


ALEJA
MARSZAŁKOWSKA

to fenomenalna i wyjątkowa perspektywa

Aleja Marszałkowska bierze swój początek u wrót Ogrodu Saskiego. Spojrzenie w kierunku 
ul. Świętokrzyskiej, widoczna planowana, współczesna pierzeja
Namalował Grzegorz Wróbel



to oś Śródmieścia



to piesza przestrzeń publiczna



to ulica wielkomiejska i dynamiczna

Aleja Marszałkowska – widok z  Placu Konstytucji w kierunku ul. Wilczej. W oddali majaczy 
wieżowiec Hotelu „Novotel”. Namalowała Joanna Kolczyńska

Perspektywa ul. Marszałkowskiej sięga znad Ogrodu Saskiego, aż po iglice Kościoła Zbawiciela, a w przyszłości 
– wieżowca przy Placu Unii Lubelskiej. Fot. Patryk Zaremba



to centrum życia miejskiego i ulubione miejsce Warszawiaków

Aleja Marszałkowska na wysokości Domów Towarowych Centrum. Widok spod przyziemia przyszłego Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej.
Namalowała Joanna Pętkowska



to główna ulica handlowa, strefa handlu,usług i kultury

Pola Elizejskie (Champs – Elysées) to podstawowa, choć nie jedyna inspiracja Forum Rozwoju Warszawy
Fot. wallyg (www.flickr.pl, Creative Commons)



w  place miejskie: Konstytucji, Agora
w  dynamiczne placyki śródmiejskie: pod Rotundą, Patelnia, pod Sezamem, przy Złotej

PIESZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Aleja Marszałkowska i jej skrzyżowanie z Alejami Jerozolimskimi. Widoczny Plac pod Rotundą oraz odnowio-
na, wyświetlajaca ruchomy obraz Rotunda. Dynamiczny i śródmiejski Plac pod Rotundą to ulubione miejsce 
spotkań Warszawiaków, tętniące życiem przez całą dobę.
Namalował Michał Orłowski

w  szerokie, kamienne chodniki (14-18m)
w  deptak od Placu Konstytucji do Placu Unii Lubelskiej
w  sztuka uliczna

przyjazna dla mieszkańców i turystów, dynamiczna, sprzyjająca generowaniu dynamicznego 
i całodobowego ruchu pieszego, gwarantująca przestrzeń odpoczynku i koncentracji życia

Aleja Marszałkowska w stronę Placu 
Zbawiciela – widok z Placu 
Konstytucji. Socrealistyczne arkady 
mieszczą liczne ogródki, kawiarnie i 
oczywiście galerie sklepowe
Namalował Grzegorz Wróbel



ZIELEŃ

w  5 szpalerów drzew wzdłuż szerokiej części ulicy (od Ogrodu Saskiego do Placu Konstytucji)

w  2 szpalery drzew na odcinku od Placu Konstytucji do Placu Unii Lubelskiej

w  platany o regulowanym, ujednoliconym  
     tempie rozrostu

w  formy małej zielenii miejskiej: kwietniki, 
     drzewka sadzone w donicach, trawniczki

Widok z lotu 
ptaka na Aleję 
Marszałkowską 
– od Kościoła 
Zbawiciela, aż 
po ulicę Wilczą. 
Wyraźnie 
zaznaczono układ 
komunikacyjny 
oraz zielony 
„szkielet” Alei
Namalował Michał 
Orłowski

w  formy małej zielenii miejskiej: kwietniki, drzewka sadzone w donicach, trawniczki

przyjazna dla mieszkańców i turystów, wielkomiejska, zadbana, długozielona, tworząca efekt 
alei spacerowej, odporna na zanieszczyczenia



w  Jednolita stylistycznie dla wszystkich jej elementów (ławki, kwietniki, kioski, latarnie, śmietniki)
w  Jednolita stylistycznie dla całej ulicy z elementami stylizacji dla socrealizującego odcinka od 
     Placu Konstytucji do Placu Unii Lubelskiej
w  Styl harmonizujący różnorodność architektoniczną ulicy, wybór projektu w publicznym konkursie

