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KONSTANCIN-JEZIORNA

Jeziorka

ul. Mirkowska

PAPIERNIA DOLNA

PAPIERNIA 
GÓRNA

WARSZAWA

KONSTANCIN-JEZIORNA

Las Kabacki

W
isła

Chojnowski 
Park 
Krajobrazowy

KONSTANCIN-JEZIORNA
– miasto w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, 
siedziba gminy miejsko-wiejskiej Konstancin-Jeziorna
– nad rzeką Jeziorką
– miejscowość uzdrowiskowa (mikroklimat, złoża termal-
nej solanki, tężnie, Park Zdrojowy, szpitale, sanatoria). 
Status uzdrowiska od 1917 roku 
– usytuowanie na terenie o wybitnych walorach przyrod-
niczych (lasy, rzeka Jeziorka, w pobliżu Lasy Chojnow-
sko-Słomczyńskie, Las Kabacki, Chojnowski Park Krajobrazo-
wy, rezerwaty przyrody) i zabytkowych (zabudowa 
willowa, Dawna Papiernia, neogotyckie kościoły, dwór
w Oborach, szlaki turystyczne)
– 20 km na południowy wschód od centrum Warszawy
– komunikacja: droga nr 724 (Warszawa-Góra Kalwaria), 
droga nr 721 (Duchnów-Nadarzyn), linie autobusowe
z Warszawy i Piaseczna (min.: 700, 710, 724)
– ponad 17 000 mieszkańców (GUS 2011)

PAPIERNIA DOLNA
– na północny wschód od centrum Konstancina- Jeziorny
– na zwartym terenie między rzeką Jeziorką (zach.)
i kanałem (wsch.). Od południa i południowego wschodu 
zbiorniki wodne
– przy ul. Mirkowskiej (pd.)
– w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej (w tym dawne-
go osiedla fabrycznego), usługowo-handlowej i kościoła 
pw. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny 
(pd.-zach.)
- w granicy strefy „C” ochrony uzdrowiskowej

za: www.google.maps
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1914-18 zniszczenia podczas I wojny światowej 
dokonane przez Niemców i Rosjan (wysadzenie 
komina), czasowa przerwa w produkcji

1919 pożar papierni
1915 czasowe zamknięcie zakładu
1918–39 odbudowa i modernizacja papierni 

(zakończenie elektry�kacji, nowe maszyny, 
nowa, szerokotorowa bocznica kolejowa ze 
stacją w Piasecznie, nowe budynki mieszkalne)

1926 strajki
1928 wykupienie 60% pakietu akcji Kronenber-

gów przez Louisa Frere. Papiernia staje się 
własnością belgijskiej spółki Societe Belgo-Polo-
naise de Force et de Tradition Electriques Sobelpol 
z siedzibą w Brukseli. Natansonowie pozostali 
członkami zarządu Spółki do wybuchu II wojny 
światowej (od 1933 funkcjonuje nazwa Mirkow-
ska Fabryka Papieru S.A)

1930-32 wzniesiono nowe budynki fabryczne
1937 udziały Braci Frere stają się własnością 

krakowskiego Towarzystwa Herbewo. Moderni-
zacja fabryki, wzniesienie nowych obiektów

1939 Mirkowska Fabryka Papieru zatrudnia ok. 
1200 osób i produkuje ok. 13 tysięcy ton papie-
ru

1939–44 produkcja pod kontrolą okupanta, 
czasowe zamknięcie zakładu

1944 Niemcy niszczą fabrykę i wywożą pracowni-
ków zakładu

1946 nacjonalizacja papierni, rozbudowa zakładu 
i zaplecza socjalnego (przedszkole, gimnazjum 
przemysłowe, tzw. domki �ńskie)

1945/7 fabryka w Jeziornie wraz z innymi papier-
niami zostaje przekształcona w Warszawskie 
Zakłady Papiernicze

50–60.XX rozbudowa zakładu i zaplecza socjalne-
go (laboratorium, bloki mieszkalne, most i 
bocznica kolejowa, nowa centrala telefoniczna, 
nowe maszyny, stadion, oczyszczalnia ścieków)

1962 w fabryce pracuje ok. 2000 osób
1985 otwarcie Izby Pamięci (scenariusz wystawy 

opracowała doc. Jadwiga Siniarska-Czaplicka)
1993 Izba Pamięci z czerpalnią staje się oddziałem 

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
1995 w ramach Programu Powszechnej Prywaty-

zacji udziały Warszawskich Zakładów Papierni-
czych przeniesiono do Narodowych Funduszy 
Inwestycyjnych

1998–99 pakiet większościowy akcji nabyła �ńska 
�rma Metsa-Tissue (inne podmioty: Konstans 
Sp. z o. o., Ecotex Polska Sp. z o.o.)

2010–12 zakończenie produkcji przez Spółkę 
Konstans, Metsa-Tissue i Ecotex

1818 Jan Thiess sprzedaje papiernię Józefowi 
Krzyczewskiemu, który zamieszkał wraz z rodzi-
ną przy fabryce. W tym czasie pracuje tu ok. 100 
pracowników i 29 maszyn; wytwarzany jest 
szeroki wybór papierów, zostaje nawiązana 
współpraca z pracownią chemiczną Uniwersy-
tetu Warszawskiego

1819 pożar papierni, odbudowa i rozbudowa
1828 kolejny pożar papierni, odbudowa i rozbu-

dowa
1830 papiernię kupuje Bank Polski (pierwszym 

dyrektorem zostaje hrabia Piotr Łubieński)
1833 Bank Polski, na mocy kontraktu podpisane-

go z Kacprem i Teresą z Mielżyńskich Potulicki-
mi, zostaje właścicielem gruntów, na których 
stała papiernia górna i dolna

1830–39 przebudowa zakładów i układu wodne-
go, uruchomienie nowych maszyn (przy rozbu-
dowie pracował architekt Jakub Gay oraz być 
może Piotr Leon Karasiński). Do papierni spro-
wadzono Gabriela Planche’a, francuskiego 
papiernika, który został administratorem tech-
nicznym papierni 

1838 opublikowanie na łamach „Magazynu 
Powszechnego” opisu papierni dolnej pióra 
historyka Michała Balińskiego:

„Tam na przestrzeni kilku morgów gruntu, jak na wyspie 
wśród rozległych łąk wznoszą się nowe i bardzo porządne 
budowy papierni w Jeziornie. Dom jednopiętrowy nad 
samym stawem wymurowany jest mieszkaniem dyrektora 
zakładu i znaczniejszych o�cjalistów. Łączy się z nim mały 
ogród z drzew owocowych i kilkunastu topoli złożony. Piękny 
widok z okien salonu na wodę, rozłożyste łąki i na ozdobną 
wieś Obory hrabiów Potulickich, którą widać na wzgórzu 
pośród gęstych drzew położoną, czyni pobyt w tym domu 
nader przyjemnym w lecie. Naprzeciw domu mieszkalnego 
stoi naprzód rozległy, także jednopiętrowy budynek fabrycz-
ny w literę „L” wymurowany. W nim to umieszczone są cztery 
apparata do prania i mielenia szmat na massę za pomocą 
czterech holendrów poruszanych przez tyleż kół wodnych. 
Obok w innej izbie znajduje się warsztat z sześciu kadzi i tyluż 
prass złożony, na którym z trzech kadzi z jednej strony 
wyrabia się papier welinowy i wszelki inny wyższych gatun-
ków, a z trzech innych papier stęplowy i do biletów banko-
wych. Dalsze oddziały budowli mieszczą w sobie: piec i 
apparat do bielenia papieru, machinę bez końca teraz 
nieużywaną, o której wnet niżej powiemy, i składy szmat oraz 
masy papierowej już wybielonej; poddasza zaś urządzone do 
suszenia papieru. Obok domu fabrycznego, któryśmy teraz 
opisali, wznosi się wysoka, trzypiętrowa suszarnia murowa-
na, gdzie cały dół zajęty jest jedną prawie salą przeznaczoną 
do ostatecznego oczyszczenia i gładzenia papieru; góra zaś 
przez całe trzy piętra jest właściwą suszarnią papieru, który 
się na treplach czyli włosianych sznurach rozwiesza. Na tym 
samym dziedzińcu jeszcze znajduje się drewniany budynek 
na skład szmat; od wjazdu zaś na innym dziedzińcu, stoi 
porządny jednopiętrowy dom z cegły na mieszkanie czeladzi 
fabrycznej, i drugi takiż bez piętra dom folwarczny; a za niemi 
w osobnym obrębie znajdują się drewniane, ale dobrze 
utrzymane stajnie i stodoły.” [Baliński 1838: s. 10-11]

1760 Jan Józef Feliks baron Kurtz z Wiednia, aktor 
i przedsiębiorca teatralny, dzierżawi od hrabie-
go Hieronima Wielopolskiego, właściciela dóbr 
oborskich, istniejący zbożowy młyn wodny

1776 wydzierżawiony młyn zostaje w części przy-
stosowany do produkcji papieru. Stanisław 
August Poniatowski nadaje powstającej papier-
ni tytuł królewski

1778 młyn papierniczo-zbożowy dzierżawi od 
hrabiego Hieronima Wielopolskiego - Fryderyk 
Thiess, właściciel składu materiałów piśmien-
nych w Warszawie. Stopniowo rozbudowana i 
unowocześniona papiernia staje się jedną z 
większych w kraju manufaktur. Z papieru z 
Jeziorny korzysta Komisja Skarbu Koronnego i 
warszawskie drukarnie; na papierze z Jeziorny 
spisano uchwały Sejmu Czteroletniego, Konsty-
tucję 3 Maja oraz wydrukowano pierwsze, 
polskie, papierowe pieniądze (tzw. bilety 
skarbowe). Po śmierci Fryderyka Thiessa papier-
nię dziedziczy wdowa po nim, a później syn - 
Jan Thiess

1804 pożar i zamknięcie papierni
1811 Jan Thiess podpisuje ze swoim szwagrem 

Samuelem Bruschke umowę, na mocy której 
ten ma zakład odbudować. S. Bruschke planuje 
rozbudowę i unowocześnienie zakładu oraz 
wprowadzenie maszyn. Dlatego rok później 
dzierżawi od Elżbiety hrabiny Potulickiej zbożo-
wy młyn wodny na Jeziorce wraz z drugim 
spadkiem wodnym. Na mapie towarzyszącej 
aktowi nabycia praw do nieruchomości widać 
rozplanowanie ówczesnej zabudowy – budy-
nek na planie litery „L”, pięć pomniejszych 
obiektów oraz fragment układu wodnego

1812 papiernia uzyskuje od Fryderyka Augusta 
tytuł Fabryki Królewskiej Papieru (29 maja 1812)

1813 po śmierci Samuela Bruschke, wdowa 
Joanna ze Stammów prowadzi fabrykę wraz ze 
swoim bratem Adrianem (A. Stamm et Compa-
nie). Wkrótce Joanna wychodzi powtórnie za 
mąż, za Józefa Krzyczewskiego

1843 uruchomienie maszyny parowej, rozbudo-
wa zakładu na nowych terenach (w kierunku 
Bielawy)

60.XIX stopniowa budowa zaplecza socjalnego 
papierni (domy mieszkalne, drewniany szpital 
na 12 łóżek - później dom starców, w końcu 
budynek mieszkalny, szkoła)

1869 papiernia staje się własnością Karola i 
Joanny Roesslerów. W tym czasie zawieszono 
przywilej dostarczania papieru dla władz 
rządowych wraz z tytułem Fabryki Jego Cesar-
sko-Królewskiej Mości. Zakupiono nowe maszy-
ny, wzniesiono kolejne budynki

1880 połączenie papierni z utwardzoną drogą do 
Wilanowa

1887 papiernię w Jeziornie kupuje Towarzystwo 
Akcyjne Mirkowskiej Fabryki Papieru (główni 
udziałowcy to Kronenbergowie i Natansono-
wie), by usytuować tu przedsiębiorstwo utwo-
rzone w wyniku połączenia papierni w Jezior-
nie z papiernią w Mirkowie koło Wielunia (skąd 
do Jeziorny przybyli robotnicy zwani „ciepoka-
mi” i skąd przewieziono park maszynowy)

1893 pierwsza manifestacja z okazji 1 Maja
90.XIX rozbudowa papierni i jej unowocześnienie, 

rozbudowa zaplecza socjalnego fabryki, w tym 
domów dla robotników; przy fabryce funkcjo-
nowała szkoła, ochronka, pralnia, łaźnia, 
magiel, dom starców i przychodnia z apteką. W 
tym czasie Jeziornę z Warszawą połączyła kolej-
ka wąskotorowa z bocznicą prowadzącą do 
papierni

1901 elektry�kacja papierni
1904-10 na terenie fabryki wzniesiono nowe 

budynki. Przy fabryce działa Spółdzielnia 
Spożywców, która prowadzi sklep, powstaje 
piekarnia (1909), Towarzystwo Kultury Polskiej, 
które inicjuje budowę Domu Ludowego (1906), 
otworzono kino Mirków (1910). W latach 1907-
-09 na placu o�arowanym przez zarząd fabryki 
wzniesiono kościół pw. Józefa Oblubieńca. 
Nieopodal fabryki zostaje wybudowana willa 
Amelin Edwarda i Amelii Natansonów

