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Streszczenie  

Punktem wyjścia do opracowania pogłębionej diagnozy w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej była  Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Miasta Żyrardowa cz. II – analiza w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej, środowiskowej, technicznej i zabytkoznawczej. Jednym z elementów, który 

istotnie wpływał na wyznaczenie obszaru rewitalizacji był zasięg przestrzenny pomnika 

historii XIX-wiecznej Osady Fabrycznej  oraz fakt występowania na tym obszarze wielu 

cennych obiektów zabytkowych oraz układów urbanistycznych wpisanych do Gminnej 

Ewidencji Zabytków. Układ urbanistyczny obszaru rewitalizacji ukształtowany został 

w drugiej połowie XIX w. poprzez plany i działania ówczesnych właścicieli zakładów 

włókienniczych K. Hiellego i K. Dittricha. W przestrzeni obszaru obecne są dawne osie 

kompozycyjne i osie urbanistyczne wyznaczające podział strukturalno-funkcjonalny 

obszaru. Zgodnie z przyjętą koncepcją główna droga (ul. 1 Maja) rozdzielała strefę 

przemysłową od mieszkaniowej, która została uzupełniona o usługi dla mieszkańców, 

a także wypełniona została zielenią odgrywającą istotne założenia tworzonego miasta. 

Pierwotnie przypisane funkcje do obiektów i przestrzeni są w dużej mierze kontynuowane 

na obszarze rewitalizacji, co potwierdza przeprowadzona analiza typu zabudowy. 

Największe przekształcenia dotyczą budynków na obszarze poprzemysłowym, gdzie 

obecnie wprowadzone są funkcje mieszkaniowe i usługowe. Poza typem zabudowy 

przeanalizowana została również wysokość budynków. Pod tym względem na obszarze 

zlokalizowane są obiekty zaburzające percepcję historycznego układu osady.  

W dalszej części opracowania omówione zostały rodzaje i struktura przestrzeni 

publicznych. Analiza wskazała na konieczność przeprowadzenia działań 

rewaloryzacyjnych odcinków brzegów rzeki Pisi Gągoliny, dzięki którym możliwe będzie 

udostepnienie tych terenów mieszkańcom. Uporządkowania i przekształceń wymagają 

również tereny wokół Stawu Górnego oraz przestrzenie ogólnodostępne na terenie 

Bielnika. Elementem podkreślającym strukturę przestrzeni publicznych w części 

mieszkaniowej osady mogłoby być wprowadzenie i uzupełnienie alei i szpalerów drzew. 

Zidentyfikowanym, ale niewykorzystywanym potencjałem jest również dawna bocznica 

łącząca dworzec kolejowy z terenem Centrali i Bielnika.  

Analiza w zakresie transportu i komunikacji wskazała na główne problemy, do których 

można zaliczyć zły bądź średni stan nawierzchni dróg i chodników w prawie połowie 

przypadków. Część ulic wymaga zmiany organizacji ruchu bądź zastosowania elementów 

poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Analiza wykazała, że dostępność do 

przystanków komunikacji publicznej jest dobra.  Najistotniejszym problemem w tym 

zakresie jest niewystarczająca dostępność do miejsc parkingowych, dotyczy to zarówno 

części mieszkalnej obszaru jak i terenów, gdzie zlokalizowane są usługi. Ograniczona 

liczba miejsc powoduje niekontrolowane powstawanie „dzikich parkingów” 

i pozostawianie samochodów w niedozwolonych miejscach, co często wpływa 

na degradację przestrzeni.  

W ramach prowadzonej diagnozy zinwentaryzowane zostało oświetlenie występujące 

na obszarze rewitalizacji. Problemem w tym zakresie jest niewystarczająca liczba 

punktów oświetleniowych m.in. w przestrzeniach podwórkowych i międzyblokowych, ale 

także dotyczy to skrzyżowań i przejść dla pieszych. Ponadto w części obszaru oświetlenie 

jest przestarzałe i nieenergooszczędne. Należy również zwrócić uwagę na duże 

zróżnicowanie latarni zlokalizowanych na tym terenie. 
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Wiele uwagi w diagnozie poświęcone zostało zieleni na obszarze. System zieleni był 

ważnym elementem już na początku kształtowania się osady fabrycznej. Obecnie 

niektóre jego elementy są zdegradowane i wymagają podjęcia natychmiastowych działań, 

gdyż jedynie 15% wszystkich terenów zielonych charakteryzuje się dobrym bądź bardzo 

dobrym stanem zachowania i utrzymania. Do tej grupy można zaliczyć Park Miejski im. 

K. Dittricha. Poprawy jakości stanu wód wymaga Pisia Gągolina, rewaloryzacja konieczna 

jest także w przypadku Górnego Stawu, co pozwoliłoby na udostępnienie terenu wokół 

nich mieszkańcom w celach rekreacyjnych. Poprawy wymaga także jakość zieleni 

na terenach publicznych i terenach związanych z obiektami użyteczności publicznej. 

Ważne jest także wprowadzanie dodatkowych nasadzeń drzew, co pozwoli na wydobycie 

pierwotnego założenia układu zieleni osady.  

Ważnym elementem systemu zieleni od zawsze były również podwórka wewnątrz 

kwartałów zabudowy. Mieszkańcy nisko oceniają stopień ich zagospodarowania. Dotyczy 

to zarówno zieleni, jak również stanu nawierzchni dróg i chodników, oświetlenia czy też 

wyposażenia w małą architekturę oraz urządzenia do rekreacji i zabawy. Na estetykę 

przestrzeni wpływają także niszczejące drewniane komórki gospodarcze oraz blaszane 

garaże. Mieszkańcy wskazują również na niewystarczający poziom bezpieczeństwa 

wynikający ze zbyt małej liczby kamer monitoringu zainstalowanych na podwórkach.  

Na estetykę przestrzeni wpływ mają również obiekty dysharmonizujące zlokalizowane 

na obszarze, które powstały bez uwzględnienia wartości historycznej i kulturowej, jaką 

niesie za sobą zachowanie czytelności układu oraz jego walorów krajobrazowych np. 

budynek o funkcji handlowej na terenie Centrali (sklep „Lidl”), dawna stołówka 

zakładowa przy Resursie oraz budynek MOPS-u w dawnej dzielnicy rezydencjonalnej. Na 

obszarze identyfikuje się również dominanty o  negatywnym  oddziaływaniu na krajobraz 

takie jak budynki mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej przy ul. Mielczarskiego i ul. 

Dekerta. Poza tymi obiektami, na odbiór przestrzeni wpływają również dysharmonijne 

elewacje budynków (zbyt jaskrawe, zachwiane proporcje między powierzchnią ściany 

a oknami, zbyt duże i nieestetyczne szyldy oraz logotypy).  

Przeprowadzona analiza pozwoliła na wskazanie następujących rekomendacji dotyczących 

kształtowania przestrzeni obszaru rewitalizacji:  

1) Należy uwidocznić wskazane główne osie i elementy liniowe tworzące podstawowy 

szkielet obszaru m.in. poprzez: odwrócenie się w stronę rzeki i wykorzystanie jej 

potencjału do wprowadzania nowych funkcji na obszarze. 

2) Należy chronić zachowane osie kompozycyjne i widokowe na „pozytywne” 

dominanty wysokościowe. 

3) Konieczne jest usunięcie obiektów dysharmonizujących, substandardowych 

zabudowań powstałych na przestrzeni lat. 

4) Należy zmodernizować i przekształcić przestrzenie ogólnodostępne, w tym 

odtworzyć układ placów i uliczek przemysłowych na terenie Bielnika. 

5) Rekomenduje się uczytelnienie struktury urbanistycznej, a tym samym kompozycji 

przestrzennej poprzez wytworzenie pierzei zabudowy na nowych terenach 

inwestycyjnych oraz uzupełnienia tkanki miejskiej, m.in. w południowej części 

obszaru z zachowaniem osi widokowych i kompozycyjnych. 

6) Należy poprawić jakość infrastruktury drogowej i chodników w tych obszarach, 

gdzie ich stan określony został jako  zły. 
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7) Konieczne jest rozwiązanie problemu związanego z niewystarczającą liczbą miejsc 

parkingowych. Rozwiązaniem w tym zakresie może być budowa  nowego parkingu 

nadziemnego/ podziemnego skomunikowanego z centrum miasta oraz 

wprowadzenie strefy czasowego parkowania w najczęściej uczęszczanych 

miejscach. 

8) Na poprawę bezpieczeństwa, a także na zwiększenie estetyki przestrzeni wpływać 

będzie również wymiana i uzupełnienie punktów oświetleniowych, w miejscach 

gdzie ich brakuje bądź są przestarzałe. 

9) Należy wydobyć w strukturze miasta układ wodny – udostępnić rzekę 

mieszkańcom, tak aby wraz z przyległymi do niego terenami stały się atrakcyjnymi 

elementami miasta. 

10) Konieczne jest wprowadzenie dodatkowych nasadzeń drzew przy ulicach, tam gdzie 

jest to historycznie uzasadnione, aby wydobyć pierwotne założenie układu zieleni 

osady opartego na alejach i szpalerach drzew. 

11) Należy poprawić jakość zieleni w kwartałach osiedla robotniczego i podwórkach 

kamienic oraz na terenach publicznych i terenach związanych z obiektami 

użyteczności publicznej. 

12) Należy poprawić zagospodarowanie podwórek w zakresie chodników, wyznaczenia 

miejsc parkingowych, wyposażenia w małą architekturę i zieleń, stworzenia miejsc 

spotkań oraz placów zabaw, a także wymiany bądź zamontowania nowych punktów 

oświetleniowych i kamer monitoringu.  Ponadto należy przeprowadzić 

inwentaryzację i waloryzację istniejących zabytkowych komórek gospodarczych 

w celu oceny ich stanu technicznego oraz walorów historycznych. 

13) Rekomenduje się stworzenie długoterminowej polityki, która będzie wyznaczała cele 

rozwoju całego obszaru w oparciu o potencjał dziedzictwa, uwzględniając 

jednocześnie jego ochronę jak również potrzeby rozwoju gospodarczego. 
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1. Wstęp 

Pogłębiona diagnoza sfery funkcjonalno-przestrzennej dla obszaru rewitalizacji 

wyznaczonego dla miasta Żyrardowa została wykonana na potrzeby opracowania 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Dokument ten powstał w ramach 

projektu Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych 

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Ministerstwa 

Inwestycji i Rozwoju – Modelowa rewitalizacja miast, którego efektem ma być 

wypracowanie modeli prowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich. 

Obszar rewitalizacji na terenie miasta Żyrardowa, zgodnie z wymogami Ustawy, został 

wyznaczony na podstawie diagnozy problemów społecznych, gospodarczych, 

przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych występujących na terenie 

całego miasta (art. 9 ust. 1). Diagnoza ta stanowi załącznik nr 2 i 3 do Uchwały 

Nr LIX/456/18  Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia 

na terenie Miasta Żyrardowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Dokument 

ten został opracowany w odniesieniu do całości miasta, miał na celu zidentyfikowanie 

negatywnych zjawisk na obszarze Żyrardowa.  

Tworząc Gminny Program Rewitalizacji konieczne jest jednak wykonanie pogłębionych 

badań i sporządzenie szczegółowej diagnozy w odniesieniu do obszaru rewitalizacji. 

Wskazuje na to wyraźnie art. 15. ust.1 pkt.1 Ustawy, zgodnie z którym Gminny Program 

Rewitalizacji powinien „zawierać szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji obejmującą 

analizę negatywnych zjawisk i lokalnych potencjałów występujących na terenie tego 

obszaru”.  

Celem opracowania jest dokonanie „fotografii” stanu obecnego obszaru rewitalizacji 

w sferze przestrzenno-funkcjonalnej wraz z określeniem głównych problemów 

i potencjałów w tym zakresie. Przeprowadzona diagnoza ma również pomóc wskazaniu 

kierunków działań rewitalizacyjnych pozwalających na ochronę i zachowanie 

wartościowych elementów układu przestrzennego, a także pozwalających na rozwój tego 

obszaru.  