MAŁA ARCHITEKTURA

Aleja Marszałkowska na wysokości Kina „Luna”. Widoczne życie ulicy, a także nowoczesne przykłady małej 
architektury. W oddali kłębią się zadowoleni i rozbawieni widzowie opuszczający kino „Luna”
Namalował Minh Dam

przyjazna dla mieszkańców i turystów, estetyczna i elegancka, odporna na wandalizm, 
wysoce funkcjonalna



NOWA ZABUDOWA

w  Zabudowa odcinków od Alei Jerozolimskich do Świętokrzyskiej i od Świętokrzyskiej do Królewskiej
w  Ochrona urbanistyki Ściany Wschodniej (nowy D.H.Sezam, budynek d.Universalu, zachowanie 
     Rotundy)
w  Zabudowa południowych narożników Ronda Dmowskiego
w  Uzupełnienie niezabudowanych przestrzeni w pierzei ulicy
w  Przejrzyste i spójne działanie poprzez plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego 

współczesna, nieprzekraczjąca 32 metrów wysokości, wielkomiejska, nawiązująca do 
otoczającej ją architektury, kreująca handlowe przyziemie i strefę pieszą



w Zwężenie ulicy do dwóch pasów jezdni w każdym kierunku
w Koncentracja komunikacji miejskiej w postaci Pasa Autobusowo – Tramwajowego biegnącego 
    środkiem ulicy, dodatkowo przedzielonego szpalerem zieleni
w Obustronne poszerzenie chodników i osiągnięcie wymiarów wielkomiejskiej alei

KOMUNIKACJA

zmniejszenie ruchu samochodowego i hałasu ulicznego, charakter ulicy bardziej przyjazny 
mieszkańcom i pieszym, zwiększenie roli komunikacji miejskiej

w Przebudowa Ronda Dmowskiego w wielkomiejskie, przyjazne 
    pieszym mieszkańcom skrzyżowanie
w Zwiększenie liczby naziemnych przejść dla pieszych

w zamknięcie odcinka od Placu Konstytucji do Unii Lubelskiej dla 
    prywatnego ruchu samochodowego
w ruch samochodowy na Placu Zbawiciela oraz Placu Unii Lubelskiej 
    zorganizowany w formie ronda turbinowego



RENOWACJA ARCHITEKTURY

w  oczyszczenie brudnych elewacji
w  renowacja zaniedbanych budynków 
w  przywracanie oryginalnych, stylowych fasad ocalałych, przedwojennych kamienic
w  pełna ochrona konserwatorska – zdecydowana większość budynków znajdujących się przy 
      ul. Marszałkowskiej powinna zostać wpisana do rejestru zabytków

budowa prestiżu ulicy, wielkomiejskiego charakteru, wysokiej klasy architektury, ochrona 
przedwojennego dziedzictwa, kreowanie miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców i turystów, 
o wysokiej jakości miejskiej estetyki i zadbanej architekturze

Ulica Marszałkowska w 1912 r.  Współcześnie w tym miejscu znajdują się budynki Marszałkowskiej Dzielnicy 
Mieszkaniowej. Zdjęcie dzięki uprzejmości Ryszarda Mączewskiego (Fundacja „Warszawa1939.pl”) oraz Ar-
chiwum Państwowego m. st. Warszawy

w Utworzenie i uposażenie miejskiej spółki oraz ustalenie zasad współfinansowania remontów, 
    dopuszczalne jest również działanie poprzez miejskie fundusze remontowe oraz towarzystwa 
    budownictwa społecznego
w pozyskanie strategicznego sponsora remontów – zwłaszcza instytucji, które skorzystają na 
    przeprowadzeniu remontów, np. miejskiej elektrociepłowni



