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PodziĊkowania
Inspekcja obiektu odbyáa siĊ pod patronatem Piotra ĩuchowskiego, Sekretarza Stanu,
Generalnego Konserwatora Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wizyta ta zostaáa uwaĪnie i starannie zaplanowana przez Zespóá ds. ĝwiatowego
Dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Program byá bardzo napiĊty i umoĪliwiá
bezpoĞredni kontakt ze wszystkimi interesariuszami reprezentującymi róĪne poziomy Īycia
publicznego. Na wyraĨną proĞbĊ eksperta zorganizowano spotkania z prywatnym
deweloperem oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych (wykaz w zaáączniku 1).
Przed, w trakcie oraz po zakoĔczeniu inspekcji udostĊpniono ekspertowi wszystkie
wymagane informacje oraz dokumenty.
Ekspertowi przez caáy czas towarzyszyáa prof. Maágorzata Rozbicka, dyrektor Narodowego
Instytutu Dziedzictwa oraz jej wspóápracowniczka, Anna Marconi-Betka, odpowiedzialna za
Zespóá
ds. ĝwiatowego Dziedzictwa. Obecni byli takĪe inni wspóápracownicy. W
spotkaniach oraz wizytach uczestniczyli ponadto: Piotr Brabander (Dyrektor Biura
Stoáecznego Konserwatora Zabytków w UrzĊdzie Miasta Warszawy) oraz Anna ZasadziĔska
(Peánomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Dziedzictwem ĝwiatowym UNESCO). W
konferencjach i debatach wziĊli równieĪ udziaá przedstawiciele Polskiego Komitetu ds.
UNESCO oraz Polskiego Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.
Ekspert wyraĪa wdziĊcznoĞü wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniach i wizytach
za ich otwartą i bezpoĞrednią politykĊ informacyjną. Nawet podczas wyraĪania
kontrowersyjnych opinii panowaáa przyjazna atmosfera.
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Streszczenie oraz lista zaleceĔ
Podsumowanie
Misja Doradcza zostaáa zaproszona przez PaĔstwo-StronĊ aby oceniü stan oraz potencjalne
oddziaáywanie róĪnych duĪych inwestycji i procesów ich zatwierdzania w kontekĞcie obaw
spoáecznych związanych z projektem nowego budynku komercyjnego w strefie buforowej
Historycznego Centrum Warszawy, usytuowanego na granicy miejsca ĝwiatowego
Dziedzictwa i widocznego z Placu Zamkowego przed Zamkiem Królewskim. Misja zostaáa
równieĪ poproszona o ocenĊ aktualnego systemu zarządzania miejscem wpisanym na ListĊ
ĝwiatowego Dziedzictwa oraz stanu i skutecznoĞci bieĪącej polityki planowania i ochrony,
jak równieĪ ogólnego stanu ochrony obiektu.
Pomimo krótkiego czasu, jakim dysponowaá ekspert na zbadanie záoĪonej sytuacji oraz
pomimo licznych wystĊpujących kwestii niniejszy raport ma na celu przedstawienie uwag,
ogólnych propozycji, a takĪe szczegóáowych zaleceĔ.
Zalecenia
W rezultacie Misji Doradczej poczyniono szereg konkretnych spostrzeĪeĔ oraz sfomuáowano
oĞwiadczenia i wnioski (zob. poniĪej), które stanowią podstawĊ poniĪszych zaleceĔ.
Opierają siĊ one na przyjĊtej Deklaracji Znaczenia (ang. Statement of Significance).
Caáy obszar proponowanej strefy buforowej powinien zostaü objĊty planami
zagospodarowania przestrzennego. Nowe oraz juĪ istniejące (po ewentualnej ponownej
ocenie) plany zagospodarowania przestrzennego powinny zapewniaü wizualną spójnoĞü
miejsca ĝwiatowego Dziedzictwa.
Wszystkie budynki z okresu odbudowy znajdujące siĊ w granicach miejsca wpisanego na
ListĊ ĝwiatowego Dziedzictwa powinny zostaü wpisane do rejestru zabytków.
NaleĪy uzupeániü rejestr zabytków w strefie buforowej.
Wskazana byáaby ponowna analiza struktury doradczej oraz decyzyjnej w obrĊbie miejsca
ĝwiatowego Dziedzictwa w celu uzyskania wiĊkszej jasnoĞci co do ogólnego zwierzchnictwa
nad tym miejscem, umoĪliwienia organowi konsultacyjnemu doradzania w kwestiach
związanych z zarządzaniem miejscem oraz poprawy koordynacji dziaáaĔ i podniesienia
ĞwiadomoĞci we wszystkich strukturach miejskich, wojewódzkich i paĔstwowych.
Zgodnie z wymogami punktu 172 Wytycznych Operacyjnych, PaĔstwo-Strona zobowiązane
jest do informowania Centrum ĝwiatowego Dziedzictwa o projektach realizowanych w
obrĊbie miejsca z Listy ĝwiatowego Dziedzictwa oraz jego otoczenia, które mogáyby
niekorzystnie wpáynąü na wyjątkową uniwersalną wartoĞü (OUV – Outstanding Universal
Value).
Aby odpowiednio wkomponowaü nowy budynek komercyjny o nazwie „Plac Zamkowy” w
kontekst zabudowy miejskiej naleĪy przeprojektowaü jego elewacje od strony ulic
Senatorskiej, Miodowej i Podwale pod wzglĊdem konstrukcji i wyglądu, zastĊpując
zaproponowane panele systemowe otynkowaną jednolitą Ğcianą murowaną z odpowiednim
rozrzeĨbieniem powierzchni stwarzającym efekt Ğwiatáocienia. NaleĪy obniĪyü wierzchoáek
dachów budynku oraz zmniejszyü ich kąt nachylenia.
NaleĪy promowaü mieszkalnictwo w obrĊbie Historycznego Centrum, takĪe poprzez
zmniejszenie negatywnych skutków turystyki. Powinny zostaü opracowane odpowiednie
przepisy mające na celu zachowanie istniejących mieszkaĔ i zapewnienie ich mieszkaĔcom
dostĊpu do towarów codziennego uĪytku.
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1
1.1

Wprowadzenie
Uzasadnienie
Projekt inwestycyjny dotyczący nowego budynku biurowego na dziaáce poáoĪonej
naprzeciwko Zamku Królewskiego (przy ulicach Senatorskiej, Miodowej i Podwale),
graniczącej z Historycznym Centrum Warszawy, miejscem ĝwiatowego Dziedzictwa,
stanowiá kontrowersyjny tematy dyskusji w Polsce.
W dniu 18 listopada 2013 r. polskie wáadze zwróciáy siĊ z proĞbą o MisjĊ Doradczą w
celu zbadania oddziaáywania projektu na miejsce ĝwiatowego Dziedzictwa oraz na
jego wyjątkową uniwersalną wartoĞü (OUV).

