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Założenia projektowe:

• tradycja miejsca: Socrealistyczna zabudowa po południowej stronie ulicy
Dzielnej, występująca w Gminnej Ewidencji Zabytków, zachowuje swój
pierwotny charakter i układ otoczonych zabudową mieszkaniową małych usług
oświaty. Luźniejsza, bardziej zielona przestrzeń po północnej stronie ulicy
Dzielnej zostaje podkreślona zielonym połączeniem (patrz: struktura
przestrzenna) i dopuszcza się w niej modyfikacje, nadbudowy i dodanie
nowych budynków.

• struktura przestrzenna:
 Istniejąca siatka przestrzenna pozostaje bez zmian. Podkreślone przejściami

zostają osie poprzeczne, zawartej w ewidencji zabytków, socrealistycznej
zabudowy kwartałów 11 i 15. Posadzka placyków, wynikających z uskoków
w ww. zabudowie od strony ulicy Nowolipki do zaprojektowania tak, aby
uzyskać spójność i kontynuację podkreślenia osi. Od strony Parku Krasińskich,
w wartościowej zabudowie kwartału otaczającego skwer Tekli Bądarzewskiej
projektuje się pasaż usług wielkomiejskich, wraz z nową posadzką
i częściową wycinką drzew na skwerze. Wnętrze placyku powinno być
uformowane tak, aby podkreślić oś układu oraz zawierać takie usługi jak
ogródki kawiarniane lub przestrzeń dla wystaw plenerowych i wernisaży.

 Projektuje się nową przestrzeń półpubliczną o charakterze rekreacyjnym
wzdłuż ulicy Pawiej, która ma powiązać tereny zielone Muranowa,
poczynając od skweru Mieczysława Apfelbauma, poprzez skwer gen. Jana
Jura-Gorzechowskiego, aleję Bożodrzewów, Skwer Więźniów politycznych
Stalinizmu, a kończąc na Ogrodzie Krasińskich.

 Wzdłuż ulicy Anielewicza projektuje się nową zabudowę, tworzącą pierzeję
ulicy, a przy Skwerze Willy'ego Brandta, na którym stoi Muzeum Historii Żydów
Polskich, zostawia się drzwa formujące tę ścianę placu.

 
• struktura funkcjonalna:
 Największa ingerencja w strukturę  funkcjonalną na terenie zachodzi w pierzei

ulicy Nowolipki, która na południowej stronie jest pasażem usługowo-
handlowym i taki charakter powinna mieć także po stronie północnej, również
ze względu na bliskość usługi o charakterze ponadlokalnym - Prokuratury
Rejonowej Warszawa-Żoliborz i generującego ruch oddziału Wszechnicy
Polskiej.

 Planuje się zmianę z funkcji usługowej na mieszkaniową parteru budynku
przy skrzyżowaniu ulic Dzielnej z Zamenhofa, ponieważ wyniesienie terenu
ponad poziom ulicy utrudnia dostęp do nich, co w przypadku funkcji
mieszkaniowej byłoby korzystnym oddzieleniem ulicy od mieszkań.

 Wzdłuż części ulicy Pawiej po zachodniej stronie Karmelickiej, planuje się
zmianę garażów na usługi. Korzystne byłoby nadanie im funkcji związanej ze
sztuką lub rekreacją.

 Nowa zabudowa wzdłuż ulicy Anielewicza przeznaczona pod funkcję usługową.
 
• elementy krajobrazowe i przyrodnicze:
 Projektuje się powiązanie terenów zielonych Muranowa od skweru

Mieczysława Apfelbauma do Parku Krasińskich, zachowując przy tym ważną
dla tego połączenia aleję Bożodrzewów, jednak usuwając jej status pomnika
przyrody, ze względu na rozwój i możliwości jakie daje nowa zabudowa
kwartału 5 którą, w chwili obecnej, ten status blokuje.

 Fragment lasku za Muzeum Więzienia Pawiak aranżuje się jako park pamięci,
umiejscając w nim miejsca do kontemplacji nad projektowanymi zbiornikami
wodnymi i zmienia się teren na ogólnodostępny.

 Zielone wnętrza kwartałów powinny zostać przeprojektowane, z wycinką drzew
tam, gdzie ograniczają one nasłonecznienie i z udostępnieniem terenów
rekreacji dla mieszkańców. Największej modyfikacji zieleni wymaga kwartał
pomiędzy ulicami Pawią i Dzielną, gdzie wymagane jest usunięcie
blokujących przestrzeń żywopłotów i stworzenie miejsca bardziej
dostępnego.

 Proponuje się ekologiczne parkingi na specjalnych siatkach wzmacniających,
umożliwiających obsadzenie ich trawą. Dla kształtowania przestrzeni skwerów
zaleca się wykorzystywanie niskiej zieleni, np. krzewów i ozdobnych traw
pampasowych.

 
• forma zabudowy: Nowa zabudowa o funkcji usługowej wzdłuż ulicy

Anielewicza. Usunięcie garażu ze środka kwartału 2 i adaptacja dwóch
pozostałych garaży. Dodanie nowej zabudowy w kwartale i adaptacja budynku
infrastruktury technicznej przy ul. Pawiej 6. Przebudowa istniejącego budynku
Spółdzielni mieszkaniowej, na obiekt przyjazny mieszkańcom i dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 Zaleca się wprowadzenie wzdłuż ulicy Pawiej i wewnątrz kwartałów elementów
małej architektury stanowiących atrakcję dla mieszkańców i zachęcających do
wspólnej integracji, takich jak: ławki, stoliki do gry w szachy/warcaby/inne,
stoły do ping-ponga, miejskie hamaki, taśmy do chodzenia (tzw. "Slickline")
rozwieszane między drzewami lub na własnej konstrukcji.

 
• obsługa komunikacyjna: głównymi drogami obsługującymi opracowywany

obszar, poza zewnętrznymi ulicami Anielewicza, Jana Pawła i Nowolipki,
są ulice: Karmelicka, Dzielna i Zamenhofa. Pozostałe ulice są wewnętrznymi
drogami poszczególnych kwartałów. Ogranicza się zachodnią stronę ulicy
Pawiej, zamieniając ją na ciąg pieszo-rowerowy, a jej obciążenie przenosi się
na nowoprojektowaną ulicę obsługową wzdłuż nowej zabudowy, równoległą
do ulicy Anielewicza.

 Pod nowymi inwestycjami planuje się parkingi podziemne a także na działkach
wewnątrz dziedzińców kwartałów 5 i 15. W kwartałach planuje się znaczne
ograniczenie ruchu samochodowego. Wewnątrz zabudowy kwartału 8
(okrąglak) zaleca się uporządkowanie parkingów, co zmniejszy zajmowaną
przez nie powierzchnie terenu i modernizację podwórka wraz z nowymi
nasadzeniami lub placami zabaw.

Problemy zdefiniowane na projektowanym obszarze

Struktura projektowanych przestrzeni

Rozplanowanie funkcji

Struktura zieleni

Parkowanie i komunikacja
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