w Objęcie całego obszaru ul. Marszałkowskiej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
w Zmiana zasad polityki lokalowej Miasta i jej koordynacja w celu restrukturyzacji zagospodarowania
 w jasne i przejrzyste kryteria kwalifikacji lokali użytkowych do sprzedaży, uwzględniające zarówno dotychczasowe 
     inwestycje w lokal, jak i profil działalności, lokalizację, możliwość scalenia z sąsiednim lokalem
 w czytelny system zasad i warunków sprzedaży lokalu, które zabezpieczą sprzedane lokale przed zmianą 
      profilu zagospodarowania (prawo odkupu)
 w system ulg i bonifikat dla najemców inwestujących w przedmiot najmu
 w przygotowanie listy lokali o szczególnym znaczeniu dla polityki miasta w obszarze ulicy Marszałkowskiej, 
     których remont generalny będzie finansował  - w części lub całkowicie – samorząd, o ile najemca wykaże  
      się dostatecznym poziomem własnych nakładów na tzw. drobne naprawy
 w wzmocnienie umownej pozycji najemcy o pożądanym profilu działalności poprzez instytucje  
    prawne, które zagwarantują trwałość stosunku najmu
 w w przypadku nowej zabudowy Miasto dysponuje, choć w nieco ograniczonym stopniu narzędziem  
     określenia rodzaju użytkowania w drodze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Płaszczyzna społecznego dialogu i komunikacji Miasta i przedsiębiorców ul. Marszałkowskiej – Stowarzyszenia
w Pojmowanie ul. Marszałkowskiej jako obszaru szczególnego rodzaju, wymagającego szczególnych  
    działań administracyjnych, w tym koordynacji działań urzędów
 w Pełnomocnik Prezydenta M.St. Warszawy ds. Alei Marszałkowskiej 
 w Uchwała Rady M. St. Warszawa: „Strategia rozwoju dla obszaru ulicu Marszałkowskiej
w Promocja obszaru i budowa prestiżu oraz międzynarodowego i krajowego wizerunku ulicy jako osi 
    stolicy i jej życia towarzysko-kulturalnego

ZARZĄDZANIE MIASTEM, A REALIZACJA PROJEKTU

zwiększenie ilości restauracji, kawiarni, teatrów, kin i galerii, a także pubów i klubów

koncentracja handlu, usług oraz instytucji kultury (Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Filharmonia)

kreowanie miejsca przyjaznego mieszkańcom, skupiającego życie mieszkańców Warszawy oraz 
turystów, stworzenie ulicy żyjącej przez całą dobę, oferującą swobodę rozrywki i osobistego 
rozwoju

Ryc. 1  Szczegółowy przekrój profilów działalności gospodarczej prowadzonej przy ul. Marszałkowskiej (Stan 
na miesiąc luty 2009 r.)
Legenda:
1 - Banki 2 – Restauracje 3 – Kawiarnie&Puby&Bary 4 – Handel 5 – Sklepy spożywcze 6 – Usługi 7 – Drobna 
przedsiębiorczość 8 – Lokale rozrywki publicznej (2%) 9 – Lumpeksy (2%) 10 – Hotele (1%)



FINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

w środki własne budżetu miasta
w środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
    Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w Priorytecie V – „Wzmacnianie roli miast w 
    rozwoju regionu”, działanie 2 – „Rewitalizacja miast” oraz w Priorytecie VI „Wykorzystanie 
    walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” w działaniach 
    1 – „Turystyka” oraz 2 – „Kultura”. Maksymalny poziom współfinansowania projektów 
    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.
w JESSICA - wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. 
    Program ten wspiera projekty w zakresie sieci miejskich oraz infrastruktury, efektywności 
    energetycznej lub projekty dotyczące technologii informatycznych i komunikacyjnych, a także 
    wszelkie inne projekty lub grupy projektów objęte zakresem interwencji Europejskiego 
    Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego
w środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
w środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
w środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2004-2009, w ramach priorytetu 
    2.3. Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa 
    miast, przy czym Norwegia pracuje nad następną perspektywą finansową i zamierza 
    kontynuować program w przyszłych latach
w środki pozyskane od dysponentów środków publicznych (fundusze celowe ministerstw) w 
szczególności z Ministerstwa Kultury w ramach realizacji Narodowej Strategii Rozwoju Kultury 
na lata 2004-2013,
w inne środki finansowe, a zwłaszcza zaproszenie do udziału w projekcie reprezentantów 
    sektora prywatnego i realizacja projektu z wykorzystaniem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 
    Środki te są tym bardziej istotne ze względu na bezpośrednie korzyści sektora prywatnego 
    z rewitalizacji ulicy