Pogłębiona charakterystyka obszaru rewitalizacji w sferze przestrzenno-funkcjonalnej  

obejmuje szereg zagadnień związanych m.in. z dostępnością miejsc parkingowych, 

jakością dróg i chodników, istniejącą zabudową oraz zielenią. Poruszono kwestie 

związane z podziałami na przestrzeń publiczną, półpubliczną i prywatną, określono 

również kompozycję przestrzenną.  

Analizując obszar pod względem przestrzenno-funkcjonalnym nie należy zapominać 

o jego wyjątkowości pod względem istniejącego układu urbanistycznego będącego 

wynikiem historii powstania Żyrardowa, ściśle związanej z utworzeniem i rozwojem 

zakładów lniarskich. Znacząca część obszaru rewitalizacji została ukształtowana w drugiej 

połowie XIX w. To w tym okresie, zgodnie z planami ówczesnych właścicieli zakładów 

włókienniczych K. Hiellego i K. Dittricha wytyczono główne osie układu przestrzennego 

jednocześnie dokonując jednoznacznego oddzielenia funkcji przemysłowej od 

mieszkaniowej. Wzdłuż ówczesnej bocznicy kolejowej powstawały zabudowania 

przemysłowe oddzielone główną drogą – obecnie ulicą 1 Maja – od zabudowy 

mieszkaniowej. Była to osada robotnicza wybudowana dla pracowników zakładów 

lniarskich stanowiąca przykład budownictwa patronackiego. Zrealizowano także liczne 
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obiekty użyteczności publicznej m.in. ochronkę, szkoły, szpital, łaźnię, resursę i dom 

ludowy.  Ukształtowany system zieleni stanowił istotne uzupełnienie zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej. Upadek zakładów lniarskich na początku lat 90-tych XX w., 

przyczynił się do regresu gospodarczego Żyrardowa, a także zaniedbania części terenów 

po zakładach. Mimo to, układ urbanistyczny wraz z zabytkową zabudową został 

zachowany do dnia dzisiejszego prawie w 100%. Stanowi to więc jeden z elementów 

niezbędnych do uwzględnienia w procesie rewitalizacji, ale także jest to czynnik rozwoju 

całego miasta.  

W przypadku pogłębionej charakterystyki obszaru rewitalizacji w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej kluczowe znaczenie miały przeprowadzone badania ilościowe i jakościowe 

oraz wykonane prace inwentaryzacyjne. Prezentowany w niniejszym dokumencie 

materiał został zebrany także podczas badań w terenie, spacerów badawczych, 

wywiadów indywidualnych, przeglądu literatury oraz analizy źródeł kartograficznych.  

Pogłębiona diagnoza sfery funkcjonalno-przestrzennej dla obszaru rewitalizacji 

wyznaczonego dla miasta Żyrardowa ma umożliwić stworzenie odpowiadającego 

potrzebom, Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym zaplanowanie właściwych 

przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. 
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2. Metodologia opracowania  

Podstawowym działaniem w zakresie pogłębionej diagnozy dla obszaru rewitalizacji 

wyznaczonego dla miasta Żyrardowa pozwalającym na opracowanie analizy było 

przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącej zabudowy i przestrzeni. 

Następnie do oceny  poszczególnych inwentaryzowanych elementów przyjęto definicje 

opracowane na podstawie literatury przedmiotu. Procedura przyjęta do zbadania sfery 

przestrzenno-funkcjonalnej była następująca:  

1) Określenie i wskazanie przestrzeni publicznej, prywatnej i półpublicznej 

 Określenie definicji przestrzeni publicznej, prywatnej, półpublicznej/półprywatnej 

na podstawie źródeł literaturowych, w tym: teorii urbanistyki, definicji zawartych 

przepisach prawnych 

 Analiza własności obszarów dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

 Wstępne wskazanie rodzajów przestrzeni na podstawie przyjętych definicji 

 Przeprowadzenie rozeznania i skonfrontowanie wstępnych wskazań w terenie  

 Wskazanie rodzajów przestrzeni w wyznaczonym obszarze rewitalizacji – 

przedstawienie wyników na schemacie graficznym 

2) Inwentaryzacja przestrzeni publicznej, prywatnej i półpublicznej 

 Przeprowadzenie badań w terenie w zakresie m.in.: klas ciągów komunikacyjnych, 

funkcji pełnionych przez ulice, komunikacji zbiorowej, placów, terenów zieleni 

 Zebranie danych przestrzennych dotyczących wyżej wymienionych elementów 

 Przedstawienie wyników na schemacie/-ach graficznym/-ych 

 Sformułowanie charakterystyki wyznaczonych rodzajów przestrzeni w wyżej 

wymienionym zakresie 

3) Inwentaryzacja istniejącej zabudowy  

 Zebranie danych przestrzennych koniecznych do przeprowadzenia zadania m.in. 

warstw wektorowych zawierających informacje przestrzenne o budynkach 

 Przeprowadzenie badań w terenie w zakresie typu i wysokości zabudowy 

 Opracowanie bazy danych o budynkach zawierających wymagane informacje 

wymienione powyżej 

 Przedstawienie wyników na schemacie/-ach graficznym/-ych 

4) Określenie kompozycji przestrzennej 

 Określenie i przedstawienie definicji elementów kompozycji przestrzennej – 

dominant wysokościowych i przestrzennych, osi kompozycyjnych i widokowych, 

punktów widokowych  

 Badania w terenie w celu wskazania wyżej wymienionych elementów kompozycji 

przestrzennej 

 Opracowanie warstw/-y wektorowej/-ych z wyżej wymienionymi elementami 

 Przedstawienie wyników na schemacie/-ach graficznym/-ych 

5) Wskazanie obiektów i obszarów dysharmonizujących 

 Wstępne wskazanie obiektów mogących mieć negatywny wpływ na układ 

urbanistyczny 

 Przeprowadzenie rozeznania i skonfrontowanie wstępnych wskazań w terenie  

 Przedstawienie wyników na schemacie/-ach graficznym/-ych 

 

6) Stopień degradacji przestrzennej przestrzeni publicznej i półprywatnej 



10 | Strona 

 

 Przedstawienie cech charakterystycznych odnoszących się do pojęć degradacji 

przestrzeni w tym: chaosu przestrzennego, substandardowych obiektów 

kubaturowych, przestrzeni zdegradowanych itp.  

 Przeprowadzenie rozeznania w terenie  

 Określenie stopni degradacji przestrzeni 

 Sklasyfikowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych według stopni degradacji 

przestrzeni  

 Przedstawienie wyników na schemacie/-ach graficznym/-ych 

7) Podział obszaru na strukturę funkcjonalną 

 Opis pojęcia struktury funkcjonalnej  

 Przeprowadzenie rozeznania w terenie mające na celu zebranie danych 

 Opracowanie warstw/-y wektorowej/-ych z elementami odnoszącymi się do 

struktury funkcjonalnej m. in.: funkcje obiektów w podziale sektorowym w 

odniesieniu do usług na podstawie badań w terenie 

 Przedstawienie wyników na schemacie/-ach graficznym/-ych 

W pracy nad diagnozą zastosowane zostały następujące metody badawcze:  

 Badania w terenie m.in. inwentaryzacje terenu, obiektów 

 Spacery badawcze  

 Wywiad bezpośredni kwestionariuszowy (PAPI ) na próbie 2148 mieszkańców w 

 zakresie dotyczącym  wyglądu i wyposażenia podwórek oraz przestrzeni 

międzyblokowych  

 Analiza źródeł kartograficznych – ortofotomapy oraz graficznych – dostępne 

materiały graficzne (np. zdjęcia, grafiki) 

 Analiza otwartych danych wektorowych np. z portalu openstreetmap.com 

 Analiza literatury fachowej odnoszącej się do poszczególnych elementów 

opracowania  

 Analiza dokumentów prawnych i literatury fachowej 

 Analiza źródeł kartograficznych  

 Wybrane analizy przestrzenne np. dostępność przestrzenna do komunikacji 

zbiorowej, wykonane w oprogramowaniu wykorzystującym systemy informacji 

przestrzennej  

Przygotowując materiał do badań oraz podczas analizy wykorzystano następujące 

materiały źródłowe: 

 Wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji  

 Wyniki przeprowadzone badania PAPI na próbie 2148 mieszkańców obszaru 

rewitalizacji  

 Źródła literaturowe szczegółowo wymienione w bibliografii  

 Przepisy prawne  

 Źródła kartograficzne  

 Dane gromadzone przez CODGiK 

 Otwarte dane przestrzenne  

 Google Earth Pro 

 GoogleMaps 
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3. Ogólna charakterystyka obszaru rewitalizacji pod względem 

przestrzenno-funkcjonalnym  

3.1. Struktura funkcjonalna obszaru 

Punktem wyjścia przy analizie struktury funkcjonalnej obszaru rewitalizacji jest 

odniesienie się do historycznie wykształconej osady fabrycznej wraz z zabudowaniami 

przemysłowymi. Jak zostało wskazane we wstępie, głównie elementy układu 

przestrzennego Żyrardowa, a zatem i samego obszaru rewitalizacji, zostały 

ukształtowane w II połowie XIX w. przez właścicieli zakładów lniarskich wdrażających 

na tym terenie ideę miasta idealnego, pozwalającego na zaspokojenie wszystkich 

aspektów życia mieszkańców związanych z pracą, mieszkaniem, edukacją, rozrywką, 

wyznaniem, ochroną zdrowia, handlem. Szczegółowy opis rozwoju urbanistycznego 

obszaru rewitalizacji znajduje się w dokumencie: Analiza historyczno-urbanistyczna 

w ramach pogłębionej diagnozy sfery funkcjonalno-przestrzennej dla obszaru rewitalizacji 

wyznaczonego dla miasta Żyrardowa. 

Układ urbanistyczny Żyrardowa został oparty na koncentracji funkcji, co pozwoliło 

na utworzenie jednorodnych stref zagospodarowania przestrzennego. Strefa przemysłowa 

została ukształtowana po zachodniej stronie ulicy Wiskickiej (ob. 1 Maja) nad rzeką Pisią 

Gągoliną, wzdłuż bocznicy kolejowej. Składała się ona z: Centrali, gdzie znajdowały się 

tkalnie, przędzalnie i pończoszarnia oraz Bielnika, czyli wykańczalni zakładów lniarskich. 

Oba kompleksy oddzielał od siebie park (ob. Park im. K. Dittricha) wraz z wybudowaną 

dla właściciela fabryki Karola Dittricha jr. willą oraz znajdującymi przy ulicy Parkowej (ob. 

Armii Krajowej) willami dyrektorskimi (tzw. dzielnica rezydencjonalna). Po drugiej stronie 

ul. Wiskickiej (ob. 1 Maja) zaplanowane i wybudowane zostało osiedle robotnicze. 

Budynki mieszkalne zostały wzniesione na regularnej siatce po obu stronach osi 

prostopadłej do ul. Wiskickiej zamykającej się od strony południowo-zachodniej 

na zabudowaniach Centrali, a od północno-wschodniej przebiegającej przez plac targowy 

- plac kościelny – szeroką zadrzewioną aleję (ob. ul. T. Kościuszki) prowadzącą 

do terenów zielonych. Wyznaczona strefa mieszkaniowa uzupełniona została o bogaty 

program usług społecznych (kulturalnych, edukacyjnych, zdrowotnych, 

administracyjnych). Należy zwrócić uwagę, że w przypadku zabudowy mieszkaniowej 

zastosowany został podział odzwierciedlający wewnętrzną hierarchię zawodowo-

społeczną ludności fabrycznej1. Funkcje mieszkaniowe poza osadą robotniczą pełniły 

wspomniane wyżej wille dla wyższych rangą urzędników. W dzielnicy rezydencjonalnej 

znalazły się również reprezentacyjne budynki, ważne dla społeczności lokalnej: Kantor 

(obecnie w trakcie przekształceń) i Resursa. Domy mieszkalne powstały także między 

parkiem a kanałem Ulgi. Były to obiekty przeznaczone dla urzędników (tzw. kolonia 

urzędnicza) Zostały one wybudowane równomiernie, po obu stronach ulicy Żeromskiego 

(d. Sokulskiej). 