2
2.1

Táo Misji
W roku 2009 Komitet ĝwiatowego Dziedzictwa przyjąá DeklaracjĊ Znaczenia dla dobra
Historyczne Centrum Warszawy” (33COM 8E)/ 1.
Deklaracja Znaczenia
Warszawa zostaáa w 1944 r. celowo unicestwiona w drodze represji za opór stawiony
niemieckiej okupacji. Obrócenie w ruinĊ stolicy kraju miaáo przekreĞliü wielowiekową
tradycjĊ paĔstwowoĞci polskiej. Odbudowa historycznego miasta, zburzonego w 85%,
byáa moĪliwa dziĊki determinacji mieszkaĔców i pomocy caáego narodu. Rekonstrukcja
Starego Miasta, w jego historycznym urbanistycznym i architektonicznym ksztaácie,
byáa przejawem troski o zapewnienie przetrwania jednego z najwaĪniejszych
Ğwiadectw kultury polskiej. Miasto – symbol wáadzy elekcyjnej i tolerancji, miejsce
uchwalenia pierwszej demokratycznej konstytucji europejskiej, zwanej Konstytucją 3
Maja z 1791 r., zostaáo odbudowane. Rekonstrukcja objĊáa caáoĞciowe odtworzenie
urbanistycznego planu wraz z Rynkiem Starego Miasta, kamienicami mieszczaĔskimi,
pierĞcieniem murów obronnych, Zamkiem Królewskim oraz znaczącymi budowlami
sakralnymi.
Rekonstrukcja historycznego centrum Warszawy byáa gáównym czynnikiem zmian
doktryn związanych z rozwiązywaniem problemów urbanistycznych i konserwacją
zabudowy miejskiej w wiĊkszoĞci europejskich krajów po zniszczeniach II wojny
Ğwiatowej. JednoczeĞnie przykáad ten pokazuje skutecznoĞü dziaáaĔ konserwatorskich
2 poáowy XX wieku, umoĪliwiających integralną rekonstrukcjĊ záoĪonego zespoáu
miejskiego.
Kryterium II: PodjĊcie kompleksowych dziaáaĔ konserwatorskich na skalĊ caáego
miasta historycznego byáo unikatowym doĞwiadczeniem europejskim i wpáynĊáo na
weryfikacjĊ doktryny i praktyki konserwatorskiej.
Kryterium VI: Historyczne centrum Warszawy jest wyjątkowym przykáadem
kompleksowej odbudowy celowo zniszczonego w warstwie materialnej miasta. U
podstawy materialnej rekonstrukcji legáa siáa ducha i determinacja narodu, która
doprowadziáa do odbudowy dziedzictwa na skalĊ unikalną w dziejach ĝwiata.
Granice:
Granice miejsca wpisanego na ListĊ ĝwiatowego Dziedzictwa zostaáy okreĞlone w roku
2008 (Decyzja Komitetu ĝwiatowego Dziedzictwa
nr 32 COM 8D). Granica
Historycznego Centrum miasta wpisanego na ListĊ ĝwiatowego Dziedzictwa zostaáa
przesuniĊta ze Ğrodka ulic do elewacji budynków, obejmując caáy obszar ulic.



1

Retrospektywna Deklaracja wyjątkowej wartoĞci uniwersalnej zostaáa rozpatrzona przez ICOMOS w 2013
jednakĪe nie zostaáa ona jeszcze przyjĊta przez Komitet ĝwiatowego Dziedzictwa.
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2.2

Kwestie poruszone przez MisjĊ
Kishore Rao, Dyrektor Sektora Kulturowego w Centrum ĝwiatowego Dziedzictwa, w
liĞcie z dnia 18 grudnia 2013 r. adresowanym do Piotra ĩuchowskiego, Sekretarza
Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego okreĞliá zakres zadaĔ i
obowiązków.
Misja ma za zadanie dokonaü przeglądu i oceny nastĊpujących kluczowych kwestii:
a) Aktualny stan projektów mających na celu podjĊcie lub zatwierdzenie
powaĪniejszych interwencji, w tym ewentualnych propozycji przebudowy i budowy na
terenie miejsca z Listy ĝwiatowego Dziedzictwa, jego strefy buforowej i otoczenia,
które mogáyby wpáynąü na wyjątkową uniwersalną wartoĞü miejsca;
b) Stan realizacji ocen oddziaáywania na dziedzictwo (Heritage Impact Assessments HIAs) dla trwających i planowanych inwestycji budowlanych, które powinny byü
przeprowadzane zgodnie z wskazówkami ICOMOS dotyczącymi HIAs dla miejsc z
Listy ĝwiatowego Dziedzictwa kulturowego;
c) Stan aktualnego systemu zarządzania miejscem, w tym ramy krajowe, mechanizmy
decyzyjne, mechanizmy nadzoru i monitorowania w kontekĞcie planowanej inwestycji;
d) Stan ochrony zabytków, miejscowa polityka zagospodarowania przestrzennego
oraz inne dokumenty planistyczne mające na celu poprawĊ ochrony i zarządzania
miejscem;
e) PostĊp w realizacji prac, z uwzglĊdnieniem uwag ICOMOS, oraz przyjĊcie planu
zarządzania miejscem;
f)Przegląd ogólnego stanu ochrony miejsca;
g) Inne zagadnienia związane z konserwacją aktualnie odnoszące siĊ do miejsca.
ZwaĪywszy na krótki czas, w jakim zbadano tĊ záoĪoną sytuacjĊ i związane z nią liczne
kwestie w niniejszym raporcie przedstawiono niektóre spostrzeĪenia, ogólne
propozycje i szczegóáowe zalecenia. JednakĪe konieczna jest gáĊbsza analiza
niektórych zagadnieĔ oraz Ğcisáe monitorowanie przyszáej budowy.
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3.1.2

Ustawa ta wyraĨnie rozróĪnia pomiĊdzy ochroną zabytków rozumianą w szerokim
ujĊciu (w tym uĪytkowaniem), a zadaniem związanym z utrzymaniem zabytków (które
w szczególnoĞci naleĪy do wáaĞcicieli). Istnieją cztery moĪliwe formy ochrony: wpis
do rejestru zabytków, uznanie za pomnik historii przez Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej, utworzenie parku kulturowego (w przypadku krajobrazów kulturowych) oraz
utworzenie strefy ochrony konserwatorskiej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w
sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za
granicĊ niezgodnie z prawem
Rozporządzenie to opiera siĊ na przepisach Ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ramy instytucjonalne, ochrona i zarządzanie
Ochrona zabytków w Polsce wyraĨnie odzwierciedla federalną/záoĪoną organizacjĊ
paĔstwa.
NajwyĪszą wáadzĊ w tej dziedzinie sprawuje Sekretarz Stanu, Wiceminister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Peáni on obowiązki Generalnego Konserwatora Zabytków i
podejmuje decyzje w waĪnych i kontrowersyjnych sprawach. Ma on do swojej
dyspozycji radĊ doradczą.
Ochrona zabytków jest zadaniem poszczególnych wojewódzkich konserwatorów
zabytków, którzy są odpowiedzialni za wpis zabytków do rejestru zabytków jak równieĪ
za kwestie praktyczne związane z ochroną/konserwacją. (Wojewódzkie) urzĊdy
ochrony zabytków zajmują siĊ wszelkimi kwestiami związanymi z ochroną, odnową i
modyfikacją w obrĊbie ich terenu. Na tym szczeblu powoáywane są równieĪ komitety
doradcze.
W przypadku Warszawy, oraz innych duĪych miast, kompetencje w zakresie ochrony
zabytków są delegowane ze szczebla wojewódzkiego do gminy miejskiej. Tak wiĊc
Biuro Stoáecznego Konserwatora w Warszawie odpowiada za wszystkie zabytki na
obszarze stolicy, w tym za Historyczne Centrum Warszawy. Biuro to ten jest wspierane
przez komitet doradczy zwany Spoáeczną Radą Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
przy Prezydencie miasta stoáecznego Warszawy; wĞród czáonków Rady znajdują siĊ
przedstawiciele stowarzyszeĔ naukowych oraz organizacji zawodowych lub
pozarządowych.
Narodowy Instytut Dziedzictwa to instytucja podlegająca Ministerstwu Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, który pracuje nad poszerzeniem wiedzy o zabytkach i
związanych z nimi badaniach. Doradza ona równieĪ urzĊdom lub sáuĪbom ochrony
zabytków. Posiada zdecentralizowane oddziaáy wojewódzkie.
Podstawą zarządzania jest rejestr zabytków. Zawiera on zarówno pojedyncze zabytki
jak i ukáady urbanistyczne.
Wspomniane wyĪej pomniki historii stanowią wyĪszy stopieĔ ochrony. Mogą one
obejmowaü zabytki juĪ wpisane do rejestru zabytków. Tak jest równieĪ w przypadku
„Warszawy – historycznego zespoáu miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem”, który
uznano za pomnik historii w roku 1994. Obejmuje on nie tylko Historyczne Centrum
czyli Stare Miasto, ale takĪe Nowe Miasto, które w pierwotnej koncepcji miaáo stanowiü
czĊĞü miejsca ĝwiatowego Dziedzictwa, jednakĪe wycofano siĊ z tej propozycji na
rzecz bardziej nobilitującej nominacji. Ponadto, w jego granicach na póánocy znajduje
siĊ cytadela, na zachodzie bezpoĞrednie otoczenie Starego Miasta, a na poáudniu
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przedáuĪenie Traktu Królewskiego. Pomnikiem historii objĊto równieĪ zespóá paáacu
wilanowskiego wraz z parkiem oraz szerszym otoczeniem. Pomnik historii jest
znakomitym narodowym uzupeánieniem miejsca ĝwiatowego Dziedzictwa.

