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Drodzy Czytelnicy!

Po 15 latach od uchwalenia Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego sto-
imy w Podkowie Leśnej przed wyzwaniem jego ak-
tualizacji. Wynika to z konieczności dostosowania się 
do aktualnych przepisów prawa, zmian w zewnętrz-
nym otoczeniu, wyższej świadomości społecznej. 
Studium, miasta jest dokumentem obligatoryjnym, 
obok strategii rozwoju najważniejszym, a przy tym 
nie tylko pokazuje obrane cele działania ale i drogę, 
jaką chcemy je osiągnąć. Gmina, której część obszaru 

jest niezagospodarowana, ma zazwyczaj rezerwy do ekspansji, rozwoju przemy-
słowego, technologicznego czy rolniczego. Ale co wymyślić w gminie, która od 
początku swojego istnienia, czyli od 90 lat ma zdeterminowane, zaplanowane 
i konsekwentnie realizowane zagospodarowanie w obrębie swoich granic admi-
nistracyjnych? Wydawałoby się, że każde kolejne studium gminy może być tylko 
kalką wcześniejszego. Chyba, że ktoś zdecydowałby się na rewolucję. Każdy 
samorząd, zlecając opracowanie studium, dostanie od wykonawcy kilka wersji 
takiego dokumentu. Jednak zawsze będzie to opracowanie wykonane przez ten 
sam zespół, z taką samą wrażliwością, wyobraźnią i umiejętnościami. Dlatego 
zorganizowanie konkursu dla studentów Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej wydało mi się świetnym pomysłem. Z jednej strony, dla zama-
wiającego wynik nie jest wiążący, a z drugiej, jest niebywałą okazją otrzymania 
więcej materiału do dyskusji niż w tradycyjnej drodze zamówień publicznych. 
Podkowa Leśna obchodzi w tym roku swoje 90-lecie. Howardowska idea miasta-
-ogrodu, dzięki efektowi synergii największych zalet miasta i wsi, kształtowania 
jakości życia pod kątem ekologicznym i społecznym została w naszym mieście 
z powodzeniem zrealizowana. Naszą wizytówką są zabytkowe wille z pierwszej 
połowy XX wieku, sąsiadujące ze współcześnie budowanymi domami, w pełnej 
symbiozie z przyrodą. 
W naszym małym mieście już dawno powstało społeczeństwo w pełni obywatel-
skie, czyli takie, do którego dopiero dążą miasta na terenie naszego kraju. Zaan-
gażowanie mieszkańców w sprawy i przyszłość miasta wyraża się nie tylko ich 
społeczną czy wyborczą aktywnością. Identyfi kujemy się z miejscem, za każdym 
razem prowadzimy szeroki dyskurs społeczny o niemal każdej decyzji dotyczącej 
przyszłości miasta. Jesteśmy przywiązani do standardów partycypacji społecznej 
i jawności oraz transparentności podejmowanych decyzji. Dlatego poprzeczka dla  
studentów była ustawiona bardzo wysoko. Wymagano od nich nie tylko wiedzy 
z zakresu historii architektury, socjologii czy planowania przestrzennego, ale 
i uspołecznienia całego procesu przygotowywania prac konkursowych. Na zor-
ganizowanych spotkaniach studenci otrzymali  maksymalnie dużo wiadomości 
o mieście, tak aby mogli spojrzeć na Podkowę Leśną z różnych perspektyw osób 
w niej mieszkających. Od tych, których marzeniem jest jedynie to, aby „było jak 
zawsze”, poprzez surowe i bezkompromisowe idee stawiające życie zgodnie z na-
turą ponad wszystko, po osoby oczekujące miasta nowoczesnego, zmieniającego 
się z duchem czasu, jednak nic nie tracącego ze swojego uroku i charakteru. 

Pół roku trwały prace studentów, legitymujących się już tytułami „inżyniera 
architekta”, pod okiem wykładowców Katedry Projektowania Urbanistycznego 
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i Krajobrazu Wiejskiego. Grupie tej przewodził kierownik Katedry prof. dr. hab. 
arch. Sławomir Gzell, a w jej skład wchodzili: dr hab. arch. Krystyna Guranow-
ska- Gruszecka, prof. PW, mgr inż. arch. Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska, 
dr inż. arch. Maciej Lasocki i mgr inż. arch. Grzegorz A. Buczek, który zadbał, 
zaplanował i przypilnował od strony organizacyjnej, aby konkurs dotarł do 
szczęśliwego fi nału. Okazało się, że w efekcie miasto otrzymało jedenaście prac 
konkursowych, więcej niż początkowo zakładano. Według pierwszych propozycji 
każda praca miała składać się z dwóch plansz zawierających wizualizację studium, 
tymczasem otrzymaliśmy, oprócz materiału analitycznego, bazy danych, po cztery 
do sześciu plansz ilustrujących każdy z pomysłów planistycznych. 

Włączenie mieszkańców o krańcowo różnym podejściu do życia w Podkowie 
Leśnej, opieka merytoryczna tak znakomitych fachowców, dobór zaproszonych 
gości oraz sama formuła konkursu – współzawodnictwo pomiędzy zespołami - dały 
kapitalny efekt. Otrzymaliśmy warianty studium różniące się w sposobie podejścia 
do problemów naszego miasta, ale oparte o wspólnie przyjęte uwarunkowania, 
podobnie zdefi niowane ograniczenia, warunki brzegowe, szanujące dziedzictwo 
kulturowe i walory przyrodnicze. Duża w tym zasługa akademików, którzy nie 
narzucali swoich pomysłów i nie ograniczali wyobraźni studentów, a jedynie 
i aż udzielali bardzo dobrego wsparcia merytorycznego i warsztatowego, dzieląc 
się ze studentami zarówno swoim dorobkiem naukowym jak i doświadczeniem 
praktycznym. Ofi cjalne ogłoszenie wyników, połączone z prezentacją prac, cie-
szyło się tak samo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, jak pierwsze 
spotkanie ze studentami. Radni Rady Miasta Podkowa Leśna zorganizowali 
specjalne posiedzenie komisji. Na skutek sugestii ze strony uczestników spotkań, 
prace konkursowe są dostępne w zakładce na stronie www miasta, z możliwością 
komentowania i zostawiania uwag. Cel został osiągnięty nie tylko dlatego, że 
rozstrzygnęliśmy konkurs, ale poprzez wywołanie dyskusji społecznej o zagospo-
darowaniu przestrzennym Podkowy. Współpraca w tym zakresie z Politechniką 
Warszawską dała bardzo ciekawy materiał, który zostanie wykorzystany w dal-
szych pracach planistycznych dla naszego miasta.

Artur Tusiński
Burmistrz Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna 
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Szanowni Państwo!

Leśna Podkowa od początku swojego istnienia, czyli 
od późnych lat dwudziestych ubiegłego stulecia, budzi 
jak najlepsze skojarzenia. Po parcelacji i budowie we-
dług zasad Howardowskiego miasta-ogrodu odniosła 
sukcesy na najważniejszych polach, o jakich zwykle 
rozmawiali i rozmawiają najczęściej planiści miejscy. 
Była zarówno sukcesem w kształtowaniu miejskiej 
przestrzeni, jak i sukcesem komercyjnym, jak byśmy 
to dziś powiedzieli. Ale najważniejsze jest to, że zarów-
no tuż po realizacji jak i dziś posiada najważniejszy 

atrybut opisywanego przez Ebenezera Howarda miasta-ogrodu: stała się miej-
scem, w którym wykształciła się współdziałająca społeczność.

Wydaje sie bowiem, że mieszkańcy Podkowy Leśnej bardzo dobrze wiedzą, 
w jakim środowisku przebywają. Znają wartości miejsca, w którym mieszkają 
i chcą świadomie je podtrzymywać. Wiedzą, jaką pozycję w historii budowy miast 
zajmuje ich miasto, wiedzą czym był i jest ruch miast-ogrodów, znają zasady 
gospodarowania w miastach, jakie obejmuje - i nie mają zamiaru stracić tego 
wszystkiego przez nierozważne ruchy inwestycyjne. A takie można by odnaleźć 
w innych miastach tej samej grupy, w Polsce i za granicą.

Ale świadomość mieszkania w miejscu szczególnym ma też inną stronę, otóż może 
powodować zastój wynikający z obawy, że jakikolwiek ruch zmieniający miasto 
spowoduje zniszczenie jego wartości. A przecież czas niesie nieuniknioną potrzebę 
zmian, zmieniają się warunki życia, potrzeby, pojęcia, technologie, przemianom 
ulega świat wokół naszego miasta. Inaczej pracujemy, w inne miejsca i czym in-
nym jeździmy, wszystko jest nie tak, jak było w czasie, kiedy miasto powstawało. 
Trzeba wyraźnie powiedzieć, że od umiejętności odnalezienia się w tym nowym 
otaczającym nas świecie zależeć będzie przyszłość miasta. Podkowa Leśna nie 
jest tu wyjątkiem. Przeciwnie, będąc zabytkiem urbanistyki (trzeba to śmiało 
powiedzieć) jest też miejscem zamieszkiwania tysięcy ludzi, jest jednocześnie 
miejscem „świątecznym” i „codziennym”. Jak pogodzić oba byty? Jak pogodzić 
chęć wzrastania z koniecznością rozwoju? To są zadania i dla mieszkańców, i dla 
władz miasta. 

Pogodzić trzeba bowiem ostrożność z odwagą, myślenie o drobiazgach z myśle-
niem o całości miasta. Żeby zawęzić pole rozważań do spraw przestrzennych, 
trzeba stwierdzić, że jest to klasyczne zadanie, w którym planowanie i projektowa-
nie urbanistyczne łączy się z projektowaniem architektonicznym. Tak, w Leśnej 
Podkowie architektura i urbanistyka są jednością. I teraz z tej konstatacji trzeba 
wyciągać wnioski. I pytać kogo się da, cóż to za wnioski być mogą?

Dobrze się stało, że władze miasta zdecydowały się zapytać także tych, którzy 
w przyszłości będą podejmować takie decyzje, być może także właśnie w Podko-
wie Leśnej. Chodzi o decyzję, aby razem z naszą Katedrą zorganizować konkurs 
studencki, którego wynikiem byłoby odnalezienie nowych? – innych? – strategii 
rozwoju miasta. Musze przyznać, że i studenci i pracownicy Katedry zaczynając 
tę pracę byli jednocześnie dumni z tego, iż to właśnie z nami miasto w osobie 
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burmistrza Artura Tusińskiego nawiązało współpracę, z drugiej strony, czuli-
śmy respekt, jaki budzić musi tak trudny temat, no i za wszelką cenę chcieliśmy 
uniknąć jakiejkolwiek „wpadki”. Czy się udało? Na pewno nie zwiodło miasto, 
dostarczając wszystko, co do projektowania było niezbędne a potem honorując 
naszych młodych projektantów – za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Trzeba jednak też powiedzieć, że także Koleżanki i Koledzy prowadzący poszcze-
gólne studenckie grupy wywiązali się z zadania znakomicie. Wreszcie studenci 
– ich pracę ocenić należy bardzo wysoko. Na następnych stronach czasopisma 
widać materialną stronę studenckiego zaangażowania, gotowe projekty, nieraz 
dość zaskakujące, ale logiczne i udokumentowane. Z tej prezentacji doświadczony 
dydaktyk odczyta także pasję, z jaką prace wykonywano, chęć zrobienia wszyst-
kiego co należy, aby osiągnąć sukces, który będzie nie tylko osiągnięciem zespołu 
projektantów, ale sukcesem miasta i uczelni. Mogę za to wszystkim podziękować, 
bo wszystko się świetnie udało.

prof. dr hab. arch. Sławomir Gzell
Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
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PODKOWA LEŚNA – JAK BUDOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ ZACHOWUJĄC TRADYCJĘ

Drugiej takiej miejscowości jak Podkowa Leśna nie 
ma w całej Polsce. Tylko tu udało się zrealizować ideę 
miasta-ogrodu. Jest to też jedyne miasto, w którym nie 
ma ani jednego bloku. Podkowa jest miejscowością inte-
ligencką. Nie znajdziemy tu rezydencji równie wielkich 
jak w Konstancinie, ale nie ma tu też wielu nowobogac-
kich. Kto zamieszka w Podkowie, szybko w nią wrasta.

Jeszcze w połowie lat 20. XX wieku rósł tu las – dziki 
i piękny. Pełen zwierząt, na które polował jego właści-
ciel, przemysłowiec i ziemianin Stanisław Lilpop. Pod-
kowa Leśna narodziła się 9 kwietnia 1925 r. Wtedy Lil-
pop i członkowie zarządu spółki Miasto Ogród „Podkowa 
Leśna” Janusz Regulski i Tadeusz Baniewicz podpisali 
akt oddający w ręce spółki przeprowadzenie rozprzedaży 
terenów Podkowy1.

Jerzy S. Majewski

NARODZINY MIASTA

Pomysł budowy miasta-ogrodu narodził się jeszcze 
przed I wojną światową. Przykład przyszedł z Anglii, 
gdzie pod koniec XIX wieku ideę miastogrodów stwo-
rzył Ebenezer Howard. W błyskawicznie rozwijających 
się, przeludnionych aglomeracjach przemysłowych Eu-
ropy hasło „mieszkać na wsi, pracować w mieście” zna-
lazło podatny grunt. W Polsce realizowano je w kilku 
miejscach, ale jedynym miastem konsekwentnie budo-
wanym w myśl Howardowskich założeń pozostała Pod-
kowa Leśna.

W maju 1925 roku ruszyły prace na trasie kolejki. 
W tym samym czasie plan miasta ogrodu opracowywał 
znakomity urbanista Antoni Jawornicki, który w pro-
jekcie wykorzystał układ polnych i leśnych dróg, cieki 
wodne i zalesione wydmy, a w środku założenia – na 
najwyższych wydmach – pozostawił 12 hektarów lasu. 
Powstał tu później miejski park ze stawem, kąpieli-

1 Jerzy S. Majewski, Spacerownik. Podkowa Leśna. Dodatek do 
Gazety Stołecznej, Warszawa, 28-06-2007.

skiem, Klubem Sportowym, kortami tenisowymi, bo-
iskiem do siatkówki i torem saneczkowym.

25 listopada 1925 roku na dzisiejszym skwerze ks. 
Bronisława Kolasińskiego wmurowano kamień węgiel-
ny pod budowę miasta; nieco później stanęła tam figura 
Matki Bożej, marmurowa rzeźba autorstwa Aurelii Ja-
worskiej. Pierwsze działki sprzedano pod koniec 1926 
roku. Kolejka EKD, od której zależała przyszłość całe-
go przedsięwzięcia, ruszyła rok później. W 1930 roku 
w Podkowie było już 98 domów. W parku miejskim sta-
nął Klub Sportowy zwany też kasynem; zaprojektował 
go Juliusz Dzierżanowski, wzorując się – podobno na 
życzenie zleceniodawców – na uzdrowiskowej architek-
turze francuskiego Vichy.

Podkowa powoli się zaludniała, przybywało stałych 
mieszkańców. W 1928 roku było ich 210, a tuż przed II 
wojną światową – jak się szacuje – około 1750. Osiedlali 
się tu przedstawiciele wolnych zawodów, przedsiębior-
cy, inżynierowie, urzędnicy wywodzący się z terenów 
wszystkich trzech dawnych zaborów. Być może w rów-
nym stopniu, jak ich własna społecznikowska postawa, 
także ideologia miast-ogrodów, zakładająca współdecy-
dowanie o sprawach miasta, a także pionierski charak-
ter leśnej osady sprawiły, że dość wcześnie wyłoniła się 

10



spora grupa aktywnych mieszkańców. I to oni zawiązali 
w 1930 roku Towarzystwo Miłośników (później Przy-
jaciół) Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, które stało się 
pierwszą organizacją samorządową na tym terenie.

Społecznym wysiłkiem trzeba było więc w pierw-
szych latach uporać się ze zwykłymi kłopotami mia-
steczka – od oświetlenia i kanalizacji po zatrudnienie 
stróżów nocnych i akcję odkomarzania. Później, gdy od 
1934 roku obowiązki te przejęła gromada, Towarzystwo 
upominało się o zatwierdzenie planu zabudowy miasta, 
a przede wszystkim o zachowanie zgodnego z zamierze-
niami charakteru Podkowy; broniło terenów zielonych 
i parku (nazwanego w tym czasie imieniem marszałka 
Józefa Piłsudskiego) przed zakusami parcelacyjnymi.

Miasteczko żyło swoim życiem; rodziły się nowe 
potrzeby – w 1933 roku biskup Antoni Szlagowski 
poświęcił nowy kościół (do 1951 roku Podkowa nale-
żała do parafii brwinowskiej) zaprojektowany przez 
Brunona Zborowskiego, z freskiem i witrażami autor-
stwa Jana Henryka Rosena, wybudowany staraniem 
społecznego komitetu, a zwłaszcza Haliny Regulskiej, 

żony Janusza, dyrektora spółki Siła i Światło i właści-
ciela sąsiadującego z Podkową Zarybia. Kościół po-
wstał z funduszy uzyskanych dzięki między innymi 
Automobilklubowi Polskiemu i Aeroklubowi Rzeczy-
pospolitej Polskiej i otrzymał wezwanie św. Krzysz-
tofa, patrona podróżnych. Przy tej okazji odbyło się 
pierwsze poświęcenie pojazdów mechanicznych, któ-
re zapoczątkowało pielęgnowaną do dziś tradycję co-
rocznego Autosacrum.

Nie udało się natomiast zbudować szkoły. Podko-
wiańskie dzieci uczyły się w prywatnej szkole Marii 
Knoff albo w Brwinowie lub Milanówku.
Życie towarzyskie koncentrowało się w Klubie Spor-

towym; tu odbywały się przedstawienia, wieczorki bry-
dżowe; grano w ping-ponga, tenisa i siatkówkę. Wiele 
imprez inicjowało Koło Młodzieży przy Towarzystwie 
Przyjaciół; wiosną 1937 roku skupiało 72 osoby, czyli 
niemal całą podkowiańską młodzież w wieku 14–18 lat. 
W tak niewielkiej miejscowości istniały koła Ligi Mor-
skiej i Kolonialnej, Ligi Ochrony Powietrznej i Prze-
ciwgazowej oraz Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet; 
poza tym Stowarzyszenie Męskiej Młodzieży Katolic-
kiej i Ochotnicza Straż Pożarna; podkowianie wpłacali 
też na pomoc zimową dla bezrobotnych.

Od pierwszych lat istnienia Podkowa gromadziła 
bowiem spore grono prawdziwych społeczników, któ-
rzy – mimo często wysokiego statusu – pracę na rzecz 
swojego środowiska uważali za oczywisty obowiązek. 
W tradycję zapoczątkowaną przez Tadeusza Baniewi-
cza, Janusza Regulskiego, Karola Bertoniego, ks. rek-
tora Bronisława Kolasińskiego, Mieczysława Szydłow-
skiego czy Krystynę i Wincentego Latoniów do dziś 
wpisują się kolejne pokolenia mieszkańców miasta.

Podkowa od początku miała silne związki ze śro-
dowiskiem literackim. Mieszkał tu Benedykt Hertz, 
Irena Krzywicka; przyjeżdżali m.in. Antoni Słonim-
ski, Jerzy Andrzejewski, Jan Parandowski, Ksawery 
Pruszyński i Tadeusz Boy-Żeleński. Przede wszystkim 
jednak w Stawisku, wydzielonym przez Lilpopa z par-
celowanych terenów, osiedli Anna z Lilpopów i Jaro-
sław Iwaszkiewiczowie. Tutaj, a wcześniej w willi Aida, 
odwiedzali ich: Jerzy Liebert, Jan Lechoń, Stanisław 
Baliński, Jerzy Mieczysław Rytard z żoną Heleną, Mie-
czysław Grydzewski, Krzysztof Kamil Baczyński; póź-
niej Pola Gojawiczyńska, która po wojnie przez jakiś 
czas w Podkowie mieszkała. Wśród przyjaciół gospo-
darzy byli też Karol Szymanowski i Roman Jasiński. 
Kontakty te nasiliły się i nabrały nowego charakteru 
podczas wojny.

CZASY WOJNY I OKUPACJI

1 września 1939 roku na Podkowę spadły niemieckie 
bomby. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Towarzystwa 
Przyjaciół w 1939 roku uchwalono wniosek o złożeniu 
50 zł na Fundusz Obrony Narodowej.

Już w 1940 roku Podkowa znalazła się w rejonie obję-
tym działaniami Związku Walki Zbrojnej; pluton „Ala-
ska” (dowódca – ppor. Józef Klukowski „Jasieńczyk”) 
kompanii „Brzezinka” (dowódca – por. Henryk Walicki 
„Twardy”) składał się wyłącznie z mieszkańców Podko-
wy. Początkowo uczestnicy konspiracyjnych organiza-
cji zajmowali się kolportażem podziemnej prasy, szko-
leniami i małym sabotażem. Później odbierali zrzuty 
sprzętu i cichociemnych na zrzutowiskach Osowiec 
i Kuklówka. Zdobytą w ten sposób broń przechowywa-
no głównie na folwarku Zarybie Haliny i Janusza Re-
gulskich. „Alaska” ubezpieczała też pracę radiostacji 
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nadającej z Podkowy oraz odprawy komend podokrę-
gu i obwodu. Niestety, w lutym 1944 roku kompania 
straciła dowódcę – Niemcy rozstrzelali aresztowanego 
w styczniu por. Henryka Walickiego.

Przez wszystkie lata wojny Podkowa udzielała 
schronienia uchodźcom, głównie z Warszawy. Zarybie 
przygarnęło też wysiedlonych z Poznania profesorów 
tamtejszego uniwersytetu; w Stawisku mieszkali lub 
otrzymywali pomoc m.in. Leopold Staff, Pola Gojawi-
czyńska, Maria Dąbrowska, Zofia Nałkowska, Krzysz-
tof Kamil Baczyński i Tadeusz Gajcy. Wiele podkowiań-
skich rodzin ukrywało Żydów; wyjątkową rolę odegrali 
Leon Niemyski i jego siostra Janina (odznaczeni po 

wojnie medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świa-
ta); w gronie osób, którymi opiekowali się w Borowi-
nie, znaleźli się Stefania i Benedykt Hertzowie oraz 
prof. Marceli Handelsman. Wielkie zasługi dla pol-
skiej kultury położyli organizatorzy tzw. akcji prusz-
kowskiej, którzy po Powstaniu Warszawskim ratowali 
przed wywiezieniem do Rzeszy dzieła sztuki, archiwa, 
rękopisy i dokumentacje architektoniczne. Centrum 
operacji mieściło się w Podkowie, gdzie mieszkał dy-
rektor Muzeum Narodowego Stanisław Lorentz. Dzię-
ki akcji ocalał m.in. Psałterz floriański, Kronika Galla, 
Sakramentarz tyniecki, rękopisy Sienkiewicza i Prusa; 
ewakuowano zbiory m.in. Muzeum Narodowego, Bi-
blioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersyteckiej i Archi-
wum Głównego.

Mały Londyn – taka nazwa przylgnęła do miejscowo-
ści położonych wzdłuż linii EKD, zresztą bardzo zasłu-
żonej dla konspiracji. Podkowa Leśna stała się w czasie 
II wojny światowej jednym z głównych ośrodków dzia-
łalności Polskiego Państwa Podziemnego. Tu Stefan 

Korboński uruchomił radiostację, która nawiązała łącz-
ność z Londynem. Podczas Powstania Warszawskiego 
w Klubie Sportowym, w willi Baniewiczów na Kwiato-
wej i w punkcie PCK na Modrzewiowej zorganizowano 
placówki szpitalne.

Jesienią 1944 roku znalazło się w Podkowie 20 do 30 
tysięcy wypędzonych ze stolicy warszawiaków; działała 
placówka Rady Głównej Opiekuńczej. Wtedy też Niem-
cy wycofali z Podkowy oddział węgierskich honwedów, 
którzy stacjonowali tu zaledwie kilka miesięcy, ale – nie 
po raz pierwszy w historii – zbratali się z Polakami, 
a nawet zamierzali wyruszyć na pomoc Warszawie; to 
właśnie od 1944 roku datuje się kultywowana do dziś 

w Podkowie tradycja związków z Węgrami. W centrum 
podkowiańskiego cmentarza są trzy groby węgierskich 
żołnierzy z napisami: „zginął za sprawę polską”.

Niemcy opuścili Podkowę 17 stycznia 1945 roku. Na 
odchodnym wysadzili elektrownię w Pruszkowie i unie-
ruchomili kolejkę.

PODKOWA POWOJENNA I DZISIEJSZA

Przez kilka powojennych lat Podkowa, wraz z sąsied-
nimi miejscowościami, wciąż – mimo trudnych warun-
ków – była ważnym ośrodkiem konspiracji. To z tego 
rejonu 27 marca 1945 roku wyruszyli do Pruszkowa 
przywódcy państwa polskiego, porwani później do wię-
zienia na moskiewskiej Łubiance. Mieszkający w Pod-
kowie Leśnej Stefan Korboński objął w kwietniu funk-
cję Delegata Rządu RP na Kraj.

Konspiracyjna tradycja nie była dobrze widziana 
przez nowe władze. W ówczesnym powiecie błońskim 
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Podkowa długo uchodziła za najsilniejszy ośrodek „re-
akcji”. Okres stalinowski, trudny pod każdym wzglę-
dem, nie sprzyjał też autentycznej działalności społecz-
nej. Ważnym wydarzeniem stało się więc ustanowienie 
samodzielnej podkowiańskiej parafii. Nastąpiło to 11 
listopada 1951 roku, a pierwszym proboszczem został 
ksiądz Franciszek Barański. Kilkanaście lat później, 
w roku 1964 parafię objął ksiądz Leon Kantorski, któ-
ry jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadził zmia-
ny soborowe, stworzył dziecięcą organizację Świetliki 
i całe pokolenia młodzieży wychowywał w duchu trady-
cyjnych wartości.

Lata sześćdziesiąte XX wieku przyniosły miastu nie-
co zmian. W 1965 roku otwarto nowy budynek szkoły 
podstawowej przy ówczesnej ulicy 1 Maja (obecnie Jana 
Pawła II). Rok później w podkowiańskiej szkole rozpo-
czął się cykl wystaw i zajęć pod hasłem „wychowanie 
przez sztukę”. Dzięki takim postaciom jak znakomity 
archeolog profesor Kazimierz Michałowski, dyrektor 
Tadeusz Baniewicz oraz dyrektor Stanisław Lorentz 
do Podkowy przyjeżdżały eksponaty z Muzeum Naro-
dowego. Po kilkunastu latach przerwy w kościele pod 
wezwaniem św. Krzysztofa wznowiono Autosacrum, 
a w 1968 roku zespół Czerwono-Czarni po raz pierwszy 
wykonał mszę beatową Katarzyny Gaertner (do słów 
Kazimierza Grześkowiaka i Joanny Kulmowej; później 
grał ją i śpiewał powołany przy kościele zespół Trapi-
ści).

1 stycznia 1969 roku Podkowa Leśna stała się mia-
stem. Miejskiej infrastruktury dorabiała się jednak 
powoli. W latach osiemdziesiątych XX wieku ułożono 
instalację gazową, a dopiero kilkanaście lat później 
rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej. Udało się za to w planie zagospodarowania mia-
sta umieścić zapis chroniący Podkowę przed blokami 
mieszkalnymi, a w 1981 roku dzięki społecznym stara-
niom wpisano układ urbanistyczny, zabudowę i zieleń 
miasta ogrodu do rejestru zabytków.

W Polsce był to już czas wielkich zmian. W maju 1980 
roku w podkowiańskim kościele podjęto dziesięcio-
dniową głodówkę w imię solidarności z więzionymi za 
walkę o wolność słowa. Na początku 1982 roku, niedłu-
go po wprowadzeniu w kraju stanu wojennego, powstał 
Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu, który także or-
ganizował wystawy, koncerty, spotkania z niezależnymi 
twórcami i intelektualistami, spektakle, pielgrzymki 
do Katynia i Wilna oraz na Ukrainę; sprowadzał leki, 

wspierał niezależne wydawnictwa oraz polskie stowa-
rzyszenia na Kresach.

W 1984 roku ojciec Romanyk, prowincjał bazylianów, 
odprawił w podkowiańskim kościele uroczystą mszę 
w obrządku wschodnim. Cztery lata później powstała 
społeczna szkoła podstawowa Klubu Inteligencji Kato-
lickiej, a w 1989 roku podjęło działalność Towarzystwo 
Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna – wszystkie 
te inicjatywy też zrodziły się w gronie członków komi-
tetu parafialnego. Jednocześnie powstało społeczne li-
ceum, pojawiła się lokalna prasa („Gazeta Podkowiań-
ska”, „Głos Podkowy”, „Wiadomości Podkowiańskie” 
i ukazujący się nieprzerwanie od 1993 roku do dziś 
„Podkowiański Magazyn Kulturalny”).

W 2005 roku odbył się pierwszy festiwal Otwarte 
Ogrody – od tej pory każdego lata, podczas jednego 
z weekendów, podkowianie zapraszają do swoich ogro-
dów na koncerty, wystawy i pokazy; każdej jesieni odby-
wają się też imprezy w ramach Europejskich Dni Dzie-
dzictwa. Działają prywatne galerie i sala koncertowa. 
Od 2006 roku istnieje Uniwersytet Otwarty Pokolenia; 
w 2006 roku rozpoczął działalność Środowiskowy Dom 
Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełno-
sprawnych Archidiecezji Warszawskiej. (…)

W 2008 roku został wyremontowany budynek daw-
nego Klubu Sportowego (Kasyna) i rozpoczęło działal-
ność Podkowiańskie Centrum Kultury i Inicjatyw Oby-
watelskich które stało się ważnym ośrodkiem animacji 
zdarzeń kulturalnych i społecznych (…). Ofertę kultu-
ralną wypełnia ponadto jedna z najlepszych w powiecie 
grodziskim Miejska Biblioteka Publiczna i zasłużone 
Muzeum w Stawisku.

W liczącej niespełna 4 tysiące mieszkańców Podko-
wie są dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja i liceum; 
tu także mieści się należąca do Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego Wyższa Szkoła Teologiczno-Humani-
styczna. Zespół podkowiańskich szkół samorządowych 
zyskał ostatnio nową halę sportową; do nowego obiektu 
z salą sportową przeniosła się też społeczna szkoła pod-
stawowa KIK.

(…)
Miasteczko, które powstało 90 lat temu wrosło w spo-

łeczny i kulturalny pejzaż Mazowsza i wciąż wyzwala 
w ludziach energię i pomysły służące całej społeczno-
ści.
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PRZYRODA PODKOWY LEŚNEJ

„Miejscowość ta zarówno pod względem zdrowot-
nym, jak i piękności natury [...] nie ma sobie równej na 
całej długości budowanej kolei” – pisano o Podkowie 
w przedwojennej reklamówce.

Las był największym atutem nowego osiedla. Dzisiej-
sza Podkowa ma nieco ponad 1010 hektarów powierzch-
ni, ale zabudowa miejska zajmuje w niej tylko 41 procent; 
większą część, bo 600 hektarów, stanowi sięgający pod 
Nadarzyn Las Młochowski z dwoma rezerwatami noszą-
cymi imiona zasłużonych przyrodników: botanika Bole-
sława Hryniewieckiego i współtwórcy Straży Ochrony 
Przyrody, Witolda Tyrakowskiego. Cały ten teren wcho-
dzi w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu. Tutejsze drzewostany, zaliczane do najstarszych 
na Mazowszu, liczą ponad 180 lat. Rosną tu głównie dęby 
i sosny; pod nimi leszczyny, kruszyny, czeremchy, kaliny, 
trzmielina zwyczajna, jarzębina, dereń i głóg. Gniazdują 
w nich liczne gatunki ptaków; prócz częściej spotyka-
nych dzięciołów pstrych dużych, zielonych, kowalików, 
sikorek – modrych, czarnogłowych i bogatek – pełzaczy 
i krętogłowów zdarzają się rzadsze: dudki, muchołówki, 
grubodzioby oraz dzięcioły czarny i pstry średni. W bo-
gatym runie leśnym znajdziemy konwalię, pięciornik 
biały, janowiec barwierski, kopytnik, zawilec, paprotkę, 
jaskier, a nawet lilię złotogłów i dwa gatunki storczyków.

Sarny, lisy, dziki, zające i wiewiórki zamieszkujące las 
razem z jeżami, kretami i nietoperzami, nieskrępowane 
granicami wyznaczonymi przez człowieka, wkraczają 
na zabudowany teren Podkowy, dziś bardziej zalesiony 
niż przed blisko stu laty. Spora część miasta powstała 
bowiem na otwartych polach, łąkach i pastwiskach. 
A jednak przemyślany system obszarów zielonych objął 
całe założenie urbanistyczne.

Na planie Podkowy widać pierścień, jaki tworzą: 
park miejski, aleja Lipowa im. Tadeusza Baniewicza, 
ciąg pieszy od ul. Bukowej do cmentarza i rezerwat Pa-
rów Sójek. Przecina go ciąg zieleni wzdłuż linii WKD 
od Podkowy Wschodniej do Głównej i trasa piesza od 
przystanku Podkowa Główna do Podkowy Zachodniej.

Park miejski powstał w środku miasta, na 12 hekta-
rach wydmowych pagórków, jedynych wyższych wznie-
sieniach w promieniu dwudziestu kilku kilometrów. 
Zaprojektował go w 1927 roku inż. ogrodnik Leon Da-
nielewicz. Na przecinającym park potoku Niwka wyko-
pano staw, służący latem za kąpielisko, a otaczające go 
wydmy wykorzystano do urządzenia toru saneczkowe-
go. Po latach las urósł, a dawne urządzenia sportowe 
znikły. Park jest wielką enklawą zieleni; rosną tu głów-
nie sosny, dęby, świerki i brzozy; w podszycie – klony, 
leszczyny i jarzębiny, a w runie – konwalie, zawilce, 
czarne jagody, wrzosy i grzyby. Ptaki i zwierzęta to cha-
rakterystyczne dla Podkowy dzięcioły, kukułki, sójki, 
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zdarzają się też słowiki; wiewiórki, jeże, krety; rzadziej 
już – zające, jaszczurki czy zaskrońce.

Sąsiadująca z parkiem trzyrzędowa aleja Lipowa 
o długości blisko 400 metrów była kiedyś drogą grun-
tową prowadzącą do letniska Stanisławów. Około 190 
tworzących ją, ponad stuletnich lip znalazło się w wy-

kazie pomników przyrody. Z drugiej strony, na północ 
od parku leży Parów Sójek – rezerwat lasów grądowych 
i łęgowych w środku miasta. Wąską dolinką płynie tu 
okresowo potok, dopływ rzeczki Rokitnicy; rosną po-
mnikowe dęby, graby i lipy.

W planach twórców Podkowy były jeszcze dwie tra-
sy piesze – ścieżka wzdłuż torów WKD (dawniej EKD) 
między Podkową Główną i Zachodnią i druga, w szero-
kim pasie zieleni prowadzącym od cmentarza wzdłuż 
ulicy Bobrowej do Jeleniej i dalej, za torami kolejki, do 

ul. Bukowej. Dziś wzdłuż torów można przejść, ale po 
sadzonych tu kiedyś irysach i pierwiosnkach nie ma śla-
du, a kolejne remonty torowiska zmieniają bieg ścieżki. 
Druga trasa wygląda dziś zupełnie inaczej niż kiedyś – 
poziom wód gruntowych opadł, pojawiły się inne rośliny, 
a podmokły ongiś teren został w dużej części zabudowa-
ny. Witold Tyrakowski zabiegał o utworzenie w tym re-
jonie rezerwatu rzadkiej roślinności bagiennej; żyły tu 
wtedy traszki, żaby, trytony i piżmowce, a czasem zaglą-
dały łosie. Człowiek wkroczył jednak nawet na te tereny, 
które miał zostawić w użytkowanie zwierzętom.

Prywatne działki stanowią osobną kategorię ob-
szarów zielonych w mieście. Urządzane są zgodnie 
z gustem właścicieli albo pomysłami projektantów, nie 
zawsze uwzględniających charakter roślinności wła-
ściwej temu miejscu. Podkowiańska przyroda zmienia 
się więc, niekoniecznie – mimo starań jej obrońców – 

w dobrym kierunku. Zdawali sobie z tego sprawę już 
pierwsi mieszkańcy miasta, którzy zobowiązywali się 
respektować tzw. zastrzeżenia hipoteczne chroniące las 
na działkach. Powtarzano je i rozwijano w latach trzy-
dziestych XX wieku, a potem po wojnie; dziś zresztą 
problem okazuje się równie aktualny.

Nieco z boku leży jeszcze jeden duży zespół zieleni 
– park w Stawisku, niegdyś część folwarku, z opisywa-
nymi przez Jarosława Iwaszkiewicza starymi sosnami, 
dębami liczącymi sobie dziś około 250 lat i prowadzą-

cą od głównej bramy wjazdowej aleją świerkową, która 
bliżej domu przechodzi w główną aleję lipową.

W 1981 roku zieleń Podkowy wpisano razem z ukła-
dem urbanistycznym i zabudową do rejestru zabytków 
(…)2.

2 Zarys historii miasta i stanu dzisiejszego pochodzi z publika-
cji Miasto Ogród Podkowa Leśna, wyd. Urząd Miejski w Podkowie 
Leśnej, 2014, tekst (skrócony) autorstwa Anny Żukowskiej-Maziar-
skiej. Śródtytuły pochodzą od redakcji.
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DLACZEGO DOBRZE TU ŻYĆ

W roku 90. rocznicy powstania miasta po raz kolejny 
daliśmy wyraz naszemu społecznemu zaangażowaniu 
i w wyborach prezydenckich w dużej liczbie poszliśmy 
do urn i już tradycyjnie, jak przystało na „Pępek Euro-
py”, mieliśmy najwyższą frekwencję w kraju. Na jesieni 
pewnie będzie podobnie, bo w naszym mieście to dobra 
tradycja, najwyższą lub jedną z najwyższych frekwencji 
mamy prawie zawsze. 

W tym roku, po raz pierwszy, przeprowadzono ran-
king gmin według średnich wyników uzyskanych przez 
uczniów szkół podstawowych. Na 2479 gmin objętych 
rankingiem Podkowa Leśna znalazła się wśród 4% naj-
lepszych, zajmując pozycję 7 w kraju i 4 w województwie 
mazowieckim. W tegorocznym rankingu zamożności 
samorządów czasopisma „Wspólnota” awansowaliśmy 
na 3 pozycję w kraju wśród miast (580 notowanych) 
a 14 wśród wszystkich gmin w Polsce. Od 2001 roku tyl-
ko dwa razy znaleźliśmy się poza pierwszą dziesiątką 

wśród miast. W ostatnim, szeroko komentowanym ran-
kingu gmin miejskich i miejsko-wiejskich „Gdzie żyje 
się najlepiej”, opracowanym przez „Wprost”, Podkowa 
Leśna zajęła 1. miejsce na Mazowszu, a 4. – w Polsce. 
Ranking gmin przyjaznych mieszkańcom powstał na 
podstawie analizy parametrów finansowych, a także 
w oparciu o liczbę miejsc w przedszkolach, budżet par-
tycypacyjny, średnią liczbę uczniów przypadających na 
jedną klasę w szkołach podstawowych i gimnazjach. 
Także wzięto pod uwagę średnią długość życia, prze-
ciętną liczbę ludności przypadającą na jedną przychod-
nię lekarską oraz poziom bezrobocia. Wśród parame-
trów finansowych, obok danych na temat wydatków 
i dochodów gmin, środków unijnych i zadłużenia, bada-
ny był poziom wydatków na kulturę i środowisko oraz 
ich dynamika. 

