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OD REDAKCJI. W bieżącym zestawie artykułów zebranych 
w Dziale „Warsztat urbanistyczny”, dominuje problematyka 
ochrony i udostępniania dziedzictwa kulturowego. Kiedy 
przed ponad siedmiu laty w uchwalonej wówczas ustawie 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadzone 
zostały podstawy prawne dla tworzenia nowej formy ochrony 
zabytków - parków kulturowych, wydawało się, że zacznie się 
je tworzyć w szerokim zakresie, by przyczynić się walnie do 
poprawy stanu i przede wszystkim znalezienia aktywnych 
form udostępnienia wielu zabytkowych kompleksów i ich 
otoczenia. 

Ale nadzieje te okazały się płonne: takich parków utworzono 
zaledwie kilkanaście, zaledwie dla kilku z nich opracowano 

pierwsze plany ochrony. Ich powstawanie nie jest łatwe, ale 
spodziewając się, że władze samorządowe wielu gmin zechcą 
z tego narzędzia korzystać dla zaktywizowania ochrony i udo-
stępniania dziedzictwa kulturowego na swoim terenie przed-
stawiamy doświadczenia w tej dziedzinie z Wilanowa i ze 
Srebrnej Góry. W pierwszym przypadku znajdują się one w fi-
nalnej fazie doprowadzenia do utworzenia parku i uchwale-
nia planu i przyniosły interesująca próbę wypracowania jego 
nowej formuły, a w drugiej taki park utworzono jako pierwsze 
tego typu przedsięwzięcie w kraju (o czym pisaliśmy w I to-
mie) oraz opracowano dlań zarówno plan ochrony jak i plan 
miejscowy. Prezentację tych doświadczeń uzupełniają propo-
zycje nowego ujęcia zorganizowania procesów rewitalizacji 
przestrzeni kulturowych w śródmieściach. 

W rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym Miasta 
Stołecznego Warszawy istotne miejsce zajmuje problematyka 
ochrony i rewitalizacji jego dziedzictwa kulturowego. Zarówno 
w strategii rozwoju stolicy jak i w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego określa się zasady 
ochrony i udostępniania zasadniczych komponentów dziedzic-
twa kulturowego miasta i m.in. planuje się utworzenie trzech par-
ków kulturowych, obejmujących zespół rezydencji wilanowskich, 
system dawnych fortyfikacji warszawskich oraz tereny dawnego 
osadnictwa na Bródnie. 

PROJEKT PLANU OCHRONY 
WILANOWSKIEGO 

PARKU 
KULTUROWEGO 

Janusz Korzeń

  WARSZTAT 
        URBANISTYCZNY

■Pałac królewski w Wilanowie
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Planowany do utworzenia Wilanowski Park obejmie rozległy kom-
pleks wilanowskich rezydencji z zespołem pałacowo-parkowym 
w Wilanowie - Morysinie, rezydencjami w Natolinie i Ursynowie 
oraz z Gucin Gajem i innymi zespołami zabytkowymi. Kompleks 
ten tworzy obok osi Saskiej i Stanisławowskiej trzecią pod wzglę-
dem znaczenia wielkoprzestrzenną kompozycję urbanistyczną 
Warszawy. Wyjątkowe wartości kulturowo-krajobrazowe i przy-
rodnicze terenów, które wchodzą w jego skład, spowodowały, że 
w 1994 r. Prezydent RP wprowadził zespół  pałacowo-parkowe 
w Wilanowie i Morysinie na listę Pomników Historii. 

Zespół ten stanowi zasadniczy element przygotowywanego do 
utworzenia od 2004 r. Parku, dla którego podstawowym narzę-
dziem wzmocnienia skuteczności ochrony i udostępniania walo-
rów krajobrazu kulturowego i zabytków, będzie opracowany na 
zlecenie Stołecznego Konserwatora Zabytków jego plan ochrony 
autorstwa zespołu ekspertów Fundacji Karkonoskiej z Jeleniej 
Góry. Układ i zakres projektu planu nawiązuje do „Zasad tworze-
nia parku kulturowego, zarządzania nim i opracowania  planu 
jego ochrony”, sporządzonych pod egidą Krajowego Ośrodka Ba-
dań i Dokumentacji Zabytków w 2005 r. i zaadoptowanych w zin-
dywidualizowanym ujęciu dla lokalnych uwarunkowań i potrzeb. 
Omawiany projekt w lipcu 2008 r. uzyskał pozytywną opinię Kon-
serwatora Zabytków, po czym po uwzględnieniu szeregu uwag 
z prowadzonych konsultacji został poddany aktualizacji w marcu 

2009 r. Obecnie trwa uzgodnienie stanowisk zainteresowanych 
stron w skomplikowanej strukturze stołecznych władz samorzą-
dowych i przygotowywane jest podjęcie stosownych uchwał 
Rady Stołecznej, dotyczących powołania Parku i zatwierdzenia 
jego planu ochrony.