LISTA ZMIAN, ROZWIĄZAŃ I CELÓW FRW W RAMACH 
PROJEKTU ALEJA MARSZAŁKOWSKA



Poniżej zaprezentowane punktowo rozwiązania są rozwiązaniami docelowymi. Zdajemy 
sobie sprawę z długiego czasu, jaki musi upłynąć w celu ich pełnej realizacji. Uważamy 
jednak, że konkretne działania zmierzające do realizacji poszczególnych celów muszą 
być poprzedzone całościową koncepcją. Trudno jest bowiem wprowadzać zmiany w 
mieście, nie wiedząc, do czego dążymy i jaki ma być ich efekt końcowy. Dlatego Projekt 
Aleja Marszałkowska jest swego rodzaju kamieniem węgielnym pod przyszłą Aleję 
Marszałkowską, a wraz z nią - Wielką Warszawę.

Plac Unii Lubelskiej – Plac Konstytucji
- likwidacja prywatnego transportu kołowego
- pas autobusowo – tramwajowy
- wprowadzenie dwóch gęstych szpalerów platanów o regulowanym rozroście
- wprowadzenie jednolitej i eleganckiej małej architektury i form małej zieleni miejskiej
- wprowadzenie form sztuki ulicznej, wypracowanych w drodze konkursu organizowane-
go przez FRW oraz Urząd Miasta
- renowacja kamienic, przywrócenie przedwojennych fasad, wpis wszystkich budynków 
do rejestru zabytków
- przeznaczenie w drodze m.p.z.p. nieruchomości „Drukarni Prasy Polskiej” do zabudowy 
do 28-30 m. od strony ul. Marszałkowskiej
- restrukturyzacja zagospodarowania przyziemii i ich ożywienie

Plac Konstytucji – Aleje Jerozolimskie
- scalenie przestrzeni pieszej Placu Konstytucji i złączenie prywatnego transportu 
kołowego w biegu ul. Waryńskiego: stworzenie ogromnej pieszej przestrzeni placu
- konkurs organizowany wspólnie przez FRW oraz Urząd Miasta na szczegółową 
koncepcję zagospodarowania Placu Konstytucji, wykorzystujących opracowane przez 
FRW wytyczne
- renowacja budynków, połączona z przywracaniem oryginalnych fasad przedwojennym 
budynkom oraz nałożeniu nowych elewacji na istniejące przy ul. Marszałkowskiej bloki 
mieszkalne
- wpis budynków wchodzących w skład MDM oraz zabudowań przedwojennych do 
rejestru zabytków
- zwężenie ulicy do przekroju 2x2 oraz wprowadzenie pasa autobusowo-tramwajowego
- poszerzenie chodników
- wprowadzenie pięciu szpalerów platanów o regulowanym rozroście: pod dwóch w 
obrębie powierzchni chodników oraz piątego, rozdzielającego pasy PAT
- wprowadzenie jednolitej i eleganckiej małej architektury oraz form małej zieleni miejskiej
- wprowadzenie form sztuki ulicznej, wypracowanych w drodze konkursu organizowane-
go przez FRW oraz Urząd Miasta
- restrukturyzacja zagospodarowania przyziemii i ich ożywienie
- przeznaczenie w drodze m.p.z.p. nieruchomości 76/80 do wyższej zabudowy (do ok. 30 m)
- przeznaczenie w drodze m.p.z.p. przestrzeni pod Cepelią oraz Hotelem „Metropol” do 
współczesnej zabudowy, o wysokości nieprzekraczającej 32, za wyłączeniem parceli 
najbliższej Hotelowi „Polonia” – tu warto rozważyć odbudowę przedwojennej kamienicy, 
podówczas znajdującej się pod adresem Aleje Jerozolimskie 37
- przeznaczenie w drodze m.p.z.p. przestrzeni zajmowanej przez przyziemie Hotelu „No-
votel” do zabudowy przez architekturę współczesną, nieprzekraczającą wysokości 32 m