Jeśli ktoś chce się osiedlić w pobliżu Warszawy, to 
miejsca lepszego niż Miasto Ogród Podkowa Leśna nie 
znajdzie. To są fakty opisujące dzisiejszą Podkowę Le-
śną. Po prostu tutaj chce się żyć!
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KONKURS
NA PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA-OGRODU PODKOWA LEŚNA

Prezentacja prac wykonanych w ramach konkursu składa się z dwóch części: w pierwszej pokazano na przykładzie 
kilkunastu fragmentów opracowań sposób identyfi kacji i oceny czynników warunkujących rozwój przestrzenny 
Podkowy Leśnej i stanowiących podstawę ustaleń studium. W drugiej części pokazano charakterystyczne ele-
menty wszystkich złożonych w konkursie i poddanych ocenie jury opracowań, przy czym trzy prace nagrodzone, 
zwłaszcza pracę, która uzyskała pierwszą nagrodę, przedstawiono obszerniej, a pozostałe w nieco skromniejszym 
wymiarze. Uznano, że w ten sposób zostaną przedstawione różne podejścia do problematyki studium i choć 
w sensie merytorycznym niektóre wnioski powtarzają się, jednak pozwalają Czytelnikowi wyrobić sobie własny 
pogląd na temat pożądanych kierunków rozwojowych miasta-ogrodu. Dodatkowym walorem tej prezentacji jest 
pokazanie rozmaitych, ciekawych ujęć grafi cznych świadczących o docenianiu przez zespoły konkurujące kwestii 
komunikacji wizualnej z  odbiorcą ich koncepcji urbanistycznych.
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LIST  INTENCYJNY
dotyczący  współpracy pomiędzy

miastem - ogrodem  Podkowa  Leśna
a

Katedrą  Projektowania  Urbanistycznego  i  Krajobrazu  Wiejskiego 
Wydziału  Architektury Politechniki  Warszawskiej 

Artykuł 1
List Intencyjny został zaakceptowany w dniu 6 marca 2015 roku przez burmistrza Miasta-

-Ogrodu Podkowa Leśna Artura Tusińskiego i  Kierownika Katedry Projektowania Urba-
nistycznego i Krajobrazu Wiejskiego WA PW prof. dr hab. arch. Sławomira Gzella.

Artykuł 2
Niniejszy List Intencyjny ma na celu określenie zasad współpracy pomiędzy Stronami 
dotyczącej organizacji i przeprowadzenia Konkursu Urbanistycznego pod patronatem 
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dla studentów Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej wykonujących Projekt Urbanistyczny 4, tj. projekt studium uikzp gminy 
w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego w semestrze letnim 
roku akademickiego 2014/2015  pod tytułem:

NOWA  POLITYKA  PRZESTRZENNA  
DLA  MIASTA-OGRODU PODKOWA  LEŚNA

Artykuł 3
Strony deklarują współpracę i wzajemną pomoc podczas organizacji i przeprowadzenia 
Konkursu oraz wykorzystania prac konkursowych.

Artykuł 4
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna jest fundatorem nagród i wyróżnień dla uczestników, 
organizatorem spotkań dotyczących Konkursu, pokonkursowej debaty oraz wystawy prac 
i ich publikacji, natomiast pracownicy Katedry będą sprawować nadzór merytoryczny nad  
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz nad – pozostającymi do odrębnych uzgod-
nień pomiędzy Stronami – działaniami, w tym nad wystawą i publikacją pokonkursową.

Artykuł 5
Strony wyrażają nadzieję na owocną współpracę w przyszłości, w szczególności obejmują-
cą te problemy urbanistyczne i architektoniczne miasta Podkowa Leśna, które mogą być 
uwzględnione w zadaniach naukowo-dydaktycznych Katedry. 

Artykuł 6
Niniejszy List Intencyjny nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań dla którejkolwiek ze Stron, 
z zastrzeżeniem uzgodnienia Regulaminu Konkursu Urbanistycznego, który stanowi za-
łącznik do Listu.

Artykuł 7
Niniejszy List Intencyjny sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

            ( - ) Artur Tusiński                                    ( - ) prof. dr hab. arch. Sławomir Gzell
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna                      Kierownik Katedry PUiKW WA PW

                                                                  
Podkowa Leśna – Warszawa 6 marca 2015 r.
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REGULAMIN KONKURSU

1.  Uczestnictwo w konkursie dotyczy wyłącznie studentów 8. semestru studiów na Wydziale 
Architektury PW, wykonujących Projekt Urbanistyczny 4 [dalej: Projekt] w semestrze 
letnim roku akademickiego 2014/2015 w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Kra-
jobrazu Wiejskiego [dalej: Uczestnicy].

2.  Wymagania określone w Regulaminie dotyczące sporządzenia i przekazania pracy 
konkursowej [dalej: Praca] określają również wymagania dot. Projektu; Harmonogram 
Konkursu odpowiada „terminarzowi dziekańskiemu” dot. Projektu.

3.  Wymagany zakres Pracy jest tożsamy z wymaganym zakresem Projektu, jednak kryteria 
oceny Projektu są szersze, gdyż obejmują także uczestnictwo w zajęciach i w przeglądach 
zaawansowania Projektu oraz w pracach zespołu; końcowa ocena Projektu pozostająca 
w gestii Kierownika Katedry, nie jest wiążąca dla Jury Konkursu.

4.  Przedmiotem Pracy jest sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna w sposób zbliżony do wyma-
gań wynikających z przepisów Ustawy z 27.III.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym [dalej: Ustawa] oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28.IV.2004 
r. ws. zakresu projektu studium uikzp gminy [dalej: Rozporządzenie], jednak z ogranicze-
niami i preferencjami, które zostaną przedstawione Uczestnikom we „wprowadzeniach” 
w terminach określonych w Harmonogramie.

5.  Materiały wejściowe do projektowania oraz „literatura przedmiotu” przygotowane 
wspólnie przez Przedstawicieli Zamawiającego Konkurs oraz Pracowników Katedry 
udostępnione Uczestnikom na podstronie internetowej Konkursu nie stanowią „zbioru 
zamkniętego”. Uczestnicy mają obowiązek poszerzania wiedzy dotyczącej przedmiotu 
Pracy oraz metody wykonania i przepisów dotyczących Projektu.

6.  Zamawiającym Konkurs jest burmistrz miasta Podkowa Leśna – Artur Tusiński; jest 
on także fundatorem nagród i wyróżnień dla Uczestników, organizatorem spotkań dot. 
Konkursu, pokonkursowej debaty oraz wystawy Prac i ich ewentualnej publikacji (uwa-
ga: informacja o nagrodach i wyróżnieniach zostanie podana odrębnie). Zamawiający 
wskaże swoich przedstawicieli do Jury Konkursu. Po zakończeniu wystawy Projektów 
na WA, Burmistrz staje się właścicielem Prac, z zastrzeżeniem praw autorskich do nich, 
pozostających po stronie Uczestników.

7.  W Jury Konkursu uczestniczyć będą – obok przedstawicieli Burmistrza – pracownicy WA 
PW prowadzący ćwiczenie projektowe, a współprzewodniczącymi Jury będą burmistrz 
Artur Tusiński oraz Kierownik Katedry PU i KW WA prof. dr hab. arch. Sławomir Gzell 
(uwaga: pełny skład Jury zostanie podany odrębnie).

8.  Harmonogram Konkursu:
–  24.II. Wprowadzenie: problematyka Projektu, oraz organizacja i harmonogram Kon-

kursu;
–  27.II. Podział na zespoły (3-4 osobowe); omówienie problematyki oraz wybór/losowanie 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego [dalej: Uwarunkowania] do analiz;
–  3, 6, 10, 13. III. Analiza Uwarunkowań w zespołach; zorganizowany zbiorowy wyjazd 

do Podkowy Leśnej (w tym spotkanie w Urzędzie Miasta – w piątek 6.III. Uwaga: szcze-
góły organizacyjne wspólnego wyjazdu do Podkowy Leśnej zostaną podane odrębnie);

–  17, 20.III. Prezentacja analiz Uwarunkowań, przekazanie analiz do wspólnego „banku 
danych” (dostępnego dla wszystkich zespołów na ww. podstronie Konkursu);

–  24.III. Wprowadzenie do problematyki lokalnej polityki przestrzennej (wnioski z Uwa-
runkowań, analiza SWOT, cele strategiczne lokalnej polityki przestrzennej i jej zadania 
operacyjne, kierunki zagospodarowania przestrzennego – dalej: Kierunki);

–  27, 31.III., 1, 10, 14, 17.IV. Praca w zespołach nad wnioskami z Uwarunkowań i nad 
koncepcją Kierunków – lokalnej polityki przestrzennej; autorskie sformułowanie wizji 
(ew. haseł), celów strategicznych i zadań operacyjnych polityki przestrzennej miasta;

–  21, 24.IV. Prezentacje zaawansowania prac nad ww. koncepcją Kierunków – odrębnie 
przez poszczególne zespoły (uwaga: zbiór Kierunków powinien być zbliżony do wy-
magań przepisu art. 10 ust. 2 Ustawy, a sposób ich prezentacji – do wymagań przepi-
sów Rozporządzenia);
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–  28.IV., 5, 8, 12.V. Prace w zespołach nad autorskim ujęciem lokalnej polityki przestrzen-
nej – Kierunków zagospodarowania przestrzennego – ich grafi czną i tekstową prezen-
tacją;

–  19, 22.V. Prezentacje zaawansowania Prac konkursowych – Projektów Studium – od-
rębnie przez poszczególne zespoły;

–  26, 29.V. Finalne konsultacje Prac-Projektów;
–  1.VI. Termin oddania Prac-Projektów, wywieszanie prac w godz. 9-12 (13–14: ocena 

Projektów; od 15.00 – obrady Jury); 
–  2.VI. Godz. 9–12: omówienie Projektów, 14-16: obchód „dziekański”; wystawa Projektów 

w hallu 1. piętra WA; 
–  2–8.VI. (likwidacja wystawy – 8.VI. poniedziałek, w godz. 17–18).
 UWAGA. Harmonogram może ulec niewielkim korektom, w zależności od ew. zmian

„terminarza dziekańskiego”.

9. Wymagany ZAKRES opracowania Prac-Projektów:
9.1.  Część grafi czna: min 4 plansze (zespoły 3-os.) / min. 6 plansz (zespoły 4-os.) w for-

macie 100 × 70 cm (w układzie horyzontalnym), na lekkim sztywnym podkładzie:
–  plansza 1 (ew. w zależności od liczebności zespołu 1a+1b): Analiza/y wybranego/

ych Uwarunkowania/ń zagospodarowania przestrzennego m. Podkowa Leśna; 
skale zależne od problematyki Uwarunkowań (uwaga: cyfrowa postać tej/tych 
planszy/plansz, a także edytowalne wersje poszczególnych rysunków, winny być 
przekazane do „banku danych” 20.III., wersja „analogowa” – razem z pozostałymi 
wymaganymi planszami);

–  plansza 2: Autorskie wnioski z analiz Uwarunkowań zagospodarowania prze-
strzennego miasta Podkowa Leśna; skale dobrane przez zespół – odpowiednio 
do problematyki i sposobu prezentacji wniosków;

–  plansza 3 (ew. w zależności od liczebności zespołu 3a+3b): Projekt lokalnej polityki 
przestrzennej – Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa 
Leśna; skala – do ustalenia odrębnie;

–  plansza 4 – autorskie prezentacje / wizualizacje wybranych zagadnień lokalnej 
polityki przestrzennej – rozwoju przestrzennego miasta Podkowa Leśna (uwaga: 
ta plansza ma szczególne znaczenie dla Zamawiającego, ze względu na przewi-
dywane publiczne prezentacje wyników Konkursu). 

9.2. Część tekstowa zawierająca: 
– prezentację /wyjaśnienie wniosków z analizy Uwarunkowań, 
–  opis analizy SWOT, wizji (ew. haseł), celów strategicznych i zadań operacyjnych 

polityki przestrzennej miasta Podkowa Leśna oraz kierunków zagospodarowania 
przestrzennego; 
tekst powinien być zaprezentowany w „zeszycie” o formacie A3 (w układzie ho-
ryzontalnym), może zawierać także tabele, schematy itp., a sam „zeszyt” – obo-
wiązkowo – reprodukcje wszystkich plansz wykonanych przez zespół.

UWAGA. Każdy zespół jest zobowiązany przekazać po jednym zestawie ww. plansz oraz 
po dwa zeszyty ww. „części tekstowej”; do każdego zeszytu należy dołączyć zapis cyfrowy 
Pracy/Projektu na CD; sposób opisywania plansz oraz części tekstowej, z uwzględnie-
niem potrzeby zachowania „anonimowości” prac niezbędnej przy ich ocenie przez Jury 
Konkursu, zostanie podany odrębnie. Prace niekompletne lub nie oddane w terminie nie 
będą przekazane Jury Konkursowemu do oceny, będą jednak odpowiednio ocenione jako 
projekty semestralne. 

Regulamin konkursu zatwierdzam:

            ( - ) Artur Tusiński                                              ( - ) prof. dr hab. arch. Sławomir Gzell
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna                            Kierownik Katedry PUiKW WA PW

20



SEMESTRALNY PROJEKT STUDIUM GMINY A KONKURS STUDENCKI 

W trakcie studiów na Wydziale Architektury Po-
litechniki Warszawskiej „projekt urbanistyczny 4”, 
czyli projekt studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy jest bez wąt-
pienia najpoważniejszym i najtrudniejszym zadaniem 
z zakresu projektowania urbanistycznego i planowania 
przestrzennego, z którym muszą „uporać się” przy-
szli architekci i urbaniści (oczywiście poza projektem 
dyplomowym, o ile wybiorą temat z takiego zakresu). 
Projekt ten wykonują studenci studiów magisterskich, 
a więc już inżynierowie architekci. Zgodnie z wydziało-
wą „kartą przedmiotu” od studenta dziesiątego seme-
stru oczekuje się, że do wykonania tego projektu będzie 
on posiadał „umiejętności korzystania i doświadczenie 
w korzystaniu z norm, reguł (prawnych, zawodowyc), 
ustaw, rozporządzeń w zakresie projektowania urba-
nistycznego i planowania przestrzennego” i że potrafi 
„integrować wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki – 

m.in. historii architektury, socjologii, planowania prze-
strzennego i innych oraz zastosować podejście syste-
mowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne” 
oraz „dokonać krytycznej analizy istniejących uwarun-
kowań, waloryzacji stanu zagospodarowania terenu 
oraz zabudowy, formułować wnioski do projektowania, 
prognozując procesy przekształceń struktury miasta 
oraz przewidując skutki społeczne tych przekształceń”. 
W Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajo-
brazu Wiejskiego poszukujemy optymalnego sposobu 
realizacji wymagań „karty przedmiotu” tego projektu 
w kontekście realiów praktyki planistycznej gmin. Wia-
domo, że w praktyce sporządzenie projektu i uchwale-
nie dokumentu lokalnej polityki przestrzennej wymaga 
pracy zwykle wieloosobowego i „wielobranżowego” ze-
społu specjalistów (nie wspominając o zaangażowaniu 
urzędników samorządowych, radnych oraz partycy-
pacji społecznej coraz istotniejszej w procedurach pla-
nistycznych) i zajmuje czasem kilka lat… Tymczasem 
„projekt urbanistyczny 4” musi być wykonany w trak-

cie jednego semestru, przeznaczonych na jego wyko-
nanie jest 60 godzin ćwiczeń z projektowania (prowa-
dzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych) 
oraz 180 godzin pracy własnej studenta. Do tego jest 
„dobrze widziane”, aby był on efektem pracy zespołów 
dwuosobowych, wyjątkowo tylko trzyosobowych. Połą-
czenie tego projektu semestralnego z konkursem stu-
denckim na projekt studium Miasta-Ogrodu Podkowa 
Leśna, zainspirowanym przez burmistrza Artura Tu-
sińskiego, wymagał nie tylko koordynacji jego harmo-
nogramu z „dziekańskim kalendarzem” (w omawianym 
przypadku – semestru zimowego roku akademickiego 
2014/2015), ale przede wszystkim zwiększenia wyma-
gań dotyczących realności i rzetelności opracowania, 
w tym także wymagań określonych przepisami ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie za-
wartości projektu studium gminnego. Decydując o kon-

kursowym przeprowadzeniu tego trudnego projektu 
semestralnego podjęliśmy decyzję o jego opracowaniu 
przez zespoły czteroosobowe (wyjątkowo trzyosobo-
we), jednak ze zwiększeniem wymagań dotyczących 
szczegółowości i kompletności analiz uwarunkowań za-
gospodarowania przestrzennego oraz zakresu prezen-
tacji całego projektu, ze szczególnym uwzględnieniem 
wizualizacji całości (lub wybranych zagadnień) okre-
ślonej w nim polityki przestrzennej Podkowy Leśnej. 
Taka „wizualizacja” problematyki studium była jednym 
z wymagań burmistrza (jest zresztą zgodna z dyskusją 
nad wzmocnieniem partycypacji społecznej w planowa-
niu przestrzennym), gdyż rezultaty konkursu mają być 
początkiem publicznej dyskusji na temat nowej polityki 
przestrzennej miasta. Tytuł konkursu „Nowa polityka 
przestrzenna dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna” miał 
jednak przede wszystkim formalne uzasadnienie i nie-
koniecznie zapowiada „przestrzenną rewolucję”… Po 
prostu nadal obowiązujące studium zostało uchwalone 
w 2000 roku, pod rządami ustawy o zagospodarowaniu 
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przestrzennym z 1994 r. i – bez względu na jego jakość – 
wymaga ono zmiany w szerokim zakresie, co najmniej 
ze względu na wymagania przepisów ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. 
Regulamin konkursu (zob. s. 19–20), załączony do tre-
ści Listu Intencyjnego (zob. s. 18) o współpracy Mia-
sta–Ogrodu Podkowa Leśna z Katedrą, zastąpił „stan-
dardową” instrukcję do projektu urbanistycznego 4, 
a jego wczesne ogłoszenie spowodowało bardzo duże 
zainteresowanie studentów opracowaniem tego projek-
tu w Katedrze, pomimo zwiększonych wymagań co do 
jego zakresu oraz rygorów terminowych postępowania 
konkursowego (skoordynowanego z dziekańskim har-
monogramem semestru zimowego 2014/2015). W kon-
kursie wzięło udział 41 studentów, w 11 zespołach. 
Wysłuchali oni wprowadzających wykładów wygłoszo-
nych przez mieszkańców Podkowy Leśnej: głównego 
projektanta nadal obowiązującego studium Podkowy 
Leśnej dr. hab. arch. Krzysztofa Domaradzkiego, pro-
fesora PW oraz ekologa, Przewodniczącego Rady Mia-

sta w kadencji 2006–2010 dr. Janusza Radziejowskiego 
(nota bene: b. Generalnego Konserwatora Przyrody), 
a także radnej miasta Podkowa Leśna, członkini Ko-
misji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochro-
ny Środowiska, doktorantki na Wydziale Architektury 
arch. Małgorzaty Łaskarzewskiej-Średzińskiej (współ-
inspiratorki konkursu). Istotne znaczenie dla wiedzy 
uczestników konkursu na temat Podkowy Leśnej miała 
wielogodzinna wizja lokalna oraz spotkanie z burmi-
strzem, radnymi, pracownikami Urzędu Miasta, lokal-
nymi przedsiębiorcami i mieszkańcami Podkowy Le-
śnej, podczas którego zaprezentowano różne istotne 
dla projektowania nowego studium materiały, w tym 
Strategię zrównoważonego rozwoju Miasta-Ogrodu 
Podkowa Leśna na lata 2012–2025 – zaktualizowaną 
w końcu 2013 roku. Te materiały oraz przedstawiona 
studentom obszerna bibliografia (ale także kontakty 
zespołów studenckich z mieszkańcami i pracownika-
mi samorządowymi) były podstawą do opracowania 
dwudziestu zestawów – analiz uwarunkowań zago-

spodarowania przestrzennego Podkowy Leśnej. Ich 
autorzy zaprezentowali wyniki swoich analiz podczas 
pierwszego przeglądu zaawansowania prac (w którym 
uczestniczył także burmistrz), a następnie przekazali 
je do „cyfrowego” banku danych, do którego mieli do-
stęp wszyscy uczestnicy konkursu. Dalsze prace jede-
nastu zespołów konkursowych nad kierunkami zago-
spodarowania przestrzennego miasta były prowadzone 
na podstawie rzetelnej, szczegółowej i kompleksowej 
analizy wszystkich uwarunkowań zagospodarowania 
(a więc odmiennie od dotychczasowych studenckich 
prac nad projektami studium, w których każdy zespół 
samodzielnie analizuje zaledwie kilka wybranych naj-
istotniejszych uwarunkowań). Taka metoda prac nad 
projektem urbanistycznym 4. dała bardzo dobry rezul-
tat: wszystkie zespoły studenckie zakończyły prace nad 
swoimi projektami w terminie „dziekańskim”. Ich kom-
pletność i wysokie oceny (siedem „bardzo dobrych”, 
dwie „ponad dobre” i dwie „dobre”) spowodowały, że 
oceniający (prowadzący ćwiczenia pod kierunkiem Kie-

rownika Katedry prof. dr. hab. arch. Sławomira Gzella: 
dr hab. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka, prof. 
PW – we współpracy z doktorantką arch. Małgorzatą 
Łaskarzewską-Średzińską i arch. Igą Sawicką, dr arch. 
Maciej Lasocki oraz arch. Grzegorz A. Buczek), którzy 
byli także członkami sądu konkursowego, rekomendo-
wali członkom sądu reprezentującym Samorząd Miasta 
wybór prac do nagród i wyróżnień ze wszystkich jede-
nastu opracowań konkursowych1.

arch. Grzegorz A. Buczek
 st. wykładowca WA PW

koordynator projektu urbanistycznego 4
w Katedrze PUiKW

1 Rysunki na s. 21 pochodzą z pracy nr 7; wizualizacja na tej 
stronie z pracy nr 3.

22



PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA SĄDU KONKURSOWEGO

Celem Konkursu było sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna w sposób zbliżony do wymagań 
wynikających z przepisów Ustawy z 27.III.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28.IV.2004 r. ws. zakresu projektu 
studium uikzp gminy, jednak z ograniczeniami  i preferencjami, które zostały przedstawio-
ne Uczestnikom we „wprowadzeniach” do Konkursu w terminach określonych w Harmo-
nogramie zawartym w Regulaminie Konkursu będącym załącznikiem nr 1.

Zamawiającym Konkurs był burmistrz miasta Podkowa Leśna  Artur Tusiński, który jest 
również Fundatorem nagród i wyróżnień dla Uczestników.

Prace oceniane były przez jury w składzie:
Burmistrz Podkowy Leśnej - Artur Tusiński
Prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell
Dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka, prof. PW
Mgr inż. arch. Edyta Barucka
Mgr inż. arch. Grzegorz A. Buczek
Mgr inż. arch. Anna Kasperkiewicz
Dr inż. arch. Maciej Lasocki
Radna Podkowy Leśnej –  mgr inż. arch. Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska
Arch. Iga Sawicka 
Arch. Jakub Soszyński

Na konkurs wpłynęło 11 prac z kodami w postaci numerów indeksów studenckich – au-
torów zespołu. W celu zapewnienia anonimowości pracom nadano dodatkowo numery od 
1 do11 w kolejności ich składania, a następnie dla prac sądu zamieniono je na numery wy-
brane losowo.

Wyłonienie prac nagrodzonych zostało dokonane na podstawie analiz prac konkurso-
wych, zgodnie z przyjętymi w Regulaminie Konkursowym kryteriami; rozpoznano i ocenio-
no słabe i silne strony poszczególnych prac. W pierwszym etapie z 11 prac każdy z członków 
Komisji typował 3 prace, które jego zdaniem powinny znaleźć się wśród prac nagrodzonych 
i wyróżnionych. Ostatecznie drogą głosowania zostały wytypowane prace numer 8, 6 i 4 do 
nagrodzenia trzema kolejnymi nagrodami oraz  prace numer 9 i 10 do wyróżnienia dwoma 
równorzędnymi wyróżnieniami.

W drugim etapie, spośród prac wskazanych do nagrodzenia, wyłoniono prace, którym 
przyznano I, II i III nagrodę. Szczegółowe wyniki wraz z uzasadnieniem werdyktu zawiera 
załącznik nr 2 do protokołu*.1

W protokole odnotowano także osoby prowadzące zespoły, i tak: prace numer 2, 10, 11 
prowadził mgr inż. arch. Grzegorz A. Buczek; prace numer 1, 4, 8, 9 prowadziły prof. Kry-
styna Guranowska-Gruszecka, mgr inż. arch. Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska przy 
współpracy arch. Igi Sawickiej; a prace numer 3, 5, 6, 7 dr inż. arch. Maciej Lasocki. 

Obrady Sądu Konkursowego protokołowała mgr inż. arch. Małgorzata Łaskarzewska-Śre-
dzińska 

Warszawa, 1 czerwca 2015 roku

 *1W publikacji opinie jury zostały umieszczone przy prezentowanych pracach.
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OMÓWIENIE WYNIKÓW I RELACJA Z ZAKOŃCZENIA KONKURSU

Prowadzenie zajęć akademickich w nietypowej for-
mie jest dla wykładowców zawsze ciekawym doświad-
czeniem, pobudzającym do refl eksji i otwierającym nowe 
możliwości. Z pewnością konkurs na nową politykę 
przestrzenną dla Podkowy Leśnej był takim doświadcze-
niem. Nie tylko zresztą w znaczeniu przeżycia, ale także 
eksperymentu. Rezultaty konkursu należy ocenić jako 
bardzo satysfakcjonujące i to na kilku płaszczyznach.

Pierwszym, głównym celem było oczywiście do-
starczenie Zamawiającemu koncepcji nowej polityki 
przestrzennej, a więc liczył się efekt praktyczny – pro-
jektowy. Oceniając cały zbiór wykonanych prac, można 
zauważyć, że stanowi on jako całość wartościowy ma-
teriał do dalszych prac planistycznych. Sposób opra-
cowania uwarunkowań pozwolił na bardzo szerokie 
i bogate grafi cznie ich przedstawienie. Nawet jeśli prace 
studenckie ze swej natury zawierają pewne nieścisłości 
(wynikające z ograniczonego czasu pracy i, w większo-
ści przypadków, z krótkiej „znajomości” z miastem), to 
przecież pozwalają na łatwe rozpoznanie tych obszarów, 
w których dalsze badania są konieczne. Jeśli chodzi 

o koncepcje projektowe, to nagrodzone prace oczywiście 
zyskały szczególne uznanie w oczach przedstawicieli 
władz samorządowych i ekspertów. Należy jednak 
pamiętać, iż zmiana obowiązującego studium będzie 
procesem, w którym weźmie udział szersze spektrum 
zainteresowanych stron. Dlatego dobra i wyrównana 
jakość całego materiału pozwala na posłużenie się nim 
do prowadzenia publicznej dyskusji o rozwoju Podkowy 
Leśnej. Wizje przestrzenne obrazują realizację wielu 
pomysłów zaaprobowanych wcześniej przez samorząd, 
a także tych, wysuwanych obecnie przez mieszkańców, 
czy też będących rezultatem kreatywności naszych stu-
dentów. Z pewnością nie wszystkie są realistyczne, a ich 
liczba wystarczyłaby dla kilku większych miejscowości. 
Jednak w tym tkwi ich wartość, że mieszkańcy mogą na 
ich podstawie ocenić jak bardzo chcą przekształceń, co 
są w stanie zaakceptować, a na jakie rozwiązania nie 
są gotowi.

Za drugi, według wagi, cel konkursu należy uznać 
realizację założeń dydaktycznych. Tu można odnotować 

zalety konkursowej formy zajęć. To nieczęste zjawisko, 
że wszystkie prace oddawane są w regulaminowym 
terminie. Duch rywalizacji skutecznie podnosi ambicje 
uczestników i motywuje do cięższej pracy. Działo się tak 
pomimo to, iż studenci od samego początku wiedzieli, 
że konkurować będą w bardzo wąskich ramach wy-
znaczonych przez zdefi niowany charakter istniejącego 
zagospodarowania. Zdawali sobie sprawę, że szukając 
kompromisu między innowacyjnością a wykonalno-
ścią, będą mieli trudność w zdecydowanym wybiciu się 
ponad średnią. Także fakt publicznej prezentacji prac 
poza Wydziałem Architektury miał istotny wpływ na 
solidniejsze podejście do pracy, która będzie z pewno-
ścią skrupulatnie weryfi kowana przez osoby znające 
problemy miasta od podszewki. Z tego samego powodu 
zainteresowanie studentów przedmiotem wykroczyło 
poza obowiązujące terminy roku akademickiego i skło-
niło do uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych 
przez samorząd Podkowy Leśnej. To daje wykładowcom 
dodatkową satysfakcję, a studentom nadzieję na dalsze 
„życie” ich opracowań.

Trzeci rodzaj pożytku, jaki płynie z wykonanych 
prac, wiąże się z formą opracowania koncepcji polityki 
przestrzennej. Jako wykładowcy położyliśmy duży na-
cisk na poszukiwanie przez studentów indywidualnych 
pomysłów na prezentację projektów, zwłaszcza jeśli 
chodzi o ich grafi czną szatę. Nie chcąc wyróżniać się 
zbyt śmiałymi rozwiązaniami przestrzennymi, uczest-
nicy konkursu mogli przyciągnąć uwagę do swoich prac 
poprzez ciekawą, atrakcyjną prezentację. Należy w tym 
miejscu podkreślić, że to dążenie do eksperymentowania 
w zakresie formy opracowania, nie jest tylko reakcją 
na warunki, w jakich odbywał się konkurs. Całkiem 
świadomie konkurs stał się jakby pretekstem do poszu-
kiwań w kontekście szerszej dyskusji nad rolą studium 
w systemie planowania przestrzennego. Ponieważ coraz 
więcej mówi się o wzmacnianiu społecznej partycypa-
cji w procedurach planistycznych, niezwykle ważne 
jest, aby treści studium były czytelne dla przeciętnego 
obywatela. Stąd potrzeba komunikatywnej wizualizacji 
polityki przestrzennej, wykraczającej poza standardowy, 
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specjalistyczny rysunek, trudny w odbiorze dla laików. 
Jednoczesne wykonanie dużej liczby opracowań o bar-
dzo zbliżonej treści merytorycznej, pozwoliło, jak rzadko 
kiedy, na porównanie metod ich prezentacji. Studenci 
wykazali się dużą inwencją i, zgodnie z oczekiwaniami, 
powstały bardzo różne pomysły formalne. Wydaje się, 
że w następstwie to sami mieszkańcy najlepiej ocenią, 
które projekty zostały przedstawione w sposób najmoc-
niej przemawiający do ich wyobraźni. I to będzie kolejny 
element dalszego „życia” projektów.

Można także zauważyć czwarty wymiar, w którym 
wyniki konkursu także mogą przyczynić się do rozwoju 
praktyki planowania przestrzennego. Chodzi tu o ideę 
miasta-ogrodu, do której nie można było się nie odnieść 
zajmując się Podkową Leśną. Wiadomym jest, że uto-
pijna wizja Howarda nigdy nie doczekała się dosłownej 
realizacji. Okazała się jednak na tyle nośna, że w wielu 
krajach próbowano interpretować ją na swój sposób, 
podyktowany lokalnymi potrzebami. Idea ta również 
współcześnie staje się dobrym punktem odniesienia 
dla wizji projektowania ekologicznych miast. Dlatego 
warto było przy okazji konkursu przeżyć refl eksję nad 
tym, czym miasto-ogród było w zamyśle jego twórcy i w 
pierwszych realizacjach, jak sprawdza się dziś i czym 
może być w przyszłości. Wszyscy uczestnicy odnieśli się 

do problemu dając własną interpretację kultywowania 
tradycji stanowiącej o wyjątkowości Podkowy Leśnej: 
od rozwiązań utrwalających i odtwarzających elementy 
dziedzictwa urbanistycznego, przez pomysły uzupełnia-
jące miasto o elementy postulowane przez Howarda, po 
ambitne próby reinterpretacji pierwotnej idei i tworzenie 
nowych modeli dostosowanych do wyzwań przyszłości. 
Bardzo wartościowe okazały się także koncepcje do-
strzegające miejsce miasta w aglomeracji warszawskiej, 

postulujące prowadzenie wspólnej polityki przestrzen-
nej dla sąsiadujących miast lub ich fragmentów. Sądzę, 
że paleta przedstawionych rozwiązań może stać się 
inspiracją także dla innych miast odwołujących się do 
Howardiańskiego dziedzictwa.

Jak podano w „Protokole z posiedzenia Sądu Kon-
kursowego” (patrz s. 23) w konkursie uczestniczyło 11 
prac, które pozostały anonimowe dla członków sądu 
niebędących wykładowcami prowadzącymi poszcze-
gólne prace.

Prace oceniane były pod względem:
• zgodności z założeniami Regulaminu Konkursu,
• komplementarności projektu wraz załącznikami,
• realności implementacji do realiów Podkowy Le-

śnej,
• poszanowania dziedzictwa kulturowego i przy-

rodniczego,
• atrakcyjności, innowacyjności i pomysłowości 

przyjętych rozwiązań,
• walorów edukacyjnych, turystycznych, aspek-

tów społecznych,
• funkcjonalności i estetyki proponowanych roz-

wiązań.
Na podstawie oceny merytorycznej oraz w wyniku 

procedury opisanej w „Protokole” sąd zdecydował 

o przyznaniu I, II i III nagrody oraz dwóch równorzęd-
nych wyróżnień. Warto także pokreślić, że pozostałe 
sześć prac zostało „pozytywnie ocenione”, co świadczy 
o dobrym przygotowaniu studentów do wykonania trud-
nego zadania projektowego.

Uzasadnienia werdyktu sądu konkursowego w od-
niesieniu do poszczególnych prac podano w miejscu ich 
prezentacji w tomie (patrz spis treści).
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Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 26 czerw-
ca 2015 roku w Pałacyku Kasyno, siedzibie Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich Podkowy Leśnej, 
w obecności władz miasta, sędziów i uczestników kon-
kursu oraz grupy mieszkańców Podkowy. Z wynikami 
pracy sądu konkursowego zapoznała zebranych mgr 
inż. arch. Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska, radna 
miasta Podkowa, a w ogłoszeniu nazwisk zwycięzców 
uczestniczył burmistrz Podkowy Leśnej pan Artur 
Tusiński, wręczając im pamiątkowe dyplomy oraz na-
grody pieniężne. Podsumowania efektów ukończonego 
konkursu i ich dwojakiego znaczenia: praktycznego i dy-
daktycznego dokonał prof. dr hab. arch. Sławomir Gzell, 
podkreślając zwłaszcza wyrównany poziom wszystkich 
prac i pożytek praktyczny dla gminy w postaci ogromnej 
ilości materiału do dyskusji i przemyśleń o jej przestrzen-
nym kształcie w przyszłości.

W kolejnym punkcie uroczystości zespoły autorskie 
przedstawiły główne idee swoich opracowań. Poza po-
dzieleniem się ciekawymi pomysłami dla aktywizacji 
mieszkańców miasta i porządkowania jego przestrzeni 
pełnej cennych walorów krajobrazowych, zwróciła uwa-
gę obecnych sprawność prezentacji i staranne opraco-
wanie formy wizualnej. Spotkanie zakończyła swobodna 
dyskusja jego uczestników, w której postulowano m.in. 
ekspozycję opracowań w miejscu dostępnym dla miesz-
kańców miasta1.

dr inż. arch. Maciej Lasocki
Katedra Projektowania Urbanistycznego

i Krajobrazu Wiejskiego
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

1 Rysunki na s. 24 i 25 (u góry) pochodzą z pracy nr 2; wizualizacje na s. 25 (u dołu) z pracy nr. 5.
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prof. S. Gzell, burmistrz A. Tusiński, arch. M. Łaskarzewska-Średzińska, radna miasta.



UWARUKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zakres problematyki

Do Regulaminu konkursu dołączono następujący wy-
kaz 20 najważniejszych zagadnień wymagających ana-
lizy przy opracowaniu projektu Studium i przypisano je 
losowo zespołom, które miały poświęcić im szczególną 
uwagę (w nawiasach podano numery nadane losowo 
pracom tych zespołów): 
•  ustalenia planu zagospoadowania przestrzennego 

woj. mazowieckiego, decyzje dotyczące realizacji po-
nadlokalnych celów publicznych, ustalenia planów 
gmin sąsiednich, istotne dla miasta (praca nr 4);

•  stan planistyczny obszaru miasta, istotne ustalenia 
planów miejscowych (praca nr 3); 

•  stan dotychczasowego przeznaczenia terenów – funk-
cje terenu i zabudowy, tendencje zmian (praca nr 5); 

•  stan i układ przestrzeni publicznych (praca nr 10);
•  stan i układ systemu transportu zbiorowego, prze-

kroje ulic i placów (praca nr 2); 
•  stan i układ systemu komunikacji drogowej (praca nr 

7);
•  funkcjonowanie parkowania w komunikacji samo-

chodowej (praca nr 8);
•  stan i układ syst. komunikacji pieszej i rowerowej 

(praca nr 1);
•  stan i dostępność infrastruktury technicznej, uzbro-

jenia terenów (praca nr 6);

•  stan środowiska naturalnego i wymagania jego 
ochrony, stan zieleni publicznej i prywatnej (praca 
nr 9);

•  stan dziedzictwa kulturowego (krajobrazu, zabyt-
ków, dóbr kultury współczesnej) i wymagania jego 
ochrony (praca nr 11);

•  stan ładu przestrzennego – konflikty przestrzenne: 
funkcjonalne, estetyczne itp. (praca nr 7);

•  stan ładu przestrzennego – stan techniczny/estetycz-
ny zabudowy i zagospodarowania (praca nr 8);

•  stan ładu przestrzennego – jakość architektury (pra-
ca nr 6);

•  warunki i jakość życia mieszkańców – stan usług spo-
łecznych: zdrowie i rekreacja (praca nr 6);

•  warunki i jakość życia mieszkańców – stan usług spo-
łecznych: oświata i kultura (praca nr 3);

•  warunki i jakość życia mieszkańców – stan usług ko-
mercyjnych, w tym handel, także poza miastem (pra-
ca nr 4);

•  warunki i jakość życia mieszkańców – demografia, 
problemy społeczne, bezpieczeństwo (praca nr 10);

•  warunki i jakość życia mieszkańców – działalność go-
spodarcza, rynek pracy (praca nr 2);

•  stosunki własnościowe, rynek nieruchomości, ruch 
inwestycyjny (praca nr 1).
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ANALIZA UWARUNKOWAŃ

1. Podstawowe informacje o mieście 
1.1. Położenie geograficzne. Miasto-ogród Podkowa Leśna 

znajduje się, według podziału administracyjnego, na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego, w powiecie grodziskim. Wchodzi 
w skład pasma zachodniego aglomeracji warszawskiej. Miasto jest 
położone w odległości (w linii prostej): ok. 25 km od centrum War-
szawy, ok. 7 km od centrum Pruszkowa i ok. 9 km od centrum Gro-
dziska Mazowieckiego. Powierzchnia obszaru Podkowy Leśnej wy-
nosi 1013 ha. Pod względem administracyjnym w skład Podkowy 
Leśnej wchodzą: (1) miasto-ogród – część zabudowana (ok. 410 
ha, 41% powierzchni); (2) kompleks Lasu Młochowskiego po połu-
dniowo-wschodniej stronie miasta (ok. 600 ha, 59% powierzchni). 
Podkowa sąsiaduje z terenami: miasta i gminy Brwinów, miasta 
Milanówka, gminy Nadarzyn.

