. W odniesieniu do elewacji wskazane jest przeprowadzenie remontu
konserwatorskiego ceglanego muru z uzupełnieniem ubytków cegły i zaprawy
4. Zaleca się przywrócenie oryginalnego wyglądu elewacji z przywróceniem okna (lub
drzwi) w miejscu wykonanej bez podziałowej witryny. Niezbędna jest wymiana
obecnie zastosowanych ahistorycznych drzwi wejściowych, obniżających walory
zabytkowe i estetykę obiektu. Sugeruje się wykonanie drzwi na wzór historycznej
stolarki w budynku (np. Drzwi wejściowych w przejeździe bramnym) Ewentualne
elementy dodatkowe, niezbędne ze względów użytkowych jak np. Schody czy
zadaszenie powinny mieć prosta, współczesną formę i wysoki poziom estetyki.
5. Niedopuszczalne jest wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych elewacji
6. Wykonanie warstwy izolacji ścian od wewnątrz nie jest zalecane. Należy dążyć do
poprawy warunków termicznych budynku poprzez metody, które nie spowodują
zmiany wyglądu budynku - np. Ocieplenie stropu poddasza i stropu nad piwnicą,
wymianę stolarki okiennej.
7. Przy aranżacji wnętrz należy dążyć do zachowania charakteru jednoprzestrzennych
wnętrz. Wskazane jest usunięcie wszelkich wtórnie wykonanych ścian działowych,
przegród, obudów, sufitów podwieszanych. Przemysłowy charakter zabytkowego
obiektu powinien stanowić walor adaptowanych wnętrz.
8. Należy zachować i poddać zabiegom konserwatorskim drewniane biegi i balustradę
klatki schodowej. Na lokalizację windy zaleca się wykorzystać istniejący, wtórnie
dobudowany do budynku szyb.
9. Konieczność wzmocnienia stropów powinna być zweryfikowana w drodze ekspertyzy
technicznej. Należy dążyć do zachowania obecnych poziomów posadzek, z uwagi na
konieczność zachowania klatki schodowej. Nowe posadzki powinny uwzględniać
charakter wnętrza budynku. Na podestach i spocznikach klatki schodowej zalecane
jest odtworzenie podłóg z desek drewnianych.
10. Należy zachować okna drewniane, odtwarzające podziały i wymiary elementów
konstrukcyjnych okien historycznych. Dopuszczalne jest zastosowanie okien
jednoramowych z szybą zespoloną. Zaleca się zachowanie istniejących na
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wszystkich piętrach drzwi wejściowych z klatki schodowej, z odtworzeniem klamek i
szyldów na wzór zachowanych.
11. Urządzenia i przewody związane z instalacjami klimatyzacji i wentylacji nie mogą
ingerować w wygląd budynku.
12. Należy wykonać wzmocnienie oryginalnej więźby dachowej w niezbędnym zakresie.
Przy remoncie dachu zaleca się wykonanie pokrycia z papy.
13. Funkcja budynku powinna być dostosowana do jego struktury i charakteru.
Odnośnie dostosowania klatki schodowej do obowiązujących warunków technicznych, w
przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków dopuszcza się odstępstwo od
przepisów techniczno - budowlanych stosownie do art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. poz. 290 z 2016r.)
W stosunku do odbudowy i adaptacji spalonej oficyny przy ul. Inżynierskiej 3, dopuszczalne
jest odbudowanie rozebranych kondygnacji z możliwością wykorzystania materiału
budowlanego zachowanego z rozbiórki, z odtworzeniem kształtu dachu, kąta nachylenia i
wysokości kalenicy. Należy rozważyć kwestię odtworzenia historycznych elewacji w części
odbudowywanej. Z uwagi na fakt, że wnętrza spalonej oficyny przy ul. Inżynierskiej 3 będą
stanowiły całkowicie nową substancję, organ ochrony zabytków nie wnosi zastrzeżeń do
pełnego dostosowania tych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych czy wydzielenia
części budynku pomieszczeń o wysokości dwóch kondygnacji.
Dopuszczalne jest uporządkowanie i rewitalizacja przestrzeni wokół oficyn, a także
zadaszenie części dziedzińca pomiędzy nimi.
Szczegółowe zalecenia konserwatorskie będą mogły być wydane po przedstawieniu
koncepcji.
Dodatkowo:
1. Przed przystąpieniem do prac projektowych powinna zostać wykonana ekspertyza
stanu technicznego konstrukcji oraz dokładna inwentaryzacja obejmująca wszystkie
zachowane historyczne elementy m.in. klatka schodowa, stolarka okienna i drzwiowa
wraz z oceną ich stanu.
2. Opracowanie programów prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących
elewacji, drewnianych biegów i bariery klatki schodowej oraz historycznej stolarki
okiennej i drzwiowej, której stan pozwoliłby na podjęcie w/w prac.
Wszelkie prace przy oficynie przy ul. Targowej 80a, wpisanej do rejestru zabytków,
wymagają uzyskania pozwolenia Stołecznego Konserwatora Zabytków. Natomiast stosunku
do oficyny przy ul Inżynierskiej 3, ujętej w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na
budowę wymaga uzgodnienia ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków na wniosek
właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
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CZĘŚĆ II:
PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
5 KALENDARIUM SPOTKAŃ:

7 Marca – 17 marca Grupa GPAS w ramach Lotnego Punktu informacyjno-badawczego
zachęcała mieszkańców najbliższego sąsiedztwa i szeroko pojęte lokalne grupy interesu do
wzięcia udziału w procesie planowania partycypacyjnego, a także zbierała informacje
dotyczące potrzeb i obaw mieszkańców, drobnych przedsiębiorców m.in. rzemieślników,
kupców w kontekście planowanej inwestycji.

6. AKCJA INFORMACYJNA I REKRUTACJA UCZESTNIKÓW
KONSULTACJI
Adresatów zadania podzieliliśmy na 2 grupy, przedstawicieli sektora kreatywnego, czyli 13
zawodów wymienianych przez Komisję Europejską oraz lokalne grupy interesu.
PRZEDSTAWICIELE SEKTORA KREATYWNEGO TO:
Brytyjska definicja sektora kreatywnego, zaprezentowana w [Creative Industries Mapping
Document w 1998 s. 10–12] stanowi źródło dla definiowania tego sektora w innych
państwach, a także w rozumieniu Komisji Europejskiej, współfinansującej zadania związane
ze Zintegrowanym Programem Rewitalizacji Miast, w ramach którego finansowany jest
projekt Centrum Kreatywności Nowa Praga. Przemysł kreatywny został określony jako: „te
branże, które mają swoje źródło w indywidualnej kreatywności, umiejętnościach i talencie, a
ponadto mają potencjał tworzenia bogactwa i miejsc pracy poprzez wytwarzanie i
wykorzystywanie własności intelektualnej. Prawa własności intelektualnej są katalizatorem,
który transformuje kreatywną działalność w przemysł kreatywny.” [w Creative Industries
Mapping Document w 1998 s. 12]. W dokumencie zostało wyszczególnionych13 branż
które utworzyły sektor kreatywny.
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Branże te to:
oprogramowanie i usługi komputerowe, projektowanie, rynek wydawniczy, telewizja i
radio, muzyka, film i wideo, sztuka i rynek antyków, reklama, architektura,
interaktywne
oprogramowanie
rozrywkowe,
projektowanie
mody,
sztuki
performatywne oraz rękodzieło. [Creative Industries Mapping Document 1998]
Jednostkami odpowiedzialnymi za rekrutację przyszłych inwestorów, artystów i
rzemieślników, traktowanych w rozumieniu Komisji Europejskiej jako przedsiębiorców była
firma Business & Culture, zaś Lokalnych Grup Interesu- Grupa Pedagogów i Animatorów
Społecznych – GPAS.
LOKALNE GRUPY INTERESU w interpretacji zespołu realizującego zadanie to lokalni
przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe działające na terenie najbliższego sąsiedztwa,
okoliczni mieszkańcy.

