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Wstęp
Masterplan dla Śródmieścia Cieszyna
Podsumowanie warsztatów charrette, które odbyły się w dniach
9 listopada – 7 grudnia 2020 r., wraz z koncepcją funkcjonalnoprzestrzenną obszaru Śródmieścia Cieszyna. Warsztaty były częścią
pogłębionych konsultacji społecznych w ramach Zamówienia pn.
„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Cieszyna w trybie
partycypacji społecznej II”.
Niniejszy dokument stanowi podsumowanie prac wykonanych w ramach partycypacyjnego przygotowania
koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obszaru Śródmieścia Cieszyna metodą warsztatów charrette. Warsztaty
przeprowadzone zostały na zlecenie Urzędu Miasta w Cieszynie. Za przeprowadzenie warsztatów odpowiedzialni
byli specjaliści z firmy MAU Mycielski Architecture & Urbanism przy współpracy projektantów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – firmy Terplan Sp. z o.o.
Kompleksowy raport pn.„Cieszyn – Masterplan dla Śródmieścia Cieszyna” wraz z załącznikami stanowi podsumowanie
uzyskanej wiedzy na temat terenu opracowania wraz z proponowanymi rozwiązaniami, zgodnymi z wytycznymi
otrzymanymi od Zamawiającego oraz ustaleniami z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura
w Bielsku Białej. Masterplan wskazuje wizję i kierunki rozwoju Śródmieścia Cieszyna, w tym sposoby kształtowania
poszczególnych elementów miejskiego krajobrazu, przestrzeni publicznych, terenów zieleni, zabudowy, uspokojenia
ruchu, polityki parkingowej i rozwoju transportu publicznego.
Obejmuje on w szczególności:
•
opis i przebieg warsztatów wraz z głównymi wnioskami zgłoszonymi przez mieszkańców,
•
koncepcję funkcjonalno-przestrzenną obszaru Śródmieścia Cieszyna,
•
wytyczne projektowe, a w szczególności: schemat przestrzeni publicznych, schemat propozycji nowej
zabudowy, schemat układu komunikacyjnego, schemat typologii zieleni wraz z inspiracjami krajobrazowymi,
wizualizacje akwarelowe kluczowych przestrzeni, wytyczne dotyczące polityki parkingowej i rozwoju
transportu zbiorowego.

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestniczkom i uczestnikom warsztatów charrette: mieszkańcom, przedsiębiorcom,
zaproszonym ekspertom, przedstawicielom urzędów i innym osobom, którzy mimo sytuacji pandemii aktywnie włączyli się we
współtworzenie wizji Śródmieścia Cieszyna.

ZESPÓŁ AUTORSKI
Zagadnienia urbanistyczne i koordynacja projektu: Mycielski Architecture & Urbanism (MAU) – Maciej M. Mycielski (główny projektant,
moderator warsztatów), Dominika Bocian (urbanistka, koordynatorka zespołu), Michał Owadowicz (architekt, urbanista), Michał Mańkowski;
Zuzanna Kalisiewicz; Joanna Pętkowska; Michał Dołbniak
Mediatorzy.pl: Agata Gójska (socjolożka, mediatorka i moderatorka warsztatów)
Zagadnienia krajobrazowe: Katarzyna Dankiewicz (architekt krajobrazu),
Zagadnienia konserwatorskie: Xenia Modrzejewska-Mrozowska (etnolog, antropolog kultury, zabytkoznawca, specjalista ds. dziedzictwa
kulturowego);
Zagadnienia komunikacyjne: Jan Jakiel (JKO Consulting)
Zagadnienia planistyczne (TERPLAN): Maciej Wyszyński (główny projektant planu), Kamil Rysz (projektant planu, zastępca głównego
projektanta), Kinga Mazurek-Matuszewska (urbanista, starszy projektant, specjalista ds. ochrony środowiska), Julia Strojec (asystent
projektanta)

Przedstawiona w raporcie finalna koncepcja jest wynikiem dodatkowych uzgodnień powarsztatowych zarówno
z przedstawicielami Grupy Roboczej powołanej do tego projektu, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu
Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych, jak i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Bielsku
Białej. Materiały uzupełniające, w tym m.in. analizy uwarunkowań w formie prezentacji pokazanych na warsztatach
załączono w formie aneksu.
Nie wszystkie ustalenia warsztatowe, przedstawione w raporcie wytyczne, czy wnioski mogą zostać wprowadzone
bezpośrednio do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze względu na ograniczenia
prawne czy szczegółowość dokumentu. W związku z tym raport należy przyjmować nie tylko jako wytyczne
kierunkowe bezpośrednio do przełożenia i uszczegółowienia w zapisach MPZP, ale również jako wytyczne dla
innych opracowań operacyjnych, projektowych, wykonawczych, których realizacja i dalsze działania uwarunkowane
i uzależnione są od decyzji strategicznych Urzędu Miejskiego i właścicieli poszczególnych terenów.

INICJATOR I ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

ŚRÓDMIEŚCIE CIESZYNA W KONTEKŚCIE POŁĄCZEŃ LOKALNYCH
Schemat przedstawia lokalizację Śródmieścia
Cieszyna w kontekście głównych połączeń
drogowych, w tym połączeń z Czechami, jak
i pozostałymi częściami miasta.
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KONTEKST HISTORYCZNY
ROZWÓJ PRZESTRZENNY CIESZYNA OD CZASÓW
PRZEDLOKACYJNYCH DO SCHYŁKU ŚREDNIOWIECZA

ROZWÓJ TERYTORIALNY CIESZYNA W XVI W.

Cieszyn jako założenie urbanistyczne – jak
podkreślają znawcy historii miasta – zaczął
kształtować się w wieku XIII, w powiązaniu
z założonym wcześniej piastowskim grodem
obronnym na Górze Zamkowej, a następnie
rozrastał się przestrzennie szczególnie na
przełomie XV i XVI w., w wyniku kilkukrotnej
odbudowy po licznych kataklizmach w XVI
i XVIII w., włączania kształtujących się
w wiekach nowożytnych przedmieść oraz
intensywnego rozwoju przemysłowego
w XIX i na pocz. XX w.
Do naszych czasów zachował się historyczny
układ przestrzenny Cieszyna z czytelnymi
fazami rozwoju od Średniowiecza po
początek XX w. Na przestrzenną osnowę
śródmieścia,
malowniczo
położonego
pomiędzy Olzą a Bobrówką, składają się
przede wszystkim:
• zróżnicowane w odniesieniu do formy
i funkcji place,
• ulice o czasem bardzo krętym przebiegu
i dużych walorach krajobrazowych,
odsłaniające kolejne plany,
• parki i skwery, niektóre z drzewami
pomnikowymi, jak również z cennymi
drzewami
o
walorach
pomników
przyrody,
• przejścia
bramne
wciągające
na
dziedzińce oraz do wnętrz kwartałów,
• zróżnicowana zabudowa, z zaskakującym
sąsiedztwem budynków o różnej
wysokości, czy stylistyce.
Cieszyn to miasto, które charakteryzuje
dynamika przenikających się historycznych
nawarstwień
z
wyjątkową
kolekcją
zróżnicowanej
architektury
(dodajmy
wielkiej i małej), która reprezentuje – jak
napisał Jan Samek – wszystkie style naszego
tysiąclecia, począwszy od romanizmu po
kierunki występujące w wiekach XIX i XX.
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PODSUMOWANIE PRZEBIEGU WARSZTATÓW

SZWEDZKA OSIEDLA WARSZAWY
ACTOR MAP
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Infografika przedstawiająca proces warsztatów charrette

W okresie 9 listopada – 7 grudnia 2020 r. odbyły
się warsztaty charrette jako etap pogłębionych
konsultacji w ramach procedury sporządzenia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru Śródmieścia Cieszyna w trybie partycypacji
społecznej.
Warsztaty charrette mają na celu stworzenie właściwej
płaszczyzny porozumienia wszystkich zainteresowanych
stron: lokalnych władz, społeczności, inwestorów
i innych. Podczas spotkań interdyscyplinarna ekipa
projektowa opracowuje rozwiązania, które – po
poddaniu kilkuetapowym weryfikacjom – podsumowuje
w realistycznej i konkretnej koncepcji.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną warsztaty
odbyły się w trybie online – przy użyciu platformy
zoom oraz transmisji na kanale youtube. W ramach
warsztatów charrette dotyczących obszaru Śródmieścia
Cieszyna miała miejsce prezentacja otwierająca
warsztaty (na platformie YT obejrzało ją 222
użytkowników, zaś w sesji na zoom uczestniczyło około
35 osób), warsztaty eksperckie w formie 7 sesji (4 dni
warsztatowe, z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta,
grupy roboczej, zaproszonych ekspertów – skupiające
od 35 do 50 uczestników podczas każdej z sesji), jak
również dwie sesje warsztatowe z mieszkańcami
i innymi użytkownikami obszaru Śródmieścia wraz
z prezentacjami (w pierwszej sesji wzięło udział niemal
100, a w drugiej prawie 60 aktywnych uczestników,
a transmisję na kanale youtube obejrzały odpowiednio
183 i 143 osoby).

Dodatkowo odbyło się 5 spotkań wewnętrznych
z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego,
projektantów oraz WUOZ. Ich celem była weryfikacja
wniosków
z
części
eksperckiej
warsztatów,
w
szczególności
pod
kątem
uwarunkowań
konserwatorskich, możliwości wprowadzenia nowej
zabudowy i uzupełnień zabudowy, jak również
możliwości wprowadzenia zieleni w ulicach w granicach
obszaru wpisanego do rejestru zabytków.
Część ekspercka warsztatów służyła wypracowaniu
głównych kierunków koncepcji dla MPZP Śródmieścia
oraz wytycznych realizacyjnych pozostających poza
zakresem materii planu zagospodarowania. Zarówno
wypracowane kierunki (w tym kluczowa decyzja
podjęta w ramach warsztatów o rozszerzeniu obszaru
MPZP o teren MZD i ZBM oraz zaproponowana wizja
rozwoju Śródmieścia), jak i wciąż jeszcze otwarte
pytania dotyczące zagospodarowania zostały następnie
poddane uzgodnieniom w ramach warsztatów
z udziałem mieszkańców, radnych, przedsiębiorców
i innych interesariuszy, zarówno z Cieszyna, jak
i Czeskiego Cieszyna. Prezentacje dostępne są na stronie
http://um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen
Na kolejnych stronach zamieszczono główne wnioski
i opinie wynikające z dyskusji z mieszkańcami, na
podstawie których opracowano finalne kierunki rozwoju
Śródmieścia, przedstawione w formie Masterplanu
i schematów uzupełniających.
Fotorelacja z warsztatów charrette, od lewego górnego rogu: Sesja konsultacyjno - informacyjna w Urzędzie Miasta w Cieszynie; prezentacja otwarcia wrzesień 2020;
warsztaty charrette listopad-grudzień 2020 wraz z dodatkowymi spotkaniami eksperckimi z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
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PODSUMOWANIE GŁOSÓW UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW
UWAGI OGÓLNE
• Uczestnicy warsztatu uznali zaproponowane przez
zespół projektowy najważniejsze kierunki rozwoju
śródmieścia Cieszyna za ciekawe, kompleksowe
i – w obszarach proponowanych zmian –
harmonizujące z tkanką miejską.
• Należy zapewnić, że zapisy planu będą podstawą dla
dbałości o wartości miasta i będą wyznaczać jasne
wytyczne, nawet jeśli będą one trudne do przyjęcia
dla inwestorów.
• Podkreślono
potrzebę
koncepcyjnego,
strategicznego i planistycznego odniesienia do
całego miasta – Cieszyna i Czeskiego Cieszyna,
a w przypadku Śródmieścia – przyjrzenie się
obszarom sąsiednim (szczególnie w kontekście
mobilności).
• Za sensowne uznano poszerzenie granicy mpzp
o tereny MZD.
• Potrzeba odwrócenia mentalności: konieczność
stworzenia nowej jakości w mieście w przestrzeniach,
które do tej pory jej nie miały (nie skupiać się na Rynku
i ul. Głębokiej, które już są przestrzeniami wysokiej
jakości i mają ugruntowaną markę). Cieszyniacy chcą
zmieścić wszystkie funkcje na Rynku i na Głębokiej,
a zapominają o istnieniu innych miejsc w mieście.
Zmiany, nawet drobne, jeśli będą skumulowane,
zwiększą komfort życia i zrekompensują konieczność
pozostawienia w obecnym kształcie tych
przestrzeni, w których przekształcenia będą trudne
lub niemożliwe (np. ze względu na uwarunkowania
konserwatorskie).
• Pytanie, jaka powinna być strategia Miasta na
rzecz realizacji zaproponowanych rozwiązań? Jakie
rozwiązania w zakresie montażu finansowego można
przewidzieć? Jakie będą sposoby finansowania, aby
wizja Śródmieścia nie pozostała jedynie na etapie
koncepcji, tylko mogła przejść do realizacji?
• Postulat pokazania wariantowania i etapowania
wdrażania koncepcji i realizowanie prac etapami
(widoczne efekty działań będą motywowały do
dalszych zmian).
• Wyjaśnianie terminów, którymi się posługujemy,
np. czym jest strefa zamieszkania i że nie jest to zakaz
wjazdu.
• Potrzeba scenariusza działań pomiędzy dniem
dzisiejszym a realizacją koncepcji, ze szczególnym
naciskiem na oddolne działania mieszkańców:
co mogą sami zrobić. Propozycje: małe interwencje
zieleni, np. partyzantka ogrodnicza/ guerilla
gardening, imprezy dla mieszkańców, akcje
w mediach społecznościowych.
• Doceniono podejście Urzędu Miejskiego do
procedury sporządzania planu dla kluczowego
obszaru miasta, jakim jest Śródmieście.

OCHRONA ZABYTKÓW I HISTORYCZNEJ WARTOŚCI
MIASTA
• Działania na rzecz ochrony zabytków powinny być
priorytetem.
• Należy zadbać w MPZP, aby nowe inwestycje pasowały
do charakteru miasta i wartości zabytkowych,
z poszanowaniem zabytkowej tkanki miejskiej.
• W poszczególnych kwartałach zabudowy należy
określić warunki dla historycznych obiektów oraz
możliwości wprowadzenia nowych budynków,
nawiązujących do rozwiązań tradycyjnych w formie,
materiale i kolorystyce.
Uzupełnianie zabudowy pierzei ulic – nowa zabudowa
powinna być zharmonizowana w wysokości, gabarytach
i formie z sąsiadującymi nieruchomościami.
OBSZAR PRZY UL. MICHEJDY I OKOLICE
Komplet zaproponowanych rozwiązań oceniono jako
trafny, czytelny i spójny, w szczególności:
• Kładkę nad torami, łączącą proponowany na terenie
MZD parking oraz obszar Liburni ze Śródmieściem.
• Nowy
publiczny
plac
i
wyeksponowanie
budynku starej strzelnicy i zieleni towarzyszącej.
Zaproponowano odtworzenie w tym miejscu (co
najmniej namiastki) ogrodu botanicznego księdza
Szersznika.
• Zadbanie o wysokiej jakości zieleń w tym miejscu.
• Powiązanie z ulicą Kluckiego.
Do przemyślenia: funkcje budynków na terenie
Zampolu.
• Funkcje administracyjne (urzędy powiatowe,
miejskie, komenda policji, straż miejska), natomiast
siedziba władz być może powinna ze względów
reprezentacyjnych pozostać w ratuszu.
• Sale dla organizacji pozarządowych oraz spotkań
społecznych, co-working.
• Przestrzenie dla studentów (raczej okolice
ul. Michejdy, pustostany niż sam teren Zampol).
Do przemyślenia
• Należy rozważyć czy budynek MZD jest
wartościowy i rozważyć jego wymianę / usunięcie
w celu całościowego, miejskiego kształtowania tej
przestrzeni.
DAWNY AMFITEATR
Funkcja parkingowa w tym miejscu byłaby zasadna,
ale wielu uczestników dostrzega jej uciążliwość w tym
miejscu, nieprzystawalność do idei przenoszenia
parkingów na obrzeża Śródmieścia i utratę innych
walorów tego miejsca. Z kolei funkcja kulturalna na
wolnym powietrzu może być konkurencyjna dla innych
przestrzeni (Rynek, pl. Teatralny) i bardzo uciążliwa

dla otoczenia. Większość uczestników zgadza się zaś,
że ważne jest utrzymanie w tym miejscu zieleni.
Możliwe funkcje:
• Miejsce dla młodych, którzy „wylewają się”
z pobliskich szkół i nie bardzo mają co ze sobą
zrobić (kultowe miejsce dla licealistów, głównie pory
poranne 9.20, 13.00 i długie przerwy śródlekcyjne).
Do przemyślenia program dla tej przestrzeni dla ludzi
młodych. Np. siłownie zewnętrzne na osiedlach nie
cieszą się popularnością, w Cieszynie nie ma jeszcze
mocnego trendu związanego z samorozwojem
i ruchem.
• Miejsce spotkań i rekreacji, spędzania wolnego czasu
w zieleni, spacerów z psem, takich miejsc w Cieszynie
brakuje.
• Przestrzeń aktywna, siłownia, sala ćwiczeń,
alternatywa miejsca na prowadzenie zajęć
wychowania fizycznego.
• Oszklony ogród botaniczny ze szkółką przyrodniczą.
REJON OLZY I AL. ŁYSKA
Bardzo
pozytywnie
oceniono
komplet
zaproponowanych rozwiązań, w szczególności:
• zwrócenie się miasta ku rzece – ciąg bulwarowy nad
Olzą, umożliwiający aktywne spędzanie czasu.
• dojście do wody i miejsca (schody) nad wodą.
• kładka pieszo-rowerowa (być może więcej niż jedna,
może nawet w większym rozmiarze z elementami
małej architektury, ławkami, utworzenie przestrzeni
aktywnej) łącząca Cieszyn i Czeski Cieszyn.
• uspokojenie ruchu: kierunek ruchu jest właściwy;
potrzebne jest spowalnianie ruchu (np. place
typu woonerf w rejonie planowanej kładki czy
w rejonie obecnego parkingu). Jest to ważne dla
aktywizowania nadbrzeży Olzy.
• odsłonięcie i wkomponowanie Młynówki.
Gabaryty, funkcje
• Większość uczestników skłania się do zabudowy
przy al. Łyska przy budynku dawnych łaźni, ale do
rozważenia gabaryty bryły (część osób przychyla się
do większej bryły, część preferuje większą przestrzeń
publiczną).
• Większość uczestników uważa za sensowną
lokalizację w tym miejscu hotelu (funkcja potrzebna,
możliwy przychód dla miasta).
• Do rozważenia małe hoteliki w nieruchomościach
przy ul. Przykopa.
Pozostałe uwagi:
• Wenecja Cieszyńska jest miejscem z potencjałem
artystycznym – do rozważenia wykorzystanie prac
studentów wydziałów plastycznych UŚ.
• Warto zwrócić uwagę na obszar przy Moście

Wolności, przy przejściu granicznym (teren poza
obszarem planu). Może zlokalizować w tym miejscu
plażę miejską?
CZARNY CHODNIK
• To miejsce jest bardzo zaniedbane, niebezpieczne
oraz wymagające uwagi i wskazane propozycje są
bardzo sensowne.
• Wzdłuż ulicy Czarny Chodnik powinno pozostać
maksymalnie dużo zieleni.
• Większość osób uważa, że Czarny Chodnik powinien
pełnić funkcję pieszo-rowerową, ale część zwraca
uwagę to ważne połączenie dworca z ul. Zamkową,
odciążające ul. Michejdy.
ZIELEŃ
Wszelkie zmiany, których efektem będzie zwiększenie
dostępności zieleni oceniono pozytywnie. Szczegółowe
rekomendacje:
• Nowy system zieleni miejskiej – połączenie
istniejących wysp zieleni, zapewnienie powiązania
dla migracji zwierząt.
• Określenie
dostępności
terenów
zielonych
przez ustalenie ich braków w danych obszarach,
kwartałach, ulicach.
• Wprowadzenie zieleni w ulice o szerszych pasach
drogowych (Limanowskiego, 3 Maja) lub jako
nawiązanie, rozwinięcie i uporządkowanie istniejącej
zieleni (Czarny Chodnik), odtworzenie zieleni
historycznej.
• Bardzo potrzebne jest rozpłytowywanie i nasadzenia
zieleni, najlepiej wszędzie gdzie to jest możliwe
przy ścianach budynków, tzw. przedogródki),
wprowadzanie parkletów oraz zieleni wertykalnej.
• Wskazano potrzebę parku, w którym będzie można
swobodnie wypoczywać w zieleni, np. rozkładając
koc, siadając na ławce. Zwrócono uwagę, że obecne
parki i skwery są przegęszczone, jest na nich zbyt
dużo drzew i brakuje otwartej przestrzeni oraz
miejsca dla ludzi.
• Kluczowe jest wprowadzenie jak największej ilości
zieleni uzupełnionej zdrojami (zmiany klimatyczne;
komfort życia podczas upałów).
• Zwiększenie powierzchni zieleni w Śródmieściu
(w różnej formie), z uwzględnieniem małej
architektury (m.in. ławek, wody), miejsc zabaw dla
dzieci oraz wybiegów dla zwierząt.
• Wprowadzenie powierzchni przepuszczalnych
i małej retencji.
• Podkreślenie znaczenia sadzenia roślin bezpośrednio
w gruncie, a nie w donicach (wyższa odporność
na trudne warunki, niższe koszty utrzymania/
nawadniania).
• Nasadzenia zieleni powinny być realizowane
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w wyniku inicjatyw mieszkańców, np. poprzez
konkursy.
• W ul. Głębokiej, przy Starym Targu i na Rynku
ze względów konserwatorskich i technicznych/
archeologicznych (piwnice podcieniowe) trudno
będzie zlokalizować klastyczne szpalery, ale np. na
Głębokiej mogłyby się pojawić pojedyncze drzewa.
• Pytanie, czy duże drzewa w wąskich ulicach nie
będą spowalniać przewietrzania (niska emisja),
dlatego sugestia wprowadzania niskiej zieleni w tych
miejscach.
Zwrócono także uwagę na:
• Potrzebę przyjęcia standardów kształtowania zieleni
w mieście.
• Uznanie ochrony zieleni/środowiska jako priorytet
przy sporządzaniu koncepcji i MPZP.
• Konieczność ochrony drzew na terenach
inwestycyjnych oraz konieczność ochrony drzew
okazowych.
• Problem kolizji drzew z terenami PKP od strony
Czarnego Chodnika – postulowano możliwość
wprowadzenia tam ponownie zieleni.
• Potrzeba tworzenia placów zabaw dla dzieci na
terenach zieleni.
MOBILNOŚĆ
Uwagi do ogólnej koncepcji uspokojenia ruchu
• Pozytywnie oceniono ograniczenie i uspokojenie
ruchu indywidualnego w Śródmieściu na rzecz ruchu
pieszego, rowerowego i komunikacji publicznej.
• Wprowadzenie stref zamieszkania/ stref ograniczenia
prędkości ruchu (30km/h) (nawet na całym terenie
objętym planem) zwiększy bezpieczeństwo
mieszkańców.
• Ważne jest wyprowadzenie ruchu ze Śródmieścia na
rzecz układu parkingów pierścieniowych oddalonych
za centrum, wyłączenie ruchu samochodowego
z centrum, sprawna komunikacja publiczna.
• Połączenia przestrzenne Cieszyna i Czeskiego
Cieszyna są kluczowe – to jeden organizm, w którym
ludzie ze sobą współpracują (kładki).
• Warto zastanowić się nad włączeniem w obsługę
transportową miasta taksówek i nad miejscami
postojowymi dla nich (może nie w ścisłym centrum)
– dobra organizacja transportu i ruchu jest bardzo
ważna.
• Poparcie dla rozwiązania parkingu na terenie MZD,
przy jednoczesnym ograniczeniu ruchu w centrum.
• Propozycja limitowania dostępności przez szlabany/
słupki, także celem eliminacji ruchu tranzytowego,
który odbywa się przez ulice Śródmieścia (Mennicza,
Głęboka).
• Ogólny postulat zabezpieczenia w obszarze planu

•

szerokości pasów drogowych umożliwiających
zachowanie parkowania i dojazd dostaw (pojedyncze
osoby
oczekiwały
zapewnienia
możliwości
parkowania i dostaw z rozładunkiem bezpośrednio
przed lokalem handlowym).
Potrzeba dokonania oceny, dla kogo projektowane
są miejsca parkingowe – wg jakich kryteriów, czyje
potrzeby zaspokoić i w jakim stopniu (wydaje się,
że w pierwszej kolejności dla mieszkańców, dalej
przedsiębiorców).