3.2 Cechy szczególne zarządzania zabytkami w Polsce
Aby zrozumieü kwestie związane z miejscem ĝwiatowego Dziedzictwa naleĪy
naĞwietliü i rozwaĪyü niektóre szczególne uwarunkowania procedur planistycznych
oraz zarządzania zabytkami w Polsce.
3.2.1 Jednym ze szczególnych problemów jest wáasnoĞü terenów zabudowanych. Na
podstawie jednego z Dekretów Bieruta (nazwanych od nazwiska Bolesáawa Bieruta Sekretarza Generalnego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej) znacjonalizowano po wojnie wszystkie grunty na obszarze miasta
Warszawy. Po roku 1989 znacjonalizowane grunty (oraz odpowiedzialnoĞü za
rekompensatĊ) zostaáy przekazane Miastu. Od tamtej pory Polska wciąĪ jeszcze nie
przyjĊáa kompleksowego ustawodawstwa regulującego tĊ kwestiĊ, co powoduje
ogromne trudnoĞci. Wielu prywatnych wáaĞcicieli (lub ich spadkobierców) Īąda zwrotu
swojej wáasnoĞci a sądy są zasypywane indywidualnymi wnioskami o odszkodowanie.
Kilka czynników utrudnia reprywatyzacjĊ. Nie wszĊdzie podczas nowych budów
utrzymane dawne granice nieruchomoĞci. W niektórych przypadkach na terenie kilku
dawnych prywatnych dziaáek zbudowano obiekty uĪytecznoĞci publicznej takie jak
szkoáy lub place zabaw. W przypadku nadrzĊdnego planowania zabudowy miejskiej na
terenach dawnych domów prywatnych naleĪy zachowaü otwarte przestrzenie/widoki.
3.2.2 W wielu miejscach miasta brakuje planów zagospodarowania przestrzennego –
równieĪ w czĊĞciach strefy buforowej miejsca z Listy ĝwiatowego Dziedzictwa. Tak
byáo w przypadku dziaáki na rogu ulic Senatorskiej, Miodowej i Podwale. Biuro
Stoáecznego Konserwatora Zabytków nie dysponowaáo Īadnymi dokáadnymi planami
pozwalającymi na zdefiniowanie ewentualnego rozmiaru i skali nowego budynku, a
ewentualne wytyczne musiaáy zostaü sformuáowane w bardzo krótkim czasie.
Zalecenie: Caáy obszar proponowanej strefy buforowej powinien zostaü objĊty planami
zagospodarowania przestrzennego. Nowe oraz juĪ istniejące (po ewentualnej
ponownej ocenie) plany zagospodarowania przestrzennego powinny zapewniaü
wizualną spójnoĞü miejsca ĝwiatowego Dziedzictwa.
3.2.3 Obecny rejestr zabytków bazuje na przedwojennym rejestrze zabytków ustanowionym
w roku 1945. Jest rzeczą zrozumiaáą, Īe nie prowadzono wówczas nowych wpisów,
poniewaĪ w wyniku zniszczeĔ wojennych nie przetrwaá Īaden budynek ani nawet jego
ruiny. Z tego teĪ powodu kilkanaĞcie odbudowanych budynków znajdujących siĊ na
terenie miejsca ĝwiatowego Dziedzictwa nie zostaáo ujĊtych w rejestrze zabytków. W
kolejnych dekadach sporadycznie dokonano nielicznych uzupeánieĔ w tym rejestrze.
Zalecenie: Wszystkie budynki z okresu odbudowy znajdujące siĊ w granicach miejsca
ĝwiatowego Dziedzictwa zob. uwaga (1) powinny zostaü wpisane do rejestru
zabytków.
Dla zaproponowanej strefy buforowej brak jest systematycznego wykazu
prowadzonego zgodnie z aktualnymi zasadami definiowania zabytków. Z tych
powodów rejestr zabytków jest niekompletny.
Zalecenie: NaleĪy systematycznie uzupeániaü rejestr zabytków w strefie buforowej.
3.2.4 W wielu przypadkach zabytki lub budynki znajdujące siĊ w strefie ochrony zabytków, w
tym na terenie miejsca z Listy ĝwiatowego Dziedzictwa stanowią wspólną wáasnoĞü.
Od koĔca lat 80-tych osoby, które wczeĞniej wynajmowaáy mieszkania od paĔstwa
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uzyskaáy moĪliwoĞü wykupu tych mieszkaĔ. Wiele z nich posiada niewielki dochód.
CzĊĞü budynku moĪe nadal stanowiü wáasnoĞü miasta. W wielu przypadkach
uniemoĪliwia to wykonanie minimalnych niezbĊdnych prac konserwatorskich w
zabytkach, gdyĪ wáaĞciciele prywatni nie są w stanie sfinansowaü swojej czĊĞci
interwencji (zob. 5.4.2).

3.3 Plan zarządzania
Na wniosek UNESCO polskie wáadze opracowują odpowiedni plan zarządzania.
Pierwszy projekt planu zostaá przesáany do Centrum ĝwiatowego Dziedzictwa w dniu
23 stycznia 2013 r. Dnia 6 grudnia 2013 r. Centrum przesáaáo odpowiedĨ, wraz z
uwagami ICOMOS. ZwaĪywszy na ogromny wysiáek podjĊty w celu stworzenia planu
zarządzania oraz fakt, Īe od przesáanych uwag zaleĪaáa dalsza praca duĪej grupy
ekspertów wydaje siĊ, Īe czas oczekiwania na odpowiedĨ jest bardzo dáugi, zbyt dáugi.
PaĔstwa-Strony powinny mieü moĪliwoĞü uzyskania spójnej odpowiedzi w ciągu kilku
miesiĊcy.
OczywiĞcie odpowiednie wáadze, tzn. Miasto, przyjĊáy do wiadomoĞci i zaakceptowaáy
uwagi dotyczące planu zarządzania. Jest rzeczą oczywistą dla wszystkich
bezpoĞrednio zaangaĪowanych osób, Īe konieczne jest dokonanie niezwáocznej rewizji
planu, która powinna zostaü ukoĔczona w jak najkrótszym czasie. BĊdzie to moĪliwe
za mniej wiĊcej rok.
NaleĪy podkreĞliü, Īe prace związane z opracowaniem kilku dodatkowych czĊĞci oraz
rewizją innych czĊĞci planu zarządzania wymagają duĪego nakáadu pracy. Konieczny
bĊdzie zwiĊkszony wysiáek nie tylko ze strony urzĊdników miejskich, ale równieĪ
specjalistów spoza administracji. BĊdzie to wymagaáo zapewnienia przez Miasto
dodatkowych Ğrodków finansowych.
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Polskie wáadze zapewniáy, Īe w krótkim czasie dostarczą odpowiedĨ na kwestie
poruszone przez Komitet ĝwiatowego Dziedzictwa w 2013 roku (decyzja nr 37COM
8B.52).