5.1 REKRUTACJA PRZEDSTAWICIELI SEKTORA KREATYWNEGO
Agencja Business & Culture wykonała mailing do bazy przedsiębiorców kreatywnych,
składającej się z 688 rekordów (adresów). Wysyłała w sumie 1242 maili w nawiązaniu do
których wykonała 109 rozmów telefonicznych z interesariuszami. Z nich 16 rozmówców
potwierdziło wzięcie udziału w konsultacjach społecznych.
Szczegółowy wykaz publikacji medialnych znajduje się w załączniku nr 4 do raportu.

5.2 REKRUTACJA LOKALNYCH GRUP INTERESU
Dotarciem do podmiotów lokalnych, mieszkańców i pracowników organizacji
pozarządowych, działających na terenie wyznaczonym do rewitalizacji w ramach CK Nowa
Praga oraz z bezpośredniego sąsiedztwa zajęła się Grupa Pedagogów i Animatorów
Społecznych GPIAS, pełniąca rolę lotnych animatorów, badaczy i rekruterów.
Wydrukowaliśmy i zawiesiliśmy 50 plakatów a także 800 ulotek informujących o
konsultacjach. Wzór ulotki znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego raportu, plakat – na
kolejnej stronie. Uruchomiliśmy infolinię projektu na czas trwania konsultacji. Ponadto
pracownicy GPAiS zastosowali technikę „door to door” odwiedzając mieszkańców
okolicznych kamienic przy Targowej 80 i 82. GPAS także docierał do organizacji
pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej, edukacji; placówek wsparcia
dziennego, dzielnicowej komisji dialogu społecznego oraz komisji dialogu przy Urzędzie
Miasta Stoł. Warszawa, lokalnych podmiotów kultury, lokalnych animatorów rewitalizacji,
rzemieślników i kupców praskich, artystów z Pragi, właścicieli klubokawiarni, architektów,
urbanistów przedstawicieli mieszkańców Pragi. Grupa GPIAS dotarła do ponad 100 osób.
Rolę punktu konsultacyjnego (dla osób nie posługujących się internetem) spełniała infolinia
projektu, z możliwością zorganizowania spotkania na terenie bliskiego sąsiedztwa obszaru
wyznaczonego do rewitalizacji, a także punkt recepcyjny w Centrum Kreatywności Targowa
56.
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Refleksje po rozmowach z mieszkańcami i drobnymi
(rzemieślnikami, kupcami) w trakcie zapraszania na konsultacje:

przedsiębiorcami

Zdecydowana większość ankietowanych zgłaszała niechęć do wzięcia udziału w
spotkaniach warsztatowych co w dużej mierze wynika z braku przekonania i wiary, że osoby
te mają wpływ na zmianę związana z rewitalizacją dzielnicy.
Nikt z ankietowanych mieszkańców nie miał też wcześniejszych informacji o planowanym
procesie rewitalizacji tych konkretnych kamienic. Ludzie ci nie brali wcześniej udziału w
żadnych konsultacjach, co za tym idzie, nie mieli na wstępie sprecyzowanych własnych
pomysłów co do oferty, która mogłaby się tam znaleźć.
Najczęstsze potrzeby wyrażane wśród mieszkańców były związane z kilkoma strefami.
Często pojawiającą się zgłoszoną potrzebą było zorganizowanie w rewitalizowanej
przestrzeni miejsca do aktywności rekreacyjno - sportowej (np. ścianka wspinaczkowa, ping
pong, siłownia). Druga dość mocno zaznaczona sferą potrzeb było zorganizowanie
przestrzeni w sposób sprzyjający korzystaniu z niej przez dzieci, oraz rodziny z dziećmi
(wszystkie osoby ankietowane posiadały potomstwo, wciąż młode, uczące się w szkołach
podstawowych lub gimnazjalnych lub młodsze, w ilości najczęściej więcej niż 1 dziecko).
Wskazali również, ze właśnie z rodziną i z dziećmi najchętniej korzystaliby z powstającego
miejsca Nowa Praga. Podkreślali też, że powstająca inwestycja wpłynie pozytywnie na
okolice i Pragę, oraz jej ofertę i wizerunek, o ile jednak mniej zamożni okoliczni mieszkańcy
będą mogli z tego skorzystać. Taka była tez najczęstsza obawa związana z
funkcjonowaniem zrewitalizowanych obiektów – że będzie to miejsce drogie i powstała tam
oferta będzie przez to mało, lub wręcz niedostępna dla osób pozostających bez stałego
zatrudnienia, lub pobierających niskie uposażenie, mających kilkoro dzieci na utrzymaniu.
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Przynajmniej 6 osób spośród rozmówców zdecydowała się przyjść na spotkania
konsultacyjne.

5.3 UCZESTNICY SPOTKAŃ I ICH ZAPOTRZEBOWANIE
Na liście obecności spotkania 18 marca wpisały się 54 osoby, jednak podczas liczenia
uczestników odnotowaliśmy, że w sumie przewinęło się przeszło 70 osób. Podczas
spotkania warsztatowego 25 marca obecnych było 35 uczestników, na drugim spotkaniu
warsztatowym 1 kwietnia było 31 osób. Spotkanie podsumowujące cieszyło się znacznie
mniejszą frekwencją, obecnych było zaledwie 18 osób. Wśród przedstawicieli Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy w trakcie procesu konsultacyjnego byli obecni: pełnomocnik ds.
rewitalizacji, reprezentantki i reprezentanci: Biura Rozwoju Gospodarczego, Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Biura
Polityki Lokalowej, Centrum Komunikacji Społecznej i Biura Marketingu Miasta.
W grupach roboczych pracowały osoby zainteresowane pozyskiwaniem pracowni do pracy
twórczej, z możliwością korzystania z sal konferencyjnych oraz osoby szukające przestrzeni
do pracy biurowej, w tym głównie osoby szukające lokali na potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, realizujących
działania edukacyjne i społeczno-kulturalne. Wielu uczestników spotkania jednocześnie
wyraża zainteresowanie powstaniem Centrum Kreatywności Nowa Praga w kontekście
potencjalnego miejsca pracy, a także mieszka na Pradze Północ i wyraża zainteresowanie
planowanymi zmianami w najbliższym sąsiedztwie.
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Rys. nr 1 obrazujący interesy uczestników konsultacji społecznych.