KOMUNIKACJA ROWEROWA
• Uregulowanie możliwości przemieszczania się na
terenie miasta ścieżkami rowerowymi, zapewnienie
ciągłości komunikacji - np. połączenie istniejących
odcinków, Stella – Czarny Chodnik – Czechy oraz
z dzielnicami/osiedlami wokół centrum.
• Należy rozważyć połączenie kładki rowerowej
w okolicy obszaru Michejdy z ul. Moniuszki
(nad ul. Liburnia).
• Propozycja poprowadzenia drogi dla rowerów wzdłuż
brzegu Olzy pod Mostem Przyjaźni, analogicznie jak
ma to miejsce pod Mostem Wolności.
• Połączenie ścieżek rowerowych al. Piastowska –
al. Łyska.
KOMUNIKACJA ZBIOROWA
• W zakresie poprawy komunikacji zbiorowej
niezbędna jest współpraca miasta i powiatu, oraz
Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, a także lobbowania
na rzecz zwiększenia liczby regularnych połączeń
kolejowych (np. do Bażanowic, Goleszowa, Skoczowa
i Bielska-Białej, np. odjazdy co 30/60 minut o stałych
porach).
• Podkreślono konieczność poprawy dostępności
transportu zbiorowego oraz likwidacji miejsc
parkingowych i uspokojenia ruchu z równoczesną
budową parkingów na zewnątrz.
• Potrzebne jest wygodne powiązanie komunikacją
miejską obszaru Śródmieścia z dworcem.
• Postulat zintegrowania planów komunikacji miejskiej
na obszarze Śródmieścia Cieszyna oraz centrum
Czeskiego Cieszyna.
• Warto pomyśleć o miejskich systemach rowerowych
i hulajnogach.
PARKINGI
• Miejska mapa parkingów jest zbyt słabo
eksponowana/rozreklamowana.
• Parkingi na obrzeżach Śródmieścia, np. na działce
należącej do miasta na ul. Katowickiej, nad
cmentarzem, z którego można byłoby szybko
dojechać do centrum nowymi autobusami; parking
ul. 3 Maja tylko z zielenią na dachu i bez wychodzenia

•
•

poza linię ulicy; przy ul. Michejdy pod Elimem, dla
ok. 100 samochodów, z zieloną ścianą od ulicy.
Parking przy Hali Sportowej tuż obok Wzgórza
Zamkowego jest bardzo słabo wykorzystywany,
choć dogodnie zlokalizowany.
Wielopoziomowy parking w miejscu garaży na
ul. Kiedronia będzie równoznaczny ze zniszczeniem
klimatu tej uliczki, a poza tym należy wyłączyć centrum
z nadmiernego ruchu kołowego – parking temu nie
będzie sprzyjał. Funkcja parkingowa w tym miejscu
byłaby zasadna, ale wielu uczestników dostrzega jej
uciążliwość w tym miejscu, nieprzystawalność do
idei przenoszenia parkingów na obrzeża Śródmieścia
i utratę innych walorów tego miejsca.

DO PRZEMYŚLENIA:
• W ciągu al. Łyska od 3 Maja do targowiska
powinien być utrzymany ruch dwukierunkowy w
celu zabezpieczenia dostaw, przy jednoczesnym
uspokojeniu ruchu.
• Bardzo uważnie należy podejść do wprowadzania
ruchu jednokierunkowego, by nie wprowadzić
chaosu.
• Propozycja rozważenia „cieszyńskiego sky walk” –
systemu kładek pieszo-rowerowych w miejscach
znacznych różnic terenu.
• Bardzo sensowna byłaby możliwość rezygnacji
z estakady w rejonie Zamku w przypadku realizacji
parkingu na terenie MZD.
• Niezbędne jest wprowadzenie estetycznych toalet
publicznych i elementów małej architektury (ławki,
szczególnie na Rynku, gdzie większość miejsc, gdzie
można usiąść to miejsca prywatne, odpłatne), siłowni
plenerowych (w szczególności w rejonie al. Łyska,
nad rzeką).
• Ważnymi ulicami do rewitalizacji są ulice Kluckiego
i Schodowa. Konieczne działania mające na celu
remonty, dodanie zieleni, poprawę bezpieczeństwa,
dodanie
możliwości
wprowadzenia
murali
ul. Kluckiego.
• Należy przeanalizować kwestię dostosowania miasta
dla potrzeb osób z ograniczeniami w poruszaniu się.
• Oprócz placów zabaw dla dzieci, w Cieszynie
brakuje także miejsc dedykowanych zwierzętom
(jedyne miejsce dla wyprowadzania psów znajduje
się w Czeskim Cieszynie, ale nie jest to najwyższy
standard).
• Należy dbać o estetykę przestrzeni miejskiej:
likwidować graffiti, wprowadzać murale i inne formy
miejskiej sztuki.
RYNEK
Obecnie i w prezentowanych do tej pory planach Rynek
pozostaje „betonową pustynią”, z której trudno korzystać

w okresie letnim („to patelnia”), a miejsca dostępne do
siedzenia to w większości prywatne ogródki kawiarni.
Na Rynku powinna pojawić się zieleń – drzewa, zieleń
i stacje wodne; jeśli nie drzewa, to boksy z zielenią.
To powinien być Rynek przyjazny dla odpoczynku
wewnątrz miasta.
INNE PROPOZYCJE
• Przystań kajakowa w okolicy łaźni cesarskich.
• Parki edukacyjne, przystanki historyczne audio
w przestrzeni Starego Miasta.
• Poszukiwanie
funkcji
dla
obiektów
niewykorzystywanych – propozycja oddawania ich
w użytkowanie stowarzyszeniom/organizacjom
działającym w mieście.
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została poprzez schematy wyjaśniające
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i
wykonawczych,
w
szczególności:
schemat przestrzeni publicznych, typologii
zieleni, propozycji wprowadzania nowej
zabudowy – wypracowany przy współpracy
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
oraz schematy z zakresu komunikacji
z uwzględnieniem uspokojenia ruchu,
transportu publicznego, ruchu rowerowego
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pieszego,
jak
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powiązań
zewnętrznych, w tym transgranicznych.
W niniejszym raporcie zwrócono uwagę
również na szczególne obszary rozwojowe,
dla
których
wskazano
kierunkowe,
szczegółowe rozwiązania z pokazaniem
wizualizacji akwarelowych.
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SCHEMAT UKŁADU PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
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publicznych uwzględniający powiązania
z otoczeniem, w tym z Czeskim Cieszynem,
jak
również
połączenia
przestrzeni
publicznych z obiektami usług użyteczności
publicznej i pierzejami usług komercyjnych.

NIA

Przestrzenie publiczne zostały podzielone
na
przestrzenie
placów
miejskich
i wprowadzenie strefy zamieszkania,
w których uprzywilejowany jest ruch pieszych
i rowerzystów oraz pozostałe przestrzenie
publiczne, w których piesi poruszają się po
wydzielonych przestrzeniach chodników.
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1. Proponowana możliwość przekształceń
obecnej zabudowy na funkcje usługowe,
więcej na str. 12 .
2. Propozycja wykształcenia placu miejskiego
z częścią parkową z elementami wodnymi
i miejscami dla rekreacji i odpoczynku.
3. Propozycja realizacji ogólnodostępnego
parkingu wielokondygnacyjnego po drugiej
stronie terenu kolejowego, na terenie
będącym we władaniu Miejskiego Zarządu
Dróg.
4. Propozycja lokalizacji kładki pieszorowerowej
nad
torami,
łączącej
również garaż wielokondygnacyjny (3)
z adaptowanym budynkiem usługowym,
obecnego Zampolu (1). .
5. Proponowane nowe kwartały zabudowy
zaprojektowane z zachowaniem osi
widokowych na Wzgórze Zamkowe oraz
Browar.
6. Propozycja
utrzymania
istniejącej
linii
zabudowy
dla
docelowego
zagospodarowania
przy
zachowaniu
możliwości utrzymania w planie funkcji
wynikających
z
wydanych
decyzji
o warunkach zabudowy – więcej na str. 12.
7. Propozycja powiększenia parku przy
kościele Świętej Trójcy o fragment
działki
sąsiedniej
oraz
fragment
działki będącej obecnie we władaniu
Przedszkola Publicznego nr 1 w Cieszynie.
Proponowane powiększenie parku pozwoli
na wytworzenie przestrzeni rekreacyjnej,
która będzie mogła służyć wszystkim
mieszkańcom
Śródmieścia,
zarówno
dzieciom, młodzieży, jak i osobom dorosłym
czy starszym – więcej na str. 31.
8. Zapewnienie możliwości wytworzenia
drugiej linii zabudowy jako pierzei wzdłuż
nowopowstałego terenu zieleni.
9. Propozycja przedłużenia ścieżki rowerowej
i wykształcenia wygodnego połączenia
pieszego z rejonu Dworca PKP do
ul. Zamkowej.
10. Propozycja
realizacji
budynku
wielofunkcyjnego z ogólnodostępnym
parkingiem podziemnym i nadziemnym
wykorzystując różnicę wysokości terenu
na działce należącej do Gminy Cieszyn
wraz z wytworzeniem terenu zieleni na
stropodachu – więcej na str. 13.
11. Propozycja lokalizacji ogólnodostępnego
terenu zieleni urządzonej z możliwością
realizacji kubatury podziemnej – więcej na
str. 13.
12. Propozycja
przekształcenia
placu
Ks.
Londzina
w
celu
poprawy
bezpieczeństwa dla dzieci wychodzących
ze szkoły – w nawiązaniu do historycznego
rozwiązania.
13. Przywrócenie pierwotnej granicy zieleni na
Placu Teatralnym - więcej na str. 34.
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KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA – OBSZAR PRZY UL. MICHEJDY

UL. KLUCKIEGO

Jako jeden z kluczowych obszarów
rozwojowych wymagających kompleksowych
przekształceń wskazano obszar pomiędzy
ulicami Michejdy i Czarny Chodnik.

UL. BENEDYKT

YŃSK A

UL. MICHEJDY

UL. CZARNY CH

ODNIK

Propozycja przekształceń tego obszaru
opiera się na wytworzeniu przyjaznej
przestrzeni
publicznej:
placu
wraz
z zieleńcem oraz uzupełnieniu kwartałów
zabudowy z wytworzeniem pierzei ulic
Czamy Chodnik, Michejdy i Benedyktyńskiej.
Przestrzeń tę proponuje się połączyć
z Dworcem PKP Cieszyn wygodnym ciągiem
pieszym i ścieżką rowerową. Podstawą
zmian w przestrzeni publicznej jest zmiana
funkcji magazynowo - przemysłowej
budynku obecnego Zampolu na funkcje
usługowe, w szczególności usług biurowych,
administracji, przestrzeni co-workingowych,
niedużych sal konferencyjnych na spotkania
stowarzyszeń czy firm. Lokalizacja takich
funkcji sprzyjać będzie ożywieniu tej
części Śródmieścia. Na etapie sporządzenia
projektu MPZP rekomenduje się wprowadzić
zapis o nieprzeznaczaniu tego terenu na
funkcje handlu wielkopowierzchniowego.
Wytwarzając przyjazną przestrzeń publiczną
zadbać
należy
o
wyeksponowanie
zabytkowego budynku dawnej Strzelnicy
ze znalezieniem docelowej funkcji dla
zaadaptowanego obiektu.
Przy
ulicach
Czarny
Chodnik,
Benedyktyńskiej i Michejdy proponuje się
docelowo wyznaczyć pełnowartościowe
kwartały
zabudowy
z
możliwością
utrzymania w planie funkcji wynikających
z wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
do momentu zmian inwestycyjnych.
Na etapie sporządzenia MPZP należy
zweryfikować odległość linii zabudowy
od torów kolejowych, którą proponuje sie
poprowadzić w linii istniejących budynków.
Całość
przekształceń
obszaru
przy
ul. Michejdy wspierana będzie przez
realizację
ogólnodostępnego
parkingu
wielokondygnacyjnego po drugiej stronie
terenu kolejowego, na terenie będącym
we władaniu Miejskiego Zarządu Dróg.
Proponuje się, aby parking ten połączony
został z przekształconym budynkiem
obecnego Zampolu kładką pieszo-rowerową
nad torami. Kładka pieszo-rowerowa
stanowiłaby główne połączenie dwóch stron
miasta aż do ul. Liburnia czy ul. Moniuszki.
Określenie dokładnej lokalizacji i gabarytów
budynku
wymaga
dalszych
analiz
i sporządzenia odrębnego opracowania.
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KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA – OBSZAR PRZY UL. MICHEJDY I UL. KIEDRONIA
Jako kolejny obszar o dużym potencjale
wskazano
wnętrze
kwartału
przy
ul.
Kiedronia.
Zaproponowano
tam
lokalizację
ogólnodostępnego
terenu
zieleni urządzonej, który służyć będzie
mieszkańcom i użytkownikom Śródmieścia
Cieszyna.
Zakłada się również możliwość realizacji
kubatury
podziemnej.
Miejsce
to
sprawdziłoby się dobrze jako hala sportowa,
sale konferencyjne, hala widowiskowa
(jako alternatywa imprez publicznych
odbywających się np. na Rynku), czy sale
wielofunkcyjne.
W momencie realizacji inwestycji należy
zadbać o wyeksponowanie historycznego
muru miejskiego stanowiącego ogromną
wartość tego miejsca.
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Istniejące tam miejsca postojowe proponuje
się przenieść i zrealizować w ramach nowego
obiektu przy skrzyżowaniu ulic Michejdy
i Bóżniczej.

UL

. BÓ

ŻN

Zaproponowano
również
uzupełnienia
pierzei ul. Bóżniczej w miejscu występowania
tzw. „ślepych ścian”. Budynki swoją kubaturą
i wysokością powinny nawiązywać do
budynków sąsiednich.

W miejscu obecnego parkingu naziemnego
zaproponowano lokalizację trzykondygnacyjnego
budynku wielofunkcyjnego, z podwyższeniem
przy skrzyżowaniu ulicy Michejdy z Bóżniczą do
czterech kondygnacji w celu wytworzenia pierzei
ulic.
Ideowy przekrój umieszczony poniżej
przedstawia
pomysł
wykorzystania
różnic w terenie do stworzenia parkingu
wielokondygnacyjnego
(częściowo
podziemnego
i
nadziemnego)
przy
równoczesnym
wytworzeniu
aktywnej
pierzei usługowej od ul. Michejdy oraz
stworzeniu przyjaznej przestrzeni zielonej
dla mieszkańców Cieszyna na stropodachu.
Na wyższych kondygnacjach budynku od
ul. Michejdy mogą znaleźć się zarówno
mieszkania, jak i biura.
Przy
projektowaniu
wielofunkcyjnego
budynku należy przewidzieć możliwość
posadzenia na stropodachu zieleni, tj.
zapewnić min. 1m gruntu na stropodachu.
Należy również wyeksponować odpowiednio
historyczny mur miejski.

MUR MIEJSKI

UL. MIC

HE JDY

SCHEMATYCZNY PRZEKRÓJ OBIEKTU WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. MICHEJDY

INSPIRACJE DOT. OBIEKTU PRZY UL. KIEDRONIA

UL. MICHEJDY

Gammel Hellerup High School, Dania - hala sportowa
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KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA – OBSZAR PRZY AL. ŁYSKA
AL. ŁYSKA – STAN ISTNIEJĄCY
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PROPOZYCJE ZMIAN PRZEKROJU ULICY (A - A’)
SKALA 1:500
RYNEK

PRZ

4. Propozycja stworzenia zielonego placu/
parku kieszonkowego przy ul. Młyńska
Brama (więcej na str. 17).
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7. Propozycja realizacji kładki pieszorowerowej łączącej Polskę i Czechy. Kładka
została również wskazana w podobnej
lokalizacji w dokumentach planistycznych
w Czeskim Cieszynie.
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GRANICE OBSZARU OPRACOWANIA
GRANICE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

WA

PROPONOWANE LOKALIZACJE NOWEJ
ZABUDOWY I UZUPEŁNIEŃ ZABUDOWY
PROPONOWANE POLA DLA LOKALIZACJI
BUDYNKÓW/KUBATUR (PODZIEMNYCH/
NADZIEMNYCH)
ISTNIEJĄCE BUDYNKI USŁUG PUBLICZNYCH

9

POZOSTAŁE BUDYNKI ISTNIEJĄCE
PROPONOWANA STREFA ZAMIESZKANIA
- TYPU WOONERF

8. Zapewnienie
możliwości
stworzenia
w
przyszłości
pełnowartościowego
kwartału wytwarzającego pierzeję wzdłuż
al. Łyska.
9. Propozycja zmiany zagospodarowania
obszaru
dawnego
amfiteatru
na
parking podziemny z terenem zieleni na
stropodachu wraz z możliwością budowy
obiektów służącym aktywizacji społecznej
– więcej na str. 18.
10. Propozycja
uzupełnienia
zabudowy
wzdłuż ul. Przykopa, w tym lokalizacja
obiektu
połączonego
z
nowym
zagospodarowaniem obszaru dawnego
amfiteatru.

ISTNIEJĄCE TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
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5. Propozycja przekształceń brzegu rzeki na
funkcjonalne bulwary służące rekreacji
mieszkańców.
6. Propozycja ukształtowania zieleńca przy
Karczmie z wykorzystaniem m.in. działki
miejskiej.

12,21 m
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2. Wytworzenie zielonego
placu
jako
przestrzeni rekreacyjnej zachęcającej do
aktywności wzdłuż rzeki (więcej na str. 16).
3. Propozycja lokalizacji reprezentacyjnego
budynku np. o funkcji hotelu w połączeniu
z budynkiem Łaźni Cesarskich (więcej na
str. 6).
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AL. ŁYSKA

UL

ME

1. Propozycja przekształcenia al. Łyska na
odcinku ul. Zamkowa – ul. Schodowa
na
ulicę
jednokierunkową
wraz
z wprowadzeniem strefy zamieszkania
(obok
zamieszczono
przykładowe
proponowane
przekroje
ulicy)
z wydzieleniem większej przestrzeni
dla pieszych i rowerzystów i zieleni,
z wydzielonym kontrapasem rowerowym
(2) oraz dopuszczonym kontraruchem
rowerowym (1).

PROPONOWANE TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
DRZEWA PROJEKTOWANE
DRZEWA ISTNIEJĄCE
ISTNIEJĄCE I PROPONOWANE ŚCIEŻKI
ROWEROWE I PASY ROWEROWE
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75

100m
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KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA – OBSZAR PRZY AL. ŁYSKA
Jako kolejny obszar rozwojowy wskazano
obszar wzdłuż al. Łyska, w którym
priorytetem jest stworzenie przyjaznej
przestrzeni publicznej i otwarcie miasta ku
rzece.

UL

.P

Y
RZ

PA
KO

Będzie to możliwe poprzez uspokojenie
ruchu – wprowadzenie strefy zamieszkania,
odzyskanie większej przestrzeni dla pieszych
i rowerzystów – wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego,
oraz
wytworzenie
bulwarów umożliwiających mieszkańcom
spędzanie wolnego czasu nad wodą.
Elementem, który dodatkowo wpłynie na
atrakcyjność tej części Śródmieścia jest
propozycja lokalizacji budynku np. o funkcji
hotelowej w połączeniu z Łaźniami
Cesarskimi (więcej na str. 16).