Gmina i miasto Brwinów. Podkowa Leśna graniczy z gminą 
Brwinów od strony północnej oraz od strony południowej prze-
cinając gminę Brwinów i odcinając dwa jej sołectwa (Żółwin 
i Owczarnię) od spójnego terytorium gminy Brwinów. Dwa sołec-
twa gminy Brwinów tworzą z Podkową spójny obszar pod wzglę-
dem infrastrukturalnym (wspólne połączenia drogowe, komuni-
kacyjne, częściowo wspólna infrastruktura wodna i kanalizacyjna) 
i funkcjonalnym. Mieszkańcy tych terenów korzystają z podsta-
wowych usług na terenie Podkowy Leśnej, m.in. są członkami 
tutejszej parafii rzymsko-katolickiej (teren podkowiańskiej parafii 

obejmuje także obszar Żółwina i Owczarni), korzystają z komu-
nikacji publicznej w celu dojechania do Warszawy (kolejka WKD) 
oraz korzystają z usług oświaty, tj. szkół w Podkowie. Powoduje to 
wysoki stopień integracji mieszkańców Podkowy i sąsiadujących 
terenów.

Podkowa Leśna świadczy szereg usług na rzecz mieszkańców 
sąsiednich sołectw, będąc dla nich „lokalnym centrum rozwoju”. 
Od strony północno-wschodniej Podkowa Leśna graniczy z miej-
scowościami Otrębusy i Klementynów. Podkowa Leśna jest naj-
mniejszą i najmniej liczną gminą na terenie powiatu grodziskiego.

Miasto Milanówek. Od strony zachodniej Podkowa Leśna gra-
niczy z miastem Milanówek. Miasta te są oddzielone od siebie 
terenami zieleni: od strony Podkowy Leśnej parkiem Stawiska 
z domem Iwaszkiewiczów, od strony Milanówka terenem szpitala 
w Turczynku.

Gmina Nadarzyn. Od strony południowo-wschodniej Podkowa 
Leśna graniczy z terenami gminy Nadarzyn. Są oddzielone od sie-
bie obszarem Lasu Młochowskiego. 

1.2. Funkcja miasta. Podstawowa funkcja – mieszkaniowo-sy-
pialniana. Dodatkowe funkcje – głównie handel i drobne usługi.

2. Uwarunkowania przyrodnicze
Podkowa Leśna pełni ważną rolę w przyrodniczym systemie 

powiatu grodziskiego oraz województwa mazowieckiego. Teren 

* Czynniki warunkujące rozwój przestrzenny Podkowy Leśnej przedstawiono na wybranych z poszczególnych opracowań najcie-
kawszych ujęciach grafi cznych oraz w tekście pochodzącym z nagrodzonej pracy nr 8. 
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miasta-ogrodu wraz z Lasem Młochowskim jest w całości położo-
ny w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Układ urbanistyczny, zabudowa i zieleń miasta-ogrodu Podko-
wa Leśna w granicach administracyjnych są od 1981 roku wpisa-
ne do rejestru zabytków i podlegają opiece Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. Ponadto, na terenach należących do miasta 
znajdują się trzy rezerwaty przyrody, zespół przyrodniczo-krajo-
brazowy i szereg pomników przyrody wpisanych do rejestru Wo-
jewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Zabytki przyrodnicze. Zieleń na całym obszarze administracyj-
nym miasta-ogrodu jest chroniona poprzez wpisanie miasta do 
rejestru zabytków. Na terenie miasta szczególne znaczenie mają 
m.in. następujące obszary zielone:

– Las Młochowski, wraz z dwoma rezerwatami przyrody (im. 
Bolesława Hryniewieckiego oraz „Zaborów” im. Witolda Tyrakow-
skiego), a także Aleja Lipowa w Lesie Młochowskim (prowadząca 
do Dębaka),

– rezerwat przyrody: Parów Sójek (na terenie zurbanizowanym 
miasta-ogrodu),

– Leśny Park Miejski, jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy,
– aleje lip: przy al. Lipowej im. Tadeusza Baniewicza, ul. Kościel-

nej, na Dębaku;
– ogród przy kościele p.w. św. Krzysztofa;
– Park w Stawisku oraz pojedyncze pomniki przyrody, a tak-

że cztery zidentyfikowane stanowiska archeologiczne (dymarki) 
w pn. części miasta (okolice ulic Sarnia, Główna i Borsucza).

Pomniki przyrody. Na terenie miasta znajdują się 282 obiekty 
wpisane do rejestru pomników przyrody Wojewódzkiego Konser-
watora Przyrody, a wśród nich 279 drzew, oraz 3 głazy narzutowe, 
a także znaczna liczba drzew i szpalerów kwalifikujących się jako 
„pomniki przyrody”, lecz nieoznakowanych.

Na terenie miasta znajduje się:
– 10 obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
– 149 obiektów architektonicznych objętych gminną ewiden-

cją zabytków;
– 4 stanowiska archeologiczne (z przełomu I–V w p. n. e.).

3. Uwarunkowania społeczne
Na powierzchni ok. 4 km2 (część zurbanizowana miasta) za-

mieszkuje na stałe ok. 3800 osób, co określa gęstość zaludnie-
nia na poziomie 950 osób/km2. Większość osób mieszkających 
w Podkowie to osoby w wieku produkcyjnym (wiek: 15–59/64 
lata). W 2010 roku stanowili oni 63% ogółu ludności. Dla więk-
szości przedziałów wiekowych Podkowa Leśna nie odbiega od 
tych samych wskaźników określonych dla innych gmin w Polsce. 
Wyraźnie zaznaczony jest jednak tu trend wzrostowy liczby osób 
w wieku poprodukcyjnym – wysoki na tle innych gmin w Polsce. 
Osoby te już dziś stanowią w Podkowie prawie 13% ogółu społe-
czeństwa, przy średniej dla Polski w granicy 9,2%

4.  Uwarunkowania zagospodarowania pustostanów
i pustych działek

Są one w złym lub słabym stanie. Stanowią 17% wszystkich 
działek w Podkowie Leśnej. Na 1634 działki 28% to działki ogro-
dowe, a 72% działki leśne. 202 to działki niezabudowane, 68 sta-
nowią pustostany.

c.d. na stronie 30

FUNKCJE TERENÓW I ZABUDOWY
granice administracyjne miasta

obiekty chronione wpisane do rejestru zabytków

obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków

tereny działek leśnych
tereny działek z zielenią uporządkowaną
działki puste

zabudowa usług komercyjnych
zabudowa usług oświaty
zabudowa usług administracji
zabudowa obiektów sakralnych i wyznań religijnych
zabudowa usług z zakresu łączności
zabudowa usług z zakresu ochrony zdrowia

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z funkcją usługową
zabudowa mieszkaniowa pałacowa/rezydencjonalna
budynki gospodarcze
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tereny obsługi technicznej miasta
tereny urządzeń infrastruktury z zakresu kanalizacji
tereny produkcyjne
tereny magazynowo-składowe
tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę

tereny kolejowe
tereny cmentarza
tereny zieleni parkowej
tereny leśne
wody otwarte / tereny zbiorników wodnych

TENDENCJE ZMIAN
obiekty o zmienionym charakterze funkcji
z zabudowy mieszkaniowej na funkcję usługową

obiekty zabudowy mieszkaniowej wybudowanej między 
2006 a 2014 r.

pustostany

obiekty na sprzedaż

STAN DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA TERENÓW

Plansza 1 z pracy nr 5.
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5.  Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów 
komunikacyjnych

5.1. Zewnętrzny układ komunikacyjny. Połączenie komunikacyjne 
miasta z otoczeniem odbywa się poprzez układ drogowy i kolejowy. 

– Droga wojewódzka nr 719, przebiegająca po północnej stro-
nie miasta, jest przedłużeniem Al. Jerozolimskich – drogi wylotowej 
z Warszawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego i Skierniewic.

 – Droga wojewódzka nr 720 przebiega po wschodniej stronie 
miasta i Lasu Młochowskiego, pomiędzy Nadarzynem a Otrębu-
sami i dalej w kierunku Błonia. Droga zapewnia powiązanie z szo-
są katowicką.

 – Linie kolei dojazdowej WKD , prowadzące z centrum Warsza-
wy do Grodziska Mazowieckiego, z odgałęzieniem do Milanówka. 
Na obszarze miasta znajdują się trzy przystanki tej linii obsługują-
ce cześć wschodnią, centralną i zachodnią miasta.

 – W bezpośredniej bliskości Podkowy Leśnej przebiega trasa 
nowo wybudowanej autostrady A2. Zjazd do Podkowy Leśnej zlo-
kalizowany jest na terenie gmin Pruszków i Grodzisk Mazowiecki.

5.2. Wewnętrzny układ komunikacyjny. Komunikację we-
wnątrzmiejską stanowi układ ulic i przestrzeni publicznych wyzna-
czonych na podstawie przedwojennych planów parcelacyjnych.

5.3. Parkowanie. Ilość parkingów na terenie miasta jest nie-
wielka i niewystarczająca. W całym mieście istnieje około 100 
miejsc parkingowych, głównie w centrum miasta:

– przy budynku Urzędu Miasta (nowy);
– przy budynkach użyteczności publicznej w centrum mia-

sta (szkoła samorządowa, przedszkole, budynek dawnego MOK, 
posterunek policji, kawiarnia na ul. Brwinowskiej, kościół, sklep, 
kawiarnia i księgarnia przy ul. Jana Pawła, pawilon handlowy przy 
ul. Słowiczej (nowy);

 – w innych miejscach w mieście, np. przy działce na wjeździe 
do miasta od strony ul. Brwinowskiej, wzdłuż ul. Lilpopa, przy 
wjeździe do Parku wzdłuż ul. Kwiatowej (nowy).

Brak wystarczającej liczby miejsc postojowych dla samocho-
dów powoduje dzikie parkowanie i chaos przestrzenny obok sta-
cji WKD i w centrum miasta.

granica gminy

korytarze ekologiczne

działki budowlane zalesione

lasy

tereny rolne

łąki

rezerwaty

park miejski

wydmy
wody powierzchniowe
pomniki przyrody

REZERWAT 
Parów Sójek
pow. 3,84 ha
rezerwat otwarty dla
ruchu turystycznego
naturalne lasy
grądowe i łęgowe
miejsce gniazdowania
ptaków, w tym sójek

LEŚNY PARK MIEJSKI
Zespół przyrodniczo-
-krajobrazowy
pow. ok. 14 ha
park otwarty dla
ruchu turystycznego
oczka wodne czasowo
wysychające
wydmy unikatowe
na skalę regionu
liczne gatunki
dzikich zwierząt

OGRÓD
przy kościele p.w. św. 
Krzysztofa
pow. ok. 0,4 ha
8 stref tematycznych

przyroda chroniona Polski

przyroda Podkowy Leśnej

lapidarium

przyroda minionych wieków

poletko Matki Bożej

ogród biblijny

ptasi raj

ogród ziołowy

PROBLEMY
zdewastowana zieleń
zniszczone elementy
małej architektury

nieczytelne ciągi piesze

REZERWAT 
im. Bolesława
Hryniewieckiego
pow. 24,7 ha
rezerwat otwarty dla
ruchu turystycznego
ponad 150-letni
drzewostan dębowy
liczne gatunki
zwierzyny leśnej
miejsce gniazdowania
ptaków

REZERWAT 
Zaborów im. Witolda
Tyrakowskiego
pow. 10,26 ha

rezerwat zamknięty dla
ruchu turystycznego
miejsce gniazdowania
26 gatunków ptaków

ŚRODOWISKO NATURALE – BOGACTWO PODKOWY LEŚNEJ

Fragment planszy 1 z pracy nr 9.
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GRUPY KONFLIKTÓW

działki, na które może zostać wywarta presja inwestycyjna, co może
spowodować dogęszczanie zabudowy i zmianę charakteru miejsca,
zlokalizowane punktowo miejsca o niskim standardzie zagospodarowania
(pustostany, opuszczone i niezadbane działki / domy)

2. ŚRODOWISKO – MIESZKAŃCY

teren parku wymagający interwencji, a będący pod ochroną konserwatora

zieleń podlegająca ochronie konserwatorskiej wzdłuż ciągów komunika-
cyjnych przeszkadzająca bądź stanowiąca potencjalne zagrożenie dla ruchu

zabudowa przecinająca pasy zieleni

3. ŚRODOWISKO – CIĄGI KOMUNIKACYJNE

drogi przecinające rezerwaty przyrody bądź pasy zieleni
odcinki dróg o nadmiernym natężeniu ruchu tranzytowego

4. KOLEJ – CIĄGI KOMUNIKACYJNE

ciągi komunikacyjne przecięte przez tereny kolejowe

5. KOLEJ – ŚRODOWISKO

tereny kolejowe przecinające pasy zieleni
tereny kolejowe wymagające aktywizacji

1. MIESZKAŃCY – MIESZKAŃCY

KONFLIKTY POMIĘDZY ZWOLENNIKAMI WIZJI PODKOWY LEŚNEJ 
JAKO MIEJSCA WYPOCZYNKU A ROZWIJAJĄCEGO SIĘ MIASTA

ZALEŻNOŚĆ FUNKCJONALNA I LEGISLACYJNA PODKOWY LEŚNEJ
 OD PODMIOTÓW LEŻĄCYCH W NAJBLIŻSZYM SĄSIEDZTWIE

Podkowa Leśna

Brwinów
galeria handlowo-

-usługowa

Warszawa
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska

Milanówek
boisko piłkarskie

sklepy typu dyskont
kąpielisko

Grodzisk Maz.
siedziba powiatu

sklepy typu dyskont
basen

Nadarzyn
pełnowymiarowe
boisko piłkarskie

STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO – KONFLIKTY PRZESTRZENNE

Fragment planszy 2 z pracy nr 7.

 

Fragment planszy 2 z pracy nr 7.



UWARUKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

32

przestrzenie publiczne 
zurbanizowane

przestrzenie publiczne 
zielone

Do głównych przestrzeni publicznych 
Podkowy Leśnej należą:
–  tworzące północne triwium ulice 

Brwinowska, Główna i Myśliwska;
– spinająca je ul. Lotnicza;
–  wiodąca na południe ul. Jana Pawła II
– al. Lipowa
– ul. Lilpopa
–  skwer Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 

(w centrum miasta przy linii WKD);
–  skwer przy figurze Matki Bożej (róg 

Parkowej i Kwiatowej). Niefunkcjo-
nujące przestrzenie publiczne to 
przede wszystkim ukształtowane 
historycznie place/skwery położo-
ne poza ścisłym centrum Podkowy 
Leśnej – plac u zbiegu ulic Głównej, 
Sarniej i Ogrodowej;

–  plac u zbiegu ulic Bukowej, Topolo-
wej i al. Lipowej;

–  plac u zbiegu ulic Storczyków 
i Wrzosowej;

–  plac u zbiegu ul. Paproci i Wrzoso-
wej.

Przestrzeniami publicznymi w Podko-
wie Leśnej są także obszary zielone, 
takie jak Park Miejski i Las Młochowski 
a także biegnące przez miasto pasy zie-
leni wzdłuż cieków wodnych. Niestety 
przestrzenie te są dziś często zaniedba-
ne, zwłaszcza wspomniane pasy ziele-
ni, i wymagają rewaloryzacji.

przestrzenie publiczne 
przestrzenie publiczne 
zielone

granica miejscowości

Podkowa Leśna jest częścią konurbacji 
nazywanej Podwarszawskim Trójmia-
stem Ogrodów. Obejmuje ona miasta 
Podkowę Leśną i Milanówek z powiatu 
grodziskiego oraz gminę miejsko-
-wiejską Brwinów z powiatu prusz-
kowskiego, w skład której wschodzi 
miasto Brwinów oraz miejscowości są-
siadujące z Podkową Leśną – Otrębusy, 
Owczarnia i Żółwin. Miejscowości te łą-
czy wspólna geneza – wszystkie rozwi-
nęły się w pierwszej połowie XX wieku 
wzdłuż linii kolejowych jako podwar-
szawskie osiedla letniskowe i miesz- 
kaniowe. Główne miasta konurbacji 
w swej kompozycji urbanistycznej 
nawiązują do modnego na przełomie 
XIX i XX wieku zielonego przedmieścia, 
a Podkowa Leśna jest próbą implemen-
tacji idei miasta-ogrodu w polskich wa-
runkach. Ze względu na bezpośrednie 
sąsiedztwo miasta wzajemnie uzupeł-
niają się funkcjonalnie, a mieszkańcy 
często korzystają z usług i atrakcji znaj-
dujących się w sąsiednich gminach. 
Współpraca między nimi może być 
zatem korzystna co zostało już dostrze-
żone przez lokalne samorządy, które 
w 2010 roku podpisały porozumienie 
o współpracy w ramach Podwarszaw-
skiego Trójmiasta Ogrodów. 

STAN I UKŁAD PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

POWIĄZANIA PRZESTRZENNE Z SĄSIEDNIMI GMINAMI

Fragment planszy 1 z pracy nr 6.

Fragment planszy 1 z pracy nr10.
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działki zaniedbane, niezagospodarowane

działki zaniedbane z zabudową opuszczoną

budynki objęte ewidencją konserwatora

pozytywna

neutralna

negatywna

STAN ŁADU PRZESTRZENEGO – STAN TECHNICZNY ZABUDOWY

ANALIZA JAKOŚCI ESTETYCZNEJ ARCHITEKTURY

Fragment planszy 1 z pracy nr 8.

Fragment planszy 1 z pracy nr 6.
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granica Podkowy Leœnej

lasy / zieleñ wysoka

wydmy

zadrzewione dzialki prywatne

zbiorniki wodne / rzeka



UWARUKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

35

STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
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Fragment planszy 1 z pracy nr 1.

B

A

C D

A –  rezerwat
Parów Sójek 

B –  cmentarz
C –  proponowany

zielony rynek
D –  rezerwat im.

B. Hryniewieckiego

ZI
EL

EŃ
W

O
D

A A –  zbiorniki retencyjne
B –  zbiornik kąpielowy

w Parku Miejskim

B
A

1 – zbiorniki wodne, 2 – zbiornik kąpielowy, 3 – cieki wodne

KO
M

U
N

IK
A

CJ
A

B

C

A
E

A –  droga 710
B –  ul. Brwinowska
C –  stacja Podkowa

Leśna Zachodnia
D –  stacja Podkowa 

Leśna Główna
E –  stacja Podkowa 

Leśna Wschodnia

1 – komunikacja o randze ponadlokalnej, 2 – komunikacja o randze powiatowej, 3 – komunikacja miejscowa, 4 – spacerowa linia kolejowa,
5 – najczęściej użytkowane drogi, 6 – często uczęszczana komunikacja pod wpływem centrum

D

SYNTEZA UWARUNKOWAŃ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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ZY
SK

I D
LA

 B
U

D
ŻE

TU
 M

IA
ST

A

1 2 3 4 5 6

1 – usługi handlowe, 2 – restauracje i kawiarnie, 3 – pozostałe większe usługi komercyjne, 4 – przestrzeń bardzo dochodowa dla miasta, 5 – przestrzeń centrum dochodowa 
dla miasta, 6 – działki inwestycyjne o potencjalnym zysku

Fragment plansza 2 z pracy nr 1.

TE
RE

N
Y 

IN
W

ES
TY

CY
JN

E

1 – działki najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie, 2 – działki bardzo atrakcyjne inwestycyjnie, 3 – działki atrakcyjne inwestycyjnie, 4 – działki o przeciętnej atrakcyjności, 
5 – pozostałe, 6 – obecny potencjał działek inwestycyjnych, 7 – potencjał działek wygenerowany przez centrum

PR
ZE

ST
RZ

EN
IE

 S
PO

ŁE
CZ

N
E

1 – obecne punktowe atraktory społeczne, 2 – przestrzeń centralnego placu o wielkiej wartości społecznej, 3 – przestrzenie społeczne, 4 – przestrzenie społeczne space-
rów, 5 – obecne przestrzenie społeczne, 6 – przestrzeń placu, 7 – pozostałe wygenerowane przez centrum przestrzenie społeczne

A –  Muzeum 
Iwaszkiewiczów

B –  proponowane loty 
balonem

C – biblioteka
D – pałacyk Kasyno
E – szkoła
F – Urząd Gminy
G – szkoła
H –  proponowany park 

linowy
I – kościól
J –  proponowany tor 

rowerowy

B
C D

E F H
I

J

A

G

STAN UWARUNKOWAŃ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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przekrój ulicy bez widocznej zieleni w świetle między 
ogrodzeniami (z wyłączeniem wąskich trawników)
przekrój ulicy z zielenią po jednej stronie jezdni w świetle 
ogrodzeń lub bez widocznego ogrodzenia. Pas zieleni 
to zadbany, szeroki trawnik, trawnik z nasadzeniami lub 
krawędź lasu (również jeśli to działka nieogrodzona) 
przekrój ulicy z zielenią po obu stronach jezdni w świetle 
ogrodzeń lub bez widocznego ogrodzenia. Pas zieleni 
to zadbany, szeroki trawnik, trawnik z nasadzeniami lub 
krawędź lasu (również jeśli to działka nieogrodzona) 
chodnik z uwzględnieniem, po której stronie ulicy się znajduje

działki w odległości do 300 m od stacji WKD
działki w odległości do 600 m od stacji WKD
działki w odległości do 1000 m od stacji WKD
tory kolejowe
stacja WKD

odległości do 300 m od stacji WKD
odległości do 600 m od stacji WKD
odległości do 1000 m od stacji WKD
jowe

WKD

STAN I UKŁAD TRANSPORTU ZBIOROWEGO
– DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ

PRZEKROJE ULIC I PLACÓW

Fragment planszy 1 z pracy nr 2.



USTALENIA STUDIUM

Cel naczelny: Kontynuacja idei miasta-ogrodu z uwzględ-
nieniem współczesnych standardów technicznych, rozwiązań 
proekologicznych oraz ochrona środowiska przyrodniczego i za-
bytkowego, a także wydobycie walorów turystycznych i rozwój 
gospodarczy.

1. Struktura miasta
1.1. Funkcja miasta: mieszkaniowa, realizowana w budownic-

twie jednorodzinnym, uzdrowiskowa – oparta na zooterapii oraz 
rekreacyjno-wypoczynkowa, towarzysząca miastu i zooterapii, 
która powinna być utrzymana na takim poziomie, by nie prze-
szkadzać mieszkańcom. 

1.2. Kształtowanie przestrzeni i identyfikacja osiedli. Wyzna-
czenie sześciu osiedli na podstawie nazw ulic. Ustala się indywi-
dualne oznaczenia dla każdego osiedla w postaci: nazwy, logo, 
koloru oraz rozpoznawalnego centrum. Cel: uwydatnienie i pod-
kreślenie unikatowości każdej dzielnicy. 

2. Komunikacja 
2.1. Właściwy czas dojścia do podstawowych usług. Ustala się 

dziesięć minut jako maksymalny czas dojścia do podstawowych 
usług zlokalizowanych w każdej dzielnicy. Założenie to oparto na 
teorii Leona Kriera, która wyznacza taką izochronę dla pieszego 
dojścia do podstawowych usług.

2.2. Rozwój komunikacji pieszo-rowerowej. Ustala się budowę 
tzw. ciągów pieszo-jezdnych, czyli wspólnej drogi użytkowanej 
przez pieszych, rowerzystów oraz samochody na zasadach pierw-
szeństwa pieszego i rowerzysty. Taki ruch mógłby być zorganizo-
wany przede wszystkim na drogach dojazdowych do posesji. 

2.3. Eliminacja tranzytu. Eliminacja ruchu tranzytowego dla 
samochodów przejeżdżających w kierunku Żółwina, Owczarni 
i Otrębusów poprzez dojazd drogami nr 719 i nr 720. 

2.4. Projekt parkingów. Zaprojektowano parkingi zagłębione 
150 cm poniżej poziomu terenu. Teren zlokalizowano wzdłuż to-
rów WKD, w odległości 300 m od stacji Podkowa Leśna Główna, 
co pomoże rozwiązać problem w miejscach nie przeznaczonych 
do parkowania w centrum miasta. Parking mieści 101 samocho-
dów, w tym 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. 
Wjazd na parking odbywa się od ulicy Błońskiej. 

Wyjście/wejscie do parkingu schodami w kierunku zachodnim 
i wschodnim, a także winda dla osób niepełnosprawnych w kie-
runku wschodnim. Parking przekryty stropodachem zielonym, 
z możliwością jeżdżenia i chodzenia po nim. Pośrodku niezada-
szona przestrzeń, jako naturalne oświetlenie i przewietrzanie par-
kingu. (...)

2.5. Wprowadzenie i uzupełnienie ścieżek turystyczno-rekre-
acyjnych. Ustala się wprowadzenie ścieżek turystycznych, pie-
szych, rowerowych, konnych, do biegania oraz nordic walking. 

2.5.1. Ścieżki rowerowe. Ustala się wprowadzenie ścieżek 
rowerowych rekreacyjnych oraz szybszego ruchu. Podział jest 
niezbędny do ich sprawnego funkcjonowania. Spójny system 
ciągów rowerowych zwiększa możliwość sprawnego korzystania 
z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej miasta. W punktach 
węzłowych ustala się zlokalizowanie wypożyczalni rowerów.

2.5.2. Konne 
Realizacja ścieżek ma na celu uzupełnienie istniejących ścieżek 

konnych i zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, rowerom oraz 
koniom. Trasa konna zwiększa atrakcyjność Podkowy Leśnej i po-
woduje wzrost liczby osób przyjeżdżających w celach rekreacyj-
nych lub leczniczych. 

2.5.3. Do biegania i nordic walking. Ustalono wprowadzenie 
tras do biegania oraz nordic walking. Odcinkowy pomiar długo-
ści i czasu przejścia/przebiegnięcia trasy umożliwia stworzenie 
każdemu własnej trasy, odpowiedniej do zaawansowania osób 

c.d. na stronie 44
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Jury konkursu przyznało nagrodę za realistyczny 
projekt nowej polityki przestrzennej, który najlepiej 
odpowiedział na potrzebę aktualizacji obowiązujące-
go studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania Podkowy Leśnej.

Za główne zalety przedstawionego projektu sędzio-
wie uznali:
–  sformułowanie wizji możliwej do zrealizowania, 

uwzględniającej liczne ograniczenia funkcjonalno-
-przestrzenne,

– dobre rozpoznanie istniejących zagrożeń,
–  postawienie na rozwój przestrzeni publicznych 

o charakterze sieciowym, w postaci: ciągów pie-

szych, ścieżek rowerowych i konnych oraz różno-
rodnych szlaków turystycznych,

–  zaproponowanie szeregu interesujących inwesty-
cji realizujących politykę przestrzenną w postaci: 
ośrodka zooterapii, bazaru miejskiego, centrów ak-
tywności społecznej i pracy freelanserów, parkin-
gów podziemnych itp.,

–  propozycję identyfikacji wizualnej sześciu osiedli 
na terenie miasta,

–  wskazanie możliwości sfinansowania proponowa-
nych działań z różnorodnych środków pomoco-
wych i rozwojowych,

–  prosty, ale czytelny i trafiający do odbiorcy, sposób 
prezentacji idei.
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POZA WSKAZANYMI NA MAPIE:
•  Zieleń przydomowa tworzy ogród, nadaje swoisty 

charakter działce. 
•  Zieleń przydrożna stanowi barierę akustyczną, oczysz-

cza powietrze. 
•  Zabudowa historyczna: zadbana, ujednolicona, spójna, 

przyjemna w skali pieszego. 
•  Zabudowa współczesna: wpisująca się w otoczenie, 

nawiązująca do istniejących zabudowań, wykorzystują-
ca potencjał miejsca. 

•  Znajdujące się na terenie miasta Wyższa Szkoła Teolo-
giczno-Humanistycznej i Podkowiańska Wyższa Szkoła 
Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko i inne szkoły.

• Miasto użytkujące kilka obiektów sportowych. 
•  Istniejące ścieżki konne, możliwość wykorzystania do 

zoorehabilitacji. 
• Stacje trafo nawiązujące do otoczenia. 
•  Dobra komunikacja z Warszawą i innymi miastami 

dzięki WKD. 
•  Komunikacja piesza – możliwość dojścia wszędzie 

pieszo, ścieżki wzdłuż WKD. 
• Bliskość nowo wybudowanej autostrady A2. 
•  Kontakt z władzami: organizowanie spotkań z ludnością 

Podkowy, informowanie ludzi o kolejnych podejmowa-
nych przedsięwzięciach, urząd poszukujący możliwości 
rozwoju. 

• Liczne i aktywne stowarzyszenia miejskie. 
•  Wizja przyszłości miasta tworzona przez społeczeń-

stwo: świadomość historii i znaczenia tożsamości 
miejsca, chęć udziału w dyskusjach, spotkaniach, chęć 
rozwoju miasta, docenianie i szanowanie miejsca. 

•  Integracja społeczna: życzliwość wobec siebie, silna 
więź społeczna.

POZA WSKAZANYMI NA MAPIE:
•  Dążenie do zachowania i adaptacji na cele usługowe 

oraz mieszkaniowe istniejących obiektów zabytkowych. 
•   Zainteresowanie ludzi budownictwem jednorodzinnym 

na atrakcyjnie położonych i czystych terenach. 
•   Potencjał kulturowy społeczeństwa, promowanie wyro-

bów miejskich artystów i rękodzielników, zaprojektowa-
nie przestrzeni dla wystawiania prac artystów miejskich 
i przyjezdnych. 

•    Główny nacisk komunikacji miejskiej na komunikację
pieszą i rowerową. Priorytet systemu ciągów pieszo-
jezdnych dla sieci dróg pomocniczych. 

•   Stworzenie stanowiska ogrodnika miejskiego nadzorują-
cego ład zieleni miejskiej zapewniającej bezpieczeń-
stwo mieszkańców. 

•  Stworzenie stanowiska miejskiego konserwatora zabyt-
ków dla sprawnego i szybkiego rozwoju miasta. 

•  Bliskość dużych miast: Warszawa, Żyrardów 
i Pruszków. 

•   Współpraca z sąsiednimi miejscowościami jak Milanó-
wek, Grodzisk Mazowiecki, Brwinów.

1. NAGRODA PRACA NR 8
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opracowanie szlaków 
turystycznych
dogęszczenie zabudowy poprzez 
zabudowę pustych działek i zagospodarowanie 
pustostanów oraz możliwość całorocznego 
wynajęcia domków dla turystów 
stworzenie nowego ośrodka rehabilitacyjnego 
opartego na zooterapii.

zaadaptowanie terenów obok stawu 
w parku miejskim na plażę miejską 
zaadaptowanie budynku na 
miejsce pracy dla freelanserów
wykorzystanie terenów wzdłuż WKD 
na parkingi zagłębione. 
zaprojektowanie przestrzeni dla wystawiania 
prac artystów miejskich i przyjezdnych.
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Historyczny układ urbanistyczny:
1.  Układ koncentryczny półkolistych ulic 

przeciętych ulicami promieniście 
rozchodzącymi się z centrum zespołu.

2.  Geometryczny układ ulic koncentrujący 
się wokół dwóch placów.

3.  Ulice o miękkim, falistym przebiegu, 
dostosowanym do bogatej rzeźby terenu.

Walory krajobrazowo-widokowe:
 4. Stawisko
 5. Rezerwat Parów Sójek
 6. Park Miejski
 7. Las Młochowski
 8.  Pierścień zieleni we wschodniej części Podkowy
 9. Aleja Lipowa
10. Ulica Lilpopa
11. Kościół i ogród przykościelny
12.  Stacje trafo nawiązują do otoczenia
13.  Dobra komunikacja z Warszawą i innymi miastami 

dzięki WKD 

ANALIZA SWOT



 POZA WSKAZANYMI NA MAPIE:
•  Zabudowa historyczna. Wysokie koszty utrzymania

zabytkowych obiektów oraz niestosowanie się części 
właścicieli do zasad ochrony konserwatorskiej (...). 

•  Zieleń przydrożna wchodząca na drogi, stanowiąca
zagrożenie dla ludzi i obiektów.

•  Zieleń przydomowa nieuporządkowana (...)
•  Brak długofalowego programu wymiany i dosadzania 

drzew na terenie miasta (...).
•  Niewystarczająco dobry stan techniczny chodników. 
•  Brak miejsc parkingowych. 
•  Komunikacja kołowa: drogi w słabym stanie technicz-

nym, ruch tranzytowy. 
•  Słabo rozbudowana infrastruktura sportowa. 
•  Ograniczona oferta usług noclegowych.
•  Brak wystarczającej świadomości ekologicznej i stoso-

wania zasad ekologii w życiu codziennym mieszkańców.
•  Niedostateczna edukacja architektoniczna dzieci 

i młodzieży, a także dorosłych, szczególnie nowych 
mieszkańców. 

•  Brak osoby nadzorującej zieleń, słaby kontakt z konser-
watorem, brak straży pożarnej i straży miejskiej. 

•  Zróżnicowanie poglądów społeczeństwa na temat wizji 
przyszłości miasta. 

•  Różnorodność potrzeb i oczekiwań mieszkańców 
względem szeroko pojętej oferty miasta.

•  Brak wystarczającej ilości miejsc integracji ludności.
•  Podział społeczeństwa na starsze i młodsze, wysoki 

odsetek osób w wieku emerytalnym – 21%.
•  Tymczasowość pobytu uchodźców w ośrodku na Dęba-

ku utrudnia procesy integracyjne obu społeczności.
•  Niedostateczna oferta pracy w Podkowie Leśnej.
•  Kwestie techniczne: część domów nie podłączona do 

sieci miejskiej, słupy elektryczne kolidują z drzewami. 

PRACA NR 8 1. NAGRODA
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POZA WSKAZANYMI NA MAPIE: 
•  Wzrastające wymagania w zakresie ochrony

i utrzymania środowiska naturalnego. 
•  Niechęć budowania nowych budynków mieszkalnych 

ze względu na wysoki wskaźnik powierzchni biologicz-
nie czynnej. 

•  Niedostateczne środki krajowe, regionalne i gminne 
w stosunku do zadań. 

•  Niewydolna kooperacja mieszkańców i konserwatorów. 
•  Konkurencja ze strony miast sąsiednich i brak 

współpracy.
•  Zły stan techniczny dróg. 
•  Problemy społeczne. Inna wizja przyszłości miasta 

przez różne kategorie społeczeństwa. 
•  Starzenie się społeczeństwa. 
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sypialnia Warszawy; atrakcyjność Podkowy Leśnej 
może spowodować wzrost tylko funkcji mieszkalnej 
pozbawionej innych funkcji i usług.

niezagospodarowane i nieuporządkowabne tereny 
przy WKD i wzdłuż torów WKD, w tym dzikie parkowanie

zły marketing dla zoorehabilitacji i nowo 
powstajacych terenów usługowych.

migracja młodych ludzi do Warszawy.
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nieuporządkowane skrzyżowanie
al. Lipowej z ulicami Topolową, Bukową i Sosnową, 
które stwarza chaos przestrzenny
słabe oznakowanie centrum miasta
(m.in. brak informacji o zabytkach)
zaniedbany leśny park miejski, brak prowadzonych 
prac rewitalizacyjnych, m.in. wskutek braku zgody 
co do funkcji, jaką teren ma pełnić

zieleń chroniona: brak możliwości jej kontrolowania

silne zadrzewienie zakłóca odbiór 
sygnału sieci internet, komórkowej
brak miejsc parkingowych
drogi w słabym stanie technicznym, 
ruch tranzytowy
duża ilość pustostanów i pustych działek. 
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granice rezerwatów przyrody

trasa do biegania i nordic walking

szlak przyrodniczy
szlak artystyczny
szlak ornitologiczny
szlak zabytkowy
granice dzielnic

szlak konny (1,5 h)
szlak konny (1,5 h)
szlak konny długi (2,5 h)

szlak rowerowy centrami dzielnic
mała pętla
średnia pętla
duża pętla

SZLAKI REKREACYJNE

SZLAKI KONNE

SZLAKI TURYSTYCZNE PIESZO-ROWEROWE

SZLAKI ROWEROWE

odtwarzanie i pokreślenie zatartych założeń 
urbanistycznych
uzupełnienie / przekształcenie terenu w celu 
podkreślenia układu urbanistycznego
linia Warszawskiej Kolei Dojazdowej
główny przystanek WKD
przystanki WKD
place publiczne
rynek, stragany w zieleni
obiekty wpisane do rejestru zabytków
obiekty wpisane do gminnej ewidencji
projektowane elementy
parkingi zagłębione
parkingi

UO

UZ
UK UK

UH

UO

UZ

UH

UO

UH

drogi główne ruchu przyspieszonego
drogi zbiorcze
drogi lokalne

powiązania komunikacji kołowej

strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
– uzupełnienie zieleni leśnej

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

strefa zabudowy mieszkaniowej – zieleń ogrodo-
wa/zachowanie drzewostanu
tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami
tereny usługowe: UH – usługi handlu, UK 
– usługi kultury, UO – usługi oświaty, UP – usługi 
publiczne, UZ – usługi zdrowia, UR – usługi 
rekreacji

tereny zieleni ogrodowej
tereny zieleni parkowej
tereny zieleni parkowej podlegające ochronie
tereny zieleni leśnej
tereny zieleni leśnej podlegające ochronie
tereny cmentarne
zbiorniki wodne i kanały
plaża
ulice i aleje wysadzane drzewami
zabytkowe aleje drzew

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODKOWY LEŚNEJ



– potencjał bycia swego rodzaju miastem wypoczynkowym, 
letniskowym czy uzdrowiskowym, 

– zooterapia może zostać połączona ze szkoleniem psów na 
przewodników osób niepełnosprawnych, co stworzyłoby kolejną 
inwestycję na tym terenie, 

– dodatkowa inwestycja – stworzenie kompleksu małych 
obiektów w południowej części miasta niezaburzającej układu 
i charakteru architektury miejskiej. 