Najliczniej reprezentowaną grupą byli rzemieślnicy i mieszkańcy Pragi, a także osoby
wynajmujące w pobliżu pracowanie.

6 METODOLOGIA WARSZTATOWA
Zastosowaliśmy triangulację metodologiczną. Polega ona na użyciu wielu metod i technik
badawczych w celu zbadania jednego zagadnienia. U jej podstaw leży przekonanie, że
wykorzystanie wielu metod zwiększa obiektywność procesu planowania, lecz także pozwala
na bardziej całościowy ogląd opisywanych zjawisk. „Zwolennicy triangulacji metodologicznej
w dużej mierze są również rzecznikami równoczesnego wykorzystywania metod ilościowych
i jakościowych (...) Triangulacja metodologiczna przybiera często kształt poszczególnych
etapów badawczych, w których badacz najpierw opiera się na badaniach jakościowych, w
rezultacie których konstruuje narzędzie ilościowe (kwestionariusz badawczy, ankietę).”
Źródło definicji: Piotr Chomczyński, Triangulacja, (w:) Krzysztof T. Konecki, Piotr
Chomczyński, Słownik socjologii jakościowej, Warszawa: Difin SA, 2012, ss. 308-310.
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6.1 METODA DWÓCH ROMBÓW DAVIDA STRAUSA:

Podstawą do pracy była metoda David Strausa. Jej autor był absolwentem School of Design
na Harvardzie i wieloletnim praktykiem architektury, zanim uczynił głównym polem swoich
zainteresowań mechanizmy negocjacji, mediacji i współpracy. Metoda jest szczególnie
przydatna w pracy z grupami różnorodnych podmiotów o różnych (a nawet pozornie
konfliktowych) interesach. Jej zaletą jest możliwość różnorodnego komponowania planu
pracy grupy - w taki sposób, aby wykorzystać naturalne potencjały procesów zespołowych.
Dzięki prostym wizualizacjom - można w czytelny sposób - zaplanować procesy pracy
grupowej. Podstawowymi elementami metody Davida Straussa są fazy: rozszerz (analizy i
syntezy) oraz doprecyzowujące fazy zawęź i zamknij.

6.2 UPROSZCZONY WARIANT METODY CHARRETTE:
Jest to metoda wykorzystywana do planowania na szczeblu lokalnym. Warsztaty Charette to
intensywne, kilkudniowe sesje z zaangażowanymi interesariuszami, które mają na celu
wypracowanie i przedstawienie wspólnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni obiektu.
My ze względu na ograniczony czas trwania konsultacji, a także niewielki zespół realizujący
zadanie podzieliliśmy sesje pracy według poszczególnych etapów, inspirowanych metodą
charrette. Postanowiliśmy, zgodnie z jej założeniami, zebrać w jednym miejscu osoby
reprezentujące różne środowiska i będące specjalistami w różnych dziedzinach.
Zaprosiliśmy ich do wspólnej, moderowanej rozmowy, w trakcie której na bieżąco
wizualizowaliśmy rezultaty pracy w podgrupach roboczych, korzystając z umiejętności
architektów i graficzki.
Więcej
o
metodzie
charrette:
[źródła:
http://partycypacjaobywatelska.pl/strefawiedzy/techniki/charette/ oraz http://charretteinstitute.org/]
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6.3 SPACER BADAWCZY, WIZJE LOKALNE I PRACA W TERENIE

Spacer badawczy należy do kanonu metod psychologii środowiskowej czy współczesnej
urbanistyki. Pozwala wspólnie z użytkownikami danej przestrzeni lub obiektu poznać opinię
na temat użytkowanej przestrzeni „w terenie”.
Spełnia funkcję wizji lokalnej, a w sytuacji gdy stan techniczny budynku nie stwarza
warunków do pracy w realnej przestrzeni obiektu, daje możliwość odtworzenia planu
budynku i ciągów komunikacyjnych w pomniejszonej skali (jednej czy kilku sal
warsztatowych, gdzie trwają prace nad pomysłami jego zagospodarowania).
W ramach procesu planowania partycypacyjnego, dzięki uprzejmości Miasta Stołecznego
Warszawa oraz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami oraz ZGN udało się skorzystać
z możliwości pracy w surowym obiekcie Targowej 80a na każdym etapie planowania
partycypacyjnego, a także w trakcie pracy grup roboczych korzystać z infrastruktury
możliwie wielu podmiotów, działających na terenie wyznaczonym do rewitalizacji w ramach
projektu Centrum Kreatywności Nowa Praga –Targowa 80a/ Inżynierska 3.

6.4 ANKIETA ONLINE:
Ankieta miała strukturę nielinearną, szkatułkową. Część pytań dotyczyła kwestii, o których
rozmawialiśmy z uczestnikami warsztatów, dotyczących potencjalnych oczekiwań wobec
funkcjonowania całego obiektu, a także odbiorców i użytkowników określonych funkcji.
Większość pytań była adresowana do artystów i rzemieślników, którzy mieliby zajmować
konkretne pracownie, a także i inwestorów potencjalnie realizowanych tam przedsięwzięć.
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Aplikacja rozszerzyła zasięg próby, stanowiła szansę wzięcia udziału w konsultacjach dla
osób, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniach warsztatowych. Pozwoliła także
doprecyzować część kwestii technicznych, wstępnie opracowanych w trakcie warsztatów, a
osobom zastanawiającym się, czego będzie dotyczyła praca w ramach planowania
partycypacyjnego- zagłębić się w tematykę spotkań warsztatowych.