AL. ŁYSKA

U
L.
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M
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A
W
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KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA – OBSZAR PRZY AL. ŁYSKA
Aby zwiększyć atrakcyjność przestrzeni
tuż przy rzece i stworzyć reprezentacyjną
przestrzeń przyjazną dla mieszkańców
i użytkowników Cieszyna, wskazano
możliwości
lokalizacji
budynku
o
przykładowej
funkcji
hotelowej
w połączeniu z budynkiem Łaźni Cesarskich
z garażem podziemnym.
Zakłada się realizację budynku wysokością
nawiązującego do sąsiednich budynków,
z przeszklonym otwartym ogólnodostępnym
parterem, który zapraszał będzie do
kierowania się na brzeg Olzy. Na etapie
sporządzania koncepcji wielobranżowej
bądź
projektu
budowlanego
należy
przeanalizować i zaproponować przełożenie
istniejącej infrastruktury technicznej.
Przed
budynkiem
zaproponowano
lokalizację
zielonego
placu/zieleńca
(więcej na str. 32) wraz ze szpalerem drzew
przerwanym w miejscu wyłaniającego się
widoku na rzekę w dół od ul. Zamkowej.
Uspokojenie
ruchu
samochodowego,
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
umożliwi uwolnienie większej przestrzeni
dla pieszych i rowerzystów, co umożliwi
dodatkowo
bezpieczne
korzystanie
z przestrzeni rekreacyjnych wzdłuż rzeki –
bulwarów – więcej na str. 36.

STAN ISTNIEJĄCY

INSPIRACJE

Bulwar w Lublanie, Słowenia

Bulwar w Siegen, Niemcy
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KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA – OBSZAR PRZY AL. ŁYSKA – UL. MŁYŃSKA BRAMA
Istotnym miejscem, które może stać się
reprezentacyjną przestrzenią zapraszającą
do zwiedzania miasta, jest obszar przy
ul. Młyńska Brama. Po przeanalizowaniu
tarasowego układu miasta w widoku od
strony rzeki Olzy zaproponowano lokalizację
w tym miejscu parku kieszonkowego,
który uzupełniałby funkcję rekreacyjną
zaproponowaną
wzdłuż
bulwarów
i zapraszałby do dalszego zwiedzania
Cieszyna – kierowałby wzrok i ruch pieszy
w kierunku Starego Miasta.
Zaproponowany zielony plac stanowiłby
ponadto reprezentacyjne miejsce na osi
proponowanej kładki pieszo-rowerowej
z Czeskim Cieszynem. Kładka ta wskazana
została
również
w
dokumentach
planistycznych w Czechach.
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WARTOŚCIOWY TARASOWY UKŁAD MIASTA
W WIDOKU OD STRONY RZEKI OLZY
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KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA – OBSZAR DAWNEGO AMFITEATRU

LEGENDA
GRANICE OBSZARU OPRACOWANIA
GRANICE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH
PROPONOWANE LOKALIZACJE NOWEJ
ZABUDOWY I UZUPEŁNIEŃ ZABUDOWY
PROPONOWANE POLA DLA LOKALIZACJI
BUDYNKÓW/KUBATUR (PODZIEMNYCH/
NADZIEMNYCH)
POZOSTAŁE BUDYNKI ISTNIEJĄCE
PROPONOWANA STREFA ZAMIESZKANIA
- TYPU WOONERF
ISTNIEJĄCE TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
PROPONOWANE TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ

DRZEWA PROJEKTOWANE
DRZEWA ISTNIEJĄCE
PROJEKTOWANY PARKING PODZIEMNY
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Obszar ten posiada duży potencjał na
wielofunkcyjne
zagospodarowanie.
W koncepcji zaproponowano lokalizację
garażu podziemnego z terenem zieleni
na dachu. Jako dodatkową uzupełniającą
funkcję wskazano możliwość realizacji
kubatury nadziemnej przeznaczonej na
funkcje usług społecznych.
Teren ten zlokalizowany jest w otoczeniu
szkół i będzie mógł stanowić przestrzeń dla
młodzieży, w której w wolnym czasie i po
zajęciach młodzież będzie mogła spędzać
wolny czas.

POZOSTAŁE TERENY ZIELENI

P

Jako kolejny obszar rozwojowy wskazano
obszar dawnego amfiteatru, który obecnie
zagospodarowany
jest
jako
parking
naziemny.

50 m

Podczas warsztatów wskazano następujące
pomysły na funkcje tej przestrzeni:
•

STAN ISTNIEJĄCY - PARKING TERENOWY

•
•
•
•
•

Park,
przestrzeń
publiczna
nad
parkingiem
Miejsce aktywnego wypoczynku
Ogród botaniczny
Ogród sensoryczny
Wielofunkcyjny obiekt kultury, kawiarnie,
sale spotkań dla mieszkańców i młodzieży
Miejsce na spacery z psem

INSPIRACJE

Ogród na dachu budynku Uniwersytetu Paryskiego, Paryż, Francja

Nantes, Francja

Szpitalny ogród sensoryczny na dachu parkingu, Kopenhaga, Dania
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KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA – PRZEDMIEŚCIE GÓRNE, CZĘŚĆ PÓŁNOCNA
TEREN STACJI BENZYNOWEJ – PROPOZYCJA
PRZEKSZTAŁCEŃ
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UL. KORFANTEGO

UL. KORFANTEGO

2. Propozycja
docelowego
domknięcia
kwartału, co znacząco poprawi jakoś
przestrzeni i umożliwi wytworzenia pierzei
usługowych w momencie podjęcia decyzji
o zmienia zagospodarowania. Wskazuje się
możliwość lokalizacji obiektu handlowego
w parterze kwartału.
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3. Propozycja docelowego kształtowania
kwartału w momencie podjęcia decyzji
o
zmianie
zagospodarowania
na
wskazanym terenie.
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4. Propozycja
domknięcia
kwartału
z wytworzeniem pierzei usługowych.
5. Propozycja wprowadzenia zieleni w ulicach
– więcej na str 34-36.

O

6. Wskazanie
Skweru
Różanego
wartościowego
terenu
zieleni
zachowania.
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do

7. Wskazanie nakazu zachowania i utrzymania
istniejących terenów zieleni z możliwością
dalszego jej kształtowania i tworzenia
przyjaznych przestrzeni zielonych służących
rekreacji.

UL
UL

GRANICE OBSZARU OPRACOWANIA
GRANICE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH
PROPONOWANE LOKALIZACJE NOWEJ
ZABUDOWY I UZUPEŁNIEŃ ZABUDOWY
PROPONOWANE POLA DLA LOKALIZACJI
BUDYNKÓW/KUBATUR (PODZIEMNYCH/
NADZIEMNYCH)
ISTNIEJĄCE BUDYNKI USŁUG PUBLICZNYCH

8. Planowany obiekt handlowo-usługowy
zgodnie z informacjami uzyskanymi od
Urzędu Miasta w Cieszynie - pozostaje
do przeanalizowania z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.

POZOSTAŁE BUDYNKI ISTNIEJĄCE
PROPONOWANA STREFA ZAMIESZKANIA
- TYPU WOONERF
ISTNIEJĄCE TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
PROPONOWANE TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
POZOSTAŁE TERENY ZIELENI
DRZEWA PROJEKTOWANE
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1. Na terenie obecnej stacji benzynowej
przedstawiono
docelową
propozycję
zagospodarowania
z
budynkami
mieszkalnymi
bądź
usługowymi
oraz
terenem
zielonym.
Wskazane
przekształcenia będą możliwe w momencie
podjęcia decyzji o przeniesieniu bądź
likwidacji stacji benzynowej – która do tego
momentu będzie mogła funkcjonować wg
stanu istniejącego. Na etapie sporządzenia
projektu
MPZP
należy
zastosować
odpowiednie
zapisy,
umożliwiające
docelowe kształtowanie terenu przy
równoczesnym zachowaniu możliwości
istnienia obecnej funkcji, jaką jest stacja
benzynowa.

DRZEWA ISTNIEJĄCE
ISTNIEJĄCE ŚCIEŻKI ROWEROWE
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KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA – PRZEDMIEŚCIE GÓRNE, CZĘŚĆ POŁUDNIOWA
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PLAC WOLNOŚCI – PROPOZYCJA PRZEKSZTAŁCEŃ
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2. Wprowadzenie możliwości zabudowy na
terenie Kościoła Jezusowego nawiązującej
do kubatur budynków sąsiednich – więcej
na str 25.
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6. Wskazanie możliwości budowy obiektów
sportowych i edukacyjnych na terenach
usług oświaty – więcej na str. 24-25.
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GRANICE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH
PROPONOWANE LOKALIZACJE NOWEJ
ZABUDOWY I UZUPEŁNIEŃ ZABUDOWY
PROPONOWANE POLA DLA LOKALIZACJI
BUDYNKÓW/KUBATUR (PODZIEMNYCH/
NADZIEMNYCH)
PROPONOWANA NIEPRZEKRACZALNA LINIA
ZABUDOWY
ISTNIEJĄCE BUDYNKI USŁUG PUBLICZNYCH
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OG
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POZOSTAŁE BUDYNKI ISTNIEJĄCE

UL

4. Propozycja uzupełnień zabudowy przy
ul. Jordana i Miarki, w tym zapewnienie
możliwości
rozbudowy
budynku
przedszkola i przedłużenie ulicy Jordana do
ul. Miarki.
5. Propozycja zagospodarowania kwartału
pomiędzy ulicami 3 maja, Stalmacha,
Świeżego i Miarki zgodnie z wytycznymi
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków –
więcej na str 24.
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3. Połączenie poszczególnych części terenów
zieleni i stworzenie większego zespołu
służącego mieszkańcom i użytkownikom
Cieszyna – więcej na str. 31.
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1. Uzupełnienia
kwartału
pomiędzy
ulicami Solną, Bielską i Górną z możliwie
jak
największym
zachowaniem
czy podkreśleniem osi widokowych na
Kościół Jezusowy.

7. W koncepcji wskazano lokalizację parku
kieszonkowego przy ul. Plac Wolności,
jednakże w przypadku podjęcia decyzji
o zawężeniu ulicy Pl. Wolności, jak
zilustrowano na schemacie obok, wskazuje
się możliwość odtworzenia wyburzonego
budynku. Na decyzję mają wpływ
zarówno kwestie własnościowe (droga
we władaniu powiatu), komunikacyjne
(trasa do przejazdu granicznego i decyzja
dot. budowy obwodnicy po południowej
stronie Cieszyna) – więcej na str. 43-47.
Rozwiązanie to, jeśli z różnych względów
nie będzie mogło znaleźć odzwierciedlenia
w ustaleniach MPZP, należy rozważyć
ponownie przy kolejnych zmianach
dokumentów planistycznych (Studium
i MPZP).
8. Propozycja wprowadzenia zieleni w ulicach
– więcej na str 34-36.
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ZAGADNIENIA DOT. OCHRONY ZABYTKÓW
OCHRONA KONSERWATORSKA
Ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe
od lat 50 XX wieku trwa proces obejmowania zabytków
Cieszyna prawną ochroną konserwatorską.
W granicach objętych projektem miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
znajduje
się
obecnie 89 zabytków wpisanych do rejestru zabytków
(2 w procedowaniu). Większość obszaru objętego
projektem planu jest chroniona na mocy decyzji z dnia
27. 04. 2018 roku w sprawie wpisu do rejestru zabytków
historycznego układu urbanistycznego miasta Cieszyn
(nr rej. A/317/2018). Warto jednak przypomnieć, iż miasto
Cieszyn zostało po raz pierwszy uznane za zabytek w roku
1953.
W Gminnej Ewidencji Zabytków, na obszarze objętym
MPZP, wg stanu z października 2019 roku, ujęto 432 zabytki
(obiekty kubaturowe, obiekty małej architektury, obszary
zieleni urządzonej) oraz 1 stanowisko archeologiczne
– średniowieczny układ lokacyjny miasta w granicach
fortyfikacji miejskich – murów i fosy (obszar AZP 109-44,
numer st. na obszarze 17, numer st. w miejscowości 13).

WNIOSKI/WARUNKI KONSERWATORSKIE
Istotne wnioski konserwatorskie są zawarte w decyzji
o wpisie do rejestru zabytków historycznego układu
urbanistycznego miasta Cieszyn z dnia 27.04.2018,
nr rej. A/317/2018, w której wskazuje się na konieczność
utrzymania
zachowanej
struktury
przestrzennej
i architektonicznej miasta dla przyszłych pokoleń, ale również
dbałość o jego harmonijny rozwój z poszanowaniem tradycji
miejsca, eksponowaniem jego najcenniejszych elementów,
właściwym utrzymaniem relacji przestrzennych i estetyki
całej przestrzeni.
Na mocy decyzji ochroną prawną objęto wskazaną
w treści decyzji przestrzeń ukształtowaną historycznie,
łączącą różnorodne elementy oraz ich wzajemny układ
względem siebie. Ochronie podlega wartość niematerialna
tj. koncepcje planistyczne jakie ukształtowały na przestrzeni
stuleci układ miasta, jak również wartości materialne, czyli
elementy współtworzące ten układ, takie jak ukształtowanie
terenu, parcele, drogi, ulice, place, cieki wodne, wygląd
zewnętrzny budynków i budowli, w tym małej architektury,
formy komponowanej zieleni, oraz wzajemne relacje między
nimi. Inaczej mówiąc, ochronie podlegają te czynniki, które
ukształtowały i które wpływają na rozplanowanie, wygląd,
estetykę i walory widokowe przestrzeni miejskiej.
Jako najwartościowszą zabudowę miasta decyzja wymienia
te wokół głównych placów Starego Miasta i wychodzących
z nich ulic. Wysokie walory krajobrazowe i architektoniczne
posiadają ulice Głęboka, Mennicza, Ratuszowa, Zamkowa,
Szersznika, Nowe Miasto, Sejmowa.
W decyzji wymienia się Górę Zamkową jako główną
dominantę miasta oraz ewangelicki kościół Jezusowy jako
wyraźną dominantę Górnego Przedmieścia i architektoniczne
zamknięcie widoku z Górnego Rynku.
Podkreślone zostało również to, iż integralnym elementem
kompozycyjnym układu miasta są obiekty małej architektury,
figury i krzyże przydrożne, a istotnym elementem
funkcjonalno-przestrzennym układu miasta jest zieleń
komponowana, która jest dopełnieniem i tłem dla architektury
oraz urozmaiceniem w sposobie zagospodarowania.

Zaakcentowano fakt, iż historyczny układ urbanistyczny
Cieszyna ma charakter niejednorodny i składa się
z elementów nawarstwiających się przez wieki, a które
obecnie tworzą całość oraz to, że o wartości układu jako
całości świadczy to na ile te nawarstwienia są zachowane
i czytelne.
Co istotne w kontekście prac nad projektem planu,
w decyzji dopuszcza się realizację inwestycji pod warunkiem,
że nie umniejszą one wartości założenia miejskiego, tzn. nie
wpłyną niekorzystnie na wygląd brył i elewacji zabudowy oraz
obiektów współtworzących układ, nie zaburzą czytelności
jego rozplanowania i zagospodarowania (w tym terenów
zielonych), wzajemnych relacji przestrzennych, kompozycji,
przebiegu ulic, kształtów działek itp.
W odniesieniu do prac nad projektem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
śródmieścia Cieszyna, Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków określił wnioski/warunki konserwatorskie,
które
dotyczą
zabytkowego
zasobu,
ochrony
konserwatorskiej, stref konserwatorskich, zagadnień
archeologicznych i zieleni (Pismo Kierownika Delegatury
w Bielsku-Białej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Katowicach skierowane do Urzędu Miasta Cieszyn;
B-NR.5183.356.2020.TW, RPW 7193/2020 z dnia 05.06.2020)
- pismo stanowi załącznik do raportu.
W piśmie podano wykaz zabytków wpisanych do rejestru
zabytków na dzień 05.06.2020, poinformowano również
o toczącym się postępowaniu w odniesieniu do jednego
obiektu. W toku prac skierowano do WUOZ w Katowicach,
Delegatury w Bielsku-Białej wniosek w sprawie wyjaśnienia
granic wpisu do rejestru zabytków w odniesieniu do
obiektów i obszarów na terenie objętym projektem mpzp
dla śródmieścia Cieszyna (pismo z dnia 23.11.2020). Granice
większości obiektów i obszarów zostały wyjaśnione
w piśmie WUOZ w Katowicach, Delegatury w Bielsku-Białej
z dnia 08.02.2021; dla 16 zabytków wyjaśnianie granic jest
w toku.
Zasób zabytków ujętych w Wojewódzkiej i Gminnej
Ewidencji Zabytków zostanie poddany aktualizacji na
ostatnim etapie prac nad projektem MPZP. W piśmie
WUOZ w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej
wskazano ponadto obiekty o charakterze zabytkowym,
które powinny być objęte ochroną:
• budynek dawnej łaźni miejskiej przy ul. Zamkowej 2,
• fontanna wraz z rzeźbą św. Floriana na Rynku (stan
aktualny - GEZ/21.07.2012: figura św. Floriana),
• relikty historycznych murów miejskich,
• historyczne kamienne mury oporowe starówki
(stan aktualny - GEZ/21.09.2012: Mur oporowy wraz
z ul. Przykopa na odcinku między ul. Zamkową a
Młyńską Bramą)
Budynek dawnej łaźni miejskiej oraz fontanna na rynku
powinny zostać ujęcie w Gminnej Ewidencji Zabytków,
dla reliktów historycznych murów miejskich oraz
historycznych, kamiennych murów oporowych starówki
powinna powstać dodatkowa analiza weryfikująca
i waloryzująca ten zasób w celu ujęcia w Gminnej Ewidencji
Zabytków.
Wskazano również konieczność wyznaczenia w projekcie
MPZP czytelnych stref konserwatorskich:
• Stare Miasto w granicach dawnych murów miejskich
i fosy

• Historyczne Przedmieścia miasta Cieszyna.
Określono także warunki konserwatorskie dla stref
odnoszące się m.in. do: nowej zabudowy, obiektów
istniejących (m.in.: doświetlenie, ocieplenie, stolarka
okienne i drzwiowa, dachy, tynki, witryny meblowe,
instalowanie urządzeń teletechnicznych), nawierzchni, czy
parkingów. Wskazano również zasady obowiązujące dla
zabytkowych kapliczek, figur i krzyży przydrożnych (zasób
ujęty w GEZ).
Na etapie opracowania koncepcji rozwoju Śródmieścia
Cieszyna, odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone
kwestii stref konserwatorskich ze szczególnym
uwzględnieniem ich roli i granic (16.03.2021); proces
wyznaczenia stref konserwatorskich jest w toku.
W odniesieniu do problematyki archeologicznej, w piśmie
WUOZ w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej
wymieniono stanowisko archeologiczne podlegające
ochronie prawnej oraz opisano zasady ochrony zabytków
archeologicznych. Wskazano konieczność wyznaczenia
strefy ochrony konserwatorskiej „OW” (obserwacji
archeologicznej) wokół stanowiska archeologicznego
podlegającego ochronie, która powinna obejmować
historyczne przedmieścia Cieszyna. Zwrócono uwagę
na miejsca o potencjalnych znaczeniu archeologicznym
i wartościach historycznych (dawny klasztor Franciszkanów
przy ob. ul. dr Jana Michejdy 20 oraz obszary lokalizacji
dawnych bram miejskich).
Ostatnim istotnym zagadnieniem konserwatorskich
podejmowanym w piśmie jest ochrona zabytkowej zieleni,
cmentarzy i parków, opisana w odrębnej części raportu.

UZUPEŁNIENIA/ WPROWADZENIE
ZABUDOWY
W ramach prac nad koncepcją rozwoju śródmieścia
Cieszyna za najważniejsze zagadnienie konserwatorskie
uznano możliwość uzupełnienia lub wprowadzenia nowej
zabudowy. Lokalizacje, które brano pod uwagę w procesie
analiz i dyskusji wynikały z:
• opracowań przekazanych przez Urząd Miasta
w Cieszynie,
• własnych analiz urbanistycznych pracowni MAU,
• postulatów sformułowanych w czasie warsztatów,
• wniosków właścicieli.
W odniesieniu do nowej zabudowy na terenie
historycznego śródmieścia, w granicach objętych prawną
ochroną konserwatorską na mocy decyzji o wpisie do
rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego
miasta Cieszyn oraz decyzji dotyczących poszczególnych
zabytków, we wspomnianym powyżej piśmie
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków określono
następujące warunki ogólne:
• Nowe obiekty na terenach wskazanych w planie
powinny być zharmonizowane z kompozycją
zabytkowego zespołu zabudowy w zakresie skali, bryły,
detalu architektonicznego i wykończenia elewacji
• W odniesieniu do uzupełniania zabudowy pierzei
ulic – nowa zabudowa powinna być w wysokości,
gabarytach i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami

•

Obowiązuje nakaz utrzymania historycznych dominant
architektonicznych z wykluczeniem wprowadzania
nowych
• Obowiązuje
nakaz
zachowania,
konserwacji
i ewentualnej rewaloryzacji zabytkowych obiektów
i zespołów zabudowy
• Obowiązuje nakaz zachowania wysokich walorów
architektonicznych zabudowy, w tym również
realizowanych okresowo obiektów handlowych,
gastronomicznych
związanych
z
imprezami
kulturalnymi
oraz
• Należy utrzymać i zachować historyczne parametry
i przebieg ulic oraz placów (Stare Miasto)
• Należy dążyć do wprowadzenia na całości obszaru
Starówki ciągów pieszo-jezdnych (Stare Miasto)
• Należy ograniczyć lub usunąć parkingi i miejsca
postojowe z ulic i placów (Stare Miasto)
Podczas konsultacji i spotkań analizie poddano każdą
z proponowanych lokalizacji kierując się wnioskiem
z decyzji o wpisie do rejestru zabytków historycznego
układu urbanistycznego miasta Cieszyn z dnia 27.04.2018,
by nowe inwestycje nie umniejszały wartości założenia
miejskiego, tzn. nie wpływały niekorzystnie na wygląd
brył i elewacji zabudowy oraz obiektów współtworzących
układ, nie zaburzały czytelności jego rozplanowania
i zagospodarowania (w tym terenów zielonych),
wzajemnych
relacji
przestrzennych,
kompozycji,
przebiegu ulic, kształtów działek itp. Zwracano uwagę na
kontekst historyczny, względy widokowe, eksponowanie
najcenniejszych elementów układu urbanistycznego,
właściwe utrzymanie relacji przestrzennych i estetyki
przestrzeni historycznego miasta.
Za zasadę generalną przyjęto możliwość uzupełnienia lub
wprowadzenia zabudowy jako uzupełnienia pierzei ulic
i domknięcia kwartałów.

DECYZJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW
– HISTORYCZNY UKŁAD URBANISTYCZNY MIASTA
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SCHEMAT PROPOZYCJI UZUPEŁNIEŃ I NOWEJ ZABUDOWY – PODSUMOWANIE
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W toku analiz oraz licznych spotkań w grupie
roboczej i konsultacji z Wojewódzkim
Urzędem Ochrony Zabytków określono
miejsca
ewentualnego
uzupełnienia
i wprowadzenia nowej zabudowy.