1905-06,1911 strajki i demonstracje robotników
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Papiernia w Jeziornie, po 1905
za: Jeziorna - Papiernia. Studium historyczno-urbanistyczne fabryki
 i osiedla robotniczego, 
mgr Ewa Pustoła-Kozłowska, mgr Ewa Wartalska, Warszawa 1984
(archiwum WUOZ)

Widok ogólny na papiernię i osiedle przyfabryczne w Jeziornie, po 1909
za: Jeziorna - Papiernia. Studium historyczno-urbanistyczne fabryki
 i osiedla robotniczego, 
mgr Ewa Pustoła-Kozłowska, mgr Ewa Wartalska, Warszawa 1984
(archiwum WUOZ)
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Rozwarstwienie chronologiczne za:
 Jeziorna - Papiernia. Studium historyczno-
urbanistyczne fabryki i osiedla robotniczego, mgr Ewa Pusto-
ła-Kozłowska i mgr Ewa Wartalska, Warszawa 1984
(archiwum WUOZ)
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LEGENDA

   do 1829

1830-1850 

1887-1906

1906-1916

1916-1930

1930-1950

1850-1887

ROZWARSTWIENIE
CHRONOLOGICZNE
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Ogólna charakterystyka zabudowy:
Konstrukcja: budynki murowane z czerwonej 
cegły na zaprawie wapiennej, murowane z 
pustaków i cegły białej, konstrukcja stalowa 
wypełniona cegłą lub żelbetowa
Głównie budynki parterowe i 2-3 kondygna-
cyjne
Dachy: pulpitowe, dwuspadowe, kopertowe, 
szedowe, walcowe, płaskie
Elewacje: ceglane otynkowane i nieotynko-
wane, okładzina ceramiczna
Wystrój architektoniczny: między innymi 
gzyms kostkowy, pilastry, płyciny, attyki, 
tympanony, boniowanie, blankowanie, 
sterczyny
Okna: otwory okienne zamknięte łukiem 
odcinkowym, zamknięte półkoliście, prosto-
kątne, świetliki
Stolarka i ślusarka okienna: metalowa kwate-
rowa, drewniana, PCV, luksfery
Stolarka drzwiowa: metalowe wrota, w tym 
wrota na rolkach, drzwi 2- i 1-skrzydłowe 
metalowe, drewniane, PCV

W historycznej ikonogra�i i współczesnej 
percepcji tego miejsca utrwaliły się widoki na 
zespół fabryczny od strony parkingu przy ul. 
Mirkowskiej i obecnego wejścia głównego 
(od południowego-zachodu), sprzed kotłowni 
(od południa), od strony żeliwnego krzyża 
wystawionego w roku 1853, zza stawu (od 
południa) oraz od strony Habdzina, zza 
zbiorników wodnych (od południowego--
wschodu), a także widok ogólny z lotu ptaka 
od północnego zachodu.

Stopniowy rozwój przestrzenny i proces 
zabudowy, które odzwierciedlają plany 
kolejnych inwestorów i zmiany technologicz-
ne, ukształtowały skomplikowaną, zróżnico-
waną i wielowarstwową strukturę. Żywiołowa 
rozbudowa w różnych okresach, liczne 
przekształcenia oraz nieliczne ślady udoku-
mentowania tych zmian i szczegółowej 
historii zespołu utrudniają dokładne ustalenie 
rozwarstwienia chronologicznego. 
Ogólnie można powiedzieć, że zespół 
fabryczny dawnej Papierni Dolnej charaktery-
zuje zwarta zabudowa, na którą składa się 
kilkadziesiąt budynków i budowli, wznoszo-
nych od początku XIX do 2 połowy wieku XX. 
Zabudowa była podporządkowana funkcji 
produkcyjnej, uzupełnionej o funkcję admini-
stracyjno-biurową, zaplecza i mieszkalną. 
Między zabudowaniami utworzyły się 
wewnętrzne dziedzińce i uliczki. Wśród 
obiektów charakterystycznych wymienić 
należny: komin fabryczny (przestrzenna 
dominanta), ośmioboczny zbiornik wodny, 
stożki sedymentacyjne (tzw. stożki Arledte-
r'a), czy taśmociąg. Śladem rozbudowanej 
sieci komunikacyjnej, wąsko- i szeroko-toro-
wej, są fragmenty torów. Walory widokowe 
podkreśla usytuowanie nad stawem, bliskość 
rzeki Jeziorki i kanałów oraz zieleń. 

Należy zwrócić uwagę na najstarszy fragment 
zespołu ukształtowany wokół tzw. dziedzińca 
fabrycznego i w jego otoczeniu, do którego 
wiodła najstarsza droga do fabryki. W skład 
tej części zespołu wchodził: budynek fabrycz-
ny na planie litery „L”, sąsiedni, nieistniejący 
budynek półmasy, budynek tzw. „Starej 
Dyrekcji”, budynek tzw. „Bristolu”, brama 
wejściowa na dziedziniec fabryczny, tzw. 
„Dom dla czeladzi”, pralnia z maglem. Taki 
układ uwidoczniony jest na mapie towarzy-
szącej aktowi nabycia praw do nieruchomości 
przez S. Bruschke z 1811 roku. 
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Stan zachowania zabudowań zespołu
fabrycznego dawnej Papierni Dolnej jest
zróżnicowany. W dobrym stanie są budynki
poddawane pracom remontowym i użytko-
wane (np.: tzw. „Bristol”, warsztaty mechanicz-
ne i stolarsko-ciesielskie). Niestety cześć
budynków, wielokrotnie przebudowywana,
od dawna nie była poddawana potrzebnym
pracom remontowym i zabezpieczającym.

Generalnie można zaobserwować:
– pęknięcia ścian
– uszkodzenia i ubytki tynków
– uszkodzenia i ubytki cegieł i spoin
– brak odprowadzenia wody deszczowej, 

niekompletne obróbki blacharskie
– ubytki lub brak stolarki okiennej i drzwio-

wej
– liczne zacieki
– korozję biologiczną

Zespół Papierni Dolnej wymaga specjalistycz-
nej oceny stanu zachowania poszczególnych 
obiektów, która będzie podstawą do osta-
tecznej decyzji co do zachowania lub nie 
budynków zespołu.
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1. Budynek tzw. „Stara Dyrekcja”, ul. Mirkowska 51
2. Budynek mieszkalny tzw. „Bristol”, ul. Mirkowska 49
3. Budynek półmasy - nie istnieje 
4. Budynek półmasy (biurowo-produkcyjny, magazyn 

surowców)
5. Budynek dołów odciekowych (szarpak celulozy) 
6. Budynek holendrów I i II Maszyny Papierniczej 
7. Hala I, II, IV i VII Maszyny Papierniczej  
8. Hala III Maszyny Papierniczej 
9. Budynek holendrów III Maszyny Papierniczej (gnio-

towniki, hala pomp)
10. Hala wykańczalni papieru (muzeum)
11. Budynek wykańczalni bibułki (biurowo-magazynowy) 
12. Laboratorium (magazyn bibułki)
13. Hala V i VI Maszyny Papierniczej 
14. Budynek holendrów V i VI Maszyny Papierniczej 
15. Budynek turbinowni 
16. Magazyn papieru i celulozy 
17. Magazyn techniczny 
18. Budynek warsztatu stolarskiego i ciesielskiego 
19. Budynek warsztatu mechanicznego (spawalnia) 
20. Budynek pralni i magla

W roku 1976 do Ewidencji Zabytków włączo-
no budynek pralni i magla, tzw. „Bristolu” oraz 
tzw. „Starej Dyrekcji”.
W roku 1995 do Ewidencji Zabytków włączo-
no Zespół Warszawskich Zakładów Papierni-
czych S.A. oraz 16 kolejnych obiektów kom-
pleksu fabrycznego.
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warsztaty urbanistyczne charrette/ 15-19.X.2012

LEGENDA

budynki

zbiorniki wodne, cieki

obiekty włączone do 
Ewidencji Zabytków

granice proponowanej strefy konserwatorskiej (wg Karty Ewidencyjnej
Zespołu Warszawskich Zakładów Papierniczych S.A.)

budynki i budowle proponowane do objęcia ochroną konserwatorską
(wg Karty Ewidencyjnej Zespołu Warszawskich Zakładów Papierniczych S.A.)

EWIDENCJA ZABYTKÓW

8



1. Budynek tzw. „Stara Dyrekcja”, ul. Mirkowska 51
2. Budynek mieszkalny tzw. „Bristol”, ul. Mirkowska 49
3. Budynek półmasy - nie istnieje 
4. Budynek półmasy (biurowo-produkcyjny, magazyn 

surowców)
5. Budynek dołów odciekowych (szarpak celulozy) 
6. Budynek holendrów I i II Maszyny Papierniczej 
7. Hala I, II, IV i VII Maszyny Papierniczej  
8. Hala III Maszyny Papierniczej 
9. Budynek holendrów III Maszyny Papierniczej (gnio-

towniki, hala pomp)
10. Hala wykańczalni papieru (muzeum)
11. Budynek wykańczalni bibułki (biurowo-magazynowy) 
12. Laboratorium (magazyn bibułki)
13. Hala V i VI Maszyny Papierniczej 
14. Budynek holendrów V i VI Maszyny Papierniczej 
15. Budynek turbinowni 
16. Magazyn papieru i celulozy 
17. Magazyn techniczny 
18. Budynek warsztatu stolarskiego i ciesielskiego 
19. Budynek warsztatu mechanicznego (spawalnia) 
20. Budynek pralni i magla
oraz
komin fabryczny

W marcu 2012 roku Towarzystwo Miłośników 
Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żerom-
skiego złożyło w Mazowieckim Wojewódzkim 
Urzędzie Konserwatorskim wniosek o objęcie 
ochroną konserwatorską „całego terenu układu 
urbanistycznego Mirkowskiej Fabryki Papieru 
w Konstancinie-Jeziornej w granicach starej 
Mirkowskiej Fabryki Papieru z wyszczególnieniem 
poszczególnych obiektów do indywidualnego 
wpisu”.
Na mocy postanowienia nr 431/2012 z dnia 
25 września 2012 roku Mazowiecki Wojewódzki 
Urząd Konserwatorski wszczął postępowanie 
w sprawie wpisu do rejestru zabytków zespołu 
budowlanego tzw. papierni dolnej w Konstanci-
nie-Jeziornej (tj. budynków fabrycznych oraz 
mieszkalno-administracyjnych i gospodarczych) 
wraz z otoczeniem w granicach zgodnych 
z gra�cznym załącznikiem. 
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warsztaty urbanistyczne charrette/ 15-19.X.2012

LEGENDA

budynki

zbiorniki wodne, cieki

zespół budowlany papierni dolnej (wg Postanowienia nr 431/2012)

granice otoczenia zespołu (wg Postanowienia nr 431/2012)

REJESTR ZABYTKÓW/ wniosek
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W Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego gruntów Osiedla Mirków i 
terenów przyległych z roku 2002 zwraca się 
uwagę na ochronę konserwatorską zespołu 
budynków fabrycznych wpisanych do 
rejestru zabytków, postulowanych do wpisa-
nia do rejestru zabytków (?) oraz obiektów 
wpisanych do ewidencji, a także wyznacza 
strefy ochrony konserwatorskiej. Mowa tu o 
stre�e urbanistycznej ochrony konserwator-
skiej, która obejmuje w/w elementy chronio-
ne, niewielki kołnierz wokół niektórych 
elementów oraz zbiornik retencyjny jako 
przedpole widokowe na zespół fabryczny. 
Plan wprowadza również obowiązek zacho-
wania układu przestrzennego chronionych 
elementów w stre�e ochrony ekspozycji (z 
ustalonych charakterystycznych punktów 
widokowych). Plan wprowadza zakaz wpro-
wadzania nowych elementów przesłaniają-
cych eksponowane ściany widokowe (Uchwa-
ła nr 413/III/51/2002 Rady Miejskiej Konstan-
cin-Jeziorna).

W Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy Konstancin-Jeziorna z roku 1999 
postuluje się objęcie ochroną zespołu miesz-
kalno-fabrycznego dawnej Mirkowskiej 
Fabryki Papieru (Uchwała nr 97/III/17/99 Rady 
Miejskiej Konstancin-Jeziorna).
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warsztaty urbanistyczne charrette/ 15-19.X.2012

LEGENDA

budynki

zbiorniki wodne, cieki

obiekty wpisane/ obiekty postulowane do wpisania do rejestru zabytków 
(wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gruntów Osiedla
Mirków i terenów przyległych, 2002)

granice strefy ochrony konserwatorskiej
(wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gruntów Osiedla
Mirków i terenów przyległych, 2002)

obiekty wpisane do ewidencji zabytków
(wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gruntów Osiedla
Mirków i terenów przyległych, 2002)

MIEJSCOWY PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GRUNTÓW 
OSIEDLA MIRKÓW I TERENÓW 
PRZYLEGŁYCH

STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA I 
GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
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Atrakcyjne tereny dawnej Papierni Dolnej z cieka-
wym układem przestrzennym i wartościową 
architekturą, w którą wpisany będzie program 
funkcjonalny łączący i uzupełniający ofertę 
Konstancina-Jeziorny (w zakresie zdrowia, turysty-
ki, kultury, edukacji i aktywnego spędzania czasu 
wolnego) mogą stać się elementem wielofunkcyj-
nego miasta wypoczynkowego o randze regional-
nej, czy nawet ogólnopolskiej. Wśród negatyw-
nych cech uzdrowisk wymienia się nudę, brak 
atrakcji, brak rozrywek. Wydaje się oddalona od 
ścisłego centrum uzdrowiskowego, które cechuje 
cisza, spokój papiernia może stanowić dla uzdro-
wiskowych gości ciekawą ofertę uzupełniającą 
atrakcyjne spędzenie czasu. Takie podejście jest 
zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Konstancin-Je-
ziorna do roku 2020, gdzie wśród słabych stron 
gminy wymienia się: niedostateczne zagospodaro-
wanie dla rozwoju funkcji uzdrowiskowej oraz 
turystyczno-rekreacyjnej, bariery architektonicz-
no-urbanistyczne dla osób niepełnosprawnych, 
czy niewielką ilość imprez kulturalnych i sporto-
wych o ponadlokalnym znaczeni. Dawna Papiernia 
Dolna może stać się jedną z wizytówek miasta--
uzdrowiska. Jej rewitalizacja w proponowanym 
zakresie to również rozwiązanie przynajmniej 
czterech problemów związanych z rozwojem 
gminy, które zostały zapisane w Strategii: braku 
oferty turystycznej gminy, mało ambitnego 
repertuaru imprez kulturalnych i sportowych na 
terenie gminy, nie stwarzających warunków do 
promocji uzdrowiska, czy znacznej liczby zdegra-
dowanych obiektów i zespołów zabudowy, w tym 
o historycznej wartości. 

Potencjał tego miejsca tkwi w jego zabytkowym 
charakterze. Jak powiada prof. Krystyna Pawłow-
ska najgorsze jest „znijaczenie przestrzeni”. Atrak-
cyjna i przyjazna przestrzeń, w tym ta kształtowa-
na w oparciu o zabytkową zabudowę, przyciąga i 
podnosi walory miejsca (dla przykładu - łódzką 
Manufakturę wpisaną w dawny XIX-wieczny 
kompleks fabryczny I.K. Poznańskiego odwiedza 
miesięcznie około 1 mln osób).
Lokalizacja w bliskiej odległości od Warszawy, w 
pobliżu centrum uzdrowiska, na terenie o wybit-
nych walorach przyrodniczych i zabytkowych, to 
wskazanie dla wyboru przyszłej funkcji zespołu 
dawnej Papierni Dolnej – funkcji związanej ze 
zdrowiem, kulturą, turystyką, edukacją i spędza-
niem wolnego czasu uzupełnionej o usługi i 
handel. Funkcje te są zgodne z wizją przyszłości 
Konstancina-Jeziorny zapisanej w Strategii Rozwo-
ju Gminy Konstancin-Jeziorna do roku 2020.
Ze względu na lokalizację oraz tradycję miejsca 
pożądane byłoby wprowadzenie tu strefy ruchu 
uspokojonego z siecią dróg dla ruchu pieszego i 
rowerowego oraz oparcie komunikacji na trans-
porcie kolejowym – masowym, przyjaznym dla 
środowiska i zrównoważonego miasta.
Wśród licznych aspektów rozpatrywanych w 
procesie wartościowania obiektu lub zespołu jest 
funkcja. W przypadku Papierni Dolnej, pierwotne 
przeznaczenie związane z produkcją papieru, 
wydaje się bezpowrotnie utracone. Poszukując 
nowej funkcji dla tych obiektów należy brać pod 
uwagę historyczno-przestrzenny kontekst miejsca 
oraz dopasowanie funkcji do poszczególnych 
obiektów tak, by w jak najmniejszym stopniu 
ulegały one koniecznym przekształceniom (np.: 
wewnętrznym podziałom).
Wydaje się, że potencjału Papierni Dolnej można 
szukać w relacji tego miejsca z miastem i uzdrowi-
skiem. Dzisiejsze uzdrowiska cechuje wielofunk-
cyjność, gdzie poza funkcją leczniczą realizowana 
jest funkcja turystyczna, wypoczynkowa, rozryw-
kowa. Wśród licznych przykładów, można podać 
choć Karlove Vary gdzie funkcja uzdrowiskowa 
łączy się z funkcją turystyczną i kulturową miasta – 
wśród licznych atrakcji są międzynarodowe 
festiwale �lmowe, czy festiwale muzyczne (Dni 
Muzyki Dworzaka), Salzburg (uzdrowisko i 
centrum muzyczne z festiwalem wielkanocnym, 
miasto urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta), 
czy Vichy gdzie uzdrowisko łączy się z terenami 
przeznaczonymi do zajęć ruchowych, są tu tory 
wodne, pływalnie, hipodromy, pola golfowe, trasy 
spacerowe. Wszystkie są silnie powiązane z 
miastami i krajobrazem kulturowym miejsca.  

Zespół budynków dawnej Papierni Dolnej w 
Konstancinie-Jeziornie przedstawia wartości 
zabytkowe. Jest interesującym przykładem rozpla-
nowania przestrzennego i architektury przemysło-
wej odzwierciedlającej etapy budowy z różnych 
okresów. Papiernia jest związana z dziejami 
miejscowości i jest elementem jej dziedzictwa 
kulturowego, zajmuje również miejsce w historii 
Warszawy i Polski. W tym kontekście istotne jest by 
przyszłe działania podejmowane na tym terenie, 
które będą wiązać się z wpisaniem w obiekty 
nowych funkcji, umożliwiły stworzenie przestrzeni 
dostępnej dla wszystkich oraz pozwoliły zachować 
„genius loci” miejsca. 
Szczegółowe decyzje związane z zachowaniem 
poszczególnych obiektów lub ich fragmentów 
oraz ostateczna analiza wartościująca zespół 
Papierni Dolnej wymaga badań historycznych i 
architektonicznych, specjalistycznych analiz (w 
tym dotyczących stanu technicznego obiektów 
oraz historii technologii) i należytej dokumentacji. 
Należy także podkreślić konieczność etapowania 
wszelkich prac i stopniowego podejmowania 
decyzji co do zachowania obiektów po częściowej 
rozbiórce wtórnych i nie przedstawiających 
zabytkowych wartości elementów zespołu.
Przedmiotem warsztatów był fragment fabrycznej 
części zespołu tak zwanej Papierni Dolnej. Należy 
jednak podkreślić, że w skład zespołu Papierni 
Dolnej poza częścią przemysłową, wchodzi 
również część mieszkalna, administracyjna, Dom 
Ludowy, przychodnia lekarska z apteką, szkoła, 
pralnia i magiel etc. Ponadto cały zespół Papierni 
Dolnej jest częścią większego układu urbanistycz-
nego: Papierni Górnej, Papierni Dolnej z częścią 
fabryczną, administracyjną, mieszkalną i zaple-
czem, willi Amelin, układu wodnego i komunika-
cyjnego. Wszelkie działania w obrębie fabrycznej 
części Papierni Dolnej powinny być związane z 
pracami podejmowanymi na pozostałym terenie, 
w porozumieniu z władzami miasta, stosownymi 
urzędami (w tym WUOZ), mieszkańcami i innymi 
stronami, tak by nie utracić wciąż czytelnej spój-
ności układu i charakteru tego miejsca. Ten zacho-
wany, całościowy, wartościowy układ powinien 
stać się przedmiotem ochrony, która powinna 
znaleźć miejsce w dokumentach planistycznych 
gminy i różnych formach ochrony zabytków 
(obiekty, układ, krajobraz).
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warsztaty urbanistyczne charrette/ 15-19.X.2012
WARTOŚCI
I POTENCJAŁ MIEJSCA

„Konstancin-Jeziorna będzie pełnić rolę uzdrowiska o 
wysokim – w skali kraju i UE – poziomie lecznictwa 
uzdrowiskowego i rehabilitacji, oferującego ponadto 
szeroką gamę usług w zakresie rekreacji i odnowy 
biologicznej, przede wszystkim dla mieszkańców aglome-
racji warszawskiej. Będzie także znaczącym ośrodkiem 
kształcenia, szkoleń i doskonalenia kadr (głównie medycz-
nych i rehabilitacyjnych). Gmina będzie przyjaznym i 
zdrowym miejscem zamieszkania, pracy i wypoczynku. 
Stanie się ulubionym i cenionym miejscem rekreacji 
weekendowej dla mieszkańców Warszawy, zwłaszcza 
Ursynowa i Wilanowa (...)
„W gospodarce gminy dominować będzie sektor usług, w 
tym głównie lecznictwo i turystyka uzdrowiskowa, 
edukacja, kultura i sport, a także usługi w zakresie opieki 
nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. Wiodącą rolę w 
tej dziedzinie odgrywać będą placówki medyczne i 
rehabilitacyjne o ustalonej renomie i marce rozpoznawal-
nej w kraju i w Europie. Jednocześnie działać będą liczne 
małe i średnie �rmy świadczące usługi w zakresie turystyki 
i rekreacji uzdrowiskowej.” [Strategia Rozwoju Gminy 
Konstancin-Jeziorna do roku 2020: s. 40]
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warsztaty urbanistyczne charrette/ 15-19.X.2012
WARTOŚCI 
I POTENCJAŁ MIEJSCA/ widoki

Ważne jest zachowanie i ekspozycja 
widoków na zespół Papierni Dolnej, 
które są utrwalone w  historycznej 
ikonogra�i i współczesnej percepcji 
tego miejsca, to jest widoków od 
południowego zachodu, południa i 
południowego wschodu.
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warsztaty urbanistyczne charrette/ 15-19.X.2012
WARTOŚCI
I POTENCJAŁ MIEJSCA/ układ

3. dom dla czeladzi, 1820

5. brama, ogrodzenie

7. staw

2. suszarnia, wykańczalnia, 
dom mieszkalny tzw. „Bristol”, 1820

1. dom mieszkalny włąsciciela i o�cjalistów,
tzw „Stara Dyrekcja”, 1820/1860

4. budynek fabryczny (półmasy, potem
     biurowy), 1890 dziedziniec fabryczny, 2012

dziedziniec fabryczny, 1984, fot. K. Kowalska

dziedziniec fabryczny, po 1905

6. pralnia, magiel, 1900

folwark

staw

kan
ał

Fabryka dolna

Papiernia dolna w Jeziornie, 1838-1850
oprac. Ewa Pustoła-Kozłowska
za: Studium historyczno-urbanistyczne fabryki i osiedla 
robotniczego dla papierni w Jeziornej,
mgr Ewa Pustoła-Kozłowska, mgr Ewa Wartalska, Warszawa 1984
(archiwum WUOZ)

1

23

4
5

6

7

Należy zachować istniejący układ zabudowy 
(budynki oznaczone kolorem czerwonym) z 
wytworzonymi uliczkami i dziedzińcami.

Należy również zwrócić uwagę na najstarszy 
fragment zespołu wokół tzw. dziedzińca 
fabrycznego (zaznaczony czarną linią).
W tym celu należy zachować istniejące obiekty 
(tzw. Bristol”, tzw. „Stara Dyrekcja”, brama z 
fragmentem ogrodzenia) a budynek fabryczny 
na planie litery „L”, który znajduje się w stanie 
awaryjnym i może zostać zakwali�kowany do 
rozbiórki, należy odtworzyć zachowując gaba-
ryt, kompozycję elewacji i wybrane elementy 
architektoniczne (żeliwne kolumny), tak by 
układ został utrzymany. Ważne jest także 
zachowanie swobodnego dojścia do stawu oraz 
najstarszej drogi prowadzącej do fabryki.
W skład najstarszego fragmentu Papierni Dolnej 
wchodził również tzw. Dom dla czeladzi i 
pralnia z maglem (oznaczone czarną przerywa-
ną linią).

żeliwna kolumna wewnątrz budynku
fabrycznego na planie „L”, 2012
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Ogólnie można powiedzieć, że przemysłową część 
zespołu charakteryzuje różnorodność, swobodne 
kształtowanie, przenikanie się zabudowy i jej 
nawarstwianie w dialogu przeszłości z przyszło-
ścią; część mieszkalną i zaplecze cechuje klarowny 
i uporządkowany układ. Może to być wprost 
wskazówka dla przyszłych działań rewitalizacyj-
nych - jeśli na tym terenie będzie planowana nowa 
zabudowa powinna nawiązywać do zróżnicowa-
nego charakteru zabudowy fabrycznej i mieszkal-
nej. Część fabryczna to miejsce idealne dla zaist-
nienia współczesnych form architektonicznych. 