7 PRZEBIEG SPOTKAŃ:
7.1 Spotkanie 18 marca
Pierwsze spotkanie otwarte, w Galerii Nizio Design International przy ul. Inżynierskiej 3,
miało na celu zapoznanie potencjalnych przyszłych użytkowników, inwestorów, a także
przedstawicieli społeczności lokalnej, z przeznaczeniem i ramowymi założeniami planowanej
inwestycji, a także wprowadzanie do procesu planowania.
Druga część spotkania dawała możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w jednym z
obiektów (Targowa 80a), podczas której architekt przybliżył założenia konstrukcyjne i
wytyczne konserwatorskie.
Trzecią część stanowiły warsztaty zorientowane na planowanie funkcji przyszłego Centrum
Kreatywności Nowa Praga.
Metodologia: Metoda dwóch rombów Davida Strausa, faza otwierająca szerokie myślenie o
funkcjonalności, poszczególnych funkcjach, możliwościach i korzyściach dla różnorodnych
przyszłych użytkowników i inwestorów
Rezultaty:
1. Określenie potrzeb i niedostatków, których rozwiązaniem byłoby powstające Centrum
Kreatywności Nowa Praga
2. Opracowanie listy funkcji przyszłego obiektu
3. Opracowanie kluczowych rekomendacji dot. funkcjonowania przyszłego CK Nowa
Praga
4. Przeszkolenie techniczne zachęcające do wypełniania ankiety online, określającej
parametry techniczne obiektu niezbędne dla wypełniania określonych usług i funkcji.
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7.2 Spotkanie 25 marca

Warsztat kreatywny dla przyszłych użytkowników obiektu, mający na celu określenie planów
funkcjonalnych kompleksu CK Nowa Praga.
Rezultaty:
1. Wypracowanie 3 kierunków myślenia o kompleksowym zagospodarowaniu obiektu w
nurcie “sky is the limit”, m.in. określenia tożsamości poszczególnych obiektów,
pomysłów w strefie wypoczynkowej oraz na górnych kondygnacjach, rozwiązań dla
transportu i dostaw, zgodnych z założeniami “miast przyjaznych mieszkańcom”
2. Wypracowanie szkicu 3 planów funkcjonalnych, dot. transportu, dostaw i miejsc
parkingowych, wielofunkcyjnych podwórzy i stref relaksu, kryteriów dostępności i
rozmieszczenia przestrzennego pomieszczeń ze względu na zasady (ograniczenia)
ich dostępności.
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7.3

Spotkanie 1 kwietnia

Praca interdyscyplinarnych zespołów użytkowników nad szczegółowymi elementami
przestrzeni, dostosowanymi do określonych wcześniej funkcji. Warsztat dla potencjalnych
przyszłych beneficjentów CK Nowa Praga ,
Rezultaty:
1. Wypracowanie uwspólnionych rezultatów prac nad multifunkcjonalnością obiektu
2. Opracowanie wizualizacji planu generalnego i 3 wariantów kierunków myślenia o
zagospodarowaniu poszczególnych stref i pomieszczeń,
3. Zebranie szczegółowych wytycznych do Programu Funkcjonalno-Użytkowego
dotyczących potrzeb dla zagospodarowania przestrzennego obiektu i podwórzy
pomiędzy ulicami Targową a Inżynierską.
Metodologia: Metoda dwóch rombów Davida Straussa (faza zawęź; analiza i synteza),
metoda inspirowana charette: spotkania w międzysektorowych grupach roboczych i
wizualizacje w aksonometrii oraz za pomocą rysunków wielkoformatowych, prezentacja
wyników prac i otwarta dyskusja.
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7.4 Spotkanie 8 kwietnia

Otwarte spotkanie informacyjne, pokazujące rezultaty prac konsultacyjnych i zapraszające
do otwartej dyskusji i planowania dalszych kroków w procesie partycypacyjnym.
Bieżące informacje o postępach w procesie planowania partycypacyjnego były publikowane
na stronie, administrowanej przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawa: https://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacje.
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CZĘŚĆ III:
PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ I POSTULATY
UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ
8 LISTA FUNKCJI CK NOWA PRAGA
Uczestnicy procesu planowania partycypacyjnego, podczas pierwszych spotkań
warsztatowych 18 i 25 marca uzupełniali listę funkcji, zaproponowaną przez Urząd Miasta, a
na następnie podczas spotkania 1 kwietnia zawężali tę listę, przyporządkowując funkcje do
wyznaczonych pomieszczeń. Funkcje, które nie znalazły się w rekomendacjach końcowych,
to te, które podczas kolejnych spotkań nie znajdowały lub znajdowały coraz mniej
rzeczników (zwolenników/gospodarzy).
Wśród funkcji, które na późniejszym etapie znalazły mniej gospodarzy i zaledwie kilkoro
zwolenników to były przede wszystkim te, związane z wypoczynkiem; urządzenia do
workoutu, kalisteniki (zostały zastąpione przez szeroko rozumiany plac zabaw dla dorosłych
i dla dzieci), ule (dostaliśmy informacje od Pełnomocnika ds. Rewitalizacji, że miejskie ule
znajdą swoje miejsce terenie Pragi Północ w innym terenie nieopodal naszego obszaru
wyznaczonego). Pomysły na górkę saneczkową czy/i lodowisko były potrzymane jedynie
jako wariant dodatkowy wśród jednej z grup roboczych na warsztacie 1 kwietnia.
Osoby postulujące potrzebę zagospodarowania sal prób muzycznych i tanecznych, czy sal
do jogi pojawiły się jedynie na pierwszym i ostatnim spotkaniu. Basen został zastąpiony
sauną czy banią kaukaską, która według rzemieślników jest znacznie bardziej spójna z
charakterem ich pracy niż sale prób bądź przestrzenie na zajęcia warsztatowe dla
organizacji pozarządowych, nie mających w ofercie zajęć manualnych w duchu zrób-to-sam.
Ikony zaznaczone kolorem czerwonym (patrz: następna strona raportu) stanowią listę funkcji
wynikających z treści projektu Centrum Kreatywności Nowa Praga Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawa, poddanego procesowi konsultacji społecznych. Ikony zaznaczone
na niebiesko są ilustracjami funkcji obsługujących, natomiast kolorem zielonym
zaznaczyliśmy funkcje związane z wypoczynkiem, integracją i edukacją.
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9 Przestrzenie wspólne – wielofunkcyjne podwórza i górne
kondygnacje