3.2. Wykorzystanie potencjału niezagospodarowanych dzia-
łek. Domki o małej powierzchni całoroczne, które pełniłyby funk-
cje domków letniskowych jak również domków pod wynajem dla 
pacjentów rehabilitacji. 

Część działek mogłaby zostać wykupiona przez miasto i zasilić 
budżet miejski, natomiast część działek mieszkańców zapewnia-
łaby dochód dla posiadaczy działek. 

3.3. Adaptacja istniejących budynków. Dążenie do zachowa-
nia i adaptacji na cele usługowe istniejących obiektów zabytko-
wych jak i pustostanów. 

3.4. Rozwój terenów nadwodnych w parku miejskim. Zaadap-
towanie na funkcję wypoczynku i rekreacji terenów obok stawu 
w Parku Miejskim. Urządzenie plaży miejskiej stwarza miejsce 
integracji i rekreacji zarówno dla mieszkańców Podkowy Leśnej, 
sąsiednich gmin, jak i turystów oraz pacjentów zooterapii. 

3.5. Projekt bazaru miejskiego. Ustala się stworzenie prze-
strzeni dla obiektów architektonicznych małej kubatury bazaru 
miejskiego. Umożliwia to sprzedaż okazjonalną regionalnych 
produktów oraz miejsce do sprzedaży oraz wystawiania prac ar-
tystów miejskich i przyjezdnych. Rozwiązanie to stwarza możli-
wość wykorzystania potencjału kulturowego społeczeństwa, pro-
mowania wyrobów miejscowych artystów oraz rękodzielników. 
Przeznaczony teren zlokalizowano w centrum miasta, obok stacji 
Podkowa Leśna Główna. 

4. Kultura 
4.1. Wyznaczenie miejsca dla freelanserów. Zaadaptowa-

nie budynku opuszczonego przy stacji WKD jako miejsca pracy 
i spotkań dla freelanserów. 

4.2. Centra aktywności społecznej. Miasto-ogród Podkowa 
Leśna stanie się ośrodkiem edukacji, kultury i działań ekologicz-
nych, dając przykład, jak można łączyć rozwój społeczny, gospo-
darczy i cywilizacyjny z wymogami ochrony środowiska i posza-
nowaniem historii. 

Rozwój miasta będzie oparty o wiedzę i umiejętności miesz-
kańców oraz lokalne inicjatywy aktywnych obywateli, realizowa-
ne z poszanowaniem potrzeb innych mieszkańców i uwzględnie-
niem kultury współżycia sąsiedzkiego. „Centra” tworzyć mają na 
mapie punkty interakcji społecznej połączone ze sobą ulicami, 
które zapewniają swobodne poruszanie miedzy poszczególny-
mi centrami dzielnic. Każda dzielnica otrzymała swój symbol 
powiązany z nazwą, która nawiązuje do grupy ulic znajdujących 
się w tym rejonie. Wyznaczenie centrów pozwoliło na skupieniu 
atrakcji dzielnicy w jednym miejscu. Taki zabieg powoduje jedno-
znaczność i kierunkowość założeń. 

4.3. Podkreślenie wartości zabytkowej obiektów. Ustala się 
wprowadzenie ścieżki zabytkowej łączącej miejsca o walorach 
historycznych oraz zabytkowych. Ścieżka zwiększa atrakcyjność 
Podkowy Leśnej dla turystów. 

z nich korzystających. Ścieżki przeznaczone na trasy do biegania 
podwyższają atrakcyjność miejsca zarówno dla mieszkańców, jak 
i osób przyjezdnych. 

2.5.4. Trasy turystyczne dzielą się na:
Ścieżka turystyczna 
Ustala się wprowadzenie i uzupełnienie sieci ścieżek prowa-

dzących do punktów obserwacyjnych ptaków. Ścieżki zlokalizo-
wane są w Lesie Młochowskim oraz przy klubie sportowym Casi-
no, a także wzdłuż zielonego pasa zieleni otaczającego centrum 
Podkowy Leśnej. 

Ścieżka przyrodnicza 
Ustala się wprowadzenie ścieżki przyrodniczej, która łączy 

wszystkie tereny zieleni rekreacyjnej w Podkowie Leśnej, co 
zwiększa atrakcyjność spacerowania. Ścieżka zaprojektowana 
w ciągłym pasie zieleni, zataczającym krąg wokół centrum. Ścież-
ka może mieć również charakter edukacyjny. 

Ścieżka artystyczna 
Ustala się wprowadzenie ścieżki artystycznej łączącej miej-

sca o charakterze artystycznym. Są to otwarte pracownie, gale-
rie oraz muzea, co powoduje atrakcyjność miejsca dla artystów 
oraz osób interesujących się sztuką. Ścieżka artystyczna zwiększa 
atrakcyjność Podkowy Leśnej jako miejsca kultury. 

Ścieżka zabytkowa 
Ustala się wprowadzenie ścieżki zabytkowej łączącej miejsca 

o walorach historycznych oraz zabytkowych. Trasy podzielone 
są na trasy różnej długości oraz różnego czasu przejścia. Ścieżka 
zwiększa atrakcyjność Podkowy Leśnej dla turystów. 

Informacje ogólne dotyczące ścieżek 
Ustalono, że szlaki ścieżek pokrywają się na niektórych od-

cinkach, aby można było zmienić kierunek zwiedzania, np. z ar-
tystycznego na ornitologiczny. Szlaki pokrywają się również 
z trasami rowerowymi, dzięki czemu turysta ma dwie możliwości 
zwiedzania: pieszo lub rowerem. W punktach węzłowych znajdu-
ją się wypożyczalnie rowerów, dzięki czemu również osoby, które 
przyjadą samochodem mają możliwość zwiedzania Podkowy Le-
śnej rowerem. Odcinkowy pomiar przejścia oraz przejazdu rowe-
rem pozwala na zaprojektowanie własnej trasy. Trasy turystyczne 
zwiększają atrakcyjność Podkowy Leśnej dla turystów, wycieczek 
szkolnych, a także osób korzystających z zooterapii. Zwiększa to 
możliwości zarobkowe, a także ilość podstawowych usług oraz 
miejsc pracy. Ustala się, że ścieżki na terenach chronionych zo-
staną wyniesione ponad powierzchnię terenu oraz zbudowane 
z drewna zgromadzonego w gminie. Takie rozwiązanie nie nisz-
czy podłoża i ma zalety ekologiczne. 

3. Inwestycje 
3.1. Ośrodek rehabilitacji oparty na zooterapii. Wizja Podkowy 

Leśnej jako miasta-uzdrowiska. Ustala się stworzenie w południo-
wej części miasta przy Klubie Jeździeckim TKKF Centrum Zoote-
rapii. Centrum zapewni szeroki zakres terapii psychoruchowej dla 
pacjentów (z róznymi niesprawnościami).

Zalety: 
– zapewnienie miejsc pracy mieszkańcom, 
– przyciąganie do miasta specjalistów w dziedzinie rehabili-

tacji, terapii oraz wysokiej klasy lekarzy jak również spowoduje 
napływ do miasta pacjentów i klientów/pacjentów, c.d. na stronie 47
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torowisko
centrum
granica dzielnicy
centrum dzielnicy
symbol dzielnicy
obszar w³aœciwej odleg³oœci dla
spaceru wg L. Kriera = 10 min.

MISJA, IDEA, KONCEPCJA
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œcie¿ka artystyczna 6,4 km 1 h 13 min. 21 min.
œcie¿ka przyrodnicza 13,1 km 2 h 45 min. 30 min.
œcie¿ka ornitologiczna 11,9 km 2 h 24 min. 39 min.
œcie¿ka zabytkowa 10,4 km 3 h 34 min.

czas przejazdu
rowerem

Trasy turystyczne
pieszo-rowerowe d³ugoœæ trasy czas przejœcia

otwarte galerie artystyczne

interesuj¹ce obiekty architektoniczne

wypo¿yczalnia rowerów

punkty obserwacyjne ptaków

Trasy rekreacyjne
do biegania i nordic walking

d³ugoœæ trasy czas przejœcia
czas

przebiegniêcia

300 m 4 min. 2 min.
500 m 5 min. 4 min.
800 m 10 min. 5 min.
900 m 11 min. 4 min.
1,3 km 14 min. 5 min.
1,6 km 21 min. 12 min.
2,5 km 31 min. 18 min.

trasa 1,5 h
trasa 1,5 h
trasa 2,5 h

Istniej¹ce trasy konne

Istniej¹ce trasy rowerowe
w Lesie M³ochowskim

ma³a pêtla
œrednia pêtla
du¿a pêtla

Trójmiasto Ogrodów
trasa po dzielnicach Podkowy

WIZJA



4.4. Ochrona zabytków:
– ochrona zabytkowego charakteru miasta poprzez ujednoli-

cenie informacji wizualnej w mieście; 
– uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym 

krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie 
z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicz-
nej; 

– zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowa-
dzenie do poprawy stanu ich zachowania; 

– wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów 
krajobrazu kulturowego; 

– podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabyt-
ków na potrzeby społeczne, turystyczne i edukacyjne oraz wspie-
ranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na 
opiekę nad zabytkami; 

– określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, 
eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem 
tych zabytków; 

– podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie 
miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. 

– ochrona zabytków poprzez odpowiedni dobór architektury 
nowo powstającej.

5. Tereny zielone 
5.1. Stanowisko ogrodnika miejskiego i konserwatora. 
Stworzenie stanowiska ogrodnika miejskiego do sprawowa-

nia opieki nad zielenią i dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. 
Stworzenie stanowiska miejskiego konserwatora zabytków dla 
sprawnego i szybkiego rozwoju miasta, a także dla zachowania 
zabytkowego krajobrazu miejskiego. 

5.2. Ochrona zieleni. Należy wprowadzić zakaz uszczupla-
nia klinów nawietrzających. Należy objąć ochroną ciągi cieków 
wodnych oraz zbiorniki wody z ich obrzeżeniami; zachować oraz 
wzmocnić funkcjonujący system terenów zielonych Podkowy Le-

śnej (pierścień zieleni miejskiej z parkiem miejskim, park Stawi-
ska, zieleń uliczna, Las Młochowski, zieleń leśna dla zooterapii). 

Należy wdrożyć proces wymiany starych drzew na nowe. Na-
leży usuwając jedno ze stu starych drzew zastępować je nowym 
nasadzeniem. Proces ten powtarzać co roku.

Nakazuje się zachowanie i ochronę istniejącej zieleni przyulicz-
nej, a w tym szpalerów drzew i zadrzewionych alei, np. alei Lipo-
wej. 

Nakazuje się zachowanie i ochronę fauny i flory kompleksu 
Lasu Młochowskiego w zakresie zgodnym z prowadzeniem go-
spodarki leśnej, pielęgnację i uzupełninie istniejącego drzewo-
stanu. 

Teren leśny powinien pełnić funkcje rekreacyjne realizowane 
poprzez wytyczenie ścieżek rowerowych, pieszych oraz nordic 
walking. 

5.3. Projekt ścieżek na terenach chronionych. Ustala się, że 
ścieżki w miejscach objętych ochroną będą wykonane z drewna, 
które zostało zgromadzone w gminie. Ścieżka będzie wyniesiona 
ponad poziom terenu, dzięki czemu zieleń nie zostanie zniszczo-
na. 

5.4. Zwierzęta w mieście. Ustala się ochronę zwierząt żyjących 
na terenie miasta: 

– zakładanie budek lęgowych dla ptaków, 
– zadbanie o korytarze ekologiczne ptaków, 
– zwrócenie uwagi na bezpieczne przejścia zwierząt, 
– w okresie zimowym organizowanie pożywienia dla zwierząt, 

np. karmników dla ptaków. 
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CELE STRATEGICZNE I ZADANIA OPERACYJNE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ MIASTA PODKOWA LEŚNA 

Redefinicja idei miasta-ogrodu z uwzględnieniem współcze-
snych standardów cywilizacyjnych i ekologicznych, oraz potrzeb 
mieszkańców należących do poszczególnych grup wiekowych. 
Kreowanie prestiżowego wizerunku miasta pod hasłem: „PODKO-
WA LEŚNA – NOWE MIASTO-OGRÓD”

Przedstawionego celu nie da się osiągnąć bez solidarnej współ- 
pracy pomiędzy sąsiadującymi miastami. Brwinów, Milanówek 
i Podkowa Leśna borykają się z podobnymi problemami, są 
miastami o podobnej skali i homogenicznym charakterze. Do-
brą podstawą jest porozumienie partnerskie „Podwarszawskie 
Trójmiasto Ogrodów”. Podstawowym założeniem wspólnego 
działania jest podejmowanie inwestycji, które z powodów eko-
nomicznych byłyby niezrealizowane dla potrzeb jednego miasta. 
Istotna jest proponowana lokalizacja tych inwestycji przy północ-
nej granicy Podkowy Leśnej z Brwinowem, przy skrzyżowaniu 
drogi głównej ruchu przyśpieszonego z ulicą Sportową (przecho-
dzącą w Brwinowską). Dodatkowo stworzenie linii autobusowej 
łączącej Trójmiasto Ogrodów a także ciągów pieszych i ścieżek ro-
werowych da nowe możliwości komunikacji i szeroki dostęp tego 
terenu dla wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej, Milanówka 
i Brwinowa.

1. Redefinicja pojęcia „miasto-ogród” i przywrócenie miastu 
Podkowa Leśna historycznego układu urbanistycznego, jako cha-
rakterystycznej cechy miasta. Wśród zadań operacyjnych w pro-
jekcie przewidziano m.in.:

Podkreślenie historycznego układu urbanistycznego miasta-
-ogrodu, przywrócenie ciągłości pierścienia zieleni. Zaznaczenie 
nadrzędnej roli komunikacji pieszej i rowerowej w miejscach 
przecięcia „pierścienia zieleni” ulicami, zastosowanie elemen-
tów spowalniających ruch oraz gwarantujących bezpieczeństwo 
i komfort użytkowania wszystkim uczestnikom ruchu drogowe-

go. Wprowadzenie zakazu lokalizacji obiektów budowlanych na 
terenie „pierścienia zieleni”.

Zapewnienie możliwości przejścia pieszego i rowerowego po-
między Lasem Młochowskim a Parkiem Miejskim. Utworzenie cią-
gów rekreacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i elemen-
tami małej architektury.

Odtworzenie historycznych placyków jako elementów prze-
strzeni publicznej na skrzyżowaniach głównych dróg.

Podkreślenie wartości historycznej Podkowy Leśnej:
– stworzenie galerii wybitnych mieszkańców Podkowy Leśnej,
– budowa pawilonu wystawowego,
– promocja atrakcji turystycznych Podkowy Leśnej.

2. Współpraca z sąsiednimi miastami (Brwinów, Milanówek) 
w ramach porozumienia Trójmiasta Ogrodów. Wśród zadań ope-
racyjnych w projekcie przewidziano m.in.: utworzenie systemu 
komunikacji pieszej i rowerowej łączącej miasta partnerskie, 
wyznaczenie ciągów rekreacyjno-komunikacyjnych wraz z infra-
strukturą i elementami małej architektury.

Wspólne realizowanie inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym:
– utworzenie ponadlokalnego centrum Trójmiasta Ogrodów, 

obszar lokalizacji obiektów usługowo-handlowych i rekreacyjnych, 
– proponowany obszar lokalizacji przy granicy Podkowy Le-

śnej z Brwinowem i w drodze głównej ruchu przyśpieszonego,
– budowa obiektów sportowych, które będą szeroko dostęp-

ne dzięki dogodnej komunikacji,
– uniezależnienie się od Warszawy poprzez tworzenie konku-

rencyjnych miejsc rekreacji, wypoczynku, kultury i usług,
– wspólna strategia z zakresu usług komunalnych.
Spójna identyfikacja wizualna miast partnerskich – nowocze-

sne elementy małej architektury, nawiązujące do identyfikacji 
graficznej miast.

Nagrodę przyznano za redefinicję idei miasta ogro-
du, z uwzględnieniem współczesnych standardów 
cywilizacyjnych i ekologicznych oraz potrzeb miesz-
kańców, w ramach Trójmiasta Ogrodów.
Za główne zalety przedstawionego projektu sędzio-
wie uznali:
–  dostrzeżenie możliwości rozwoju we współpracy 

z miastami sąsiednimi i działania na rzecz wzajem-
nej komplementarności funkcjonalnej,

–  zaproponowanie szeregu interesujących przedsię-
wzięć realizujących politykę przestrzenną w posta-
ci: szkoły plastycznej z internatem, młodzieżowego 

domu kultury, galerii wybitnych mieszkańców, cen-
trum handlowo-usługowego dla Trójmiasta itp.,

–  interesujący układ przestrzenny ciągu rekreacyj-
-nego w postaci „zielonej podkowy”,

–  propozycję spójnej identyfikacji wizualnej Trój-
miasta w postaci elementów małej architektury,

–  propozycję powiązania sąsiadujących miast spójną 
siecią komunikacyjną tras pieszych, rowerowych 
i transportu publicznego,

– dbałość o ciągłość korytarzy ekologicznych,
– bardzo atrakcyjną i czytelną prezentację idei.
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szkoły

obiekty sportowe

potencjalne tereny inwestycji

kolej

granica
droga główna
ruchu przyspieszonego
drogi lokalne

linia kolejowa WKD

stacja WKD

tereny zabudowane

tereny zieleni/tereny zieleni
w Podkowie Leśnej

lokalizacja centrum
Trójmiasta Ogrodów
centrum lokalne duże

centrum lokalne małe

szkoła

hala sportowa

zachowanie ciągłości
korytarzy ekologicznych
wyznaczenie ciągów 
rekreacyjno-komunikacyjnych
wyznaczenie trasy autobusowej
lokalizacja przystanków
komunikacji publicznej

system komunikacji trójmiejskiej

boisko otwarte

boisko pełnowymiarowe

basen kryty

basen odkryty

stadniny

ZAŁOŻENIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ TRÓJMIASTA
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Współpraca w celu zachowania systemu korytarzy ekologicz-
nych na terenie całego Trójmiasta, wspierających migracje roślin, 
zwierząt lądowych, ptaków oraz grzybów, poprzez zakaz przeci-
nania korytarzy ekologicznych pełnymi ogrodzeniami i ogrodze-
niami o wysokich podmurówkach oraz zapewnienie przejścia dla 
małych zwierząt pod ulicami. 

3. Stworzenie warunków dla rozwoju życia społecznego 
mieszkańców należących do wszystkich grup wiekowych i spo-
łecznych. Wśród zadań operacyjnych w projekcie przewidziano 
m.in. utworzenie centrum lokalnego w formie publicznego placu 
jako skupiska funkcji publicznych, rozrywkowych i gastronomicz-
nych z zachowaniem zielonego charakteru miejsca.

– Utworzenie ciągu rekreacyjnego (deptaku), wyposażonego 
w liczne elementy małej architektury, wzdłuż rozciągającego się 
pomiędzy Lasem Młochowskim a Parkiem Miejskim pierścienia 
zieleni; deptak ten miałby pełnić funkcję rekreacyjną i turystyczną 
z wydzieloną trasą rowerową i ścieżką zdrowia.

– Zwiększenie ilości elementów małej architektury w całym 
mieście, uwzględniając potrzeby osób starszych, rodzin oraz dba-
jąc o wysoką wartość estetyczną tych elementów.

4. Podniesienie prestiżu miasta poprzez utworzenie szkoły pla-
stycznej o znaczeniu ponadlokalnym, będącej wizytówką Podko-
wy Leśnej i nadanie miastu artystycznego charakteru. Wśród za-
dań operacyjnych w projekcie przewidziano m.in.:

– Utworzenie szkoły plastycznej, jako miejsca atrakcyjnego dla 
młodzieży z terenu całego województwa.

c.d. na stronie 52

KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE
PRZESTRZENNEJ

OBSZARY I ZASADY OCHRONY
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

granica Podkowy Leœnej

ulice g³ówne ruchu przyspieszonego

strefa zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

lokalizacja us³ug
o charakterze ponadlokalnym

lokalizacja us³ug
o charakterze lokalnym

aktywizacja i zagospodarowanie
obszarów przy WKD na us³ugi

strefa us³ug o charakterze
rekreacyjnym i spo³ecznym

zmiana przeznaczenia terenów
na zabudowê mieszkaniow¹

ochrona obiektów wpisanych
do rejestru zabytków

odtworzenie elementów
przestrzeni publicznej

wpisanie obiektów do gminnego
rejestru zabytków

zachowanie i podkreœlenie wa¿nych
osi kompozycyjnych i widokowych

wyznaczenie przebiegu trasy
turystycznej

ochrona obiektów objêtych nadzorem
konserwatora zabytków

strefa zabudowy mieszkaniowej
o wy¿szym wskaŸniku intensywnoœci

strefa “dzia³ek leœnych”

granice strefy sanitarnej cmentarza

w³¹czenie obszaru w granice
Podkowy Leœnej lub zagospoda-
rowanie zgodne z polityk¹ miasta

linia kolejowa WKD

rejon lokalizacji
szko³y artystycznej

ulice zbiorcze

ulice lokalne

stacje kolejki WKD

cmentarz

OBSZARY I ZASADY OCHRONY
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ochrona i uporz¹dkowanie zieleni
w okolicach Stawiska

uporz¹dkowanie zieleni
przy kolei WKD

urz¹dzenie i ochrona terenów
zieleni w obrêbie pierœcienia
i parku miejskiego

w³¹czenie nieu¿ytków i ³¹k do systemu
zieleni miejskiej oraz ich zagospodarowanie
dla celów rekreacyjnych

wyznaczanie ci¹gów rekreacyjno-komunika-
cyjnych wraz z infrastruktur¹
i elementami ma³ej architektury

objêcie ochron¹ wód i zachowanie
ci¹g³oœci systemów wodnych

zachowanie i ochrona wartoœciowych
szpalerów drzew i soliterów

zachowanie ci¹g³oœci korytarzy
ekologicznych

nasycenie ci¹gów komunikacyjnych
us³ugami
wytyczenie trasy autobusowej
³¹cz¹cej miasta partnerskie

lokalizacja elementów ma³ej
architektury pod opiek¹ szko³y art.

lokalizacja si³owni na œwie¿ym
powietrzu

kierunki rozwoju infrastruktury
technicznej (wod-kan)

poprawa jakoœci ci¹gów pieszych
i nawierzchni jezdni

zachowanie ekosystemu Lasu
M³ochowskiego z czêœiowym prze-
znaczeniem rekreacyjnym

rezerwaty przyrody

budowa nowych dróg

szlaki turystyczne

obiekty oœwiaty

lokalizacja placów zabaw

lokalizacja pawilonu wystawowego

lokalizacja parkingów podziemnych
INNE OBIEKTY

lokalizacja zieleni buforowej

KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

MOCNE STRONYSŁABE STRONY

brak czytelnego centrum
niewykorzystany potencjał
pustostany, zaniedbane 
działki, domy

problemy z parkowaniem
źle zagospodarowane tereny
linii kolejowej
drogi o nadmiernym ruchu
tranzytowym

pas zieleni historycznego
układu urbanistycznego
zakłócona ciągłość pasa 
zieleni
bariera dla płynności 
zieleni
zaniedbana zieleń

obszar swobodnego dostępu 
do WKD max. 500 m

historyczny układ miasta-ogrodu

tereny zielone

stacje kolejowe WKD

punkty opieki zdrowotnej

budynki o wysokich walorach
architektonicznych

Las Młochowski

park miejski

obecność zieleni
walory urbanistyczne:
miasto-ogród
bliskość Warszawy
prestiż wynikający 
z mieszkania 
w Podkowie Leśnej

zła jakość techniczna/
estetyczna architektury
zaburzony historyczny
układ urbanistyczny
zaniedbana zieleń
miejska
bardzo zła jakość
przestrzeni publicznych
brak przestrzeni życia
publicznego w mieście
brak usług kultury
brak przestrzeni rekreacyjnych
niedostatek ławek i małej 
architektury
brak możliwości komfortowego
spacerowania

ANALIZA SWOT
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1. Rejon lokalizacji szko³y artystycznej
2. Nowe centrum Podkowy Leœnej
3. Nowe centrum Trójmiasta Ogrodów
4. Czêœæ rekreacyjna parku miejskiego
5. Czêœæ cicha parku miejskiego
6. Czêœæ rekreacyjna Lasu M³ochowskiego
7. Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku

5
4

6

1

3

7

2

ZAGROŻENIA MOŻLIWOŚCI

możliwość przypomnienia
wartości historycznych
możliwość łączenia
pasami zieleni
możliwość kreowania nowych
układów urbanistycznych 
trójmiejskość
centrum historycznego
układu urbanistycznego
ważna aleja z zachowanym
drzewostanem
pustostany

tereny odcięte drogą ruchu
przyspieszonego
zieleń pod ochroną konserwatora
i leśnictwa
tereny przy torach zagrożone
brakiem inwestycji
ulica o natężonym ruchu
samochodowym
droga ruchu przyspieszonego
pustostany zagrażające 
prerstiżowi okolicy

zagrożenie zanieczyszczeniem 
spalinami

nieruchomości na sprzedaż
o wysokich cenach potęgu-
jące gentryfikację
sklep wielkopowierzchniowy 
zagrażający lokalnemu handlowi

zagrożenie przerwania ”pierścienia 
zieleni”
tereny inwestycyjne o niewykorzy-
stanym potencjale
niska jakość architektury - obiekty
zagrażające prestiżowi okolicy

natężenie hałasu obniża atrakcyj-
ność okolicy

pustostany oraz budynki w złym 
stanie technicznym mogą wpłynąć 
na spadek prestiżu okolicy
niekontrolowany rozwój przestrzenny,
samowola budowlana mogą zakłócić
oryginalny charakter miasta-ogrodu
zależność władz lokalnych i mieszkańców 
od decyzji konserwatora zieleni i leśnictwa
problemy demograficzne - starzejące się
społeczeństwo i ucieczka młodych
do większych ośrodków miejskich

obszary o nieokreślonym
układzie urbanistycznym
obszary o znaczeniu
ponadlokalnym
pas zieleni historycznego
ukladu urbanistycznego
lokalizacja ważnych ośrod-
ków rekreacji w ramach 
trójmiasta

ANALIZA SWOT

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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– Nadanie szkole plastycznej uprawnień do zarządzania obiek-
tami muzealnymi i artystycznymi. Zaniedbane obiekty, zagrożone 
likwidacją, zyskają nowe znaczenie dla miasta i staną się nieod-
łączną częścią szkoły.

– Stworzenie Młodzieżowego Domu Kultury działającego 
w ramach szkoły artystycznej jako centrum rozwoju dla młodych. 

5. Podniesienie standardu estetycznego miasta. Poprawienie 
stanu zieleni, utrzymanie miejskiego systemu terenów zieleni 
i powiązanie układu miejskiego z otaczającymi terenami otwar-
tymi. 

6. Poprawienie stanu infrastruktury technicznej. Wśród zadań 
operacyjnych w projekcie przewidziano m.in.:

– Renowację istniejącej sieci elektroenergetycznej na terenie 
Podkowy Leśnej, a tam gdzie to możliwe, wykonanie podziem-
nych linii elektroenergetycznych.

– Wymiana nawierzchni dróg o złym stanie technicznym, na 
trwalsze i dźwiękochłonne. 

– Budowa parkingów podziemnych jako rozwiązanie pro-
blemu braku miejsc parkingowych w centrum Podkowy Leśnej, 
zwłaszcza w pobliżu stacji kolejki WKD.
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Koncepcja zakłada przywrócenie miastu pierwotnej 
roli miasta-ogrodu, ale z uwzględnieniem współcze-
snych tendencji w architekturze i urbanistyce, dbając 
zarówno o historię jak i nowoczesność. Podstawo-
wym zadaniem jest przywrócenie ciągłości zielo-
nego pierścienia i nadanie mu funkcji rekreacyjnej 
i komunikacyjnej pomiędzy strategicznymi punktami 
w mieście. Jednym z najważniejszych elementów jest 
Szkoła Artystyczna, zlokalizowana w zielonym pier-
ścieniu, w pobliżu stacji WKD. 

Szkoła powinna dbać o prestiż, który zapewni jej 
rozpoznawalność na szeroką skalę, przyciągając 
uczniów / studentów nie tylko z okolic. (...) Uchroni 
to lokalne muzea i galerie przed likwidacją (...), które 
zostaną oddane pod opiekę szkoły. (...) Szkoła będzie 
dbać o identyfikację wizualną miasta (...) poprawi 
jego estetykę i polepszy stan przestrzeni publicznych, 
co pozytywnie wpłynie na życie społeczne i nastroje 
mieszkańców.
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Jury przyznało nagrodę za odważną koncepcję 
kształtowania Podkowy Leśnej jako ekosystemu.
Za główne zalety przedstawionego projektu sędzio-
wie uznali:
–  poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań w nawią-

zaniu do tradycji,
–  osadzenie polityki przestrzennej w spójnej kon-

cepcji ekopolityki realizowanej na różnych pozio-
mach i w różnych sferach życia Podkowy Leśnej,

–  zaproponowanie szeregu interesujących przedsię-
wzięć realizujących politykę przestrzenną w posta-
ci: ekotargu, SPA, różnych urządzeń rekreacyjno-
-sportowych itp.,

–  eksperyment intelektualny polegający na spraw-
dzeniu zasadności przyłączenia sąsiadujących te-
renów Brwinowa do Podkowy Leśnej,

–  udany eksperyment w postaci komiksowej prezen-
tacji polityki przestrzennej.
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KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Główne założenia
– Zachowanie i podkreślenie istniejącego układu urbanistycz-

nego Podkowy Leśnej.
– Rewitalizacja ważnych dla miasta obiektów.
– Ochrona istniejącej zieleni, podkreślenie i uporządkowanie 

terenów zieleni.
– Działania i inwestycje mające na celu rozwój turystyki i edu-

kacji ekologicznej oraz uatrakcyjnienie miasta-ogrodu dla tury-
stów.

– Utworzenie w Podkowie Leśnej głównego centrum jako atrak-
cyjnej przestrzeni publicznej służącej integracji mieszkańców oraz 
turystów, handlowi, rozwojowi miasta, a także powiązanie centrum 
z atraktorami dla przyjezdnych oraz z pozostałymi miejscami.

– Podniesienie jakości i estetyki przestrzeni publicznych mia-
sta za pomocą niewielkich ingerencji.

– Utworzenie usług sprzyjających integracji społeczeństwa.
– Wykorzystanie dla rozwoju miasta powiązań zewnętrznych 

i przyłączenie terenów Borek, Żółwina, Owczarni oraz Turczynka. 
– Usprawnienie istniejącej infrastruktury technicznej.

Wybrane ustalenia projektu studium
1.  Ochrona i podkreślenie elementów kształtujących system 

przyrodniczy Podkowy Leśnej
Ustala się podkreślenie istniejącego układu terenów zielonych 

poprzez poszerzenie „zielonego pierścienia” o tereny przylegają-
ce do Lasu Młochowskiego oraz zagospodarowanie jego części 
za pomocą mało inwazyjnej dla środowiska niewielkiej zabudowy 
o znaczeniu turystycznym. Na rysunku studium zaznaczono tere-
ny o minimalnym udziale powierzchni biologicznie czynnej wy-
noszącej 80%, na których dopuszcza się tylko zabudowę niezwią-
zaną trwale z gruntem. Proponuje się wykorzystanie istniejącego 
stawu przy Pałacyku Kasyno jako stawu kąpielowego.

2. Przestrzenie publiczne i struktura przestrzenna 
Studium ustala utworzenie placu w centrum miasta Podkowa 

Leśna przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna oraz placów – cen-
trów lokalnych – w wyznaczonych punktach informacyjnych oraz 

ważne punkty
zależności między punktami
powiązania zewnętrzne

PRACA NR 4

Zespół autorski – inżynierowie architekci: Agnieszka Dentkowska, Marta Skoniecka,
Ewelina Słomka, Anastazja Syguł

[EKOWIOSKA]

ROBERT GILMAN

- dopasowana do ludzkich potrzeb
- zaspokajaj¹ca wszystkie potrzeby
- dzia³alnoœæ cz³owieka przebiega

w zgodzie z natur¹
- wspieranie zdrowego rozwoju

cz³owieka

[CZTERY POZIOMY
ZRÓWNOWA¯ENIA]

KOSHA JOUBERT

- spo³eczny
- œrodowiskowy/ekologiczny
- kulturowy
- ekonomiczny

[PiÊÆ CECH ZRÓWNO-
WA¯ONEJ SPO£ECZN.]

JONATHAN DAWSON

- oddolna inicjatywa
- praktykowanie ¿ycia we wspólnocie
- niewielkie uzale¿nienie od rz¹du
- silne poczucie w³asnych wartoœci
- tereny edukacyjne i pokazowe

SCHEMATY POWIĄZAŃ
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przy Galerii Podkowa. Proponowane jest odpowiednie zagospo-
darowanie powyższych przestrzeni publicznych.

W związku z proponowanym przez Studium przyłączeniem do 
Podkowy Leśnej terenów Owczarni i Żółwina, ustala się połącze-
nie kompozycyjne z przyłączonymi terenami. 

3. Turystyka
Studium zakłada utworzenie zabudowy w postaci domków 

letniskowych i warsztatowych w obrębie „zielonego pierścienia”. 

Proponowana zabudowa ma mieć lekki, nieinwazyjny dla terenu 
oraz przyrody charakter i konstrukcję.

Proponowane są także lokalizacje inwestycji o funkcjach spor-
towych i rekreacyjnych, służących rekreacji w plenerze: parku li-
nowego, parku kontemplacji (ewentualnie powiązanego z klasz-
torem Sióstr Klarysek Kapucynek w Brwinowie), integracyjnego 
placu zabaw dla psów i właścicieli w okolicach Pałacyku Kasyno.

Ustala się utworzenie głównego szlaku pieszo-rowerowego 
obejmującego głównie tereny zielone – „zielonego pierścienia” 

globalizacja
•  przyłączanie terenów Borek (zagospodarowanie 

stawów)
•  przyłączanie terenów Żółwina i Owczarni (zagospo-

darowanie pól uprawnych, tworzenie ferm kurzych)
•  połączenie kompozycyjne z Owczarnią i Żółwinem
•  przyłączenie terenów Turczyna (SPA)

turystyka
•  noclegi w domkach „na drzewach”
•  trasy terapeutyczne, rowerowe, kładki na drzewach
•  szlak pracowni artystycznych
•  punkt informacyjny
• identyfikacja graficzna
• edukacja ekologiczna dla turystów

kapitał
• handel produktami lokalnymi
•  SPA w Turczynku, Podkowa punktem 

odnowy biologicznej
•  warsztaty w domkach „na ziemi”
• wpływy z wynajmu domków
• pikniki ekologiczne

gospodarka energią
•  panele solarne
•  edukacja o odnawialnych źródłach energii
•  dobre izolacje – np. wełna mineralna
•  piece na biomasę (wierzba energetyczna)
• zielone ściany, dachy
• elektrownie wiatrowe (?)

transport
•  strefy ograniczenia prędkości
•  spowolnienie ruchu: przewężenia
•  zielone, zorganizowane parkingi
• system np. NELTON

infrastruktura techniczna
• zbieranie deszczówki
•  oczyszczanie wody czarnej
•  przetwarzanie i maksymalne wykorzystanie śmieci

we własnym zakresie
•  przetwarzanie liści na kompost (nawóz stosowany

przy miejscowych uprawach)

społeczeństwo
•  usługi sprzyjając integracji
•  rekreacja w plenerze (place zabaw, ogród ciszy, 

sanktuarium natury)
•  plac w centrum
•  targowisko (sprzedawcami mieszkańcy)
• edukacja ekologiczna
• wytworzenie placu przy stacji WKD

rewitalizacja
•  obiekty użyteczności publicznej – wspólne dobro
•  nowe, ekologiczne metody rewitalizacji
•  trasa turystyczna – kultura – zabytki Podkowy

zwierzę w mieście
•  architektura dla zwierząt: paśni-

ki, karmiki, przejścia, tory
•  integracyjny plac zabaw
•  wpływ zwierząt na socjalizację 
•  zwiększenie roli stadnin

hodowla i uprawy
•  fermy kurze – wolny chów
•  ogródki przydomowe – promocja
•  uprawy na terenach Owczarni 

i Żółwina

turystyka, globalizacja, kapitał

–   efekt rozrośnięcia miasta
i jego nowoczesnej (eko)polityki

–  cyrkulacja turystów, napływ 
kapitału

– nowe tereny

gspodarka, transport, infrastruktura

–   stale rośnie, element stały,
nienaruszalny i nadający życie 
miastu

–  piękne efekty istnienia

FAZA PIEŃ

FAZA LIŚĆ

społeczeństwo, rewitalizacja, 
hodowla, zwierzęta

–   fundament miasta
–  powrót do podstaw, do istoty 

miasta, trochę do tradycji, ale 
w nowym wydaniu

FAZA KORZEŃ

WIZJE i CELE LOKALNEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ
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– oraz szlaku łączącego zaznaczone centra lokalne w postaci waż-
nych punktów w mieście: Stawisk, Pałacyku Kasyno, Galerii, Stad-
niny, stacji WKD, punktów informacyjnych.

Proponowane jest także utworzenie szlaku łączącego pra-
cownie artystyczne w mieście (po zgłoszeniu chęci uczestnictwa 
przez pracownie). Na terenach zielonych objętych szlakiem pie-
szo-rowerowym proponowane są kładki spacerowe związane 
z drzewami.

Ustala się stworzenie punktów informacyjnych dla turystów 
w wyznaczonych na rysunku miejscach, a także zastosowanie czy-
telnej identyfikacji graficznej ułatwiającej orientację w mieście. 