Istotnym wypełnieniem i elementem spajającym zabudowania w poszczególnych strefach 

był ukształtowany system zieleni, w tym parki (obecnie Park Dittricha i Stary Park przy 

ul. Żeromskiego), a także ogrody przy willach i obiektach użyteczności publicznej oraz 

zielone podwórza otoczone blokami zabudowy mieszkalnej. Najpełniejszą formę pod 

                                           
1 Plan Zarządzania Pomnikiem Historii Żyrardów XIX Osada Fabryczna, Lublin – Kraków - Rzeszów 2017. 



12 | Strona 

 

względem funkcjonalnym, urbanistycznym i architektonicznym osada osiągnęła przed 

I wojną światową2.  

Objęcie ochroną konserwatorską układu urbanistycznego osady fabrycznej wraz 

z zabudowaniami, w tym także zabudową przemysłową oraz wyznaczenie na tym 

obszarze pomnika historii, pozwoliło na zachowanie pierwotnego charakteru, a także w 

dużej części funkcji budynków. Zdecydowana większość zabudowy mieszkalnej zachowała 

swój pierwotny charakter. Największe zmiany w tym zakresie zaszły na terenie Centrali 

i Bielnika. Po upadku zakładów lniarskich  część budynków tam zlokalizowanych utraciła 

funkcje przemysłowe i obecnie zyskuje nowe.  

W analizie przestrzenno-funkcjonalnej wyróżniono funkcje mieszkaniowe z podziałam 

na rodzaj zabudowy, przemysłowe/produkcyjne i poprzemysłowe, usługowe w podziale 

na materialne, niematerialne i ogólnospołeczne3, tereny dróg i placów oraz tereny zieleni 

urządzonej i nieurządzonej, a także tereny w trakcie przekształceń. 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna rozwijała się wzdłuż głównych wyznaczonych osi. 

Budynki mieszkalne wzniesione w regularnych blokach na osi prostopadłej do zabudowań 

dawnej Centrali, wzdłuż ul. T. Kościuszki, do tej pory pełnią zaplanowane dla nich 

funkcje. W obszarze objętym ulicami: J. Mireckiego, M. Ossowskiego, B. Limanowskiego, 

L. Waryńskiego, 1 Maja stanowiącym trzon osady fabrycznej i domów dla robotników 

zachowana została funkcja mieszkaniowa. Wskazane wcześniej domy dla urzędników 

oraz wille dyrektorskie również w dużej mierze pełnią dawne funkcje. Wyjątkiem są dwa 

budynki willowe, które obecnie pełnią funkcje administracyjne (są to tzw. usługi 

ogólnospołeczne), znajduje się tam Urząd Skarbowy i Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Mieszkaniowej oraz Willa Dittricha, w której znajduje się Muzeum Mazowsza 

Zachodniego. Obiekt ten wraz z przylegającym terenem pełni funkcje kulturalne (teren 

usług niematerialnych).  

Wskazana zabudowa wielorodzinna uzupełniona jest budynkami pełniącymi funkcje 

niematerialne (kulturalne, edukacyjne) oraz ogólnospołeczne (administracyjne). 

Wszystkie te obiekty tj. szkoły, przedszkole, Centrum Kultury, Resursa pełnią przypisane 

im na przełomie XIX i XX w. role. Na terenie osady fabrycznej wybudowane zostały 

również obiekty pełniące funkcje sakralne, które zachowały się do dziś - kościół farny pw. 

Matki Bożej Pocieszenia oraz kościół pw. św. Karola Boromeusza. Ten obszar również 

zaliczany jest do terenów usług niematerialnych. Obiekty sakralne powstały także przy 

ul. Żeromskiego - Kościół Ewangelicko-Augsburski (obecnie Kościół rzymsko-katolicki 

pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, wspólnota ewangelicka zajmuje budynek kaplicy 

znajdujący się obok Kościoła).  

Na północny-wschód od zabudowań osady fabrycznej zlokalizowane są budynki powstałe 

po roku 1940, które także pełnią funkcje mieszkaniowe. Są to w głównej mierze bloki 

wielorodzinne. Podobny charakter mają zabudowania w południowej części obszaru. 

Wzdłuż ul. Okrzei przeważają tereny zabudowy wielorodzinnej z usługami w parterze, 

podobnie jak w kwartale między ul. J. Mireckiego, 1 Maja, H. Łubieńskiego. Tutaj również 

w części znajdują się budynki historyczne, które zachowały swoje funkcje.  

                                           
2 Kubiak J. Analiza urbanistyczna osady fabrycznej w Żyrardowie w: Dokumentacja konserwatorska 
urbanistyczno-architektoniczna, P.P. Pracownia Konserwacji Zabytków. Oddział w Warszawie, Warszawa 1976  
3 Podział usług na podstawie: Ilnicki, D. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. 
Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań; Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju 
Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław; s. 42 [za] Werwicki, A. (1998). Zmiana paradygmatu 
geografii usług. Przegląd geograficzny,  T. LXX, z. 3-4; s. 249-267   
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W północnej i wschodniej części omawianego obszaru przeważają tereny z zabudową 

mieszkaniową jednorodzinną przemieszane z terenami zieleni nieurządzonej lub 

okazjonalnie występującymi terenami usług materialnych (handel, usługi osobiste) oraz 

terenami składów i magazynów. 

Wzdłuż ulicy 1 Maja oprócz zabudowy mieszkaniowej dominują funkcje usługowe, 

handlowe (tereny usług materialnych m.in. teren o funkcjach usługowych znajduje się 

pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Szulmana – Centrum Handlowe Dekada), przemysłowe 

i związane z administracją oraz bezpieczeństwem publicznym (tereny usług 

ogólnospołecznych). Przy Placu Jana Pawła II ukształtowały się tereny usług 

ogólnospołecznych i materialnych. Tutaj znajduje się siedziba Urzędu Miasta Żyrardowa 

(budynek zachował swoją pierwotną funkcję) – czyli obszar o funkcjach 

reprezentacyjnych dla całego miasta. Inne obiekty znajdujące się przy Placu, które także 

zachowały swoje funkcje to Przedszkole nr 9, Zespół Szkół nr 2, Centrum Kultury.  

Pomiędzy ulicami Waryńskiego i Limanowskiego wyznaczony został teren usług 

niematerialnych - obszar pełniący funkcje zdrowotne, jest to Centrum Zdrowia Mazowsza 

Zachodniego.  

Jak zostało wcześniej wskazane, ul. 1 Maja stanowiła granicę rozdzielającą część 

fabryczną od mieszkaniowej. Obszar na zachód od ul. 1 Maja w większości utracił swoją 

przemysłową rolę. Na obszarze dawnej Centrali część budynków została zmodernizowana 

i wprowadzono do nich nowe funkcje. Budynek Nowej Przędzalni użytkowany jest jako 

obiekt mieszkaniowy wielorodzinne oraz kompleks handlowo-usługowy. Obszar Centrali 

uzupełniany jest o nowe budynki mieszkalne np. przy ul. Nowy Świat 11, czy też 

handlowe (sklep Lidl). Południową część terenu Centrali zajmują tereny poprzemysłowe 

w trakcie przekształceń oraz tereny składów i magazynów. W jednym z budynków 

należących na tym obszarze do niedawna prowadzona była produkcja przemysłowa 

opakowań jednorazowych. W południowej części obszaru rewitalizacji wyznaczone zostały 

również tereny usług ogólnospołecznych – zlokalizowano w tym miejscu Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych. 

Na Bielniku przeważają tereny o dawnej funkcji przemysłowej, tereny składów 

i magazynów oraz tereny zabudowy przemysłowej i produkcyjnej. Znajdują się tam 

przedsiębiorstwa przemysłowe takie jak: 

 Technopol Group Sp. z o.o. (produkcja opakowań, kartonów), 

 BAUHERR Stara Cegła PRODUCENT (produkcja cegieł), 

 FWS. Fabryka wyrobów styropianowych (produkcja styropianu). 

Na tym obszarze działają także dwa przedsiębiorstwa bezpośrednio związane 

z tradycjami lniarskimi Żyrardowa tj. Tex-Len Plus oraz Borzykowski Andrzej. Lniane 

tkaniny żakardowe. Część terenu zajęta jest pod usługi niematerialne (Muzeum 

Lniarstwa) oraz materialne (m.in. pub).  

Niektóre budynki na terenie Centrali i w pobliżu Bielnika pełnią także funkcje 

administracyjne (tereny usług ogólnospołecznych) – zlokalizowane jest tam Starostwo 

Powiatowe, PGM, Urząd Skarbowy, MOPS. Nowo wprowadzoną funkcją na terenie Bielnika 

jest również funkcja kulturalna – w jednym z zabytkowych budynków pofabrycznych 

znajduje się Muzeum Lniarstwa (usługi niematerialne).  

Analizując strukturę funkcjonalną obszaru rewitalizacji należy uwzględnić występujące 

na nim tereny zieleni. Jak zostało wcześniej wspomniane system zieleni wraz z układem 

wodnym stanowił istotny element kształtowania przestrzeni osady fabrycznej. 
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Najważniejszym elementem tego systemu był park miejski, który został poddany 

w ostatnich latach rewaloryzacji i pełni swoje funkcje do dziś. Jest to najbardziej 

atrakcyjny teren zieleni urządzonej na obszarze. Tereny zieleni urządzonej zlokalizowane 

są także między Al. Partyzantów i ul. P. Wysockiego oraz równolegle do Pisi Gągoliny 

w zachodniej części obszaru. Tereny zieleni nieurządzonej występują na terenie Centrali, 

a także w części obszaru wyznaczonego ulicami S. Okrzei,  1 Maja, H. Łubieńskiego oraz 

na północy jako wypełnienie terenów zabudowy jednorodzinnej.  

Układ wodny na obszarze rewitalizacji stanowi Pisia Gągolina i jej dopływ wraz 

z systemem stawów. W czasach powstawania i rozwoju zakładów lniarskich system 

wodny był niezbędny do obsługi procesów technologicznych fabryki. Jednocześnie Górny 

Staw na terenie Centrali był też wykorzystywany do zasilania układu wodnego w Parku 

Dittricha4. W związku ze zmianą funkcji na Bielniku i Centrali, rzeka i stawy przestały być 

wykorzystywane do celów przemysłowych. Konieczne jest nadanie im nowych funkcji, 

układ wodny mógłby zostać wykorzystany w celach rekreacyjnych, ale w chwili obecnej 

sam ciek i zbiorniki wodne oraz teren wokół nich jest zdegradowany i zaniedbany.   

 

 

                                           
4 Rakszewski A., Żyrardów – miasto ogród, Rocznik Żyrardowski - Tom VIII, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego 
w Żyrardowie, 2010. 



15 | Strona 

 

 

Mapa 1. Strefy funkcjonalne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji w terenie z dnia 20 października 2018 r., dane: baza danych EGiB 
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3.2. Istniejąca zabudowa 

3.2.1.  Typ zabudowy 

Na terenie objętym badaniami dokonano inwentaryzacji obiektów budowlanych pod 

kątem możliwości stworzenia klasyfikacji rodzajów występującej zabudowy. Podstawową 

analizą wykonywaną w terenie, objęte były wszystkie obiekty budowlane usytuowane 

na obszarze rewitalizacji - łącznie 2027 budynków. Szczegółowe informacje na temat 

rodzaju, funkcji, stanu technicznego zabudowy została zawarta w Pogłębionej diagnozie 

technicznej i zabytkoznawczej dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego dla miasta 

Żyrardowa.  