Wybór obiektów do zachowania i adaptacji 
powinien odzwierciedlać historyczne nawarstwie-
nia i charakter zespołu. Kluczowe jest zachowanie i 
poddanie pracom konserwatorsko-budowlanym 
wybranych obiektów ze szczególnym uwzględnie-
niem ekspozycji wybranych elewacji.  
Postulowany zakres obiektów do zachowania w 
zasadzie pokrywa się z tym zaproponowanym 
przez WUOZ (poza wtórnymi przybudówkami i 
łącznikiem). 
Warto również zwrócić uwagę na inne charaktery-
styczne i wartościowe obiekty: stożki sedymenta-
cyjne (tzw. stożki Arledter'a), ośmioboczny zbior-
nik na wodę, budynek ścieraka.
Interesujące są także obiekty, które mają potencjał 
inwestycyjny jak powojenny budynek maszyny 
tekturnicy i magazynu tektury, który dopełnia 
urbanistycznie naturalnie wytworzony plac w 
zachodniej części zespołu, czy budynek maszyny 
parowej (później szarpaka celulozy i magazyn 
celulozy). 
Warto zachować i wyeksponować wybrane, 
zachowane nawierzchnie (”kocie łby” na dziedziń-
cu między budynkiem magazynu technicznego i 
wykańczalni bibułki) oraz wybrane elementy 
konstrukcji i wystroju (słupy, �lary, kolumny 
sklepienia, lampy, kotwy etc.).
Na obecnym etapie rozpoznania nie sposób 
ocenić wartości wielu obiektów i elewacji przesło-
niętych przez wtórne przybudówki. Wymaga to 
szczegółowych badań i analiz.

LEGENDA

brukowana nawierzchnia do zachowania (”kocie łby”)

inne obiekty potencjalnie do zachownia

obiekty do zachowania 
(zgodnie z propozycją Postanowienia nr 431/2012)

elewacje do ekspozycji 
(wskazane na obecnym etapie rozpoznania)

fragmenty torów do zachodnia
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Obecnie trwa proces wpisu do rejestru zabytków 
zespołu budowlanego tzw. papierni dolnej w 
Konstancinie-Jeziornej (tj. budynków fabrycznych 
oraz mieszkalno-administracyjnych i gospodar-
czych) wraz z otoczeniem w granicach zgodnych z 
gra�cznym załącznikiem (Postanowienie Mazo-
wieckiego Wojewódzkiego Urzędu Konserwator-
skiego nr 431/2012 z dnia 25 września 2012 roku). 
Przedstawiony na załączniku gra�cznym do 
wspomnianego Postanowienia zakres wpisu 
wymaga uszczegółowienia (obiekty postulowane 
do wpisu zaznaczono na czerwono). Znalazły się w 
nim bowiem wtórne, pozbawione wartości zabyt-
kowych przybudówki (przy budynku warsztatu 
mechanicznego, częściowo przybudówki przy 
budynku maszyny papierniczej V i VI, przy budyn-
ku maszyny papierniczej I, II, IV, VII, przy budynku 
wykańczalni bibułki od zachodu) i łączniki (łącznik 
między budynkiem warsztatu mechanicznego i 
warsztatu stolarskiego). Trudno również na tym 
etapie rozpoznania szczegółowo ocenić wartości 
ciągu budynków od strony wschodniej ze względu 
na ich przenikanie i częściową niedostępność.
Warto z drugiej strony rozważyć włączenie do 
proponowanego zakresu ośmiobocznego zbiorni-
ka na wodę w północno-wschodnim narożniku 
budynku dołów odciekowych, stożków sedymen-
tacyjnych (tzw. stożków Arledter'a), czy budynku 
ścieraka (obiekty zaznaczone na pomarańczowo).
Zakres strefy konserwatorskiej przedstawiony w 
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzen-
nego gruntów Osiedla Mirków i terenów przyległych 
z roku 2002 wydaje się być rozwiązaniem lepszym. 
Z jednej strony ściśle obejmuje wartościową część 
fabryczną zespołu papierni, z drugiej wyznacza 
ochronę dla całego zespołu (część fabryczna i 
mieszkalna wraz z zapleczem), chroniąc przy tym 
ekspozycję widoków (zaznaczony czerwoną 
przerywaną linią).

ośmioboczny zbiornik na 
wodę, 1830-50

stożki sedymentacyjne, tzw 
stożki Arledter’a, lata 30.XX w.

budynek ścieraka, 1936
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LEGENDA

inne obiekty potencjalnie do zachownia

obiekty do zachowania 
(zgodnie z propozycją Postanowienia nr 431/2012)

proponowana strefa konserwatorska zgodna
z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego z 2002 r.
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REJESTR ZABYTKÓW
Rejestr Zabytków jest jedną z form ochrony 
zabytków. Działaniami administracyjnymi dotyczą-
cymi wpisu obiektu do rejestru zabytków zajmuje 
się Wojewódzki Konserwator Zabytków. Proces 
wpisu związany jest z gromadzeniem oraz analizą 
informacji i materiałów dokumentacyjnych oraz 
oględzinami obiektu, w celu potwierdzenia 
wartości danego obiektu dla dziedzictwa narodo-
wego. Całe postępowanie zakończone jest wyda-
niem przez WKZ decyzji, która - o ile strony nie 
wniosą sprzeciwu czy uwag - nabiera mocy 
prawnej. Wtedy zabytek otrzymuje numer rejestru 
zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru 
zabytków. Wpisanie zabytku nieruchomego do 
rejestru ujawnia się w księdze wieczystej danej 
nieruchomości na wniosek wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, na podstawie decyzji o 
wpisie do rejestru tego zabytku. Decyzja o wpisie 
zabytku nieruchomego do rejestru, na wniosek 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, stanowi 
podstawę wpisu w katastrze nieruchomości. 
Zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku 
nieruchomego wpisanego do rejestru wymaga 
posiadania przez jego właściciela lub posiadacza:
1) dokumentacji konserwatorskiej określającej 
stan zachowania zabytku nieruchomego i możli-
wości jego adaptacji, z uwzględnieniem historycz-
nej funkcji i wartości tego zabytku;
2) uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków programu prac konserwatorskich przy 
zabytku nieruchomym, określającego zakres i 
sposób ich prowadzenia oraz wskazującego 
niezbędne do zastosowania materiały i technologie;
3) uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków programu zagospodarowania zabytku 
nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego 
korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem 
wyeksponowania jego wartości.
Właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do 
rejestru lub zabytku znajdującego się w woje-
wódzkiej ewidencji zabytków musi zawiadomić 
wojewódzkiego konserwatora zabytków między 
innymi o uszkodzeniu i zniszczeniu zabytku oraz 
zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku. 
Zabytek wpisany do rejestru, który uległ zniszcze-
niu w stopniu powodującym utratę jego wartości 
historycznej, artystycznej lub naukowej albo 
którego wartość będąca podstawą wydania 
decyzji o wpisie do rejestru zabytków nie została 
potwierdzona w nowych ustaleniach, może zostać 
z rejestru zabytków wykreślony, czego dokonuje 
się na podstawie decyzji ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
[za: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku oraz 
www.nid.pl].

EWIDENCJA ZABYTKÓW
Ewidencja jest uporządkowanym zbiorem ujedno-
liconych opracowań, które zawierają podstawowe 
informacje o obiektach zabytkowych (dane 
administracyjne, adresowe, rys historyczny, opis 
obiektu, fotogra�e i plany). Ewidencja obejmuje 
pojedyncze obiekty architektoniczne, zespoły 
budowlane, urbanistyczne i ruralistyczne, stanowi-
ska archeologiczne a także parki i cmentarze. 
Podstawowym celem ewidencji zabytków jest 
rozpoznanie obiektów zabytkowych w terenie, 
udokumentowanie obiektów, opracowanie 
podstawowych informacji merytorycznych i 
administracyjno-adresowych, tworzenie opraco-
wań dla obiektów zagrożonych rozbiórką, destruk-
cją lub gruntowną przebudową, monitoring 
zasobu zabytkowego. Ewidencja zabytków jest 
podstawą do sporządzania programów opieki nad 
zabytkami przez województwa, powiaty i gminy. 
[za: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku oraz www. 
nid.pl]
Zespół Warszawskich Zakładów Papierniczych oraz 
poszczególne obiekty zostały włączone do  Gmin-
nej Ewidencji Zabytków, prowadzonej w formie 
zbioru kart ewidencyjnych.
 Włączenie obiektu do GEZ nie jest formą prawnej 
ochrony zabytku taką jak wpis do rejestru zabyt-
ków. Jednak dla obiektu włączonego do GEZ 
istnieje obowiązek uzgodnienia z organem 
konserwatorskim przez właściwy organ architekto-
niczno–budowlany:
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego,
- decyzji o warunkach zabudowy (art. 53 i 60 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. 2003 nr 
80 poz. 717) oraz 
- uzgodnienia pozwolenia na budowę lub rozbiór-
kę (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., art. 39 ust. 3 
Prawa budowlanego Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623). 
Zgodnie z nowelizacją Ustawy o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami z 5 czerwca 2010 roku 
Gminna Ewidencja Zabytków stała się źródłem 
prawa miejscowego dla miejscowych planów 
zagospodarowania i wydawania decyzji admini-
stracyjnych.
Zespół Warszawskich Zakładów Papierniczych oraz 
poszczególne obiekty �gurują również w Woje-
wódzkiej Ewidencji Zabytków, prowadzonej w 
formie kart ewidencyjnych przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.

Warto podkreślić, że właściciel zabytku wpisanego 
do rejestru może starać się o do�nansowanie 
projektów związanych z pracami przy zabytkach, 
oraz projektów pośrednio związanych z ochroną 
dziedzictwa. Są to:
 - środki �nansowe z budżetu państwa, „Kultura i 
Ochrona Dziedzictwa Narodowego”, przyznawane 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
w ramach programów ministerialnych;
- środki z Funduszy Europejskich, dystrybuowane 
na poziomie krajowym;
- środki z Regionalnych Programów Operacyjnych, 
dystrybuowane na poziomie województw;
- środki z Europejskich programów specjalnych, 
współpracy transgranicznej itp;
- środki wojewódzkie, przyznawane przez marszał-
ków województw.między innymi  [za: www.nid.pl].
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Obecnie, po kilku latach doświadczeń przy rewita-
lizacji i adaptacji budynków pofabrycznych, 
uważamy się, że błędem jest pozbawianie tychże 
przestrzeni i obiektów elementów wyposażenia 
technologicznego. Są one ważne z historycznego 
punktu widzenia i stanowią charakterystyczną 
cechę tego typu architektury. Są również atrakcyj-
nym wizualnie elementem dekoracyjnym nadają-
cym wyraźny rys zarówno wnętrzom jak i prze-
strzeniom zewnętrznym zespołów pofabrycznych.
Dla przykładu, warto  zwrócić uwagę na zachowa-
ne wybranych fragmentów urządzeń komunika-
cyjnych (torowiska, taśmociągi, drabinki itd.) oraz 
fragmentów instalacji (instalacje natynkowe, 
prowadnice instalacji, rurociągi c.o.), urządzeń i 
maszyn (w tym suwnic, zaworów), czy tablic 
informacyjnych (w tym tablic BHP, tak charaktery-
stycznych dla przestrzeni fabrycznych).
Dla prawidłowego wyboru elementów do zacho-
wania potrzebna jest jednak analiza procesu 
technologicznego i ocena specjalisty w zakresie 
historii produkcji i technologii.
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Tradycje i przekazy ustne, w tym nazewnictwo, a 
także doświadczenie i umiejętności związane z 
wytwarzaniem papieru oraz tradycje, zwyczaje i 
obrzędy świąteczne dawnych pracowników 
fabryki, w części nadal mieszkańców przyfabrycz-
nego osiedla, są ważnym elementem niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego tego miejsca. 
Dlatego ważne jest badanie i dokumentowanie 
tegoż dziedzictwa oraz wykorzystanie tej wiedzy 
do działań edukacyjnych. 
Istotne jest przywrócenie pamięci o historii 
miejsca wraz z kreacją przestrzeni pozwalającej 
interpretować dzieje i pierwotne przeznaczenie 
obiektów oraz popularyzować wiedzę na temat 
tego fabrycznego zespołu. Idealnym byłoby 
stworzenie na terenie dawnej papierni nowego 
muzeum miejsca oraz wytyczenie na terenie 
zespołu ścieżki edukacyjnej (w nawiązaniu do 
istniejącego mueum).
Uwagę należny zwrócić również na zachowanie 
historycznego i tradycyjnego nazewnictwa – od 
nazwy zespołu, poszczególnych obiektów, rodza-
jów papieru i elementów procesu technologiczne-
go czy nazwisk osób związanych z historią fabryki. 
W tym celu można zachować nazwy poszczegól-
nych budynków (np.: Turbinownia, Hala maszyn 
papierniczych, Ścierak), nadać nazwy wewnętrz-
nym uliczkom i dziedzińcom (np.: dziedziniec 
Krzyczewskiego, Roesslerów, czy aleja Banku 
Polskiego), czy nadać nazwy kawiarniom, restaura-
cjom i innym tego typu obiektów (np.: �ligran, 
holender, ra�nery).
W nowym funkcjonowaniu tej przestrzeni można 
także uwzględnić zaznaczenie w kalendarzu 
ważnych dla przeszłości tego miejsca dat, na 
przykład uzyskanie przez papiernię tytułu Fabryki 
Królewskiej Papieru, co nastąpiło 29 maja 1812 
roku. Można w tym czasie zorganizować tu festyn 
historyczny.