3.5 Ocena oddziaáywania na dziedzictwo (Heritage Impact Assessment)
Ramy prawne i instytucjonalne w zakresie ochrony i zarządzania w Polsce
charakteryzują siĊ trójszczeblową strukturą, co utrudnia przeprowadzanie efektywnych
ocen oddziaáywania na dziedzictwo.
Aby umoĪliwiü praktyczne stosowanie metodologii zawartej we Wskazówkach
ICOMOS dotyczących oceny oddziaáywania na dziedzictwo dla miejsc z Listy
ĝwiatowego Dziedzictwa konieczne jest przeniesienie tej metodologii do polskiego
specyficznego systemu prawnego (oraz gospodarczego). NaleĪy podjąü odpowiednie
dziaáania w kilku obszarach, szczególnie w obszarze prawa na róĪnych szczeblach
paĔstwowych. Jest to dosyü záoĪony proces, który wymaga czasu.
Obecnie
zgodnie z polskim prawem kaĪdy planowany projekt wymaga
przeprowadzenia oceny oddziaáywania na Ğrodowisko (przyrodnicze i kulturowe). Musi
ona speániaü konkretne wymogi. UwzglĊdnienie dodatkowych kwestii w procesie oceny
tak, aby zapewniü zgodnoĞü z wytycznymi ICOMOS wymaga ich formalnego wáączenia
do istniejącego, obowiązującego systemu. Zmiana ta z kolei powoduje koniecznoĞü
zmian legislacyjnych i prowadzi do rozszerzenia procedur.
Na podstawie licznych dyskusji i w oparciu o rozmaite przykáady wydaje siĊ, Īe róĪne
organy pracują na wysokim profesjonalnym poziomie. JednakĪe struktura ocen
oddziaáywania na ĝwiatowe Dziedzictwo jest dosyü záoĪona i brak w niej przejrzystoĞci.
Nie uáatwia ona przekazu informacji pomiĊdzy zaangaĪowanymi organami, ani nie
okreĞla jasno ról i kompetencji.
Zalecenie: Wskazana byáaby ponowna analiza struktury doradczej oraz decyzyjnej w
obrĊbie miejsca ĝwiatowego Dziedzictwa w celu uzyskania wiĊkszej jasnoĞci co do
ogólnego zwierzchnictwa nad tym miejscem, umoĪliwienia organowi konsultacyjnemu
doradzania w kwestiach związanych z zarządzaniem miejscem oraz poprawy
koordynacji dziaáaĔ i podniesienia ĞwiadomoĞci we wszystkich strukturach miejskich,
wojewódzkich i paĔstwowych.

4 Identyfikacja i ocena konkretnych zagadnieĔ, uwagi oraz zalecenia
4.1 Budynek komercyjny przy ulicach Senatorska, Miodowa i Podwale
4.1.1 Czynniki determinujące ochronĊ prawną tego obszaru
Sporna dziaáka podlega kilku narzĊdziom ochrony prawnej (w roku 1945 wpisano do
rejestru zabytków ukáad urbanistyczny ul. Podwale, w roku 1965 ukáad urbanistyczny
ul. Miodowej, a ul. Senatorskiej w roku 1965; dodatkowo w latach 1965 i 1996 wpisano
do rejestru zabytków paáac Branickich). Ponadto, dziaáka jest usytuowana w obrĊbie
„historycznego zespoáu miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem”, który uznano za
pomnik historii. Podobnie jak ma to miejsce w innych czĊĞciach proponowanej strefy
buforowej, dla tego terenu inwestycyjnego równieĪ nie istnieje Īaden miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
Teren inwestycyjny przylega bezpoĞrednio do granic Historycznego Centrum
Warszawy, miejsca ĝwiatowego Dziedzictwa Kulturowego. Granice te sprecyzowano w
roku 2008. Od tego czasu elewacje budynków przy ulicach Senatorskiej i Podwale
przylegają bezpoĞrednio do granicy Historycznego Centrum wpisanego na ListĊ
ĝwiatowego Dziedzictwa.
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4.1.2 Kwestie zasadnicze: Otwarta przestrzeĔ – odbudowa – wspóáczesny budynek
Dziaáka ta przez ostatnie 70 lat pozostawaáa niezabudowana. Tunel prowadzący do Al.
SolidarnoĞci, który zajmuje jedną trzecią podziemnej czĊĞci tego obszaru zostaá
zbudowany metodą odkrywkową, a powierzchniĊ pozostawiono pustą. MieszkaĔcy
przyzwyczaili siĊ do wolnej przestrzeni, nawet jeĞli byáa ona wykorzystywana jako
parking. Na spotkaniach z organizacjami pozarządowymi oraz w artykuáach prasowych
padaáo pytanie, czy dziaáka ta powinna byü pozostawiona jako otwarta przestrzeĔ
publiczna, czy teĪ powinien na niej powstaü niewielki park lub ogród.
W szerszym myĞleniu urbanistycznym podejĞcie takie byáoby niewáaĞciwe. Z drugiej
jednak strony wszystkie plany oraz modele odbudowy miasta zakáadaáy odbudowĊ na
tej dziaáce przedwojennego budynku, jednakĪe tak siĊ záoĪyáo, Īe odbudowy tej nie
zrealizowano. Co waĪniejsze, miejska siatka istniejących ulic oraz przestrzeĔ miejska
znajdująca siĊ przed murami obronnymi wymagają precyzyjnego zdefiniowania
zespoáu miejskiej zabudowy. Otwarta przestrzeĔ spowodowaáaby niejasnoĞci.
Padáo równieĪ pytanie, czy nowy budynek nie powinien stanowiü rekonstrukcji
budynku, który istniaá okoáo roku 1900, co byáoby zgodne z zasadami powojennej
koncepcji odbudowy. Pojawiáy siĊ sugestie, Īe architektura budynku powinna
nawiązywaü do architektury barokowej lub klasycystycznej. RzeczywiĞcie istnieją liczne
plany, rysunki i zdjĊcia ukazujące poprzedni ksztaát budowli. Dokumentacja ta nie jest
ani lepsza ani gorsza, niĪ w przypadku wielu innych dziaáek znajdujących siĊ na
granicach historycznego zespoáu miejskiego.
Odbudowa w sensie natychmiastowej odbudowy, zaraz po wojnie byáaby oczywistym
báĊdem. Odbudowa warszawskiego Starego Miasta bezpoĞrednio po jego zniszczeniu
w czasie niemieckiej okupacji zostaáa zrealizowana w stosunkowo krótkim czasie, od
roku 1945 do 1955. (Z oczywistych przyczyn politycznych oraz z powodu braku
Ğrodków finansowych odbudowĊ Zamku Królewskiego rozpoczĊto w póĨniejszym
okresie, tzn. dopiero w roku 1971, a ukoĔczono w roku 1984). Historyczny obszar
Starego Miasta stanowi udokumentowanie tego wyjątkowego wysiáku podjĊtego w
konkretnej sytuacji politycznej i kulturowej. WyjątkowoĞü ta nie wynika z architektury
miejsca, lecz z okolicznoĞci, w których dokonano odbudowy. Jego integralnoĞü i
autentycznoĞü jest efektem tej szczególnej sytuacji i zaleĪy od niej. Prowadzenie
dalszej rekonstrukcji w caákowicie odmiennym kontekĞcie politycznym, kulturowym i
gospodarczym uczyniáoby pierwotną wersjĊ niewiarygodną i naruszyáoby jej wyjątkową
uniwersalną wartoĞü.
W Ğwietle powyĪszych rozwaĪaĔ wydaje siĊ, Īe odpowiednim rozwiązaniem byáoby
wzniesienie budynku we wspóáczesnym stylu. JednakĪe zakres moĪliwoĞci
wspóáczesnego wzornictwa jest bardzo szeroki. W tym konkretnym kontekĞcie nowy
budynek musi byü zintegrowany z otoczeniem pod wzglĊdem jego podstawowych
elementów, takich jak rozmiar, struktura, materiaáy i kolor. Gdyby wyróĪniaá siĊ z
otoczenia pod wzglĊdem którejkolwiek z istotnych cech staáby siĊ wyjątkiem i zyskaáby
znaczenie, które nie odpowiada jego statusowi zwykáego budynku prywatnego.
4.1.3 Przebieg postĊpowania administracyjnego w związku z inwestycją
W dniu 21 sierpnia 2009 r. Biuro Stoáecznego Konserwatora Zabytków wydaáo decyzjĊ
o warunkach zabudowy terenu, uwzglĊdniając fakt, iĪ kwestia wzniesienia budynku na
dziaáce przy zbiegu ulic Senatorskiej, Miodowej i Podwale byáa juĪ rozwaĪana w
okresie odbudowy Starego Miasta w latach 1945-1955.
Biuro Stoáecznego Konserwatora Zabytków przedstawiáo zalecenia dotyczące
planowanej inwestycji. Odnosiáy siĊ one do konkretnych rozwiązaĔ projektowych,
takich jak wysokoĞü kalenicy i gzymsu, przestrzeganie zasady ksztaátowania zabudowy
wokóá wewnĊtrznego dziedziĔca, ksztaát dachu nad czĊĞciami budynku graniczącymi z
ulicami Miodową i Podwale, rozmiar lukarn, sposób wykoĔczenia elewacji oraz
stosowane materiaáy. W szczególnoĞci zalecono uczytelnienie bryáy istniejącego
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budynku przy ul. Podwale 1 oraz zachowanie co najmniej dwóch osi. Zalecenia te
zostaáy zasadniczo zrealizowane.
W dniu 10 paĨdziernika 2011 r. koncepcja projektowa zostaáa przedstawiona
Spoáecznej Radzie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie miasta
stoáecznego Warszawy. Nie zakwestionowaáa ona planu wzniesienia budynku na tym
terenie, lecz poczyniáa pewne uwagi co do rozwiązaĔ projektowych.
Dnia 11 paĨdziernika 2011 r. do Biura Stoáecznego Konserwatora Zabytków wpáynąá
wniosek o wydanie pozwolenia na budowĊ.
W dniu 23 lutego 2012 r. Biuro Stoáecznego Konserwatora Zabytków wydaáo
pozwolenie na budowĊ. Zatwierdzony projekt byá ĞciĞle realizowany. Jest on zgodny z
zaleceniami Biura Stoáecznego Konserwatora Zabytków, wáaĞciwych organów do
spraw ochrony zabytków, a ponadto przeszedá krajowe procedury administracyjne.