Na przestrzeni podwórzy uczestnicy postulowali usytuowanie funkcji adresowanych dla
możliwie szerokich grup użytkowników i mieszkańców. Wszyscy uczestnicy grup roboczych
chcieli, aby strefa buforowa, związana z wypoczynkiem, a także będąca wizytówką miejsca i
zapraszająca ludzi z zewnątrz do korzystania z CK Nowa Praga była „powtórzona” w
pawilonach powstałych w okresie powojennym, na dolnych kondygnacjach budynków
Inżynierska 3 i Targowa 80a oraz na najwyższej –ósmej kondygnacji wspomnianego
budynku na Targowej. Po wejściu na teren wyznaczony do konsultacji użytkownik miałby
mieć wrażenie obcowania z otwartą przestrzenią, zostać przywitane przez przyjazne i
zapraszające przeszklone parterowe pawilony (w tym budynków, w których obecnie ma
siedzibę Stowarzyszenie Otwarte Drzwi i Kuchnia Czerwonego Roweru). Uczestnicy
rozważali warianty od pomysłu na powiększenie okien, do zastosowanie maksymalnych
przeszkleń na ścianach od strony podwórza i zachowania jedynie dachów. Osoby
korzystające z taniej i sezonowej oferty gastronomicznej Kuchni Czerwony Rower,
usytuowanej na terenie podwórza, postulowały zachowanie jej dotychczasowej funkcji przy
dostosowaniu estetycznym pawilonu do pozostałych przybudówek. Na tym obszarze ma
dominować ogólnodostępna zieleń o funkcjach użytkowych jak ogrody społeczne i szklarnie.
Uczestnicy konsultacji zadbali również o elementy małej architektury, przyjaznej dla rodzin z
dziećmi oraz otwartego ogródka piwnego dla mieszkańców, z przystępnymi cenami i
alkoholem niskoprocentowym.
Uczestnicy grup roboczych proponowali różnorodne formy dla małej architektury społecznej
na podwórzach jak np.: liczne ławki lub siedziska, zapraszające wielu ludzi do spędzania
tam czasu, stoły do gry w szachy, tor do street workoutu, w innym momencie prezentowane
jako urządzenia do kalisteniki, na dole klubokawiarnia (do której można przyjść ze swoim
piwem),w sezonie letnim ogródki piwne, stworzone głównie z myślą o mieszkańcach. Wśród
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rozwiązań estetycznych pojawiły się: duże okna, zadaszone miejsca do czytania, hamaki,
leżaki, poziomice. W ramach wyspecjalizowanych atrakcji dla rodzin (postulowanych na
spotkaniu 18 marca) najwięcej zwolenników znalazło kino letnie na ścianie budynku
Targowej 80a, plac zabaw dla dzieci i dorosłych i ścianka wspinaczkowa.
Miejsca przyjazne dla mieszkańców i zapraszające do korzystania dla wszystkich
użytkowników Centrum Kreatywności Nowa Praga postulowane są zarówno na podwórzach,
jak i górnych kondygnacjach (zwłaszcza budynku przy Targowej 80a z myślą o
wykorzystaniu potencjału widokowego). Pojawił się pomysł otwartego tarasu na dachu,
miejsca na targi np. żywności, otwartej rozległej kuchni na ostatnich piętrach budynku, a
także sauny lub/i basenu z widokiem na starą Pragę, stolików na piłkarzyki i do ping ponga.

PODSUMOWANIE:
Pawilony powojenne:
Funkcja społeczno-wypoczynkowa, miejsca gier i relaksu,
Funkcja wystawiennicza
Funkcja kawiarniana
Szklarnie
Ew. punkt informacyjny
Podwórza:
Funkcja kinowa: kino plenerowe,
Funkcje społeczne:
- Zadaszone miejsca dla spotkań,
- Ogrody społeczne
- Ogólnodostępna zieleń
- Ścianka wspinaczkowa
- Plac zabaw dla dzieci i dorosłych
- Ogródki piwne
- Wypoczynek (mała architektura)
DOJAZD DO PARKINGU!

10 CIĄGI KOMUNIKACYJNE I PARKINGI
10.1 Parkingi
Według projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładane są
współczynniki dla miejsc parkingowych. Dla samochodów osobowych: do 15 miejsc na
1000m² powierzchni sprzedaży dla handlu i usług oraz dla rowerów: min 10 miejsc na
1000m² powierzchni sprzedaży dla handlu i usług
Lokalizacja na powierzchni pociąga za sobą ograniczenia w kwestii zachowania
minimalnych odległości od granic działek i od okien oraz konieczność zachowania
powierzchni biologicznie czynnej.
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Pojawił się postulat chowania ruchu kołowego oraz gromadzenia śmieci i dostaw na
poziomie -1 z zachowaniem dojazdu na powierzchnię podwórza jedynie dla pojazdów
uprzywilejowanych, służb ratunkowych oraz rowerów. Takie rozwiązanie odpowiadałoby
zarówno na potrzeby dostępności budynku dla dostaw i wywozu śmieci z i do pracowni, a
także pozwoliło zachować przyjazny charakter podwórek i zadbać o ciszę, zgodnie z
interesem mieszkańców.

Ze względu na wysokie koszty realizacji parkingu podziemnego, jako alternatywa pojawiła
się możliwość lokalizacji parkingu dla tej części dzielnicy na pobliskim boisku, jako budynku
wielopiętrowego z funkcją sportową, jednak teren ten nie wchodzi w obszar wyznaczonego
obszaru do zagospodarowania.

10.2 Miejsca do likwidacji
Rekomendacją części uczestników było otwarcie przejścia pomiędzy ulicami Targową a
Inżynierską, chociaż pojawił się głos kontrujący ze strony reprezentantów mieszkańców,
którym zależy na zachowaniu cichego i intymnego charakteru podwórek. Jedyny budynek
wyznaczony do likwidacji, to pawilon centralny przy wejściu do bramy pod adresem Targowa
80a i przylegający do niego mur, wydzielający dziedziniec z całości podwórka. Pojawiła się
rekomendacja przeniesienia muralu ze znakiem Legii, na inną ścianę budynku.
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11 SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOT. KONCEPCJI
ZAGOSPODAROWANIA
11.1 BUDYNEK PRZY UL. INŻYNIERSKIEJ 3

Funkcje:
Poziom -1:
- Śmieci, kompresorownia, utylizacja, dostawy
Poziom 0
Parter - powierzchnia użytkowa ~ 245m2




Otwarta przestrzeń warsztatowa dla pracowni brudnych, dostępna w kontrolowany
sposób dla laików oraz na warsztaty edukacyjne,
Funkcje magazynowe,
Możliwe również funkcje wystawiennicze