Aleje Jerozolimskie – ul. Królewska
- przebudowa Ronda Dmowskiego w skrzyżowanie, przy spełnieniu założeń wstępnych 
(obwodnica, zwężenie ulic, buspasy, zmniejszenie ruchu śródmiejskiego, budowa park-
ingów P&R)
- stworzenie naziemnych przejść pieszych przez stworzone skrzyżowanie i przeznacze-
nie pozostałej konstrukcji przejścia podziemnego pod obecnie istniejącym rondem na 
galerię sztuki lub klub
- zabudowa zachodniej pierzei ul. Marszałkowskiej od Alei Jerozolimskich do ul. 
Świętokrzyskiej, zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Defilad (www.placdefilad.pl)
- zwężenie ulicy do przekroju 2x2 oraz wprowadzenie pasa autobusowo-tramwajowego
- poszerzenie chodników
- wprowadzenie pięciu szpalerów platanów o regulowanym rozroście: pod dwóch w 
obrębie powierzchni chodników oraz piątego, rozdzielającego pasy PAT
- wprowadzenie jednolitej i eleganckiej małej architektury oraz form małej zieleni 
miejskiej
- wprowadzenie form sztuki ulicznej, wypracowanych w drodze konkursu organizowane-
go przez FRW oraz Urząd Miasta
- wprowadzenie naziemnych przejść dla pieszych przez skrzyżowanie w miejscu Ronda 
Dmowskiego, na wysokości ul. Złotej oraz ul. Próżnej
- przeznaczenie w drodze m.p.z.p. przestrzeni północno-zachodniego naroża przyszłego 
skrzyżowania na mały, śródmiejski placyk wieńczący wyjście ze stacji metra „Centrum”
- przeznaczenie w drodze m.p.z.p. przestrzeni północno-wschodniego naroża przyszłego 
skrzyżowania, wraz z obecnie istniejącą przestrzenią na Plac pod Rotundą
- wpisanie całości założeń urbanistycznych Ściany Wschodniej, jak również poszczegól-
nych budynków do rejestru zabytków, z wyłączeniem „Sezamu” i „Universalu”
- przeznaczenie w drodze m.p.z.p. nieruchomości zajmowanej przez „Universal” do zabu-
dowy budynkiem wyższym o maksymalnie 2/3 obecnej wysokości
- renowacja elewacji Rotundy oraz pokrycie jej niewidocznymi diodami LED zdolnymi 
wyświetlać w nocy ruchomy obraz
- wymiana billboardów reklamowych pokrywających elewację Domów Towarowych Cen-
trum na wielkopowierzchniowe ekrany LCD oraz powrót do oryginalnej transparentności 
elewacji Domów Towarowych Centrum
- zmiana elewacji Domu pod Sedesami
- przeznaczenie w drodze m.p.z.p. nieruchomości zajmowanej przez „Sezam” na budynek 
o tych samych gabarytach i założenie nawiązywania przezeń do architektury Domów 
Towarowych Centrum
- przeznaczenie w drodze m.p.z.p. obszaru południowo-wschodniego naroża 
skrzyżowania ul. Marszałkowskiej i ul. Świętokrzyskiej na Plac pod Sezamem
- zabudowa zachodniej pierzei ul. Marszałkowskiej od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królews-
kiej archiekturą współczesną, której wysokość nieprzekraczałaby 32 m wysokości
- przebicie ul. Próżnej do ul. Marszałkowskiej
- przeznaczenie w drodze m.p.z.p. obszaru południowo-zachodniego naroża 
skrzyżowania ul. Marszałkowskiej i Królewskiej na zabudowę nawiązującą wysokościowo 
do budynku znajdującej się po przeciwnej stronie ul. Marszałkowskiej