4.1.4 Powiadomienie Sekretariatu Komitetu ĝwiatowego Dziedzictwa
„Komitet ĝwiatowego Dziedzictwa zwraca siĊ z proĞbą do PaĔstw-Stron Konwencji o
informowanie Sekretariatu o zamiarze podjĊcia bądĨ zatwierdzeniu na obszarze
chronionym Konwencją powaĪnych prac restauracyjnych lub nowych budów, które
mogáyby wpáynąü na wyjątkową wartoĞü uniwersalną obiektu.” (Wytyczne Operacyjne,
punkt 172).
Nowy budynek nie bĊdzie znajdowaá siĊ na terenie miejsca ĝwiatowego Dziedzictwa.
Wydaje siĊ, Īe polskie wáadze pod pojĊciem „obszaru objĊtego Konwencją” rozumieją
wyáącznie sam obiekt, bez strefy buforowej. JednakĪe pojĊcie „obszaru objĊtego
Konwencją” odnosi siĊ nie tylko do samego miejsca, lecz takĪe do strefy buforowej. To
wáaĞnie strefa buforowa ma za zadanie zapobiegaü negatywnym oddziaáywaniom.
Nowy budynek bĊdzie czĊĞcią placu przed Zamkiem Królewskim, tj. Placu
Zamkowego, który wraz z Rynkiem stanowi jedną z najwaĪniejszych przestrzeni
miejskich i jeden z kluczowych elementów zabytkowej zabudowy Historycznego
Centrum Warszawy. Tak wiĊc nowy budynek, wraz z innymi budowlami sakralnymi i
Ğwieckimi, bĊdzie stanowiá waĪny element tego zespoáu miejskiego i bĊdzie
bezpoĞrednio i w widoczny sposób wpáywaá na wyjątkową uniwersalną wartoĞü oraz
wizualną spójnoĞü tego miejsca. Nowy projekt zasadniczo nie naruszy ikonografii przy
„wejĞciu” do miejsca ĝwiatowego Dziedzictwa, jego oddziaáywanie zaleĪy od skali,
proporcji, detali, materiaáów i kolorów. Podobnie jak w przypadku orkiestry, zaledwie
jeden dysonans moĪe zniszczyü harmoniĊ.
Zalecenie: Zgodnie z wymogami punktu 172 Wytycznych Operacyjnych, PaĔstwoStrona zobowiązane jest do informowania Centrum ĝwiatowego Dziedzictwa o
projektach realizowanych w obrĊbie obiektu z listy ĝwiatowego Dziedzictwa oraz jego
otoczenia, które mogáyby niekorzystnie wpáynąü na wyjątkową uniwersalną wartoĞü
(OUV).
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z odpowiednim rozrzeĨbieniem powierzchni stwarzającym efekt Ğwiatáocienia. NaleĪy
obniĪyü wierzchoáek dachów budynku oraz zmniejszyü ich kąt nachylenia.