W przypadku tego opracowania  przyjęto typologię zawartą w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

z modyfikacją, polegającą na dołączeniu kategorii usług innych niż użyteczności do hasła 

inne (Mapa 2).  

Zgodnie z przyjętą typologią przyjmuje się podział na następujące typy budynków: 

 Mieszkalny jednorodzinny, 

 Mieszkalny wielorodzinny5, 

 Gospodarczy, magazynowy lub produkcyjny,  

 Użyteczności publicznej sektora opieki zdrowotnej, 

 Pozostałe użyteczności publicznej, 

 Inne.  

Budynki mieszkalne jednorodzinne stanowią 18% wszystkich budynków zlokalizowanych 

na terenie obszaru. Znajdują się one głównie w północnej części obszaru, w obrębie ulic: 

Działkowa, Braci Piekarskich, Wiejska, Jasna, Leszno i 1 Maja.  

Dugi typ zabudowy mieszkaniowej – budynki wielorodzinne – stanowi 27% zabudowy 

obszaru rewitalizacji. Budynki wielorodzinne są w znacznie większym stopniu 

rozprzestrzenione po obszarze rewitalizacji. Zgodnie z przedstawioną w rozdziale 4.1. 

strukturą funkcjonalną,  zdecydowana większość budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych zlokalizowana jest na wschód od ul. 1 Maja. Jak już zostało wcześniej 

wspomniane zabudowa wielorodzinna skupia się w centralnej i południowej części 

obszaru. Należą do nich charakterystyczne budynki z czerwonej cegły wzniesione 

do 1915 r. Budynki o podobnym charakterze i czasie powstania znajdują się także m.in. 

przy ulicy Chopina, Żabiej, Ciasnej, a także częściowo przy ulicach Sienkiewicza, przy 

czym przeważają tu obiekty wybudowane w latach 1915 -1939. Bloki wielorodzinne 

zlokalizowane są  także w obrębie ulic B. Limanowskiego, M.  Ossowskiego,. Dekerta czy 

Mielczarskiego są to obiekty powstałe do 1989 r. Najwięcej budynków w zabudowie 

wielorodzinnej powstałych po roku 1989 r. zostało wzniesionych wzdłuż ul. S. Okrzei.  

Zdecydowanie największy udział (38%) w ogólnej liczbie budynków mają te należące 

do kategorii: gospodarcze, magazynowe, produkcyjne. Obiekty o największej powierzchni 

dotyczące tej kategorii zlokalizowane są po zachodniej stronie ul. 1 Maja, co podobnie jak 

w przypadku zabudowy mieszkaniowej podkreśla funkcjonalny podział miasta. Ta grupa 

budynków jest zróżnicowana (m.in. pod względem kubatury budynku, pełnionej funkcji) 

i w jej skład wchodzą zarówno budynki należące do zakładów produkcyjnych znajdujące 

                                           
5 Do tej kategorii zaliczone zostały również budynki mieszkalne wielorodzinne z usługami na parterze. 
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się m.in. na Bielniku oraz terenie dawnej Centrali zakładów lniarskich, jak również 

komórki gospodarcze, garaże zlokalizowane na poszczególnych podwórkach w kwartałach 

zabudowy mieszkaniowej.  

Kolejną wyodrębnioną grupę stanowią budynki użyteczności publicznej sektora opieki 

zdrowotnej. Ich odsetek w ogólnej liczbie budynków wynosi 2%. Są to budynki należące 

do szpitala zlokalizowane między ul. Waryńskiego i Limanowskiego, a także przychodnie 

znajdujące się na obszarze rewitalizacji.   

Pozostałe budynki użyteczności publicznej stanowią odrębną kategorię. Ich odsetek jest 

niewiele większy niż ten dotyczący budynków sektora opieki zdrowotnej – 3%. Są to 

budynki administracji samorządowej i rządowej, placówki oraz instytucje oświatowe 

i kulturalne, obiekty sportowe, a także obiekty sakralne.  

Do kategorii inne zostały zaliczone w dużej mierze budynki, w których przede wszystkim 

realizowane są usługi, ale na zasadach komercyjnych. Tego typu obiekty stanowią 12% 

wszystkich budynków na obszarze rewitalizacji. Spośród tej kategorii wyróżniają  się 

budynki o największej powierzchni takie jak centrum handlowe Dekada czy też pasaż  

handlowy Stara Przędzalnia. Najwięcej tego typu budynków znajduje się wzdłuż ul. 1 

 Maja.  
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Mapa 2. Typ zabudowy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji w terenie z dnia 20 października 2018 r., dane: baza danych EGiB 
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3.2.2. Wysokość zabudowy (pod względem liczby kondygnacji) 

Wysokość zabudowy została określona zgodnie z definicją kondygnacji określoną 

w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie6. 

Za kondygnację przyjmowano poziomą część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią 

posadzki na stropie, lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie 

a powierzchnią posadzki na stropie lub warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, 

znajdującego się nad tą częścią budynku 

Na obszarze rewitalizacji dominującym typem zabudowy jest zabudowa niska 

(do 2 kondygnacji). Obiektami wyróżniającymi się wysokościowo na tle tkanki miejskiej 

są cztery budynki jedenastopiętrowe wielorodzinne zlokalizowane w południowej części 

analizowanego terenu - przy ul. R. Mielczarskiego, J. Dekerta, W. Łubieńskiego. 

Wskazane budynki stanowią dominanty wysokościowe o negatywnym oddziaływaniu 

na krajobraz miasta z uwagi na zbyt dużą wysokość i elewację zaburzającą ład 

przestrzenny i estetykę historycznej tkanki Żyrardowa. 

Budynki mieszkalne o większej liczbie kondygnacji (5 pięter) ulokowane są przy 

skrzyżowaniu ulic Limanowskiego i Ossowskiego, a także przy ul. Okrzei. Dodatkowo 

budynki wyróżniające się wysokościowo znajdują się przy ul. Hiellego i stanowią część 

kompleksu dawnej fabryki. Dominantą przestrzenną Osady jest również ceglany Kościół 

pw. Matki Bożej Pocieszenia, który zgodnie z przyjętymi kryteriami, został oznaczony 

jako obiekt 1-2 kondygnacyjny. W rzeczywistości jest to budynek wysoki wyróżniającym 

się na tle otaczającej go zabudowy. Drugim obiektem o nietypowych kondygnacjach jest 

Kościół pw. św. Boromeusza. Na terenie Centrali zlokalizowany jest także komin po byłej 

ciepłowni. (Mapa 3). 

 

 

 

 

                                           
6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 r. poz. 1332 i 1529) 
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Mapa 3. Liczba kondygnacji nadziemnych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji w terenie z dnia 20 października 2018 r., dane: baza danych EGiB 
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3.3. Skala zasobu komunalnego na obszarze  

Na terenie obszaru rewitalizacji przeprowadzono analizę działek ewidencyjnych pod 

kątem własności. Zdecydowana większość stanowi zasób mienia komunalnego. 

Największą powierzchnię wchodzącą w skład mienia komunalnego zajmuje teren 

w centralnej części obszaru, ograniczony ulicami: Mireckiego, 1 Maja, Limanowskiego 

i Ossowskiego. Na tym obszarze wyłączony jest jedynie teren podlegający pod Kościół 

Matki Bożej Pocieszenia, Parafię rzymskokatolicką  św. Karola Boromeusza oraz inne 

pojedyncze obiekty. Dużym obszarem stanowiącym mienie komunalne jest również Park 

Dittricha (z wyłączeniem Willi Karola Dittricha, będącej obecnie siedzibą Muzeum 

Mazowsza Zachodniego) wraz z obszarami przyległymi aż do ul. 1 Maja, obejmującymi 

m.in. byłe wille dyrektorskie, a także Resursę. Do mienia komunalnego należy również 

wiele ulic, m.in. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, zachodnia część ul. Okrzei, 

ul. Mielczarskiego, ul. Szulmana, ul. Wyspiańskiego, ul. Staszica, ul. Ściegiennego, 

ul. Kościuszki, ul. Limanowskiego, ul. Waryńskiego, ul. Wiejska, ul. Leszno, ul. Miodowa, 

ul. Działkowa, ul. Przemysłowa, ul. Drukarska, ul. Bielnikowa, ul. Sławińskiego, ul. Armii 

Krajowej, ul. Dittricha oraz ul. Narutowicza.  

Grunty, na których zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa niska (jednorodzinna) 

należą do osób prywatnych, podobnie jak częściowo tereny pod zabudową wielorodzinną 

znajdujące się w południowej części obszaru, a także pod obiektami handlowo-

usługowymi (np. Galeria Dekada).  

W zasób komunalny nie wchodzą grunty zarówno na Bielniku, a także pod budynkami 

Starej i Nowej Przędzalni. Terenem, który w całości nie należy do zasobu mienia 

komunalnego, jest teren szpitala przy ul. Waryńskiego. Dodatkowo w skład gruntów 

komunalnych nie wchodzą nieruchomości położone na prywatnych działkach przy 

ul. Działkowej, ul. Pięknej, ul. Leszno, ul. Wiejskiej, ul. Kilińskiego, ul. Środkowej, 

ul. Rodzinnej, ul. Wspólnej, ul. Spokojnej, ul. Kasztanowej, ul. Cehaka, ul. Słowackiego, 

ul. Wysockiego.  

Własność znajdująca się w jednych rękach pozwala w większym stopniu na jednorodne 

kształtowanie przestrzeni zgodnie z przyjętą wizją. Zasób mienia komunalnego 

w zdecydowanej większości obejmuje grunty i budynki znajdujące się na terenie dawnej 

osady fabrycznej. Po drugiej stronie ul. 1 Maja grunty i budynki znajdujące się na terenie 

dawnej Centrali i Bielnika są własnością prywatną, co może stanowić utrudnienie dla 

działań rewitalizacyjnych. Rolą miasta w tym zakresie powinno być zapewnienie 

odpowiednich zapisów prawnych, które uniemożliwiłby niekontrolowane zmiany 

na terenie poprzemysłowym. 
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Mapa 4. Zasób mienia komunalnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu: http://www.zyrardow.e-mapa.net; dostęp 21.01.2019 r./ 



23 | Strona 

 

Podsumowanie 

Obecna struktura funkcjonalna obszaru rewitalizacji jest wynikiem wytyczonego 

i wdrożonego planu zagospodarowania z przełomu XIX i XX wieku. Układ osady 

fabrycznej jest efektem koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, w której zastosowany 

został czytelny podział na miejsce pracy, mieszkania i odpoczynku. W całym układzie 

istotną rolę odgrywały także zieleń i przestrzenie publiczne. Unikalne na skalę światową 

jest to, że poza samą zabudową i układem urbanistycznym zachowane zostały w wielu 

przypadkach także funkcje przypisane do budynków.  

Należy podkreślić, że część mieszkalna osady fabrycznej oraz zwarte kompleksy 

przemysłowe ukształtowane w II połowie XIX w. i na początku XX w. - Centrala i Bielnik 

stanowią spójny układ, co powinno być uwzględnione przy dalszym planowaniu rozwoju 

tego obszaru. W związku z tym działania mające na celu przywrócenie Osady do dawnej 

świetności należy prowadzić w sposób kompleksowy, a nie punktowy. 

