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Koncepcja kształtowania przestrzeni publicznej w centrum 

miejscowości Przystajń – Rynek 

 

 

I. IDEA 

 

Celem projektantów było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, przyjaznej 

mieszkańcom; umożliwiającej wielofunkcyjne wykorzystanie placu; stanowiącej wizytówkę 

reprezentującą miejscowość i gminę. 

Założono, że plac stanowiący centrum małej miejscowości ma służyć przede wszystkim jego 

głównym użytkownikom - mieszkańcom gminy Przystajń.  W obrębie placu, wśród zieleni i 

wody, wykreowano przestrzenie kameralne,  sprzyjające spotkaniom i integracji miejscowych 

społeczności. 

Duża, wolna przestrzeń wielofunkcyjna (pozbawiona elementów małej architektury i mebli 

miejskich) pozwala na swobodną aranżację i organizację wydarzeń kulturalnych i związanych 

z życiem gminy (koncerty, obchody rocznicowe, imprezy wynikające z lokalnej inicjatywy 

mieszkańców). 

Zaproponowana nowa aranżacja rynku reprezentuje współczesny język architektoniczny, 

jednocześnie szanując istniejącą architekturą historyczną, poprzez zachowanie odpowiedniej 

skali, układu. Przyjęte rozwiązania formalne i estetyczne, wzmacniają istniejące powiązania 

(podłużny układ rynku łączący dwa najważniejsze obiekty- Sukiennice i Kościół p.w. św. 

Trójcy). 

Postawiono na proste formy, charakterystyczne dla estetyki współczesnej. 

 

II.STREFY FUNKCJONALNE 

 

STREFA REKREACYJNA 

Usytuowana została w północnej części rynku. Stanowi miejsce codziennego wypoczynku 

mieszkańców Przystajni. 

 

 



OGRÓDKI KAWIARNIANE 

Przewiduje się, że podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej przyciągnie większą ilość 

użytkowników placu i wygeneruje większe zapotrzebowanie na lokale małej gastronomi. W 

związku z planowanym wykorzystaniem części parteru sukiennic jako kawiarnie, 

przewidziano miejsce na letnie ogródki kawiarniane. 

 

PRZESTRZEŃ WIELOFUNKCYJNA 

Jednolicie ukształtowana przestrzeń Rynku  jest  placem  wielofunkcyjnym. Stanowi miejsce 

spotkań, okolicznościowych imprez i wydarzeń plenerowych, koncertów, festynów, a także 

targów.  Ma  zaspokoić  zapotrzebowanie funkcji informacyjnych,  ekspozycyjnych, 

kulturowych, rekreacyjnych, edukacyjnych  i gastronomicznych. 

 

 

III. ARCHITEKTURA PLACU 

 

MAŁA ARCHITEKTURA I MEBLE MIEJSKIE 

Zgodnie z przyjętą ideą zagospodarowania płyty rynku stworzono nowoczesną małą architekturę. 

Mieszczące się pasy siedzisk w strefie rekreacyjnej charakteryzują się prostą formą. Dzięki 

zastosowaniu zieleni tworzą przestrzeń kameralną dla mieszkańców. Zieleń znajduje się w donicach, 

które stworzone są z dwóch elementów. Część dolna została wycofana i podświetlona, dzięki czemu 

daje wrażenie lewitującej płyty. Pozostałe meble miejskie wykorzystują ten sam efekt. W donicach z 

drzewami ukryte są śmietniki, tworząc wyższą jakość przestrzeni publicznej.  Stojaki na rowery 

zaprojektowane są w formie prostych ram. 

 

PUNKT INFORMACYJNY 

Zaprojektowany punkt informacyjny stanowi zamknięcie płyty rynku. Wykonany jest z płyty 

granitowej w połączeniu ze szkłem. 

 

PRZYSTANEK 

Projektowany przystanek ma stanowić ikonę nowoczesnej architektury tego miejsca. Spełnia 

również funkcję punktu informacyjnego. 

 

POSADZKA PLACU 

Stworzona mozaika na płycie rynku nawiązuje do kultury łużyckiej, wykorzystując wzory 

wykonywane na naczyniach przez ludność przebywającą w tym okresie na terenie gminy.  



Efekt, osiągnięto dzięki użyciu płyt granitowych i kocich łbów w kolorze szarości. 

Uzupełnieniem całości stanowi oświetlenie wbudowane w posadzkę. Świecące pasy światła 

wkomponowane 

odcinkowo w sposób nieregularny. Dodatkowo zastosowano pasy oświetlenia montowanego 

pod ciągami siedzisk. 