4. Założenia społeczne
U zbiegu ulic Brwinowskiej, Głównej i Myśliwskiej proponowa-

na jest strefa o funkcji handlowej – potencjalna lokalizacja eko-
targu. Targowisko miałoby być miejscem, w którym mieszkań-

przystanek kolei WKD

teren kolei WKD

skrzy¿owania o pe³nych relacjach

droga g³ówna ruchu przyspieszonego

inne drogi zbiorcze i lokalne

pole baterii solarnych

strefa wiatraków

ALTERNATYWNE RÓD£A ENERGII

strefa centrum - I etap rewitalizacji
zabudowa us³ugowo-mieszkaniowa,min.
udzia³ pow. biologicznie czynnej: 40-60%

zabudowa us³ugowo-mieszkaniowa
- II etap rewitalizacji; min. udzia³
pow. biologicznie czynnej: 40-60%

dzialki ogrodowe, min. udzia³
pow. biologicznie czynnej: 60%

dzialki leœne, min. udzia³
pow. biologicznie czynnej: 70%

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
min. udzia³ pow. biologicznie czynnej: 30%

drogi zbiorcze i lokalne o charakterze
reprezentacyjnym lub pokazowym

STREFY FUNKCJONALNE

ELEMENTY KSZTA£TUJ¥CE SYSTEM KOMUNIKACYJNY
PODKOWY LEŒNEJ

wody powierzchniowe

staw k¹pielowy

oœ kompozycyjna

œcis³e centrum miasta

tereny podmok³e wymagaj¹ce
zastosowania specjalnych rozwi¹zañ

POWI¥ZANIA ZEWNÊTRZNE

stawy rybne

uprawy i hodowla

teren cmentarza

lokalizacja stanowisk archeologicznych

Klasztor mniszek Klarysek Kapucynek
w Brwinowie - powi¹zanie zewnêtrrzne
z parkiem kontemplacji

SPA

INNE

ELEMENTY KSZTA£TUJ¥CE SYSTEM
PRZYRODNICZY PODKOWY LEŒNEJ

teren rezerwatów

domki letniskowe

domki warsztatowe

park linowy

park kontemplacji

parking ekologiczny

park miejski z wydmami

park miejski

zieleñ leœna - dopuszczalne inwestycje
nieinwazyjne dla œrodowiska

proponowana lokalizacja inwestycji
o funkcjach sportowych i rekreacyjnych

tereny o minimalnym udziale 80% pow.
biologicznie czynnej, tylko zabudowa
niezwi¹zana trwale z gruntem

ELEMENTY KSZTA£TUJ¥CE STRUKTURÊ
PRZESTRZENN¥ I KRAJOBRAZ MIASTA

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII

g³ówne centrum

centra lokalne

dworzec g³ówny WKD

najstarszy dom w Podkowie
Leœnej - sklep

Jukawa - dawny pensjonat

pomniki

powi¹zania turystyczne,
szlak g³ówny “zielony pierœcieñ”

inne powi¹zania turystyczne, miêdzy
centrami, je¿eli przebiegaj¹ wzd³u¿ drogi,
to spowolnienie ruchu do 30 km/h

proponowana lokalizacja strefy
o funkcji handlowej - ekotargu

g³ówne przestrzenie publiczne
w obrêbie ulic

obiekty wpisane do rejestru zabytków

obiekty wpisane do gminnej ewidencji
zabytków

obiekty wpisane do ewidencji
o szczególnym znaczeniu dla turystyki
= rewitalizacja

PROJEKT STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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cy sprzedają produkty lokalne, pochodzące z własnych upraw, 
ogródków i ferm kurzych.

Ustala się prowadzenie szeroko pojętej edukacji ekologicznej, 
służącej podtrzymaniu roli Podkowy Leśnej jako miasta-ogrodu 
i aktywnemu uczestnictwu mieszkańców w tym procesie. Ponad-
to proponowana jest organizacja pikników ekologicznych.

5. Wykorzystanie powiązań zewnętrznych – globalizacja
Studium ustala wykorzystanie dla rozwoju miasta powiązań 

zewnętrznych poprzez przyłączenie do miasta Podkowa Leśna 
terenów:

– Borek, ze względu na istniejące stawy z możliwością zago-
spodarowania jako stawy wędkarskie,

– Żółwina i Owczarni – ze względu na możliwość zagospoda-
rowania pól uprawnych, tworzenia ferm kurzych z wolnym cho-
wem,

– Turczynka – ze względu na istniejący kompleks willowo-par-
kowy; studium proponuje utworzenie SPA w istniejących budyn-
kach Biostudia, co mogłoby stworzyć możliwość promocji Podko-
wy jako punktu odnowy biologicznej.

6. Zwierzę w mieście
Częścią działań podkreślających rolę zwierząt w mieście jest 

utworzenie integracyjnego placu zabaw dla psów i właścicieli 
w okolicach Pałacyku Kasyno. Ponadto, proponuje się promocję 
stadnin na terenie miasta i w okolicach oraz ścieżek konnych.

W Studium ustala się zachowanie istniejących przejść służą-
cych do migracji zwierząt na terenie miasta. Ponadto proponuje 
się zastosowanie architektury dla zwierząt – paśników, karmni-
ków – na terenach leśnych.

7. Gospodarka energią
Studium proponuje lokalizację urządzeń wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł: elektrowni wiatrowej i baterii 
solarnych. W miejscu wolnych działek w obrębie wyznaczonych 
szlaków turystycznych proponuje się zastosowanie zielonych da-
chów i ścian (co stanowi również działanie w przestrzeni o funkcji 
edukacji ekologicznej). 

MIASTA-OGRODU PODKOWA LEŚNA
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mo¿liwe po³¹czenia

miejsca z dodatkowymi
atrakcjami w zieleni

projektowane domki

rezerwat

wydmy

szlak zielony
turystyczno-krajobrazowy

szlak architektoniczno-
-zabytkowy

szlak kulturowy

szlak us³ugowy

obiekty wpisane
do rejestru zabytków

obiekty wpisane
do gminnej ewidencji zabytków

obiekty wpisane
do ewidencji o szczególnym
znaczeniu dla turystyki

szlak główny – zielony pierścień

punkt informacyjny

domki do wynajęcia

targ

plac miejski

park linowy 

park kontemplacji

zielony parking

plac aglity

WIZUALIZACJA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ

WYBRANE KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PROPONOWANA ZABUDOWA O ZNACZENIU TURYSTYCZNYM PROPONOWANE SZLAKI TURYSTYCZNE
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prezentowany obszar

miejsce wizualizacji

fermy drobiu
uprawy

rezerwat

wydmy

mo¿liwe po³¹czenia

mo¿liwa lokalizacja
integracyjnego placu
zabaw dla zwierz¹t

miejsca z dodatkowymi
atrakcjami w zieleni

ROZWOJU PRZESTRZENNEGO MIASTA-OGRODU PODKOWA LEŚNA

WYBRANE KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
HODOWLE I UPRAWY ZWIERZ W MIEŚCIE
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Zespół autorski – inżynierowie architekci: 
Karolina Dąbrowska, Karolina Krzyszow-
ska, Magdalena Kubala

Jury przyznało wyróżnienie za udowodnienie za-
sadności poszerzenia granic Podkowy Leśnej dla 
prowadzenia spójnej polityki przestrzennej z tere-
nami sąsiadującymi. Opracowanie zawiera wiele 
inspirujących pomysłów na aktywizację przestrze-
ni miejskiej. Cenne jest także poszukiwanie idei 
ze sfery humanistyki dla formułowania głębszych 
myśli stojących za decyzjami planistycznymi.
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PODKOWA – MIASTO-OGRÓD DLA DUCHA I CIAŁA

Miasto Podkowa Leśna jest jednym z najlepszych przykładów 
realizowanej w Polsce (szczególnie na obrzeżach Warszawy) idei 
miasta-ogrodu. Od lat 20. XX wieku, aż do tej pory niezmiennie 
utrzymuje swój charakter. Podkowa Leśna jest fenomenem w ska-
li kraju, jeśli chodzi o ilość terenów zieleni i niski, willowy charak-
ter zabudowy (uwzględniając szczególnie niewielką odległość od 
Warszawy). Ideą mogącą poprawić funkcjonowanie Podkowy Le-
śnej jest idea „miasta funkcjonalnego” Le Corbusiera. Jej nadrzęd-
ną zasadą było podporządkowanie struktury miasta naczelnym 
celom takim jak: mieszkanie, aktywność zawodowa, rekreacja oraz 
komunikacja. Ideę Le Corbusiera charakteryzowała: prostota, eko-
nomia, higiena, wygoda, odrzucenie zdobnictwa. 

centrum multifunkcyjne
(wielkoœæ oznaczenia proporcjonalna
do wagi centrum na terenie gminy

zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna z mo¿liwoœ-
ci¹ lokalizacji us³ug

us³ugi kultury

us³ugi komercyjne

us³ugi oœwiaty

tereny rolne

przemys³ przetwórczy

cmentarz

tereny ³¹k

tereny leœne

tereny rezerwatów przyrody

teren leœnego parku miejskiego

tereny bagniste

tereny wód powierzchniowych

pomniki przyrody

wydmy

tereny kontynuacji zielonego
pierœcienia podkowiañskiego
poprzez zielone dachy, zielone
œciany i aleje tematyczne

obiekty wpisane do gminnej
ewidencji zabytków

spowalniacze ruchu

przejœcie tunelowe WKD

strefa akustyczna z ekranów
biologicznych

obecna granica gminy
Podkowa Leœna

granica miêdzy miejscowoœciami
proponowanymi do przy³¹czenia

proponowane granice gminy po
przy³¹czeniu terenów Wille Borki
do miasta Podkowa Leœna i miejs-
cowoœci Owczarnia, ¯ó³win i Terenia
do gminy Podkowa Leœna

droga ekspresowa

droga zbiorcza

droga lokalna

projektowana droga utwardzona

projektowana droga piesza

linia kolejki WKD

stacja WKD

przystanek WKD
trasa rowerowa

trasa konna dojazdowa
ze stadniny do Lasu M³ochowskiego

zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna z mo¿liwoœ-
ci¹ lokalizacji us³ug

us³ugi kultury

us³ugi komercyjne

us³ugi oœwiaty

tereny rolne

przemys³ przetwórczy

cmentarz

UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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Piękno opierało się na nieskomplikowanej konstrukcji, prawi-
dłowości rozwiązań i funkcjonalności. Nie tylko udana forma, lecz 
przede wszystkim piękno wewnętrznej spójności, staje się nosicie-
lem doznań estetycznych.

Idealne miasto według Le CorbusierA, powinno dostarczać 
jego mieszkańcom słońca, zieleni i przestrzeni.

Podkowa Leśna stanowi niezwykły potencjał do rozwijania na jej 
terenie idei humanizmu ekologicznego H. Skolimowskiego. (...) Na 
naszych oczach powstaje zupełnie nowy holistyczny paradygmat. 
Tworzy się nowy logos. Jego cząstką stanie się logos ekologiczny, 
logos duchowy, logos współodpowiedzialności i współkreatywno-
ści. 

W projekcie Studium Podkowy Leśnej proponujemy również 
ideę miasta optymalnego Ch. Alexandra. Według autora miasto 
optymalne powinno liczyć ok. 5 do 10 tys. mieszkańców (opti-

mum 7 tys.). Obszar powinien być wyposażony w komplet usług 
podstawowych oraz szereg usług wyższego rzędu, tworzących 
zespół funkcji miastotwórczych (tzw. hierarchizacja przestrzeni). 
Zespól powinien mieć charakter wielofunkcyjny. Funkcje powin-
ny znajdować się w zasięgu ruchu pieszego lub rowerowego. We-
dług Alexandra osadnictwo winno rozwijać się wokół świadomie 
zdefiniowanych „zarodków krystalizacji” lokalnych centrów, wo-
kół których ma szansę rozwijać się życie społeczne mieszkańców.

Nowe granice Podkowy Leśnej
Podkowa Leśna jest najmniejszą i najmniej zaludnioną gminą 

powiatu grodziskiego. Ponieważ liczba mieszkańców jest niewiel-
ka, budżet miasta jest kilkukrotnie mniejszy niż sąsiednich więk-
szych gmin, ale wiele zadań jest równie kosztownych. Podkowa 
Leśna jest praktycznie w całości objęta ochroną konserwatorską, 
co utrudnia procesy inwestycyjne. Niejako „wewnątrz” obszaru 
gminy są położone trzy sołectwa gminy Brwinów, które z Podkową 
tworzą spójny obszar, tak pod względem infrastrukturalnym jak 
i funkcjonalnym. Mieszkańcy terenu Willa Borki od lat aktywnie 
zabiegają o przyłączenie tego obszaru do gminy Podkowa Leśna. 
Oddolne inicjatywy są jednym z argumentów do poszerzenia jej 
granic.

Poszerzenie granic miasta może przyczynić się m.in. do:
– wzrostu liczby miejsc pracy,
– poprawy infrastruktury drogowej,
– umożliwienia realizacji nowych inwestycji podnoszących 

atrakcyjność turystyczną gminy.

Wizja miasta-ogrodu Podkowa Leśna
Miasto-ogród Podkowa Leśna zachowa swój charakter, jeśli 

chronione będzie środowisko przyrodnicze oraz zabytkowy układ 
urbanistyczno-architektoniczny. Wprowadzone zostaną proeko-
logiczne rozwiązania infrastruktury. Utrzymany zostanie willowy 
charakter miasta. Przestrzeń miejska sprzyjać będzie aktywności 
mieszkańców w życiu miasta.

Rozwój miasta następować będzie w oparciu o strategię zrów-
noważonego rozwoju. Mieszkańcy będą mieli zapewnioną wyso-
ką jakość życia. Placówki oświatowe i kulturalne zapewnią dzie-
ciom i młodzieży warunki edukacji na wysokim poziomie. 

Mieszkańcy, niezależnie od wieku i zamożności, będą mieli 
zapewnioną opiekę zdrowotną oraz poczucie bezpieczeństwa 
socjalnego. Władze samorządowe będą współpracowały z są-
siednimi samorządami na rzecz rozwoju szybkich i bezpiecznych 
połączeń komunikacyjnych z Warszawą i sąsiednimi miastami, 
a także w zakresie kształtowania planów rozwojowych.

Cel naczelny: Realizacja miasta ogrodu dla ducha i ciała, zgod-
nie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Cele strategiczne:
Cel 1: Ochrona środowiska naturalnego i układu urbanistycz-

nego miasta-ogrodu.
Cel 2: Sprawna komunikacja.
Cel 3: Zwiększenie ilości miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczo-

ści mieszkańców.
Cel 4: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej.
Cel 5: Zwiększenie dochodów do budżetu gminy i powiększe-

nie obszaru gminy w celu zapewnienia dalszego, optymalnego 
rozwoju miasta.
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orientacyjna lokalizacja
zespo³u szkó³ - szko³a
podstawowa i gimnazjum

orientacyjna lokalizacja
cmentarza

stacja / wypo¿yczalnia
rowerowa

stadnina konna

stacja i wypo¿yczalnia
meleksów na telefon

miejsca na inwestycje
zwi¹zane z rekreacj¹ wodn¹
(aquapark, rewitalizacja
stawu p³ywackiego)

ochrona zabytków

ochrona przyrody

domy mieszkalne

miejsca pracy

dzia³alnoœæ rolnicza

miejsca letniskowe

orientacyjna lokalizacja
targowiska warzywnego

orientacyjna lokalizacja
targowiska kwiatowego
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KOMUNIKACJA REKREACYJNA

1
2

3
4

5

6

ZIELONE ATRAKCJE PODKOWY

CENTRUM MIMOŚRODOWE

AUTORSKIE WNIOSKI Z ANALIZY UWARUNKOWAŃ
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WYSTAWY ARTYSTYCZNE W ALEI LIPOWEJ STRAGANY TYMCZASOWE AKWAPARK DACHY I ŒCIANY ZIELONE STACJA ROWEROWA

1. targ warzywny
2.  staw w Parku Miejskim –

częściowe uszczelnienie
dna i stworzenie stawu
kąpielowego

3. targ kwiatowy
4.  proponowana lokalizacja

aquaparku i innych usług
rekreacyjnych

5.  teren parkowo-leśny
przy proponowanym
centrum lokalnym wsi
Żółwin

6.  teren wsi Terenia,
obszar rolniczy,
proponowane tereny
upraw rolniczych

trasa rowerowa
trasa konna ze stadnin
do Lasu Młochowskiego
trasa Podkowiańskiej Dychy
punkt wypożyczania rowerów

stadnina konna
punkt startowy
Podkowiańskiej Dychy

MIMOŚRODOWE CENTRA

centralne

lokalne
zróżnicowanie intensywności
zabudowy miejskiej
wysoki poziom
intensywności

niski poziom
intensywności

droga ekspresowa
droga wojewódzka
droga zbiorcza 
linia kolejki WKD

rejon przystanku kolejki WKD

aleja Lipowa narażona na zniszczenie
z powodu ruchu tranzytowego

alternatywna droga do trasy
szybkiego ruchu dla mieszkańców 
poruszających się samochodami w kierunku 
Warszawy
zagęszczenie sieci ulic na terenach
proponowanych do przyłączenia
drogi wymagające zwiększenia ich
wagi w ruchu pieszo-jezdnym
spowalniacze ruchu

trasa w kierunku Warszawy
o największym obciążeniu
trasa w kierunku Warszawy
prowadząca przez aleję Lipową

ELEMENTY PROJEKTOWANE

stacja wypożyczalni meleksów
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Zespół autorski – inżynierowie architekci: Dorota Kałamucka, Magdalena Posłuszna,
Leszek Wiśniewski, Tomasz Koczur

PODWARSZAWSKIE TRÓJMIASTO OGRODÓW

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów to zespół miejski, które-
go głównymi ośrodkami są Brwinów, Milanówek i Podkowa Le-
śna. Należą do niego miejscowości Otrębusy, Kanie, Owczarnia 
i Żółwin. Łącznie cała konurbacja liczy około 40 tys. mieszkańców. 
Dlatego właśnie proponowana jest realizacja Howardiańskie-
go modelu miasta-ogrodu nie w każdym z miast z osobna, ale 
w tworzonej przez nie konurbacji, której potencjał populacji jest 
zbliżony do tego, który można zaobserwować w brytyjskich mia-
stach-ogrodach. 

Cel ten ma być osiągnięty poprzez m.in.: 
– wykształcenie wyrazistych centrów miejscowości tworzą-

cych Trójmiasto: Brwinowa, Otrębus/Kań, Owczarni, Milanówka, 
Podkowy Leśnej i Żółwina; 

– wykształcenie przestrzeni publicznych łączących centra 
główne między sobą i między centrami lokalnymi, pozwalają-
cych na pokonywanie dzielących je dystansów pieszo lub na 
rowerze;

– wykształcenie centrów lokalnych z usługami wielkopo-
wierzchniowymi na przecięciu przestrzeni publicznych łączących 
centra główne i dróg o przewadze funkcji komunikacyjnej;

– zróżnicowanie charakteru centrów głównych w zależności 
od charakteru miejscowości, a także wytworzenie „centrum ma-
sowego” wokół węzła kolei WKD w Owczarni, które byłoby miej-
scem lokalizacji bardziej uciążliwych usług, a także usług wielko-
powierzchniowych i masowych;

– budowę dróg umożliwiających obsługę komunikacyjną 
obszaru Trójmiasta oraz przeniesienie ruchu tranzytowego poza 
główne centra miejskie; 

– rozbudowę systemu kolei WKD, tak by łączyła ona wszyst-
kie miasta konurbacji, a także by łączyła się z systemem kolei PKP 
(odnoga do Brwinowa), a także obsługiwała sąsiednie miejsco-
wości (odnoga do Książenic);

– wykształcenie systemu powiązań przyrodniczych na bazie 
istniejących obszarów leśnych i terenów zieleni otwartej wokół 
istniejącej sieci cieków wodnych.

Podkowa Leśna – „serce Trójmiasta Ogrodów”
Zgodnie z koncepcją Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 

Podkowa Leśna ma być miejscowością znajdującą się w jego 
centrum. To właśnie tutaj ma się skupiać życie artystyczne i kultu-
ralne. Sprzyjać temu będzie wykorzystanie już istniejących insty-

tucji kulturalnych oraz nowo utworzonego Centrum Sztuki, któ-
rego zadaniem będzie gromadzenie zbiorów lokalnych artystów, 
a także organizowanie wystaw czasowych, odczytów, koncertów 
czy konferencji, a także wspieranie powiązań sztuki i biznesu. 

Życie artystyczne i wymiana intelektualna będą także kwitły 
w kawiarniach, w kameralnym centrum miasta, z jego nową pie-
szą ulicą (Akacjowa). 

Podkowa Leśna ma być także miejscem, do którego mieszkań-
cy aglomeracji warszawskiej będą przyjeżdżać, by odpocząć, za-
równo w sposób aktywny jak i bierny. Będzie to także sprzyjało 
rozwojowi przedsiębiorczości związanej ze świadczeniem usług 
medycznych, a także hotelarskich czy wypożyczalni sprzętu spor-
towego. 

Magnesami dla turystyki mają być wspomniane już wcześniej 
walory przyrodnicze, ale także bogate zasoby dziedzictwa kultu-
rowego.

Wybrane ustalenia projektu studium
Podstawowy schemat przestrzenny miasta będzie wyznaczany 

przez przestrzenie publiczne łączące obszary węzłowe – centra, 
miejsca koncentracji komunikacji, usług i przestrzeni publicz-
nych. 

Wzmocnione zostanie obecne centrum miasta zlokalizowane 
w rejonie przystanku WKD Podkowa Leśna Główna. W obszarze 
tym wskazane jest takie ukształtowanie przestrzeni publicznych, 
by uspokoić na nich ruch samochodowy, a także by wytwarzać at-
mosferę sprzyjającą kontaktom społecznym. Oprócz tego w Pod-
kowie Leśnej będą położone trzy centra osiedlowe – Centrum 
Leśne wokół placu na przecięciu al. Lipowej oraz ulic Topolowej 
i Bukowej, Centrum Zachodnie położone w pobliżu przystanku 
Podkowa Leśna Zachodnia oraz Centrum Zarybia położone wo-
kół skrzyżowania ulicy Jana Pawła II i Młochowskiej.

W Podkowie Leśnej będzie można spotkać dziewięć typów za-
gospodarowania przestrzeni: 

– obszary zieleni niskiej, czyli głównie podmokłe łąki w pół-
nocno-zachodniej części miasta; 

– obszary zieleni parkowej, czyli tereny urządzonej zieleni 
w przestrzeniach publicznych służącej rekreacji i aktywności spo-
łecznej (organizacja różnego rodzaju imprez); 

– obszary zieleni leśnej urządzonej, zlokalizowane na terenie 
„zielonego U”;

Jury przyznało pracy wyróżnienie za osadzenie po-
lityki przestrzennej Podkowy Leśnej w kontekście 
ponadlokalnym, z interesującymi propozycjami do-
tyczącymi organizacji transportu publicznego, w tym 
rozbudowy WKD, a także kształtowania sieci zróżni-

cowanych funkcjonalnie i hierarchicznie centrów 
lokalnych Trójmiasta Ogrodów. Na uwagę w opra-
cowaniu zasługuje także bardzo wnikliwa i rzetelna 
analiza SWOT z logicznym jej przełożeniem na decy-
zje dotyczące polityki przestrzennej.

c.d. na stronie 66
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kluby

miejsca uprawiania sportu

miejsca rekreacji

miejsca aktywnoœci pieszej

targi

drobny przemys³

restauracje

kawiarnie

kultura / mieszkalnictwo

wa¿ne obiekty kultury

sanatorium

hotel

sklepy wielkopowierzchniowe

g³ówne drogi istniej¹ce

obwodnice projektowane

kolej istniej¹ca do zachowania

kolej istniej¹ca do likwidacji

kolej projektowana

kolej projektowana w II fazie

g³ówne centrum

podrzêdne centrum

KOMUNIKACJA

DROGI
drogi istniej¹ce
drogi istniej¹ce o ruchu przyspieszonym

drogi istniej¹ce o charakterze przestrzeni publicznych

drogi projektowane o ruchu przyspieszonym

drogi projektowane o charakterze przestrzeni publicznych

ZIELEÑ

zieleñ istniej¹ca - otwarta

zieleñ istniej¹ca - leœna

tereny do zalesienia

ci¹gi zieleni

CENTRA US£UGOWE

g³ówne / podrzêdne

okreœlenie charakteru danego centrum

wa¿ne obiekty dziedzictwa kulturowego

granice administracyjne miast

zasiêg oddzia³ywania centrów
(1 km / 0,5 km)

stacje podrzêdne istniej¹ce

stacje podrzêdne projektowane

stacje g³ówne istniej¹ce

stacje g³ówne projektowaneistniej¹ca
istniej¹ca do likwidacji
projektowana
projektowana w II fazie

KOLEJ

WSPÓŁDZIAŁANIE FUNKCJONALNE WSPÓLNA POLITYKA TRANSPORTOWA

SCHEMAT TRÓJMIASTA OGRODÓW
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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

– obszary zieleni leśnej naturalnej, do których będzie się zali-
czać przede wszystkim Las Młochowski; będą to obszary o zacho-
wanej roślinności naturalnej z możliwością wytyczenia traktów 
pieszych i rowerowych oraz miejsc sprzyjających rekreacji i wy-
poczynkowi na terenie lasu. 

– tereny rekreacyjne jako specyficzny rodzaj przestrzeni o cha-
rakterze zielonym, lecz z obniżonym wskaźnikiem powierzchni 
biologicznie czynnej umożliwiającym realizację obiektów sporto-
wych (boisk, kortów), a w wybranych lokalizacjach także obiek-
tów kubaturowych; 

– tereny usług publicznych przeznaczone pod obiekty różne-
go rodzaju publiczne: szkoły, przedszkola, urzędy, obiekty kultury, 
kościół; 

– tereny usług przeznaczone pod pozostałe usługi ze wskaza-
niem na usługi handlu i biur;  

– tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze ogrodowym 
zlokalizowane głównie w centralnej i północnej części miasta 
(o pow. min. 1000 m2 i pbc min. 70%);

– tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze leśnym zlo-
kalizowane głównie we wschodniej, zachodniej i południowej 
części miasta (o pow. min. 1500 m2 i pbc min. 80%).
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- unikatowe za³o¿enie
- element krystalizuj¹cy miasto
- za³o¿enie planu
- synergia z istniej¹ca tkank¹ miejsk¹

Zielone “U”
”podkowa”

- przemyœlana sieæ
- du¿e znaczenie historyczne

- skupienie us³ug w centrum

- spo³ecznoœæ artystów
- chêæ wspó³pracy

- du¿a liczba przedsiêbiorców
- dogodny dojazd do Warszawy,
- aktywni mieszkañcy

- dobre po³¹czenie z Warszaw¹
- 3 stacje WKD w okolicy

- du¿a liczba przedsiêbbiorców
- dogodny dojazd do Warszawy
- aktywni mieszkañcy

- stworzenie bazy sanatoryjno-
rekreacyjnej dla mieszkañców
i turystów

- aktywizacja sportowa
mieszkañców

- punkt na szlaku turystyki
kulturowej

- sanatoryjno-wypoczynkowy cha-
rakter miasta

- poprawa sytuacji ekonommicnej
gminy i mieszkañców

- bodziec do rozwoju nowej ga³êzi
us³ug

- ogromny potencja³ turystyczny
Podkowy jako najlepiej zachowa-
nego miasta-ogrodu w Polsce

- bardzo wysokie walory
przyrodnicze

- trasy PTTK o wymiarze ponad-
lokakalnym

- brak œrodków na szybk¹ poprawê
stanu dróg

- rosn¹cy tranzyt w zwi¹zku z nowymi
us³ugami

- negatywny wp³yw na œrodowisko
naturalne

- korki na wjeŸdzie do Warszawy

- tranzyt przebiegaj¹cy przez miasto
- niewielka liczba dróg utwardzonych
- niewystarczaj¹ca liczba parkingów

przy stacjach
- brak komunikacji publicznej

w Trójmieœcie

- budowa autostrady
- rozwój infrastruktury uzupe³niaj¹cej

i uczytelniaj¹cej po³¹czenia miêdzy
Brwinowem, Milanówkiem
a Podkow¹

- po³¹czenie drog¹ wojewódzk¹
z Warszaw¹

- miasto na skrzy¿owaniu szlaków
komunikacyjnych

- komunikacja z Brwinowem
i Milanówkiem

- obwodnica Brwinowa i Milanówka

- uci¹¿liwoœci zwi¹zane z parkowa-
niem w pobli¿u stacji WKD

- dzielenie miasta przez tory
kolejowe

- nieatrakcyjne tereny bezpoœred-
nio przy torowisku kolejowym

- uci¹¿liwoœci zwi¹zane z ha³asem

- wêze³ przesiadkowy
- potencja³ rozwoju ekonomicznego

w zwi¹zku z nap³ywem ludzi
do stacji

- utworzenie nowych miejsc pracy
- doinwestowanie terenów obecnie

zaniedbanych
- poprawa jakoœci ¿ycia mieszkañców

- bardzo ma³a iloœæ terenów
rozwojowych

- z³y stan dróg lokalnych

- brak obiektów rekreacji sportowej
w mieœcie

- niewystarczaj¹ca oferta dla osób
starszych

- brak wypo¿yczalni sprzêtu
sportowego

- utrata kameralnego charakteru
miasta

- degradacja przyrody
- utrata parkowego charakteru

przestrzeni

- nieuporz¹dkowana i zaniedbana
zieleñ miejska

- nieuregulowany ciek wodny
- okresowe podtopienia
- niewystarczaj¹ce wykorzystanie

potencja³u Lasu

- wieksza swoboda w pielêgnacji
zieleni miejskiej

- zaplanowana i wyregulowana
zieleñ parkowa

- atrakcyjne przestrzenie publiczne

- wysokie walory przyrodnicze
gminy

- Las M³ochowski
- zielone “U”
- miasto wpisane do rejestru

zabytków

- brak bazy noclegowej
- niewystarczaj¹ce zaplecze turys-

tyczne
- niska estetyka przestrzeni

publicznych
- nieuporz¹dkowana zieleñ miejska

- utrata parkowego charakteru
przestrzeni w przypadku lokowania
du¿ych obiektów produkcyjnych

- uci¹¿liwoœæ dla mieszkañców
- czêœciowa utrata prywatnoœci

mieszkañców
- degradacja przyrody przy zbyt

du¿ej liczbie turystów

- oœrodek edukacji o zasiêgu
ponadlokalnym

- istniej¹ szko³y ka¿dego szczebla

- chêæ i œwiadomoœæ wspó³pracy
gmin Podkowa Leœna, Brwinów
i Milanówek

- zwiekszênie odleg³oœci i zmniej-
szenie dosêpnoœci do niektórych
obiektów i us³ug

- zmniejszenie samodzielnoœci
poszczególnych gmin - uczestników
porozumienia

- pozyskanie funduszy w ramach
programu ZIT

- opracowanie spójnej polityki
przestrzennej dla gmin

- odrêbny charakter ka¿dej z gmin
i ich uzupe³niaj¹ce siê dzia³anie

- dostêpnoœæ
- integracja osób zdrowych

i niepe³nosprawnych

- niewystarczaj¹ca liczba miejsc
w przedszkolach

- du¿a liczba uczniów spoza obwodu
szkolnego

- narastaj¹ca liczba uczniów spoza
miasta

- galeria sztuki o wymiarze
ponadlokalnym

- wytworzenie kolektywu lokalnych
artystów

- brak obiektów umo¿liwiaj¹cych
organizacjê wystaw lokalnych
twórców na szersz¹ skalê

- brak identyfikacji z miejscem
zamieszkania

- rozproszenie i rozdrobnienie
oferty artystycznej

- zak³ócenie ciszy- us³ugi rozlokowane chaotycznie
- brak po³¹czeñ pomiêdzy obiektami

us³ugowymi

- skracanie dystansu
- atrakcyjna oferta

- ingerencja w tkankê historyczn¹
- brak potencja³u ekonomicznego
- ograniczenia wynikaj¹ce z wyma-

gañ dot. ochrony przyrody

- obecny uk³ad jest nieci¹g³y
- degradacja, zaniedbanie
- obiekty publiczne nie s¹

powi¹zane

- powi¹zanie z s¹siednimi miastami
- po³¹czenie z przestrzeniami

zielonymi

- obecnie niezagospodarowany
teren

- ograniczenia wynikaj¹ce z wymagañ
dotycz¹cych ochrony przyrody

- okresowo wystêpuj¹ce z brzegów
cieki wodne

- miejsce rekreacji
- miejsce integracji
- mo¿liwoœæ uprawiania sportu
- kontakt z przyrod¹

Uk³ad prze-
strzeni pub-

licznych

Us³ugi przy
przestrze-
niach pub-
licznych

Dzia³alnoœæ
kulturalna

Edukacja

Przedsiê-
biorczoœæ

Infrastruktura
kolejowa

Infrastruktura
drogowa

Turystyka

Zdrowie
i rekreacja

Ochrona
œrodowiska

Wspó³praca
w ramach
Trójmiasta
Ogrodów
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uporz¹dkowanie

zieleni

wykorzystanie

potencja³u zieleni

powi¹zanie
i uatrakcyjnienie
przestrzeni
publicznych

wsparcie dla

lokalnych artystów

opracowanie
wspólnej polityki
przestrzennej
Trójmiasta Ogrodów

doinwestowanie

terenów

zaniedbanych

odci¹¿anie g³ównej

stacji WKD

w Podkowie Leœnej

rozwój powi¹zañ

wewnêtrznych

Trójmiasta Ogrodów

wykorzystanie
potencja³u naturalnego
i kulturowego
dla rozwoju turystyki

odnowienie
i podkreœlenie
charakteru
rekreacyjnego

aktywizacja

sportowa

mieszkañców

ochrona korytarzy

przyrodniczych

NOWE CENTRA

FUNKCJONALNE

CENTRUM

KULTURY I SZTUKI

SIEÆ POWI¥ZAÑ

TRÓJMIASTA

OGRODÓW

NOWA LINIA WKD

NOWE DROGI

NOWE ATRAKCJE

REKREACJA

SANATORIUM

UPORZ¥DKOWANIE

ZIELONEGO ”U”

CELE   DECYZJE   SCHEMATY PRZESTRZENNE DECYZJI

SCHEMATY PRZESTRZENNE MIASTA
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MOCNE STRONY
Dobra i szybka komunikacja z Warszawą
Stosunkowo niewielki czas przejazdu z Warszawy do Podkowy Leśnej (45 min.) 
w porównaniu z komunikacją kołową. Dobre połączenie z sąsiednimi miastami; 
możliwość dojazdu do samego centrum Podkowy; bliskość autostrady A2 i ob-
wodnicy – drogi wojewódzkiej 719.
Unikatowe na skalę Polski walory przyrodnicze, bliskość rezerwatu
Duży park miejski w samym centrum miasta, bliskość rezerwatów przyrody: re-
zerwat Parów Sójek, rezerwat „Zaborów” im. Witolda Tyrakowskiego, rezerwat 
im. Bolesława Hryniewieckiego.
Drogi gruntowe
Drogi gruntowe nie wymagające kanalizacji deszczowej dobrze odprowadzają 
wodę deszczową do gruntu, co wpływa na niski stopień ingerencji człowieka 
w naturalne warunki gruntowo-wodne, drogi gruntowe wpływają również na 
mniejszy stopień powstawania wyspy ciepła.
Dobrze zachowany, historyczny układ urbanistyczny
Niewielkie lub znikome zmiany w stosunku do pierwotnego założenia z okresu 
międzywojennego.
Skala miasta
Niewielka liczba mieszkańców, niewielka odległość między budynkami jedno-
rodzinnymi wpływa na budowanie w lokalnej społeczności bliskich więzi spo-
łecznych, poczucia odrębności i tożsamości lokalnej.
Skala i jakość architektury
Liczne zabytki z okresu międzywojennego, wysokie walory architektoniczne 
istniejącej zabudowy, brak blokowisk, spuścizny poprzedniego ustroju, skala 
zabudowy wpasowana do wielkości miejscowości.
Bogate walory kulturowe i krajobrazowe
Podkowa wraz z dwoma sąsiednimi miejscowościami tworzy trójmiasto ogro-
dów; w Podkowie swoje prace prezentuje wielu artystów lokalnych.
Prestiżowa lokalizacja
Podkowa kontynuuje tradycje willowej zabudowy. Podkowa była i jest miej-
scem zamieszkania wielu znanych i cenionych osób ze świata kultury, polityki. 
biznesu, co jest niewątpliwie mocną stroną.
Wyedukowana i świadoma lokalna społeczność
Wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem wpływa na wysoki poziom 
partycypacji, bliskie więzi sąsiedzkie, mała lokalna społeczność ludzi wyeduko-
wanych, świadomych swoich potrzeb, czynnie biorących udział w życiu miasta, 
społeczności ludzi o wysokiej kulturze.
Bliskie stosunki sąsiedzkie
To niewątpliwie jeden z największych atutów miejscowości, Podkowa jest alter-
natywą dla uciążliwego miejskiego życia.
Bogata flora i fauna
Liczne i rzadkie gatunki roślin i zwierząt, możliwość obcowania na co dzień 
z przyrodą i jej walorami, możliwość spacerów, pieszych wypadów do okolicz-
nych znanych miejsc.
Wartości podkowiańskie
Unikalne i wysoko cenione wartości, jak bliskie więzi sąsiedzkie, koegzystencja 
z naturą, wysoka kultura i świadomość mieszkańców są atrakcyjnymi elemen-
tami, z jakich Podkowa Leśna jest znana.

SZANSE
Lokalny aktywizm
Duży potencjał dla rozwoju turystyki i sportu (...)
Podkowa ma szansę stać się miastem oferującym liczne atrakcje turystyczne, 
przejażdżki konne, cel wypadów rowerowych i pieszych itp.
Możliwość ekspansji terytorialnej
Sąsiednie tereny, szczególnie od północy i wschodu, mogą być z powodzeniem 
włączone w granice administracyjne, stając się częścią miasta Podkowa Leśna.
Szybka, częsta i tania komunikacja kolejowa
Komunikacja kolejowa z jej atutami może być dobrym czynnikiem przyciągają-
cym ludzi do osiedlania się w Podkowie Leśnej.
Bliskość dużej aglomeracji – Warszawy
Podkowa Leśna z dobrze zorganizowaną bazą noclegową, turystyczną może 
stać się miejscem wypadów weekendowych dla mieszkańców Warszawy.
Możliwość zagospodarowania północnych terenów miejscowości
Północne tereny Podkowy jako obecnie niezagospodarowane mogą stać się 
miejscem atrakcyjnym dla przyszłych inwestorów, w tym samego miasta.
Możliwość zwiększenia roli parku w życiu społecznym mieszkańców
Możliwość wykorzystania organicznych odpadów jako biopaliwa
Podkowa jako alternatywa dla uciążliwego życia wielkomiejskiego (...)