Konieczne jest zaplanowanie nowych funkcji w części poprzemysłowej obszaru - Centrali 

i Bielnika, tak aby połączyć tę część z pozostałą tkanką miejską, jednocześnie 

zachowując klimat i charakter tego miejsca.  Obecnie na tereny poprzemysłowe zaczęły 

być wprowadzone nowe funkcje – mieszkaniowa i usługowa, które będą przyczyniały się 

do ożywienia tego obszaru. Biorąc pod uwagę jego centralne położenie trudno zakładać, 

że nastąpi tu powrót do dawnej działalności przemysłowej, co zresztą byłoby zbyt 

uciążliwe dla mieszkańców, niemniej jednak nadal może być to miejsce pracy dla 

okolicznych mieszkańców, tak jak to było na przełomie XIX i XX w. Przedsiębiorstwa, 

które już teraz działają na obszarze Centrali i Bielnika wpisują się w ten trend, 

a szczególne znaczenie mają te, które swoją działalnością nawiązującą do tradycji 

lniarskich. Ten fakt powinien zostać wykorzystany w większym stopniu przez branżę 

turystyczną. Na tym terenie zaczynają powstawać usługi gastronomiczne, hotelarskie, 

działa też Muzeum. Rozwój usług turystycznych i około turystycznych jest kierunkiem, 

który może stać się siłą napędową dalszego rozwoju obszaru. Zabudowania pofabryczne 

mogą być również wykorzystywane jako obiekty kulturalne, sale konferencyjno-

wystawiennicze czy też przestrzenie co-workingowe, w tym także przestrzenie do rozwoju 

przemysłów kreatywnych7.    

Rozwój osady fabrycznej i jej kształtowanie zgodnie z przyjętym planem było możliwe 

dzięki spójnej wizji właścicieli zakładów lniarskich i koncentracji własności ziem w jednych 

rękach. Zachowanie spójności obszarów objętych granicami pomnika historii – Żyrardów 

XIX-wieczna Osada Fabryczna wraz z całym terenem dawnej Centralni wymaga także 

przemyślanej, jednolitej wizji uwzględniającej zachowanie zarówno układu 

urbanistycznego jak i funkcjonalnego, która będzie konsekwentnie wdrażana. 

Niewątpliwie będzie to utrudnione ze względu na zróżnicowanie własności nieruchomości 

i gruntów, co tym bardziej powinno przyczyniać się do określenia przepisów prawa 

miejscowego, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które 

pozwolą na odpowiednie kształtowanie przestrzeni zgodnie z przyjętą wizją.  

Analiza typu zabudowy podkreśla czytelny podział obszaru na część mieszkalną i dawną 

przemysłową. Dalsze kształtowanie zabudowy na tym obszarze powinno uwzględniać 

historyczny układ funkcjonalno-przestrzenny.  

                                           
7 Przykładem łączenia usług turystycznych, okołoturystycznych, przemysłu kreatywnego z funkcjami 
mieszkaniowymi i kulturalno-wystawienniczymi jest Centrum Praskie Koneser. Jest to oczywiście zupełnie inna 
skala zabudowań, niemniej jednak może stanowić pewne źródło inspiracji, podobnie jak inne przykłady miast, 
gdzie również mamy do czynienia z budownictwem patronackim np. New Lanark w Szkocji, „Familistère” w 
Guise we Francji, West Yorkshire – osiedle robotnicze Saltaire   
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Biorąc pod uwagę wysokość zabudowy, na obszarze zlokalizowane są budynki 

zaburzające percepcję historycznego układu osady. Należy chronić krajobraz i ład 

przestrzenny ograniczając budowę nowych obiektów bądź rozbudowę istniejących, 

zaburzających istniejący układ urbanistyczny wraz z zabytkową zabudową. Uzupełnianie 

istniejącej zabudowy powinno odbywać się w nawiązaniu do historycznych gabarytów 

i charakteru zabudowy przy zachowaniu historycznego układu urbanistycznego. 

 

 

4. Przestrzenie miejskie na obszarze rewitalizacji 

4.1. Rodzaje przestrzeni  

Przestrzeń stanowi jeden z wielu elementów tworzących miasto. Jak twierdził sam 

Arystoteles, przestrzeń jest sumą wszystkich miejsc oraz dynamicznym polem o wielu 

kierunkach i właściwościach. Jednym z pierwszych, który wprowadził pojęcie przestrzeni 

do urbanistyki był A. E. Brinckman. Do teorii przestrzeni wniósł on pojęcia takie jak: 

ramy przestrzenne, efekt przestrzenny, kształt przestrzenny czy projektowanie 

przestrzenne8. Wg Chmielewskiego w ukształtowaniu przestrzeni urbanistycznej istotny 

staje się zawarty w niej egalitaryzm przestrzenny, czyli cecha, która od początku 

powstawania miast była podstawą do układania się stosunków mieszkańców. Kryteria 

egalitaryzmu opierają się zaś na trzech prawach społecznych: terytorialności,  życia 

publicznego i kontroli społecznej. Te trzy prawa sprowadzają się do gwarancji, że „żadna 

osoba lub grupa społeczna nie powinna być pozbawiona możliwości dysponowania 

własnym terytorium i być wyłączona ze swobodnego współużytkowania przestrzeni 

publicznej oraz że żaden teren publiczny nie powinien pozostać bez gospodarza”. Jak 

pisze dalej Chmielewski podstawowym warunkiem stworzenia egalitaryzmu i jego 

utrzymania jest system użytkowania terenów, oparty na klasyfikacji określającej strefy 

użytkowania – prywatnego, grupowego i publicznego.  

 

 

Schemat 1. Podział przestrzeni otwartych 

Źródło: Chmielewski J. M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Warszawa 2010, s. 42 

                                           
8 Chmielewski J. M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Warszawa 2010 
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Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano podziału opierającego się na podziale 

przedstawionym na powyższym schemacie (Schemat 1). Wydzielone zostały następujące 

rodzaje przestrzeni: prywatna, półprywatna, półpubliczna, publiczna oraz przestrzeń 

z obiektami użyteczności publicznej. Poniżej przedstawione zostały definicje 

poszczególnych rodzajów przestrzeni oraz wskazane zostały tereny, które ten rodzaj 

będą reprezentować. Jednocześnie należy zaznaczyć, że klasyfikacja uwzględnia sposób 

korzystania i postrzegania przestrzeni przez jej użytkowników i często nie wynika 

z faktycznego prawa własności poszczególnych podmiotów, do których tereny należą.  

1) Przestrzeń prywatna - związana z zawłaszczeniem i możliwością jej użytkowania 

przy wykluczeniu innych osób poza właścicielami terenu. (A. Kolek, 2012).  

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, 

przemysłowej na prywatnych działkach. 

2) Przestrzeń półprywatna - przestrzenie o podstawowym charakterze prywatnym, 

ale o większej dostępności publicznej (J. M. Chmielewski, 2001). Są to głównie 

przestrzenie zorganizowanej zabudowy mieszkaniowej, do której dostęp mają 

określone grupy społeczne, które identyfikują się z tą przestrzenią i które się nią 

„zajmują” - kontrolują, zagospodarowują. Oznacza to, że użytkownicy tej przestrzeni 

niekoniecznie muszą być jej właścicielami, ale przez fakt, że oni są jej głównymi 

użytkownikami, gdyż np. wejście na ten teren wymaga przejścia przez furtkę, bramę 

uważają ten obszar za swoją przestrzeń. Jednocześnie tereny te są widoczne dla 

innych osób i mogą na nie wejść, ale nie mogą z nich swobodnie korzystać.   

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: zespoły zabudowy domów 

robotniczych  osady fabrycznej, zamknięte osiedla mieszkaniowe, a także tereny, 

na których zlokalizowane są obiekty przemysłowe, do których dostęp mają klienci, 

kontrahenci i inne osoby niebędące właścicielami danego przedsiębiorstwa.  

3) Przestrzeń półpubliczna - przestrzenie o podstawowym charakterze publicznym 

o ograniczonym dostępie dla ogółu (J. M. Chmielewski, 2001). Dostęp do tych 

przestrzeni uzależniony jest od form kontaktów międzyludzkich występujących 

w przestrzeni. Przykładami takich przestrzeni są obszary między „otwartymi” 

zabudowaniami osiedli mieszkaniowych, do których dostęp ma każdy 

ze społeczeństwa. Wykorzystywane są one głównie przez mieszkańców jako 

przestrzenie rekreacji i nawiązywania kontaktów społecznych. Ten rodzaj przestrzeni 

często jest traktowany jako przestrzeń „tranzytowa” dla osób, które nie identyfikują 

się z tą przestrzenią, lecz wykorzystują ją w celu przemieszczania się między 

określonymi miejscami. Do przestrzeni półpublicznych zaliczyć należy również 

obszary częściowo dostępne np. dla społeczeństwa konsumentów oraz części dla 

pracowników czy części dostępne dla wszystkich oraz części dostępne jedynie dla 

mieszkańców lub pracowników wyższych kondygnacji obiektów. 

Przestrzeń otwartych osiedli, na terenie których występują luźne kontakty społeczne. 

Przestrzenie centrów i galerii handlowych. 

4) Przestrzeń publiczna - fizyczne, powszechnie dostępne miejsca, do których wstęp 

jest (zazwyczaj) bezpłatny i nieograniczony, a użytkowanie jej przez jedną osobę nie 

wyklucza innych z możliwości jej użytkowania. Ma ona na celu zapewnienie 

zbiorowych potrzeb ludności, wpływa na odczucie jakości życia, a także jest 

miejscem nawiązywania kontaktów społecznych (Ustawa o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym).  Wśród przykładów przestrzeni publicznej 
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wymienia się drogi i ulice, a także place miejskie czy publicznie dostępne budowle 

i budynki. Przestrzeniami publicznymi są również różne formy krajobrazu 

przyrodniczego stanowiące własność państwową lub lokalną (A. Kolek, 2012).  

Za przestrzeń publiczną można też uznać wszystko to, co państwowe, komunalne 

i miejskie, a zatem przestrzeń zorganizowaną wg uregulowań prawa państwowego 

lub miejscowego, poddaną całkowicie kontroli władz lokalnych i przez te władze 

zagospodarowaną oraz utrzymywaną w należytym stanie (J. M. Chmielewski, 2001). 

Tereny dróg publicznych, place, parki, skwery. 

5) Tereny z obiektami użyteczności publicznej – tereny, na których znajdują się 

obiekty użyteczności publicznej, które poddane są kontroli władz lokalnych, przez te 

władze tereny są zagospodarowane oraz utrzymywane w należytym stanie. 

Tereny usług publicznych tj.: szkoły, przedszkola, przychodnie, szpitale, sądy, urzędy, 

itp. 

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto także dodatkowe oznaczenie dla terenów, 

które do tej pory pozostawały w rękach prywatnych lub były niezagospodarowane, 

a które obecnie są w trakcie zmian i przekształceń.  
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Mapa 5. Schemat struktury rodzajów przestrzeni 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji w terenie z dnia 20 października 2018 r., dane: baza danych EGiB 
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Szkielet przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizacji stanowi regularna siatka ulic 

wraz z placami – Jana Pawła II i Piłsudskiego. Należą do niej drogi, które stanowiły trzon 

osady fabrycznej oraz te, które powstały w wyniku rozwoju przestrzennego miasta. 

Głównymi ulicami obecnego układu są ulice: 1 Maja, Limanowskiego, Kościuszki, 

Mireckiego, Okrzei, Polskiej Organizacji Wojskowej, aleja Partyzantów, Wysockiego, 

Żeromskiego oraz Dittricha. Na przedłużeniu osi ulicy Kościuszki, po wschodniej stronie 

ulicy 1 Maja znajduje się Plac Jana Pawła II – główny plac miasta, który także należy do 

szkieletu przestrzeni publicznych. Na układ przestrzenny wpływ miała również droga 

kolejowa, która znajduje się poza obszarem rewitalizacji.  

Do tego rodzaju przestrzeni należy wliczyć również różne formy krajobrazu 

przyrodniczego – parki, skwery, tereny zieleni9. Największą przestrzenią tego typu jest 

Park im. Dittricha zlokalizowany w zachodniej części obszaru rewitalizacji. Przez teren 

parku przepływa rzeka Pisia-Gągolina, przy której znajdują się ogólnodostępne tereny 

zieleni, dlatego też tereny te zostały zaliczone do przestrzeni publicznych. Mniejszymi 

terenami zieleni należącymi do przestrzeni publicznych są także skwery– skwer Ruuki, 

Skwer Ośrodka AK Żaba, Skwer NSZZ „Solidarność” oraz skwer  

Wysockiego/Partyzantów. 