4.2 Potencjalne zagroĪenie dla miejsca z Listy ĝwiatowego Dziedzictwa:
Zmniejszająca siĊ iloĞü pomieszczeĔ mieszkalnych
4.2.1 Odbudowa
Plany odbudowy opieraáy siĊ na funkcji mieszkalnej budynków, co miaáo odzwierciedlaü
sytuacjĊ przedwojenną. Zgodnie z zaáoĪeniami socjalistycznymi górne kondygnacje
zawieraáy gáównie mieszkania o „nowoczesnym” rozkáadzie, które miaáy byü zajmowane
przez rodziny. Sklepy zaspokajające potrzeby lokatorów znajdowaáy siĊ z reguáy na
parterze. OczywiĞcie do planów odbudowy wprowadzono pewne wyjątki, takie jak
uĪytkowanie budynków do celów publicznych (np. przestrzenie muzealne,
pomieszczenia dla towarzystw kulturalnych), lub przeksztaácenie caáych budynków w
obiekty uĪytecznoĞci publicznej, takie jak koĞcioáy lub biblioteka publiczna.
Po okresie odbudowy Historyczne Centrum Warszawy byáo „zwykáą” dzielnicą
mieszkalną dla jej rezydentów.
4.2.2 Wpáyw turystyki
Wkrótce po jego odbudowie Historyczne Centrum Warszawy staáo siĊ atrakcją
turystyczną, przyciągającą najpierw Polaków, a nastĊpnie cudzoziemców. Znaczny
rozwój ruchu turystycznego nastąpiá w latach po zmianie systemu politycznego w roku
1989. OczywiĞcie wáadze miasta są zainteresowane tym rozwijającym siĊ sektorem,
który przedstawia znaczną i wciąĪ rosnącą wartoĞü.
Obecnie, zwáaszcza na parterach budynków, wiĊkszoĞü lokatorów prowadzi
dziaáalnoĞü związaną z turystami odwiedzającymi to miejsce. Przestrzenie te są
wykorzystywane na róĪnego rodzaju restauracje i sklepy sprzedające pamiątki i towary
dla zwiedzających.
OczywiĞcie mieszkaĔcy cierpią z powodu tych zmian. Ulice i place czĊsto bywają
zatáoczone. Noce staáy siĊ haáaĞliwe. MoĪliwoĞci zaopatrywania siĊ w Ğrodki
codziennego uĪytku znacznie siĊ zmniejszyáy, a w niektórych branĪach caákowicie
zniknĊáy.
4.2.3 Zachowanie autentycznego charakteru Historycznego Centrum Warszawy
Historyczne Centrum Warszawy zostaáo odbudowane w czasach reĪimu
socjalistycznego aby przywróciü trzon polskiego narodu. Absolutnym priorytetem w
tamtych czasach byáo zapewnienie mieszkaĔ dla robotników, co ĞciĞle áączyáo siĊ z
ideą odbudowy.
Skutki takiej formy turystyki, która wymyka siĊ spod kontroli, zagraĪają autentycznemu
charakterowi Historycznego Centrum. Warunki Īycia mieszkaĔców stają siĊ coraz
trudniejsze. JednoczeĞnie widoczny jest równieĪ postĊpujący proces gentryfikacji.
Ponadto wydaje siĊ, Īe ta nowa tendencja prowadzi do sytuacji, w której górne piĊtra
budynków coraz czĊĞciej przeksztaácane są w lokale biurowe.
Zalecenia: NaleĪy promowaü mieszkalnictwo w obrĊbie Historycznego Centrum, takĪe
poprzez zmniejszenie negatywnych skutków turystyki. Powinny zostaü opracowane
odpowiednie przepisy mające na celu zachowanie istniejących mieszkaĔ i zapewnienie
ich mieszkaĔcom dostĊpu do towarów codziennego uĪytku.
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4.3 Potencjalne zagroĪenia dla miejsca z Listy ĝwiatowego Dziedzictwa: Otwarta
przestrzeĔ na obszarze Bugaju
4.3.1 PoáoĪenie i podstawy historyczne
Pod nazwą „Bugaj” rozumiany jest pochyáy teren pomiĊdzy Starym i Nowym Miastem,
ciągnący siĊ w kierunku Wisáy, poáoĪony w póánocnej czĊĞci miejsca z Listy
ĝwiatowego Dziedzictwa. Obecnie jest to otwarta przestrzeĔ z drzewami i placami
zabaw, przeciĊta nielicznymi ulicami (miĊdzy innymi ul. Bugaj) i ĞcieĪkami.
Przed wojną na tym obszarze znajdowaáo siĊ kilkanaĞcie budynków. DuĪych
rozmiarów pojedyncze budynki mieĞciáy zakáady przemysáowe lub magazyny. Zostaáy
one zniszczone w roku 1943, gdy naziĞci próbowali unicestwiü stolicĊ Polski.
Centralny plan odbudowy opieraá siĊ na nacjonalizacji wáasnoĞci prywatnej. W związku
z tym nie byáo koniecznoĞci odbudowania kaĪdego domu na jego uprzedniej dziaáce.
Podczas gdy w centrum miasta w zasadzie przestrzegano granic dziaáek, w
bezpoĞrednim otoczeniu centrum urbaniĞci pozwolili sobie na wiĊcej swobody.
Zgodnie z koncepcjami urbanistycznymi lat piĊüdziesiątych pozostawili oni ten teren
otwartym tak, aby zwiĊkszyü wraĪenie zwartego wyglądu zabudowy miejskiej. Jest
zatem zrozumiaáe, Īe pozostawienie terenu zieleni na obszarze Bugaju miaáo na celu
zapewnienie otwartego widoku od strony miasta na rzekĊ, szczególnie z perspektywy
murów obronnych i barbakanu oraz w przeciwnym kierunku, od rzeki w kierunku
fortyfikacji.
4.3.2 Reprywatyzacja
Jak objaĞniono powyĪej, wraz ze zmianą systemu politycznego oraz uchwaleniem
nowej konstytucji Trzeciej Rzeczpospolitej ustanawiającej ustrój demokratyczny
zainicjowany zostaá równieĪ potĊĪny proces reprywatyzacji gruntów. Przedwojenni
wáaĞciciele mają prawo upomnieü siĊ o zwrot swojej nieruchomoĞci. Proces ten
stwarza ogromne trudnoĞci w sytuacjach, gdzie w miĊdzyczasie celowo pozostawiono
teren niezabudowanym, jak miaáo to miejsce w przypadku Bugaju (zob. 3.2.1).
4.3.3 Przypadek Bugaju
Zielona strefa Bugaj zawiera kilka obszarów, na których niegdyĞ mieĞciáy siĊ budynki
prywatne. Istnieje zatem moĪliwoĞü, iĪ dawni wáaĞciciele upomną siĊ o zwrot mienia.
Jest oczywiste, Īe otwarta przestrzeĔ terenu Bugaj stanowi waĪny element ogólnego
planu odbudowy Historycznego Centrum Warszawy. Jakikolwiek budynek na tym
terenie w znacznym stopniu naruszyáby wyjątkową uniwersalną wartoĞü tego miejsca
ĝwiatowego Dziedzictwa, jego integralnoĞü oraz autentycznoĞü.
Zalecenia: Nie naleĪy zezwalaü na powstanie nowych budynków na caáym obszarze
Bugaju, niezaleĪnie od ich lokalizacji czy rozmiarów. Zaleca siĊ opracowanie
rozwiązaĔ alternatywnych w celu rekompensaty na rzecz uprzednich wáaĞcicieli
prywatnych.

5 Ocena stanu ochrony miejsca, uwagi, zalecenia.
5.1 Uwagi ogólne
5.1.1 Proces planowania i budowy 1945-1955
Koniecznym moĪe byü przywoáanie pewnych refleksji dotyczących procesu planowania
i budowy. Po zniszczeniu historycznego centrum stolicy zachowaáy siĊ jedynie piwnice,
Ğciany parterów i niektóre elewacje lub ogniomury. Wiele z tych elementów musiano
zdemontowaü, gdyĪ nie byáy one stabilne. JuĪ 15 lutego 1945 r. powoáano Biuro
Odbudowy Stolicy. W dniu 15 marca 1945 r. zaprezentowano pierwszy ogólny plan
urbanistyczny. Jego gáównym autorem byá Zygmunt StĊpiĔski. Plany dotyczące
odbudowy pojedynczych obiektów byáy opracowywane w Wydziale Architektury
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Zabytków, gdzie wiodącymi osobistoĞciami byli: Jan Zachwatowicz - architekt, historyk
sztuki i konserwator zabytków oraz Piotr BiegaĔski – stoáeczny konserwator zabytków.
Jedną z podstaw odbudowy zewnĊtrznych czĊĞci budynków byá ich dobrze
udokumentowany przedwojenny wygląd. JednakĪe dokonano takĪe „ulepszeĔ” w
oparciu o starsze rysunki i plany, zwáaszcza w oparciu o obrazy Bernardo Bellotto
zwanego Canaletto. W wyniku odbudowy powstaá wyidealizowany obraz utraconego
miasta, zaadaptowany do okresu powojennego, zaplanowany przez wspóápracujących
ze sobą konserwatorów i urbanistów. WnĊtrza nie zostaáy zrekonstruowane, lecz
mieĞciáy stosunkowo niewielkie i skromne mieszania o wspóáczesnym rozkáadzie.
Odbudowa centrum zostaáa zasadniczo ukoĔczona w 1952 r. Oficjalna inauguracja
odbyáa siĊ 22 lipca 1953 r. Ostatnie prace podjĊto w roku 1955. W przypadku Zamku
Królewskiego pierwotne planowano wzniesienie nowoczesnego budynku. JednakĪe
Zamek zostaá odbudowany w póĨniejszym okresie.
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5.1.2 Metody budowy
Z technicznego punktu widzenia o ksztaácie prac rekonstrukcyjnych zadecydowaáo kilka
przesáanek. Odbudowa historycznego centrum Warszawy miaáa ogromne znaczenie
polityczne, a zatem musiaáa zostaü ukoĔczona w najkrótszym moĪliwym czasie.
Robotnicy pracowali pod ogromną presją czasu. Jest rzeczą zrozumiaáą, iĪ w okresie
bezpoĞrednio po wojnie dysponowano jedynie prostymi, a wrĊcz ubogimi urządzeniami
technicznymi. Ocalaáe konstrukcje, takie jak na przykáad Ğciany piwnic, byáy ponownie
wykorzystywane bez wprowadzenia ulepszeĔ. Po czĊĞci uĪyto materiaáów
budowlanych wtórnego pochodzenia, np. cegieá. Nowe materiaáy, takie jak spoiwa, byáy
trudno dostĊpne. Standardy budowlane odzwierciedlają sytuacjĊ w okresie
bezpoĞrednio po wojnie.
Efektem tych ograniczeĔ byáa stosunkowo krucha jakoĞü budynków. Nie odpowiada
ona ani utartym wyobraĪeniom o trwaáoĞci konstrukcji budowli historycznych, ani teĪ
obecnym standardom. Pod wzglĊdem wszystkich swoich cech i wáaĞciwoĞci materiaáy
te stanowią element autentyzmu miejsca ĝwiatowego Dziedzictwa.