SŁABE STRONY
Potencjał inwestycyjny
Istnieją miejsca w Podkowie, które można wykorzystać jako nowe tereny inwe-
stycyjne.
Mała miejscowość – mniejsze wpływy do budżetu, co przekłada się na mniej-
szy potencjał inwestycyjny.
Drastyczne rozcięcie układu urbanistycznego przez linię kolejową
Przecięcie miejscowości przez naziemną trakcję kolejową powoduje liczne 
konflikty funkcjonalne: wiele ulic nie ma swojej kontynuacji, dochodzi co roku 
do wypadków i kolizji z udziałem pieszych, kolej utrudnia komunikację kołową 
i pieszą w miejscowości.
Zwiększający się tranzyt kołowy przez miejscowość
Zwiększająca się częstotliwość i natężenie ruchu kołowego staje się coraz bar-
dziej odczuwalna w Podkowie Leśnej, wielu kierowców dużych pojazdów wy-
biera drogę na skróty przejeżdżając przez miejscowość.
Brak ciągów pieszych, chodników, tras rowerowych
Brak ciągów pieszych powoduje wiele utrudnień i dyskomfort mieszkańców, 
szczególnie w porach roku, kiedy występują liczne opady.
Rozproszenie lub brak elementów tworzących centrum
Centrum w Podkowie Leśnej jest bardzo rozproszone, wręcz trudno wyczuwal-
ne dla przyjezdnych, liczne budynki użyteczności publicznej, zabudowa usłu-
gowa, szkoły są rozproszone w układzie urbanistycznym.
Jednorodna struktura zabudowy
Zły stan techniczny dróg asfaltowych
Liczne ubytki w asfalcie, brak remontów wpływają na stan techniczny jezdni.
Duży procent dróg gruntowych utrudniających komunikację
Struktura demograficzna
Starzejące się społeczeństwo jest zagrożeniem dla przyszłości Podkowy.
Miasto – sypialania
Stały przypływ środków do budżetu miasta wynika z faktu, że Podkowa jest czę-
sto traktowana jako miejsce noclegu, jako miejsce, w którym nic się nie dzieje.
Brak miejsc pracy – brak perspektyw
Brak miejsc pracy dla lokalnej ludności, brak perspektyw dla młodych ludzi.
Niski poziom techniczny infrastruktury – wodociągi itp.
Niska jakość infrastruktury jest przyczyną wielu awarii, wpływa również na 
zniechęcenie przyszłych inwestorów.
Brak infrastruktury sportowej
Brak obiektów sportowych zmniejsza atrakcyjność miejscowości, powoduje 
odpływ ludzi z miasta.

ZAGROŻENIA
Gospodarka zielenią zniechęca potencjalnych inwestorów
Opieszałość w wydawaniu decyzji odnośnie do wycinki starodrzewu jest ele-
mentem zniechęcającym prywatnych inwestorów do osiedlania się i inwe-
stowania w Podkowie; odległe ośrodki decyzyjne – miejski architekt zieleni 
wpływają na dużą bezwładność i problemy z utrzymaniem porządku w drze-
wostanie.
Utrata autonomii
Przy obecnej stagnacji Podkowy i jednoczesnym rozwoju gmin sąsiednich 
miejscowości grozi utrata autonomii, wchłonięcie przez sąsiednią jednostkę 
administracyjną.
Struktura podatkowa
Jednym z głównych wpływów do budżetu miasta jest podatek od nierucho-
mości.
Wyludnienie
Brak dalszych perspektyw przyczynia się do odpływu młodych ludzi z Podkowy.
Struktura demograficzna
Wysoki odsetek ludzi w podeszłym wieku jest zagrożeniem dla przyszłości mia-
sta, jego perspektyw dalszej egzystencji. 
Bliskość dużej aglomeracji – sypialnia Warszawy
Dalsza tendencja do bycia sypialnią Warszawy może się utrzymywać.
Brak zbiorników retencyjnych
Deficyt wody w Podkowie i brak zbiorników retencyjnych może skutkować 
wieloma problemami z utrzymaniem istniejących ogrodów itp.
Linia kolejowa przecinająca miejscowość 
Zwiększony ruch kolejowy korzystny dla mieszkańców jest jednocześnie zagro-
żeniem dla pieszych i ruchu kołowego.
Nowa galeria Podkowa
Budowa silnego i dużego obiektu usługowego, jakim jest galeria Podkowa, 
może przyczynić się do znacznego odpływu ludzi z centrum; centrum powinno 
zachować swoją funkcję uslugową i społeczną.
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RELACJE PRZESTRZENNE

PRZY£¥CZENIA TERENÓW

po³¹czenia pieszo-rowerowe

tory WKD - odcinek na estakadzie

g³ówne osie kompozycyjne

zakres opracowania

dotychczasowe granice administracyjne

przed³u¿enia ulic

1 etap przy³¹czeñ - perspektywa 10-letnia

2 etap przy³¹czeñ - perspektywa 10-letnia

3 etap przy³¹czeñ - perspektywa 15-letnia

okolicznoœciowe instalacje przestrzenne
promuj¹ce wartoœci podkowiañskie
w s¹siednich gminach

SPORT I REKREACJA

œcie¿ki konne

œcie¿ki rowerowe

zrekonstruowany tor saneczkowy
z funkcj¹ zjazdu dla rowerów i rolkarzy

amfiteatr oparty na naturalnym ukszta³towaniu
wydm

5

PRZEZNACZENIE TERENÓW

tereny centralne mieszanej funkcji /
specjalnego przeznaczenia

tereny zabudowy us³ugowej

tereny zabudowy us³ugowo-jednorodzinnej,
max. 75% pow. us³ug na dzia³ce

edukacja / kultura

sport / rekreacja

sakralne

cmentarz

zieleñ chroniona

zieleñ leœna

zieleñ parkowa / leœna

rolnictwo / rezerwa terenowa

wody powierzchniowe

g³ówne przestrzenie publiczne
do szczegó³owego zaprojektowania

tereny zabudowy us³ugowo-jednorodzinnej,
max. 50% pow. us³ug na dzia³ce

tereny zabudowy jednorodzinnej,
max. 25% pow. us³ug na dzia³ce

 1. lokalizacja placu centralnego
 2. teren do włączenia w pierwszej kolejności
 3. teren pomiędzy ul. Wiewiórek i al. Lilpopa
 4. tereny rolne postulowane do przyłączenia
 5. tereny rolne postulowane do przyłączenia
 6. teren postulowany do przyłączenia
 7. rezerwat im. Hryniewieckiego
 8. ekstremalny park rowerowy
 9. Las Młochowski
10. Park Dialogu
11. ośrodek dla uchodźców
12. rezerwat

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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Gdy jesteœmy w przestrzeni dobrze nam znanej,
proces poznawczy mo¿e schodziæ na dalszy plan,
zw³aszcza gdy jesteœmy w stanie poruszaæ siê po niej
w sposób niemal automatyczny, niewymagaj¹cy
specjalnej uwagi. W przestrzeni zaœ nowej lub trudnej
uwaga skupiana jest stale na ró¿nych aspektach
otoczenia, które próbujemy odczytaæ i oceniæ.

Aleksander Wallis

AKSONOMETRIA STUDIUM

WIZUALIZACJA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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Zieleñ nadaje charakter miastu.
Dziêki ochronie konserwatorskiej

zasadniczo ograniczono
wycinkê drzew.

Tworzy klimat sprzyjaj¹cy.
Poprawia jakoœæ ¿ycia

mieszkañców.

Wiêkszoœæ terenu ma dostêp
do infrastruktury technicznej.

Wystêpuje du¿o wartoœciowych
obiektów architektonicznych
powsta³ych wspó³czeœnie.
Zabytki stanowi¹ œwiadectwo

historii miasta.
Obecne s¹ wartoœciowe za³o¿enia

urbanistyczne
(unikalne w skali kraju)

Miasto ma artystyczny charakter.

Przedszkola, szko³y
podstawowe i gimnazja

spe³niaj¹ potrzeby
mieszkañców Podkowy.

Du¿o zarejestrowanych firm
prowadzi dzia³alnoœæ gdzie indziej.

Przychody z dzia³alnoœci
bez ponoszenia kosztów.
W gminie nie s¹ lokowane
dzia³alnoœci uci¹¿liwe

dla œrodowiska.
G³ównymi pracodawcami

s¹ Urz¹d Miasta i szko³y.
Sta³y i pewny pracodawca.

Zapewniony wysoki poziom
wykszta³cenia mieszkañców.

Wiêkszoœæ mieszkañców
jest zamo¿na.

Aktywnoœæ spo³eczna
i gospodarcza, podobnie

jak œwiadomoœæ spo³eczna
mieszkañców jest wysoka.

Strategia rozwoju okreœla
cele rozwoju.

Wiêkszoœæ zabudowy
mieszkaniowej po³o¿ona jest

w promieniu 1 km od stacji WKD -
- w obrêbie dojœcia pieszego.

Jest dobre po³¹czenie
komunikacyjne z Warszaw¹ (WKD).

Przestrzeñ publiczna
jest konsekwentnie

zaplanowana na obszarze
ca³ego miasta.

SILNE STRONY S£ABE STRONY SZANSE - UZYSKAÆ ZAGRO¯ENIE - UNIKAÆ

Stare drzewa gro¿¹ przewróceniem siê.
Zbyt du¿o zieleni powoduje wilgoæ

i choroby.
Drzewa blokuj¹ dostêp œwiat³a

do budynków.
Ochrona konserwatorska - przeszkadza

w podstawowym pielêgnowaniu zieleni.
Dzia³ki opuszczone szybko niszczej¹
- z samosiejek wyrastaj¹ drzewa,

które z czasem wchodz¹ pod
ochronê konserwatorsk¹.

Du¿e obostrzenia dotycz¹ce pow.
zabudowy i ochrony zieleni zniechêcaj¹

potencjalnych inwestorów.
Istniej¹ce za³o¿enia urbanistyczne (place)
s¹ zaniedbane i poroœniête drzewami.

Drzewa utrudniaj¹ dzia³anie sieci
teleinformatycznej i elektrycznej.

Linie napowietrzne s¹ zrywane
przez ³ami¹ce siê konary.

Jest ma³o dzia³ek przeznaczonych
pod lokalne us³ugi.

Dzialki poroœniête drzewami
(samosiejkami) s¹ nieatrakcyjne

dla inwestorów.
Czêœæ dzia³ek pozostaje niezabudowana

ze wzglêdu na du¿e obostrzenia dotycz¹ce
powierzchni zabudowy

zniechêcaj¹ potencjalnych inwestorów.
Ceny nieruchomoœci
s¹ zbyt wysokie.

Zaniedbanie dawnych za³o¿eñ
urbanistycznych prowadzi do ich
poroœniêcia i unieczytelnienia.

Opuszczenie i zaniedbanie czêœci
zabytków prowadzi do ich utraty.

M³odzie¿ licealna wyje¿d¿a do szkó³
warszawskich - brak atrakcyjnej

oferty szkolnictwa œredniego.

Niewystarczaj¹cy dostêp
do sklepów spo¿ywczych.

Konserwatyzm czêœci mieszkañców
i ich niechêæ do zmian

powstrzymuje rozwój miasta.

Zaniedbanie dawnych za³o¿eñ
urbanistycznych (place poroœniête

drzewami) prowadzi do utraty
walorów miasta.

Wielu mieszkañców okolicznych
miejscowoœci doje¿d¿a na stacjê WKD
samochodami i przy niej je zostawia.

Problem z dostêpnoœci¹ parkingów.
Nawierzchnie dróg s¹ w z³ym stanie.

Wystêpuj¹ ogólne problemy z miejscami
parkingowymi dla samochodów

(zw³aszcza w centrum).

Zaplanowane przestrzenie
nie zosta³y w odpowiedni sposób

zagospodarowane.

Racjonalna wspó³praca
z konserwatorem mo¿e
zaowocowaæ stopniow¹
wymian¹ drzewostanu,

co zwiêkszy bezpieczeñstwo
i przywróci ogrodowy

charakter miasta.
Rozwój us³ug sportu

i rekreacji zlokalizowanych
w bezpoœrednim otoczeniu

drzew. mo¿e byæ elementem
kompozycji urbanistycznej.

Jest sporo nieruchomoœci
na sprzeda¿ - równie¿

niezabudowanych -
co tworzy mo¿liwoœæ

prowadzenia nowych inwestycji.

Poprzez odnowienie starych
i utworzenie nowych

przestrzeni publicznych mo¿e
wzrosn¹æ atrakcyjnoœæ miasta.
Poprzez kontrolowan¹ wycinkê

drzew miasto mo¿e
odzyskaæ charakter ogrodowy.

Niezagospodarowane tereny
publiczne maj¹ potencja³

projektowy.

Warto rozwa¿yæ otworzenie
liceum (np. o profilu

artystycznym).

Jest du¿e zapotrzebowanie
na inwestycje z zakresu

rekreacji, sportu i turystyki.

Polepszenie warunków
spowoduje nap³yw nowych

mieszkañców.

Niezagospodarowane tereny
maj¹ potencja³ projektowy.
Poprzez odnowienie starych

i utworzenie nowych
przestrzeni publicznych mo¿e
wzrosn¹æ atrakcyjnoœæ miasta.

Racjonalne rozwi¹zania
transportu zbiorowego

i uproszczenie dojœcia / dojazdu
rowerami do WKD zmniejsz¹

uci¹¿liwoœæ samochodów.
Rozwiniêcie œcie¿ek

rowerowych i szlaków
turystycznych zwiêkszy

atrakcyjnoœæ miasta.

Mo¿liwe jest znaczne
uatrakcyjnienie za³o¿enia

miejskiego oraz stworzenie
przestrzeni przyjaznej

mieszkañcom.
Potrzebna organizacja

miejsca spotkañ
mieszkañców.

Nadmierna lub niewystarczaj¹ca
wycinka drzew mo¿e zniszczyæ

charakter miasta.
Starodrzew, o ile nie wprowadzi siê

zorganizowanego dzialania.
mo¿e stworzyæ zagro¿enie dla ¿ycia,

zdrowia i mienia mieszkañców.
Brak dzia³añ zwi¹zanych

z porz¹dkowaniem zamieni miasto w las
i zatraci ono charakter miasta-ogrodu..

Brak modernizacji sieci energetycznej
spowoduje problemy z dostêpnoœci¹

pr¹du.
Zaniedbanie nieruchomoœci nale¿¹ce

do prywatnych w³ascicieli mog¹
szpeciæ miasto.

Zniszczone budynki mog¹
nie znaleŸæ inwestora.
Samowole budowlane

wprowadzaj¹ chaos przestrzenny
i architektoniczny.

Samowole budowlane zak³óc¹
³ad przestrzenny.

Wysoka wartoœæ kulturowa /
zabytkowa / przyrodnicza Podkowy

Leœnej jest bardzo trudna do
utrzymania, bardzo ³atwo zburzyæ jej

porz¹dek.
Opuszczone zabytki mog¹

popaœæ w ruinê.

Nap³yw dzieci z innych gmin
mo¿e powodowaæ obni¿enie

poziomu ksztalcenia.

Brak us³ug mo¿e byæ nieatrakcyjny
dla mieszkañców.

Brak spójnych dokumentów
planistycznych hamuje rozwój

gospodarczy i spowoduje odp³yw
przedsiêbiorców.

Bud¿et miasta jest zbyt zale¿ny
od wp³ywów z podatków PIT osób

najzamo¿niejszych, co niesie za sob¹
ryzyko jego gwa³townej destabilizacji.

Nadmierny rozwój us³ug
wp³ynie negatywnie na charakter miasta,

ich niedobór natomiast obni¿y jakoœæ
¿ycia mieszkañców.

Niepoprawiaj¹ce siê warunki mog¹
spowodowaæ zminiejszenie liczby ludnoœci.

Niekorzystne tendencje w zmianach
struktury demograficznej (przewaga

osob starszych) doprowadz¹
do pomniejszenia wp³ywów

do bud¿etu miasta zwiêkszaj¹c wydatki.

Historyczne za³o¿enie urbanistyczne
mo¿e nie byæ w³aœciwie zrewitalizwane

z powodu zachowawczego rygoru
konserwatorskiego.

Wystêpuje brak spójnoœci pomiêdzy
aktualn¹ strategi¹ rozwoju

a nieaktualn¹ polityk¹ przestrzenn¹
i planami miejscowymi.

Intensywny ruch samochodowy
doprowadzi do obni¿enia

jakoœci ¿ycia mieszkañców.

Brak przestrzeni publicznych obni¿a
jakoœæ ¿ycia mieszkañców.

Wystêpuje ryzyko dalszej degradacji
przestrzeni publicznych.

PRZESTRZEŃ
PUBLICZNA

KOMUNIKACJA

PLANOWANIE

MIESZKAŃCY

GOSPODARKA
I PRACA

EDUKACJA

WARTOŚĆ
KULTUROWA

NIERUCHOMOŚCI

ZIELEŃ
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tereny zieleni

tereny do zaadaptowania na cele
us³ug, sportu i rekreacji w zieleni

przestrzenie publiczne dope³niaj¹ce
aktywizacjê pierœcienia

tereny do przy³¹czenia do Podkowy Leœnej

lokalizacja nowych obiektów us³ugowych

nap³yw uzytkowników

kierunki zainteresowania

us³ugi centrotwórcze

użytkowników

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

AKTYWIZACJA MIASTA
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Koncepcja rozwoju Podkowy Leśnej powinna wykorzystywać 
potencjał tkwiący w rozwoju usług sportu i rekreacji. Miasto po-
siada znaczne tereny atrakcyjne turystycznie, tworzące spójny 
system łączący obszary leśne z terenami zabudowanymi. Obec-
nie jednak wykorzystywane są one głównie przez szkoły jeździec-
kie, z których słynie miasto. Na terenie Podkowy Leśnej powin-
ny zostać rozwinięte również inne usługi związane ze sportem 
i rekreacją, zwłaszcza w obszarze pierścienia zieleni, w obrębie 
zabudowy miejskiej, ze względu na bliskość usług gastronomii 
i dostępność do środków transportu publicznego (WKD). Działa-
nia takie zwiększą atrakcyjność miasta nie tylko dla mieszkańców, 
lecz swym zasięgiem oddziaływania będą ściągać z pobliskich 
miejscowości oraz Warszawy turystów chcących aktywnie spę-
dzić czas wolny.

Niniejsze opracowanie wskazuje ewentualne lokalizacje dla 
takich usług oraz przeznaczenie terenów o dużym potencjale in-
westycyjnym.

Miasto wymaga również zintensyfikowania występowania 
usług i zabudowy w ścisłym centrum miasta, zwłaszcza usług 
o charakterze centrotwórczym, usług kultury i gastronomii pod-
kreślonych wytworzeniem centralnego placu miasta.

Należy zadbać o założenia historyczne, takie jak układ urba-
nistyczny z przestrzeniami publicznymi i miejscami spotkań dla 
mieszkańców. Trzeba przywrócić Podkowie Leśnej jej ogrodowy 
charakter i aktywizować miasto poprzez odpowiednie skierowa-
nie inwestycji w usługi.

Postuluje się ustanowienie placu w centralnej części miasta 
(u zbiegu ulic Brwinowskiej, Głównej i Myśliwskiej). Plac o charak-
terze rynku miejskiego obudowany pierzejowo z zachowanym 
skwerem we wschodniej części. Ponadto dąży się do odtworzenia 
sześciu placów (w większości przewidzianych w planie Jawornic-
kiego): 

– u wlotu ulicy Sarniej w ul. Długą,
– na skrzyżowaniu ul. Szczyglej i ul. Jaskółczej,
– przy ulicach Ptasiej i Kukułek,
– na skrzyżowaniu ul. Wrzosowej i ul. Paproci,
– na skrzyżowaniu ul. Wrzosowej i ul. Storczyków,
– u zbiegu ulic : Bukowej, Sosnowej i Topolowej.
Proponowany pierścień otaczający część centralną ma stano-

wić zaplecze rekreacyjne i aktywizacyjne o charakterze ponadlo-
kalnym. Aby uczytelnić układ urbanistyczny˝, przewidziane zo-
stało obudowanie głównych ulic (zbiegających się na placu) oraz 
wycinka zieleni degradującej przestrzeń publiczną (szczególnie 
chodniki).
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Oznaczenia ogólne
granica studium
tereny do przy³¹czenia
do gminy Podkowa Leœna
granice obszarów
planów miejscowych

Obszary dominacji terenów
zabudowy mieszkaniowej
tereny zabudowy jednorodzinnej:

na dzia³ce leœnej
na dzia³ce ogrodowo-leœnej
na dzia³ce ogrodowo-parkowej
na dzia³ce ogrodowej
na dzia³ce ogrodowo-miejskiej

Obszary dominacji us³ug
publicznych i komercyjnych

tereny us³ug z zabudow¹ miesz-
kaniow¹ jednorodzinn¹ = u(mn)
tereny us³ug

Tereny zieleni, zieleni cmentarnej
oraz tereny wypoczynkowo-rekreacyjne

tereny parków i zieleñców = zp
tereny cmentarzy = zc
tereny us³ug sportu i rekreacji = us
tereny lasów = zl

Tereny komunikacji
tereny kolejowe = kk
tereny parkingów i gara¿y = kp

Ochrona œrodowiska przyrodniczego
strefy ochronne wokó³ cmentarzy
pomniki przyrody
obszary rezerwatów
granice stref ochronnych
rezerwatów
korytarze ekologiczne

Ochrona dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³.

obiekty chronione wpisem
do rejestru zabytków
obiekty chronione wpisem
do ewidencji zabytków
dobra kultury wspó³czesnej
strefy archeologiczne

Komunikacja

uk³ad kolejowy WKD

przystanki WKD

œcie¿ki rowerowe
szlaki turystyczne i ci¹gi
spacerowe

drogi g³ówne
drogi zbiorcze
drogi lokalne

Tereny dróg publicznych

Obszary przestrzeni publicznej

osie kompozycyjne i widokowe

dominanty

aleje

pierzeje ulic i placów
do uporzadkowania

place do odtworzenia
i utworzenia

Inwestycje

strefy lokalnych inwestycji
i us³ug o charakterze miejskim
i komercyjnym

ma³e us³ugi o charakterze
sportowym i rekreacyjnym

strefy lokalnych inwestycji
i us³ug o charakterze sportowym
i rekreacyjnym

ma³e us³ugi o charakterze lokalnym

Inne

zbiorniki i cieki wodne
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usugi centralne
kolej
ogród centralny
pas zieleni/ogród
grand avenue
małe farmy pastwiska
ulice koncentryczne
ulice podrzędne
ulice okalające

OCHRONA EKOLOGICZNA UKŁAD HISTORYCZNY – MIASTO-OGRÓD HOWARDA

nawiązuje do historii
miasta-ogrodu

wykorzystuje genezę, tradycję
i duch miejsca

wspiera rozsądną ochronę
konserwatorską

LAS

grunty orne
tereny rezerwatów/parków/lasów

działki leśne
wydmydobrze prosperujące przestrzenie

przestrzenie wymagające zmian
historyczne (planowane) wartościowe przestrzenie

POTENCJALNE POŁOŻENIE EKOBAZARU POTENCJALNE TERENY UPRAWYOGRÓD

przedstawia możliwość two- 
rzewnia przestrzeni sąsiedz- 
kich związanych z propono- 

wanymi drogami rozwoju

wspiera indywidualność 
miszkańców i ich ogród

ukazuje kierunek rozwoju 
związany z hodowlą roślin

WPŁYW
pozytywny
negatywnyj

WPŁYW
pozytywny
negatywnyj

SKWERY i PARKI RUCH KOŁOWY

skupia się na brakujących 
elementach: sporcie i rekreacji

PARK

wspiera
rozwój miejskości

dostrzega potencjał
stowarzyszeń i wspólnot

mieszkańców

ANALIZA SWOT, WIZJA i CELE
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SIEDZIBY STOWARZYSZEŃ

WKD

WPŁYW
pozytywny
negatywnyj

UKŁAD HISTORYCZNY MIASTA SYNTEZA

POLITYKI PRZESTRZENNEG ZAGOSPODAROWANIA
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4

5 6 7 8

1

2

1.  Uspokojenie ruchu samochodowego
2. Regulacja zieleni
3. Ochrona i regulacja pasa zieleni
4.  Wprowadzenie niskiej zabudowy handlowej 

z regulacją reklam
5. Utworzenie otwarć widokowych
6.  Utworzenie bulwaru spacerowego

nawiązującego do Grand Avenue Howarda
7.  Podkreślenie roli WKD. 

Uporządkowanie stacji
8.  Ochrona rezerwatu, ograniczenie

ingerencji w naturalny drzewostan,
stworzenie programu funkcjonalnego,
propozycja aktywności leśnych,
na przykład: narty biegowe,
grzybobranie

LAS
3

PARK
1 2 3 4 5 5

7

8

9

10 11 12 13

14

15 16 17

6

 1.  Nadanie funkcji rekreacyjnej zbiornikowi 
wodnemu

 2.  Uatrakcyjnienie i powiększenie cmentarza 
z uwzględnieniem projektu zieleni

 3.  Wprowadzenie elementów architektury 
sakralnej na terenie cmentarza

 4.  Wprowadzenie stacji rowerowych, stojaków itp.
 5.   Uatrakcyjnienie ulicy poprzez wymianę nawierzchni

i wprowadzenie małej architektury
 6.  Wprowadzenie przestrzeni parkingowych 

z użyciem posadzki przepuszczającej wodę
 7.  Uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej: odrębny 

projekt uwzględniający zieleń i małą architekturę
 8.  Regulacja poziomu wód zbiorników wodnych, 

regulacja nabrzeża cieku wodnego, podwyższenie 
poziomu wody

 9.  Utworzenie parku miejskiego o małym zagęszczeniu 
zieleni wysokiej, wprowadzenie posadzki i malej 
architektury

10.  Nadanie funkcji rekreacyjnej zbiornikowi wodnemu 
w parku

11. Utworzenie ścieżki dydaktycznej
12.  Stworzenie parkowego pasażu z funkcją wystawienniczą, 

nadanie formy architektonicznej nawiązującej 
do Crystal Palace Howarda

13.  Rozwój sportu i rekreacji, umożliwienie 
wprowadzenia agroturystyki

14. Rozwój sportu i rekreacji
15.  Utworzenie bulwaru spacerowego według 

odrębnego opracowania
16. Wprowadzenie ścieżki do jazdy konnej w pasie zieleni
17.  Stworzenie miejskiego skweru, placyku z towarzyszącymi 

funkcjami związanymi z lasem
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WIZJA I CELE ROZWOJU

(...) Zagadnienia odwołujące się do bardzo ważnej tradycji Pod-
kowy Leśnej i jej unikatowego charakteru określiliśmy mianem 
„LAS”-u. Stara się on wykorzystać genezę miasta, cechy charak-
terystyczne układu, oraz genius loci – duch miejsca, wspiera roz-
sądną ochronę konserwatorską oraz ekologiczną. Wszystko to, co 
dotyczy cech miejskich oraz rozwoju, ujęliśmy pod hasłem „PARK”, 
ze względu na połączenie zieleni i tego, co kojarzy się z terena-
mi zurbanizowanymi. Wspieranie aktywności sportowych oraz 
rekreacji dobrze wpisuje się w nasze poszukiwanie „nowej miej-
skości” Podkowy. Ostatnim hasłem naszej koncepcji jest „OGRÓD”, 
odwołujący się do pierwotnej idei Ebenezera Howarda, zakłada-
jącej uprawę roślin w ramach miasta i na potrzeby miasta. Idea 
ta stara się wspierać indywidualność mieszkańców wraz z ich 
ogrodami i stara się zwrócić uwagę na nowy kierunek, jakim 
może być drobna i ekologiczna uprawa roślin, kwiatów czy nie-
wielka hodowla zwierząt. Procesy te mają umożliwiać tworzenie 
przestrzeni sąsiedzkich związanych z nową drogą rozwoju oraz 
umacnianie więzi poszczególnych jednostek w nowo powstałych 
przestrzeniach. W ten sposób powstało ogólne hasło obrazujące 
wizję Podkowy – „LAS-PARK-OGRÓD”. 

LAS – CELE SZCZEGÓŁOWE. Zachowanie i ochrona historycz-
nego układu miasta-ogrodu i wydobycie jego walorów: 1 – wska-
zanie elementów charakterystycznych dla miasta-ogrodu i stwo-
rzenie wytycznych projektowych w celu podkreślenia tych cech; 
2 – wskazanie i uporządkowanie zieleni zdegradowanej; 3 – regu-
lacja centrum miasta-ogrodu; 4 – rozpoznanie indywidualnych 
cech wyróżniających Podkowę na tle innych miast-ogrodów.

PARK – CELE SZCZEGÓŁOWE. Potraktowanie parków i skwe-
rów miejskich jako głównej przestrzeni publicznej miasta i umoc-
nienie tej przestrzeni. 1 – stworzenie programu funkcjonalnego 
dla parków i skwerów miejskich; 2 – wyprowadzenie uciążliwego 
ruchu kołowego i dużych usług komercyjnych poza granice Pod-
kowy; 3 – ograniczenie ruchu samochodowego; 4 – uporządko-
wanie rejonu WKD i samej stacji. 

OGRÓD – CELE SZCZEGÓŁOWE. Wzmacnianie więzi spo-
łecznych i inicjatyw sąsiedzkich, szczególnie tych związanych 
z ogrodnictwem: 1 – wskazanie i zagospodarowanie przestrzeni 
przeznaczonej na ekobazar; 2 – wskazanie i zagospodarowanie 
miejsc nadających się pod drobną uprawę roślin; 3 – zidentyfiko-
wanie i ulepszenie miejsc/siedzib lokalnych stowarzyszeń. 

Projekt zakłada odtworzenie centrum i nadanie mu charakteru 
miejskiego. Nawiązując do idei Howarda, głównymi przestrzenia-
mi publicznymi powinny być: park centralny, który w Podkowie 
Leśnej znajdować się może przed urzędem miasta, główny park 
z zagospodarowanym stawem i obiektami rekreacyjnymi oraz 
przestrzenie handlowe i gastronomiczne w ramach ścisłego cen-
trum. Projekt zakłada także powiązanie tych elementów bulwa-
rem, który przechodzić ma w formę ścieżki dydaktyczno-wysta-
wienniczej i nawiązywać do Crystal Palace – galerii spacerowej 
zawartej w schemacie miasta-ogrodu. W celu pobudzenia życia 
publicznego zakłada się rozwój miejskiego ośrodka kultury oraz 
przestrzeni wokół WKD. Uzupełnieniem życia publicznego może 
być okresowy bazar owocowo-warzywny, na lokalizację którego 
wybrana została przestrzeń wzdłuż torów kolejowych, w pobliżu 
głównego skweru.
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OGRÓD
1 2 3
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6 7 86

1.  Propozycja zarybienia zbiornika wodnego, 
wprowadzenia funkcji rekreacyjnych związanych 
z wędkarstwem

2.  Zachęcanie mieszkańców do upraw 
na prywatnych działkach. 
Sugerowana średniointensywna uprawa 
warzywno-kwiatowa

3.  Wytworzenie przestrzeni drobnego handlu 
okresowego, zaprojektowanie towarzyszącej 
małej architektury (ekobazar)

4.  Wytworzenie przestrzeni drobnego handlu 
okresowego, zaprojektowanie pawilonów 
handlowych i małej architektury, stworzenie 
centrum sąsiedzkiego (ekobazar)

5.  Wprowadzenie rozparcelowanej, drobnej 
uprawy roślin na zasadzie dzierżawy 
lub wynajmu, zaprojektowanie jednolitej 
zabudowy gospodarczej

6.  Wprowadzenie funkcji agroturystycznych
i ekoedukacyjnych

7.  Zachęcanie mieszkańców do upraw 
na prywatnych działkach. 
Sugerowana średniointensywna uprawa 
głównie kwiatowa. 
Zachowanie reprezentacyjnego 
dla miasta-ogrodu charakteru upraw.

8.  Zachęcanie mieszkańców do upraw 
na prywatnych działkach. 
Sugerowana intensywna uprawa – głównie 
warzywa.

4
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Hasło promujące Podkowę Leśną, brzmiące: PODKOWA LEŚNA 
– DZIAŁAJ w ZIELENI, ma zachęcić mieszkańców i przedsiębiorców 
do inwestycji i aktywnego spędzania czasu w Podkowie Leśnej. 
Główną ideą projektową było stworzenie sieci miejsc spotkań dla 
mieszkańców, która przecinana jest terenami rekreacyjnymi zie-
lonego pierścienia planowanego jeszcze przez A. Jawornickiego.

Obrano trzy główne cele polityki przestrzennej miasta.
1) Zwiększenie samowystarczalności miasta wraz z uczytelnie-

niem struktury przestrzennej miasta:
– utworzenie charakterystycznej w wyrazie strefy „obsługują-

cej” miasto;
– stylistyczne uporządkowanie głównego traktu miasta;
– realizacje inwestycji celu publicznego (wykorzystanie pusto-

stanów do funkcji publicznych);
– strefa przekształceń funkcjonalnych działek na użytek lokal-

nych przedsiębiorców;
– organizacja terenów sportu i rekreacji;
– organizacja terenów usług wielkoprzestrzennych / komer-

cyjnych;
– wskazanie terenu zasilania energetycznego obszaru przed-

siębiorczości miasta;
– organizacja terenu rekreacyjnego dla obszaru usług wielko-

przestrzennych / komercyjnych;
– sieć publicznych miejsc spotkań;

– ochrona krajobrazu – ograniczenia dotyczące ustawiania re-
klam;

– pozostawienie obszarów zabudowy niskiej o charakterze 
jednorodzinnym przy zachowaniu terenu biologicznie czynnego 
działki na poziomie przynajmniej 60%.

2) Uczytelnienie struktury przestrzennej zieleni miasta z myślą 
przewodnią o utworzeniu zielonego pierścienia miasta:

– organizacja (odtworzenie + uzupełnienie zielenią) obszaru 
zIelonego pierścienia Podkowy Leśnej wraz z włączeniem w ob-
szar funkcji rekreacyjnych (ścieżki zdrowia, siłownie plenerowe);

– zakaz zabudowy oraz przekształcania terenów Lasu Mło-
chowskiego z wyłączeniem przebiegu tras rowerowych i biego-
wych;

– połączenie ul. Bukowej i Lasu Młochowskiego;
– uporządkowanie zieleni i organizacja przestrzeni w obszarze 

alei spacerowej;
– utworzenie kontynuacji zielonej alei.
3) Zorganizowanie komunikacji w mieście:
– utwardzenie nawierzchni;
– priorytetowa naprawa dróg asfaltowych;
– odcinkowe zwężanie ulic – ograniczenie ruchu tranzytowe-

go;
– zmiana charakteru nawierzchni ulic w obrębie zielonego 

pierścienia Podkowy Leśnej;
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granice administracyjne
miasta Podkowa Leœna

pozostawienie obszarów zabudowy niskiej
o charakterze jednorodzinnym

utworzenie charakterystycznej
w wyrazie strefy obs³uguj¹cej miasto
stylistyczne uporz¹dkowanie
g³ównego traktu miasta
realizacje inwestycji celu publicznego
(wykorzystanie pustostanów do funkcji publicznych)
strefa przekszta³ceñ funkcjonalnych dzia³ek
na u¿ytek lokalnych przedsiêbiorców

organizacja terenów sportu i rekreacji

organizacja terenów us³ug
wielkoprzestrzennych / komercyjnych
wskazanie terenu zasilania energetycznego
dla obszaru przedsiêbiorczoœci miasta
organizacja terenu rekreacyjnego
dla obszaru us³ug wielkoprzestrzennych

sieæ publicznych miejsc spotkañ

ochrona krajobrazu - ograniczenia
dotycz¹ce umieszczania reklam

ZWIĘKSZENIE SAMOWYSTARCZALNOŚCI MIASTA WRAZ Z UCZYTELNIENIEM JEGO                                          
STRUKTURY PRZESTRZENNEJ



– wprowadzenie jednolitego charakteru ulic sieci przestrzeni 
publicznej – zielone aleje z identyfikacją miejsc;

– realizacja ścieżek biegowych/ścieżek zdrowia;
– realizacja ścieżek rowerowych;
– organizacja parkingu publicznego typu park&ride;
– rewaloryzacja przejść przez tory (pod torami) linii kolejowej.
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strefa obs³uguj¹ca miasto

zielony pierœcieñ

sieæ publicznych miejsc spotkañ
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granice administracyjne
miasta Podkowa Leœna

utwardzenie nawierzchni

priorytetowa naprawa dróg asfaltowych

odcinkowe zwê¿anie ulic -
- ograniczenie ruchu tranzytowego
zmiana charakteru nawierzchni ulic
w obrêbie zielonego pierœcienia Podkowy Leœnej

wprowadzenie jednolitego charakteru ulic
sieci przestrzeni publicznej - zielone aleje
realizacja œcie¿ek biegowych

realizacja œcie¿ek rowerowych

organizacja parkingu publicznego
typu Park&Ride

rewaloryzacja przejœæ przez tory (pod torami)
linii kolejowej

SYNTEZA IDEI
WIZUALIZACJA KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA

KOMUNIKACJA – ORGANIZACJA RUCHU W MIEŚCIE
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UCZYTELNIENIE STRUKTURY PRZESTRZENNEJ ZIELENI
MIASTA - UTWORZENIE ZIELONEGO PIERŒCIENIA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W MIEŒCIE

FUNKCJE TERENÓW

organizacja obszaru zielonego pierœcienia Podkowy Leœnej
z w³¹czeniem funkcji rekreacyjnych (œcie¿ki zdrowia, si³ownie plenerowe)

zakaz zabudowy oraz przekszta³cania terenów Lasu M³ochowskiego
z wy³¹czeniem miejsc przebiegu tras rowerowych lub biegowych

po³¹czenie ulicy Bukowej i Lasu M³ochowskiego

uporz¹dkowanie zieleni i organizacja przestrzeni w obszarze
alei spacerowej
utworzenie kontynuacji zielonej alei

uporz¹dkowanie ulic ze szpalerami drzew

realizacja œcie¿ek rowerowych

realizacja œcie¿ek biegowych / œcie¿ek zdrowia

organizacja parkingu publicznego typu Park&Ride

utwardzenie nawierzchni ulic

priorytetowa naprawa dróg asfaltowych

pozostawienie aktualnego przebiegu linii kolejowej

pozostawienie obszaru zabudowy niskiej o charakterze jednorodzinnym
(kolorystyka bia³a)

pozostawienie obszaru zabudowy niskiej o charakterze jednorodzinnym
(kolorystyka fioletowa)

pozostawienie obszaru zabudowy niskiej o charakterze jednorodzinnym
(kolorystyka ró¿owa)

pozostawienie obszaru zabudowy niskiej o charakterze jednorodzinnym
(kolorystyka ¿ó³ta)

pozostawienie obszaru zabudowy niskiej o charakterze jednorodzinnym
(kolorystyka pomarañczowa)

pozostawienie obszaru zabudowy niskiej o charakterze jednorodzinnym
(kolorystyka czerwona)

pozostawienie obszaru zabudowy niskiej o charakterze jednorodzinnym
(kolorystyka niebieska)

pozostawienie obszaru zabudowy niskiej o charakterze jednorodzinnym
(kolorystyka zielona)

pozostawienie terenu muzealnego

pozostawienie terenu gruntów zadrzewionych

pozostawienie terenu cmentarnego

zbiorniki i cieki wodne

ulica g³ówna ruchu przyspieszonego
ulica g³ówna zbiorcza

ulica lokalna
odcinkowe zwê¿enie ulic - ograniczenie
ruchu tranzytowego

rewaloryzacja przejœæ przez tory (lub pod torami)
llinii kolejowej

zmiana charakteru nawierzchni ulic w obrêbie
zielonego pierœcienia Podkowy Leœnej

wprowadzenie jednolitego charakteru ulic sieci
przestrzeni publicznych - zielone aleje z wprowadzon¹
identyfikacj¹ terenu

ZWIÊKSZENIE SAMOWYSTARCZALNOŒCI MIASTA
WRAZ Z UCZYTELNIENIEM STRUKTURY PRZESTRZENNEJ

utworzenie strefy obs³uguj¹cej miasto

siec publicznych miejsc spotkañ

organizacja terenów sportu i rekreacji

organizacja terenów us³ug wielkoprzestrzennych /
komercyjnych

wskazanie terenu zasilania energetycznego
obszaru przedsiêbiorczoœci miasta
organizacja terenu rekreacyjnego dla obszaru
us³ug wielkoprzestrzennych / komercyjnych

ochrona krajobrazu - ograniczenia dotycz¹ce
ustawiania reklam

stylistyczne uporz¹dkowanie g³ównego traktu miasta

realizacja inwestycji celu publicznego (wykorzystanie
pustostanów do funkcji publicznych)

strefa przekszta³ceñ funkcjonalnych dzia³ek na
u¿ytek lokalnych przedsiêbiorców
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utworzenie zielonego pierœcienia w granicach Podkowy Leœnej
wskazanie mo¿liwoœci kontynuacji zielonego pierœcienia
poza granicami Podkowy Leœnej
zwiêkszenie lesistoœci oraz korzystanie z zielonych
ogrodzeñ w strefie zabudowy mieszkaniowej

zachowanie / podkreœlenie osi kompozycyjnych i widokowych

utworzenie przestrzeni publicznych

opracowanie szczegó³owego projektu przestrzeni publicznej

zachowanie / podkreœlenie osi kompozycyjnych i widokowych

utworzenie przestrzeni publicznych

DZIA£ANIA WP£YWAJ¥CE NA £AD PRZESTRZENNY
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stworzenie publicznych ci¹gów us³ugowych

zachowanie / lokowanie oœrodków sportowych

lokalizacja us³ug gastronomii, handlu,
punktów ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹

zachowanie oœrodków kultury i siedzib stowarzyszeñ

zachowanie oœrodków kultury, miejsc rekreacji rodzinnej

udostêpnienie oœrodków edukacyjnych
w godzinach pozalekcyjnych
wykorzystanie pustostanów do lokalizacji
punktów szkoleniowych

Tereny przyszkolne wykorzystywane są w dni wolne od zajęć do zielonych targów, war-
sztatów z prowadzenia zdrowego trybu życia. Są one miejscem spotkań mieszkańców, 
rodzą nowe więzi oraz relacje.