NIA

Na etapie opracowania projektu MPZP
określone będą szczegółowe warunki dla
poszczególnych lokalizacji, odnoszące się
m.in. do linii zabudowy, gabarytów, czy
formy obiektów. Ustalono, iż najlepszym
rozwiązaniem
określającym
wysokość
nowych obiektów w projekcie MPZP
będzie podanie maksymalnej wysokości
bezwzględnej w kalenicy niezależnie od
formy dachu. Wysokość maksymalna nie
powinna jednak przekraczać wysokości
sąsiadujących nieruchomości zabytkowych.
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Na kolejnych stronach (23-28) przedstawiono
krótkie podsumowanie ustaleń dotyczących
poszczególnych lokalizacji wypracowanych
podczas
konsultacji
grupy
roboczej
z
przedstawicielami
Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków. Numery
zamieszczone w tekście odpowiadają
oznaczeniom numerycznym na rysunku
podsumowującym.
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Wskazane na rysunku miejsca ewentualnego
wprowadzenia
zabudowy
wyznaczono
z punktu widzenia spójności kompozycji
urbanistycznej i walorów dziedzictwa
kulturowego, natomiast na późniejszych
etapach, m.in. na etapie sporządzenia
koncepcji wielobranżowej czy projektu
budowlanego dla poszczególnych lokalizacji,
należy poddać poszczególne miejsca
dalszym weryfikacjom m.in. pod względem
preferowanych
szczegółowych
funkcji
obiektów,
podziałów
własnościowych
czy infrastruktury technicznej. Niekiedy
realizacja wymagać może realizacji inwestycji
na kilku działkach będących we władaniu
kilku właścicieli bądź przełożenia/likwidacji
istniejącej infrastruktury technicznej.
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GRANICE OBSZARU OPRACOWANIA
PROPONOWANE LOKALIZACJE NOWEJ
ZABUDOWY I UZUPEŁNIEŃ ZABUDOWY

UL. 3 MAJA

PROPONOWANE POLA DLA LOKALIZACJI
BUDYNKÓW/KUBATUR (PODZIEMNYCH/
NADZIEMNYCH)

22

PROPONOWANA NIEPRZEKRACZALNA LINIA
ZABUDOWY
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3. Ul. Michejdy 7 i narożnik z ul. Bóżniczą:
możliwość wprowadzenia zabudowy
z parkingiem podziemnym i skwerem
nad parkingiem; nowa zabudowa
powinna być w wysokości, gabarytach
i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami (ustalono możliwość
wprowadzania
podwyższenia
4 kondygnacji przy samym skrzyżowaniu
ul. Michejdy i Bóżniczej); podkreślono
konieczność rozczłonkowania elewacji
od strony ul. Michejdy; realizacja
kubatury
podziemnej
będzie
wymagała
przeprowadzenia
badań
archeologicznych; w sytuacji ujawnienia
muru obronnego, relikty muru do
zachowania i ekspozycji
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2. Ul.
Michejdy
13:
możliwość
wprowadzenia
zabudowy
jako
uzupełnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna być w wysokości, gabarytach
i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami

E JK

UL

. ZA

UL. KLUCKIEGO

MK

OW
A

1

ICHE

1. Ul.
Michejdy,
pomiędzy
narożną
kamienicą przy ul. Zamkowej 18
a kamienicą przy ul. Michejdy 27:
możliwość wprowadzenia zabudowy jako
uzupełnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna być w wysokości, gabarytach
i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami;
do
zachowania
i ekspozycji relikty muru obronnego
położonego w głębi działki
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4. Ul. Bóżnicza, róg z ul. Kiedronia:
możliwość wprowadzenia zabudowy;
nowa
zabudowa
powinna
być
w wysokości, gabarytach i formie
zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami
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5. Ul. Bóżnicza: możliwość wprowadzenia
zabudowy jako uzupełnienie pierzei;
nowa
zabudowa
powinna
być
w wysokości, gabarytach i formie
zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami
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7. Ul. Olszaka (po stronie nieparzystej
między numerami 3 a 11): możliwość
wprowadzenia zabudowy przy zmianie
zagospodarowania jako uzupełnienie
pierzei; nowa zabudowa powinna
być w wysokości, gabarytach i formie
zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami
8. Ul. Olszaka (po stronie parzystej
między numerami 10 a 14): możliwość
wprowadzenia
zabudowy
jako
uzupełnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna być w wysokości, gabarytach
i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami
9. Ul. Olszaka 6: możliwość wprowadzenia
zabudowy jako uzupełnienie pierzei;
nowa
zabudowa
powinna
być
w wysokości, gabarytach i formie
zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami
10. Ul. Śrutarska (po stronie parzystej
między numerem 28 a ul. Browarną):
możliwość wprowadzenia zabudowy
przy zmianie zagospodarowania jako
uzupełnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna być w wysokości, gabarytach
i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami
11. Ul. Śrutarska, róg ul. Trzech Braci:
możliwość wprowadzenia zabudowy jako
uzupełnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna być w wysokości, gabarytach
i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami
12. Ul. Śrutarska (po stronie parzystej między
numerem 18 a kamienicą narożną
przy ul. Sejmowej 14):
możliwość
wprowadzenia zabudowy przy zmianie
zagospodarowania jako uzupełnienie
pierzei; nowa zabudowa powinna
być w wysokości, gabarytach i formie
zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami

6. Ul.
Kiedronia,
wnętrze
kwartału:
możliwość
wprowadzenia
zieleni
publicznej z ewentualną zabudową
podziemną związaną z realizacją
celu
publicznego;
realizacja
kubatury
podziemnej
będzie
wymagała
przeprowadzenia
badań
archeologicznych; w sytuacji ujawnienia
muru obronnego, relikty muru do
zachowania i ekspozycji

100m
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13. Ul. Szewczyka, róg ul. Schodowej:
możliwość wprowadzenia zabudowy jako
domknięcia kwartału; nowa zabudowa
powinna być w wysokości, gabarytach
i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami;
podkreślono
konieczność rozczłonkowania elewacji
od strony ul. Szewczyka i ul. Schodowej
14. Działka przylegająca do kamienicy przy
ul. 3 Maja 6, przy drodze bez nazwy od
strony dawnego amfiteatru: możliwość
wprowadzenia
zabudowy
jako
domknięcia kwartału; nowa zabudowa
powinna być w wysokości, gabarytach
i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami
15. Ul. 3 Maja 5: możliwość wprowadzenia
zabudowy
przy
zmianie
zagospodarowania; nowa zabudowa
powinna być w wysokości, gabarytach
i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami
–
w
obrysie
istniejącego budynku o wysokości
nieprzekraczającej wysokości willi przy
ul. 3 Maja 7
16. Wnętrze kwartału między ulicami 3 Maja,
Stalmacha, Świeżego i Miarki: możliwość
wprowadzenia zabudowy przy zmianie
zagospodarowania; nowa zabudowa
powinna być w wysokości, gabarytach
i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami; bryła budynku nie
powinna wystawać nad zabudowę
przy ul. Świeżego i ul. Stalmacha; nowa
zabudowa nie powinna dominować
widoku z wglądów od ul. 3 Maja
17. Ul. Miarki (działki wzdłuż ulicy od
kamienicy przy ul. Miarki 5): możliwość
wprowadzenia
zabudowy
jako
uzupełnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna być w wysokości, gabarytach
i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami; możliwość realizacji
parkingu podziemnego
18. Ul. Jordana: możliwość wprowadzenia
zabudowy jako uzupełnienie zabudowy
kwartału; nowa zabudowa powinna
być w wysokości, gabarytach i formie
zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami; wskazany duży udział
zieleni
19. Ul. Jordana: możliwość wprowadzenia
zabudowy jako uzupełnienie zabudowy
kwartału; nowa zabudowa powinna
być w wysokości, gabarytach i formie
zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami; wskazany duży udział
zieleni

20. Ul. Jordana (działka przyległa do
kamienicy przy ul. Henryka Jordana 5):
możliwość wprowadzenia zabudowy jako
uzupełnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna być w wysokości, gabarytach
i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami (kamienicami pod
nr 3 i 5)
21. Ul. Miarki 15 (przedszkole): możliwość
rozbudowy przedszkola lub przy zmianie
zagospodarowania
wprowadzenie
zabudowy; zabudowa powinna być
w wysokości, gabarytach i formie
zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami; wskazany duży udział
zieleni
22. Ul. Ogrodowa (między numerami
7 a 11):
możliwość wprowadzenia
zabudowy; nowa zabudowa powinna
być w wysokości, gabarytach i formie
zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami; wskazany duży udział
zieleni
23. Ul. Wyższa Brama 4:
możliwość
wprowadzenia
zabudowy
jako
uzupełnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna być w wysokości, gabarytach
i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami
24. Ul. Wyższa Brama, róg Placu Wolności: dla
tej lokalizacji dwa warianty rozwiązań:
1) zagospodarowanie w postaci parku
kieszonkowego
lub
ewentualnie
2) możliwość wprowadzenia zabudowy
jako
uzupełnienie
pierzei;
nowa
zabudowa powinna być w wysokości,
gabarytach i formie zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami
– odtworzenie budynku wcześniej
tu istniejącego wg dokumentacji
dostępnej w WUOZ - możliwe do
zrealizowania w momencie zwężenia
ul. Pl. Wolności.
25. Teren II LO im. M. Kopernika:
wprowadzenie zabudowy na cele
sportowe
pomiędzy
istniejącymi
obiektami; nowa zabudowa powinna
być w wysokości, gabarytach i formie
zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami; nowy obiekt nie
może w żadnym zakresie przylegać
do budynku szkoły; realizacja zabudowy
podziemnej
wymaga
zachowania
podziemnego schronu
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26. Wnętrze kwartału pomiędzy Placem
Kościelnym
i
Placem
Wolności:
zmianę zagospodarowania związaną
z działalnością edukacyjną i sportową;
nowa
zabudowa
powinna
być
w wysokości, gabarytach i formie
zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami;
dopuszczalne
wprowadzenie boisk, zieleni urządzonej
i parkingów
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28. Róg ul. Solnej i ul. Bielskiej: możliwość
wprowadzenia
zabudowy;
nowa
zabudowa powinna być w wysokości,
gabarytach i formie zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami;
za istotne uznano takie kształtowanie
dachu, które nie zamyka widoku
i kierunkuje wzrok na kościelną wieżę;
możliwość wprowadzenia parkingu
podziemnego

LEGENDA

29. Ul. Solna (na działce przylegającej do
kamienicy przy ul. Solnej 4): możliwość
wprowadzenia
zabudowy;
nowa
zabudowa powinna być w wysokości,
gabarytach i formie zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami
(z uwzględnieniem spadku terenu
w
kierunku
ul.
Bielskiej);
przy
kształtowaniu dachu można rozważyć
wprowadzenie 3 połaci dachowych;
kluczowe jest takie kształtowanie
zabudowy, które pozostawia w możliwie
dużym zakresie widok na kościół
Jezusowy
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27. Ul. Górna (pomiędzy budynkami przy
Placu Kościelnym 8 a 9): możliwość
wprowadzenia
zabudowy;
nowa
zabudowa powinna być w wysokości,
gabarytach i formie zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami
(z uwzględnieniem spadku terenu
w kierunku ul. Wyższa Brama); konieczne
utrzymanie linii zabudowy wytworzonej
przez istniejące zabudowania przy Placu
Kościelnym 8 oraz 9 i 10, która podkreśla
przebieg ulicy Górnej; nowy obiekt
powinien być budynkiem wolnostojącym
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31. Ul. Chrobrego (przy kamienicy pod
numerem 10): możliwość wprowadzenia
zabudowy jako uzupełnienie pierzei;
nowa
zabudowa
powinna
być
w wysokości, gabarytach i formie
zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami
32. Ul. Chrobrego (pomiędzy kamienicą przy
ul. Bolesława Chrobrego 21 a kamienicą
na rogu ul. Chrobrego i Wyspiańskiego):
możliwość wprowadzenia zabudowy jako
uzupełnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna być w wysokości, gabarytach
i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami
33. Ul. Chrobrego, ul. Bielska i ul. Kolejowa:
możliwość wprowadzenia zabudowy jako
domknięcie kwartału; nowa zabudowa
powinna być w wysokości, gabarytach
i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami;
istotne
jest
rozczłonkowanie elewacji od strony ulic;
możliwość parkingu podziemnego
34. Ul. Chrobrego (pomiędzy kamienicą
przy ul. Chrobrego 33 a kamienicą
przy ul. Chrobrego 37):
możliwość
wprowadzenia
zabudowy
jako
uzupełnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna być w wysokości, gabarytach
i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami
35. Ul. Bielska i Dworkowa:
możliwość
wprowadzenia
zabudowy
jako
uzupełnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna być w wysokości, gabarytach
i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami

30. Ul. Bielska 3a: możliwość wprowadzenia
zabudowy; nowa zabudowa powinna
być w wysokości, gabarytach i formie
zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami
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36. Amfiteatr: możliwość wprowadzenia
urządzonej
zieleni
publicznej
z ewentualną zabudową podziemną
m.in. na cele parkingowe z możliwością
realizacji
obiektów
służących
mieszkańcom, np. z zakresu usług kultury
czy sal spotkań
37. Aleja Łyska (pomiędzy ul. Przykopa,
aleją Łyska a zabudowaniami przy
ul. Zamkowej): możliwość wprowadzenia
zabudowy jako domknięcia kwartału;
nowa
zabudowa
powinna
być
w wysokości, gabarytach i formie
zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami (nowa zabudowa nie
powinna być widoczna nad kamienicami
przy
ul.
Zamkowej
w
widoku
z poziomu ulicy Zamkowej); istotne jest
rozczłonkowanie bryły i elewacji oraz
ekspozycja Młynówki; od strony alei
Łyska nowa zabudowa będzie stanowiła
domknięcie na nowo ukształtowanej
przestrzeni publicznej – zielonego
skweru ze schodami schodzącymi do
rzeki – w związku z tym, ważne jest takie
architektoniczne kształtowanie parterów,
które pozwoli na łatwy dostęp do tej
przestrzeni (usługi) oraz poszerzenie
widokowe
(ażurowość,
arkady,
przezierność);
możliwość
parkingu
podziemnego i tarasu widokowego;
sylweta nowego budynku nie powinna
przysłaniać widoku na zabytkowe
otoczenie (ważny jest widok zza Olzy
i z mostu – nowa zabudowa nie powinna
zasłaniać zróżnicowanej zabudowy przy
ul. Przykopa i kolejnego planu, czyli
zabudowy przy ul. Głębokiej); nowy
obiekt powinien być traktowany nie jako
uzupełnienie zabudowy kamienicznej,
ale nowy gmach publiczny, z dostępem
do części usługowej w parterze
(przykładowa funkcja: hotel na ok. 60
pokoi, w typie hotelu butikowego,
z
możliwością
funkcjonalnego
i
przestrzennego
powiązania
z budynkiem dawnych łaźni)
38. Przestrzeń targowa przy alei Łyska
i Schodowej: wytworzenie nowej
zabudowy, podkreślającej przebieg ulic
aleja Łyska i Schodowej, z dziedzińcem od
strony ulicy Przykopa; nowa zabudowa
powinna mieć rozczłonkowane elewacje

39. Ul. Przykopa 21: możliwość uzupełnienia
zabudowy
ulicy
Przykopa;
nowa
zabudowa powinna być w wysokości,
gabarytach i formie zharmonizowana
z nieruchomościami charakterystycznymi
dla historycznej ulicy Przykopa (przy
ul. Przykopa 15 i 17); budynek parterowy
z
użytkowym
poddaszem;
zakaz
stosowania facjat i lukarn od strony
frontowej
40. Ul. Przykopa (pomiędzy budynkami
przy ul. Przykopa 25 i 27): możliwość
uzupełnienia
zabudowy
ulicy
Przykopa; nowa zabudowa powinna
być w wysokości, gabarytach i formie
zharmonizowana z nieruchomościami
charakterystycznymi dla historycznej
ulicy Przykopa (przy ul. Przykopa 15
i 17); budynki parterowe z użytkowym
poddaszem; zakaz stosowania facjat
i lukarn od strony frontowej
41. Ul. Przykopa 31 (przy ul. Schodowej):
możliwość uzupełnienia zabudowy ulicy
Przykopa; nowa zabudowa powinna
być w wysokości, gabarytach i formie
zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami (gabaryty budynku
wcześniej tu istniejącego); budynek
parterowy z użytkowym poddaszem;
zakaz stosowania facjat i lukarn od strony
frontowej
42. Ul. Przykopa (pomiędzy budynkami
przy ul. Przykopa 33 i 37): możliwość
uzupełnienia
zabudowy
ulicy
Przykopa; nowa zabudowa powinna
być w wysokości, gabarytach i formie
zharmonizowana z nieruchomościami
charakterystycznymi dla historycznej
ulicy Przykopa (przy ul. Przykopa 15
i 17); budynek parterowy z użytkowym
poddaszem; zakaz stosowania facjat
i lukarn od strony frontowej
43. Ul. Przykopa (pomiędzy budynkami
przy ul. Przykopa 37 i 39): możliwość
uzupełnienia
zabudowy
ulicy
Przykopa; nowa zabudowa powinna
być w wysokości, gabarytach i formie
zharmonizowana z nieruchomościami
charakterystycznymi dla historycznej
ulicy Przykopa (przy ul. Przykopa 15
i 17); budynki parterowe z użytkowym
poddaszem; zakaz stosowania facjat
i lukarn od strony frontowej
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44. Teren
pomiędzy
ul.
Michejdy,
ul. Benedyktyńską i ul. Czarny Chodnik:
wprowadzenie zabudowy wytwarzającej
kwartał zabudowy śródmiejskiej; nowa
zabudowa powinna być w wysokości,
gabarytach i formie zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami
(kamienice przy ul. Michejdy); linia
zabudowy przy ul. Michejdy wycofana, by
podkreślić linię historycznej zabudowy
pierzejowej i by zachować widok od
strony ul. Zamkowej na historyczną
kamienicę na rogu ul. Michejdy
i Benedyktyńskiej, linia zabudowy od
ul. Czarny Chodnik umożliwia widok na
historyczny browar i wzgórze zamkowe;
konieczność rozczłonkowania elewacji;
możliwość parkingów podziemnych
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UL. BENEDYKT YŃ

UL. ZAMKOWA

SCHEMAT PROPOZYCJI UZUPEŁNIEŃ I NOWEJ ZABUDOWY – PRZEDMIEŚCIE FRYSZTACKIE
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45. Teren
pomiędzy
ul.
Michejdy,
ul. Benedyktyńską i ul. Czarny Chodnik,
przy dawnych terenach Strzelnicy:
przy
zmianie
zagospodarowania,
wprowadzenie zabudowy domykającej
kwartał; nowa zabudowa powinna
być w wysokości, gabarytach i formie
zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami
(kamienice
przy
ul.
Michejdy);
konieczność
rozczłonkowania elewacji; możliwość
parkingów podziemnych
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48. Ul. Michejdy (przy wschodniej ścianie
budynku przy ul. Michejdy 12):
możliwość wprowadzenia zabudowy jako
uzupełnienia pierzei; nowa zabudowa
powinna być w wysokości, gabarytach
i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami; realizacja uzależniona
od wytworzenia kładki pieszo-rowerowej
pomiędzy Zampolem a terenem
Przedszkola nr 1 przy ul. Michejdy 10
49. Ul. Michejdy 4: możliwość wprowadzenia
zabudowy jako uzupełnienia pierzei;
nowa
zabudowa
powinna
być
w wysokości, gabarytach i formie
zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami;
konieczność
zapewnienia
przejazdu
bramnego
z dostępem do terenu za linią zabudowy
przy ulicy
50. Ul. Michejdy (za nieruchomościami
przy ulicy pod numerami 2, 4, 8, 8A
i 8B): zaproponowano nieprzekraczalną
linię zabudowy dla działek, która daje
możliwość zachowania i wytworzenia
drugiej linii zabudowy pozostawiając
istniejący teren zieleni.

