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1| O KONSULTACJACH

TERMIN KONSULTACJI
29 września 2018 r.
PRZEDMIOT KONSULTACJI
Koncepcja zagospodarowania terenu wzdłuż linii kolejowej przy ul. Małachowskiego pomiędzy
ulicą Dworcową a Pułaskiego.
ZAKRES KONSULTACJI
Sposób zagospodarowania terenu będącego przedmiotem konsultacji.
CEL KONSULTACJI
Rozpoznanie potrzeb mieszkańców.
Włączenie mieszkańców we współdecydowanie o miejscu swojego zamieszkania.
Ocena zaproponowanych czterech koncepcji warsztatowych.
EFEKT KONSULTACJI
Raport, który stanowić będzie załącznik do konkursu.
ADRESACI KONSULTACJI
Mieszkańcy Wrocławia, w szczególności okolic wspomnianego terenu.
KANAŁY DOTARCIA
Media społecznościowe, plakaty rozwieszone na klatkach schodowych domów przy
Małachowskiego (ok. 25 szt.) oraz ulotki wrzucone do skrzynek tychże (ok. 200).
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2| FORMY KONSULTACJI

1. SPOTKANIE KONSULTACYJNE >>> s. 8
W dniu 29 września 2018 r. w Sali Sesyjnej Dworca Głównego we Wrocławiu zorganizowano
spotkanie konsultacyjne. Cztery pracownie projektowe zaprezentowały koncepcje:
I.
II.
III.
IV.

LAX | Anna Grajper i Sebastian Dobiesz;
Menthol Architects | Liliana Krzycka i Rafał Pieszko;
PORT | Józef Franczok i Marcin Kolanus;
Anna Okoń i Marta Dąbrowska.

Po każdej prezentacji umożliwiono uczestnikom skomentowanie danej koncepcji, zgłoszenie
uwag, opinii, propozycji lub zadanie pytań. Na koniec przeprowadzono otwartą dyskusję, podczas
której również zgłoszono szereg uwag. Wszystkie uwagi zostały zapisane na kartkach
i zawieszone na tablicy. Po tej części nastąpiła część rozmów w kuluarach. Uczestnicy mogli
dopisać jeszcze swoje inne uwagi oraz porozmawiać z projektantami.
W spotkaniu wzięło udział ok. 55 osób.

2. GŁOSOWANIE WŚRÓD PUBLICZNOŚCI >>> s. 12
Osoby biorące udział w spotkaniu konsultacyjnym mogły także zagłosować na propozycję grupy
warsztatowej, którą uznali za najlepszą.

W głosowaniu wzięły udziały 23 osoby.
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3| ZGŁOSZONE UWAGI, OPINIE, PROPOZYCJE