Liczba użytkowników na parterze:
 Dla otwartej przestrzeń warsztatowej w zależności od przeznaczonej powierzchni –
od 10 do 15 użytkowników,
 Dla pomieszczeń handlowo-usługowych - maksymalna liczba jednoczesnych
użytkowników - 1 osoba / 4m2.
Pozostałe kondygnacje:
Kondygnacja powtarzalna +1 - powierzchnia użytkowa ~ 245m2
Kondygnacja powtarzalna +2 - powierzchnia użytkowa ~ 245m2
Kondygnacja powtarzalna +3 - powierzchnia użytkowa ~ 245m2
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Proponowane funkcje:
 Pracownie głośne, przechowywanie sprzętów ciężkich,
Wymagania techniczne:
Zapewniony dojazd pod budynek na załadunek i rozładunek
Zapewniony dojazd wózkiem paletowym z zewnątrz do pomieszczeń pracowni
Szerokie wejścia - min 120 cm
Wysokość pomieszczeń min. 3m
Stropy o podwyższonej nośności
Instalacja elektryczna 3-fazowa
Instalacje wod.-kan. CO, elektryczna
Wentylacja mechaniczna
Centralny wyciąg pod pył drzewny
Centralny wyciąg pod lakierowanie
Centralny wyciąg pod dymy i/lub fazy spawalnicze
Centralny kompresor
Dostęp do pracowni 24h/7
Liczba użytkowników na kondygnacjach od +1 do +3:
 Dla warsztatów i pracowni o powierzchni do 50m2 – do 2-3 użytkowników,
 Dla warsztatów i pracowni o powierzchni od 50m2 do 150m2 – do 4- 6
użytkowników,
 Dla warsztatów i pracowni o powierzchni od 150m2 do 250 m2 – ok 10
użytkowników,
 Dla pomieszczeń handlowo-usługowych – dopuszczalna maksymalna liczba
jednoczesnych użytkowników - 1 osoba / 4m2.
Górna kondygnacja:
Poddasze - powierzchnia użytkowa ~ 245m2
Proponowane funkcje:
 Pomieszczenia socjalne, możliwe otwarte kuchnie,
 Możliwa sauna.
Liczba użytkowników na poddaszu:
 Dla pomieszczeń socjalnych, otwartych kuchni w zależności od przeznaczonej
powierzchni – od 20 do 50 użytkowników.
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Budynek Inżynierska 3 został zaplanowany przez uczestników spotkań warsztatowych jako
“Dom Rzemiosła” . Brudne pracownie, o niskich czynszach, generujące hałas okazały się
głównym zapotrzebowaniem uczestników konsultacji. Ze względu na fakt, że obiekt spłonął i
wymaga całkowitej odbudowy, możliwe będzie zagospodarowanie go w taki sposób, aby
umożliwiał przechowywanie ciężkich sprzętów, środków chemicznych, generowanie hałasu i
odpadów, związanych z charakterem wykonywanych tam prac . Mają tam się znaleźć
pracownie obróbki drewna i metalu, pracownie rzeźbiarskie, ceramiczne, magazynowe.
Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na te funkcje, możliwe będzie dostosowanie do nich
dodatkowo części kondygnacji w budynku Targowej 80a. Potencjalni użytkownicy
postulowali oddanie budynku do użytku w stanie niemal surowym, jedynie z podstawowymi
przyłączami i uwzględnieniem warunków dla dostaw, przechowywania i utylizacji, przy
jednoczesnym zachowaniu niskich opłat czynszowych w kwocie pomiędzy 15-20 PLN za
metr kwadratowy.
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11.2 BUDYNEK PRZY UL.TARGOWEJ 80A
Funkcje:
Poziom -1:
Proponowane funkcje:
 Śmieci,
 Kompresorownia,
 Utylizacja
 Dostawy
Poziom 0
Parter - powierzchnia użytkowa 180m2
Parter oficyna - powierzchnia użytkowa 145 m2
Proponowane funkcje:
 Punkt informacyjny,
 Przestrzenie wystawiennicze, konferencyjne
 Przestrzenie o charakterze handlowo-usługowym
 Przestrzeń spełniająca funkcje gastronomiczne, klubo-kawiarniane, kinowe
Liczba użytkowników na parterze:
 Dla funkcji gastronomicznej, klubo-kawiarni, salki kinowej w zależności od
przeznaczonej powierzchni – od 50 do 100 użytkowników
 Dla sali konferencyjnej w zależności od przeznaczonej powierzchni – ok 50
użytkowników
 Dla sal konferencyjnych, lokali gastronomiczno-rozrywkowych, poczekalni, holi,
świetlic itp. – dopuszczalna maksymalna liczba jednoczesnych użytkowników 1
osoba / 1m2,
 Dla pomieszczeń handlowo-usługowych – dopuszczalna maksymalna liczba
jednoczesnych użytkowników - 1 osoba / 4m2.
Poziomy 1-3
Kondygnacja powtarzalna +1 - powierzchnia użytkowa ~ 255m2
Kondygnacja powtarzalna +2 - powierzchnia użytkowa ~ 255m2
Kondygnacja powtarzalna +3 - powierzchnia użytkowa ~ 255m2
Proponowane funkcje:
 przestrzenie coworkingowe,
 rotacyjne sale na warsztaty edukacyjne, małe salki spotkań, przestrzenie
konferencyjne,
 biurka i szafki na wynajem,
Liczba użytkowników na kondygnacjach od +1 do +3:
 Dla sal konferencyjnych, poczekalni, holi, świetlic itp. – maksymalna liczba
jednoczesnych użytkowników 1 osoba / 1m2,
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Dla pomieszczeń biurowych - maksymalna liczba jednoczesnych użytkowników - 1
osób / 5m2,

Poziomy 4-6
Kondygnacja powtarzalna +4 - powierzchnia użytkowa ~ 255m2
Kondygnacja powtarzalna +5 - powierzchnia użytkowa ~ 255m2
Kondygnacja powtarzalna +6 - powierzchnia użytkowa ~ 255m2





„pracownie ciche i lekkie”;
pracownie ubioru,
pracownie fotograficzne,
pracownie malarskie

Liczba użytkowników na kondygnacjach od +4 do +6:
 Dla pracowni o powierzchni do 50m2 – do 2-3 użytkowników
 Dla pracowni o powierzchni od 50m2 do 150m2 – do 4- 6 użytkowników
 Dla pracowni o powierzchni od 150m2 do 250 m2 – ok 10 użytkowników
 Dla pomieszczeń handlowo-usługowych – dopuszczalna maksymalna liczba
jednoczesnych użytkowników - 1 osoba / 4m2.
Górna kondygnacja:
Poddasze - powierzchnia użytkowa ~ 255m2




punkt widokowy z luksusową gastronomią lub/i otwarte kuchnie, przestrzenie
socjalne
możliwa sauna,
możliwe przestrzenie wystawiennicze i konferencyjne.
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Funkcjami podstawowymi ośmiokondygnacyjnego budynku pod adresem Targowa 80a
byłyby miejsca na pracownie tzw. lekkie nie związane z koniecznością trzymania ciężkiego
sprzętu lub generowania hałasu, ze względu na bliskość kamienic mieszkalnych oraz
możliwości jakie daje struktura kondygnacji budynku w obecnym kształcie. W trakcie
konsultacji ustaliliśmy, że pracownie mają zająć przynajmniej 2-3 kondygnacje (z
wyłączeniem górnej i parteru). Mogą się tam znaleźć “pracownie ciche, czyste i lekkie”,
wśród których największe zapotrzebowanie artykułowali właściciele pracowni ubioru,
pracowni fotograficznych czy pracowni malarskich. Równorzędną potrzebą na
zagospodarowanie 2-3 kondygnacji są przestrzenie co-workingowe, biurka do pracy i szafki
na wynajem, sale do pracy warsztatowej “czystej”, stwarzające możliwość przeprowadzenia
spotkań biznesowych, sal o charakterze rotacyjnym. Urząd Miasta Stołecznego Warszawa w
projekcie „Centrum Kreatywności Nowa Praga przewidział możliwość zapewnienia sal prób
(tanecznych lub muzycznych) jednak pomysł ten w trakcie procesu planowania
partycypacyjnego znalazł jedynie od jednego do kilkorga zwolenników.
Górna kondygnacja oraz strych a także przestrzenie parterowe mają być powszechnie
dostępne i pełnić funkcje wizytówki miejsca, przestrzeni wystawienniczych, socjalnych.
Pojawiły się pomysły otwartych kuchni, luksusowej gastronomii z widokiem na Pragę, sauny.