46. Teren zakładu Zampol: możliwość
modernizacji i adaptacji budynku do
nowych funkcji, z zachowaniem jego
wysokości; możliwość wprowadzenia
połączenia z planowanym parkingiem
wielopoziomowym przy ul. Liburni (po
drugiej stronie torów) oraz planowanym
budynkiem
przy
ul.
Michejdy;
rewaloryzacja otoczenia; możliwość
parkingów podziemnych

LEGENDA
GRANICE OBSZARU OPRACOWANIA
PROPONOWANE LOKALIZACJE NOWEJ
ZABUDOWY I UZUPEŁNIEŃ ZABUDOWY
PROPONOWANE POLA DLA LOKALIZACJI
BUDYNKÓW/KUBATUR (PODZIEMNYCH/
NADZIEMNYCH)
PROPONOWANA NIEPRZEKRACZALNA LINIA
ZABUDOWY
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47. Ul. Michejdy (przy ślepej, zachodniej
ścianie budynku przy ul. Michejdy 16):
możliwość wprowadzenia zabudowy jako
uzupełnienia pierzei; nowa zabudowa
powinna być w wysokości, gabarytach
i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami; lokalizacja budynku
w sposób umożliwiający pozostawienie
wjazdu na teren za budynkiem;
wytworzenie elewacji szczytowej - nie
powielanie rozwiązania „ślepej ściany”;
możliwość wprowadzenia połączenia
z budynkiem Zampolu
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SCHEMAT PROPOZYCJI UZUPEŁNIEŃ I NOWEJ ZABUDOWY – POZA GRANICAMI WPISU HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO

LEGENDA
GRANICE OBSZARU OPRACOWANIA
PROPONOWANE LOKALIZACJE NOWEJ
ZABUDOWY I UZUPEŁNIEŃ ZABUDOWY
PROPONOWANE POLA DLA LOKALIZACJI
BUDYNKÓW/KUBATUR (PODZIEMNYCH/
NADZIEMNYCH)
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54. Ul. Dworkowa: możliwość wprowadzenia
zabudowy jako uzupełnienie zabudowy
kwartału; nowa zabudowa powinna
być w wysokości, gabarytach i formie
zharmonizowana
z
sąsiadującymi
nieruchomościami
–
budynki
wolnostojące z dużym udziałem zieleni
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52. Teren
stacji
benzynowej
przy
ul. Kolejowej i terenów przyległych:
przy
zmianie
zagospodarowania,
możliwość wprowadzenia zabudowy:
budynku wolnostojącego na działce przy
dużym udziale zieleni przy ul. Kubisza
(w
odniesieniu
do
historycznej
zabudowy willowej na tej ulicy), budynku
wielorodzinnego
jako
uzupełniania
układu zabudowy 4 budynków przy
ul. Kubisza 5 oraz Kolejowej 12, 13 i 14 oraz
budynku przy rondzie jako podkreślania
urbanistycznego
skrzyżowania
ulic
Kolejowej i ul. Korfantego oraz wjazdu
na teren Śródmieścia z możliwością
wytworzenia
pomiędzy
nimi
ogólnodostępnego
terenu
zieleni
urządzonej
53. Ul. Wyspiańskiego, róg ul. Kolejowej:
przy
zmianie
zagospodarowania,
możliwość wprowadzenia zabudowy
jako
uzupełnienia
pierzei
ulicy
Wyspiańskiego;
nowa
zabudowa
powinna być w wysokości, gabarytach
i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami
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50

51. Aleja
Madeckiego:
przy
zmianie
zagospodarowania
możliwość
wprowadzenia
zabudowy
jako
domkniecie kwartału; nowa zabudowa
powinna być w wysokości, gabarytach
i formie zharmonizowana z sąsiadującymi
nieruchomościami (zabudowa kamienic
przy ul. Hajduka i ul. Korfantego);
konieczność rozczłonkowania elewacji
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KONCEPCJA KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELENI PUBLICZNEJ
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
Zawarty w raporcie projekt koncepcyjny kształtowania
terenów zieleni publicznej na obszarze objętym
uchwałą Nr XXIII/276/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia
26 listopada 2020 r. jest wynikiem warsztatów charrette
oraz ustaleń zarówno z Wojewódzkim Urzędem Ochrony
Zabytków z Delegaturą w Bielsku Białej, jak i Urzędem
Miejskim w toku konsultacji i spotkań roboczych.
Projekt zakłada zachowanie wszystkich istniejących
terenów zieleni publicznej, które stanowią trzon dla
dalszego rozwoju błękitno – zielonej infrastruktury
w przestrzeniach publicznych, w tym w liniach
rozgraniczających dróg w Cieszynie.
W koncepcji zaproponowano typologię terenów zieleni
publicznej, zarówno istniejącej, jak i projektowanej,
wyróżniając osiem ogólnych typów zieleni miejskiej.
W zakresie przestrzeni nowoprojektowanych dla
poszczególnych typów opisane zostały ustalenia wraz
z przedstawieniem rozwiązań referencyjnych, w tym w
zakresie małej retencji. Ponadto w drodze konsultacji
omówione zostały główne założenia dotyczące
wybranych wnętrz kwartałów, które mają półpubliczny
charakter, dlatego nie zostały ujęte na rysunku
koncepcji, jednak w końcowej części raportu znalazły
odzwierciedlenie w wytycznych do ich dalszego
kształtowania.

TYPOLOGIA TERENÓW ZIELENI
• PARKI MIEJSKIE:
Tereny zieleni o największej powierzchni to trzy
istniejące na terenie opracowania historyczne założenia
parkowe, tj. park przy kościele św. Trójcy, Park Pokoju
oraz park przy kościele Jezusowym. Ustalono możliwość
poszerzenia przestrzeni parku przy kościele św. Trójcy
oraz parku przy kościele Jezusowym.
• ZIELEŃCE:
Tereny zieleni zlokalizowane w strukturze miejskiej wśród
kwartałów zabudowy, ulic i placów, powierzchniowo
mniejsze od istniejących parków miejskich.
Zaproponowano cztery nowe lokalizacje zieleńców:
przy al. Łyska, ul. Michejdy, ul. Chrobrego oraz pomiędzy
ul. Kolejową a ul. Kubisza.

Zaproponowano dwa ogrody miejskie: przy
ul. Śrutarskiej w otoczeniu Starego Kina oraz przy
ul. Michejdy przy budynku dawnej Strzelnicy.
• ZIELEŃ NA DACHACH
Dla obszarów tj. dawnego amfiteatru przy ul. 3 Maja,
wnętrza kwartału przy ul. Kiedronia, kwartału przy
ul. Bóżnicza róg Michejdy, dla których w wyniku ustaleń
dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych,
proponuje
się
zwiększenie
ogólnodostępnych
terenów zieleni w formie ogrodów na dachach, przy
założeniu rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających
zastosowanie zieleni wysokiej.
• ZIELEŃ W ULICACH I NA PLACACH
Ustalenia w zakresie zieleni w ulicach i na placach
dotyczyły przestrzeni, w których historycznie zieleń
była obecna i co do zasady uznano, że należy ją
przywrócić w określonych dla każdej z tych przestrzeni
formach. Ustalenia w tym zakresie obejmowały
ul. Sienkiewicza, ul. Miarki, ul. 3 Maja, ul. Stalmacha.
Ponadto zaproponowano wprowadzenie nowej zieleni
w ulicach i na placach, w których historycznie jej nie
było, jednak z uwzględnieniem i poszanowaniem
wartości historycznych i widokowo-kompozycyjnych
miasta), są to al. Łyska, ul. Czarny Chodnik, ul. Chrobrego,
ul. Wyspiańskiego, ul. Schodowa. Uzgodnienia
dotyczące placów obejmowały wprowadzenie drzew
na Rynku w otoczeniu fontanny i kształtowania zieleni
Placu Teatralnego.
• ZIELEŃ NA SKARPACH
W tej grupie znalazła się zieleń wysoka rosnąca wzdłuż
ul. Przykopa. Mimo iż w większości znajduje się ona na
działkach prywatnych wzdłuż muru oporowego, jednak
to między innymi jej obecność stanowi o wyjątkowości
ulicy Przykopa, dlatego też została wyróżniona
w koncepcji terenów zieleni jako ważny element
przestrzeni publicznej.
• ZIELEŃ NABRZEŻNA
W tej grupie wyróżniono zieleń nieurządzoną rosnącą
wzdłuż brzegu Olzy, będącą ważnym elementem
przestrzeni publicznej.

TYPY TERENÓW ZIELENI
PARKI MIEJSKIE
PARKI KIESZONKOWE
ZIELEŃCE

OGRODY MIEJSKIE - SPOŁECZNOŚCIOWE
ZIELEŃ NABRZEŻNA, BULWARY
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• PARKI KIESZONKOWE:
Najmniejsze tereny zieleni zlokalizowane w lukach
zabudowy, niewielkich pasach zieleni wzdłuż ulic.
Zaproponowano osiem nowych parków kieszonkowych
przy ul. Przykopa, al. Łyska, ul. Trzech Braci, ul. Młyńska
Brama, ul. Ratuszowa, ul. Wyższa Brama – Pl. Wolności,
ul. Wyższa Brama – Bielska, ul. Górna – ul. Solna,
ul. Michejdy.
• OGRODY MIEJSKIE – SPOŁECZNOŚCIOWE:
To tereny zieleni mające charakter ogrodowy o dużym
potencjale społecznym, w którym istnieje możliwość
realizacji działań edukacyjnych, kulturalnych przy
jednoczesnym zachowaniu ich walorów użytkowo –
ozdobnych.

29

SCHEMAT TYPOLOGII TERENÓW ZIELENI
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Schemat przedstawia docelową typologię
terenów zieleni ze wskazaniem numeracji
projektowanych przestrzeni. Na stronach
31-36 opisano wytyczne do poszczególnych
projektowanych terenów zieleni wraz
z inspiracjami oraz umieszczono inspiracje
dotyczące kształtowania zieleni w ulicach
i na placach.
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PROPONOWANE PASY ZIELENI W ULICACH
ISTNIEJĄCE CIEKI I ELEMENTY WODNE
PROPONOWANE ELEMENTY WODNE

TYPY TERENÓW ZIELENI
PARKI MIEJSKIE
PARKI KIESZONKOWE
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TYPOLOGIA TERENÓW ZIELENI – USTALENIA DOTYCZĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ W REJONACH PARKÓW MIEJSKICH
1 REJON PLACU KOŚCIELNEGO

2

OTOCZENIE PARKU PRZY KOŚCIELE ŚW. TRÓJCY

WARUNKI KONSERWATORSKIE

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

WARUNKI KONSERWATORSKIE

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

Generalne warunki konserwatorskie zawarte w piśmie
WUOZ Delegatura w Bielsku Białej tut. Urzędu z dnia
5.06.2020 znak sprawy B-NR.5183.356.2020.TW RPW
7193/2020):

•

Główne warunki konserwatorskie zawarte w piśmie
WUOZ Delegatura w Bielsku Białej tut. Urzędu z dnia
5.06.2020 znak sprawy B-NR.5183.356.2020.TW RPW
7193/2020)

•

Strefą ochrony konserwatorskiej objąć należy cmentarze
i parki:
• Wskazać (stworzyć strefę) występowania dawnych
cmentarzy w obszarze objętym opracowaniem tj. (…)
park przy kościele Jezusowym
• Dla ww. terenów nakaz utrzymania charakteru
parkowego z jednoznacznym zakazem prowadzenia
inwestycji zmieniających ich charakter oraz zakaz
lokalizacji takich elementów jak np. place zabaw czy
siłownia na wolnym powietrzu
Ochronie podlega całość terenu z układem przestrzennym,
rozplanowaniem,
ogrodzeniem,
drzewostanem,
zabytkową małą architekturą (w przypadku cmentarzy
pomnikami nagrobnymi). Należy wprowadzić nakaz
zachowania starodrzewu i jego pielęgnacji, utrzymania
bądź odtworzenia historycznego układu kompozycyjnego
założenia z uwzględnieniem tradycyjnego doboru
gatunkowego, restauracji i konserwacji zabytkowych
pomników.

PROPOZYCJA PRZEKSZTAŁCEŃ

•

•
•
•

Scalenie przestrzenne oraz funkcjonalne terenów
zieleni;
Włączenie (wykupienie) terenu przylegającego do
przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego – jako
obszaru zieleni publicznej o funkcji rekreacyjnej
dedykowanego w szczególności dzieciom (np.
sensoryczno - fitoterapeutyczny ogród dziecięcy);
Usunięcie dysharmonijnych elementów, w tym
ogrodzeń i zastąpienie ich strzyżonymi żywopłotami;
Wprowadzenie elementów małej architektury;
Ochrona drzewostanu o szczególnych walorach
przyrodniczych i historycznych.

Ponadto:
• Uporządkowanie parkowania;
• Uspójnienie nawierzchni poprzez wprowadzenie
kamiennej posadzki.

INSPIRACJE

Strefą ochrony konserwatorskiej objąć należy cmentarze
i parki:
• Wskazać (stworzyć strefę) występowania dawnych
cmentarzy w obszarze objętym opracowaniem tj. (…)
park przy kościele św. Trójcy
• Dla ww. terenów nakaz utrzymania charakteru
parkowego z jednoznacznym zakazem prowadzenia
inwestycji zmieniających ich charakter oraz zakaz
lokalizacji takich elementów jak np. place zabaw czy
siłownia na wolnym powietrzu

•
•
•
•
•

Wykupienie prywatnego terenu przylegającego do
parku przy kościele św. Trójcy oraz włączenie części
terenu przy Przedszkolu nr 1 przy ul. Michejdy w ciąg
zieleni publicznej (zagadnienie wymaga szerszych
konsultacji i rozmów z interesariuszami);
Scalenie przestrzenne oraz funkcjonalne terenów
zieleni;
Rewaloryzacja parku przy kościele św. Trójcy;
Usunięcie dysharmonijnych elementów, w tym
ogrodzeń;
Wprowadzenie elementów małej architektury;
Ochrona drzewostanu o szczególnych walorach
przyrodniczych i historycznych.

Ochronie podlega całość terenu z układem przestrzennym,
rozplanowaniem,
ogrodzeniem,
drzewostanem,
zabytkową małą architekturą (w przypadku cmentarzy
pomnikami nagrobnymi). Należy wprowadzić nakaz
zachowania starodrzewu i jego pielęgnacji, utrzymania
bądź odtworzenia historycznego układu kompozycyjnego
założenia z uwzględnieniem tradycyjnego doboru
gatunkowego, restauracji i konserwacji zabytkowych
pomników.

PROPOZYCJA PRZEKSZTAŁCEŃ

INSPIRACJE

Plac zabaw w otoczeniu zabytkowej architektury, Calvisson, Francja
LEGENDA
PARKI MIEJSKIE
ZIELEŃCE
ZIELEŃ PUBLICZNA NIEURZĄDZONA
ORAZ ZIELEŃ PRYWATNA
ZIELEŃ PUBLICZNA URZĄDZONA
DRZEWA ISTNIEJĄCE
DRZEWA PROJEKTOWANE
PROPONOWANE SZPALERY DRZEW
KIERUNKI POWIĄZAŃ DO WYTWORZENIA

Naturalny plac zabaw Raciborowice, Prawda gmina Michałowice
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TYPOLOGIA TERENÓW ZIELENI – ZIELEŃCE I PARKI KIESZONKOWE
ZIELEŃCE
Zaproponowano cztery lokalizacje dla nowych
zieleńców:
przy al. Łyska 1, przylegający do budynku
3• Zieleniec
wielorodzinnego Przykopa 16 dochodzący do
budynku Dworku Cieszyńskiego. Jest to teren
zieleni istniejącej z udziałem wartościowej zieleni
wysokiej, którą należy w jak największym stopniu
zachować. Rozwiązania przestrzenne powinny
zmierzać do spójnego zagospodarowania zarówno
części otaczającej Dworek Cieszyński oraz budynek
wielorodzinny. Teren zieleni przed budynkiem
mieszkalnym powinien pełnić funkcje społeczne
i wypoczynkowe, przy zachowaniu swojego
kameralnego charakteru.
przy
ul.
Michejdy,
wewnątrz
4• Zieleniec
projektowanego
kwartału
zabudowy
na
terenie obecnego Zampolu, to przestrzeń
publiczna z dużym udziałem zieleni wysokiej
z możliwością zastosowania szerokiego wachlarza
rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury w celu
retencjonowania jak największej ilości wody
opadowej, tj. stawy retencyjne lub niecki posiadające
dodatkową pojemność retencyjną, służącą do
zatrzymywania i oczyszczania wody opadowej, rowy
infiltracyjne, czyli płytkie wykopy, które zwiększają
naturalną zdolność gleby do pochłaniania wody,
jak również ogrody deszczowe w pojemnikach
i nawierzchnie przepuszczalne. Szczegółowy opis
rozwiązań: Błękitno-zielona infrastruktura dla

PARKI KIESZONKOWE
łagodzenia zmian klimatu w miastach – Ecologic
Institute i Fundacja Sendzimira, 2019).
przy ul. Chrobrego obejmuje swym
5• Zieleniec
zakresem teren zieleni istniejącej oraz parking
przylegający do budynku wielorodzinnego
o nr 7. Z uwagi na deficyt terenów zieleni
publicznej w części wschodniej Śródmieścia
zaproponowano przekształcenie tego obszaru
w teren zieleni o funkcji społeczno-wypoczynkowej.
W powiązaniu z propozycją zazielenienia
ul. Chrobrego i ul. Wyspiańskiego ta część miasta ma
szansę zyskać atrakcyjną przestrzeń, przyjazną dla
okolicznych mieszkańców.
pomiędzy ul. Kolejową a ul. Kubisza to
6• Zieleniec
propozycja przyjęta pod warunkiem uwzględnienia
rozwiązań dopuszczających zabudowę na terenie
dzisiejszej stacji benzynowej – więcej na str. 19.
Zaproponowany teren zieleni wewnątrz zabudowy
kwartałowej
o
funkcjach
wypoczynkoworekreacyjnych charakteryzuje duży udział zieleni
wysokiej wraz z możliwością zastosowania
rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury w celu
retencjonowania jak największej ilości wody
opadowej, tj. niecki retencyjne, rowy infiltracyjne,
ogrody deszczowe, nawierzchnie przepuszczalne
(szczegółowy opis rozwiązań: Błękitno-zielona
infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu
w miastach – Ecologic Institute i Fundacja Sendzimira,
2019).

INSPIRACJE

W procesie konsultacji uwzględniono propozycje
uzupełnienia terenów zieleni o
nowe parki
kieszonkowe, zlokalizowane w niewielkich podwórcach,
czy na terenach stanowiących tzw. luki w zabudowie.
park kieszonkowy przy ul. Przykopa
7• Zaproponowany
u zbiegu z al. Łyska to niewielka przestrzeń będąca
dzisiaj parkingiem, znajdująca się pomiędzy kanałem
Młynówki a ul. Przykopa oraz proponowanym
uzupełnieniem zabudowy.
kieszonkowy przy al. Łyska – róg ul. Młyńska
8• Park
Brama, to niewielkie wnętrze ukazujące wartościowy,
tarasowy układ miasta z jednoczesnym wglądem
w kierunku rzeki Olzy. Z uwagi na walory widokowe
i historyczne przestrzeni parametry wielkościowe
zieleni powinny zostać odpowiednio dobrane.
kieszonkowy znajdujący się na tyłach zabudowy
9• Park
ul. Głębokiej 19 a budynkiem przy ul. Trzech Braci
8 to niewielki podwórzec, który stanowić będzie
uzupełnienie walorów turystycznych historycznego
traktu.
•
kieszonkowy przy ul. Ratuszowej to niewielki
10 Park
podwórzec pomiędzy zabudową o numerze 3 i 5.
• Park kieszonkowy przy ul. Wyższa Brama róg
11 Pl. Wolności to obecny teren zieleni przyulicznej.
Alternatywnie dla tego obszaru wskazano
możliwość odtworzenie historycznej kamienicy, przy

jednoczesnym przywróceniu dawnego przekroju
Placu Wolności – więcej na str. 20.
• Park kieszonkowy przy ul. Wyższa Brama róg
12
ul. Bielskiej to niewielki teren istniejącej zieleni,
w którym zachował się niewielki fragment
historycznej zabudowy, jak również jeden
z najcenniejszych w Śródmieściu Cieszyna okazów
jesionu wyniosłego o parametrach drzewa
pomnikowego.
• Park kieszonkowy pomiędzy ul. Górną a ul. Solną
13
to podwórzec znajdujący się przy budynku
wielorodzinnym Solna 4 i 6, z zielenią wysoką
o funkcji społeczno-rekreacyjnej.
•
14 Park kieszonkowy przy ul. Michejdy to niewielki
teren zieleni wzdłuż proponowanej zabudowy na
rogu ul. Benedyktyńskiej i Michejdy.

INSPIRACJE

Ogrody Krakowian – Ogród Polny ul. Popielidów

Park kieszonkowy nad Motławą na wyspie Ołowiance w Gdańsku

Park kieszonkowy u zbiegu ul. Matki Polki i ul. Partyzantów w Gdańsku

Ogrody Krakowian – Ogród Motyli ul. Dekerta

Ogrody Krakowian – Ogród Leśny Plac Łagiewnicki

Park kieszonkowy zrealizowany w wolnej przestrzeni pomiędzy kamienicami w ramach programu Zielone Polesie, ul. Strzelców Kaniowskich, Łódź
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TYPOLOGIA TERENÓW ZIELENI – OGRODY MIEJSKIE, ZIELEŃ NA DACHACH I WNĘTRZA KWARTAŁÓW
OGRODY MIEJSKIE – SPOŁECZNOŚCIOWE
dwa ogrody miejskie: przy
15 Zaproponowano
ul. Śrutarskiej w otoczeniu Starego Kina oraz przy
ul. Michejdy przy budynku dawnej Strzelnicy.
Przestrzenie te to dawne ogrody o dużym potencjale
16 społecznym, miejsca mogące służyć uprawie
warzyw, krzewów i drzew owocowych, roślin
ozdobnych, spotkaniom, integracji oraz działaniom
edukacyjnym i kulturalnym. To przestrzenie, które
mogą być współtworzone przez mieszkańców przy
wsparciu instytucji miejskich (program referencyjny
Bujna Warszawa http://bujnawarszawa.pl/).

INSPIRACJE

ZIELEŃ NA DACHACH

WNĘTRZA KWARTAŁÓW

trzy
lokalizacje
obiektów
17 Zaproponowano
kubaturowych z zielenią na dachach: teren dawnego
przy ul. 3 Maja, obiekt sportowy
18 amfiteatru
we wnętrzu kwartału przy ul. Kiedronia, budynek
mieszkaniowo-usługowy

wraz

z

parkingiem

19 naziemnym przy ul. Bóżniczej róg ul. Michejdy.

INSPIRACJE

Podczas warsztatów poruszone zostały również kwestie
potencjalnych zmian we wnętrzach kwartałów, aby
stały się one miejscem odpoczynku i rekreacji dla
mieszkańców. Ze względu na własności poszczególnych
wnętrz – w większości prywatne – realizacja inwestycji
będzie możliwa w momencie podjęcia decyzji przez
poszczególne grupy właścicieli. Jako przykładowy
kwartał, gdzie możliwe byłyby zmiany, wskazano
kwartał pomiędzy ulicami Limanowskiego i Pl. Wolności,
będący własnością Urzędu Miasta, gdzie rozważana
jest również przez Urząd Miasta lokalizacja parkingu.
W przypadku podjęcia decyzji o kształtowaniu tego
kwartału jako terenu zieleni, realizacja ta mogłaby stać

się pilotażowym projektem dla kształtowania wnętrz
kwartałów w Śródmieściu. W przypadku podjęcia decyzji
o realizacji parkingu rekomenduje się zachowanie
istniejącego drzewostanu oraz wprowadzenie zieleni
w formie niewysokich drzew i krzewów co 3-4 miejsca
parkingowe. Możliwe są również rozwiązania z zakresu
małej retencji, jak np ogrody deszczowe, czy pasy
infiltracyjne. Ponadto należy zapewnić przestrzeń
umożliwiającą wypoczynek mieszkańcom, w tym
dzieciom.