1. Sprzeciw przeciwko wyburzeniu budynku poczty.
2. Proponowane schody łączące plac przed budynkiem Dworca z przejściem na tyłach
budynku poczty nie będzie uniwersalny. Będzie nie wygodny dla niepełnosprawnych.
3. Nie powinno się pozbywać istniejących na tym terenie drzew.
4. Drzewa powinny mieć przewidzianą ochronę. Powinno być jak najmniej betonu.
5. Peron pocztowy być może będzie mógł służyć PKP jako nowy peron.
6. Zwężenie Pułaskiego może spowodować negatywne skutki dla tranzytu.
7. Propozycja zwężenie ulicy Pułaskiego jest pozytywna.
8. Wątpliwość czy rosnące obecnie topole nie zasłaniają architektury na tym terenie.
9. Wyburzenie pobocznych obiektów może wyeksponować główny gmach dawnego Dworca
Górnośląskiego.
10. Tak dla galerii sztuki i pracowni rzemieślniczych.
11. Tak dla zagęszczenia zabudowy po drugiej stronie Małachowskiego, bo daje to charakter
bardziej śródmiejski.
12. Wokół budynków powinna dominować powierzchnia zielone, nie zaś betonowa lub
granitowa. Teren zielony ponadto powinien być otwarty od strony ulicy.
13. Ulica Małachowskiego powinna być zwężona, a jej chodniki szersze.
14. Nadbudowy zabytków są wątpliwe.
15. Pozostawienie obecnej funkcji domu dla bezdomnych jest pozytywne.
16. Budynki usytuowane na tym terenie wraz z peronem pocztowym są idealnym miejscem
dla muzeum kolejnictwa.
17. Perony pocztowe są ważne do zachowania ze względu na wartość historyczną.
18. Budynek poczty nie powinien być wyburzony, ale powinno się przywrócić jego oryginalny,
pierwotny wygląd.
19. Tak dla dominanty urbanistycznej przy torach kolejowych przy Pułaskiego, nie dla
dominanty planowanej z kamienicy.
20. Konieczne projektowanie uniwersalne.
21. Należy uwzględnić projektowanie uniwersalne.
22. Teren pomiędzy budynkami po drugiej stronie ulicy Pułaskiego wykorzystywany jest przez
rolkarzy i jeżdżących na rowerach BMX. Powinno się uwzględnić dla nich miejsce.
23. Propozycja umieszczenia tu funkcji kulturalnej jest pozytywna.
24. Strefa między omawianą zabudową a aktywnymi liniami kolejowymi dla ludzi!
25. Skatepark. Skateplaza. OK!
26. Projekt menthol architects jest dla mnie najlepszy.
27. Żadnych bezdomnych w okolicach dworca!
28. No cars!
29. Uwzględnienie interesu inwestora prywatnego nieruchomości. Podniesienie wartości
nieruchomości dla celów komercyjnych.
30. Czy istnieją plany zmiany zabudowy mieszkaniowej w obszarze ulic Małachowskiego,
Dąbrowskiego, Pułaskiego?
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Po spotkaniu dwie osoby zdecydowały się dosłać rozszerzenie swoich uwag.

1. Przedstawiciel Klubu Sympatyków Kolei

Na spotkaniu konsultacyjnym w imieniu Klubu Sympatyków Kolei zwróciłem się z pytaniem czy
istnieje szansa organizacji siedziby dla Muzeum Kolejnictwa w ramach projektu
zagospodarowania tego terenu. Nasz klub istnieje od ponad 25 lat. Od 2006 roku jesteśmy
organizacją pożytku publicznego. W 2009 roku Klub przystąpił do organizacji muzeum
o regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum powstało,
ale do dziś nierozwiązanym problemem jest możliwość jego godnej lokalizacji na obszarze
Wrocławskiego Węzła Kolejowego. Klub posiada usystematyzowaną kolekcję muzealną
historycznego taboru kolejowego. W jej skład wchodzi obecnie 12 lokomotyw (w tym czynny
parowóz) oraz ponad 80 wagonów osobowych i towarowych eksploatowanych w Polsce przez
PKP, a wcześniej przez koleje niemieckie. Posiadana przez nas kolekcja taboru pochodzi z lat
1900–1970 Tabor wyprodukowany był przez wytwórnie pruskie i niemieckie oraz polskie na
Dolnym Śląsku. W naszej kolekcji szczególne miejsce zajmują wagony zbudowane we Wrocławiu
(LHW, a później Pafawag oraz ZNTK Wrocław). Klub we własnym zakresie dokonuje napraw,
konserwacji i renowacji oraz zajmuje się utrzymaniem zabytkowych pojazdów kolejowych dzięki
czemu pozostałe eksponaty z klubowej kolekcji zostają przywrócone do muzealno – turystycznej
eksploatacji. Od wielu lat organizujemy imprezy kolejowe przeznaczone dla szerokiej rzeszy
publiczności. Klub posiada prężnie działającą sekcję modelarską w posiadaniu której jest ciągle
rozwijana kolejowa makieta modułowa w skali 1:87.