11.3 DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENI CK NOWA PRAGA
Wśród mechanizmów korzystania z przestrzeni, najwięcej kontrowersji wzbudziły kwestie
związane z dostępnością powierzchni. Większość osób zainteresowanych realizacją
wyspecjalizowanej działalności rzemieślniczej postulowała stworzenie klastra wytwórców, z
większością sprzętów i maszyn w rękach prywatnych i wymianie usług i doświadczeń w
ramach koleżeńskich form pomocy. Pojawiły się liczne głosy o możliwości otwarcia
warsztatów dla osób chcących się uczyć rzemiosła na warunkach relacji mistrz-uczeń.
Dyskusyjną kwestią była dostępność narzędzi dla osób nie posiadających umiejętności
korzystania z nich, a także obaw przed kradzieżą. Wywiązała się również rozmowa o
możliwości stworzenia galerii, w której rzemieślnicy i artyści mogliby wystawiać swoje prace.
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Uczestnicy spotkania, posiadający doświadczenie korzystania z modeli zarządzania
przestrzeni dla działań twórczych z Wolnego Jazdowa, zaproponowali Mechanizm
wymiennika- kredyty (punkty) które można otrzymać oferując coś (przestrzeń/ usługę), a w
ramach uzyskanych punktów liczyć na zamienne korzyści (inną usługę np. graficzną lub
preferencyjne warunki najmu). Postulatem wspólnym dla wszystkich grup roboczych, było
stworzenie punktu informacyjnego, który pomagałby nowym osobom zorientować się w
ofercie CK Nowa Praga i możliwościach korzystania z niej.
Pojawiła się propozycja stworzenia inkubatora dla NGO, a także rezydencji dla działań
artystycznych. Rzemieślnicy podali przykłady szerokiej oferty infrastrukturalnej, finansowanej
ze środków publicznych dla trzeciego sektora. Rzemieślnicy dodali, że zapotrzebowanie na
pracownie o rozsądnym czynszu w Warszawie jest tak rozległe, że sama grupa
rzemieślników mogłaby wypełnić obydwa budynki przy Targowej 80a oraz Inżynierskiej 3.
W związku z faktem, że planowana inwestycja Centrum Kreatywności Nowa Praga będzie
realizowana w całości ze środków publicznych, rozmawialiśmy o wariantowych
mechanizmach udostępnienia części przestrzeni Centrum dla działań otwartych. Wśród
propozycji pojawiły się m.in. program praktyk dla studentów-wolontariuszy jako opiekunów
części wspólnych, oferta dla NGOsów, działających na rzecz wzmocnienia sektora
przedsiębiorców lub/i poszerzających ofertę dla okolicznych mieszkańców.

Pojawiła się również propozycja zaproszenia dużych inwestorów jak np. fundacji
korporacyjnych do współtworzenia klastra, ale koncepcja nie znalazła wielu zwolenników
wśród uczestników spotkania. Na spotkaniu podsumowującym większość uczestników
optowała za powstaniem zarządu wyłonionego wśród użytkowników powierzchni CK Nowa
Praga. Dyskutowany również był wariant, w którym przynajmniej częścią powierzchni miałby
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zarządzać ich dysponent, czyli Urząd Miasta Stołecznego Warszawa. Kilkoro uczestników
spotkania odwołało się do osobistych złych doświadczeń w kontakcie administracją
publiczną, w związku z tym główną rekomendacją tych osób (przy braku sprzeciwu z sali)
było powołanie Zarządu wśród użytkowników, znających specyfikę branży i miejsca.

12 DODATKOWE POSTULATY
Pojawiła się rekomendacja na przeznaczenie parterów budynków jako przestrzeni
skupiających wiele funkcji. Wśród uczestników różnych grup wracał postulat stworzenia
wielofunkcyjnej klubokawiarni, ze sceną, kinem, ogólnodostępnej, łączącej potrzeby
wszystkich grup, a także otwartej na mieszkańców i działania z mieszkańcami.
Pomysł na stworzenie oferty noclegowej został zastąpiony pomysłem stworzenia punktu
informacyjnego, w którym będzie można się dowiedzieć o możliwościach korzystania z CK
Nowa Praga, a także skorzystać z istniejącej już okolicznej oferty gastronomicznonoclegowej.
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CZĘŚĆ IV:
REKOMENDACJE
Wszystkie postulaty, zapisane w niniejszym rozdziale jako rekomendacje (za wyjątkiem
wytycznych dotyczących udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami) wypłynęły od
uczestników warsztatów podczas spotkań zmierzających do partycypacyjnego zaplanowania
Centrum Kreatywności Nowa Praga. Wyniki pracy w grupach roboczych były na tyle
konsensualne, że doprowadziły do wypracowania spójnej koncepcji zarówno funkcjonalnej
jak i estetycznej. Wariantowo potraktowaliśmy „Funkcje ruchome”, tj takie, które mogą
zostać uwzględnione w finalnej koncepcji architektonicznej zamiennie w kilku
przestrzeniach. Wśród nich znajdują się m.in. funkcje gastronomiczne (z wyłączeniem
Czerwonego Roweru, który ma zostać tu, gdzie znajduję się obecnie), funkcje
wystawiennicze, konferencyjne czy kawiarniane, sauna i otwarte kuchnie z pomieszczeniami
socjalnymi. Wspomniane warianty zostały szczegółowo opisane w Części III raportu,
rozdziałach poświęconym omówieniu postulatów i propozycji rozwiązań uczestników
konsultacji.

13 KLUCZOWE POTRZEBY UCZESTNIKÓW KONSULTACJI, JAKIE
MA ZASPOKOIĆ CENTRUM KREATYWNOŚCI NOWA PRAGA
1. Stworzenie miejsc dla rzemiosła;
2. Wygenerowanie nowego modelu przestrzeni wymiany umiejętności i wiedzy dla
klastra rzemieślników i osób chcących nabywać rzemieślnicze umiejętności;
3. Stworzenie wspólnej, zapraszającej przestrzeni dla nowoprzybyłych przedsiębiorców,
a także tradycyjnych rzemieślników i mieszkańców, w której każdy czuje się “u
siebie”.