POŁOŻENIE, POWIĄZANIA Z OTOCZENIEM I ISTNIEJĄCE 
ZAGOSPODAROWANIE 

Planowany Park położony jest na południu Warszawy, na znacz-
nym obszarze dzielnicy Wilanów i  we wschodniej części dzielnicy 
Ursynów. Leży on na Skarpie Warszawskiej, na jej odcinku od Ko-
ścioła św. Katarzyny po Lasy Kabackie, oraz u jej podnóża, na te-
renach położonych pomiędzy Al. Wilanowską i terenami Elektro-
ciepłowni „Siekierki” od północy, doliną Wilanówki od wschodu 
i zabudowaniami Powsina od południa. Tereny te powiązane są 
z najbliższym otoczeniem poprzez główne ciągi komunikacyjne 
tej części Warszawy: ulice Jana Sobieskiego, Wilanowską, Wiert-
niczą i Przyczółkową. Ich przyrodnicze powiązania z sąsiednimi 
obszarami stanowią ciągi Skarpy Warszawskiej oraz dolin Wila-
nówki i Potoku Służewieckiego, wiążących je z kompleksem La-
sów Kabackich, otwartymi terenami pobliskiego Konstancina 
oraz z zespołami terenów zieleni na północy.

■Waloryzacja środowiska kulturowego
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W obszarze Parku oraz  jego najbliższego otoczenia można wy-
dzielić pięć jednostek strukturalnych: Wilanów – Morysin; Ursy-
nów - Gucin Gaj – Wolica, Natolin, Powsinek – Powsin i Zawady 
- Kępa Zawadowska.  W obszarze pierwszej z nich dominują re-
zydencja pałacowo-parkowa w Wilanowie oraz tereny dawnej re-
zydencji filialnej w Morysinie, której pozostałości tworzą rezerwat 
leśny „Morysin”. Jednostkę tę dzieli na dwie  części jeziorko Wila-
nowskie, Kanał Sobieskiego i jeziorko Sielanka. W bezpośrednim 
sąsiedztwie rezydencji królewskiej powstaje w zachodniej części 
jednostki intensywna zabudowa „Miasteczka Wilanów”, z budyn-
kami mieszkalnymi o 4-5 kondygnacjach, stanowiąca nowy, wy-
raźnie obcy element w ukształtowanym historycznie krajobrazo-
wym otoczeniu królewskiego założenia rezydencjalnego. Nową 
dominantą przestrzenną jednostki staje się budowana tu Świąty-
nia Opatrzności Bożej. 

W obszarze drugiej z ww. jednostek dominują położone na Skar-
pie Warszawskiej, zespół pałacowo - parkowy Rozkosz oraz ko-
ściół Św. Katarzyny z cmentarzem. Towarzyszą mu pozostałości 
dawnego założenia parkowego Gucin Gaj, położone u podnóża 
Skarpy, a także zlokalizowany niedaleko zespół wielorodzinnej za-
budowy mieszkaniowej o znacznych gabarytach i wysokościach 
5-7 kondygnacji. W obszarze sąsiedniej jednostki wyróżnia się 
przede wszystkim zespół parkowo-pałacowy Natolin, którego za-
sadniczą część stanowi rezerwat przyrody „Las Natoliński”, a także 
rozległe tereny łąk. Współczesna zabudowa mieszkaniowa, w czę-
ści szeregowa, a w części  wysoka koncentruje się w zachodniej 
części tej jednostki. 

Dominującymi formami zagospodarowania terenów pozostałych 
dwóch jednostek, o zupełnie innym charakterze niż wcześniej opi-
sane, są największy powierzchniowo na terenie Parku obszar łąk 
oraz zwarty zespół niskiej zabudowy mieszkaniowej, położony 
nad jeziorkiem Powsinkowskim. Poza tym zespołem występuje tu 
także zabudowa usługowa, tereny produkcji, baz i  składów oraz 
rozproszone układy zabudowy jednorodzinnej i gospodarstw rol-
nych. Charakterystycznymi elementami zagospodarowania tych 
jednostek są ponadto starorzecza Wilanówki oraz jeziorka Powsin-
kowskie, Pod Morgami i Staw Zawadowski. 