5.2 Budynki uĪytecznoĞci publicznej
Na tyle, na ile moĪna byáo stwierdziü, budynki uĪytecznoĞci publicznej są dobrze
zachowane. Na przykáad Biblioteka Miejska (ul. ĝwiĊtojaĔska 7) zostaáa odnowiona
zgodnie z wysokimi standardami deontologicznymi i manualnymi. Pomimo tej waĪnej
inwestycji budynek w duĪej mierze zachowaá swój autentyczny charakter i stanowi on
typowe warszawskie poáączenie prostoty i okazaáoĞci.
W ostatnich latach odrestaurowano takĪe inną nieruchomoĞü publiczną skáadającą siĊ
z kilku budynków, a mianowicie Muzeum Historyczne m.st. Warszawy poáoĪone po
póánocno-zachodniej stronie Rynku. W jego piwnicach podjĊto waĪne badania
archeologiczne, a wnĊtrza zostaáy odnowione. Prace powinny zostaü ukoĔczone w
ciągu najbliĪszych kilku lat i zostanie otwarta nowa wystawa.
W tym kontekĞcie naleĪy równieĪ wymieniü warszawskie Centrum Interpretacji
Zabytku. Ten nowy budynek zajmuje gáównie dziedziniec przy ul. Brzozowej 11/13. W
Centrum czynna jest staáa ekspozycja interpretująca miasto i ukazująca spoáeczeĔstwu
jego szczególny charakter. Centrum oferuje równieĪ programy edukacyjne dla szkóá i
ogóáu spoáeczeĔstwa. Dostarcza ono równieĪ mieszkaĔcom i turystom informacji o tym
miejscu ĝwiatowego Dziedzictwa UNESCO.
5.3 Otwarte przestrzenie publiczne
Pierwotnie ulice i place byáy, i w wiĊkszoĞci nadal są, wyáoĪone kamiennym brukiem
skáadającym siĊ z niewielkich kamieni uáoĪonych rzĊdami, przedzielonych spoinami z
piasku, oraz z chodników z krawĊĪnikami z naturalnego kamienia, lecz wyáoĪonych
páytami betonowymi. Poáączenie to w autentyczny sposób odzwierciedla warunki
odbudowy. Stan materiaáów i uáoĪenia nawierzchni są na ogóá dobre. Wskazane
byáoby przeprowadzenie prac remontowych w związku z podziemnymi drganiami.
JednakĪe w róĪnych lokalizacjach moĪna byáo zauwaĪyü eksperymenty z uáoĪeniem
nawierzchni. Aby zwiĊkszyü komfort dla pieszych zastosowano wiĊksze kostki
brukowe, wąskie spoiny oraz páyty z kamienia naturalnego na chodnikach.
Zalecenie: NawierzchniĊ w Historycznym Centrum naleĪy naprawiü, a nie wymieniaü.
NaleĪy zachowaü autentyczne cechy oraz materiaáy.

Budynki prywatne lub póáprywatne
5.4.1 WáasnoĞü budynków
Caáy obszar Historycznego Centrum Warszawy zostaá znacjonalizowany w celu
uáatwienia odbudowy. Po zmianie ustroju politycznego Historyczne Centrum przeszáo w
roku 1990 na wáasnoĞü Miasta, podobnie jak wszystkie uprzednio znacjonalizowane
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nieruchomoĞci. W rezultacie niektóre z mieszkaĔ zostaáy przekazane mieszkaĔcom w
prywatną wáasnoĞü, podczas gdy inne pozostaáy wáasnoĞcią publiczną i zostaáy
wynajĊte. Tak wiĊc obecnie wiele domów stanowi publiczno-prywatną wáasnoĞü
mieszaną.
Wielu „nowych” wáaĞcicieli prywatnych zamieszkiwaáo w tych budynkach od czasów
ustroju socjalistycznego, a nastĊpnie otrzymali oni swoje mieszkanie w ramach
mieszkalnictwa socjalnego. Obecnie wielu z nich to osoby starsze dysponujące
niewielkimi zasobami finansowymi. Zgodnie z polskim prawem prace w budynku
naleĪącym do kilku wáaĞcicieli moĪna podjąü jedynie za zgodą wszystkich
udziaáowców. CzĊsto zdarza siĊ, Īe prywatnych wáaĞcicieli pojedynczych mieszkaĔ nie
staü na inwestycje w odpowiednie Ğrodki konserwacji budynku.
5.4.2 Konserwacja
W kilkunastu przypadkach stwierdzono powaĪne uszkodzenia elewacji, odpadanie
duĪych páatów tynku lub wilgoü od ziemi niszczącą partery, co wskazuje na
zaniedbania związane z konserwacją. Kominy są czĊĞciowo w záym stanie. Dachy są
wyposaĪone w nowe przeszklone otwory okienne. Problemem jest równieĪ sposób
postĊpowania z oknami: zamiast poddaü je konserwacji i renowacji są one czĊsto
wymieniane, czasem nawet na okna plastikowe.
Po ponad póáwieczu, które upáynĊáo od czasu jego odbudowy Historyczne Centrum
Warszawy wymaga zwiĊkszonego nakáadu prac konserwatorskich, które bĊdą
prowadzone przy poszanowaniu jego autentycznoĞci. Konieczne jest podjĊcie
miejscowych interwencji tam, gdzie wystĊpują powaĪne uszkodzenia. JednakĪe naleĪy
unikaü „caáoĞciowej renowacji”, która spowodowaáaby utratĊ wartoĞü związanej z
wiekiem.
Zalecenia: WáaĞciwe organy powinny promowaü i wspieraü systematyczną
konserwacjĊ budynków w miejscu ĝwiatowego Dziedzictwa. Prace konserwatorskie
powinny byü ĞciĞle monitorowane przez Urząd Ochrony Zabytków co ma zapewniü, Īe
bĊdą one realizowane zgodnie z autentycznymi wartoĞciami i zasadami sztuki
konserwatorskiej. NaleĪy zwróciü szczególną uwagĊ na dachy, które stanowią „piątą
elewacjĊ”.
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6 Zaáączniki
6.1 Przebieg spotkaĔ i wizyt
Wáadze polskie ustaliáy szczegóáowy program, który zostaá zrealizowany przez
eksperta. Obejmowaá on intensywne wizyty w kluczowych i waĪnych punktach miejsca
ĝwiatowego Dziedzictwa, szczegóáowe informacje o projektach i inwestycjach w
najbliĪszej przyszáoĞci, rozmowy na temat planów zarządzania z przywódcami
politycznymi oraz osobami odpowiedzialnymi za ochronĊ i zarządzanie miejscem.
Ponadto odbyáo siĊ spotkanie z przedstawicielami kilku organizacji pozarządowych.

19.12.2013 (Thursday/czwartek)
Ap. 19:10

Arrival of ICOMOS Expert / Przyjazd eksperta ICOMOS

20:00

Dinner / Kolacja

20.12.2013 (Friday/piątek)
9:00-9:30

meeting with Mr Piotr ĩuchowski, Secretary of State, General Monument
Inspector (Ministry of Culture and National Heritage, Krakowskie PrzedmieĞcie
Str. 15/17, Warszawa)
spotkanie z p. Piotrem ĩuchowskim, Sekretarzem Stanu, Generalnym
Konserwatorem Zabytków (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul.
Krakowskie PrzedmieĞcie 15/17, Warszawa)

9:30-10:30

On-site visit to the World Heritage property and its neighborhood
Wizja lokalna dobra ĝwiatowego Dziedzictwa i jego otoczenia (spotkanie na
Placu Zamkowym, pod Kolumną Zygmunta)

Venue: hotel MDM, pl. Konstytucji 1, Warszawa, Sala Pod Kandelabrami
Miejsce spotkania: hotel MDM, pl. Konstytucji 1, Warszawa, Sala Pod Kandelabrami
10:45-11:45 Presentation NGO’s statement / Prezentacja stanowiska organizacji
spoáecznych
12:00-12:30

meeting with Mrs Hanna Gronkiewicz-Waltz, the Mayor of the City of Warsaw
Spotkanie z p. Hanną Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy
(Urząd m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5)

Venue: hotel MDM, pl. Konstytucji 1, Warszawa, Sala Pod Kandelabrami
Miejsce spotkania: hotel MDM, pl. Konstytucji 1, Warszawa, Sala Pod Kandelabrami
13:00-14:00

Lunch

14:00-14:30

Investment and design on Podwale, Miodowa, Senatorska Streets – Investor
Prezentacja inwestycji i projektu – Inwestor