14 KLUCZOWE OBAWY UCZESTNIKÓW KONSULTACJI W
KONTEKŚCIE INWESTYCJI CENTRUM KREATYWNOŚCI NOWA
PRAGA
1. Obawa przed przeinwestowaniem obiektu, które wygeneruje zbyt wysokie koszty dla
warszawskich rzemieślników;
2. Obawa o ograniczoną / nierówną dostępność mieszkańców i drobnych
przedsiębiorców, związaną z wysokimi kosztami utrzymania i komercyjnym
charakterem przedsięwzięcia (obawa przed gentryfikowaniem Pragi Północ);
3. Niepewność związana z brakiem kontroli społecznej nad kolejnymi etapami
planowania CK Nowa Praga, a także wyborem operatora zarządzającego obiektem i
narzuconymi przez niego warunkami przyznawania pomieszczeń.
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15 KLUCZOWE POSTULATY I REKOMENDACJE
1. Potrzeba wypracowania innowacyjnego modelu funkcjonowania miejsca, odrębnego
od Centrum Kreatywności Targowa 56; którego tożsamość i charakter wyznaczą
pracownie rzemieślnicze, a więc surowość, przystępne koszty najmu, miejsce
kształtowane przez użytkowników.
2. Zapewnienie pracowni dla rzemieślników jest potrzebą, którą wyraziła najliczniejsza
grupa uczestników. Rekomendacja wynajmu na min. 3-5 lat, optymalnie 10 lat (dla
branż wymagających inwestycji/ narzędzi);
3. Propozycja osadzenia funkcji zgodnie z nazwami ulic; na Targowej pracownie dla
rzemieślników nie generujące hałasu, a także sale konferencyjne, przestrzenie do
spotkań warsztatowych, funkcje usługowo-handlowe (klubokawiarnia, gastronomia,
przestrzenie wystawiennicze) na Inżynierskiej funkcje wytwórcze, pracownie tzw.
głośnie i brudne, z możliwością wprowadzenia ciężkiego sprzętu;
4. Usytuowanie przestrzeni adresowanych dla możliwie szerokich grup użytkowników i
mieszkańców na podwórzach a także na dolnych kondygnacjach budynków i
najwyższej kondygnacji Targowej 80a. Stworzenie na podwórzach strefy buforowej,
wypoczynkowej (otwarcie na podwórza i przeszklenia pawilonów powstałych w
okresie powojennym, tworzenie ogólnodostępnej zieleni, ogrodów społecznych i
małej architektury przyjaznej dla rodzin z dziećmi, ogródka piwnego dla
mieszkańców).
5. Otwarcie terenu i stworzenie pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego pomiędzy
ulicami Targową a Inżynierską prowadzonego poprzez przejazdy bramne natomiast
w oficynie Inżynierskiej 3 z powodu braku takiego przejazdu, ciąg taki można
prowadzić poprzez wewnętrzny ogólnodostępny pasaż. Ze względu na różnicę
poziomów pasaż wewnętrzny należałoby wyposażyć w niezbędne urządzenia do
pokonywania wysokości takie jak rampy i schody.
6. Wyprowadzenie ruchu samochodowego (transportów i dostaw) na poziom -1, z
dojazdem usytułowanym pod podwórzem Targowej 80a.
7. Troska o zachowanie estetycznej spójności całego kompleksu (surowość cegieł,
przeszklenia, otwartość i zieleń).
8. Zachowanie partycypacyjnego charakteru procesu planowania na dalszych etapach
realizowania inwestycji. „Kamieniami milowymi” będą rozstrzygnięcie konkursu na
koncepcję architektoniczną kompleksu Centrum Kreatywności, możliwość kontroli
społecznej na etapie poszczególnych etapów prac wykonawczych, jawność dalszych
etapów postępowania; przeprowadzenie konsultacji na model zarządzania
kompleksem, przejrzystość mechanizmów wyboru Operatora, a przede wszystkim
podczas przydzielania lokali przyszłym użytkownikom. Pojawiła się również
propozycja podpisania umów przedwstępnych z osobami, które poświęciły
(zainwestowały) swój czas, biorąc aktywny udział w procesie planowania
partycypacyjnego w kolejne 4 soboty.
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16 OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W celu spełnienia wymogów powszechnej dostępności budynków i przestrzeni publicznych
dla osób o ograniczonej sprawności: zarówno osób niepełnosprawnych stale lub czasowo,
jak i osób starszych, osób z małymi dziećmi lub obciążonych bagażem należy stosować
przepisy Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, z późniejszymi zmianami. Wskazane jest w miarę możliwości stosowanie
wytycznych do projektowania zawartych w Normie ISO 21542:2011 Building construction Accessibility and usability of the built environment

17 ESTETYKA
Wśród postulatów estetycznych zdecydowaną rekomendacją była konsekwencja w
utrzymaniu jednego stylu, grupa uczestników konsultacji, projektująca CK Nowa Praga
postawiła na surowość (cegła, tożsamość miejsca, związaną z funkcjami wytwórczymi),
modernistyczny rodowód (maksymalne przeszklenia, zieleń) i przyjazny charakter
przestrzeni wspólnych z wyspecjalizowaną ofertą rekreacyjno-wypoczynkową jak ścianka
wspinaczkowa dla dzieci, strefa wypoczynku połączona z funkcją sportową, zieleń miejska o
charakterze użytkowym
(społeczne ogródki warzywne, zadaszone miejsca spotkań,
ogólnodostępne przestrzenie zielone). Pojawił się również postulat planowania z
wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, jako przykłady dobrych praktyk stosowania
rozwiązań z poszanowaniem dla zrównoważonego rozwoju, pojawiły się zielone dachy i
ogniwa fotowoltaiczne.

18 POSTULOWANE DALSZE KROKI
Uczestnicy spotkań postulowali:
1. Udostępnienie wytycznych do konkursu architektonicznego na CK Nowa Praga na
wolnej licencji Creative Commons,
2. Powołanie społecznej komisji przyszłych użytkowników CK Nowa Praga, oceniającą
koncepcje architektoniczne zagospodarowania terenu wyznaczonego w ramach
Programu Rewitalizacji jako Centrum Kreatywności Nowa Praga,
3. Spotkania z potencjalnymi użytkownikami na etapie opracowywania koncepcji
obiektu przez architektów,
4. Oddanie części przestrzeni obiektów do prototypowania przez jego przyszłych
użytkowników na czas trwania prac remontowych, co zagwarantuje możliwość
testowania rozwiązań przed działaniami inwestycyjnymi,
5. Konieczność informowania o kolejnych krokach i jednostkach Urzędu Miasta
Warszawa, zajmujących się CK Nowa Praga.
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APPENDIX
19 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:
1. Ilustracja koncepcji zagospodarowania terenu, wynikająca z rezultatów prac grup
roboczych w ramach konsultacji „Zaplanujmy Centrum Kreatywności Nowa Praga”,
2. Opracowanie treści z ankiet,
3. Plakaty i ulotki, printscreeny z portali z zamieszczonymi informacjami,
4. Wykaz działań komunikacyjnych Agencji Business & Culture,
5. Plik ze zdjęciami z flipczartów, ilustrujących pracę grup roboczych,
6. Stenogram dyskusji ze spotkania podsumowującego 8 kwietnia.
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