W ramach analiz i studiów istniejącego stanu zagospodarowania 
oraz waloryzacji środowiska kulturowego i przyrodniczego tere-
nów planowanego Parku i jego otoczenia, poprzedzających wła-
ściwe prace planistyczne na projektem jego planu ochrony, wy-
znaczono obok podziału na ww. 5 jednostek strukturalnych także 
4 podstawowe jednostki i 49 zespoły architektoniczno – krajobra-
zowych. Jednostki są tożsame z charakterystycznymi czterema, 
pasmowo rozciągającymi się tu jednostkami morfologicznymi, 
jedną, związaną ze Skarpą Warszawską i 3, związanymi z poszcze-
gólnymi terasami zalewowymi doliny Wisły. Z kolei zespoły, wśród 
których 34 położonych jest w obszarze planowanego Parku, a 15 
w jego otoczeniu, tworzą podstawową strukturę przestrzeni ca-
łego kompleksu. 

WALORYZACJA ZASOBÓW ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

Opracowanie waloryzacji środowiska kulturowego i przyrodni-
czego terenów planowanego Parku wraz z jego bezpośrednim oto-
czeniem służyło przede wszystkim zaproponowaniu jego układu 
przestrzennego i granic. Przyjęto, że w jego obrębie znajdzie się 
cała, historycznie ukształtowana, wielkoprzestrzenna kompozy-
cja krajobrazowa wilanowskiego kompleksu rezydencjonalnego, 
w skąd której wchodzą rezydencja wilanowskia z zabudowaniami 
pobliskiego folwarku i z parkiem w Morysinie oraz zespół filialnych 
założeń pałacowo-ogrodowych w Gucinie, Ursynowie i Natolinie, 
rozlokowanych przede wszystkim w obrębie Skarpy Warszawskiej.  

Te wszystkie założenia, usytuowane w miejscach bardzo atrakcyj-
nych krajobrazowo, połączone ze sobą kompozycyjnie, widokowo 
i funkcjonalnie, tworzą wielkie dzieło polskiej sztuki ogrodowej 
o wyjątkowej wartości artystycznej.

W omawianym kompleksie rezydencji i w ich otoczeniu wskazać 
należy na  szczególną koncentrację walorów kulturowo – przyrod-
niczo - krajobrazowych, którą cechują następujące wartości:

 • zachowanie  pierwotnej kompozycji przestrzennej, która uległa 
nieznacznym przekształceniom;
 • jednorodność  stylowa i posiadanie  czytelnych i zharmonizowa-
nych ze sobą historycznych nawarstwień;
 • należyte  wyeksponowanie  w przestrzeni miejskiej i krajobrazie, 
 • zaprojektowanie przez wybitnych twórców, architektów, plani-
stów, architektów krajobrazu i ogrodników;
 • dobry w większości stan zachowania, w części tylko wymagający 
rekonstrukcji lub odnowy, poddawany kompleksowym pracom  
konserwatorskim.

Cały kompleks posiada także następujące, reprezentatywne i cha-
rakterystyczne cechy:

 •modelowe wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych 
terenu dla stworzenia tu, sukcesywnie kształtowanej i pielęgno-
wanej wielkoprzestrzennej kompozycji krajobrazowej, w harmo-
nijny sposób łączącej komponenty środowiska przyrodniczego 
i kulturowego i ujmującej dojrzałe formy jej ukształtowania urba-
nistyczno - architektonicznego, częściowo pochodzące z epoki 
baroku i przede wszystkim z epok romantyzmu i klasycyzmu; 
 • zachowanie charakterystycznych dla pierwotnej, barokowej 
kompozycji założenia krajobrazowego w Wilanowie jej osiowej 
kompozycji oraz utrzymanie trwałych, krajobrazowych powiązań 
z rezydencjami filialnymi, powstałymi w późniejszych epokach, 
z ich stylistycznymi odrębnościami, w części tylko zniekształco-
nymi lub zdegradowanymi wskutek postępującej urbanizacji; 
 • zachowanie w wysokim stopniu pierwotnie ukształtowanej, 
spójnej kompozycji przestrzennej głównych zespołów zabytko-
wych z ich historycznie ukształtowanymi sylwetami, tworzących 
integralne części całego kompleksu, stanowiącego przykład har-
monijnych przekształceń w długoletniej perspektywie funkcjo-
nowania dawnego majątku ziemskiego. 