Do terenów z obiektami użyteczności publicznej, które stanowić mogą po części 

przestrzenie publiczne wlicza się  tereny, na których znajdują się obiekty użyteczności 

publicznej – szkoły, przedszkola, urzędy, kościoły, ośrodki zdrowia, dworce, itp. Ten typ 

przestrzeni koncentruje się w centralnej części obszaru rewitalizacji, która stanowi 

jednocześnie historyczny trzon zabudowy Żyrardowa.  

Przy jednej z głównych osi założenia – biegnącej prostopadle do ulicy 1 Maja – znajdują 

się tereny usług użyteczności publicznej: kościół pw. MBP (na osi kompozycyjnej 

założenia Osady); przedszkole (budynek Ochronki), dom kultury (Dom Ludowy), Urząd 

Miasta (Budynek Magistratu). Przy ulicy Limanowskiego znajduje się teren szpitala, 

tereny szkół, urzędów oraz teren z budynkiem Resursy. 

Następnym wyróżnionym rodzajem przestrzeni jest przestrzeń półpubliczna. Zgodnie 

z przedstawioną uprzednio definicją, dostęp do tych przestrzeni uzależniony jest od form 

kontaktów międzyludzkich występujących w danej przestrzeni. Przykładami takich 

przestrzeni są obszary między „otwartymi” zabudowaniami osiedli mieszkaniowych, 

do których dostęp ma każdy ze społeczeństwa, lecz wykorzystywane są głównie przez 

mieszkańców jako przestrzenie rekreacji i nawiązywania kontaktów społecznych. 

Na analizowanym obszarze takimi przestrzeniami będą tereny osiedli powstałych głównie 

w latach 60. – 90. XX w.10 W granicach obszaru rewitalizacji takie osiedla zlokalizowane 

są w części wschodniej – na przedłużeniu założenia osady fabrycznej, oraz w części 

południowej między ulicami 1 Maja, Mielczarskiego i Dekerta. Przestrzenie te 

charakteryzują się otwartością, dostępne są dla wszystkich, lecz najczęściej korzystają 

z nich mieszkańcy najbliższych bloków, przez osoby nieidentyfikujące się z tymi 

przestrzeniami wykorzystywane są głównie jako „transfery” do miejsc docelowych. 

Innym typem przestrzeni zaliczanych do przestrzeni półpublicznych są tereny centrów 

handlowych, tereny o charakterze centrotwórczym11, które stanowi głównie zabudowa 

                                           
9 Kolek A., Przestrzeń publiczna, przestrzeń prywatna – procesy, kierunek oraz charakter zmian zachodzących 
w Warszawie w okresie 1945 – 2012 
10 Zgodnie z Mapa 5 
11Związane są  z rozwojem  usług  centrotwórczych współwystępujących z  mieszkalnictwem, mających 
charakter ogólnomiejski, a nawet ponadlokalny  z zakresu: kultury, administracji i zarządzania, nauki, 
szkolnictwa wyższego, zdrowia, sportu, handlu 
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usługowa o unikatowych funkcjach ogólnomiejskich oraz tereny zabudowy typu mixed-

use. Mają one w sobie cechy struktury publicznej i prywatnej oraz różne stopnie 

dostępności i użyteczności. Zostały one wyznaczone w części centralnej obszaru 

rewitalizacji, przy ulicy 1 Maja. Obszar zamykający główną oś założenia osady w części 

przemysłowej zajęty jest przez budynki pofabryczne, które w ostatnich latach zostały 

przekształcone w nowoczesne apartamenty i obiekty handlowo-usługowe. Jest to 

przestrzeń dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta, ale również stanowi przestrzeń 

najbliższą dla mieszkańców apartamentów i loftów powstałych w budynkach 

pofabrycznych. Do tego typu przestrzeni zaliczony został również teren zajęty przez 

centrum handlowe Dekada, znajdujący się przy ulicy 1 Maja. 

Kolejnym rodzajem przestrzeni, który należy do grupy przestrzeni grupowych, jest 

przestrzeń półprywatna. Cechuje się ona charakterem prywatnym, ale ma zwiększoną 

dostępność publiczną. Zaliczyć do niej można zorganizowane przestrzenie między 

zabudową mieszkaniową wielorodzinną, do której przynależą określone grupy społeczne, 

identyfikujące się z tą przestrzenią. W granicach obszaru rewitalizacji wskazano kilka 

typów takich przestrzeni. Pierwszy z nich to tereny zajęte przez zespoły zabudowy 

domów robotniczych osady fabrycznej. Domy robotnicze zorganizowane w obwodowy lub 

liniowy układ zabudowy, tworzą dziedzińce. Niektóre z tych dziedzińców były lub są nadal 

ogrodzone i dostęp do nich mają jedynie mieszkańcy. Jednak większość z nich, w wyniku 

nieprzeprowadzania należytych remontów ogrodzeń, pozostaje obecnie otwarta. Mimo to 

użytkowana jest jedynie przez mieszkańców zespołów zabudowy ze względu 

na przynależność do tego miejsca. Drugi typ to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 

kamienice z wewnętrznymi dziedzińcami, do których dostęp zapewniony jest przez 

przejścia bramne. Przestrzeń tych dziedzińców jest rzadko wykorzystywana przez osoby 

z zewnątrz, które nie są jej użytkownikami na co dzień. Jako trzeci typ wyróżnione 

zostały tzw. „zamknięte” osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej powstałe 

w obszarze rewitalizacji w ciągu ostatnich kilku lat. Zlokalizowane są one głównie 

w centralnej części obszaru przy ulicy Okrzei nad rzeką Pisią Gągoliną.  Dodatkowo do 

przestrzeni półprywatnych należą tereny Bielnika, na których znajdują się obiekty 

przemysłowe, do których dostęp mają klienci, kontrahenci i inne osoby niebędące 

właścicielami danego przedsiębiorstwa 

Do przestrzeni prywatnych zaliczono natomiast tereny zabudowy jednorodzinnej, 

usługi specjalistyczne na działkach prywatnych, typu warsztaty samochodowe oraz 

tereny prywatne obecnie zamknięte. Przestrzenie prywatne związane z zabudową 

mieszkaniową zlokalizowane są głównie w północnej części wskazanego obszaru 

rewitalizacji, m.in. przy ulicach: Działkowej, Miodowej, Pięknej, Leszno, Wiejskiej. 

Zabudowa jednorodzinna zlokalizowana jest również w części północno-wschodniej 

między ulicami Spokojną, Ossowskiego, Limanowskiego i Kasztanową oraz w części 

południowo-wschodniej między ulicami Okrzei, Słowackiego, Wysockiego i Bohaterów 

Warszawy. Przestrzenie prywatne związane z prowadzoną działalnością usługową 

zlokalizowane są przy północnej i południowej granicy obszaru rewitalizacji. Są to głównie 

duże hale magazynowe. Do przestrzeni prywatnych zalicza się również tereny 

poprzemysłowe zlokalizowane w północno-zachodniej części obszaru rewitalizacji. 

Na schemacie rodzajów przestrzeni (Mapa 5) wskazano dodatkowo tereny, które obecnie 

pozostają w trakcie przekształceń. Są to pojedyncze działki, na których najczęściej 

zlokalizowano obiekty, w których prowadzone są prace remontowe/modernizacyjne 

mające na celu przystosowanie ich do nowych funkcji.   
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Dla obszaru rewitalizacji dokonano również procentowego zestawienia udziału 

poszczególnych rodzajów przestrzeni, który ilustruje poniższy wykres (Wykres 1). 

Największy udział w typach przestrzeni ma przestrzeń publiczna, która zajmuje 32,64% 

powierzchni obszaru rewitalizacji. Łącznie z terenami przynależącymi do obiektów 

publicznych udział ten wynosi ponad 40%. Najmniejszy zaś udział ma przestrzeń obecnie 

w trakcie zmian, która zajmuje 0,89% powierzchni obszaru. Stosunkowo duży udział 

procentowy przestrzeni publicznych spowodowany jest licznymi terenami dostępnymi dla 

wszystkich użytkowników takich jak parki, skwery i tereny zieleni oraz terenami usług 

publicznych, które to wraz z terenami dróg publicznych zalicza się do tego typu 

przestrzeni. 

 

Wykres 1. Procentowy udział poszczególnych typów przestrzeni 

Źródło: Opracowanie własne, powierzchnie wyliczone na podstawie Bazy danych EGiB, data: listopad 2018  

 

4.2. Struktura przestrzeni publicznych 

Poniższy schemat (Mapa 6) ilustruje strukturę przestrzeni publicznych w obszarze 

rewitalizacji. Tworzą ją wzajemnie ze sobą powiązane następujące elementy: tereny 

przestrzeni publicznych – tereny dróg i placów oraz parków, skwerów, obiektów 

użyteczności publicznej, czyli obiektów usług społecznych, a także szpalery drzew.  
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Mapa 6. Schemat struktury przestrzeni publicznych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji w terenie z dnia 20 października 2018 r., dane: baza danych EGiB  
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Mapa 6 uczytelnia sieć przestrzeni ulic i placów, które powstały na podstawie planów 

budowy osady fabrycznej oraz późniejszych planów rozbudowy miasta. Istotą układu 

urbanistycznego osady jest regularna ortogonalna siatka ulic, która tworzy wartościową 

strukturę przestrzeni publicznych. Obecna ulica 1 Maja stanowi jedną z głównych osi 

założenia urbanistycznego – dawniej dzieliła osadę na część przemysłową oraz 

mieszkaniową. Ulice poprowadzone do niej prostopadle zapewniały komunikacyjne, 

przestrzenne i wizualne powiązania tych dwóch funkcjonalnie różniących się części osady. 

Głównymi osiami założenia są ulice: 1 Maja, Limanowskiego, Kościuszki (Zdjęcie 4), 

Kościelna, Narutowicza. Charakter tych urbanistycznych osi został podkreślony poprzez 

obsadzenie tych ulic alejami drzew. Równie istotne arterie obsadzane po obu stronach 

drzewami  to ulice Partyzantów i Wysockiego – ciągi komunikacyjne o dużym znaczeniu 

kompozycyjnym dla miasta, łączące węzeł komunikacyjny (dworzec kolejowy) 

z historyczną częścią miasta (zakładami lniarskimi)12. Inny ważny ciąg komunikacyjny 

stanowiła ul. Żeromskiego. Była to także jedna z dróg wytyczających sieć uliczną  

rozbudowującej się osady fabrycznej13. 

Ważnym połączeniem w strukturze przestrzeni publicznych powinien być ciąg biegnący 

wzdłuż bocznicy kolejowej, łączącej historycznie Centralę z Bielnikiem. Obecnie fragment 

tego ciągu między ul. Radziwiłłowską a ul. Okrzei jest zdegradowany i niedostępny dla 

mieszkańców, mimo iż mógłby podnieść wartość sieci powiązań komunikacyjnych na 

obszarze rewitalizacji. Fragment biegnący przez dawną Centralę jest obecnie w trakcie 

modernizacji, oprócz jego południowego odcinka. Modernizacji i wydobycia w strukturze 

przestrzeni publicznych wymaga również północny fragment opisywanego ciągu – 

przebiegający przez teren Bielnika.  