Wnętrze obecnego Muzeum

Makieta papierni w obecnym Muzeum

Pamiatkowe tableau dla ks. W. Tymienieckiego od Komitetu budowy kościoła, 1909
za: Jeziorna-Papiernia. Studium historyczno-urbanistyczne
fabryki i osiedla robotniczego, Ewa Pustoła-Kozłowska, Ewa Wartalska, Warszawa 1984
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Warto dla całego zespołu fabrycznego przygotwać 
katalog ciekawych form, materiałów i detalu 
obecnych na tym terenie (także w obiektach nie 
przedstawiających wybitnych wartości zabytko-
wych), który można będzie traktować jako inspira-
cję dla przyszłych działań projektowych.
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Papiernia Dolna jest usytuowana na terenie o 
interesujących walorach przyrodniczych, w 
pobliżu rzeki Jeziorki i kanału oraz stawu i zbiorni-
ków wodnych. W przyszłym projekcie należałoby 
te wartosci wyeksponować i dołożyć starań do 
zachowania wartościowego krajobrazu kulturowe-
go.
Poza tym obecnie, wyłączona z użytkowania 
fabryka, została zawłaszczona przez drzewa, 
krzewy i pnącza. I choc zieleń wymaga uporzadko-
wania, to jej znacząca obecność podkreśla malow-
niczość położenia. Zakres prac porządkowych i 
pielęgancyjnych należy poddać uważnej analizie, 
gdyż jak pokazują inne przykłady założeń fabrycz-
nych zieleń odbrywała w nich istotną funkcję.
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Postanowienie nr 431/2012 dotyczące 
wszczęcia postępowania w sprawie wpisu do 
rejestru zabytków zespołu budowlanego tzw. 
papierni dolnej w Konstancinie-Jeziornej (tj. 
budynków fabrycznych oraz mieszkalno-ad-
ministracyjnych i gospodarczych) wraz z 
otoczeniem w granicach przebiegających 
(zgodnie z załącznikiem gra�cznym), Warsza-
wa 2012
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzen-
nego gruntów Osiedla Mirków i terenów 
przyległych z roku 2002 (Uchwała nr 413/III-
/51/2002 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna)
Strategia Rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna 
do roku 2020, Urząd Miasta i Gminy Konstan-
cin-Jeziorna, Instytut Gospodarki Przestrzen-
nej i Mieszkalnictwa, 2005
Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna z roku 1999 (Uchwała nr 
97/III/17/99 Rady Miejskiej Konstancin-Jezior-
na)
Uchwała Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 
nr 229/VI/22/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 
roku, w sprawie zmiany uchwały Nr 
244/V/17/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Je-
ziorna z dnia 8 września 2008 r., w sprawie 
statutu Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. z 
2003 r., Nr 162, poz. 1568) z późniejszymi 
zmianami (z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, 
poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, 
poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. 
Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 
75, poz. 474.)
www.google.maps
www.nid.pl

Fotogra�e:
Xenia Modrzejewska-Mrozowska
MAU Mycielski Architecture&Urbanism

Michał Baliński, Fabryka papieru w Jeziornie, 
[w:] „Magazyn Powszechny”, nr 2, 1838, s. 
10-13
Dorota Gadomska, Układ fabryczny w Jezior-
nie. Studium historyczno-urbanistyczne, 
Warszawa 2011
Zdzisław Kaliciński, O Starówce, Pradze i 
ciepokach, Poznań 2010
Ewa Pustoła-Kozłowska, Ewa Wartalska, 
Jeziorna - Papiernia. Studium historyczno-urba-
nistyczne fabryki i osiedla robotniczego, 
Warszawa 1984
Jadwiga Siniarska-Czaplicka, Kronika Papierni 
w Jeziornie 1760-1960, Łódź 1961
Żuchlewska Teresa, Henryk Łubieński (1793-
-1883) i jego działalność gospodarczo-społecz-
na, [w:] „Rocznik Żyrardowski” tom 7, 2009, s. 
537-570
Karta ewidencyjna Zespołu Warszawskich 
Zakładów Papierniczych S.A., oprac. Halina 
Łabęcka, Zbigniew M. Łabędzki, 1995
Karty ewidencyjne dla poszczególnych 
obiektów, oprac. Halina Łabęcka, Zbigniew M. 
Łabędzki, 1995
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1. Wstęp 

 

Zagospodarowanie analizowanego terenu zakłada, że mieszkać tam będzie ok. 1,6 tysiąca 

mieszkańców, a pracować ok. 3 tysiące osób. Taka liczba ludności, w tak ważnym dla Konstancina-

Jeziorny obszarze, wymaga analizy dopasowania sieci transportowej do potrzeb transportowych 

mieszkańców i pracowników. 

Powszechną metodą w takich sytuacjach jest stworzenie i analiza modelu ruchu, który obejmuje 

podróże wykonywane przez mieszkańców obszaru w godzinie szczytu komunikacyjnego. Na tej 

podstawie możemy odpowiedzieć na pytania: 

− czy układ komunikacyjny obszaru jest dopasowany do potrzeb komunikacyjnych 

mieszkańców i pracowników, 

− gdzie należy spodziewać się utrudnień komunikacyjnych i największych zakłóceń, 

− jak dopasować układ komunikacyjny do potrzeb. 

 

Na podstawie szerokiej bazy dostępnych i pozyskanych danych wejściowych stworzono zgodnie 

ze sztuką i z praktyką model ruchu dla obszaru rozciągającego się od południowych dzielnic Warszawy 

przez Konstancin-Jeziorną i Piaseczno aż do Góry Kalwarii. Model wykonano przy użyciu 

specjalistycznego oprogramowania VISUM firmy PTV. Wynikami modelu są mapy z naniesioną siecią 

transportową obciążoną podróżami, omawiane skrótowo poniżej i szerzej w dalszej części, z których 

można odczytać natężenia ruchu na odcinkach. Dzięki modelowi wiemy jaki ruch generować będzie 

nowa zabudowa i jak sieć transportową dopasować do potrzeb transportowych mieszkańców 

i pracowników. W trzech wariantach rozwoju sieci drogowej i czterech podwariantach rozwoju sieci 

transportu publicznego przedstawiono jak zagospodarowanie przestrzenne i inwestycje wpływają na 

popyt na sieci i warunki podróżowania mieszkańców. 
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2. Stan istniejący 

 

2.1. Lokalizacja obszaru 

 

Analizowany obszar inwestycyjny znajduje się we wschodniej części miasta Konstancin-Jeziorna, 

przy ul. Mirkowskiej, 1-2 km na wschód i północny wschód od centrum miasta. 

 

2.2. Infrastruktura drogowa 

 

Istniejąca sieć drogowa jest dość dobrze rozwinięta. Obszar inwestycyjny przylega bądź jest 

przecięty przez ulice Mirkowską i Al. Wojska Polskiego (ciąg drogi wojewódzkiej nr 721), które posiadają 

nawierzchnię bitumiczną. Ulice te mają charakter dróg zbiorczych, do których podłączony jest szereg 

innych ulic o nawierzchni bitumicznej i gruntowej. 

Obszar leży w odległości: 

− ok. 1 km od drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa – Konstancin-Jeziorna – Góra 

Kalwaria, 

− ok. 7 km od drogi krajowej nr 79 relacji Warszawa – Sandomierz – Kraków – Bytom, 

− ok. 14 km od drogi krajowej nr 50, stanowiącej obwodnicę aglomeracji warszawskiej. 

 

Ulica Mirkowska pozostaje w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego 

w Piasecznie. Posiada klasę techniczną zbiorczą (Z) i przekrój 1x2. 

Al. Wojska Polskiego pozostaje w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie. Posiada klasę techniczną główną (G) i przekrój 1x2. 

Postulowany układ drogowy zakłada budowę nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 721, który na 

większości przebiegu został zaplanowany po południowej stronie bocznicy kolejowej, a od przecięcia ul. 

Mirkowskiej po południowej stronie rzeki Jeziorki. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Konstancin-Jeziorna zakłada dla tego ciągu klasę 

techniczną główną (G) i przekrój 2x2 na całości przebiegu. Przy powyższych założeniach odstępy między 

węzłami lub skrzyżowaniami w terenie niezabudowanym nie powinny być mniejsze niż 800 m, dopuszcza 

się wyjątkowo odstępy 600 m; w terenie zabudowanym odstępy nie powinny być mniejsze niż 500 m, 

dopuszcza się wyjątkowo odstępy 400 m. Powiązania z drogami poprzecznymi przewidziano w formie 

skrzyżowań skanalizowanych, a na przecięciu z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 724 w postaci 

węzła częściowo bezkolizyjnego typu WB, rozwiązanego jako karo. 
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Postulowany układ drogowy zakłada także budowę nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 724, 

który na większości przebiegu został zaplanowany po północnej i wschodniej stronie Konstancina-

Jeziorny i Bielawy, pokrywa się częściowo z przebiegiem ulic Powsińskiej i Okrzewskiej, a w Habdzinie 

przecina Al. Wojska Polskiego, kierując się na południe. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Konstancin-Jeziorna zakłada dla tego ciągu klasę 

techniczną główną (G) i przekrój 2x2 na całości przebiegu. Przy powyższych założeniach odstępy między 

węzłami lub skrzyżowaniami w terenie niezabudowanym nie powinny być mniejsze niż 800 m, dopuszcza 

się wyjątkowo odstępy 600 m; w terenie zabudowanym odstępy nie powinny być mniejsze niż 500 m, 

dopuszcza się wyjątkowo odstępy 400 m. Powiązania z drogami poprzecznymi przewidziano w formie 

skrzyżowań skanalizowanych oraz węzłów bezkolizyjnych typu WA, rozwiązanych jako trąbka, i węzłów 

częściowo bezkolizyjnych typu WB, rozwiązanych jako karo. 

 

2.3. Komunikacja autobusowa 

 

W ciągu ul. Mirkowskiej i Al. Wojska Polskiego kursują linie autobusowe nr 710, L14 (tylko Al. 

Wojska Polskiego), L15 i L16. Częstotliwość kursowania linii autobusowej nr 710 wynosi 40 minut, 

natomiast linie autobusowe nr L14, L15 i L16 wykonują 4-8 kursów na dobę. Rozkładowy czas przejazdu 

do Warszawy (metro Wilanowska) linią autobusową nr 710 wynosi 29 minut. 

 

2.4. Infrastruktura szynowa 

 

Analizowany obszar znajduje się w odległości: 

− ok. 9 km od stacji kolejowej Piaseczno i przystanku osobowego Nowa Iwiczna w ciągu linii 

kolejowej nr 8 relacji Warszawa – Radom – Kielce – Kraków, 

− ok. 17 km od stacji kolejowej Warszawa Centralna, 

− ok. 6 km od stacji metra Kabaty. 

 

Ponadto przez Konstancin-Jeziorną biegnie jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa nr 

937. Łączy ona stację kolejową Warszawa Okęcie na linii kolejowej nr 8 ze stacją kolejową Jeziorna, 

zlokalizowaną po zachodniej stronie ul. Warszawskiej, która stanowi punkt zdawczo-odbiorczy 

Elektrociepłowni Siekierki. Linią prowadzony jest wyłącznie ruch towarowy do Elektrociepłowni Siekierki. 

Planowany rozwój infrastruktury szynowej zakłada przebudowę linii kolejowej nr 8 

i dostosowanie jej do prowadzenia pociągów z prędkością 160 km/h. Ponadto na odcinku Warka – 

Radom planuje po 2013 r. się dobudowę drugiego toru. 
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2.5. Komunikacja kolejowa 

 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Konstancin-Jeziorna założono utrzymanie rezerwy terenowej linii kolejowej nr 937. 

Na odcinku Nowa Iwiczna – Konstancin-Jeziorna planowane są kolejowe przewozy pasażerskie. 

Studium na ten temat zostało opracowane w 2000 i 2008 roku. Według projektów przystanki osobowe 

w ciągu linii kolejowej nr 937 mają znajdować się w Nowej Iwicznej, Piasecznie (Mleczarska, 

Energetyczna, Julianów, Chyliczki) i Konstancinie-Jeziornej (Kierszek, Jeziorna, Mirków). 

 

2.6. Infrastruktura lotnicza 

 

Analizowany obszar inwestycyjny jest położony w odległości ok. 14 km od Lotniska Chopina 

w Warszawie. 
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3. Prognozy ruchu 

 

3.1. Wstęp 

 

Dla określenia wielkości ruchu generowanego przez obecne i projektowane zagospodarowanie 

w analizowanym obszarze stworzono model ruchu. Model składa się z części odzwierciedlającej popyt 

(więźba ruchu) oraz części odzwierciedlającej podaż (sieć transportowa). 