WALORYZACJA ZASOBÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Wybitnym walorom kulturowym terenów planowanego Parku 
towarzyszą nie mniej wartościowe walory przyrodnicze. Najbar-
dziej wyrazisty element przestrzenny w ich krajobrazie stanowi 
fragment Skarpy Warszawskiej, dominującej nad ich zachodnią 
częścią. Skarpa stanowi istotny korytarz ekologiczny tej części 
Warszawy, wzmocniony istnieniem trzech wartościowych założeń 
parkowych, w części chronionych jako rezerwaty przyrody. Tworzy 
ona wraz z nimi oraz drugim, ważnym korytarzem ekologicznym - 
ciągiem łąk i pól, położonych pomiędzy Powsinem, jeziorkami Po-
wsinkowskim i Wilanowskim oraz doliną Wilanówki, podstawowe 
elementy Systemu Przyrodniczego Warszawy, chronione w formie 
obszaru chronionego krajobrazu oraz trzech rezerwatów przy-
rody. System ten został ostatnio rozbudowany o Obszary  Specjal-
nej Ochrony Natura 2000, obejmujących rezerwaty „Morysin” oraz 
„Las Natoliński” 

W ramach przeprowadzonych prac analityczno - studialnych nad 
waloryzacją zasobów środowiska przyrodniczego wskazano na 
następujące reprezentatywne i charakterystyczne cechy krajo-
brazu przyrodniczego tych terenów:

 •modelowe wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych 
ich położenia nad wielką rzeką i ich wyróżniających się ich ele-
mentów dla stworzenia tu wielkoprzestrzennej kompozycji kra-
jobrazowej, m.in. związanej z wyeksponowaniem skarpy nad-
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■Waloryzacja środowiska przyrodniczego

rzecznej oraz rozległych, otwartych przestrzeni doliny Wisły;
 •modelowe wykorzystanie ww. walorów także dla stworzenia 
tu kompozycji o wzrastających wartościach jej komponentów 
przyrodniczych, umożliwiającej utrzymanie wysokiego stopnia 
naturalności oraz naturalnego układu cieków wodnych, wspo-
maganego przez  komponowany system melioracji oraz układ 
otwartych przestrzeni łąk i łęgów.

USTALENIA STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH

Dla właściwego przygotowania rozwiązań, zawartych w projekcie 
planu ochrony Parku, istotne znaczenie miała analiza ustaleń, za-
wartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego M. St. Warszawy, uchwalonym w październiku 
2006 r. Podstawą przyjętych w nim zasad kształtowania struktury 
przestrzennej i krajobrazu tej części miasta jest generalne zało-
żenie, że będzie ono służyć poprawie jej jakości urbanistycznej 
i ochronie środowiska kulturowo-przyrodniczego. W powiązaniu 
z wyodrębnionymi w obszarze Wilanowa i w części wschodniej Ur-
synowa podstawowymi strefami funkcjonalnymi, miejską i przed-
miejską, wskazane zostały w studium:

 • centrum dzielnicy Wilanów, zlokalizowane u zbiegu ulic Alei Wi-
lanowskiej, Wiertniczej i Przyczółkowej i położone na zachód od 

rezydencji królewskiej; 
 • tereny strefy miejskiej, w skład których wchodzą już ukształ-
towane zespoły przede wszystkim jednorodzinnej zabudowy 
mieszkaniowej i częściowo usługowej, położone w północno 
– zachodniej części obszaru (na północ od Alei Wilanowskiej), 
a także realizowane obecnie „Miasteczko Wilanów”, z wieloro-
dzinną  zabudową mieszkaniową;
 • tereny strefy przedmieść, w części już ukształtowane (są to m.in. 
zespoły zabudowy jednorodzinnej i usługowej, położone na 
skraju Skarpy Warszawskiej, Osiedle Powsinkowskie i znaczne 
fragmenty Zawad), a także tereny dopiero planowane do realiza-
cji (u podnóża Skarpy, od Gucin – Gaju po Powsin);
 • tereny zieleni, na które składają się jej ciągi, związany ze Skarpą 
(z m.in. parkami Roskosz i w Natolin) i drugi, związany z Wila-
nówką, Jeziorkami Powsinkowskim i Wilanowskim oraz Rowem 
Powsińskim (z m.in. z parkami przy rezydencji królewskiej i na 
Morysinie). 

Dla  ochrony wartości zabytkowych i kulturowych omawianych 
terenów wskazane zostały w studium obszary i obiekty, objęte 
prawną ochroną, a także rozległa strefa ochrony krajobrazu kul-
turowego w obszarze Wilanowa i na skraju wschodnim Ursynowa, 
której obszar pokrywa się w zasadzie w pełni z obszarem planowa-
nego Parku. Ten wysoki stopień spójności pomiędzy ustaleniami 



87 PRZEGLĄD URBANISTYCZNY/TOM II/10

WARSZTAT URBANISTYCZNY – OCHRONA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

studium i projektu planu ochrony wynika z uwzględnienia w trak-
cie finalnych prac nad studium wyników ówcześnie prowadzo-
nych prac przygotowawczych do utworzenia Parku.