14:30-15:00
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System ochrony zabytków i planowania przestrzennego w kontekĞcie
planowanej inwestycji – Stoáeczny Konserwator Zabytków
15:00-15:30

History of the plot on Podwale, Miodowa, Senatorska Streets – National
Heritage Board of Poland
Historia dziaáki przy ul. Podwale, Miodowa, Senatorska – Narodowy Instytut
Dziedzictwa

15:30-16:00

History of the investment’s obtainment process on Podwale, Miodowa,
Senatorska Streets – Heritage Protection Department, City of Warsaw
Historia procesu zatwierdzenia inwestycji przy ul. Podwale, Miodowa,
Senatorska – Stoáeczny Konserwator Zabytków

16:00-16:20

Coffee break / przerwa kawowa

16:20-16:40

Historic Centre of Warsaw - World Heritage property (SoOUV, buffer zone) –
National Heritage Board of Poland
Historyczne centrum Warszawy - miejsce Ğwiatowego dziedzictwa (SoOUV,
strefa buforowa) – Narodowy Instytut Dziedzictwa

16:40 17:00

Management of the World Heritage property (management plan, the role of the
Manager of the World Heritage property) – Mayor’s representative for
UNESCO World Heritage Management
Zarządzanie obszarem miejsca Ğwiatowego dziedzictwa (plan zarządzania;
rola Peánomocnika ds. zarządzania Ğwiatowym dziedzictwem UNESCO) –
Peánomocnik ds. zarządzania Ğwiatowym dziedzictwem UNESCO

17:00-19:00

Expert’s questions / Pytania Eksperta

20:00

Dinner / Kolacja

21.12.2013 (Saturday/sobota)
Venue: hotel MDM, pl. Konstytucji 1, Warszawa, Sala Pod Kandelabrami
Miejsce spotkania: hotel MDM, pl. Konstytucji 1, Warszawa, Sala Pod Kandelabrami
9:00-12:00

Further clarifications and answers to arising questions, additional on-site visit
(time at Expert's disposal)
Dalsze wyjaĞnienia i odpowiedzi na zaistniaáe pytania, ew. dodatkowa wizja
terenowa (czas do dyspozycji Eksperta)

Departure of ICOMOS Expert / Wyjazd eksperta ICOMOS
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6.2 Lista osób uczestniczących w róĪnych spotkaniach
1. Piotr ĩuchowski (Sekretarz Stanu, Generalny Konserwator Zabytków, Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego)
2. Hanna Gronkiewicz-Waltz (Prezydent m.st. Warszawy)
3. Jacek Dąbrowski (Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków )
4. Prof. Sáawomir Ratajski (Sekretarz Polskiego Komitetu ds. UNESCO)
5. Aleksandra Wacáawczyk (Polski Komitet ds. UNESCO)
6. Piotr Brabander (Stoáeczny Konserwator Zabytków)
7. Anna ZasadziĔska (Peánomocnik ds. zarządzania Ğwiatowym dziedzictwem UNESCO)
8. Prof. Andrzej Rottermund (Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO)
9. Maksymilian Marcinkowski (Prezes Senatorska Investment)
10. Joanna Karkowska-Olczak (architekt, RKW Rhode Kellermann Wawrowsky Polska sp. z
o.o.)
11. Andrzej MuszyĔski (prawnik, Senatorska Investment)
12. Magdalena Marcinkowska (Senatorska Investment)
13. Marek Konopka (ICOMOS Poland)
14. Prof. Maágorzata Rozbicka (Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa)
15. Anna Marconi-Betka (Zespóá ds. ĝwiatowego Dziedzictwa, NID)
16. Barbara Furmanik (Zespóá ds. ĝwiatowego Dziedzictwa, NID)
17. Dąbrówka Lipska (Zespóá ds. ĝwiatowego Dziedzictwa, NID)
18. ElĪbieta Jagielska (Dziaá Analiz Konserwatorskich, NID)
19. Paulina Sikorska (Przewodnicząca Komisji Dialogu Spoáecznego ds. Ochrony
Dziedzictwa Kulturowego
20. Patryk D. Zaremba (Prezes Stowarzyszenia „Miasto Jest Nasze”)
21. Jan ĝpiewak (Wiceprezes Stowarzyszenia „Miasto Jest Nasze”)
22. „Ogród Warszawa” Stowarzyszenie na rzecz krajobrazu kulturowego
23. Wspólnota MieszkaĔców ul. Senatorska 5 (odczytaü stanowisko)
24. Michaá Krasucki (Prezes Oddziaáu Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami)
25. Andrzej Dariusz Nitecki (prezes Rady Osiedla Staromiejskiego - Osiedle II)
26. Krzysztof Robert Górski (prezes Stowarzyszenia MieszkaĔców Starego i Nowego Miasta)

6.3 Osoby odpowiedzialne za MisjĊ
MisjĊ oceny technicznej powierzono Bernhardowi Furrer, architektowi ETH-Z SIA
ass. BSA. Jest on niezaleĪnym architektem, a od roku 1979 czáonkiem
szwajcarskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Jako urzĊdnik publiczny byá on
odpowiedzialny za nominacjĊ, a nastĊpnie za zarządzanie w latach 1989-2006
Miejscem ĝwiatowego Dziedzictwa Kultury – „Stare Miasto w Bernie”. Byá on
przewodniczącym Szwajcarskiej Komisji Narodowej ds. Ochrony Zabytków, a takĪe
jest profesorem konserwacji zabytków w Akademii Architektury Uniwersytetu we
wáoskiej Szwajcarii w Mendrisio.
6.4 Dokumenty, mapy i fotografie
NastĊpujące dokumenty stanowią podstawĊ tego raportu:
UNESCO: Wytyczne Operacyjne do wdraĪania Konwencji ĝwiatowego Dziedzictwa,
wydanie lipiec 2013.
ICOMOS: Wskazówki dotyczące Ocen Oddziaáywania na Dziedzictwo dla obiektów
ĝwiatowego Dziedzictwa Kulturowego, styczeĔ 2011.
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Narodowy Instytut Dziedzictwa: Opis inwestycji przy ulicach Miodowa/Senatorska/
Podwale w Warszawie, Warszawa, grudzieĔ 2013.
Narodowy Instytut Dziedzictwa: Inwestycje na dziaákach przy ulicach Senatorska,
Miodowa Podwale w Warszawie, poáoĪonych w bezpoĞrednim sąsiedztwie
Historycznego Centrum Warszawy wpisanego na listĊ ĝwiatowego Dziedzictwa
UNESCO 1980, Warszawa, grudzieĔ 2015.
Senatorska Investment: Plac Zamkowy. Dokumentacja inwestycji. Bez daty.
PoniĪej przedstawiono nastĊpujące dokumenty, mapy, fotografie oraz prezentacje w
Power Poincie:
A. Warszawa – historyczny zespóá miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem.
Oficjalne zarządzenie oraz mapa.
B. Mapa historycznego centrum Warszawy, wraz z granicami miejsca ĝwiatowego
Dziedzictwa, zaproponowanej strefy buforowej oraz pomnika historii Warszawa
C. WieĪowiec w pobliĪu Placu Bankowego, w strefie buforowej.
D. Plac Zamkowy: oficjalna prezentacja w Power Poincie.
E. Teren budowy spóáki Senatorska Investment.
F. Przykáad budynku nie wpisanego do rejestru zabytków poáoĪonego na terenie
miejsca ĝwiatowego Dziedzictwa: czerwony dom po prawej stronie.
G. Obszar Bugaj, widok z murów obronnych.
H. Biblioteka miejska, elewacja i czytelnia.
I. Pierwotny chodnik z betonowymi páytkami.
J. Eksperyment z nowym systemem ukáadania nawierzchni.
K. Okna z plastyku.
L. Szkody spowodowane przez wilgoü od ziemi, doĞü powszechny problem.
M. Odpadanie tynku z elewacji. Parter zostaá pobieĪnie naprawiony.
N. Ekspert z grupą towarzyszącą.
O. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
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D. Plac Zamkowy: official presentation on Power Point.
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