 

 

IV. ZIELEŃ I WODA 

 

DRZEWA ISTNIEJĄCE 

Z zieleni istniejącej pozostawiono dwa istniejące drzewa znajdujące się od strony kościoła, 

dobrze zachowane i wpisujące się w nowo projektowany podłużny układ rynku. Przewidziano 

usunięcie drzew zlokalizowanych w pobliżu przystanku autobusowego, utrudniających 

widoczność i przesłaniające dominanty widokowe. 

 

ZIELEŃ PROJEKTOWANA 

Zgodnie z założeniem projektowym proponowana zieleń nadaje lekkość wprowadzając ruch i 

dynamizm. W tym celu  wybrano kilka odmian ozdobnej trawy, które będą znajdowały się w 

północnej części rynku tworząc zielone bariery od strefy komunikacyjnej. Zaproponowana 

zieleń w podłużnych donicach o wysokości 40 cm przysłoni miejsca parkingowe tworząc 

nowoczesną przestrzeń. Jesienią dodatkowym wzbogaceniem tej przestrzeni użytkowej jest 

kwitnienie traw i ich delikatny szum. 

 Wybrano trawy ozdobne typu: owies wiecznie zielony (Helictotrichon sempervirens), 

trzęślica modra (Molinia cerulea), rozplenica japońska (Pennisetum alopecuroide), ostnica 

mocna „Stipa tenuissima”.    

Od strony południowej zaproponowano drzewa typu klon pospolity Globosum.  o zeń. 

Niewielkie drzewa o bardzo regularnej, kulistej koronie, do 6m średnicy. Kolorystyka liści 

zmienia się od zielonych do żółtych. 

 

WODA 

W północno-zachodniej części rynku, przewidziano wprowadzenie wody, w formie 

podłużnego zagłębienia. Łączy strefę rekreacyjną z pozostałą przestrzenią rynku. 

 

 



  

V. KOMUNIKACJA 

 

Zgodnie z wytycznymi konkursu ulica między sukiennicami a rynkiem została wyłączona z 

ruchu kołowego (za wyjątkiem samochodów dostawczych i pojazdów uprzywilejowanych) i 

włączona w płytę rynku. Takie rozwiązanie nie tylko powiększyło przestrzeń placu, ale także 

ułatwiło dostęp do istniejących i nowo planowanych usług budynku sukiennic.  Od strony 

północnej rynku zaprojektowano 9 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce dla osoby 

niepełnosprawnej. Od strony południowej znajduje się zatoczka autobusowa. Projektowana 

organizacja ruchu na terenie opracowania zapewnia potrzeby komunikacyjne mieszkańców. 

 

VI. MATERIAŁY 

Do realizacji projektu przewidziano materiały naturalne. Zaplanowano posadzkę na placu z 

płyt granitowych o wymiarach 40x20 cm, a także z kocich łbów  w kolorze szarości. Mała 

architektura wykonana jest z połączenia drewna i stali. Tworząc spójną przestrzeń o 

nowoczesnym charakterze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI: 

 

 NAWIERZCHNIE: 

Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 

20/40 cm w kolorze szarym - PŁYTA PLACU :             980 m
2  

x200zł               =   196 000 zł
  

Nawierzchnia z kostki kamiennej ( KOCIE ŁBY)        320m
2
 x 80zł  =    25 6000zł 

Krawężniki kamienne o wymiarach 15x30 cm  150m x 30zł               =        4500 zł 

RAZEM:                     =    226 100 zł 

        

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY: 

Zagłębienie z wodą                                                                        43,20 m
2
 =   60 000 zł 

Stojaki na rowery:                 2 x 2000zł =     4000 zł 

Donice stalowe                 2 x 1200 zł              =      2400 zł 

Donice z koszami na śmieci               2 x 3500zł =     7000 zł 

Siedziska drewniane wykończone stalą :            3 x 2 000 zł =     6000 zł 

Oświetlenie w płycie placu              21 x 700 zł = 14 700 zł 

Donice z siedziskami drewnianymi wykończone stalą            2 x 8000zł   = 16 000 zł 

Kosze na śmieci                2 x 1000 zł =    2000 zł 

Punkt informacyjny           = 35 000 zł 

Przystanek autobusowy                      =  80 000 zł 

RAZEM:                   = 227 100zł 

 

ZIELEŃ 

Klon pospolity GLOBOSUM      4 x 180zł =    720 zł 

Trawnik                 64m
2
 x18zł =  1152 zł 

Trawa ozdobna- owies wiecznie zielony, 

 trzęślica modra, rozplenica japońska, ostnica mocna      = 2000zł 

RAZEM:             3872 zł 

 

ŁĄCZNY SZACOWANY KOSZT:                                                457 072 zł     