INSPIRACJE

Ogród na dachu budynku Uniwersytetu Paryskiego, Paryż, Francja

Wnętrze kwartału, Łódź

Park Muzeów - Plac Novaya, Moskwa, Rosja

Program referencyjny Bujna Warszawa http://bujnawarszawa.pl/

Wnętrze kwartału, Łódź

Dania - Kopenhaga

Szpitalny ogród sensoryczny na dachu parkingu, Kopenhaga, Dania

Podwórzec przy Piotrkowskiej 211, Łódź
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ZIELEŃ W ULICACH I NA PLACACH
OGÓLNE USTALENIA

UL. 3 MAJA

UL. SIENKIEWICZA

UL. MIARKI

Ustalenia dotyczące kształtowania zieleni w pasach
drogowych, dopuszczalne lokalizacje i formy zieleni:
W ulicach, w których historycznie występowała
zieleń należy dążyć do jej przywrócenia, przy
jednoczesnym
uwzględnieniu
infrastruktury
podziemnej i ograniczeniach z tego wynikających
oraz przewidzieć miejsca postojowe dla samochodów
(ul. Sienkiewicza, ul. Miarki, ul. 3 Maja, ul. Stalmacha).
Dopuszcza się również wprowadzenie zieleni w ulicach,
w których historycznie jej nie było, tj. ul. Chrobrego,
ul. Wyspiańskiego, ul. Schodowa, północny odcinek
al. Łyska, zachodni odcinek ul. Czarny Chodnik.
W zakresie placów wytycznymi objęty został Rynek oraz
Plac Teatralny.
Ustalenia dotyczące poszczególnych ulic zostały
sformułowane po spotkaniach dodatkowych z Urzędem
Miasta i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków
Delegatura w Bielsku-Białej.

Z uwagi na gęstą sieć infrastruktury podziemnej
po stronie zachodniej ulicy i ograniczenia z tego
wynikające, oraz konieczność zachowania części miejsc
postojowych dla mieszkańców, ustalono możliwość
wprowadzenia pojedynczego pasa zieleni niskiej,
w tym rozwiązań z zakresu małej retencji, tj. pasy
infiltracyjne (ogrody deszczowe) zbierające wodę
deszczową z ulic i chodników. Pasy infiltracyjne mogą
mieć charakter przepływowy (filtracyjny) z pełnym,
nieprzepuszczalnym dnem oraz rurami przelewowymi
do odprowadzania nadmiaru wody. Woda deszczowa
jest oczyszczana podczas przesiąkania przez kolejne
warstwy roślinności, gleby i kruszywa, zanim dostanie
się do gruntu rodzimego lub zostanie odprowadzona
do odbiornika (Błękitno-zielona infrastruktura dla
łagodzenia zmian klimatu w miastach – Ecologic Institute
i Fundacja Sendzimira, 2019, ISBN 978-83-62168-11-8).

W celu przywrócenia dawnego charakteru ulicy,
wydobycia osi kompozycyjnej wnętrza, uspokojenia
ruchu
samochodowego,
przy
jednoczesnym
zachowaniu części miejsc postojowych, należy
odtworzyć historyczny układ dwóch symetrycznych
szpalerów klonów pospolitych w odmianie kulistej
w pasie jezdni, z zapewnieniem odpowiednich mis
korzeniowych oraz osłon pni i kratownic.

Z uwagi na gęstą sieć infrastruktury podziemnej oraz
konieczność zachowania części równoległych miejsc
postojowych po jednej stronie wzdłuż całego odcinka
ulicy, ustalono możliwość wprowadzenia pojedynczego
szpaleru drzew średniej wysokości o koronach
foremnych (historycznie były to klony pospolite
w odmianie kulistej) w równych odstępach pomiędzy
miejscami postojowymi.

UL. KOLEJOWA

INSPIRACJE

INSPIRACJE

INSPIRACJE

W przestrzeni tej ulicy znajduje się pas niskiej zieleni
istniejącej po stronie wschodniej oraz szpaler dębów
kolumnowych na krótkim odcinku na wysokości
stacji paliw. Proponuje się wprowadzenie nasadzeń
roślin krzewiastych na całym odcinku ul. Kolejowej
w granicach opracowania.

UL. SCHODOWA
Na odcinku pomiędzy ul. Przykopa a al. Łyska ustalono
możliwość wprowadzenia zieleni od strony północnej
w formie szpaleru drzew z krzewami lub rozwiązań
retencjonujących wodę deszczową w formie pasa
infiltracyjnego z zielenią niższą.

UL. CZARNY CHODNIK
Na odcinku ul. Czarny Chodnik od ul. Zamkowej do
wysokości terenu dawnego Zampolu rekomenduje się
wprowadzenie szpaleru drzew oraz krzewów wysokich
gatunków rodzimych w odległościach zgodnych
z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie
drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej
i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii
kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania
zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043).
Do dalszej weryfikacji na etapie wykonawczym.

Dzielnica Morinais w St Jacques, Francja

UL. SIENKIEWICZA 1902-1918 R.

PROPOZYCJA KSZTAŁTOWANIA ZIELENI

PLAC TEATRALNY
Należy zachować zieleń istniejącą na Placu Teatralnym
oraz powiększyć istniejący trawnik o utwardzony pas
wokół zieleńca, przywracając jego pierwotną granicę.
Pasy infiltracyjne zbierające wodę deszczową z ulic i chodników
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ZIELEŃ W ULICACH I NA PLACACH
UL. STALMACHA

UL. CHROBREGO

UL. WYSPIAŃSKIEGO

W celu przywrócenia dawnego charakteru ulicy,
uspokojenia ruchu samochodowego, uporządkowania
parkowania oraz podkreślenia osi widokowej
wnętrza, ustalono możliwość wprowadzenia pasów
zieleni wysokiej oraz niskiej po stronie wschodniej
ulicy, zajmujących powierzchnię jednego miejsca
postojowego w odstępach co 3 miejsca postojowe przy
parkowaniu prostopadłym.

W celu integracji rozproszonej struktury zieleni
publicznej, odzyskania części przestrzeni dla pieszych
i zieleni oraz poprawienia mikroklimatu ulicy, ustalono
możliwość wprowadzenia zieleni niskiej i średniej w
pasie drogowym, przy jednoczesnym zachowaniu
części miejsc postojowych.
Z uwagi na gęstą sieć infrastruktury podziemnej oraz
sąsiedztwo zakładu karnego wprowadzenie zieleni
wysokiej może być utrudnione i wymaga szczegółowej
analizy.

W celu integracji rozproszonej struktury zieleni
publicznej oraz poprawy mikroklimatu ulicy, ustalono
możliwość wprowadzenia zieleni niskiej i średniej
jednostronnej, przy zachowaniu miejsc postojowych
dla mieszkańców.

INSPIRACJE

INSPIRACJE

INSPIRACJE

Woonerf ul. Wólczańska, Łódź

Woonerf ul. 28 pułku Strzelców Kaniowskich, Łódź

Woonerf ul. Abrahama, Gdynia

Ul. Pogonowskiego, Łódź

Woonerf zrealizowany w ramach programu Zielone Polesie, ul. Pogonowskiego, Łódź

Woonerf, Al. 1 Maja , Łódź

Dzielnica Morinais w St Jacques, Francja

PROPOZYCJA KSZTAŁTOWANIA ZIELENI

Gravenchon, Francja
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ZIELEŃ W ULICACH I NA PLACACH
AL. ŁYSKA

RYNEK

W przypadku przystąpienia do przebudowy al. Łyska
i zmiany organizacji ruchu (wprowadzenia strefy
zamieszkania i ruchu jednokierunkowego) ustalono
możliwość wprowadzenia zieleni wysokiej – szpaleru
drzewa gatunków rodzimych – na odcinku pomiędzy
Dworkiem Cieszyńskim a ul. Młyńska Brama,
z zachowaniem wglądów w kierunku rzeki Olzy
z ul. Przykopa oraz ul. Młyńska Brama.

Zgodnie z ustaleniami zWUOZ, możliwość wprowadzenia
zieleni na rynku została ograniczona do czterech drzew
w otoczeniu fontanny w układzie symetrycznym, na wzór
kompozycji przedstawionej na akwareli z 1802 roku.
Z uwagi na podziemne sieci i urządzenia technologiczne
fontanny, lokalizacja mis korzeniowych i ewentualnych
systemów antykompresyjnych wymaga szczegółowej
analizy. Ustalono możliwość wprowadzenia nasadzeń
drzew średniej wysokości, o foremnych koronach
w kratownicach i osłonach. Zieleń po stronie wschodniej
placu może zostać wprowadzona jedynie w formie
mobilnej.

INSPIRACJE

PROPOZYCJA KSZTAŁTOWANIA ZIELENI

INSPIRACJE

PROPOZYCJA KSZTAŁTOWANIA ZIELENI

Oberer Rheinweg, Bazylea, Szwajcaria

AKWARELA - 1802 R.

Bulwar w Lublanie, Słowenia

Rynek w Salzuflen, Niemcy

Bulwar w Siegen, Niemcy

Akwarela I. Chambreza de Ryvos – 1802 r.
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SCHEMATY UKŁADU DROGOWEGO – KLASY I KATEGORIE DRÓG
SCHEMAT KLAS DRÓG – STAN ISTNIEJĄCY

SCHEMAT KLAS DRÓG – PROPOZYCJA ZMIAN
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W zakresie sieci dróg publicznych proponuje
się deklasyfikację części ulic, a w niektórych
przypadkach
także
dekategoryzację.
Deklasyfikacją z klasy zbiorczej do lokalnej
powinny być objęte ulice: Szewczyka,
Stalmacha,
Limanowskiego,
Górny
Rynek, Kochanowskiego, Bobrecka odc.
Kochanowskiego – Garncarska, Michejdy,
Korfantego
odc.
Kochanowskiego
–
Bobrecka. Z kolei deklasyfikacją z klasy
głównej do zbiorczej powinny być objęte:
Liburnia (poza planem), Kolejowa (odc.
Liburnia – Korfantego poza planem).
Dekategoryzacją z kategorii powiatowej
do gminnej powinny był objęte ulice:
Górna, Błogocka, Bobrecka. Propozycja
dekategoryzacji jest zbieżna ze stanowiskiem
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, wyrażonym
pismem
sygn.
WB.0822.15.2020.AL
z dn. 29.05.2020 r., w którym zawarto także
propozycję deklasyfikacji z klasy zbiorczej do
lokalnej ulic Górnej, Błogockiej i Bobreckiej
oraz z klasy głównej do zbiorczej ulicy
Kolejowej.
Osobną kwestią jest klasa techniczna,
a co za tym idzie kategoria ciągu ulic
Przykopa i Łyska na odc. Przykopa – 3 Maja.
Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Powiatu
Cieszyńskiego ulice te powinny posiadać
klasę zbiorczą i zachować kategorię drogi
powiatowej. Tymczasem zgodnie ze stanem
istniejącym oraz założeniami planu, ciąg ten
nie pełni i nie będzie pełnił istotnej funkcji
w układzie komunikacyjnym, zatem powinien
podlegać dalszym przekształceniom, przede
wszystkim z zakresie uspokojenia ruchu.
Stąd też proponuje się dekategoryzację,
z kategorii powiatowej do gminnej,
a następnie deklasyfikację, z klasy zbiorczej
do lokalnej, ciągu ulic Przykopa i Łyska na
odc. Przykopa – 3 Maja.
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SCHEMAT UKŁADU DROGOWEGO – USPOKOJENIE RUCHU
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ETAP 3 – STWORZENIE STREFY ZAMIESZKANIA NA
AL. ŁYSKA NA ODCINKU OD UL. ZAMKOWEJ DO
UL. SCHODOWEJ
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ETAP 3 – STWORZENIE STREFY OGRANICZENIA
PRĘDKOŚCI RUCHU NA AL. ŁYSKA NA ODCINKU OD
UL. SCHODOWEJ DO UL. 3 MAJA

.G

WA

UL

RA

O
AN
IM

ELS

KA

UL

ETAP 5 – STWORZENIE STREFY OGRANICZENIA
PRĘDKOŚCI RUCHU NA ULICACH PLAC WOLNOŚCI,
MIARKI, STELMACHA, SIENKIEWICZA, ŚWIEŻEGO, PLAC
KOŚCIELNY, OGRODOWA, SOLNA
JAKO STREFĘ ZAMIESZKANIA PROPONUJE SIĘ
UKSZTAŁTOWAĆ ULICE JORDANA ORAZ ULICĘ
ZA KOŚCIOŁEM EWANGELICKIM
ETAP 6 – STWORZENIE STREFY OGRANICZENIA
PRĘDKOŚCI RUCHU NA ULICACH, BOBRECKA,
GARNCARSKA, GÓRNY RYNEK, CHROBREGO,
WYSPIAŃSKIEGO, DWORKOWA, WYŻSZA BRAMA
JAKO STREFĘ ZAMIESZKANIA PROPONUJE SIĘ
UKSZTAŁTOWAĆ ULICĘ KUBISZA I ULICE PRZYLEGŁE
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ULICE W KTÓRYCH UTRZYMUJE SIĘ OBOWIĄZUJĄCE
OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI RUCHU DO 50 KM/H
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ETAP 4 – STWORZENIE STREFY OGRANICZENIA
PRĘDKOŚCI RUCHU NA ULICACH KORFANTEGO,
MICHEJDY, HAJDUKA, CZARNY CHODNIK,
BENEDYKTYŃSKIEJ ORAZ UZUPEŁNIENIE UKŁADU
KOMUNIKACJI O NOWE ULICE
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ETAP 2 – STWORZENIE STREFY ZAMIESZKANIA BĄDŹ
OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI DO 30KM/H NA ULICACH
SĄSIEDNICH DO ETAPU 1
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ETAP 1 – STWORZENIE STREFY ZAMIESZKANIA NA
UL. GŁĘBOKIEJ ORAZ FRAGMENCIE UL. ZAMKOWEJ

U L.

U L.

U L.

RYNEK

A

KA

UL. KOCHANOWSKIEGO

BO

TAR
G

ŁĘ

LEGENDA

A
UL. KORFANTEGO

RY

.G

IN

I

IA
ON

NY

DZ

MAT

A

UL

ZA
NIC

CZ

KIE

AL

NI

.L
ON

STA

UL

TEA
TR

EN

U L.

P L.

PL

.M

BÓŻ

UL

. BO

BR

EC

. ST

KA

UL. MICHEJD
Y

UL. SEJMOWA

. ZA
UL

UL

W ramach organizacji ruchu (działania poza
MPZP) rekomenduje się uspokojenie ruchu,
w podziale na etapy, poprzez wprowadzenie
stref ograniczenia prędkości do 30 km/h
(Tempo 30), stref zamieszkania i stref
ograniczenia ruchu. W ramach uspokojenia
ruchu możliwe jest także wprowadzenie
ruchu jednokierunkowego z kontraruchem
rowerowym oraz dopuszczenie ruchu
rowerowego na ulicach objętych strefami
ograniczenia ruchu.
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SCHEMAT KOMUNIKACJI PIESZEJ I ROWEROWEJ
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Ponadto jako ustalenie planu przewiduje się
połączenie pieszo-rowerowe w formie kładki,
biegnące na przedłużeniu ul. Bóżniczej
pomiędzy ul. Michejdy a ul. Moniuszki,
nad linią kolejową nr 190, rzeką Bobrówką
i ul. Liburnia. Rozwiązania kładki powinny
maksymalnie
wykorzystywać
rzeźbę
terenu oraz możliwość obsługi istniejącego
i
projektowanego
zagospodarowania,
zapewniając bezpośredni dostęp zarówno
do budynku Zampolu, jak i do zakładanego
kilkupoziomowego parkingu nadziemnego
na terenie MZD przy ul. Liburnia, a także
wyprowadzenie ruchu w kierunku ulic
Chopina, Szymanowskiego i Gawlasa.

BR
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PL
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CH

Dzięki
uspokojeniu
ruchu
poprzez
wprowadzenie stref ograniczenia prędkości
do 30 km/h (Tempo 30), stref zamieszkania
i stref ograniczenia ruchu możliwe będzie
bezpieczne prowadzenie ruchu rowerowego
na zasadach ogólnych. Przewiduje się
wprowadzenie kontraruchu rowerowego na
ulicach objętych ruchem jednokierunkowym
oraz dopuszczenie ruchu rowerowego na
ulicach objętych strefami ograniczenia
ruchu. Prowadzenie ruchu rowerowego po
wydzielonej drodze dla rowerów przewiduje
się jako ustalenie planu w ciągu wzdłuż linii
kolejowej nr 190, w ciągu ulic Dojazdowa –
Czarny Chodnik – Hajduka – Rady Narodowej
Księstwa Cieszyńskiego, oraz wzdłuż rzeki
Olzy, z odcinkami prowadzenia ruchu na
zasadach ogólnych w ul. Przykopa i ul. Łyska
na odc. Przykopa – Młyńska Brama.

A

Dzięki budowie kładki droga dojścia
pieszego z Osiedla Liburnia do Rynku skróci
się o 30-50%, a czas dojścia wyniesie 1015 minut. Przyczyni się to do zmniejszenia
ruchu pojazdów oraz poprawy dostępności
do usług i zagospodarowania w Śródmieściu.

LEGENDA
GRANICE OBSZARU OPRACOWANIA
GRANICE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH
BUDYNKI PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE
PRZESTRZENIE UPRZYWILEJOWANEJ KOMUNIKACJI
PIESZEJ
UL. 3 MAJA

ISTNIEJĄCE ŚCIEŻKI ROWEROWE
PROPONOWANE ŚCIEŻKI ROWEROWE
I PASY ROWEROWE
PROPONOWANA LOKALIZACJA KŁADKI
PIESZO-ROWEROWEJ
PLACE MIEJSKIE
TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ ISTNIEJĄCE
I PROJEKTOWANE
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SCHEMAT PROPONOWANEJ LINII MINIBUSÓW
W związku z zakładanym częściowym
wyprowadzeniem ruchu samochodowego
poza
obszar
Śródmieścia
proponuje
się usprawnienie obsługi transportem
publicznym (działania poza MPZP). Działania
powinny
zakładać
remarszrutyzację
istniejących tras linii autobusowych,
zwiększenie częstotliwości ich kursowania
lub
uruchomienie
nowych
linii.
W szczególności proponuje się uruchomienie
obwodowych linii mikrobusowych, łączących
źródła i cele podróży w Śródmieściu
z ogólnodostępnymi, kilkupoziomowymi
parkingami nad- i podziemnymi. Połączenia
te, zapewniając wysoką jakość obsługi
mieszkańców, będą się wpisywać w założenia
korzystnych
rozwiązań
kształtowania
zabudowy w MPZP lub uspokojenia ruchu,
wspierając koncentrację usług i zagęszczanie
zagospodarowania w Śródmieściu.

Minibus - Paryż, Francja
LEGENDA
PROPONOWANY PRZEBIEG LINII MINI BUSÓW
PROPONOWANE PRZEBIEGI LINII ŚRÓDMIEJSKIEJ –
PRZEKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
TRASY LINII AUTOBUSOWYCH NA PODSTAWIE STRONY
INTERNETOWEJ UM W CIESZYNIE – DOSTĘP WRZESIEŃ 2020 R.
LINIA NR 10
LINIA NR 5 ORAZ LINIA NR 21
LINIA NR 22
LINIA NR 50
LINIA NR 32
LINIA NR 40
LINIA NR 30
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SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PARKINGÓW
ETAP 1

Poniżej przestawiono etapową propozycję
bilansu miejsc postojowych.
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W
ramach
poszczególnych
etapów
uspokojenia ruchu (działania poza MPZP)
zakłada się reorganizację parkowania, przede
wszystkim poprzez zmiany w organizacji
ruchu. W ramach kilku etapów reorganizacja
parkowania zakłada działania inwestycyjne
(budowę parkingów), celem częściowego
wyprowadzenia ruchu samochodowego
poza obszar Śródmieścia. W obszarach,
gdzie
zaproponowano
wprowadzenie
strefy zamieszkania lub strefy ograniczenia
prędkości, proponuje się usunięcie 3050% miejsc postojowych z ulic. Oznacza to
dla niektórych ulic usunięcie 30% miejsc
postojowych, tj. co trzeciego miejsca
i posadzenie drzewa, dla niektórych ulic
usunięcie 100% miejsc postojowych w celu
poszerzenia ciągów pieszych, a dla innych
ulic pozostawienie liczby miejsc postojowych
bez zmian.
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Poniżej przestawiono etapową propozycję
bilansu miejsc postojowych wraz z sumą
wszystkich etapów

ETAP 4

ETAP 3

Proponuje
się
również
likwidację
ogólnodostępnych parkingów terenowych
na cele budowy nowych obiektów bądź
wytworzenia
przyjaznych
przestrzeni
publicznych: przy al. Łyska, ul. Michejdy
i Czarny Chodnik, dawnym amfiteatrze,
ul. 3 Maja oraz ul. Bielskiej.
* Założono możliwość zbilansowania
części miejsc postojowych parkingiem
ogólnodostępnym pod Zamkiem (80 mp
poza planem).
** Założono budowę ogólnodostępnego,
kilkupoziomowego parkingu podziemnego
w obiekcie wielofunkcyjnym przy ul. Michejdy
(79 mp) oraz budowę ogólnodostępnego,
kilkupoziomowego parkingu nadziemnego
na terenie MZD przy ul. Liburnia (168 mp).
*** Założono budowę ogólnodostępnego,
kilkupoziomowego parkingu na terenie
dawnego amfiteatru (308 mp).
**** Założono możliwość zbilansowania
części miejsc postojowych ogólnodostępnym
parkingiem terenowym wzdłuż torów (89 mp
poza planem) oraz połową miejsc w parkingu
podziemnym w Galerii Stela (69 mp poza
planem).
WSKAŹNIKI MIEJSC POSTOJOWYCH:
W związku z proponowaną realizacją
parkingów, w przypadku uzupełnienia
zabudowy w wybranych strefach Śródmieścia
(do wyznaczenia w MPZP) rekomenduje się
przyjęcie wskaźnika w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego
na
poziomie 0 mp, a w pozostałych strefach
przyjęcie innego stosownego wskaźnika
parkingowego. Sformułowanie konkretnych
zapisów odbędzie się na etapie sporządzania
projektu MPZP.
LEGENDA
ZAKAZ RUCHU
STREFA OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI RUCHU
STREFA ZAMIESZKANIA
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PLANOWANE PRZEBIEGI DRÓG I/11 I I/68 W CZECHACH NA TLE PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU MORAWSKO-ŚLĄSKIEGO W REJONIE
OSTRAWY I CIESZYNA

WYNIKI GENERALNEGO POMIARU RUCHU Z 2015 R. W POLSCE NA
DROGACH KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH W REJONIE CIESZYNA

LEGENDA DO WYNIKÓW KRAJOWEGO
POMIARU RUCHU DROGOWEGO Z 2010 R.
I 2016 R. W CZECHACH

W toku analiz związanych z rozwiązaniami
MPZP, uspokojeniem ruchu, rozmieszczeniem
parkingów oraz usprawnieniem obsługi
publicznym transportem autobusowym
w obszarze Śródmieścia zidentyfikowano
zagadnienie zawodności sieci transportowej.
W
sytuacjach
zamknięcia
przejścia
granicznego Cieszyn – Kocobądz (cz. Chotěbuz)
lub ograniczeń w ruchu na autostradzie D48
(Czechy) lub drodze ekspresowej S52 (Polska)
ruch międzynarodowy, w tym ruch ciężki,
jest kierowany do przejścia granicznego
Cieszyn – Czeski Cieszyn (cz. Český Těšín),
przez Most Wolności w ciągu ulic 3 Maja –
Střelniční. Utrudnia to uspokojenie ruchu,
w tym skuteczne ograniczenie prędkości
na ulicach 3 Maja, Plac Wolności czy Wyższa
Brama, proponowane w ramach etapów
5 i 6. Rozwiązania te, jeśli z różnych względów
nie będą mogły znaleźć odzwierciedlenia
w ustaleniach MPZP, należy rozważyć
ponownie
przy
kolejnych
zmianach
dokumentów
planistycznych
(Studium
i MPZP).
Analizę możliwych rozwiązań przepływu
ruchu tranzytowego w rejonie Cieszyna
rozpoczęto od badania obowiązujących
i archiwalnych dokumentów planistycznych
wyższego rzędu. Zgodnie z zapisami planów
zagospodarowania
przestrzennego
na
terenie kraju morawsko-śląskiego planuje
się budowę drogi I/11 (droga klasy I nr 11,
odpowiada drodze kategorii krajowej
w Polsce) w przebiegu Hawierzów – CierlickoTrzanowice – Niebory (cz. Havířov – Těrlicko
– Třanovice – Nebory). Z kolei budowę drogi
I/68 planuje się w przebiegu Wierzbica (węzeł
z autostradą D1) – Ostrawa – Rychwałd
– Pietwałd – Hawierzów – Olbrachcice
– Kocobędz – Czeski Cieszyn (cz. VrbiceOstrava-Rychvald- Petřvald – Havířov –
Albrechtice – Český Těšín).