W strukturze przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji wskazać należy ciąg terenów 

zieleni powiązanych z przepływającą przez obszar rzeką Pisią Gągoliną (wraz z Kanałem 

Ulgi), która przebiega przez zachodnią (historycznie przemysłową) część obszaru 

rewitalizacji. Na jej biegu powstały sztuczne zbiorniki wodne, które dawniej 

wykorzystywane były przy pracy fabryki, a obecnie stanowią elementy krajobrazowe 

i rekreacyjne (Staw na Bielniku), lub takimi się staną po ich przekształceniu (Górny 

Staw). Tereny zieleni leżące nad rzeką Pisią obecnie nie stanowią spójnego systemu 

zieleni. Po uporządkowaniu i modernizacji odcinków między ulicami Radziwiłłowską 

i Okrzei oraz Okrzei i Limanowskiego mogą stworzyć wraz z odcinkami rzeki i Parkiem 

Dittricha zielony korytarz kompozycyjny o wysokiej wartości estetycznej i ekologicznej 

w strukturze przestrzennej obszaru rewitalizacji i całego miasta.  

Do terenów przestrzeni publicznych zaliczane są również tereny zieleni w postaci parków 

i skwerów wchodzące w skład systemu zieleni miasta14. Należy tu wymienić niewątpliwie 

Park im. Dittricha, jak również skwery: Rukki, Ośrodka AK Żaba, NSZZ „Solidarność” 

(Zdjęcie 2) oraz Wysockiego/ Partyzantów jak również skwer przy Dworcu PKP (Zdjęcie 

1) czy skwer między ulicami Limanowskiego i Żeromskiego (Zdjęcie 3). Tereny zieleni 

w większości połączone są ze sobą zielonymi korytarzami w postaci alei i szpalerów 

drzew. Układ kompozycyjny terenów zieleni został opisany dokładniej w rozdziale 7 

i zaprezentowany na mapie 19. 

                                           
12 Karta ewidencyjna zabytku. 
13 Gryciuk A., Rozwój przestrzenny osady fabrycznej w Żyrardowie w latach 1829-1916, Rocznik Mazowiecki 7, 
127-166, 1979. 
14 Rodzaje terenów zieleni opisane szczegółowo w rozdziale nr 7 i wskazane na mapie nr 17. 
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Zdjęcie 1. Skwer  przy skrzyżowaniu alei 
Partyzantów i ulicy POW 
Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 2. Skwer NSZZ “Solidarność” 
Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 3. Skwer przy Parku Dittricha, pomiędzy 
ulicami Limanowskiego i Żeromskiego. 
Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 4. Oś widokowa na kościół pw. Matki 
Bożej Pocieszenia 
Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

Do struktury przestrzeni publicznych wliczają się również tereny usług publicznych – 

szkół, przedszkoli, szpitali, przychodni i urzędów (Zdjęcie 5). Tereny tych usług 

koncentrują się w środkowej części obszaru rewitalizacji, czyli na terenie pierwotnego 

założenia osady fabrycznej. Pod koniec XIX wieku powstały: kościół p.w. św. Karola 

Boromeusza, szpital fabryczny, szkoły fabryczne - stara, nowa i Kantoratschule, 

Ochronka i Babiniec, Resursa oraz Kantor. Na początku XX wieku powstały: kościół pw. 

Matki Bożej Pocieszenia, Ludowiec, budynek magistratu. Większość tych obiektów pełni 

do dziś pierwotnie przypisane funkcje. W budynku Ochronki znajduje się przedszkole, 

budynki dawnych szkół pełnią funkcje związane z oświatą i nauką, a w budynku 

Magistratu do dziś dzień funkcjonuje Urząd Miasta. W wyniku rozwoju przestrzennego 

miasta, na nowo zagospodarowywanych terenach powstawały kolejne obiekty publiczne – 

szkoły (np. Szkoła Podstawowa nr 6 (Zdjęcie 6) przy osiedlach prefabrykowanych czy 

budynek sądu.  
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Zdjęcie 5. Teren szpitala 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 

Zdjęcie 6. Szkoła Podstawowa nr 6 

Źródło: Opracowanie własne, sierpień 2018 

Najbardziej reprezentacyjna przestrzeń, która znajduje się w centralnej części obszaru to 

plac Jana Pawła II (Zdjęcie 7, Zdjęcie 8, Zdjęcie 9). Plac jako element kompozycji 

urbanistycznej posiadający ściany i podłogę wyznaczające jego granice15, zamknięty jest 

z jednej strony zabudową dawnej fabryki, zaś po przeciwnej stronie bryłą kościoła pw. 

Matki Bożej Pocieszenia. Dwie pozostałe ściany placu16 stanowią budynki użyteczności 

publicznej i szpalery drzew. Drugim placem, który jest istotny w strukturze przestrzeni 

publicznych miasta jest plac Piłsudskiego zlokalizowany przed dworcem PKP (zdjęcie 10). 

Stanowi on głównie funkcję komunikacyjną dla mieszkańców miasta, bowiem z niego 

odchodzą liczne kursy autobusowe zapewniające połączenia ze wszystkimi częściami 

miasta.  

 

 

                                           
15 Kompozycja urbanistyczna, S. Gzell, A. Nauwaldt, https://placewarszawy.pl/pl/kompozycja-
urbanistyczna/parametr/4?fbclid=IwAR16VRlj-LQF9Js__gzioY9xOd7tpFlB66RGBWCEy-d8omqa0MsOydgoR0I  
16 K. Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady Warszawa 1984, Reprint, Warszawa 
2010 

https://placewarszawy.pl/pl/kompozycja-urbanistyczna/parametr/4?fbclid=IwAR16VRlj-LQF9Js__gzioY9xOd7tpFlB66RGBWCEy-d8omqa0MsOydgoR0I
https://placewarszawy.pl/pl/kompozycja-urbanistyczna/parametr/4?fbclid=IwAR16VRlj-LQF9Js__gzioY9xOd7tpFlB66RGBWCEy-d8omqa0MsOydgoR0I
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Zdjęcie 7. Przestrzeń publiczna - Plac Jana 

Pawła II 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 

Zdjęcie 8. Zabudowa fabryczna stanowiąca 

zachodnią ścianę placu Jana Pawła II  

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 

Zdjęcie 9. Przestrzeń publiczna - Plac Jana 

Pawła II 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 

Zdjęcie 10. Plac przed Dworcem PKP 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

Terenami, na których nie ma wykształconych przestrzeni przyjaznych mieszkańcom, są: 

teren Bielnika, znajdujący się w północno-zachodniej części obszaru rewitalizacji oraz 

tereny w części zachodniej, między ulicami: Okrzei, Radziwiłowską, rzeką Pisią Gągoliną 

i obecną zabudową kamienicową przy ulicy 1 Maja. Wynika to z faktu, iż na większości 

tych terenów występuje zabudowa magazynowo-produkcyjna należąca do osób 

prywatnych. W części południowej obszaru rewitalizacji, na fragmencie między halami 

magazynowymi a rzeką Pisią, zaczęło rozwijać się mieszkalnictwo wielorodzinne. 
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Zdjęcie 11. Zwarta ściana zabudowy przy ulicy 
Stefana Okrzei 
Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 12. Linia zabudowy osady fabrycznej, ul. 
Tadeusza Kościuszki 
Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 13. Ulica Nowy Świat na początku prac 
modernizacyjnych 
Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 14. Luki w zabudowie w części 
południowej, przy ul. Mielczarskiego 
Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 
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Podsumowanie  

Układ przestrzeni publicznych kształtowany w drugiej połowie XIX wieku czytelny jest  

obecnie w strukturze przestrzeni obszaru rewitalizacji. Zachowane zostały głównie ciągi 

komunikacyjne wyznaczające siatkę ulic oraz osie kompozycyjne porządkujące 

przestrzeń. Jednocześnie zmiany zachodzące na obszarze rewitalizacji związane ze 

zmianami funkcji niektórych terenów oraz wprowadzeniem nowej zabudowy prowadzą do 

wskazania następujących najważniejszych wniosków i wytycznych dla obszaru 

rewitalizacji: 

 Należy zrewaloryzować odcinki brzegów rzeki Pisi Gągoliny, których obecny stan 

jest zły i wymaga niezwłocznych działań mających na celu poprawę ich jakości oraz 

udostępnienie ich dla mieszkańców. 

 Do przekształceń, uporządkowania i udostępnienia dla mieszkańców wskazuje się 

również tereny wokół Stawu Górnego, które stanowić mogą ważny fragment 

w strukturze przestrzeni publicznych nie tylko obszaru rewitalizacji, ale również 

całego miasta. 

 Należy wykorzystać potencjał związany z przebiegiem bocznicy kolejowej, łączącej 

dworzec,  tereny Centrali i Bielnik. Ciąg ten może stać się jednym z ważniejszych 

połączeń przestrzeni publicznych i stanowić powiązanie między istotnymi terenami 

w historycznej strukturze urbanistycznej miasta.  

 Należy podkreślić strukturę przestrzeni publicznych w części mieszkaniowej osady 

poprzez wprowadzenie i uzupełnienie alei i szpalerów drzew. 

 Należy zmodernizować i przekształcić przestrzenie ogólnodostępne na terenie 

Bielnika, tak aby wydobyć ich historyczne wartości, a także stworzyć ich powiązanie 

z terenami Centrali. 
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5. Transport i komunikacja 

5.1. Nawierzchnie ulic  

W granicach obszaru rewitalizacji, wśród terenów o charakterze przestrzeni publicznych 

przeważają ulice o nawierzchni utwardzonej. Fragmenty dróg gruntowych (Zdjęcie 18) 

stanowią zdecydowaną mniejszość – 6,19%. Zlokalizowane są one jednak na terenach 

zabudowy mieszkaniowej w północno-wschodniej części obszaru rewitalizacji, zarówno 

jedno jak i wielorodzinnej, co stanowi znaczne utrudnienie dla lokalnej społeczności, 

szczególnie w okresach obfitych opadów deszczu.  

Wśród utwardzonych nawierzchni ulic dominują nawierzchnie asfaltowe (68,96% -Zdjęcie 

15). Płyty betonowe zostały wykorzystane do utwardzenia powierzchni głównie 

na terenach pofabrycznych Bielnika (12,90%) w północnej części obszaru (Zdjęcie 17). 

Do rzadziej wykorzystywanych materiałów do utwardzania dróg zaliczyć można kostkę 

Bauma (7,57%), wykorzystaną szczególnie w centralnej części obszaru rewitalizacji, 

w rejonie Placu Jana Pawła II i ulicy Waleriana Łukasińskiego oraz kostkę granitową - 

ulice o tym rodzaju nawierzchni skumulowane są w południowej części omawianego 

obszaru, m.in. ul. Okrzei – 1,77% (Zdjęcie 16). 

W trakcie procesu przekształceń jest obecnie 2,61% dróg.  

Szczegółowe rozmieszczenie rodzajów nawierzchni ulic przedstawia poniższy schemat 

(Mapa 7)17. Zawarto na nim ulice, których lokalizacja jest zgodna z aktualnie 

obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz ze Studium  

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Miasta Żyrardowa. Część 

z nich stanowią drogi klasy dojazdowej, które nie mają nadanych nazw, na co należy 

zwrócić uwagę. 

                                           
17 Na mapie przedstawiającej schemat nawierzchni ulic pokazano również tereny, które na mapie dotyczącej 
klas dróg przedstawione są jako ciągi pieszo – jezdne (zgodnie z aktualnie obowiązującymi mpzp i Studium). 
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Mapa 7. Schemat rodzajów nawierzchni ulic 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji w terenie z dnia 20 października 2018 r., dane: baza danych EGiB 



40 | Strona 

 

 

Wykres 2. Procentowy udział nawierzchni na ulicach w ogólnej sumie powierzchni ulic 

Źródło: Opracowanie własne, powierzchnie wyliczone na podstawie inwentaryzacji w terenie oraz Bazy danych 

EGiB, data: listopad 2018  

 
Zdjęcie 15. Typowa ulica asfaltowa 
Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 16.  Zmodernizowana ulica Okrzei 
Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 

Zdjęcie 17. Droga z płyt betonowych na terenie 
Bielnika 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 

Zdjęcie 18. Droga gruntowa 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 
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W trakcie inwentaryzacji ulic, dokonano także oceny stanu technicznego ich nawierzchni.  