Ważne ustalenia studium dotyczą zakładanej w rejonie Wila-
nowa i wschodniej części Ursynowa rozbudowy istniejącego tu 
układu ulic głównych i zbiorczych oraz budowy w ich obszarze 
m. in. odcinka Trasy Mostu Południowego (jako drogi ekspreso-
wej - części Obwodnicy Ekspresowej Warszawy), a także nowej 
ulicy głównej w centralnej części Wilanowa ( tj. ul. Płaskowickiego 
jako przedłużenia ul. Vogla w stronę Skarpy Warszawskiej) i no-
wych ulic zbiorczych w zachodniej i wschodniej części Wilanowa 
oraz w wschodniej części Ursynowa, a także  trasy tramwajowej 
„Banacha - Wilanów”, przebiegającej m.in. w ulicach Sobieskiego 
i Rzeczpospolitej do pętli przy ul. Pałacowej.

Obszar opracowania objęty jest w ponad 1/3 ustaleniami obo-
wiązujących na terenie przyszłego Parku miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Plany te wykonane zostały 
dla północno-zachodniej i wschodniej części Wilanowa, obejmu-
jącej wsie Zawady i Kępa Zawadowska. Nie opracowano dotąd 
planów miejscowych dla jego centralnej części, obejmującej m.in. 
całe założenie parkowo-pałacowe w Wilanowie z jego bezpośred-
nim, zachodnim przedpolem i Morysinem oraz otwarte obszary 
łąk, pól uprawnych i rozproszonej zabudowy jednorodzinnej, po-
łożone pomiędzy ul. Przyczółkową od zachodu i Wilanówką od 
wschodu. 

W ustaleniach ww. planów miejscowych zakłada się m.in. zmiany 
w dotychczasowym przeznaczeniu terenów, umożliwiające m. in. 
zrealizowanie:

 • dużego zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na 
znacznym areale terenów, położonych na zachodnim przedpolu 
założenia parkowo-pałacowego w Wilanowie (rozpoczęto tu już 
realizację tzw. „Miasteczka Wilanów”);
 • dużego kompleksu usługowego przy ul. Przyczółkowej, naprze-
ciwko Osiedla Powsinkowskiego; 
 • zespołów jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej pod Skarpą 
Warszawską;
 • realizację południowej obwodnicy miasta (dla przygotowa-
nia tej inwestycji prowadzone są obecnie prace studialno 
– programowe).

Powyższe ustalenia przyjęto w pracach nad planem ochrony 
Parku jako obowiązujące, natomiast dla terenów nie objętych 
jeszcze planami miejscowymi wypracowane zostały szczegó-
łowe ustalenia dla ochrony walorów kulturowych, przyrodniczych 
i kształtowania krajobrazu w przyjętej strukturze zespołów archi-
tektoniczno-krajobrazowych, a także wytyczne dla ww. planów. 
Ustalenia te wskazano również dla pozostałych terenów Parku, ze 
wskazaniem potrzeby ich uwzględnienia przy aktualizacji planów 
już opracowanych.

STRUKTURA PLANU OCHRONY

W strukturze projektu planu ochrony zostały wydzielone 7 części, 
w których kolejno zostały sformułowane:

 • cele ochrony krajobrazu kulturowego i zabytków oraz pro-
wadzenia zróżnicowanych polityk ich ochrony, udostępnienia 
i zagospodarowania; 
 • zasady ochrony walorów kulturowych, przyrodniczych i kształ-
towania krajobrazu (określone dla struktury jednostek i zespołów 
architektoniczno-krajobrazowych); 
 • ustalenia dla ochrony walorów kulturowych, przyrodniczych 
i kształtowania krajobrazu i wytyczne dla miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego (określone dla takiej sa-

mej jw. struktury i stanowiące zasadniczy, stanowiący element 
planu); 
 •wytyczne dla udostępniania Parku dla turystyki i rekreacji; 
 •wytyczne dla form i zasad zarządzania Parkiem; 
 •wytyczne dla rozwiązywania konfliktów i ograniczania 
zagrożeń; 
 •wytyczne dla wdrażania, promowania i monitorowania realizacji 
planu ochrony.

Części tekstowej projektu planu towarzyszy „Rysunek planu 
ochrony - wytyczne dla ochrony, udostępniania i zagospodarowa-
nia Parku”, opracowany w podstawowej skali 1:5000, w 4 sekcjach, 
i wskazujący przestrzenne lokalizacje dla podstawowych ustaleń 
planu. 