ROZWIĄZANIA I CELE O CHARAKTERZE INSTYTUCJONALNYM 
POSTULOWANE PRZEZ FORUM ROZWOJU WARSZAWY:



- uchwalenie przez Radę Miasta St. Warszawy uchwały „Strategia rozwoju dla ob-
szaru ul. Marszałkowskiej” zbieżnej z Projektem Aleja Marszałkowska

- powołanie przez Prezydenta Miasta Pełnomocnika Prezydenta M. St. Warszawy 
ds. koordynacji procesów realizacji uchwały Rady Miasta St. Warszawy „Strate-
gia rozwoju da obszaru ul. Marszałkowskiej” oraz całości procesów związanych z 
realizacją Projektu, a opisanych m.in. w punktach poświęconych zarządzaniu mi-
astem oraz finansowaniu realizacji Projektu

- rozpoczęcie procedury tworzenia i uchwalania miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego dla kwartałów obejmujących: 
1) zachodnią pierzeję ul. Marszałkowskiej od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej 
2) południowo – zachodnie naroże Ronda Dmowskiego – rejon Hotelu „Metropol” i 
„Cepelii”

- koordynacja trwających procedur planistycznych, mająca na celu wprowadzenie 
celów Projektu Aleja Marszałkowska

- powołanie do życia stowarzyszenia przedsiębiorców ulicy Marszałkowskiej oraz 
władz miejskich

- powołanie do życia stowarzyszenia, bądź komisji dialogu mieszkańców 
ul. Marszałkowskiej i Miasta

- przeprowadzenie konkursu na: 
1) szczegółową koncepcję zagospodarowania Placu Konstytucji 
2) koncepcję sztuki ulicznej dla ul. Marszałkowskiej w oparciu o wytyczne pro-
ponowane przez władze miejskie w porozumieniu z Forum Rozwoju Warszawy



Publikując opracowanie – program rozwoju ulicy Marszałkowskiej dziękujemy 
wszystkim, którzy brali udział w jego przygotowaniu, wspierając nas swoją  wiedzą 
i doświadczeniem.

Dziękujemy:

Fundacji im. Stefana Batorego za dofinansowanie realizacji i promocji Projektu

Filipowi Elżanowskiemu, doktorowi nauk prawnych w Katedrze Prawa i 
Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, za przedstawienie nam zawiłości prawnych związanych z realizacją 
Projektu i sporządzenie w tym zakresie ekspertyzy prawnej

Ryszardowi Mączewskiemu - prezesowi Fundacji „Warszawa1939.pl” oraz
Archiwum Państwowemu m. st. Warszawy za wsparcie merytoryczne i zgodę na 
wykorzystanie zdjęć historycznych. 

Dziękujemy również:
Minhowi Dam
Janowi Jakielowi, prezesowi Stowarzyszenia SISKOM
arch. Piotrowi Kilanowskiemu
Joannie Kolczyńskiej
Michałowi Orłowskiemu
Joannie Pętkowskiej
Marcinowi Rossie
arch. Grzegorzowi Wróblowi
Arturowi Żebrowskiemu

Pragniemy również serdecznie podziękować i złożyć gratulacje członkom naszego 
Stowarzyszenia oraz osobom zrzeszonym, które przez blisko rok włożyły ogrom 
swojej pracy w powstanie i rozwój Projektu Aleja Marszałkowska

arch. Tomasz Birezowski
Michał Harasimowicz
Krzysztof Ismonowicz
Arkadiusz Jerzak
Piotr Jutkiewicz
Michał Nitychoruk
Piotr Otrębski
Piotr Pakuła 
Michał Sadowski – pomysłodawca i koordynator projektu
Paulina Sikorska
Tomasz Sikorski - III koordynator projektu
Maciej Szczepański
arch. Michał Tatjewski
Witold Weszczak 
Marcin Wojciechowski
Artur Zadroziński
arch. Patryk Zaremba – II koordynator projektu
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