Model ruchu został stworzony przy użyciu klasycznej metody czterech kroków, zalecanej m.in. 

przez organizację Jaspers dla analizy efektywności ekonomicznej projektów transportowych. Metoda 

czterech kroków składa się z: 

− kroku generacji ruchu, czyli określenia wielkości generowanego i absorbowanego przez 

obszary ruchu, 

− kroku rozkładu przestrzennego ruchu, czyli określeniu skąd dokąd odbywają się podróże, 

− kroku podziału zadań przewozowych, czyli określenia jakim środkiem transportu będą 

podróżować pasażerowie, 

− kroku rozkładu ruchu na sieć, czyli określenia natężenia ruchu na poszczególnych odcinkach. 

 

3.2. Dane wejściowe 

 

Model opierał się o obszerny zbiór danych wejściowych, wśród których istotne są: 

a) Model ruchu wykonany w ramach Warszawskich Badań Ruchu 2005 wraz z aktualizacjami, 

b) Modele ruchu dla innych miast w Polsce (model krakowski – Politechnika Krakowska 2011, Model 

Ruchu dla Gdańska opracowywany wraz z KBR w 2009 roku), 

c) Wyniki kompleksowych badań ruchu w innych miastach w Polsce (m.in. KBR Kraków 2003, 

„Kompleksowe badania ruchu na terenie miasta Gdańska 2009” – PBS 2009, KBR Wrocław 2010), 

d) Studia planistyczne dotyczące analizowanego obszaru (PZP Mazowsza, SUiKZPMiG Konstancin-

Jeziorna, SUiKZP Warszawy, SUiKZP Piaseczna, MPZP rejonu Pałacowej), 

e) Wyniki pomiarów ruchu indywidualnego i napełnień pojazdów transportu publicznego wykonane 

w Konstancinie-Jeziornie. 

 

3.3. Budowa modelu sieci transportowej 

 

Sieć transportową modelowano w stanie istniejącym w 2012 roku oraz w trzech wariantach 

w perspektywie 2020 roku: 
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− wariancie W0 „nic nie robić”, 

− wariancie W1 „obwodnica”, zakładającym budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 

nr 724 na odcinku ul. Warszawska – Al. Wojska Polskiego w klasie technicznej głównej (G) 

i przekroju 1x2, 

− wariancie W2 „obwodnica + Czerniakowska-Bis”, zakładającym budowę nowego przebiegu 

drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku ul. Warszawska – Al. Wojska Polskiego w klasie 

technicznej głównej (G) i przekroju 1x2 oraz budowę przedłużenia ul. Czerniakowskiej-Bis do 

połączenia z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 724. 

 

 
Rys. 1  Schemat analizowanej sieci drogowej w wariancie W0 
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Rys. 2  Schemat analizowanej sieci drogowej w wariancie W1 

 

 
Rys. 3  Schemat analizowanej sieci drogowej w wariancie W2 

 
Ponadto dla każdego z wariantów W1 i W2 opracowano cztery podwarianty rozwoju sieci 

transportu publicznego: 

− remarszrutyzację istniejących linii autobusowych i skierowanie ich przez ul. Nowokabacką do 

stacji metra Kabaty, 
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− przedłużenie planowanej trasy tramwajowej z pętli Powsin przez Al. Rzeczypospolitej 

i ulicami Nowokabacką, Drewny, Przyczółkową i Warszawską do Konstancina-Jeziorny, 

− przedłużenie istniejącej I linii metra od stacji Kabaty w korytarzu ulic Potułkały i Ściennej na 

tereny Papierni, 

− uruchomienie przewozów pasażerskich na istniejącej linii kolejowej nr 937 od przystanku 

osobowego Nowa Iwiczna do przystanku osobowego Mirków (opcjonalnie Bielawa). 

 

 
Rys. 4  Schemat analizowanej remarszrutyzacji linii autobusowych 

 

 
Rys. 5  Schemat analizowanego przedłużenia trasy tramwajowej 
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Rys. 6  Schemat analizowanego przedłużenia I linii metra 

 

 
Rys. 7  Schemat analizowanego połączenia kolejowego 

 
W każdym scenariuszu sieć składała się z węzłów (skrzyżowań) i odcinków (ulic łączących 

skrzyżowania), obejmując wszystkie drogi publiczne w obszarze modelowania zgodnie ze schematem 

poniżej. Model sieci drogowej zawierał 25 000 odcinków podzielonych na klasy funkcjonalne, różniące 

się parametrami istotnymi dla modelowania (prędkość w ruchu swobodnym i przepustowość). Przyjęto 

następujący podział na klasy techniczne: główne przyspieszone, główne, zbiorcze, lokalne i dojazdowe 
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(odpowiednio GP, G, Z, L i D), określając liczbę pasów ruchu na kierunek. W modelu założono 

następujące parametry: 

− prędkość ruchu swobodnego: GP, G – 90 km/h , Z – 50 km/h, L – 35km/h, D – 20km/h, 

− przepustowość zgodnie z Uproszczoną metodą obliczania przepustowości (GDDKiA), około 

1400 pojazdów/pas/kierunek/godzina, 

− impedancję ścieżki przy uwzględnieniu oporu odcinków i przede wszystkim skrzyżowań, 

− funkcję oporu sieci BPR3, która odzwierciedla zatłoczenie występujące w okolicach 

osiągnięcia przepustowości. 

 

 
Rys. 8  Schemat analizowanej w modelu sieci drogowej 
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W założeniach głównymi korytarzami w sąsiedztwie analizowanego obszaru mają być: 

− nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 724, realizowany po wschodniej stronie obszaru 

w klasie G 1x2, o ograniczonej dostępności (1 skrzyżowanie w obszarze), 

− ulica łącząca nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 724 z istniejącą ul. Mirkowską, 

realizowana korytarzu nowej drogi wojewódzkiej nr 721 w klasie Z 1x2 w, o ograniczonej 

dostępności (1 skrzyżowanie w obszarze), 

− istniejący przebieg ul. Mirkowskiej. 

 

Pozostałą część szkieletu stanowią istniejące ulice klasy L i D. 

 

3.4. Budowa modelu popytu 

 

W obrębie Konstancina-Jeziorny wydzielono 14 rejonów komunikacyjnych, a dodatkowe 

7 rejonów zewnętrznych uzyskano z Krajowego Modelu Ruchu. Zmiennymi objaśniającymi dla stanu 

istniejącego były liczby mieszkańców i pracowników poszczególnych rejonów komunikacyjnych 

Konstancina-Jeziorny. Dane te uzyskano na podstawie informacji o zagospodarowaniu przestrzennym, 

które zostały zagregowane tak, aby odzwierciedlały wpływ podróży na newralgiczne punkty układu 

drogowego. Ponadto do budowy modelu wykorzystano dane statystyczne GUS o: 

– ludności, 

– ludności w wieku produkcyjnym, 

– miejscach pracy, 

– miejscach w szkołach, 

– dojeżdzających do pracy, 

– przyjeżdzających do pracy, 

– aktywności zawodowej. 

 
Zgodnie z przyjętą praktyką do określenia wielkości ruchu wszystkie podróże podzielono na 

motywacje (przyczyny ich wykonywania). Każda grupa charakteryzuje się ruchliwością, a więc 

uśrednioną liczbą podróży w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca. Wielkości ruchu określono na 

podstawie modelu WBR2005. Przyjęto określone w nim wzory na ruchliwość i udział godziny szczytu 

w poszczególnych motywacjach podróży. 
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Tab. 1  Ruchliwość w zależności od motywacji 

Dom – Praca 0,322 

Dom – Szkoła 0,104 

Dom – Wyższe uczelnie 0,034 

Dom – Inne 0,367 

Praca – Dom 0,297 

Szkoła – Dom 0,103 

Wyższe uczelnie – Dom 0,032 

Inne - Dom 0,396 

Niezwiązane z domem 0,145 

 

Tab. 2  Wzory generacji i absorpcji podróży wewnętrznych 

Motywacja podróży Ruch generowany - P Ruch przyciągany - A 

Dom – Praca 0,387 x Mi 0,387 x M/Z x Zi  

Dom – Szkoła ponadpodstawowa 0,13 x 0,7 x Mi 0,13 x M/S x 0,7 x Si 

Dom – Wyższe uczelnie 0,043 x Mi 0,043 x M/U x Ui 

Dom – Inne 0,623x Mi 0,623 x M/ZU x ZUi 

Praca – Dom 0,356 x M/Z x Zi 0,356 x Mi 

Szkoła ponadpodstawowa – Dom 0,128 x M/S x 0,7 x Si 0,128 x 0,7 x Mi 

Wyższe uczelnie – Dom 0,040 x M/U x Ui 0,040 x Mi 

Inne - Dom 0,674 x M/ZU x Ui 0,674 x Mi 

Niezwiązane z domem 0,347 x Zi + 0,139 x ZUi 0,347 x Zi + 0,139 x ZUi 

 

Mi – mieszkańcy w rejonie 

Zi – zatrudnieni w rejonie 

Zui – zatrudnieni w usługach w rejonie 

Si – miejsca w szkołach w rejonie 

Ui – uczniowie w rejonie 
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Tab. 3  Współczynniki udziału godzin szczytu dla poszczególnych motywacji podróży 

Motywacja 
Godzina szczytu 

porannego 

Godzina szczytu 

popołudniowego 

Dom – Praca 0,385 0,013 

Dom – Szkoła ponadpodstawowa 0,780 0,016 

Dom – Wyższe uczelnie 0,202 0,022 

Dom – Inne 0,055 0,060 

Praca – Dom 0,003 0,273 

Szkoła ponadpodstawowa – Dom 0,000 0,041 

Wyższe uczelnie – Dom 0,000 0,108 

Inne – Dom 0,010 0,080 

Niezwiązane z domem 0,035 0,149 

 

Tab. 4  Współczynniki podziału zadań przewozowych w godzinie szczytu porannego (7.00-8.00) 

dla poszczególnych motywacji podróży 

Motywacja 

Badanie 

Komunikacja 
indywidualna 

Transport 
publiczny 

Dom – Praca 0,325 0,675 

Dom – Szkoła ponadpodstawowa 0,057 0,943 

Dom – Wyższe uczelnie 0,000 1,000 

Dom – Inne 0,419 0,581 

Praca – Dom 0,000 1,000 

Szkoła ponadpodstawowa – Dom b.d. b.d. 

Wyższe uczelnie – Dom b.d. b.d. 

Inne – Dom 0,000 1,000 

Niezwiązane z domem 0,417 0,583 
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Tab. 5  Napełnienie samochodu osobowego w motywacjach 

Motywacja Napełnienie so [osób/so] 

Dom – Praca 1,2 

Dom – Szkoła ponadpodstawowa 1,5 

Dom – Wyższe uczelnie 1,25 

Dom – Inne 1,55 

Praca – Dom 1,15 

Szkoła ponadpodstawowa – Dom 1,5 

Wyższe uczelnie – Dom 1 

Inne – Dom 1,55 

Niezwiązane z domem 1,35 

 

Dzięki powyższym wynikom możliwe było określenie wielkości ruchu generowanego 

i absorbowanego w Konstancinie-Jeziornej. Efekt obliczeń przedstawiają załączone kartogramy ruchu. 

 

3.5. Rozkład przestrzenny ruchu 

 

Cele i źródła podróży określono na podstawie danych GUS o dojazdach do i z pracy. 

 

Tab. 6  Cele i źródła podróży 

Z Do Podróży 

Z Konstancina-Jeziorny 

Konstancin-Jeziorna - miasto Góra Kalwaria - obszar wiejski 19 

Konstancin-Jeziorna - miasto Lesznowola 37 

Konstancin-Jeziorna - miasto Piaseczno - miasto 335 

Konstancin-Jeziorna - miasto Piaseczno - obszar wiejski 15 

Konstancin-Jeziorna - miasto m.st. Warszawa 545 

Konstancin-Jeziorna - obszar wiejski Konstancin-Jeziorna - miasto 101 

Konstancin-Jeziorna - obszar wiejski Piaseczno - miasto 146 

Konstancin-Jeziorna - obszar wiejski m.st. Warszawa 201 
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Do Konstancina-Jeziorny 

Otwock Konstancin-Jeziorna - miasto 24 

Góra Kalwaria - miasto Konstancin-Jeziorna - miasto 35 

Góra Kalwaria - obszar wiejski Konstancin-Jeziorna - miasto 75 

Konstancin-Jeziorna - obszar wiejski Konstancin-Jeziorna - miasto 101 

Piaseczno - miasto Konstancin-Jeziorna - miasto 119 

Piaseczno - obszar wiejski Konstancin-Jeziorna - miasto 54 

Prażmów Konstancin-Jeziorna - miasto 17 

Pruszków Konstancin-Jeziorna - miasto 12 

m.st. Warszawa Konstancin-Jeziorna - miasto 328 

m.st. Warszawa Konstancin-Jeziorna - obszar wiejski 20 

Katowice Konstancin-Jeziorna - miasto 10 

 

3.6. Ruch zewnętrzny 

 

Ruch zewnętrzny oszacowano na podstawie Krajowego Modelu Ruchu, który był podstawą do 

dalszej kalibracji. Część krajowego modelu ruchu użytą w modelowaniu pokazano poniżej. 