CELE OCHRONY, UDOSTĘPNIENIA I ZAGOSPODAROWANIA 
ZASOBÓW DZIEDZICTWA I ZASADY PROWADZENIA 
ZRÓŻNICOWANYCH POLITYK DLA ICH WDRAŻANIA

W przyjętych podstawowych założeniach projektu wskazuje się 
na to, że powołanie Parku ma służyć wzmocnieniu skuteczności 
ochrony  i udostępniania walorów krajobrazu kulturowego i zabyt-
ków, znajdujących się na jego terenie, w tym zwłaszcza rezydencji 
wilanowskiej i jej historycznych filii wraz z ich powiązaniami kom-
pozycyjnymi i widokowymi i najbliższym otoczeniem. Z tymi ele-
mentami będzie się harmonizować współczesne i przyszłe zmiany 
tego obszaru, związane z intensywnie przebiegającymi procesami 
urbanizacyjnymi, jakie mają tu miejsce. Dla ochrony krajobrazu 
kulturowego i zabytków przyjmuje się: 

 • zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finan-
sowych dla trwałego zachowania walorów krajobrazu kultu-
rowego i zabytków oraz ich zagospodarowania, utrzymania 
i udostępnienia; 
 • zapobieganie zagrożeniom dla stanu ww. walorów i wartości 
zabytków; 
 • uwzględnianie zadań związanych z ochroną krajobrazu kulturo-
wego i zabytków w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym oraz przy planowaniu ochrony zasobów i kształtowaniu 
środowiska.

Dla realizacji sformułowanych powyżej celów ochrony krajo-
brazu kulturowego i zabytków i określenia zasad wypracowania 
zróżnicowanych polityk ochrony i zagospodarowania terenów 
Parku przyjęta została jego strefowa struktura. Tworzą ją dwie 
strefy ochrony konserwatorskiej (wzmożona i czynna), dwie strefy 
ochrony krajobrazowej (wzmożona i czynna) oraz strefa kształto-
wania terenów intensywnego i ekstensywnego zagospodarowa-
nia. W obrębie ww. stref zakłada się: 

 •w strefie I wzmożonej ochrony konserwatorskiej - utrzymanie 
i wzmocnienie ochrony zabytkowych obiektów i obszarów, tere-
nów zieleni komponowanej oraz ich otoczenia, ujętych w reje-
strze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dotyczyć ma ona 
obiektów i obszarów o zachowanej, czytelnej formie i treści kul-
turowej, wymagających zabiegów konserwatorskich dla ich za-
chowania i utrwalenia, przy dopuszczeniu ewentualnego wpro-
wadzenia  korekt warunków eksponowania lub dopełnienia ich 
układu); 
 •w strefie II czynnej ochrony konserwatorskiej - utrzymanie 
i wzmocnienie ochrony obiektów i obszarów o istotnych war-
tościach historycznych i  zabytkowych, kompozycyjnie powią-
zanych z elementami zabudowy współczesnej lub dawnej, dys-
harmonijnie przekształconej (dotyczyć ma ona obiektów oraz 
obszarów o zaburzonej formie lub treści kulturowej, wymagają-
cych działań na rzecz ich rewaloryzacji, rekonstrukcji, integracji 
oraz prowadzenia zabiegów konserwatorskich dla zachowania 
i wyeksponowania walorów  zabytkowych);
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 •w strefie III wzmożonej ochrony krajobrazowej - utrzymanie 
i wzmocnienie ochrony obszarów, stanowiących podstawowe 
elementy miejskiego systemu terenów chronionych jako rezer-
waty  przyrody (wymagających prowadzenia zintegrowanych 
działań ochronnych środowiska przyrodniczego i kulturowego); 
 •w strefie IV czynnej ochrony krajobrazowej - objęcie ochroną 
obszarów wzmacniających miejski system terenów chronionych 
jako Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000 i powiązane z nimi 
obszary chronionego krajobrazu (wymagających prowadzenia 
zabiegów pielęgnacyjnych i uprawowych w zakresie zieleni, go-
spodarki leśnej i rolnej oraz planowanych do przekształcenia wg 
ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego); 
 •w strefie V kształtowania krajobrazu terenów intensywnego 
zagospodarowania - kształtowanie współczesnego krajobrazu 
strefy w obrębie  terenów z przeważającym, współczesnym za-
inwestowaniem w powiązaniu kompozycyjnym i funkcjonalnym 
z obszarami poddanymi ochronie oraz w obrębie obszarów pla-
nowanych do  przekształcenia, zgodnie z ustaleniami obowią-
zujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego, ich zmian i planów opracowanych zgodnie z wytycznymi 
z planu ochrony Parku (skala, charakter i kompozycja lokalizo-
wanych w strefie tej obiektów i ich zespołów powinny być zhar-
monizowane z istniejącymi w ich bezpośrednim sąsiedztwie 

zabytkowymi zespołami rezydencjonalnymi i ich powiązaniami 
krajobrazowymi, przy zastosowaniu odpowiednich parametrów 
intensywności i wysokości oraz architektoniczno-krajobrazo-
wych form kształtowania zabudow.