Mieszkańcy uwielbiają zakupy u swoich sąsiadów, u których zawsze w sezonie można 
dostać świeże i bardzo zdrowe warzywa i owoce z przydomowego ogródka. Takie miejsca 
są również atrakcją dla dzieci, które mogą tu przychodzić i uczyć się, jak zajmować się 
swoim ogrodem warzywnym.

PODZIA£ FUNKCJONALNY OBSZARU

g y j
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KOMUNIKACJA

stworzenie infrastruktury rekreacyjnej
na terenach otwartych
zachowanie / lokowanie oœrodków sportowych

lokalizacja us³ug gastronomii, handlu, punktów ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹

utworzenie œcie¿ki rekreacyjnej biegn¹cej przez zielony pierœcieñ
wytyczenie zielonej œcie¿ki pomiêdzy
istniej¹cymi dzia³kami mieszkaniowymi

zachowanie / wytyczenie szlaków turystycznych

zachowanie / wytyczenie œcie¿ek rowerowych

lokalizacja parkingów rowerowych (przy stacjach WKD)

CEL 1
ZDROWY TRYB ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

CEL 2
BLISKIE RELACJE MIESZKAŃCÓW
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CELE I USTALENIA STUDIUM

Głównym pomysłem było wykorzystanie centrycznego układu 
miasta do ukształtowania zielonego pierścienia, który łączyłby 
ważniejsze obszary przyrodnicze, takie jak chociażby rezerwat Pa-
rów Sójek, Park Miejski czy Las Młochowski. Autorzy przewidują 
umeblowanie pierścienia różnorodną infrastrukturą związaną ze 
sportem, rekreacją oraz zdrową żywnością. Całość założenia wy-
posażona w ścieżki piesze, rowerowe, skwery i miejsca spotkań 
stałaby się przestrzenią publiczną umożliwiającą nie tylko zdrowy 
tryb życia i integrację mieszkańców, ale również wpłynęłaby pozy-
tywnie na jakość życia oraz wygodę użytkowania Podkowy Leśnej.

Cel rozwoju
Podstawowym celem rozwoju w najszerszym możliwym ujęciu 

jest pełna realizacja idei miasta-ogrodu. 
Cele strategiczne
CEL 1 – Promowanie wśród mieszkańców zdrowego trybu życia.
1.1. Rozwój oferty zapewniającej dostęp do zdrowej (nieprze-

tworzonej) żywności.
1.2. Zachowanie, odnowa oraz ochrona środowiska przyrodni-

czego Podkowy Leśnej.

1.3. Rozwój oferty w zakresie sportu, rekreacji i kultury fizycz-
nej dla osób w różnym wieku (w tym bazy sportowej).

1.4. Promocja zachowań proekologicznych wśród mieszkań-
ców Podkowy Leśnej.

CEL 2 – Wspieranie bliskich relacji mieszkańców miasta.
2.1. Zapewnienie mieszkańcom Podkowy Leśnej miejsc spo-

tkań oraz miejsc służących integracji.
2.2. Wspieranie rodzin zamieszkujących Podkowę Leśną (po-

przez zapewnienie edukacji dla dzieci i młodzieży, miejsc pracy 
dla osób w wieku produkcyjnym oraz opieki dla mieszkańców 
w wieku poprodukcyjnym).

CEL 3 – Zapewnienie mieszkańcom wygody użytkowania oraz 
zamieszkiwania w Podkowie Leśnej.

Uzyskanie przez Podkowę Leśną statusu polskiego Pomnika 
Historii (ochrona zabytkowego charakteru miasta).

Wybrane ustalenia studium
• Podstawowym założeniem projektu studium jest wyznacze-

nie na terenie Podkowy Leśnej zielonego pierścienia. Przewiduje 
się, że pierścień ten, aby uzyskać pełnię swoich walorów, może 
być usytuowany częściowo na terenach gmin sąsiednich. 

DZIA£ANIA WP£YWAJ¥CE

NA £AD PRZESTRZENNY

KOMUNIKACJA

budowa zielonych kaskadowych os³on
wzd³u¿ drogi krajowej
dogêszczanie zielonych nasadzeñ
ograniczaj¹cych ha³as uliczny
zachowanie / podkreœlenie osi kompozycyjnych
i widokowych

utworzenie bezkolizyjnych po³aczeñ
komunikacyjnych przez tory kolejowe
spowolnienie ruchu ko³owego
(zmiana nawierzchni)
ograniczenie przepustowoœci tranzytowej
poprzez zwê¿enie jezdni
wariantowe propozycje lokalizacji dróg
obwodowych w stosunku do Podkowy Leœnej

lokalizacja parkingów (Park&Ride)

rewitalizacja stanu nawierzchni dróg

Tereny przy stacjach kolejki dojazdowej umożliwiają miłe spędzanie czasu nie tylko pod-
czas oczekiwania na pociąg. Jest to teraz miejsce wygodne, bezpieczne oraz zapewnia-
jące dostęp do usług.

Przekrój ulic został dostosowany do skali miasta-ogrodu. z tych najczęściej uczęszcza-
nych został wyeliminowany tranzyt poprzez zwężenie jezdni w zamian za to ciągi piesze 
otrzymały dodatkową zieleń, komunikacja stała się bardziej bezpieczna, a mieszkańcy 
mogą się cieszyć ciszą.

CEL 3
WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
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utworzenie zielonego pierœcienia
w granicach Podkowy Leœnej

wskazanie mo¿liwoœci kontynuacji zielonego
pierœcienia poza granicami Podkowy Leœnej
zwiêkszenie lesistoœci oraz korzystanie
z zielonych ogrodzeñ w strefie zabudowy
mieszkaniowej
wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej
o charakterze leœnym utrzymuj¹cej zabytkowy
charakter miasta

zachowanie terenów zabudowy mieszkaniowej
o charakterze leœnym
wyznaczenie strefy zabudowy mieszkaniowej
o charakterze ogrodowym utrzymuj¹cej zabytkowy
charakter miasta
zachowanie / stworzenie strefy zabudowy
mieszkaniowej o charakterze ogrodowym
stworzenie strefy zabudowy mieszkaniowej
o charakterze miejskim

lokalizacja parkingów (park&ride)

lokalizacja parkingów rowerowych
(przy stacjach WKD)

ulica g³ówna

ulica zbiorcza

ulica lokalna

istniej¹ca linia WKD

granica opracowania

zachowanie terenów zieleni parkowej

obszar zabudowy mieszkaniowej poza
granicami Podkowy Leœnej

DZIA£ANIA WP£YWAJ¥CE NA £AD PRZESTRZENNY
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utworzenie œcie¿ki rekreacyjnej
biegn¹cej przez zielony pierœcieñ

wytyczenie zielonej œcie¿ki pomiêdzy
istniej¹cymi dzia³kami mieszkaniowymi

zachowanie / wytyczenie szlaków turystycznych

zachowanie / wytyczenie œcie¿ek rowerowych

utworzenie bezkolizyjnych po³¹czeñ
komunikacyjnych przez tory kolejowe

spowolnienie ruchu ko³owego (zmiana
nawierzchni)

ograniczenie przepustowoœci tranzytowej
poprzez zwê¿enie jezdni

wariantowe propozycje lokalizacji dróg
obwodowych w stosunku do Podkowy Leœnej

rewitalizacja stanu nawierzchni dróg

KOMUNIKACJA

stworzenie publicznych ci¹gów us³ugowych

stworzenie infrastruktury rekreacyjnej

zachowanie / lokowanie oœrodków sportowych

lokalizacja us³ug gastronomii, handlu,
punktów ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹

zachowanie oœrodków kultury
i siedzib stowarzyszeñ

zachowanie oœrodków kultury
- miejsc rekreacji rodzinnej

udostêpnienie oœrodków edukacyjnych
w godzinach pozalekcyjnych

wykorzystanie pustostanów do lokalizacji
punktów szkoleniowych

opracowanie szczegó³owego projektu przestrzeni
publicznej

zachowanie / podkreœlenie osi kompozycyjnych
i widokowych

utworzenie przestrzeni publicznych

uregulowanie zieleni wzd³u¿ ulic i ci¹gów pieszych

budowa zielonych kaskadowych os³on
wzd³u¿ drogi krajowej

dogêszczenie zielonych nasadzeñ
ograniczaj¹cych ha³as uliczny

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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Ustalenia mające na celu poprawę ładu przestrzennego
• W miejscach, gdzie zieleń staje się uciążliwością w codzien-

nym użytkowaniu (np. niektóre drogi i ciągi piesze) projekt zakła-
da jej uregulowanie.

• Wzdłuż drogi krajowej 719 proponuje się utworzenie kaska-
dowych osłon ziemnych. Ma to na celu ograniczenie hałasu, któ-
rego źródłem jest droga.

• Ponadto, wzdłuż ulic Brwinowskiej i Jana Pawła II, projekt za-
kłada dogęszczenie zielonych nasadzeń, co ma dodatkowo ogra-
niczyć uciążliwy hałas.

• Na przecięciach zielonego pierścienia z głównymi ciągami 
komunikacyjnymi mają powstać przestrzenie publiczne, w posta-
ci niewielkich zielonych placyków.

Ustalenia mające na celu poprawę dostępności do usług
Wzdłuż ulic Brwinowskiej, Głównej, Myśliwskiej oraz Jana Pawła 

II autorzy przewidują stworzenie publicznych ciągów usługowych.
• Aby uatrakcyjnić zielony pierścień, w niektórych jego miejs-

cach projekt zakłada stworzenie elementów infrastruktury 
rekrea cyjnej.

• Przy głównych ciągach komunikacyjnych oraz w pobliżu zie-
lonego pierścienia projekt przewiduje lokowanie usług gastrono-
mii i handlu zdrową żywnością.

• Autorzy proponują udostępnienie infrastruktury ośrodków 
edukacyjnych w czasie pozalekcyjnym.

Ustalenia mające na celu poprawę komunikacji
• Wzdłuż zielonego pierścienia projektowana jest ścieżka re-

kreacyjna.
• Na terenie całej Podkowy Leśnej wytyczone zostaną nowe 

odcinki szlaków turystycznych, uzupełniające istniejący układ 
oraz połączone z zielonym pierścieniem.

• W miejscach przecięć ciągów komunikacyjnych samochodo-
wych planuje się spowolnienie ruchu poprzez zmianę nawierzch-
ni.

• Ulice Brwinowska i Jana Pawła II ulegną zwężeniu celem 
ograniczenia przepustowości tranzytowej.

• Przy głównej stacji kolejki WKD projekt zakłada powstanie 
parkingu Park&Ride.

• Przy wszystkich stacjach kolejki WKD autorzy przewidują po-
wstanie parkingów rowerowych.

Podstawowym elementem odróżniającym Podkowę Leśną od sąsiadów jest synergia 
miasta i ogrodu, uwolniona wraz z realizacją planu Antoniego Jawornickiego. Uznaliśmy 
tę symbiozę za największy atut Podkowy. Według nas, posiada on w sobie dość duży 
potencjał projektowy.

Głównym pomysłem było wykorzystanie centrycznego układu miasta do stworzenia zielo-
nego pierścienia, który łączyłby ważniejsze obszary przyrodnicze, takie jak rezerwat Pa-
rów Sójek, Park Miejski czy Las Młochowski. Autorzy przewidują umeblowanie pierścienia 
różnorodną infrastrukturą związaną ze sportem, rekreacją oraz zdrową żywnością. Całość 
założenia wyposażona w ścieżki piesze, rowerowe, skwery i miejsca spotkań stałaby się 
przestrzenią publiczną umożliwiającą nie tylko zdrowy tryb życia i integrację mieszkańców, 
ale również wpłynęłaby pozytywnie na jakość życia oraz wygodę użytkowania Podkowy 
Leśnej.

Jesteśmy przekonani, że istnieje jeszcze wiele płaszczyzn rozwoju, na których spotkanie 
człowieka i natury może przynieść benefity obu. Wymaga to jednak określonych działań, 
których podjęcie przewidujemy w projekcie. 

SCHEMAT SYNERGII MIASTA I OGRODU

Na zewnątrz pierścienia, w części wschodniej, północnej i za-
chodniej miasta zakłada się wyznaczenie terenów zabudowy 
mieszkaniowej o charakterze leśnym. Ma to na celu utrwalenie 
zabytkowego wizerunku miasta.

• Wewnątrz pierścienia proponuje się utrzymanie bądź wyzna-
czenie stref zabudowy mieszkaniowej o charakterze ogrodowym.

• W samym centrum zakłada się wyznaczenie pasa zabudowy 
o charakterze miejskim, ciągnącego się od parku miejskiego do 
stacji WKD Podkowa Leśna Wschodnia.

zieleń

sport

zdrowa żywność

przestrzeń publiczna
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Wizja polityki przestrzennej Podkowy Leśnej
 Utrzymanie sielankowego charakteru miasta-ogrodu, ale jed-

nocześnie umożliwienie rozwoju, który sprawi, że Podkowa Leśna 
nabierze zalet typowo miejskiego życia. (...) Priorytetowym za-
łożeniem studium jest podtrzymanie charakteru miasta-ogrodu 
Podkowy Leśnej. (...) Studium ma na celu wygenerowanie korzyst-
nych warunków dla rozwoju usług w gminie. Należy wykorzystać 
potencjał krajobrazowy i kulturowy gminy do rozwoju turystyki 
w regionie. Studium ma również za zadanie przywrócić wartość 
przestrzeniom publicznym poprzez nadanie im bardziej miejskie-
go charakteru i generowanie handlu w ich okolicach. (...) 

Przestrzenie publiczne zostaną uczytelnione przy okazji prze-
budowy ulic przeprowadzonych przez miasto Podkowa Leśna. 
Lokalne targi przewidziano jako dodatkową atrakcję w trakcie 
lokalnych wydarzeń np. „Otwartych Ogrodów”. 

Wybrane ustalenia projektu studium:
1. Struktura przestrzenna działek budowlanych. Studium nie 

zmienia znacząco dotychczasowego stanu, a jedynie podtrzymu-
je założenie, że w centrum miasta znajdują się działki ogrodowe, 
natomiast w pozostałej części działki leśne.

c.d. na stronie 88
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zieleń miejska

parki zabytkowe

Las Młochowski

rezerwaty

działki leśne

proponowane połączenie zielonego pierścienia z lasem

UKŁAD I WALORY TERENÓW ZIELENI

usługi nastawione wykorzystujące 
bliskość terenów zieleni

koncentracja usług wokół stacji WKD centrum 
miejscowości oraz centra pomocnicze
tereny, w pobliżu których proponujemy inwestycje 
w usługi związane ze sportem i rekreacją

USŁUGI – STRUKTURA

WKD
droga nr 719
proponowana obwodnica

proponowany dojazd z obwodnicy do parkingu Park&Ride

stacja WKD
parking P&R

KOMUNIKACJA – STRUKTURA KOMUNIKACJA ROWEROWA I PIESZA

dworce rowerowe przy stacjach WKD

szlaki piesze

wyznaczenie DOR
po obu stronach drogi nr 719
pasy rowerowe w poziomie jezdni
pronowane turystyczne szklaki rowerowe
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stacja WKD

parkingi Park&Ride

“dworce” rowerowe

granica terenów parków wpisanych do rejestru zabytków

obiekty wpisane do rejestru zabytków

obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków

obiekty wpisane na listê dóbr kultury wspó³czesnej

tereny zabudowy mieszkaniowej na dzia³kach ogrodowych
- strefa “miejska”
tereny zabudowy mieszkaniowej na dzia³kach leœnych
- strefa “leœna”

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

wa¿ne przestrzenie publiczne
pierzeje us³ugowe wspieraj¹ce funkcjonowanie wa¿nych
przestrzeni publicznych. Przeznaczone na us³ugi lokalne,
pracownie artystyczne itp.

PRZESTRZENIE PUBLICZNE

linia WKD

drogi g³ówne

planowana obwodnica

planowane po³¹czenie obwodnicy i stacji WKD

drogi zbiorcze

drogi lokalne

drogi lokalne o mniejszym stopniu wa¿noœci

ulice “zielone” z nawierzchni¹ biologicznie czynn¹, asfaltem
przepuszczalnym, o uk³adzie ci¹gów pieszo-jezdnych -
- charakter wiejski / ma³omiasteczkowy

KOMUNIKACJA

œcie¿ki rowerowe

pasy rowerowe na jezdni

granica gminy Podkowa Leœna

granica obszaru w³¹czonego do gminy Podkowa Leœna

tereny zieleni miejskiej

tereny lasów

granice rezerwatów

TERENY ZIELENI

20%

40%

55%

70%

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

(minimalny % powierzchni biologicznie czynnej)

w formie du¿ych obiektów

w formie ma³ych obiektów na du¿ych dzia³kach

w formie funkcji uslugowej w budynkach mieszkalnych

tereny z przewag¹ funkcji us³ugowej nastawionej
na wykorzystywanie bliskoœci terenów zieleni,
na przyk³ad. sport i rekreacja

TERENY US£UGOWE

(tereny z przewag¹ funkcji us³ugowej)

DZIEDZICTWO KULTUROWE

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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2. Kierunki zagospodarowania terenów usług. Wykreowanie 
centrów usługowych dających wrażenie prawdziwego życia miej-
skiego poprzez koncentrację usług przy linii kolejowej oraz przy 
drodze nr 719. Wokół głównej stacji największe skupisko, tworzą-
ce centrum miasta, przy pozostałych stacjach, mniejsze centra 
pomocnicze. Usługi przy drodze nr 719 zgrupowane w miejscach 
o dobrej dostępności – przy skrzyżowaniach. (...)

3. Kierunki kształtowania układu komunikacyjnego. Ustala się 
zastosowanie na nieutwardzonych ulicach rozwiązań nakładają-
cych nacisk na zachowanie obecnego sielankowego charakteru, 
np. drogi z nawierzchnią biologicznie czynną, asfalt przepusz-
czający wodę, ciągi pieszo-jezdne. Odciążenie Podkowy Leśnej 
z ruchu tranzytowego poprzez poprowadzenie obwodnicy na 
zachód od miasta, która umożliwi szybką i wygodną komuni-
kację z pominięciem obszaru zabudowanego. Połączenie ob-

wodnicy i zachodniej stacji WKD nowym łącznikiem drogowym. 
Budowa parkingów Park&Ride przy stacjach zachodniej – więk-
szy, przeznaczony dla mieszkańców Podkowy i gmin ościennych 
– i wschodniej mniejszy, do obsługi zapotrzebowania lokalnego. 
Dopełnieniem systemu jest lokalizacja „dworców rowerowych” 
przy stacjach kolejowych.

4. Kierunki kształtowania zagospodarowania przestrzeni pu-
blicznych. Zakłada się przywrócenie pierwotnych założeń planu 
autorstwa Antoniego Jawornickiego odnośnie przestrzeni pu-
blicznych. Nakazuje się podniesienie rangi wybranych ulic po-
przez utworzenie deptaków, szerszych niż standardowe chodniki, 
zainstalowanie obiektów małej architektury, urządzenie zieleni 
miejskiej itp. Nakazuje się zaadaptowanie ulicy Warszawskiej oraz 
poszerzonego skrzyżowania ulicy Wrzosowej i ulicy Paproci do 
organizacji okazjonalnych targów. 
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ulice o podniesionej randze
poszerzone skrzyżowania ulic, 
przywrócenie funkcji placu
ulice przystosowane do organizacji 
okresowych targów ulicznych

tereny zieleni

siłownia plenerowa

terenowy plac zabaw
sugerowana lokalizacja ewentualnego
pomnika

STRUKTURA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

duża dostępność

średnia dostępność

mała dostępność

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG



1. Fundamentalna idea miasta-ogrodu to budowa 
lepszego świata poprzez tworzenie małych zbiorowo-
ści i zdecentralizowanego społeczeństwa. Był to spo-
sób zwalczania koncentracji władzy, bogactwa i nędzy 
w wielkim mieście i nie miał nic wspólnego z antyurba-
nizmem ani egzaltacją malowniczością małych miast. 
Usiłując rozwiązać wielkomiejskie konflikty, Howard, 
zwolennik powszechnego braterstwa, w miejsce inge-
rencji rządu w gospodarkę terenami (konfiskaty, pro-
gresja podatków i rewolucja społeczna) proponował 
wyprowadzenie ludzi z wielkich miast „ścieżką praw-
dziwego pokoju”. Przedstawił to w książkach: Tomor-
row: a peaceful path to real reform (1898) i Garden cities 
of To-Morrow (1902). Koncepcja miasta-ogrodu najkró-
cej ale i najpełniej pokazana jest na zamieszczonych 
w nich diagramach.

 Diagram pierwszy, „Trzy magnesy”, pokazuje jak 
przebudować społeczeństwo. Miasto i wieś to magnesy 
mające siłę przyciągania – zalety, ale są i odpychające 
wady. Miasto z jego ekscytującym życiem, wysokimi za-
robkami, miejscami pracy, zniechęca wysokimi cenami 
i złymi warunkami życia. Piękno wsi z kolei „równoważ-
ne” było przez zacofanie gospodarcze i brak rozrywek. 
Celem planistów jest stworzyć magnes trzeci, miasto-
-wieś („Town-Country” w oryginale), charakteryzujące 
się wysokimi zarobkami i niską rentą gruntową, pięk-
nem natury ale i „mnóstwem do zrobienia”, „jaśnieją-
cymi domami”, wolnością i współdziałaniem mieszkań-
ców.

Diagramy pozostałe, sztywne w swej geometrii, są 
planami dzielnicy, miasta i zespołu miast. Geometrycz-
ność nie jest jednak zasadą jak w dawnych „miastach 
idealnych”. Gdy będą planami budowanego miasta, 
będą modyfikowane zgodnie z miejscowymi warunka-
mi. Wyraźnie jest to napisane na każdym diagramie: 
„Plan must depend upon site selected” i „Plan cannot 
be drawn until site selected”. 

2. Garden City miało być budowane poprzez towa-
rzystwo akcyjne z niewysoką dywidendą 5%, aby znie-
chęcić spekulantów szukających większych zysków. 
Miasto-ogród miało mieć 32 tys. mieszkańców. Otaczały 
je tereny rolne. W środku miasta jest ośrodek społecz-
ny (Park Centralny z budynkami tworzącymi „ducha 
miejsca” – ratusz, teatr, sala koncertowa, biblioteka 
i muzeum) a miejsca pracy na obrzeżu. Wszystko w za-
sięgu spaceru: praca, wypoczynek i wolna przestrzeń. 
Miasto, Garden City, włączone jest w grupę miast po-
dobnych z miastem centralnym, Central City, (58 tys. 
mieszkańców) w środku.

3. Garden City powstawać miało z potrzebną pręd-
kością, dzielnica po dzielnicy. Miały one po około 5 tys. 
mieszkańców i powinny być w pewnym sensie komplet-

JAK MIESZKAĆ LEPIEJ? 
DLA PRZYPOMNIENIA: EBENEZER HOWARD I MIASTO-OGRÓD

Sławomir Gzell
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Diagramy z publikacji E. Howarda Garden Cityes of To-Morrow. Faber 
&Faber Ltd., 24 Russell Sq. London WC1, 1902.



nym miastem. Życie dzielnicy – miasteczka – skupiało-
by się na Grand Avenue, wokół szkoły z biblioteką i salą 
zebrań i kościoła. Sklepy – w Crystal Palace – kolistej 
galerii łączącej dzielnice. Były to sklepy nieduże i tylko 
jeden dla każdego rodzaju dóbr. Farmerzy, żyjący w pa-
sie rolnym wokół miasta, mogli codziennie dostarczać 
tanie produkty. Transport prawie nic nie kosztował – 
nic nie powodowało napięć znanych z wielkich miast.

Dwie ważne cechy przestrzeni Garden City to: wy-
znaczenie wyraźnych granic miasta oraz osadzenie go 
w otwartym krajobrazie. Ograniczenie przestrzeni to 
zamierzenie celowe. Garden City miało pozostać mia-
stem tysiącakrowym ze stałą gęstością zaludnienia. Ina-
czej zakłócona byłaby harmonia układu. Wzrost doko-
nywał się przez kolonizację nowych terenów

Druga cecha – efekt skontrastowania zwartego mia-
sta z otwartym krajobrazem – był dla Howarda bardzo 
istotny, ponieważ uważał, że każdy powinien mieć szero-
ką przestrzeń, aby żyć i rozwijać się, i dodawało to nowy 
element do praw człowieka – prawo do przestrzeni.

4. Pierwsze miasto-ogród to Letchworth, w Hert-
fordshire, 56 km na północ od Londynu. Trudny począ-
tek realizacji datuje się na lata 1903–1904. Spółka First 

Garden City Ltd. do końca 1904 roku dysponowała sumą 
100 tys. funtów ze sprzedaży akcji (1/3 założonych wpły-
wów), podczas gdy sam teren kosztował 160 tys. funtów. 
Były kłopoty ze ściągnięciem mieszkańców i tworze-
niem miejsc pracy. Mimo to miasto rosło i zyskiwało, 
i sobie i idei, wielu zwolenników. Z czasem pozwoliło 
to na budowę drugiego miasta, Welwyn Garden City, 
30 km na północ od Londynu (początek: 1919–1920). 
Znowu kłopoty finansowe i organizacyjne związane 
z kupnem ziemi i sprzedażą akcji, żeby nie wspomnieć 
o problemach technicznych. Welwyn, jak i Letchworth 
poprzednio, powstawało przecież w szczerym polu. 

W 1976 roku Letchworth miało 32700 mieszkańców, 
11000 domów, 173 fabryki i warsztaty, 272 sklepy, 22 
szkoły i 20 kościołów, 36 osób na ha miasta i 2,4 ha te-
renów otwartych na 1000 mieszkańców. Welwyn w 1948 
roku, gdy osiągnięto 18500 mieszkańców, włączone zo-
stało w akcję rządową budowy nowych miast i zapro-
jektowano je powtórnie na 36500 mieszkańców. W 1954 
roku dodano nowe tereny mieszkaniowe podnosząc tę 
ilość do 50000. Według tego planu na 1 ha miasta przy-
pada 30 mieszkańców, 12 ha terenów otwartych na 100 
mieszkańców a szkoły, centra handlowe i miejsca pracy 
są odpowiednio liczne.

W planach Letchworth, projektu Raymonda Unwina 
i Barry Parkera i Welwyn, projektu Louisa de Soisson 
(de Soissons tak jak i Howard mieszkali w Welwyn od 
początku jego istnienia) widać odkształcenie diagra-
mów Howarda, lecz detale planu, dzielnice i zespoły do-
mów spełniają Howardowskie założenia ideowe. Archi-
tektura obu miast, mimo wysiłków, aby ją zróżnicować, 
jest dość podobna. W Letchworth okazało się zresztą, 
że właściciele domów nie są szczególnie zainteresowa-
ni jej tworzeniem. Szukali raczej wygody i prywatności 
niż zewnętrznego wyglądu. Stąd architekci nie wycho-
dzili w poszukiwaniach form poza te, które spotkało się 
w Hartfordshire.

5. Praca nad Letchworth zaowocowała w 1909 roku 
podręcznikiem urbanistyki R. Unwina Town-Planning 
in Practice – an Introduction to the Art of Designing Ci-
ties and Suburbs. Na ilustracjach widać miasto prawie 
klasycznie regularne. Słowo „prawie” jest tu kluczowe, 
daje ludzki, jednostkowy wymiar pokazywanym przy-
kładom. Zdecydowało to o sukcesie Howarda, choć 
w kilku punktach idea okazała się utopijna. Mimo budo-
wy nowych miast nie został zahamowany rozwój miast 
wielkich. Rozmieszczenie sił wytwórczych, najpotęż-
niejszy czynnik miastotwórczy, nie uległo zasadniczej 
zmianie, nie udało się całkowicie uniknąć spekulacji 
gruntami. Wszystko to nie umniejsza rangi samej idei.

Można dopatrywać się w Howardzie: 
a) Pioniera miejskich układów satelitarnych. Naj-

wcześniejsze to prace dwóch współpracowników Ho-
warda, C. B. Purdoma (1920) i R. Unwina (1922). Do tej 
koncepcji nawiązał w 1945 roku Patrick Abercrombie, 
proponując budowę wokół Londynu dziesięciu miast 
o łącznej liczbie 500 tys. mieszkańców. W 1946 roku za-
łożono 8 takich miast-satelitów. Z innych wczesnych do-
świadczeń można wymienić prace Paula Wolfa (1919 – 
trójczłonowe miasto-ogród z trzech jednostek po 30 tys. 
osób każda, z wyodrębnionym kompleksem przemysło-
wym) czy Ericha Gloedena (1923 – „schemat planowego 
osadnictwa”, grupowanie „komórek miejskich”, samo-
wystarczalnych w znacznym stopniu miast średnich).

b) Pioniera jednostkowania terenów miejskich. 
Połączenie usług w proporcjach odpowiednich do ilości 
mieszkańców z terenami mieszkalnymi, które ludzie ci 
zajmują, pojawiło się właśnie w mieście-ogrodzie. Taką 
konieczność uznano powszechnie dopiero w latach 
trzydziestych, choć już w 1923 roku Amerykanin Cla-
rence Arthur Perry podkreślał, że przez jednostkowanie 
miasta zaistnieje możliwość odrodzenia i kształtowania 

90

Broszura informacyjna: Letchworth. Where Town and Co-
untry Meet, First Garden City Ltd, fi rst published c. 1935. 



więzi społecznej, zanikającej w wielkim mieście. Teoria 
jednostek sąsiedzkich Perry’ego stanowiła punkt wyj-
ścia do dokonanego przez niego podziału Nowego Jor-
ku na jednostki strukturalne, powiązane ze sobą hierar-
chicznie. Podobne zasady zastosowali Clarence S. Stein 
i Henry Wright w 1928 roku projektując Radburn, mia-
sto-ogród dla 25 tys. mieszkańców, wzbogacone o kon-
cepcję jednostek sąsiedzkich i wypróbowany wcześniej 
w Sunnyside Gardens system komunikacyjny, zapew-
niający bezkolizyjne współżycie ludzi i samochodów.

6. Howard nie miał do czynienia z problemem sa-
mochodu. Dopiero w rok po ukazaniu się drugiej jego 
książki, w 1903 roku, Henry Ford założył swą fabrykę 
a masowa produkcja modelu Forda T rozpoczęła się 
w niej dziesięć lat później. Jednakże w okresie projek-
towania Radburn ilość samochodów w Stanach Zjedno-
czonych przekroczyła 20 mln. Ulica przestała być miej-
scem spacerów, zabaw i wypoczynku.

Stein i Wright rozdzielili ruch pieszy od kołowego, 
doprowadzając, z jednej strony, do budynków samo-
chód, a z drugiej strony, pieszego. Powstał „superblok” 
z wprowadzonymi doń sięgaczami, mający wewnątrz 
wspólne tereny parkowe. Później superblok powiększa-
no do wielkości, która zapewniała powstanie w każdym 
jednostki szkolnej. Równocześnie powiększały się odle-
głości pomiędzy blokami – ustępowano miejsca samo-
chodowi. Następowało rozrywanie struktury miasta, 
oddziałującej na mieszkańców również w płaszczyźnie 
pozaużytkowej. Poszukiwania innych rozwiązań trwały 
– obniżanie i zagęszczanie zabudowy, holenderski „wo-
onerf”, pionowa segregacja ruchu, ekrany akustyczne 
a z drugiej strony cichsze i bezpieczniejsze pojazdy 
z lepszymi silnikami. Dziś mówi się wprost o powrocie 
ulicy typu dziewiętnastowiecznego.

Frank Lloyd Wright opublikował w 1932 roku książ-
kę The Disappearing City. Według niej wielkie miasto 
i konny powóz to przeżytki. Wright proponował budo-
wę Broadacre City, rozpostartego szeroko jak najstarsze 
miasta USA, ale pełne osiągnięć z epoki Forda. Byłaby 
to demokracja oparta na własności gruntu i tyle tylko 
można by go mieć, ile rzeczywiście potrzeba rodzinie 
do życia, czyli po jednym akrze na mieszkańca. Byłoby 
to miasto bez śródmieść a życie w nim, oparte na samo-
chodowej mobilności, nie różniłoby się od życia na wsi. 
W końcu podział na miasto i wieś zanikłyby. Broadacre 
City, samowystarczalne pod wieloma względami to, wy-
daje się, odpowiedź architekta-planisty na trwający od 
1920 roku najostrzejszy w historii kryzys gospodarki 
światowej. Doprowadził w 1932 roku do spadku pro-
dukcji do 67% poziomu z roku 1928 i zahamował rozwój 
wielu dziedzin życia społecznego.

7. Wspomniany kryzys pogłębił bezrobocie i bezdom-
ność. Rozwiązania problemów spodziewał się ówczesny 
prezydent USA F. D. Roosevelt poprzez wprowadzenie 
programu New Deal. Miał on ożywić federalną aktyw-
ność gospodarczą. Cele realizowano przez dwa zada-
nia: zagospodarowanie dorzecza Tennessee i budowę 
tzw. Greenbelt Towns. Odpowiedź na to jak zamierzano 
je kształtować, prowadzi do koncepcji Howarda jako 
przewodniej idei przestrzennej. Natomiast w spra-

wach realizacji Resettlement Administration, federal-
na agencja powołana do przeprowadzania całej akcji, 
chciała się oprzeć nie na prywatnych spółkach, lecz na 
organizacjach rządowych. Pamiętano tu o udanych in-
terwencjach rządu w dziedzinie mieszkalnictwa z okre-
su I wojny światowej, gdy pod auspicjami Emergency 
Fleet Corporation i United States Housing Corporation 
projektowano i budowano osiedla robotnicze.

Oficjalne cele budowy Greenbelt Towns były nastę-
pujące: 

– budowa mieszkań o niskich czynszach w otoczeniu 
zdrowym fizycznie i społecznie, 

– zatrudnienie bezrobotnych przy budowie miast, 
– wykazanie, że budowa miast według koncepcji 

miasta-ogrodu jest słuszna i możliwa. 
Wybrano cztery place budowy: Greenbrook w Bound 

Brook (w stanie Nowy Jork); Greenhills, 8 km na północ 
od Cincinnati, (Ohio); Greendale, 11 km na południowy 
zachód od handlowego centrum Milwaukee (Wiscon-
sin) i Greenbelt (w stanie Maryland), 15 km na północ 
od Waszyngtonu, D.C. Z budowy Greenbrook zrezygno-
wano (problemy z zakupem terenów).

Greenbelt (H. Walker, D. Ellington i R. D. Wads-
worth), oddane we wrześniu 1937 roku, przewidziane 
na 30 tys. osób, osiągnęło w 1941 roku tylko 7 tys., i to 
dzięki ulokowaniu tam robotników przemysłu zbroje-
niowego, a w 1962 roku – 8 tys. Greenhills (J. A. Hertog, 
W. A. Strong, R. Wank i G. F. Gardner) dla 10 tys. osób, 
liczyło po oddaniu do użytku w maju 1938 roku jedynie 
około 2700, a w 1965 roku 5400 mieszkańców. W Gre-
endale (J. Crane, E. Peets, S. Bentley i W. G. Thomas), 
wkrótce po oddaniu w 1938 roku, mieszkało 2300 osób, 
a w 1965 roku 17600, co ciągle nie siegało przewidzianej 
wielkości 20 tys.

Co było przyczyną niepełnego powodzenia? Green-
belt Towns nie przyciągnęły ani przemysłu ani biur. Jak 
na „sypialnie” były zbyt oddalone od miejsc zatrudnie-
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nia. Dalej, prawo do zamieszkiwania, gdy nie rósł do-
chód na rodzinę, tworzyło atmosferę tymczasowości 
i było sprzeczne z duchem przedsiębiorczości a koszty 
budowy były relatywnie wysokie. Krytykowano archi-
tekturę Greenbelt Towns bliską „stylowi międzynarodo-
wemu”, która nie wytrzymała konkurencji popularnego 
w USA stylu neokolonialnego. Największym ciosem dla 
rozwoju Greenbelt Towns był wybuch II wojny świato-
wej. Gospodarkę przestawiono na inne tory, a koncep-
cje budowy miast zaniechano na rzecz uproszczonych 
War Housing Projects. 

8. Na kontynencie europejskim koncepcja Howarda 
animowały osoby, które dziś nazywamy działaczami 
społecznymi, i które odczytywały w diagramach mia-
sta-ogrodu własne idee. Byli to lekarze, higieniści, filan-
tropi, działacze ugrupowań i partii lewicowych.