 

 
Rys. 9  Fragment Krajowego Modelu Ruchu użyty w analizie 
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Założono, że do 2020 roku nie powstanie nowy przebieg drogi wojewódzkiej na całym odcinku 

od Konstancina-Jeziorny do Góry Kalwarii w klasie technicznej G, o przekroju 2x2, a jedynie opisany 

powyżej odcinek na terenie Konstancina-Jeziorny. Założono też, że do 2020 roku nie powstanie nowy 

przebieg drogi wojewódzkiej nr 721 wraz z planowanym mostem przez Wisłę w Ciszycy. 

Bezpośrednią przyczyną powyższych założeń są wysokie koszty budowy nowych przebiegów 

dróg wojewódzkich nr 721 i 724, a także mostu przez Wisłę w Ciszycy. Koszty te szacuje się w sumie na 

ok. 1,5 mld zł, co jest kwotą nieosiągalną w świetle trudnej sytuacji finansowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

 

3.7. Podział zadań przewozowych 

 

Kolejnym krokiem była odpowiedź na pytanie jakimi środkami transportu odbywają się podróże. 

Dane wejściowe stanowiły wyniki pomiarów ruchu w przekrojach na trasie dojazdów do Warszawy. 

 

Tab. 7  Podział zadań przewozowych 

Liczba osób dojeżdżających do Warszawy 

w godzinie szczytu porannego 

transportem 

publicznym 

komunikacją 

indywidualną 

654 1657 

28% 72% 

 

Dodatkową informacją były czasy dojazdu do reprezentatywnego punktu w centrum Warszawy 

(ulica Świętokrzyska). Uzyskano następujące wyniki: 

– czas dojazdu transportem publicznym – 50 minut (jakdojade.pl), 

– czas dojazdu samochodem osobowym, według stanu sieci ze szczytu porannego w dniu 

pomiarów (02.10.2012 r.) – 37 minut (targeo.pl). 

 

Skonstruowano model logitowy, przy pomocy którego szacowano udział transportu publicznego 

w wariantach prognostycznych uwzględniających budowę połączeń transportu publicznego: 

 

gdzie: a = 1; b = 1,3; c = 30 przyjęto jako parametry modelu. 

 



Analiza i prognoza ruchu dla terenów po Papierni w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 

 

 

    19 

3.8. Zagospodarowanie analizowanego obszaru 

 

Na podstawie prognozy urbanistycznej zamodelowano zagospodarowanie przestrzenne obszaru 

zakładające 1600 mieszkańców i 3000 miejsc pracy. W nowym zagospodarowaniu założono wyższy niż 

w stanie istniejącym udział dojazdów z i do Warszawy, tj. 45% wobec 35% notowanych obecnie. 

Ogółem nowe zagospodarowanie terenów Papierni wygeneruje w godzinie szczytu porannego 

377 podróży wyjeżdżających i 603 podróże wjeżdżające. Udział transportu publicznego w tych podróżach 

zależny jest od przyjętego wariantu. 

 

3.9. Rozkład ruchu na sieć 

 

Rozkład ruchu na sieć wykonany został w dedykowanym do tego celu programie „PTV Visum”. 

Kalibrację modelu wykonano na podstawie wyników pomiarów ruchu przeprowadzonych 

w następujących punktach Konstancina-Jeziorny: 

− skrzyżowanie Al. Wojska Polskiego z ulicami Wilanowską, Piłsudskiego i Warszawską (Rondo 

Jana Pawła II), 

−  skrzyżowanie ulic Bielawskiej, Warszawskiej i Piaseczyńskiej (Rondo AK), 

− skrzyżowanie ulic Mirkowskiej, Warszawskiej i Saneczkowej – także pomiary napełnień 

pojazdów transportu publicznego, 

− przekrój ulicy Powsińskiej. 

 

 
Rys. 10  Lokalizacja punktów pomiarowych na terenie Konstancina-Jeziorny 
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Pomiar ruchu kołowego przeprowadzono w dn. 02.10.2012 r. (wtorek), w godzinach 7-9. 

Pomiary wykonane były w interwale 15 minut, w podziale na strukturę kierunkową i rodzajową, ręcznie 

oraz techniką wideorejestracji za pomocą kamer cyfrowych z obiektywami szerokokątnymi. 

Pomiar napełnienia środków transportu publicznego był wykonywany ręcznie przez dwóch 

obserwatorów na każdy przystanek. Obserwacja została przeprowadzona równolegle do pomiarów 

ruchu kołowego. Pomiarowcy oprócz napełnienia w osobach notowali nazwę przewoźnika, numer linii 

komunikacyjnej, kierunek jazdy, typ pojazdu, numer taborowy oraz godzinę przyjazdu. 

Dzięki pozyskanym danym otrzymano skalibrowany model ruchu dla stanu istniejącego. 

 

3.10. Wyniki i ich graficzna reprezentacja 

 

Załączono mapy sieci drogowej z informacjami o sieci i ruchu drogowym: 

a) istniejące elementy sieci drogowej oznaczono liniami koloru żółtego i szarego, 

b) istniejącą linię kolejową oznaczono linią przerywaną koloru czarnego, 

c) proponowane elementy sieci drogowej oznaczono liniami przerywanymi koloru czerwonego, 

d) kolorem fioletowym zaznaczono potoki ruchu indywidualnego, 

e) kolorem brązowo-zielonym zaznaczono potoki pasażerskie w autobusach transportu publicznego, 

f) podano wartości potoków ruchu indywidualnego i pasażerskiego, a także oddano ich wielkość 

szerokością linii. 
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4. Wyniki modelowania 

 

Modele ruchu omówiono kolejno i tworzą one spójny ciąg scenariuszy, pokazujący jaki jest ruch 

w obszarze i jak należy kształtować sieć transportową. W celach porównawczych w poniższej tabeli 

zestawiono uzyskane natężenia potoków ruchu. 

 

Tab. 8  Natężenia ruchu na wybranych odcinkach analizowanych wariantów 

 2012 2020 

odcinek stan istniejący wariant W0 wariant W1 wariant W2 

ul. Warszawska 1072 1231 897 747 

ul. Powsińska 660 747 636 438 

ul. Bielawska 818 930 673 539 

ul. Mirkowska 477 602 351 367 

Al. Wojska Polskiego 348 470 797 891 

 

4.1. Stan istniejący 

 

– potok ruchu do Warszawy w godzinie szczytu (ul. Warszawska i ul. Powsińska) – 2311 os. 

– średni czas podróży samochodem – 36 min. 

– średni czas podróży transportem publicznym (autobus + metro) – 49 min. 

– udział komunikacji indywidualnej – 72,4% 

– udział transportu publicznego – 27,6% 

 

4.2. Wariant W0 „nic nie robić” 

 

– wzrost liczby mieszkańców o 18% 

– potok ruchu do Warszawy w godzinie szczytu – wzrost z 2311 os. do 2739 os. 

– ul. Warszawska – wzrost z 1072 P/h do 1231 P/h 

– ul. Powsińska – wzrost z 660 P/h do 747 P/h 

– ul. Bielawska – wzrost z 818 P/h do 930 P/h 

– ul. Mirkowska – wzrost z 477 P/h do 602 P/h 

– Al. Wojska Polskiego – wzrost z 348 P/h do 470 P/h 

– wydłużenie średniego czasu podróży samochodem 
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– wydłużenie średniego czas podróży transportem publicznym (autobus + metro)  

– podział zadań przewozowych bez zmian 

– możliwe jest zwiększenie udziału transportu publicznego z 27,6% do 36,3% pod 

warunkiem budowy ul. Nowokabackiej (połączenie ul. Łukasza Drewny z ul. Relaksową), 

skrócenia linii autobusowych do stacji metra Kabaty i zwiększenia częstotliwości 

kursowania z 6 do 10 kursów na godzinę 

 

4.3. Wariant W1 „obwodnica” 

 

– wzrost liczby mieszkańców o 18% 

– potok ruchu do Warszawy w godzinie szczytu – wzrost z 2311 os. do 2739 os. 

– ul. Warszawska – spadek z 1072 P/h do 897 P/h 

– ul. Powsińska – spadek z 660 P/h do 636 P/h 

– ul. Bielawska – spadek z 818 P/h do 673 P/h 

– ul. Mirkowska – spadek z 477 P/h do 351 P/h 

– Al. Wojska Polskiego – wzrost z 348 P/h do 797 P/h 

– skrócenie średniego czasu podróży samochodem 

– skrócenie średniego czas podróży transportem publicznym (autobus + metro)  

– udział komunikacji indywidualnej – spadek z 72,4% do 71,4% 

– udział transportu publicznego – wzrost z 27,6% do 28,6% 

– poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu na ulicach Warszawskiej, Powsińskiej, 

Bielawskiej i Mirkowskiej 

– znaczne, ponad 2-krotne zwiększenie natężenia ruchu na Al. Wojska Polskiego 

 

4.4. Wariant W2 „obwodnica + Czerniakowska-Bis” 

 

– wzrost liczby mieszkańców o 18% 

– potok ruchu do Warszawy w godzinie szczytu – wzrost z 2311 os. do 2739 os. 

– ul. Warszawska – spadek z 1072 P/h do 747 P/h 

– ul. Powsińska – spadek z 660 P/h do 438 P/h 

– ul. Bielawska – spadek z 818 P/h do 539 P/h 

– ul. Mirkowska – spadek z 477 P/h do 367 P/h 

– Al. Wojska Polskiego – wzrost z 348 P/h do 891 P/h 

– skrócenie średniego czasu podróży samochodem aż o 17% – spadek z 36 min do 30 min 

– skrócenie średniego czas podróży transportem publicznym (autobus + metro)  
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– udział komunikacji indywidualnej – wzrost z 72,4% do 75,3% 

– udział transportu publicznego – spadek z 27,6% do 24,7% 

– poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu na ulicach Warszawskiej, Powsińskiej, 

Bielawskiej i Mirkowskiej 

– znaczne, pronad 2,5-krotne zwiększenie natężenia ruchu na Al. Wojska Polskiego 

 

4.5. Warianty rozwoju transportu publicznego 

 

Modele ruchu omówiono kolejno i tworzą one spójny ciąg scenariuszy, pokazujący jaki jest ruch 

w obszarze i jak należy kształtować sieć transportową. W celach porównawczych w poniższej tabeli 

zestawiono uzyskane natężenia potoków ruchu. 

 

Tab. 9  Natężenia potoków pasażerskich w analizowanych wariantach 

   wariant W1A wariant W2A 

środek 
transportu 

odległość 
[km] 

czas 
przejazdu 

[min] 

potok 
[pas/h] 

udział 
transportu 

publ.[%] 

potok 
[pas/h] 

udział 
transportu 

publ.[%] 

autobus 
+ metro 

7 + 13 41 994 36,3 871 31,8 

tramwaj 18 46 861 31,4 748 27,3 

metro 19 32 1245 45,5 1111 40,6 

kolej 30 41 976 35,6 855 31,2 

 

W zależności od wariantu oczekuje się zwiększenia udziału transportu publicznego. Do dalszych 

analiz wybrano wariant o najlepszym stosunku zysków do kosztów, tj. wariant zakładający 

remarszrutyzację istniejących linii autobusowych i skierowanie ich przez ul. Nowokabacką do stacji 

metra Kabaty, przy jednoczesnym uruchomieniu przewozów pasażerskich na istniejącej linii kolejowej 

nr 937 od przystanku osobowego Nowa Iwiczna do przystanku osobowego Mirków. 
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Tab. 10  Natężenia potoków pasażerskich w analizowanych wariantach 

   wariant W1A wariant W2A 

środek 
transportu 

odległość 
[km] 

czas 
przejazdu 

[min] 

potok 
[pas/h] 

udział środka 
transportu 

publ.[%] 

potok 
[pas/h] 

udział środka 
transportu 

publ.[%] 

autobus 
+ metro  

7 + 13  41  458 16,7 395  14,4  

kolej  30  41  547  20,0  471  17,2  

  łącznie:  1005  36,7  866  31,6 

 

Otrzymane wyniki wskazują na zaistnienie efektu synergii. Dzięki lokalizacji przystanku 

autobusowego w pobliżu stacji Jeziorna pasażer ma do wyboru dwa środki transportu publicznego, co 

skraca czas oczekiwania. Przyciąga to dodatkowych pasażerów i powoduje zwiększenie udziału 

transportu publicznego w porównaniu z wariantem, w którym funkcjonuje wyłącznie transport 

autobusowy lub kolejowy. 
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5. Podsumowanie 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy rekomendujemy następujące działania: 

1. Budowę obwodnicy w rezerwie pod nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od ul. 

Warszawskiej do Al. Wojska Polskiego w klasie technicznej głównej (G) i przekroju 1x2. 

2. Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów z 6 do 10 kursów, co najmniej w godzinie 

szczytu. Przed zwiększeniem częstotliwości kursowania autobusów powinien zostać wykonany 

projekt remarszrutyzacji (zmiany przebiegu) linii autobusowych. 

3. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego należy przeprowadzić rozbudowę Al. Wojska 

Polskiego (istniejący ciąg drogi wojewódzkiej nr 721), co najmniej na odcinku od ul. 

Warszawskiej do skrzyżowania z ul. Mirkowską włącznie. W ramach rozbudowy powinny zostać 

wykonane chodniki dla pieszych, przejścia dla pieszych z azylami, pasów do lewoskrętów i rondo 

na skrzyżowaniu z ul. Mirkowską. 

4. W ramach uspokojenia ruchu w obszarze na ul. Mirkowskiej, ul. Bielawskiej i ul. Powsińskiej 

powinny powstać przejścia dla pieszych z azylami. 

5. Poprawa jakości transportu publicznego wymaga podjęcie kompleksowych działań mających na 

celu uruchomienie połączenia kolejowego do przystanku osobowego Nowa Iwiczna. 

6. Dla zapewnienia lepszej dostępności terenów po Papierni wskazana jest budowa ulicy 

w rezerwie pod drogę wojewódzką nr 721 na odcinku od ul. Mirkowskiej do obwodnicą 

w rezerwie pod nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 724. 

7. W ramach przygotowywania projektu rozbudowy Al. Wojska Polskiego, budowy ulicy w rezerwie 

pod drogę wojewódzką nr 721 oraz uspokojenia ruchu w ciągu ulic Mirkowskiej, Bielawskiej 

i Powsińskiej należy przeanalizować zasadność budowy wydzielonych dróg rowerowych lub 

wprowadzenia pasów rowerowych wydzielonych na jezdni. Analiza ta powinna być elementem 

szerszego opracowania analizującego możliwości rozwoju dróg i pasów rowerowych na terenie 

gminy Konstancin-Jeziorna. 

8. Po przeprowadzeniu przez m.st. Warszawa budowy ul. Nowokabackiej powstaną nowe 

możliwości poprawy jakości transportu publicznego. Skierowanie linii autobusowych do stacji 

metra Kabaty spowoduje skrócenie czasu dojazdów, a tym samym zmniejszenie 

zapotrzebowania na tabor. Przed zmianą tras linii autobusowych powinien zostać wykonany 

projekt remarszrutyzacji (zmiany przebiegu) linii autobusowych. 

9. Zasadne jest utrzymanie rezerwy terenowej i w dalszej perspektywie budowa Czerniakowskiej-

Bis na odcinku od obwodnicy w rezerwie pod nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 724 do 

granicy Warszawy. Budowa Czerniakowskiej-Bis powinna być połączona z projektem 

uspokojenia ruchu w ciągu ulic Wspólnej, Bocianiej i Okrzewskiej w Bielawie. 
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6. Spis załączników 

 

1. Rozkład ruchu – wariant W0 „stan istniejący” – 2012 rok 

2. Rozkład ruchu – wariant W0 „nic nie robić” – 2020 rok 

3. Rozkład ruchu – wariant W1 „obwodnica” – 2020 rok 

4. Rozkład ruchu – wariant W2 „obwodnica + Czerniakowska-Bis” – 2020 rok 

5. Rozkład ruchu – wariant W1A „obwodnica + autobus + kolej” – 2020 rok 

6. Rozkład ruchu – wariant W2A „obwodnica + Czerniakowska-Bis + autobus + kolej” – 2020 rok 
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mocnych stron analizowanej lokalizacji, w tym przypadku miasta Konstancin-
Jeziorna, a nast pnie stworzenia na ich bazie optymalnego scenariusza rozwoju. 

Rewitalizacja wi e si  tak e z licznymi trudno ciami, które nale y przeanalizowa  

i minimalizowa . G ównymi wyzwaniami zwi zanymi z rozbudow  obiektu 
w Konstancinie s : konieczno  zaspokojenia istniej cych potrzeb spo   hcynzce

poprzez m.in. stworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie  rozwoju gospodarczego 
w mie cie i w regionie, d enie do komunikowania si  w przejrzysty i zrozumia y 

sposób, a tak e respektowanie dziedzictwa historycznego. 
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Przeprowadzona analiza rynkowa pozwoli a na okre lenie mocnych i s abych stron 
Gminy Konstancin-Jeziorna, które sta y si  podstawow  proponowanej  strategii 

rozwoju. 

Mocne strony:

– Lokalizacja w bezpo rednim s siedztwie Warszawy,  
– Jedyna miejscowo  ze statusem uzdrowiska na Mazowszu, posiadaj ca 

infrastruktur  sanatoryjn  (placówki/pracownicy) 
– Wysoka rozpoznawalno  nazwy, kojarzona z wysok  jako ci  ycia
– Obecno  wa nych uczestników rynku opieki  
– Lokalizacja presti owej szko y mi dzynarodowej The American School
– Wyró niaj ca architektura i urbanistyka 
– Atrakcyjne tereny rekreacyjne - Park Zdrojowy 
– Zamo ni mieszka cy 
– Wysokiej jako ci inwestycje mieszkaniowe
– Rozbudowana opieka dla dzieci – pa stwowe i prywatne przedszkola i szko y 
– Przyjazne tereny zielone 

S abe strony 
– Lokalizacja, w niektórych sferach Warszawa staje si  posiadaj cym przewag  

konkurentem
– Problemy transportowe
– Niewielki rozmiar – ograniczony rynek nabywczy, ograniczony bud et 

gminny, ograniczona liczba potrzebnych hoteli, czy dzia aj cych na terenie 

gminy firm
– Brak realnych atrakcji turystycznych 
– Du e dysproporcje pomi dzy bogatymi a biednymi mieszka cami gminy 

Wysoka jako  ycia, przyjazne tereny zielone, wyj tkowa architektura i urbanistyka 
to z pewno ci  mocne strony Konstancina-Jeziorny jednak jego miejsce w regionie 

determinuje tak e blisko  stolicy,  w której koncentruj  si  potencja y biznesowy, 
us ugowy i mieszkalny. Kolejnym naturalnym  konkurentem Konstancina w zakresie 
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przyci gania nowych inwestycji biznesowych jest rozwijaj ce si  i pozyskuj ce 
nowych mieszka ców Piaseczno. 

3. Zaproponowana strategia rozwoju

Specjali ci Nelson Inspires zdefiniowali trzy najwa niejsze (z punktu widzenia gospodarki) 

obszary stanowi ce podstaw  optymalnego programu przestrzennego dla terenu 

dawnej Papierni: „Rekreacja i sp dzanie wolnego czasu” („Chic & Leisure”), 
„Firmy z sektora M P”(SME business) oraz „Zdrowie 

i piel gnacja” („Health & Care”). 

Obszar „Rekreacja i sp dzanie wolnego czasu” („Chic & Leisure”): ze wzgl du 
na rosn cy poziom ycia, wzrost zainteresowania dzia alno ci  zwi zan  

z organizacj  imprez (bran a MICE), coraz wi ksz  popularno  turystyki zakupowej 
i  wyjazdy do specjalistycznych centrów handlowych, a tak e ograniczon  ofert  

w zakresie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. 

Obszar „Zdrowie i piel gnacja” („Health & Care”): z uwagi na uzdrowiskowy 
charakter Gminy Konstancin-Jeziorna, aktualn  ofert  miejscowo ci, w której 

mieszcz  si  o rodki sanatoryjne, a tak e do wiadczenie w dziedzinie opieki 
zdrowotnej czyli elementy specyficzne dla lokalizacji oraz starzej c  si  populacj  

i rosn cy poziom ycia czyli trendy obserwowane na rynku UE.

„Firmy z sektora M P” (SME business): ze wzgl du na ograniczon  liczb  
przedsi biorstw w mie cie, rosn ce zainteresowanie bran  MICE, zapotrzebowanie 

na nowe miejsca pracy, brak oferty dla powstaj cych podmiotów, jak równie  
zapotrzebowanie na rozwi zania obejmuj ce ca y cykl istnienia firmy. 

Wszystkie zaproponowane  elementy s  zgodne z d ugoterminow  (gospodarcz ) 

strategi   rozwoju Konstancina-Jeziorny. 
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4. Program przestrzenny

Jak wynika z przeprowadzonych Warsztatów Urbanistycznych Charrette, najbardziej 
praktycznym i realistycznym scenariuszem jest po czenie wymienionych wcze niej 

elementów. Zrównowa ona, multifunkcjonalna urbanistyka powinna by  priorytetem 
w planowanym zagospodarowaniu tego terenu. W ramach analizowanego terenu 

konieczne jest wprowadzenie ró norodnego przeznaczenia  (pomys  prowadzenia 
w Konstancinie-Jeziornie jednego rodzaju dzia alno ci jest niemo   ywil

do zrealizowania),  dzia ania komercyjne, handlowe, us ugowe oraz funkcjonowanie 
firm z sektora M P powinny stanowi  podstaw  dzia ania projektu; dodatkowy 

element powinny stanowi  budynki mieszkalne, us ugowe (administracyjne i inne) 
oraz rekreacyjne.

Miejsce to ma szans  od y  dzi ki, ró norodnym, niezale nym obiektom, mo e sta  

si  po czeniem centrum handlowego, o rodka hotelowo-rekreacyjno-
gastronomicznego oraz sportowo-wypoczynkowego.  Nelson Inspires rekomenduje 

stworzenie na tym terenie  m.in. „Rodzinnego Centrum Rozrywki”.  „Centrum 
rozrywki dla rodzin to niewielki park rozrywki skierowany do rodzin z ma ymi 

dzie mi i nastolatkami, oferuj cy atrakcje wewn trz i na zewn trz  powi zane 
ze sob  wspólnym elementem z np. parkiem tematycznym.”

W wyniku scalenia wszystkich tych atrakcyjnych elementów, powsta  mo e du e 

centrum rozrywki przyci gaj ce mieszka ców Warszawy, a tak e  turystów 
odwiedzaj cych stolic .

Zgodnie z planami powierzchnie rozrywkowe mog yby zosta  uzupe nione 

o przestrzenie biurowe, tj. centrum biznesowe odpowiadaj ce zarówno 
przedsi biorstwom na wst pnym etapie dzia alno ci (start up), jak i firmom redniej 

wielko ci o ustabilizowanej pozycji. 
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5. Warunki Inwestycyjne 

Ca kowita rozbudowa obiektu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 

mo e zaj  wiele lat. Wi e si  to z konieczno ci  podzielenia projektu na etapy. 
Obiekty powstaj ce w ramach ka dego etapu b d  jednak mog y z powodzeniem 

funkcjonowa  niezale nie, a w wyniku po czenia wszystkich elementów powstanie 
wyj tkowe miejsce, nowa wizytówka Konstancina- Jeziorny. Dzi ki scaleniu ró nych 

elementów mo liwe b dzie przyci gni cie zró nicowanych inwestorów, a ryzyko 
zwi zane z rozbudow  zostanie roz o one na wiele podmiotów.

Kluczowe czynniki sukcesu gwarantuj ce realizacj  omawianego projektu to: 

stworzenie dobrej sieci komunikacyjnej (drogowej i publicznej), wzmocnienie 
walorów rodowiska naturalnego, opracowanie odpowiedniego projektu 

zagospodarowania przestrzeni (MPZP), wykonanie pocz tkowych dzia a  
inwestycyjnych, dzi ki którym realizacja projektu stanie si  widoczna 

i nieodwo alna,  konsekwentna realizacja ogólnej wizji projektu, przyci gni cie 
mi dzynarodowych inwestorów, wdro enie oparte na realistycznych za o eniach, 

a tak e nieprzerwane pozyskiwanie wsparcia lokalnej spo eczno ci, przedstawicieli 
w adzy lokalnej i regionalnej i wreszcie biznesu, dla projektu. 

Ca y projekt powinien by  realizowany w modelu partnerskim. Potencjalnymi 
partnerami zainteresowanymi rozwojem mog  by  m.in. w adze gminy Konstancin-

Jeziorna i Województwa Mazowieckiego, firmy ju  dzia aj   ,atsaim eineret an ec
w adze i instytucje Miasta Sto ecznego Warszawa, jednostki zarz dzaj ce 

Uzdrowiskiem Konstancin-Zdrój, a tak e lokalne instytucje i firmy z sektora 
rehabilitacji i opieki. Ze wzgl du na rozpatrywany charakter inwestycji potencjalnych 

partnerów warto poszuka  tak e w ród inwestorów zagranicznych, zw aszcza 
mi dzynarodowych eksluzywnych sieci handlowych (Mc Arthur Glen); sieci 

hotelowych (Design Hotels, Van der Valk Hotels & Restaurants); firm developerskich 
(Van Roey, Peter Moyens) oraz sieci o rodków sportowych (Conrad Spaʼs & Fitnes, 

Nemo 33, Sportoase, David Lloyd sports & health clubs), czy podmiotów z sektora 
ochrony zdrowia.
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