USTALENIA  DLA OCHRONY WALORÓW KULTUROWYCH, PRZY-
RODNICZYCH I KRAJOBRAZU ORAZ ICH UDOSTĘPNIANIA 

Zasadniczą częścią projektu planu ochrony jest rozbudowane ze-
stawienie tabelaryczne, w którym wskazane zostały w podziale na 
34 zespoły architektoniczno-krajobrazowe szczegółowe ustalenia, 
dotyczące działań i zadań w dziedzinie ochrony i udostępniania za-
sobów kulturowych i przyrodniczych Parku oraz zagospodarowania 
jego terenów. Poprzedzone zdefiniowaniem zasadniczych kierun-
ków (form) działań w ww. zakresie, obejmujących je jako: konser-
wację, integrację, rekonstrukcję, rekompozycję oraz kontynuację 
i kreację. Poniżej  charakteryzuje się ww. kierunki działań,:

 • konserwacja to działania zmierzające do zachowania i utrzyma-
nia stanu zabytkowych obiektów, obszarów lub ich zespołów;
 • integracja to  działania  zmierzające do przywrócenie historycz-
nej postaci danego obiektu lub obszaru, stosowane na terenach 
o naruszonych w pewnych zakresach ich walorach;
 • rekonstrukcja to  działania właściwe dla obiektów i obszarów, 

■Rys. planu ochrony – wytyczne dla ochrony udostępniania i zagospodarowania Parku
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Plan ochrony Wilanowskiego Parku Kulturowego sporządzony zo-
stał przez zespół w składzie: Janusz Korzeń i Zbigniew Myczkowski 
(koordynatorzy), Małgorzata Kaczyńska, Krzysztof Korzeń i Marta 
Wielochowska

charakteryzujących się potencjalnie znacznymi walorami, które 
uległy częściowej lub znacznej dewastacji
 • rekompozycja  to działania właściwe dla obszaru, w którym za-
chodzi potrzeba stworzenia odpowiedniego sąsiedztwa dla tere-
nów szczególnie cennych;
 • kontynuacja i kreację to działania w obrębie terenów współ-
czesnego zainwestowania, powiązane z zachowaniem tra-
dycyjnych form, elementów i układów lub nawiązywania do 
nich w przypadku tworzenia nowych zespołów i obiektów 
zagospodarowywania.  

Powyższe kierunki (formy) działań zostały przyporządkowane od-
powiednim zespołom architektoniczno – krajobrazowym, jakie 
wyodrębniono w obszarze Parku i następnie rozwinięte przy okre-
śleniu zadań ochronnych, których realizacja ma służyć ochronie 
walorów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych terenów 
Parku i które określono jako: 

 • a - utrzymanie stanu zachowania, konserwację, dążenie do nie-
naruszalności istniejącej substancji i układu przestrzennego oraz 
inne możliwe działania dla utrzymania stanu istniejącego w na-
wiązaniu do stanu historycznego;
 •b - scalenie kompozycji w nawiązaniu do historycznego układu 
przestrzennego (z dopuszczeniem zastosowania elementów 
i form współczesnych) oraz uczytelnienie układu, dążenie do 
uzyskania klarowności jego wyrazu architektonicznego i stanu 
układu przestrzennego w nawiązaniu do stanu historycznego;
 • c - uporządkowanie, usuwanie elementów przypadkowych, 
niezgodnych z elementami historycznego rozwoju układu prze-
strzennego, uzupełnienie elementów brakujących (np. budynków, 
drzew czy zespołów zieleni, elementów detalu urbanistycznego 
– na podstawie specjalistycznych ocen stanu zagospodarowania, 
zawartych w odpowiednich studiach konserwatorskich), w na-
wiązaniu do stanu historycznego układu przestrzennego (z do-
puszczeniem zastosowania elementów i form współczesnych);
 • d - odtwarzanie elementów potwierdzonych lub znanych w na-
wiązaniu do stanu historycznego obiektów i układu przestrzen-
nego, odtwarzanie zespołów lub elementów przez analogie 
i porównania w nawiązaniu do ich stanu historycznego (z do-
puszczeniem zastosowania elementów i form współczesnych); 
 • e - zaznaczenie elementów, miejsc i form znanych w nawiązaniu 
do stanu historycznego obiektów i układu przestrzennego (z do-
puszczeniem zastosowania elementów i form współczesnych);
 • f - usuwanie małych elementów i obiektów obcych, degradu-
jących układ i niezgodnych z historycznym rozwojem układu 
przestrzennego;
 • g - usuwanie  elementów jw., ale o dużej skali;
 • h - wprowadzenie elementów nowych, z zaleceniem stosowa-
nia elementów i form współczesnych, nawiązujących do trady-
cyjnych układów przestrzennych lub form architektonicznych 
na zasadzie twórczej kontynuacji tych form,  jednak ze znacz-
nym udziałem kreacji pro-krajobrazowej i pro-konserwatorskiej 
– w przypadku istnienia stosownych potwierdzeń badawczych 
i studialnych w stosunku do fragmentów terenu lub utrwalonej 
postaci architektonicznej.