2. Przedstawiciel inwestora budynku przy Małachowskiego 11

Zaznaczamy, że chcielibyśmy czynnie uczestniczyć w pracach projektowo-koncepcyjnych, które
mogły by przyczynić się pozytywnie do aktualizacji MPZP dla w/w obszaru. Jako spółka
inwestycyjna w związku z niedawnym zakupem przedmiotowej nieruchomości chcielibyśmy
zaprezentować swoją wizję zabudowy (zob. s. 10 raportu) odnoszącą się do gruntu, którego
jesteśmy właścicielem. Będziemy wdzięczni za przedłożenie naszej koncepcji grupom pracującym
nad projektem oraz możliwie jak najszersze jej uwzględnienie.
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Materiały inwestora: WRI Investment sp. z o.o. sp. k., ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki, z siedzibą:
ul. Wojska Polskiego 34, 05-091 Ząbki. Projekt: 2SIGMA sp. z o.o., mgr. inż. arch. Arkadiusz Łukawski.
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WNIOSKI

1. Uczestnicy spotkania podkreślili, że obecnie na tym terenie wartością jest architektura
oraz zieleń. Stąd zaznaczono potrzebę zachowania obu elementów. Dużą wartość według
uczestników stanowią perony pocztowe oraz budynek dawnego dworca.
2. Preferowanym sposobem zagospodarowania terenu jest według uczestników utrzymanie
terenów
zielonych
oraz
minimalizowanie
powierzchni
utwardzonych
(betonownych/granitowych). Proponowano także otwarcie tej przestrzeni na ulicę.
3. Zaakceptowano możliwość wyburzenia budynków usytuowanych po obu stronach
gmachu dawnego Dworca Górnośląskiego. Odmienne zdanie dotyczyło budynku poczty –
proponowano jego wyburzenie i wzniesienie nowej zabudowy, jak i odtworzenie jego
elewacji.
4. Podkreślono potrzebę
architektonicznych.

projektowania

uniwersalnego,

a

więc

unikania

barier

5. Zwrócono uwagę, iż pozostawienie obecnej funkcji domu dla bezdomnych jest
pozytywne.
6. Z aprobatą przyjęto propozycję zaplanowania funkcji kulturalnej (np. galerie sztuki,
pracownie rękodzielnicze).
7. Konkretną propozycją było usytuowane na tym terenie muzeum kolejnictwa.
8. Zaprojektowanie dominanty urbanistycznej przy torach kolejowych przy Pułaskiego
spotkało się z przychylnością, w odróżnieniu od propozycji nadbudowy istniejącego
budynku poczty.
9. Z aprobatą przyjęto propozycje udostępnienia terenu pomiędzy budynkami a torami
kolejowymi, na tyłach istniejących obiektów.
10. Zwrócono uwagę, iż teren pomiędzy budynkami po drugiej stronie ulicy Pułaskiego
wykorzystywany jest przez rolkarzy i jeżdżących na rowerach BMX. Dlatego powinno się
uwzględnić dla nich miejsce również na terenie przy Małachowskiego.
11. Przedstawiciel inwestora budynku przy Małachowskiego 11 przedstawił swoją koncepcję
dominanty usytuowanej w tym miejscu.
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4| GŁOSOWANIE WŚRÓD PUBLICZNOŚCI

Lp.

Nazwa pracowni

1

LAX | Anna Grajper i Sebastian Dobiesz

2

Menthol Architects | Liliana Krzycka i Rafał Pieszko

3

PORT | Józef Franczok i Marcin Kolanus

4

Anna Okoń i Marta Dąbrowska

12

Liczba głosów

Miejsce

5

II

9

I

4

III

5

II

Organizator konsultacji
Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział Wrocław
Prezes: Daria Kieżun

Koordynator konsultacji
Krzysztof Ziental
Współpraca
Maciej Hawrylak (SARP) | Agnieszka Cieślak (SARP) | Aleksandra Kłodowska (SARP)
Fotografie
Sabin Kluszczyński (s. 6–7, 12)

Opracowanie raportu
Krzysztof Ziental
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Wrocław | październik 2018
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