WYNIKI KRAJOWEGO POMIARU RUCHU DROGOWEGO Z 2010 R. W CZECHACH NA
AUTOSTRADACH ORAZ DROGACH KLASY I I II W REJONIE CIESZYNA

CIESZYN

Z danych pozyskanych z Dyrekcji Dróg
i Autostrad Republiki Czeskiej (cz. Ředitelství
silnic a dálnic České Republiky) wynika, że
drogi I/11 i I/68 będą budowane w przekrojach
2x2 jako drogi dla pojazdów samochodowych
(cz.
silnice pro motorová vozidla), co
odpowiada klasie dróg ekspresowych
w Polsce. Obecnie na odcinku Trzanowice –
Niebory trwa budowa drogi I/68 w przekroju
2x2, której zakończenie przewiduje się
w połowie 2022 r., a docelowo zakłada
się włączenie w ciąg drogi I/11. Realizację
całości drogi I/11 w kraju morawsko-śląskim
przewiduje się do roku 2032. Z kolei droga I/68
jest w przygotowaniu na odcinku Wierzbica
(węzeł z autostradą D1) – Ostrawa – Rychwałd
– Pietwałd – Hawierzów od 2020 roku, zaś
termin realizacji całości, w szczególności
odcinka Hawierzów – Olbrachcice –
Kocobędz – Czeski Cieszyn, jest nieznany.
Przyjęte parametry planowania i realizacji
dróg I/11 i I/68 gwarantują uporządkowanie
prowadzenia ruchu w kierunku granicy
z Polską, zapewniając wysoką przepustowość
i niezawodność sieci na kierunku wschódzachód.
Jednocześnie zarówno w Strategii Rozwoju
Systemu Transportu Województwa Śląskiego
z 2014 r., jak i w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Śląskiego
2020+ z 2016 r. nie planuje się w rejonie
Cieszyna żadnych połączeń drogowych
w układzie wschód-zachód, które usprawniają
ruch z Czechami.
W rejonie Ostrawy, Karwiny, Cieszyna
i Skoczowa przeanalizowano także wyniki
Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. na
drogach krajowych i wojewódzkich w Polsce
oraz wyniki Krajowego Pomiaru Ruchu
Drogowego z 2010 r. i 2016 r. na autostradach
oraz drogach klasy I i II w Czechach.

WYNIKI KRAJOWEGO POMIARU RUCHU DROGOWEGO Z 2016 R. W CZECHACH NA
AUTOSTRADACH ORAZ DROGACH KLASY I I II W REJONIE CIESZYNA

CIESZYN
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W1

W2

W3

W4

W5

W6

Bazując
na
zapisach
planów
zagospodarowania przestrzennego po stronie
czeskiej, a także wynikach Generalnego
Pomiaru Ruchu w Polsce i Krajowego Pomiaru
Ruchu Drogowego w Czechach opracowano
zbiór możliwych połączeń usprawniających
przepływ ruchu tranzytowego w rejonie
Cieszyna. Analizując warianty połączeń brano
także pod uwagę możliwość usprawnienia
przepływu
ruchu
międzynarodowego
pomiędzy
krajem
morawsko-śląskim
a województwem śląskim:
• wariant 1 – połączenie Karwiny
(cz. Karviná) z DW937 w rejonie Nowej
Drogi, z zachodnim obejściem Skotnicy,
• wariant 2 – przedłużenie drogi II/472
(droga klasy II nr 472, odpowiada drodze
kategorii wojewódzkiej w Polsce) z Karwiny
przez Kończyce Małe (skrzyżowanie
z DW937), Pruchną (skrzyżowanie
z DW938) i Bąków (skrzyżowanie z DK81)
do DW939 w Strumieniu,
• wariant 3 – przedłużenie drogi II/472
z Karwiny przez Karolinkę (skrzyżowanie
z DW937), Kończyce Wielkie (skrzyżowanie
z DW938), Dębowiec do DW944
w Skoczowie,
• wariant 4 – połączenie istniejącej
drogi I/67 z Kocobędzu (cz. Chotěbuz),
w śladzie planowanej po stronie czeskiej
kładki pieszo-rowerowej, na wysokości
skrzyżowania Frysztackiej i Chemików
w Cieszynie, do DW938 w rejonie
skrzyżowania Katowickiej i Łanowej
w Cieszynie,
• wariant 5 – układ obwodowy po stronie
południowo-wschodniej Cieszyna, od
połączenia z północną częścią węzła
dróg I/11 i II/468 w Czeskim Cieszynie,
z północnym obejściem rezerwatu
przyrody Velké doly, wschodnim obejściem
Mnisztwa oraz wschodnim lub zachodnim
obejściem Krasnej, do węzła „Cieszyn
Wschód” DW944 z S52,
• wariant 6 – przedłużenie drogi II/476
z Trzyńca (cz. Třinec) przez Cisownicę do
DW941 w Ustroniu.
Schemat przedstawia planowane przebiegi
dróg I/11 i I/68 w Czechach oraz analizowane
warianty połączeń transgranicznych na tle
istniejących przebiegów autostrad oraz dróg
klasy I i II w kraju morawsko-śląskim oraz
dróg krajowych i wojewódzkich na terenie
województwa śląskiego w rejonie Ostrawy,
Karwiny, Cieszyna i Skoczowa. W wariantach 2,
3 i 6 odmiennym odcieniem koloru wariantu
zaznaczono istniejące odcinki dróg II klasy
po stronie czeskiej, dla których założono
przedłużenie w kierunku wschodnim po
stronie polskiej.
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UKŁAD OBWODOWY USTALONY PO STRONIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CIESZYNA, ŹRÓDŁO: STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CIESZYNA Z 2000 R.

PROGNOZOWANE POTOKI RUCHU NA SIECI DROGOWO-ULICZNEJ MIASTA CIESZYNA

Jednocześnie
badając
dokumenty
planistyczne
niższego
rzędu
stwierdzono, że w nieobowiązującym
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta
Cieszyna z 2000 r. ustalono powstanie układu
obwodowego po stronie południowowschodniej miasta. Rozwiązanie zakładało
powstanie drogi klasy głównej na odcinku od
węzła dróg I/11 i II/468 w Czeskim Cieszynie
do skrzyżowania ulic Słowiczej i Wroniej
w Cieszynie, z przedłużeniem po zachodniej
stronie linii kolejowej nr 190 do skrzyżowania
z ul. Bielską oraz przedłużeniem ul. Słowiczej
do skrzyżowania ulic Bielskiej i Wiślańskiej.
Do dalszych analiz przyjęto zatem
zmodyfikowane rozwiązanie wariantu 5,
tj. układ obwodowy po stronie południowowschodniej
Cieszyna,
od
połączenia
z północną częścią węzła dróg I/11 i II/468
w Czeskim Cieszynie, z północnym obejściem
rezerwatu przyrody Velké doly, wschodnim
obejściem
Mnisztwa,
przedłużeniem
ul. Słowiczej do skrzyżowania ulic Bielskiej
i Wiślańskiej oraz wykorzystaniem przebiegu
ul. Bielskiej przez Krasnę (bez rozstrzygania
o wschodnim lub zachodnim obejściu)
do węzła „Cieszyn Wschód” DW944 z S52,
uznając je za najbardziej perspektywiczne.
Dla całości ciągu obwodowego założono
klasę główną, w jednolitym przekroju 1x2.
Korzystając z multimodalnego modelu
ruchu oraz koncepcji rozwoju układu

transportowego, opracowanych w 2016
r. przez firmę Inkom w ramach Studium
transportowego dla miasta Cieszyna,
wykonanego na zamówienie Gminy Cieszyn
– Miejski Zarząd Dróg, przeprowadzono
analizy i prognozy ruchu. Ze względu na
brak szczegółowych wyników pomiarów
ruchu na sieci dróg w Czeskim Cieszynie
bazowano wyłącznie na danych z pomiarów
kordonowych ruchu tranzytowego z 2016
roku. Prognozy ruchu wykonano dla godziny
szczytu popołudniowego w horyzoncie 2040
roku.
Uzyskane wyniki prognoz ruchu uzasadniają
budowę
układu
obwodowego
po
stronie południowo-wschodniej Cieszyna
w horyzoncie 2040 roku. Prognozowane
potoki ruchu w przekroju wahają się od 430
P/h na odc. Hallera – Słowicza do 2210 P/h na
ul. Bielskiej (odc. Wiślańska – węzeł „Cieszyn
Wschód”). Udział ruchu tranzytowego na
poszczególnych odcinkach wynosi od 15%
(ul. Bielska) do 80% (odc. Hallera – Słowicza),
a pozostałą część stanowi ruchu lokalny,
związany z miastem.
W ocenie autorów warto podjąć wysiłek
wykonania
opracowań
koncepcyjnych
oraz analiz środowiskowych, społecznych
i ekonomicznych, na podstawie których
będzie można rozważyć uwzględnienie
układu obwodowego w kolejnych zmianach
dokumentów strategicznych i planistycznych
(Studium i MPZP) .

SCHEMAT RÓŻNICOWY POTOKÓW RUCHU POMIĘDZY WARIANTAMI INWESTYCYJNYM
I BEZINWESTYCYJNYM NA SIECI DROGOWO-ULICZNEJ MIASTA CIESZYNA
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NATĘŻENIE
RUCHU [P/H]

SPADEK
NATĘŻENIA
RUCHU [P/H]

SPADEK
NATĘŻENIA
RUCHU [%]

Frysztacka odc. Folwarczna – Liburnia

1160

150

11

Zamkowa odc. Liburnia – Michejdy

1390

120

8

Zamkowa odc. Michejdy – Przykopa

860

140

14

Łyska odc. Przykopa – Młyńska Brama

310

80

21

Łyska odc. Młyńska Brama – 3 Maja

260

70

21

3 Maja odc. Łyska – Miarki

480

210

30

3 Maja odc. Miarki – Stalmacha

680

200

23

Plac Wolności

740

180

20

Garncarska

1060

120

10

Bobrecka
odc. Garncarska – Korfantego

1130

120

10

Kolejowa odc. Korfantego – Liburnia

1860

300

14

Katowicka odc. Liburnia – Moniuszki

2060

260

11

Kossak-Szatkowskiej odc.
Na Wzgórzu – Morcinka

470

80

15

Kossak-Szatkowskiej
odc. Morcinka – Bielska

630

130

17

ANALIZOWANY ODCINEK

Przeprowadzona analiza i prognoza ruchu
ujawniła
konieczność
budowy
ciągu
równoległego do ul. Bielskiej w Krasnej.
Jest
to
spowodowane
zagrożeniami
dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
wynikającymi
m.in.
z
wyczerpania
przepustowości.
Budowa
układu
obwodowego po stronie południowowschodniej miasta stanowi rozwiązanie tego
problemu, gdyż budowa ciągu równoległego
do ul. Bielskiej, stanowiącego fragment
obwodnicy, przejmie zarówno część ruchu
tranzytowego, obecnie odbywającego się
przez układ obwodowy po stronie północnozachodniej miasta, jak i część ruchu lokalnego,
związanego z zagospodarowaniem otoczenia
ul Bielskiej. Szacuje się, że na nowym odcinku
natężenie ruchu w przekroju wyniesie 560
P/h, z czego ruch tranzytowy wyniesie 60%,
a ruch lokalny 40%. W efekcie natężenie
ruchu w przekroju ul. Bielskiej spadnie o 25%,
tj. z 2210 P/h do 1650 P/h.
Wyniki analiz wskazują także na zagrożenia
dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
wynikające z wyczerpania przepustowości,
na ul. Bielskiej (odc. Stawowa – Wiślańska),
gdzie
prognozowane
potoki
ruchu
w przekroju wynoszą 2080 P/h. Stanowi
to uzasadnienie dla budowy połączenia
ul. Bielskiej (odcinek zachodni) z ul. Wiślańską,
być może w korytarzu ul. Ustrońskiej. Przez
tak powstały układ dwóch równoległych
korytarzy Stawowa – Bielska (odcinek
wschodni) i Bielska (odcinek zachodni) –
Wiślańska można w układzie północ-południe
poprowadzić
wschodnią
obwodnicę,
omijając od wschodu Mnisztwo i od zachodu

PROGNOZOWANE POTOKI RUCHU NA SIECI DROGOWO-ULICZNEJ W OBRĘBIE ŚRÓDMIEŚCIA I PODGÓRZA

Krasną, do połączenia z węzłem DW944
i S52, z ewentualną nową lokalizacją węzła
z S52 w rejonie mostu na Krasnej i przecięcia
z jednotorową linią wysokiego napięcia 110 kV.
Uzyskane wyniki prognoz ruchu wskazują
na wpływ układu obwodowego po stronie
południowo-wschodniej
Cieszyna
na
natężenia ruchu w Śródmieściu, Liburni
i Podgórzu.
W tabeli obok zestawiono natężenia ruchu
w przekrojach w wariancie inwestycyjnym
oraz spadki natężenia ruchu w pojazdach na
godzinę szczytu popołudniowego i spadki
procentowe natężenia ruchu w przekrojach
w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego
w 2040 roku.
Wyniki prognoz ruchu pozwalają na
jednoznaczne stwierdzenie, że skutecznym
rozwiązaniem
zidentyfikowanego
zagadnienia zawodności sieci transportowej,
wynikającego
z
braku
powiązania
alternatywnego do ciągu autostrada D48 –
droga ekspresowa S52, jest budowa układu
obwodowego po stronie południowowschodniej Cieszyna. Rozwiązanie to
ułatwi efektywną realizację korzystnych
rozwiązań kształtowania zabudowy w MPZP
lub uspokojenia ruchu, w tym ograniczenia
prędkości, na ulicach 3 Maja, Plac Wolności
czy Wyższa Brama, a także w szerszej skali
Śródmieścia, Liburni i Podgórza.
Jednocześnie należy pamiętać, że ze względu
na brak szczegółowych wyników pomiarów
ruchu na sieci dróg w Czeskim Cieszynie
bazowano wyłącznie na danych z pomiarów
kordonowych ruchu tranzytowego z 2016

roku. Przeprowadzone analizy uwzględniają
w ograniczonym stopniu ruch lokalny
związany z Czeskim Cieszynem, w związku
z czym natężenia ruchu w przekrojach
obwodnicy południowo-wschodniej Cieszyna
są zaniżone, a docelowa efektywność
rozwiązania będzie większa.
Wyniki analizy układu obwodowego po
stronie południowo-wschodniej Cieszyna
powinny stanowić wsad do wniosków do
Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Śląskiego lub kolejnych
edycji Strategii Rozwoju Systemu Transportu
Województwa
Śląskiego
i
podlegać
weryfikacji przez Zarząd Województwa
Śląskiego.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę,
że zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy o drogach
publicznych do zarządcy drogi należy
opracowywanie projektów planów rozwoju
sieci drogowej oraz bieżące informowanie
o tych planach organów właściwych
do sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego.
Zważywszy, że układ obwodowy po stronie
południowo-wschodniej Cieszyna leży na
przedłużeniu DW944 oraz zgodnie z art. 6 ust.
1 ustawy o drogach publicznych może
stanowić połączenie między miastami lub
mające znaczenie dla województwa, Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Katowicach powinien
w ramach opracowywania planu rozwoju sieci
drogowej przeanalizować budowę takiego
połączenia w kategorii drogi wojewódzkiej,
w klasie technicznej co najmniej głównej
i przekroju co najmniej 1x2.

SCHEMAT RÓŻNICOWY POTOKÓW RUCHU POMIĘDZY WARIANTAMI INWESTYCYJNYM I BEZINWESTYCYJNYM
NA SIECI DROGOWO-ULICZNEJ W OBRĘBIE ŚRÓDMIEŚCIA I PODGÓRZA
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UKŁAD DROGOWY – POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNE
PRZYKŁADOWY PRZEBIEG POŁĄCZENIA OBWODOWEGO W REJONIE DOLINY OLZY

PROFIL PODŁUŻNY TERENU W PRZYKŁADOWYM PRZEBIEGU POŁĄCZENIA OBWODOWEGO W REJONIE DOLINY OLZY

Mając świadomość wartości przyrodniczych
korytarza ekologicznego doliny rzeki Olzy
przeprowadzono wstępne analizy rozwiązań
sytuacyjno-wysokościowych
przebiegu
układu obwodowego w rejonie zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego Lasek Miejski
w Błogocicach i rezerwatu przyrody Velké
doly. Wyniki wstępnej analizy pozwalają
na stwierdzenie, że istnieje możliwość
zmniejszenia do minimum ingerencji
w integralność przestrzenną i funkcjonalną
objętego ochroną korytarza ekologicznego
o znaczeniu ponadlokalnym. Przy założeniu
przekroczenia doliny rzeki Olzy obiektem
mostowym, zamiast prowadzenia drogi na
nasypie, nie dojdzie do fragmentaryzacji,
a
tym
samym
będzie
utrzymana
ciągłość
zadrzewień
przypotokowych
w rejonie doliny Olzy. Zastosowanie
obiektu mostowego belkowego o jak
najmniejszej wysokości przekroju umożliwia
ograniczenie do minimum negatywnego
oddziaływania
wizualnego.
Ponadto
przy zastosowaniu metody nasuwania
podłużnego z wykorzystaniem awanbeku
ciągłość korytarza ekologicznego może być
zachowana także w trakcie trwania robót
budowlanych.

Przykładowe rozwiązanie przedstawiono
na schematach i przekrojach podłużnych.
Po stronie czeskiej droga I/11 w rejonie
przecięcia ul. Rakovec znajduje się na rzędnej
298 m n.p.m. i opada w kierunku wschodnim
do węzła z drogą II/468. Rozpoczęcie w tej
lokalizacji drogi obwodowej w kierunku
wschodnim pozwala na przekroczenie
obiektem mostowym węzła z drogą II/468,
torów dwóch linii kolejowych, ciągu ulic
Železniční-Třinecká oraz rzeki Olzy. W miejscu
przekraczania obiektem mostowym Olza
znajduje się na rzędnej 278 m n.p.m., a droga
obwodowa wznosząc się jednostajnie
od punktu początkowego ze spadkiem
2% znajdzie się na rzędnej 314 m n.p.m.,
a zatem 36 m n.p.t.. Przyczółek obiektu
mostowego będzie zlokalizowany ok. 150 m
na wschód od koryta Olzy, na rzędnej 317 m
n.p.m., naruszając zadrzewienia zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego Lasek Miejski
w Błogocicach jedynie na granicy z terenami
rolnymi. W tej lokalizacji rozpocznie się
w niewielkim wykopie odcinek nakładania
łuku poziomego i pionowego, a następnie
droga obwodowa będzie opadać w kierunku
południowo-wschodnim ze spadkiem 3%,
przecinając ul. Reymonta.