We wspomnianym zestawieniu, obejmującym „Wytyczne dla 
kierunków i zadań szczegółowych dla ochrony, udostępniania 
i zagospodarowania jednostek architektoniczno-krajobrazowych, 
wydzielonych w obszarze parku oraz dla planów miejscowych”  
zostały określone:

 • kierunki i zadania szczegółowe dla ochrony obiektów   zabytko-
wych i kształtowania  ich otoczenia,
 • kierunki i zadania szczegółowe dla ochrony obiektów  przyrod-
niczych i kształtowania ich otoczenia,
 • zasady udostępniania obiektów zabytkowych  i przyrodniczych,
 •wytyczne dla projektów miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego lub ich zmian (aktualizacji).

Warunkiem uwzględnienia ww. kierunków i zadań w projektach 
nowych planów miejscowych, po uprawomocnieniu się uchwały 
o zatwierdzeniu planu ochrony, jest ich wprowadzenie do tych 
projektów przed uzyskaniem kompletu uzgodnień i opinii i wy-
łożeniem do publicznego wglądu. W przypadku planów już ist-
niejących, uchwalonych bez uwzględnienia przyjętych w pla-
nie ochrony wytycznych, mogą one być do nich wprowadzone 
w zgodnym z wymogami ustawy z 23 marca 2003 r., o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym trybie dokonania 
ich zmian, po opracowaniu okresowej oceny aktualności tych 
planów.

POZOSTAŁE WYBRANE WYTYCZNE 

Pozostałe, wskazane w projekcie planu wytyczne dotyczą  udo-
stępniania Parku dla turystyki i rekreacji, form i zasad zarządzania 
Parkiem,  rozwiązywania konfliktów i ograniczania zagrożeń oraz 
wdrażania, promowania i monitorowania realizacji planu ochrony. 
W pierwszym ich zestawie podkreśla się, że  dla obiektu o szcze-
gólnym znaczeniu dla turystyki i rekreacji w obszarze Parku, ja-
kim jest Muzeum Pałac w Wilanowie niezbędna jest  rozbudowa 
obsługującej go infrastruktury turystycznej (przede wszystkim 
parkingów, sklepów z pamiątkami oraz punktów gastronomicz-
nych), a także przestrzeni potrzebnej do rozszerzenia działalności 
kulturalnej i oferty edukacyjnej Muzeum. Funkcje te może  pełnić 
obszar przedpola pałacowego i otoczenie d. folwarku. Ważne dla 
rozwoju Muzeum jest też udostępnienie i umiejętne wykorzysta-
nie zabytkowego parku i jednocześnie rezerwatu przyrodniczego 
„Morysin”, przy uwzględnieniu zasad zintegrowanej ochrony śro-
dowiska przyrodniczego i wartości kulturowych.  Zasadnicze zna-
czenie dla udostępnienia poszczególnych, najbardziej interesują-
cych dla turystów zabytkowych obiektów Parku będzie też mieć 
rozbudowa istniejącego systemu ścieżek spacerowych i rowero-
wych oraz ich odpowiednie zagospodarowanie, m.in. wyposaże-
nie w urządzone miejsca wypoczynku, a także wykorzystanie ist-
niejącego tu zespołu jeziorek i Wilanówki. 

Zarządzaniem Parku zajmować będzie się jako ustawowo wyma-
gana wyodrębniona w strukturze Stołecznego  Konserwatora Za-
bytków jednostka organizacyjna, której podstawowym zadaniem 
będzie opracowanie programu wdrażania planu jego ochrony, 
a zwłaszcza w początkowej fazie zebranie i analiza wszelkich in-
formacji, mogących wpłynąć na zakres merytoryczny opraco-
wania tego dokumentu. Jednym z jego elementów winno być 
zainicjowanie,  wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym obowiązku przystąpienie do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub 
planów) dla terenów Parku, nie objętych jeszcze  ustaleniami pla-
nów w okresie trzech miesięcy od daty ustanowienia takiego obo-
wiązku. Termin opracowania  takiego  planu nie jest ustawowo 
określony i zależy od decyzji władz samorządowych. W obecnej 
sytuacji dla ok. 40 % obszaru Parku dysponuje się planami miej-
scowymi, dla pozostałej części Parku plany takie należy opraco-
wać uwzględniając wytyczne z planu ochrony. □