Z realizacji wspomnieć trzeba miasto-ogród Helle-
rau, 6,5 km na północ od Drezna, a to dlatego, że po-
wstawało już w 1909 roku (arch. R. Riemerschmid). 

Plan dzieli miejscowość na dzielnice małych domków, 
dworków i warsztatów. Zostawiono rezerwę pod póź-
niejsze „zdarzyć się mogące przeznaczenie” („Przegląd 
Techniczny” 1913). Część centralna „zaleca się piękny-
mi widokami i zarezerwowana jest dla ... celów ogól-
nego użytku”. Powołana została komisja dbająca, aby 
budynki, przy całej swej różnorodności, „wykazywały 
pokrewieństwo, które czyni tak pociągającymi stare 
wsie i miasteczka”.

Intryguje pytanie, na ile Hellerau było inspirowane 
działalnością Howarda. Stwierdzić trzeba, że w Niem-
czech wielkie miasto bywało nieakceptowane jako śro-
dowisko, w którym warto mieszkać. Jeśli pisarz fawo-
ryzował miejski sposób życia, jego książki nazywano 
„literaturą asfaltową”, płaską i ciężką. Równocześnie 
XIX-wieczni teoretycy chcieli, aby każdy człowiek 
miał własną działkę, na której żyłby jak w małym mia-
steczku. Theodor Fritsch w książce Stadt der Zukunft 
(1896) zawarł koncepcje bliźniaczo podobne do Howar-
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dowskich. Fritsch nie miał tego szczęścia co Howard, 
aby zrealizować swą koncepcję. W Niemczech nie po-
wstało miasto-ogród na skalę Letchworth czy Welwyn. 
Hellerau, niewielkie w skali, było zbyt blisko Drezna 
i stało się szybko jego przedmieściem. Tak też w zasa-
dzie rozumiano w Niemczech zasady miasta-ogródu: 
zamiast budowania odrębnych małych miast, powsta-
wały zachowujące jedynie właściwą atmosferę, zielone 
przedmieścia. Można tu wymienić Margarethenhoehe 
i Alfredshof budowane przez koncern Kruppa w Es-
sen, czy Perlach pod Monachium, powstałe do I woj-
ny światowej. W latach dwudziestych znane się stały 
satelity Frankfurtu nad Menem, „miasta-córki” jak je 
nazywano, oddzielone od miasta-rodzica i od siebie pa-
sami zieleni, i nieco wcześniejsze satelity Wrocławia. 
Projektowano je całościowo, od planu miasta do detalu 
wyposażenia. Obniżało to znacznie koszty. Zastosowa-
ne również budynki wielorodzinne zrywały co prawda 
z malowniczością pierwowzorów, ale kreowały nowy 
typ stosunków społecznych. Mieszkaniec był spółdziel-
cą, a więc w miejsce interesów partykularnych pojawiło 
się podporządkowanie interesom ogólniejszym.

Ta koncepcja, zaadaptowana w Siemenstadt w Berli-
nie (arch. arch. Haring, Scharoun, Bartning i Gropius), 
nazywana była w tej ostatniej realizacji, największym 
osiągnięciem epoki. Z kolei planiści nazistowscy po-
wrócili niejako do początków drogi miast-ogrodów, uży-
wając jednakże innych argumentów uzasadniających 
rozwiązania przestrzenne. Germańskie umiłowanie 
natury, odbudowanie klasy chłopów, zaprzeczenie mię-
dzynarodowemu stylowi i uspołecznianiu życia jako 
bolszewickiemu spiskowi – to ówczesne hasła.

Do równie interesujących przykładów należą reali-
zacje francuskie, z tego chociażby powodu, że znalazły 
kontynuację w licznych miastach budowanych w dniu 
dzisiejszym. Łączą się z nazwiskiem Henri Selliera 
(1883–1943), będącego według L. Bluma, przykładem 
„wielkiego socjalistycznego administratora, konstruk-
tora i kreatora, który ożywiał, odświeżał i przetwarzał 
wszystko wokół niego”. Sellier uważał, że podstawo-
wym tematem wiedzy urbanistycznej jest tworzenie 
środowiska dla życia kolektywnego i społecznego, gdzie 
jednostka znajdzie maksimum zadowolenia intelektu-
alnego i fizycznego i gdzie w warunkach najlepszego 
zaspokojenia potrzeb, wieść będzie życie codzienne 
i swobodnie się rozwijać.

W 1916 roku, z ramienia L’Office Public d’Habitation 
a Bon Marché departamentu Sekwany, wraz z ekipą 
architektów, rozpoczyna pracę nad miastami-ogroda-
mi w rejonie Paryża. Rezerwują tereny o najniższych 
cenach i umacniają władze komunalne zarządzające 
miastami. Kolejne miasta bliskie były projektom Unwi-
na. Sellier uważał za konieczną drobiazgowość w pro-
jektowaniu. Uznawał za niezbędne zapisywanie „kodu 
miejskiego” związanego z konkretnym miejscem i re-
guł, jakie nim rządzą, bo inaczej miasta wystawiane są 
na ryzyko działań podejmowanych dla doraźnych ce-
lów politycznych.

Od roku 1920 wokół Paryża powstało pod kierunkiem 
Selliera kilkanaście miast-ogrodów (Suresnes, Plessis-

-Robinson, Chatenay-Malabry, Lilas, Drancy, de Stains, 
Gennevilliers, Charenton-le-Pont, Maison Alfort, Vitry-
-sur-Seine, Le Pres St. Gervais, Champigny-sur-Mar-
ne, Vannes, Boulogne-sur-Seine). Architektura ich 
odzwierciedla tendencje panujące w poszczególnych 
latach. Od krajobrazowych układów domów jednoro-
dzinnych przechodziła do budynków wielorodzinnych 
wznoszonych metodami uprzemysłowionymi. Podnosi 
się też wzwyż, aż do jedenastopiętrowego domu w Cha-
tenay. Urbanistyka tych miast, pół sztuka – pół nauka 
lub ani sztuka ani nauka, jak mawiano, niesie w sobie 
ślad małomiejskości przemawiający do tęsknot za ży-
ciem w indywidualnym środowisku małej skali.

Idea miasta-ogrodu jednała sobie zwolenników nie 
tylko w środkowej Europie. Na północy, w warunkach 
surowego klimatu Finlandii, Bertel Jung projektuje 
przebudowę Turku (wtedy Abe) a Thomas Neumann – 
Wyborga (wtedy Wiipuri). W Norwegii Peterson wpro-
wadza elementy miasta-ogrodu do planu Hamaru. Po-
dobne plany otrzymują Mo, Tromsø, Narvik i Bodø.

9. Poszukiwania nowych rozwiązań przestrzennych 
szybko trafiają do Polski. Ogromne znaczenie miał fakt, iż 
wobec braku uczelni architektonicznych w kraju, Polacy 
odbywali studia za granicą. Z Wiednia dotarły idee Ca-
milla Sitte, mówiące o mieście jako dziele sztuki i podno-
szące rolę pierwiastka kompozycyjnego w planowaniu. 
Z Niemiec – zasady sporządzania planów regulacyjnych 
i strefowania miasta, i umiejętność prowadzenia badań 
historycznych. Z Rosji wywodziła się znaczna część ka-
dry inżynierów lądowych i komunikacji oraz geodetów. 
Stamtąd też przychodzili absolwenci szkół artystycz-
nych. Zwrócono też uwagę na francuskie osiągnięcia 
epoki Oświecenia (przyjmowano wytyczne urbanistyki 
historycznej zakładając, że aktualne treści społeczne 
skorygują rozwiązania przestrzenne), na nowatorskie 
koncepcje Eugene Henarda i Tony Garniera, tak jak po-
tem, w latach dwudziestych, na działalność awangardy.

Bardzo popularna była też idea miast-ogrodów. Naj-
większe zasługi popularyzatorskie przypisać należy 
Władysławowi Dobrzyńskiemu. Działał w ramach War-
szawskiego Towarzystwa Higienicznego a blisko współ-
pracując z Howardem stał się w 1913 roku współzałoży-
cielem pierwszej światowej organizacji urbanistycznej 
– International Garden Cities and Town-Planning As-
sociation.

Przychylna atmosfera dla tych poczynań, w których 
widziano możliwość rozwiązania problemów Warsza-
wy, duszącej się terytorialnie wskutek zakazu budowy 
w fortecznym pasie otaczającym miasto, zaowocowała 
interesującymi projektami. W 1912 roku Tadeusz Toł-
wiński wygrywa konkurs na projekt parcelacji gruntów 
w Ząbkach pod Warszawą. Przedstawił funkcjonalnie 
zaprojektowane miasto-ogród, ze wszystkimi Howar-
dowskimi atrybutami, przywodzące równocześnie na 
myśl małe miasto polskie.

Projekt zawiera około 1500 budynków (miasto obli-
czono na 5-8 tys. mieszkańców). Struktura miasta opie-
ra się na istnieniu pięciu zespołów, z których każdy jest 
zintegrowany kompozycyjnie wokół osi będącej jego 
główną ulicą. Na osiach są różnej wielkości place, wo-
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kół których zgrupowane są usługi. Skala tych 200-300 
metrowych założeń jest wybitnie małomiejska. Pod-
stawą kompozycji jest główne założenie z placem-ryn-
kiem, regulujące centralny układ ulic i działek, i szereg 
powstałych później przedmieść rozłożonych tak, jak po-
zwalały warunki. Zabudowa jest gęściejsza w centrum 
i luźniejsza na obrzeżach. Projekt nie doczekał się re-
alizacji, a szkoda, gdyż razem z planami zadrzewienia 
opracowanymi osobno, rok później, Ząbki mogły być 
jednym z najlepszych przykładów miast-ogrodów.

 Wspomnieć trzeba, że zdobywcy II nagrody, Alek-
sander Bojemski i Jerzy Sienicki, w opisie swojej pracy 
podają wprost, że przesłanką ich pracy było stworze-
nie miasta-ogrodu, a Czesław Przybylski, zdobywca III 
nagrody, też podkreślił wagę zielonych alei łączących 
fragmenty Ząbek.

Około 1927 roku, gdy Spółka Akcyjna „Elektryczne 
Koleje Dojazdowe” szukała punktów napełniania kolei 

do Grodziska, właściciel Podkowy Leśnej, Stanisław 
Lilpop, zaproponował założenie osiedla na jej tere-
nach. Powstała spółka „Miasto-ogród Podkowa Leśna”. 
Plan osiedla wykonał Aleksander Jawornicki. W sumie 
plan zawierał ponad 1200 działek o średniej wielkości 
2000 m2 . Zaludnienie dochodziło do 3500 mieszkań-
ców. W centralnej zwłaszcza partii plan nawiązywał do 
swego ideowego poprzednika, o czym zresztą wyraźnie 
mówi przyjęta nazwa osiedla.

10. Historia Podkowy Leśnej ma swój dzisiejszy 
rozdział. W paśmie zachodnim Warszawy urbanizują-
cym się chaotycznie, zabudowa w Podkowie wyróżnia 
się wypełnianiem planu sprzed pół wieku. Widać tu, 
że miasta zakładane w sposób planowy i posiadające 
u swego początku całościową strukturę inwestycyjną, 
prawną, ekonomiczną, obrosłe historią, tworzą społecz-
ność wyróżniającą się poczuciem związku z miejscem 
zamieszkania. Związek ten wyraził się w przypadku 
Podkowy Leśnej tym, że zastosowany niegdyś model 
miasta-ogrodu, mimo zmian prawnych czy ustrojo-
wych, pozwolił na jej rozwój, zgodny z założeniami 

A. Jawornickiego. Wnioski te wykorzystali w połowie 
lat 70. Krzysztof Domaradzki i Olgierd Dziekoński i za-
owocowało to projektem Pasma Pruszkowskiego-Bis 
składającego się z miast-ogrodów: Utrata, Mrówka, 
Marynin i Radonie oraz Nadarzyna i nowej dzielnicy 
Grodziska Mazowieckiego – Odrano-Wola. A najnow-
sze propozycje dla Leśnej Podkowy prezentowane są 
poprzez prace konkursowe, w poprzedniej części tego 
numeru „Urbanistyki”.

11. Postrzeganie miasta – jakie ono jest, przeludnio-
ne, zbyt gęsto zabudowane, albo mniej ludne i zabudo-
wane tak, że wszystko wydaje się znajdować na swoim 
miejscu – otóż taka analiza miasta, dokonywana przez 
jego oglądanie, to jak czytanie książki. Studiujemy dzie-
ło pisane Howarda i ze stron tekstu wyłania się pewien 
obraz. Studiujemy diagramy ilustrujące zapisane tezy 
i mamy przybliżenie obrazu. W końcu jedziemy do Let-
chworth i Welwyn, dwóch pierwszych miast-ogrodów, 

i konfrontujemy wyobrażenia z rzeczywistością. Po 
pierwsze, w obu miastach nie brakuje ulic z domami 
stojącymi wzdłuż chodników, po drugie, główne budyn-
ki publiczne nie są rozrzucone tu i tam, ale lokalizacja 
ich poddana jest zasadom powszechnie praktykowa-
nym w innych miastach, po trzecie, żaden z budynków 
nie jest kryształowym pałacem. Wspomniana na począt-
ku książka Howarda to bardziej broszura marketingo-
wa niż manifest. Dowodem są zastrzeżenia o możliwym 
odkształcaniu schematycznych planów przy budowie. 
Przyzwolenie na zmiany brało się stąd, że opisana 
przestrzeń nie była jedynym, najważniejszym dobrem, 
jakim Howard się zajmował. Istotą pomysłu był raczej 
sposób realizacji miasta niż jego kształt. Howard uwa-
żał, że podstawową zasadą budowy miasta-ogrodu jest 
współpraca i samorządność jego mieszkańców. Mało 
zdefiniowane detale planów-schematów nie urządzały 
a priori życia w mieście. Zapowiadały konieczność or-
ganizowania sił w grupy dla osiągnięcia postawionych 
celów. To był klucz Howardowskiej strategii budowy 
miasta. Jej istota – praktyczność – polegała na tym, mię-
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dzy innymi, że środki użyte do budowy miasta powinny 
się zwrócić, i tak też było. Praktycyzm Howarda prze-
łamał tu tradycję niemożności, nieodmiennie wiążącą 
się z utopijnymi zamysłami. Jasne, że wszystko to nie 
przesądza odżywającego co i raz sporu o antyurbanizm 
miast-ogrodów.

 Opinia o nietrafności takiej tezy bierze się stąd, że 
Letchworth, już w trakcie budowy, było bardziej zwarte 
niż większość angielskich miast tej samej klasy, a było 
tak przynajmniej z dwóch powodów. Raz, ziemię pod 
budowę kupowano nie mając nieograniczonych środ-
ków, a więc konieczna była dbałość o możliwie dużą 
gęstość, i uzyskano ją relatywnie dużą (to znaczy w po-
równaniu do miast okolicznych). Dwa, Howard plano-
wał, że tuż za rogatkami miasta każdy jego mieszkaniec 
znajdzie się w otwartej, wiejskiej przestrzeni, skontra-
stowanej z przestrzenią miejską – ta ostatnia nie mogła 
więc być z założenia po wiejsku rozległa, i nie jest.

Cytat, w którym Howard opisuje park centralny to 
bardziej zachęta do przenoszenia się do miasta-ogrodu 
i koniecznie inwestowanie w jego budowę, niż poemat 
sławiący zrodzoną myśl. Gdy bierze się do ręki pióro, 
którym Howard pisywał, i patrzy się na skromny kała-
marzyk, w którym je maczał, i siada przy jego biurku, 
to wszystko razem nie wygląda na barykadę kogoś, kto 
walczy, ale jest to po prostu miejsce pracy człowieka, 
który umiał dobrze kalkulować.

Niepotrzebnie też staramy sie udowodnić chęć bu-
dowania przez Howarda „szklanych domów” cytując 
stwierdzenie: „część terenu ograniczona kryształowym 
pałacem”. Pisząc to Howard chciał jedynie podkreślić 
wspaniałość budynku, przywołując znane wtedy po-
wszechnie cudo czyli Kryształowy Pałac Josepha Pa-
xtona z Wystawy Światowej w Londynie. Dla Howarda 
kluczowe jest o g r a n i c z e n i e nim terenu. Oznacza 
to, co widać również na zamieszczonym w książce ry-
sunku, że nie jest to jakiś wolno stojący obiekt, ale coś 
w rodzaju galerii, tak dziś modnej krytej ulicy, obiegają-
cej park naokoło. Trzeba jeszcze dodać, że na rysunku 
inne budynki też nie są rozrzucone w parku, ale skupio-
ne w jednym miejscu, tradycyjnie, wokół głównego pla-
cu miasta. Tak samo jest w Letchworth i Welwyn, choć 
oczywiście place nie są, jak w książce, okrągłe.

12. A teraz o wpływie Howarda na modernistów. Nie 
jest kawałkowaniem historii stwierdzenie, że nie można 
go winić za grzechy Karty Ateńskiej. Z faktu, że Ernst 
May i Le Corbusier znali dzieło Howarda, a już w XVIII 
wieku tęskniono do natury, nic jeszcze nie wynika. 

Uważam, że kontynuacja w historii urbanistyki może 
być dwojakiego rodzaju: powierzchowna, naśladująca 
lub powtarzająca formy, i właściwa, rozwijająca treści. 
Modernizm, mający inne korzenie intelektualne niż fi-
lozofia Howarda, może być co najwyżej kontynuatorem 
pierwszego rodzaju i to tylko w oczach obserwatorów, 
przykładających szczególną wagę do prymatu formy 
nad istotą zagadnienia, ale i to chyba z trudnością.

Toż przecież Le Corbusier zapoznawał się z obcymi 
mu teoriami i nie po prostu odrzucał je, ale zapoznawał 
się po to, żeby je odrzucić. Ta różnica jest chyba istotna 
i np. Charles Jencks bardzo ją właśnie podkreśla, aby 

wskazać jak daleko Le Corbusier znalazł się od wszyst-
kiego, co było przed nim. Myślę, że na tym polegał tra-
gizm tego twórcy, ten właśnie tragizm, który znalazł się 
w tytule książki Jencksa o nim.1 

Dodajmy, że nazwa miasta-ogrodu pojawiała się 
wszędzie tam, gdzie miało być inaczej niż było poprzed-
nio, gdzie przez budowę nowego miasta ktoś chciał dać 
ludzkości kolejną szansę, a zwłaszcza możliwość zdro-
wego życia. To miało wystarczać, bo np. nikt z moderni-
stów urządzających życie ludzi aż do zaprojektowania 
miejsc do wspólnego gotowania i prasowania, nie pro-
ponował tego, czym swoich mieszkańców chciał obda-
rować Howard. Po Howardzie jednostkę zastępowała 
masa, murarza – wytwórca elementów, różnorodność 
przechodziła w powtarzalność. Gdzie tu mówić o kon-
tynuacji a więc potem i odpowiedzialności za budowę 
wielkich, amorficznych zespołów mieszkaniowych, ja-
kie pojawiły się we wszystkich zakątkach świata?

Do likwidacji ulicy o wyglądzie takim, jaki miała 
w XIX wieku i jeszcze w pierwszej ćwiartce wieku XX, 
doprowadziła, najogólniej mówiąc, kampania moder-
nistów zgrupowanych wokól CIAM-u. Dzisiejszy re-
nesans pojęcia ulicy jako miejsca życia miejskiego, to 
wynik kontestacji Karty Ateńskiej i jej pochodnych, 
z wynaturzeniami naszych blokowisk włącznie. To 
wszystko przyszło później, gdy Howard już nie żył, 
a zmarł w 1928 roku, czyli w tym samym roku, w któ-
rym zawiązano CIAM, Międzynarodowe Kongresy Ar-
chitektury Współczesnej.

 Książek i autorów, którzy popierają opinię o likwida-
cji przestrzeni miejskiej przez teorię miasta-ogrodu jest 
cały szereg. Wszystkich się nie wymieni, ale warto po-
znać znakomitszych, z tym, że warto zacząć od tekstu 
dziś zdumiewającego. Otóż w 1950 roku Lothar Boltz, 
ówczesny minister budownictwa NRD, dodał taki ko-
mentarz do Uchwały Rady Ministrów: „Nie można zbu-
dować miasta-ogrodu bez politycznej demoralizacji jego 
mieszkańców. Nie darmo miasto-ogród jest ideałem 
amerykańskich i angielskich szefów policji, celem jego 
bowiem jest, aby człowiek pracy zamienił się w hodow-
cę królików lub plantatora kalafiorów, a w każdym razie 
nie w uczestnika demonstracji politycznych. Urbaniści 
angielscy chcą poza tym jeszcze wzbudzić wiarę, że 
zamiana wielkiego miasta w miasto-ogród może łago-
dzić straszliwe skutki wojny, przede wszystkim atomo-
wej. Innymi słowy: urbanista czyni wojnę strawniejszą, 
zamiast by cała ludność miasta, z urbanistą włącznie, 
zwalczała i uniemożliwiała wojnę”. 

Szczęśliwie dziś główny nurt krytyki miasta-ogrodu 
jest bardziej merytoryczny, co zresztą nie oznacza, że 
prezentowane przez krytyków poglądy są słuszne. Jane 
Jacobs w wydanej w 1961 roku książce Śmierć i życie 
wielkich miast amerykańskich, bezsprzecznie jednej 
z najważniejszych książek, jaką napisano o współcze-
snym mieście, pisze, że Howard nie znosił miasta jako 
takiego i uważał za prawdziwe zło, że aglomeracja 
miejska gromadziła tak ogromne masy ludzi. Jego re-

1 Carkes Jencks, Le Corbusier – tragizm współczesnej architek-
tury, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982.
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cepta mająca uratować mieszkańców miasta polegała 
po prostu na likwidacji miasta – twierdzi Jacobs. Ale 
o Jane Jackobs pisze cytowany już Jencks, iż szkoda, że 
upiera się przy własnych błędach przy ocenie zjawisk 
urbanistycznych. Jackobs swoją książkę pisała z mi-
łości do wielkich miast amerykańskich, ich śródmieść 
zwłaszcza, i ich przestrzeń chciała naprawiać. Nie ma 
tam miejsca na miasto-ogród, a skoro podobne twory, 
czyli zielone przedmieścia wysysają ze śródmieść No-
wego Jorku, Detroit, Chicago, Filadelfii mieszkańców 
i pieniądze, to precz z nimi!

O powrocie do miasta, w którym tłem życia jest trady-
cyjna ulica, pisali Leon i Robert Krierowie, Colin Rowe, 
Aldo Rossi, Kevin Lynch, plus inni a najwcześniej być 
może Camillo Sitte. Ale cała ta armia piszących o miej-
skim krajobrazie, przywoływana zwykle przez kon-
testatorów teorii miasta-ogrodu, walczy jakby trochę 
obok Howarda, bo on nie spierał się z nami, dziś chcą-
cymi miejskich ulic. Jak wszyscy przywoływani Świetni 
Autorzy chciał chodzić po normalnych ulicach, z tym że 
jak każdy Świetny Autor miał ich własne wyobrażenie. 

Dzisiejszy spór dotyczy natomiast tego, kto i kiedy nam 
te ulice zabrał, a tu nic nas nie przekonuje, że zrobił to 
Ebenezer Howard.

13. W setną rocznicę ukazania się książki Howarda 
studenci ósmego semestru Wydziału Architektury Poli-
techniki Warszawskiej, zaliczając wykład „Urbanistyka 
Współczesna”, dostali za zadanie ustosunkowanie się 
do treści, jakie zawierają książki Howarda. Oto niektó-
re wypowiedzi.

Patryk Starzecki: „Pierwszą sprawą, na którą chciał-
bym zwrócić uwagę, jest autentyczna potrzeba ludzi 
żyjących w dużych miastach do obcowania z zielenią 
i otwartymi terenami oraz próby ucieczki od zgiełku 
miasta, od zanieczyszczenia, ruchu ulicznego, korków 
itp.(...) Mimo pokonywania codziennie dużych odległo-
ści człowiek nie ma kontaktu z otwartą przestrzenią 

przez długie okresy czasu.” Dalej Starzecki przypomi-
na, że niewielkie miasto-ogród daje szansę na ograni-
czenie podróży samochodowych. „Taka skala miasta 
jest na tyle mała, że zapewnia kameralny charakter, 
z drugiej strony jest na tyle duża, że daje poczucie życia 
w mieście, co jest ważne ze względów ambicjonalnych 
oraz umożliwia korzystanie z udogodnień związanych 
z miejskim życiem. Ważny jest aspekt socjologiczny ta-
kiej idei (...) Życie w miastach-ogrodach wyzwala u lu-
dzi poczucie przynależności do danej społeczności, do 
danego miejsca, sprawia, że stają się oni bardziej od-
powiedzialni za miejsce, w którym mieszkają, czują się 
równocześnie bardziej indywidualni i uspołecznieni.”

Zbigniew Kostrzewa: „Im bardziej rozwija się tech-
nologia a wraz z nią zmieniają się miasta, tym bardziej 
zwiększa się potrzeba obcowania z przyrodą”. I takim 
modelem miasta, w którym potrzeba ta znajduje zaspo-
kojenie jest miasto-ogród.

Berenika Ziemkiewicz, szukając odpowiedzi na pyta-
nie, na ile przydatne jest doświadczenie związane z ideą 
miast-ogrodów: „Parterowa bądź jednopiętrowa zabu-

dowa przedmieść, tanie domy z niewielką, własną dział-
ką zagospodarowanej zieleni oraz mieszkańcy korzysta-
jący z szybkiej, niezawodnej komunikacji zbiorowej, by 
bez stresu dojechać do centrum – to realna wizja nieda-
lekiej przyszłości. Idea tym bardziej aktualna, że można 
z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć sytuację, 
w której człowiek nie opuszczając domu może pozostać 
jednostką aktywną. Wobec tej świadomej rezygnacji 
z życia zespołowego nie wiadomo na ile będą potrzebne 
owe wyprawy do centrum. Dzięki sprzęgnięciu z elektro-
niczną maszyną mieszkańcy więcej czasu spędzać będą 
w domu, w otoczeniu zielni. Być może spotkania w cen-
trum służyć będą rozwijaniu kontaktów osobistych. Nie-
wątpliwie taki kierunek rozwoju potrzeb człowieka przy-
niesie nowe wyzwania w dziedzinie rozwoju miast.”

Jak widać idea miasta-ogrodu żyje.

Rysunek reklamujący Milton Keynes, miasta które przejeło wiele zasad budowy pierw-
szych miast-ogrodów.
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SUMMARY
Maciej Lasocki

This issue of „Town Planning ISF” is dedicated to Garden 
Cities and one of the best examples of realisation of this idea 
in Poland: town of Podkowa Leśna. The main volume consist, 
of the presentation of new ideas of a spatial policy for this town. 
These designs in a form of structure plans were developed 
during a student’s competition oganized by the Mayor and the 
Faculty of Architecture of Warsaw University of Technology.

In the introduction, the Mayor of Podkowa Leśna Garden 
City, Artur Tusiński notes that Podko wa celebrates this year its 
90th anniversary and states that Howard’s idea of the Garden 
City, thanks to the synergy of biggest advantages of the city 
and the countryside, has been successfully completed in his 
town. This small town has been inhabited for years by a thruely 
civil society. The in volvement of citizens in the public affairs 
and future of the town, is expressed not only by their social 
or electoral activity. They identify themselves with the place. 
They conduct a broad social discourse on almost any decision 
on the future of the town. They are committed to standards of 
social participation, openness and transparency of decisions. 
That’s why this town is so unique. And development of any 
new idea for the spatial policy becomes even bigger challenge. 
The Mayor also underlines that the competition for students 
occured to be a great idea. On the one hand, the result is 
not binding, on the other hand, it is an incredible opportunity 
of getting something more than through a traditional public 
procurement. Usualy the contractor deliveres few versions of 
a structure plan, carried out by the same team, with the same 
sensitivity, imagination and skills. Here he has received 11 
works elaborated by different teams with different attitudes 
to the subject, supervised by the qualifi ed staff of the Faculty.

Then G rzegorz Buczek as the member of the Chair of 
Urban Design and Rural Landscape and the coordinator of 
classes, during which the competition has been carried out, 
explains academic requirements that had to be fullfi led and 
our effort to introduce during workshops the realities of the 
municipalities’ planning practice. It is known that in practice 
the drafting and adoption of a structure plan requires work of 
a numerous and multidisciplinary team of specialists and takes 
sometimes a few years. But the “Urban Design 4” classes 
must be made in the course of one semester, with 60 hours 
allocated for its execution with supervision of academics and 
180 hours of private study. To carry out this diffi cult project 
we decided to work in four person teams (exeptionaly triples). 
We had to increase requirements for detail and completeness 
of the analysis of spatial conditions. Also much more compre-
hensive fi nal presentation of the entire design was required, 
with particular emphasis on the visualization of the spatial 
policy. The participants of the competition had a chance for 
a local vision that lasted many hours and a meeting with the 
Mayor, councilors, employees of the Town Hall, local entre-
preneurs and residents of Podkowa, during which they were 
acquainted with essential materials, including the “Strategy 

for the sustainable development”. These ma terials and the 
student’s self-made research (ie. contacts with residents and 
local government employees) were the basis for the develop-
ment of exhaustive 20 thematical sets of analyzes of spatial 
development conditions. The authors presented the results of 
their analyzes during the fi rst review of the progress of their 
work (which was also attended by the Mayor), then passed the 
whole material to the digital database, which was accessed 
and used later by all of the contestants.

Maciej Lasocki, another member of Professor Gzell’s 
team, describes the results of the competition in four dimen-
sions. Firstly , the main purpose was to provide the Mayor with 
a spatial concepts of the new policy, and therefore a practical 
result should be assesed. When assessing the entire collec-
tion of designs prepared, it can be stated that as a whole it 
is a valuable material for further planning work. The way that 
spatial development conditions were elaborated, allowed for 
a very broad and graphically rich presentation. Even if by its 
nature students’ work contains some inaccuracies (due to 
limited time and, in most cases, a short “acquaintance” with 
the town), after all it allows us to easily identify those areas 
where further research is necessary. When it  comes to de-
sign concepts, the award-winning designs, of course, have 
gained special recognition in the eyes of representatives of 
local authorities and experts. Note, however, that the revision 
of the binding structure plan will be a process, which will be 
attended by a broader spectrum of stakeholders. Therefore, 
a good and balanced quality of the whole material allows 
it to be used for public discussion about the development 
of Podkowa. Secondly , the implementation of educational 
objectives should be considered. Here one can appreciate 
the benefi ts of competitive form of classes. Competitive spirit 
effectively raises the ambitions of the participants and moti-
vates them to work harder. It happened despite the fact that 
students from the very beginning knew that they will compete 
in a very narrow framework defi ned by the character of the 
existing development of the town. Also th e fact of public pres-
entation of designs outside the Faculty of Architecture had 
a signifi cant impact on a sounder approach to work, which 
will certainly be carefully reviewed by people familiar with the 
problems of the town from the inside. Thirdly,  another type of 
benefi t to be learned from the work done, is associated with 
a form of spatial policy elaboration. Teachers have put a lot 
of emphasis on individual ideas for presentation of designs, 
especially when it comes to their graphics. As there is a trend 
to strengthen social participation in planning procedures, it is 
critical that the designs are readable for the average citizen. 
Simultan eous elaboration of a large number of concepts (with 
a quite similar content) allowed, as rarely, to compare methods 
of presentation. Students demonstrated their inventiveness 
and, as expected, created a set of very different graphics. 
Fourthly, the competition can also contribute to the develop-
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ment of the idea of the Garden City. It is known that Howard’s 
utopian vision never went through literal implementation but it 
was sound enough, so that in many countries it was interpreted 
according to local needs. This idea has also recently become 
a good reference point for visions of eco-city. In designs we 
can fi nd a refl ection on how the Garden City was imagined 
by its creator and during the fi rst implementations, how it 
works today and what it may be in the future. Answers are 
different: from fi xative solutions and reproducing elements of 
urban heritage, through complementary ideas to introduce 
elements postulated by Howard, up to ambitious attempts to 
reinterpret the original idea and to create new models to meet 
the challenges of the future. Presented solutions can become 
an inspiration for other cities that refer to Howard’s heritage.

The Jury  awarded fi rst prize for the work no. 8 prepared 
by the team composed of Aleksandra Mazurkiewicz, Klaudia 
Rokicka, Aleksandra Węgiełek, Maryia Yarashevich – for a re-
alistic concept of a new spatial policy that occured to be a best 
response to the need to update the existing structure plan. As 
the main advantages of the proposed design judges found:

– the vision  is realizable, taking into account the number 
of functional and spatial limitations,

– good recognition of existing threats,
– the focus on the development of network-shaped pub-

lic spaces,
– the concept to implement a number of interesting invest-

ments to execute the spatial policy: zootherapy center, town 
bazaar, centers of social activity and work to freelancers, 
underground car parks, etc.,

– the proposal for visual identifi cation of six neighbor-
hoods in the town,

– indication of the ability to fi nance the proposed activities 
with various aid and development programs,

– simple but clear and reaching the recipient, presenta-
tion of ideas.

The Jury awarded the second prize for the work no. 6 
prepared by the team composed of Paulina Boruch, Wojciech 
Fudala, Jan Heymer, Krzysztof Katerla – for a redefi nition 
of the idea of the Garden City, that takes into account con-
temporary civilization and environmental standards and the 
needs of residents within the “Tri-City of Gardens”. As the main 
advantages of the proposed design judges found:

– the opportunities of development in co-operation 
with neighboring towns, to contribute to the function-
al complementarity,

– the proposal of a number of interesting projects to ex-
ecute the spatial policy: the school of art with a dormitory, the 
culture center for youth, memory galleries dedicated to promi-
nent residents, retail and service center for the “Tri-City” etc.,

– interesting spatial arrangement of the recreational pe-
destrian path in the form of “green horseshoe”,

– the proposal for a coherent visual identifi cation in the 
form of “Tri-City” landscaping elements,

– the proposal to link neighboring towns with a coherent 
communication network,

– attention to the continuity of ecological corridors,
– very attractive and clear presentation of ideas.
The Jury awarded the third prize for the work no. 4 pre-

pared by the team composed of Aleksandra Dentkowska, 
Marta Skoniecka, Ewelina Słomka, Anastazja Syguła – for 

a bold concept of shaping Horseshoe Grove as an ecosystem. 
As the main advantages of the proposed design judges found:

– the search for new solu tions in reference to the tradition,
– embedding spatial policy in a coherent concept of 

“eco-politics” implemented at different levels and in different 
spheres of life of Podkowa,

– the proposal of a number of interesting projects to ex-
ecute the spatial policy: eco-market, SPA, various recreational 
and sports facilities, etc.,

– an intellectual experiment to validate the idea of joining 
neighboring areas of Brwinów to Podkowa,

– the successful experiment in the form of “comic” pres-
entation of the spatial policy.

The Jury awarded two honorable  mentions:
– for work no. 9 prepared by the team composed of 

Karolina Dąbrowska, Karolina Krzyszowska, Magdalena 
Kubala – for proving the merits of expanding the frontiers 
of Podkowa Leśna to execute a coherent spatial policy with 
neighboring areas. The study contains many inspiring ideas 
for the activation of urban space. There is also interesting 
implementation of ideas from the realm of the humanities 
for the formulation of deeper thoughts that can inform plan-
ning decisions;

– for work no. 10 prepared by the  team composed of 
Dorota Kałamucka, Magdalena Posłuszna, Leszek Wiśniew-
ski, Tomasz Koczur – for embedding the spatial policy in the 
context of supra-local surroundings, with interesting proposals 
for the organization of public transport, including the extension 
of local train line, as well as the formation of functionally and 
hierarchically diverse networks of local centers of the “Tri-City 
of Gardens”. Attention should also be paid to a very careful 
and thorough SWOT analysis with its logical implementation 
into the spatial policy.

In the fi nal article, Professor Sławomir Gzell gives a lecture 
on the history of the idea of Garden City and its infl uence on 
the contemporary town planning ideas. He notes that the 
fundamental idea of  the Garden City is to build a better world 
through the creation of small communities and decentralized 
society. In an attempt to solve metropolitan confl icts, Howard, 
a supporter of universal brotherhood, in place of government 
interference in the economy areas (seizures, progressive taxes 
and social revolution) proposed removing people from the big 
cities through “the path of true peace”.

Garden City was to be built by joint-s tock company with 
a moderate dividend of 5% to discourage speculators seeking 
higher returns. Garden City was expected to have 32 thou-
sands residents. It should be formed with the necessary speed, 
quarter after quarter, that were about 5 thousands residents 
and should be in a sense, a complete city. The public space 
would focus on Grand Avenue, with a school, library, meeting 
hall and church nearby. Stores – at the Crystal Palace – a cir-
cular gallery linking neighborhoods. They were small shops 
and only one for each type of goods. Farmers living in the 
agricultural belt around the city, can every day provide cheap 
products. The city was surrounded by farmland. Two impor-
tant features of the Garden  City are: the designation of clear 
boundaries of the city and embedding it in an open landscape.

Later Professor indicates infl uences of Howard’s idea on 
town planning. He accounts for such: the idea of urban satel-
lite systems (C.B. Purdom, R. Unwin, P. Abercrombie, P. Wolf, 
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E. Gloeden) and the idea of neigborhood unit (C.A. Perry, 
C.S. Stein, H. Wright). In Poland, the greatest merit of popu-
larizing idea of Garden City can be attributed to Władysław 
Dobrzyński. He acted within the Warsaw Society of Hygiene 
working closely with Howard. He became a co-founder in 1913 
of the fi rst world urban organizations – International Garden 
Cities and Town-Planning Association. In Warsaw thea idea of 
satellite towns was seen as an opportunity to resolve problems 
of the city, which suffered high settlement congestion due to 
the ban on construction in the fortress belt that circled the city 
in XIX century. In 1912, Tadeusz Tołwiński wins the competi-
tion for the design of Ząbki town near Warsaw. He presented 
a functionally designed Garden City, with all Howard’s attrib-
utes combined with small Polish town character. Around 1927 
when EKD S.A. (the joint stock c ompany “Electric Commuter 
Railways”) was looking for train service stops on the way to 

Grodzisk, the owner of Podkowa Leśna property, Stanisław 
Lilpop, proposed founding there a new settlement. The set-
tlement plan was prepared by Aleksander Jawornicki. In total, 
the plan contains more than 1,200 plots with an average size 
of 2000 sqm with the population estimated for 3,500 inhabit-
ants (more detailed history of Podkowa Leśna is contained 
in a separate artilcle in this volume). In the urbanised strip to 
the south-west of W arsaw, which is characterized by chaotic 
developments, nowadays Podkowa is positively distinguished 
by a consequent fi lling the original plan. You can see here that 
the city is established in a planned manner. It has got from 
the beginning the overall legal, economic, social and spatial 
structure. Such a structure, despite changes in legal or politi-
cal system, allowed for town’s development, consistent with 
the plan of A. Jawornicki.
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