PRZYKŁADOWY PRZEBIEG POŁĄCZENIA OBWODOWEGO W REJONIE DOLINY OLZY
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INNE WNIOSKI W ZAKRESIE TRANSPORTU
PRZYKŁADOWY PRZEBIEG POŁĄCZENIA KOLEJOWA – MORCINKA

PROFIL PODŁUŻNY TERENU W PRZYKŁADOWYM PRZEBIEGU POŁĄCZENIA KOLEJOWA – MORCINKA

Przeprowadzona
analiza
i
prognoza
ruchu ujawniła, poprzez zamodelowanie
hipotetycznego uciąglenia ul. Na Wzgórzu,
potrzebę budowy połączenia promienistego
Śródmieścia z Podgórzem, od ul. Bielskiej
w rejon Osiedla Banotówka. Połączenie to,
równoległe do ciągu ulic Wyższa Brama –
Górna – Puńcowska, zasadne jest niezależnie
od budowy układu obwodowego po stronie
południowo-wschodniej miasta. Wskazaniem
do budowy połączenia są wyniki prognoz
ruchu, w których w horyzoncie 2040 roku
dochodzi do wyczerpania przepustowości
na całym odcinku ul. Górnej oraz na odcinku
ul. Bielskiej od skrzyżowania z ul. Górną
do skrzyżowania z ul. Kolejową. Nowe
połączenie stwarza zarówno możliwość
przeniesienia części potoków ruchu oraz
uruchomienia nowych połączeń publicznego
transportu autobusowego, jak i poprawy
bezpieczeństwa
ruchu
drogowego,
w pierwszej kolejności poprzez uspokojenie
ruchu na całym odcinku ul. Wyższa Brama, co
jest spójne z przesłankami do budowy układu
obwodowego po stronie południowowschodniej miasta.
Nowe połączenie pozwala także na
uporządkowanie ruchu w rejonie Cmentarza
ewangelicko-augsburskiego,
gdzie
w przypadku wyczerpania przepustowości
na ulicach Górnej i Bielskiej może dochodzić
do przepływu ruchu, np. w ciągu Na Wzgórzu
– Paderewskiego – Przechodnia – Cienciały.
W praktyce, ze względu na znaczne różnice
wysokości (średni spadek podłużny na
odc. Spokojna – Rajska prawie 13%), nie
jest możliwa realizacja zamodelowanego
uciąglenia ul. Na Wzgórzu. Postulowane
połączenie może zostać zrealizowane
przykładowo na przedłużeniu ul. Chrobrego
do ul. Hallera lub na przedłużeniu
ul. Kolejowej, wzdłuż południowej granicy
Cmentarza
ewangelicko-augsburskiego,
z
przejściem
pod
ul.
Zaleskiego
skrzyżowaniem z Paderewskiego, do
ul. Kossak-Szatkowskiej, na skrzyżowaniu
z ul. Morcinka. Szczególnie to ostatnie
połączenie wydaje się interesujące, bowiem
przy średnim spadku podłużnym ok. 5,5%
oferuje akceptowalne warunki podróży
także dla ruchu rowerowego, stwarzając
możliwość ukształtowania głównej trasy
rowerowej poza istotnie obciążonym ruchem
samochodowym ciągiem Górna – Hallera.

Należy zwrócić uwagę, że w horyzoncie
2040 roku bez realizacji nowego połączenia
Śródmieścia z Podgórzem nie ma możliwości
zapewnienia
sprawnego
transportu
publicznego. Na skutek wyczerpania
przepustowości ul. Górnej czas przejazdu
publicznym transportem autobusowym
będzie ulegał wydłużeniu, a sama podróż
będzie nieprzewidywalna i zawodna, czyniąc
transport publiczny nieatrakcyjnym.
Realizacja
nowego
połączenia
drogowego
umożliwi
remarszrutyzację
istniejących tras linii autobusowych,
zwiększenie częstotliwości ich kursowania
lub uruchomienie nowych linii. Analizując
wyniki prognoz ruchu należy wskazać,
że szczególnie efektywne mogą być
trasy linii autobusowych prowadzące
z Podgórza przez Śródmieście i/lub Dworzec
PKP Cieszyn ul. Frysztacką w kierunku
Boguszowic i Marklowic oraz ul. Katowicką
w kierunku Pastwisk i Kalembic. Połączenia
te, zapewniając wysoką jakość obsługi
mieszkańców, będą się wpisywać w założenia
korzystnych
rozwiązań
kształtowania
zabudowy w MPZP lub uspokojenia ruchu,
wspierając koncentrację usług i zagęszczanie
zagospodarowania w Śródmieściu.
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WYTYCZNE W ZAKRESIE EWENTUALNYCH POTRZEBNYCH DODATKOWO ANALIZ LUB EKSPERTYZ
ANEKS – PREZENTACJE WARSZTATOWE
STUDIUM

ANEKS

W ramach prac nad koncepcją funkcjonalnoprzestrzenną w porozumieniu z projektantami
planu, firmą Terplan Sp. z o.o., nie stwierdzono
koniecznych zmian w obowiązującym Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Cieszyna.

Aneks zawiera prezentacje warsztatowe, w których m.in. przedstawione zostały wykonane analizy
i opracowania wraz z rysunkami warsztatowymi, na podstawie których opracowano finalny
Masterplan:

WYTYCZNE DOT. DODATKOWYCH ANALIZ

3. Prezentacja - I sesja warsztatowa – 30 listopada 2020 r.

Rekomenduje się wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji
dendroflory w celu wskazania wartościowego
drzewostanu, na całym terenie objętym uchwałą
o sporządzeniu MPZP.
Drzewostan o wysokich walorach przyrodniczych,
historycznych, kompozycyjnych powinien zostać
uwzględniony na rysunku planu.

1. Prezentacja ze spotkania otwartego – 10 września 2020 r.
2. Prezentacja wprowadzająca do warsztatów - otwarcie warsztatów – 9 listopada 2020 r.

4. Prezentacja - II sesja warsztatowa – 7 grudnia 2020 r.
5. Prezentacja dla Grupy Roboczej – 18 marca 2021 r.
6. Pismo Kierownika Delegatury w Bielsku-Białej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Katowicach skierowane do Urzędu Miasta Cieszyn; B-NR.5183.356.2020.TW, RPW 7193/2020
z dnia 05.06.2020

Zaleca się uwzględnienie w zapisach planu lub w innych
dokumentach strategicznych konieczność stosowania
gatunków rodzimych dostosowanych do siedliska.
Zaleca się również przeanalizowanie gatunków
roślinności nadbrzeżnej pod kątem występowania
gatunków inwazyjnych.
Ponadto zaleca się pogłębienie analizy widokowokompozycyjnej i uzupełnienie jej o ważne osie
widokowe i kompozycyjne, panoramy widokowe
z zewnątrz, zarówno od strony czeskiej, jak i od strony
Liburni. Ponadto należy przeanalizować widoki z mostu
przyjaźni w kierunku al. Łyska, z ulicy Czarny Chodnik
w kierunku Wzgórza Zamkowego, jak również wjazdy
„bramy” do Śródmieścia, od strony obydwu mostów, od
ul. Zamkowej, ul. Kolejowej i Korfantego, ul. Chrobrego
i ul. Bielskiej. Szerszej analizy wymagają mikrownętrza
urbanistyczne, tj. skrzyżowanie ulic Przykopa
i al. Łyska, ul. Młyńska Brama i al. Łyska, ul. Schodowa
i al. Łyska, ul Michejdy i ul. Zamkowa, ul. Kolejowa przy
ul. Korfantego (rejon stacji paliw), dawny amfiteatr przy
ul. 3 Maja, wnętrze kwartału przy ul. Bóżniczej.
Ponadto rekomenduje się wykonanie dodatkowej
analizy: reliktów historycznych murów miejskich oraz
historycznych kamiennych murów oporowych starówki
– weryfikacja i waloryzacja w celu ujęcia w Gminnej
Ewidencji Zabytków.
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MATERIAŁY I DOKUMENTY BAZOWE
- DOT. TEMATYKI OCHRONY ZABYTKÓW

SPIS ILUSTRACJI

•

Poniżej przedstawiono skrócone linki do źródeł
internetowych - hiperłącza dostępne w elektronicznej
wersji raportu, dostęp do hiperłączy dn. 9.04.2021 roku:

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Pismo Kierownika Delegatury w Bielsku-Białej Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Katowicach skierowane do Urzędu Miasta
Cieszyn z warunkami konserwatorskimi (B-NR.5183.356.2020.TW, RPW
7193/2020 z dnia 05.06.2020)
Decyzje wpisu do rejestru zabytków dla poszczególnych obiektów
i obszarów
Karty ewidencyjne, karty adresowe zabytków
Określenie zasad ochrony dla obszaru Śródmieścia Cieszyna, Ochrona
Zabytków KRESY Michał Horbowicz, Cieszyn 2020
Dokumentacja konserwatorska dotycząca murów miejskich miasta
Cieszyna, red. Ilona Smajek-Mądrzyckiej, 2015
Materiał
planistyczny do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Cieszyna
stanowiący podstawę do określenia, w tym planie, zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
autor: Małgorzata Zygmunt, Katowice, grudzień 2008-styczeń 2009
Cieszyn. Studium historyczno-urbanistyczne, PKZ oddział w Krakowie,
Kraków 1985
Cieszyn. Studium urbanistyczno-konserwatorskie, PPKZ. Oddział
Kraków, Sławomir Kruczek, Waldemar Niewalda, Kraków 1983
(wykonane na zlecenie Miejskiego Konserwatora Zabytków
w Cieszynie)
Cieszyn.
Studium
historyczno-urbanistyczne
do
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta, PPKZ. Pracownia we
Wrocławiu, St. Golachowski, Wrocław 1957 (wykonane na zlecenie
W.Z.A.B. – Katowice)
Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, t. 1-3, red. Idzi
Panic, Cieszyn 2010
Przemysław Czernek, Mariusz Makowski, Czechosłowacka o polska
architektura na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym, Czeski
Cieszyn 2018
Przemysław Czernek, Modern. Szlakiem cieszyńskiej moderny, Cieszyn
2012
Jan Samek, Stan i potrzeby zabytków Cieszyna, (w:) „Ochrona
zabytków”, nr 23/3 (90), 1970, s. 173-181

- DOT. TEMATYKI ZIELENI
•

•

•

•
•

•

Cieszyn.
Studium
historyczno-urbanistyczne
do
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta, PPKZ. Pracownia we
Wrocławiu, St. Golachowski, Wrocław 1957 (wykonane na zlecenie
W.Z.A.B. – Katowice)
Cieszyn. Studium urbanistyczno-konserwatorskie, PPKZ. Oddział
Kraków, Sławomir Kruczek, Waldemar Niewalda, Kraków luty 1983
(wykonane na zlecenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w
Cieszynie) – wytyczne konserwatorskie do planu ogólnego; wytyczne
do planu szczegółowego
Waloryzacja terenów położonych na obszarze objętym
uchwałą nr V/52/19 Rady Miejskiej z Cieszyna z 27.02.2019 r
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia
Cieszyna, pod kątem możliwości ich wykorzystania, Buława sp. z o.o.
Buława B., Beczała T., Bieszczanin I., Kwaśny I. przy współpracy
Pracowników UM Cieszyn.
Określenie zasad ochrony zabytków dla obszaru Śródmieścia
Cieszyna - Szczegółowa analiza krajobrazu, Ochrona Zabytków
KRESY Michał Horbowicz, Cieszyn 2020
Pismo WUOZ Delegatura w Bielsku Białej do tut. Urzędu z dnia
5.06.2020 (znak sprawy B-NR.5183.356.2020.TW RPW 7193/2020)
dot. wniosków do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru śródmieścia Cieszyna
Uchwała Nr XIII/133/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie
Cieszyna obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe
oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Ilustracja na str. 1: rysunki- MAU; zdjęcia z warsztatów MAU i UM w Cieszynie
Ilustracja na str. 4: schemat - MAU, dane wyjściowe: warstwy otrzymane od UM w Cieszynie, m.in. BDOT, EGiB, OSM
Ilustracja na str. 5: rysunki: Rozwój przestrzenny Cieszyna
od czasów przedlokacyjnych do schyłku średniowiecza,
oprac. Marek Fiedor, za: Dzieje Cieszyna od pradziejów do
czasów współczesnych, t. 1, red. Idzi Panic, Cieszyn 2010; •
Rys. 2. Rozwój terytorialny Cieszyna w XVI w., oprac. Marek Fiedor, za: Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów
współczesnych, t. 2, red. Idzi Panic, Cieszyn 2010
Ilustracje na str. 6: infografika - MAU; zdjęcia z warsztatów
MAU i portal Urzędu Miasta https://www.facebook.com/
zaplanuj.przestrzen
Ilustracja na str. 9-10: koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, schemat układu przestrzeni publicznych - MAU, dane
wektorowe wejściowe: BDOT, EGiB, OSM
Ilustracje na str. 11: rysunek koncepcji - MAU; Plac
Londzina propozycja rozwiązania - MAU na podkładzie
ortofotomapy otrzymanej od UM w Cieszynie; historyczne
zdjęcie - https://fotopolska.eu
Ilustracje na str. 12: akwarela - MAU, zdjęcie podkładowe
- zdjęcie ukośne na podstawie dostępu otrzymanego od
UM w Cieszynie
Ilustracje na str. 13: akwarela, przekrój - MAU, , zdjęcie
podkładowe - zdjęcie ukośne na podstawie dostępu otrzymanego od UM w Cieszynie; Inspiracje: Gammel Hellerup
High School, Dania - hala sportowa - BIG - https://big.
dk/#projects-ghg
Ilustracje na str. 14: rysunek, przekroje, zdjęcie - MAU
Ilustracje na str. 15: akwarela - MAU, zdjęcie podkładowe
- zdjęcie ukośne na podstawie dostępu otrzymanego od
UM w Cieszynie
Ilustracje na str. 16: akwarela - MAU; zdjęcie stanu istniejącego - Google Street View; inspiracje: Słowenia – bulwar
w Lublanie - https://www.guiding-architects.net; Niemcy –
bulwar w Siegen - https://atelier-loidl.de
Ilustracje na str. 17: akwarela - MAU, zdjęcie podkładowe
- zdjęcie ukośne na podstawie dostępu otrzymanego od
UM w Cieszynie; analiza tarasowego układu miasta - MAU,
na zdjęciu z Google Street View
Ilustracje na str. 18: rysunek i zdjęcie parkingu - MAU; Inspiracje: Francja – Paryż – ogród na dachu budynku Uniwersytetu Paryskiego – Wydział Prawa - https://www.archdaily.
com/; Nantes, France - https://urbannext.net/aime-cesaire-primary-school/; Dania - Kopenhaga – szpitalny ogród
sensoryczny na dachu parkingu - https://www.masuplanning.com/
Ilustracje na str. 19: rysunki - MAU; zdjęcie podkładowe: ortofotomapa otrzymana od UM w Cieszynie
Ilustracje na str. 20: rysunki - MAU; zdjęcie podkładowe:
ortofotomapa otrzymana od UM w Cieszynie; zdjęcie historyczne - otrzymane w ramach dokumentacji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w BielskuBiałej

Ilustracja na str. 21: Załącznik nr 1 do decyzji z dn.
27.04.2018, znak: K-RD-KL/4160/9355/199/09, nr rejestru:
A/317/2018 w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego – Cieszyn (gm. Cieszyn, pow. cieszyński), historyczny układ urbanistyczny miasta.
Ilustracje na str. 22 - 30: schematy - MAU
Ilustracje na str. 31: rysunki - MAU; Inspiracje: druga kolumna od lewej: Naturalny plac zabaw Raciborowice – Prawda
gmina Michałowice - https://www.pracowniak.pl/plac-zabaw-na-prawdzie/; Inspiracje: pierwsze kolumna od prawej: Calvisson Francja – plac zabaw w otoczeniu zabytkowej architektury - http://landezine.com/;
Ilustracje na str. 32: Inspiracje: Pierwsza kolumna od lewej:
Ogrody Krakowian – Ogród Motyli ul. Dekerta - https://
www.whitemad.pl/; druga kolumna od lewej: Ogrody Krakowian – Ogród Polny ul. Popielidów - https://zzm.krakow.
pl/aktualnosci/; Ogrody Krakowian – Ogród Leśny Plac
Łagiewnicki - https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/ ; druga
kolumna od prawej: Park kieszonkowy w Gdańsku nad
Motławą na wyspie Ołowiance - https://www.architekturaibiznes.pl/; Park kieszonkowy w Łodzi przy ul. Strzelców
Kaniowskich zrealizowany w wolnej przestrzeni pomiędzy
kamienicami w ramach programu Zielone Polesie - https://
uml.lodz.pl/; Pierwsze kolumna od prawej: Park kieszonkowy w Gdańsku u zbiegu ul. Matki Polki i ul. Partyzantów
- https://www.architekturaibiznes.pl/
Ilustracje na str. 33: Pierwsza kolumna od lewej: Program
referencyjny: Bujna Warszawa - https://www.facebook.
com/media/set/?vanity=bujnawarszawa ; druga kolumna od lewej: Francja – Paryż – ogród na dachu budynku
Uniwersytetu Paryskiego – Wydział Prawa - https://www.
archdaily.com/; Rosja – Moskwa Park Muzeów - Plac Novay
- https://www.archdaily.com/; Dania - Kopenhaga – szpitalny ogród sensoryczny na dachu parkingu - https://www.
masuplanning.com/project/sensory-garden-magneten/;
pierwsza i druga kolumna od prawej: wnętrza kwartałów:
Łódź - wnętrze kwartałów - MAU; Łódź – podwórzec przy
Piotrkowskiej 211 - https://lodz.wyborcza.pl/lodz/
Ilustracje na str. 34: pierwsza kolumna od lewej strony: Pasy
infiltracyjne zbierające wodę deszczową z ulic i chodników
- https://blauwgroenvlaanderen.be/; druga kolumna od
prawej: Inspiracja - http://landezine.com/ ; Zdjęcie historyczne - https://fotopolska.eu/Cieszyn/ ; pierwsze kolumna od prawej: Inspiracje: https://pl.pinterest.com/ ; Francja
dzielnica Morinais w St Jacques - http://www.brueldelmar.
fr/; propozycja nasadzeń - MAU na podkładzie ortofotomapy otrzymanej od UM w Cieszynie
Ilustracje na str. 35: Inspiracje: Pierwsza kolumna od lewej:
Łódź – Al. 1 Maja – woonerf zrealizowany w ramach programu Zielone Polesie - https://lodz.fotopolska.eu/ ; Francja - Gravenchon - http://landscapes.fr/ ; druga kolumna
od lewej: Łódź ul. Pogonowskiego – woonerf zrealizowany w ramach programu Zielone Polesie - https://uml.lodz.
pl/ ; Francja dzielnica Morinais w St Jacques - http://www.
brueldelmar.fr/fr/project/ ; propozycja nasadzeń - MAU na
podkładzie ortofotomapy otrzymanej od UM w Cieszynie;
druga kolumna od prawej: Łódź – woonerf ul. Wólczańska https://lodz.naszemiasto.pl/ ; Gdynia - woonerf ul. Abrahama - http://a2p2.pl/otwarcie-woonerfu-w-ul-abrahama-w-gdyni/ ; pierwsza kolumna od prawej: Łódź – woonerf 28
pułku Strzelców Kaniowskich - https://lodz.naszemiasto.
pl/ ; Łódź ul. Pogonowskiego - https://plus.expressilustrowany.pl/nowy-woonerf-na-pogonowskiego/

Ilustracje na str. 36: Inspiracje: pierwsz kolumna po lewej:
Oberer Rheinweg, Bazylea, Szwajcaria - Google Street
View; Słowenia – bulwar w Lublanie - https://www.guiding-architects.net/; Niemcy – bulwar w Siegen - https://atelier-loidl.de/en/zu-neuen-ufern,-siegen; druga kolumna
od lewej: propozycja kształtowania zieleni - MAU na podkładzie ortofotomapy otrzymanej od UM w Cieszynie; druga kolumna od prawej: Niemcy Rynek w Salzuflen - http://
landezine.com/; pierwsz kolumna od prawej: propozycja
kształtowania zieleni - MAU na podkładnie mapy zasadniczej odtrzymanej od UM w Cieszynie; Akwarela I. Chambreza de Ryvos, 1802 r. - www.cieszyn.pl
Ilustracje na str. 37-39: schematy - MAU
Ilustracje na str. 40: schemat - MAU; zdjęcie minibusa - https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier
Ilustracje na str. 41-42: schematy - MAU
Ilustracje na str. 43: 1 Planowane przebiegi dróg I/11 i I/68
w Czechach na tle planów zagospodarowania przestrzennego kraju morawsko-śląskiego w rejonie Ostrawy i Cieszyna, źródło: opracowanie własne na podstawie https://
geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=uzemniplanyobci; Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. w Polsce
na drogach krajowych i wojewódzkich w rejonie Cieszyna, źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015;
Wyniki Krajowego Pomiaru Ruchu Drogowego z 2010 r. w
Czechach na autostradach oraz drogach klasy I i II w rejonie
Cieszyna, źródło: http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx; Wyniki Krajowego Pomiaru Ruchu Drogowego
z 2016 r. w Czechach na autostradach oraz drogach klasy
I i II w rejonie Cieszyna, źródło: http://scitani2016.rsd.cz/
pages/map/default.aspx; Legenda do wyników Krajowego
Pomiaru Ruchu Drogowego z 2010 r. i 2016 r. w Czechach,
źródło: http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx
Ilustracja na str. 44: Planowane przebiegi dróg I/11 i I/68
w Czechach oraz analizowane warianty połączeń transgranicznych, źródło: opracowanie własne na podstawie
https://www.google.com/maps
Ilustracje na str. 45: Układ obwodowy ustalony po stronie
południowo-wschodniej Cieszyna, źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Cieszyna z 2000 r.; Prognozowane potoki ruchu na
sieci drogowo-ulicznej miasta Cieszyna, źródło: opracowanie własne ; Schemat różnicowy potoków ruchu pomiędzy
wariantami inwestycyjnym i bezinwestycyjnym na sieci
drogowo-ulicznej miasta Cieszyna, źródło: opracowanie
własne
Ilustracje na str. 46: Prognozowane potoki ruchu na sieci
drogowo-ulicznej w obrębie Śródmieścia i Podgórza, źródło: opracowanie własne; Schemat różnicowy potoków
ruchu pomiędzy wariantami inwestycyjnym i bezinwestycyjnym na sieci drogowo-ulicznej w obrębie Śródmieścia i
Podgórza, źródło: opracowanie własne; tabela - opracowanie własne
Ilustracje na str. 47: Przykładowy przebieg połączenia obwodowego w rejonie doliny Olzy - https://polska.e-mapa.
net/; https://maps.google.com/; Profil podłużny terenu w
przykładowym przebiegu połączenia obwodowego w rejonie doliny Olzy - https://polska.e-mapa.net/
Ilustracje na str. 48: Przykładowy przebieg połączenia Kolejowa–Morcinka, źródło: https://polska.e-mapa.net/ ; Profil
podłużny terenu w przykładowym przebiegu połączenia
Kolejowa–Morcinka, źródło: https://polska.e-mapa.net/
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