Do określenia stanu nawierzchni przyjęto trzystopniową skalę: 

 Dobry – brak uwag, niewielkie ubytki w nawierzchni, 

 Średni – pojawiają się liczne zniszczenia lub ubytki w nawierzchni, 

 Zły – nawierzchnia zdegradowana lub brak utwardzonej nawierzchni. 

Klasyfikacja ta została również przedstawiona na poniższym schemacie (Mapa 8).  

Na znaczącej części obszaru rewitalizacji nawierzchnia ulic jest dobra (60,75%). 

Nawierzchnie w średnim stanie technicznym (19,86%) występują na terenie Bielnika oraz 

w południowej części terenu – ulica Łubieńskiego, Sienkiewicza, Dekerta, Mielczarskiego 

oraz południowy odcinek ulicy Narutowicza. 

Jako nawierzchnie o złym stanie (16,84%) zostały sklasyfikowane ulice we wschodniej 

części obszaru rewitalizacji – Cehaka i Choińskiego; w zachodniej części - Chopina, 

Wierzbowa, Żabia, Ciasna; ul. Lniarska na terenie Centrali, część ulic na terenie Bielnika, 

a także ulice w północnej części: Działkowa, Miodowa i Kamienna. 

2,61% wszystkich nawierzchni ulic znajduje się obecnie w trakcie przekształceń. 
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Mapa 8. Schemat stanu nawierzchni ulic  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji w terenie z dnia 20 października, dane: baza danych EGiB 
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Wykres 3. Procentowy udział stanu nawierzchni ulic w ogólnej sumie powierzchni ulic 

Źródło: Opracowanie własne, powierzchnie wyliczone na podstawie inwentaryzacji w terenie oraz Bazy danych 

EGiB, data: listopad 2018  

5.2. Nawierzchnie chodników 

Jako materiał wykorzystany do utwardzenia nawierzchni chodników w granicach obszaru 

rewitalizacji dominuje kostka Bauma (60,32%), zwana również polbrukiem lub kostką 

betonową (Mapa 9). Koncentracja chodników o tym rodzaju nawierzchni znajduje się 

w centralnej części analizowanego obszaru (Zdjęcie 19, Zdjęcie 25).  

Drugim co do ilości wykorzystanym materiałem do tego celu jest płyta betonowa – 

25,70% (Zdjęcie 24). Koncentracja nawierzchni tego typu występuje w rejonie 

ul. Tadeusza Kościuszki oraz na południu obszaru rewitalizacji, w rejonie ul. Henryka 

Sienkiewicza, ul. Jana Dekerta oraz ul. Romualda Mielczarskiego, czyli na terenach gdzie 

występują budynki wielorodzinne. Nawierzchnie chodników w  tych rejonach są zazwyczaj 

w średnim bądź złym stanie technicznym i wymagają lub niebawem będą wymagały 

wymiany. Chodniki z płyt betonowych, występują również w północnej części terenu 

opracowania, głównie przy ulicach: Pięknej i Jana Kilińskiego.  

Na terenach pofabrycznych, w rejonach Starej Przędzalni oraz w centralnej części ulicy 

Okrzei zostały przeprowadzone prace modernizacyjne nawierzchni, zarówno chodników 

jak i ulic. Powierzchnie te zostały pokryte kostką granitową łupaną oraz nowymi płytkami 

betonowymi ułożonymi w regularne wzory (Zdjęcie 23). W obszarze rewitalizacji 

stosowana jest również kostka granitowa cięta  (3,45% - łączny udział nawierzchni 

chodników z kostki granitowej w obszarze rewitalizacji), z której została wykonana 

nawierzchnia placu przed Dworcem Kolejowym (Zdjęcie 20). Rzadziej stosowanymi, 

pojawiającymi się w granicach obszaru rewitalizacji, materiałami do utwardzania 

powierzchni chodników są asfalt - 0,25% czy beton -0,04%– na terenach przy Starej 

Przędzalni czy bruk z kamieni – 0,13% (nawierzchnia kamienna) – przy ul. Partyzantów 

(skrzyżowanie z ul. Okrzei). Kolejnym rodzajem stosowanych nawierzchni są w pełni 

przepuszczalne ścieżki gruntowe – 7,36%, które to odnaleźć można w parkach i skwerach 

(Zdjęcie 21, Zdjęcie 22). Na mapie wyróżniona została także kategoria schody betonowe, 

które znajdują się w pobliżu skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. POW w południowej części 

obszaru rewitalizacji. Dodatkowo, wyróżniono kategorię kostki betonowej na ścieżce 

rowerowej, która ciągnie się wzdłuż al. Partyzantów – od ul. Bohaterów Warszawy do ul. 

Okrzei. 
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Mapa 9. Schemat rodzajów nawierzchni chodników 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji w terenie z dnia 20 października 2018 r., dane: baza danych EGiB 
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Wykres 4. Procentowy udział rodzajów nawierzchni chodników 

Źródło: Opracowanie własne, powierzchnie wyliczone na podstawie inwentaryzacji w terenie oraz Bazy danych 

EGiB, data: listopad 2018  
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Zdjęcie 19. Nawierzchnia z kostki betonowej na 
placu Jana Pawła II 
Źródło: Opracowanie własne, paźdzernik 2018 

 
Zdjęcie 20. Nawierzchnia na placu przed 
Dworcem PKP 
Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 21. Nawierzchnie półprzepuszczalne 
w parku Dittricha 
Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 22. Nawierzchnie gruntowe i kostka 
na terenie skwerów 
Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 23. Nawierzchnia mieszana – chodniki 
przy ulicy Okrzei 
Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 24. Nawierzchnia z płyt betonowych 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 
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Zdjęcie 25. Nawierzchnie z kostek betonowych 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

Nawierzchnie chodników zostały podzielone również ze względu na ich stan techniczny 

(Mapa 10). Wyodrębnione zostały nawierzchnie w stanie dobrym, średnim i złym. Na 

mapie zaznaczono również chodniki w trakcie modernizacji. Podobnie jak w przypadku 

ulic przyjęto, że stan: 

 Dobry – brak uwag, niewielkie ubytki w nawierzchni, 

 Średni – pojawiają się liczne zniszczenia lub ubytki w nawierzchni, 

 Zły – nawierzchnia zdegradowana lub brak utwardzonej nawierzchni, 

 W trakcie modernizacji – nawierzchnia poddawana przekształceniom. 

Nawierzchnie w stanie dobrym (58,81%) to głównie te chodniki, które są wykonane 

z kostki betonowej oraz z granitowej (Zdjęcie 26, Zdjęcie 27, Zdjęcie 28). Chodniki te 

znajdują się przy głównych ulicach – Nowy Świat, 1 Maja, Limanowskiego, Narutowicza, 

Mireckiego, Okrzei, Polskiej Organizacji Wojskowej oraz na Placu Jana Pawła II. 

Nawierzchnie te zostały położone w przeciągu kilku ostatnich lat i większości nie 

wykazują większych defektów.  

Nawierzchnie w średnim stanie technicznym (22,78%) to głównie nawierzchnie wykonane 

z płyt chodnikowych betonowych (Zdjęcie 29, Zdjęcie 31). Chodniki w tym stanie 

technicznym występują przy ulicach Kościuszki, Wyszyńskiego, Armii Krajowej, 

Sławińskiego oraz na fragmentach ulicy Okrzei, Mielczarskiego, Dekerta, Sienkiewicza 

i w północnym odcinku ulicy Narutowicza. Do nawierzchni w średnim stanie technicznym 

wliczyć należy również część ścieżek parkowych wykonanych z nawierzchni 

przepuszczalnych, które np. nie posiadają na całej swej długości krawężników czy została 

z nich fragmentarycznie wypłukana nawierzchnia.  
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Najwięcej nawierzchni w złym stanie technicznym występuje w południowo-wschodniej 

części obszaru rewitalizacji oraz w części północnej. Fragmenty chodników, którym został 

przypisany zły stan, są wykonane głównie z płyt betonowych. Chodniki te zostały 

położone kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu i nie były w większości od tamtej pory 

modernizowane czy naprawiane. Znajdują się one przy ulicach – Mielczarskiego, Dekerta, 

Sienkiewicza, Polnej, Kilińskiego, Kamiennej i Pięknej. Zły stan techniczny wykazują 

również ścieżki na terenie skwerów we wschodniej części obszaru rewitalizacji. 

Nie posiadają one przeważnie nawierzchni utwardzonej, mają charakter szerokich 

przedeptów. O złym stanie nawierzchni ścieżek utwardzonych świadczą natomiast liczne 

ubytki w nawierzchni (Zdjęcie 30, Zdjęcie 32, Zdjęcie 33). Chodniki o złym stanie 

nawierzchni stanowią 13,4% wszystkich chodników znajdujących się w granicach 

analizowanego obszaru. 

Podczas orgaznizowanych punktów konsultacyjnych mieszkańcy (szczególnie w wieku 

senioralnym) zwracali uwagę na zły stan techniczny części chodników (okolice Sądu, 

ul. Dekerta), który utrudnia im poruszanie, szczególnie w okresie zimowym i może 

prowadzić do groźnych upadków, co nie raz miało już miejsce.  

Na zły stan infrastruktury chodnikowej wskazywali również mieszkańcy obszaru podczas 

spacerów badawczych. Ich uwagę zwraca krzywa i zdewastowana nawierzchnia 

chodnikowa przy ul. Narutowicza od wysokości ul. Mireckiego do ulicy Waryńskiego 

zwłaszcza po stronie kwartałów mieszkalnych. Ubytki i nierówności w posadzce 

chodnikowej są uciążliwe zwłaszcza dla osób starszych, rodziców z wózkami i osób 

niepełnosprawnych.   

Mieszkańcy budynków ulicy Mostowej również zgłaszali problemy ze stanem chodnika 

(który jest zniszczony i nierówny, sprawia problemy podczas odśnieżania, wjazdu 

na posesję). Utrudnieniem w tym obszarze w zakresie poruszania się, poza nierównymi 

chodnikami, jest także brak kładki przez kanał – odnogę rzeki Pisi Gągoliny. 

Kolejnym problemem zauważonym przez mieszkańców są ubytki w nawierzchni ulicy 

Ciasnej, która podczas opadów deszczu lub w okresie zimowym staje się niebezpieczna 

do poruszania się samochodem oraz na całkowity brak chodnika. Chodnika brakuje 

również na ulicy Żabiej.  

Uczestnicy spacerów zwrócili także uwagę na konieczność naprawy chodnika i schodów 

przed i za Kościołem pw. MBP, których pokonanie jest problematyczne zwłaszcza dla osób 

starszych. Utrudnieniem jest także brak podjazdów dla rowerów i wózków na plac przed 

kościołem od strony ulicy Kardynała Wyszyńskiego.  

Nawierzchnie w trakcie modernizacji stanowią najmniej liczną grupę spośród pozostałych 

(5,01%). Występują w rejonach ul. Nowy Świat na obszarze Centrali, ul. Wiejskiej 

w północnej części obszaru rewitalizacji oraz ul. Wspólnej wraz z fragmentem 

ul. Spokojnej w północno-wschodniej części.  
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Mapa 10. Schemat stanu nawierzchni chodników 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji w terenie z dnia 20 października 2018 r., dane: baza danych EGiB 
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Wykres 5. Procentowy udział stanu nawierzchni chodników 

Źródło: Opracowanie własne, powierzchnie wyliczone na podstawie inwentaryzacji w terenie oraz Bazy danych 

EGiB, data: listopad 2018  

 
Zdjęcie 26. 
Nawierzchnia mieszana 
z kostek granitowych i 
płyt betonowych – stan 
dobry 
Źródło: Opracowanie 
własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 27. 
Nawierzchnia z kostki 
betonowej - stan 
dobry 
Źródło: Opracowanie 
własne, październik 
2018 

 
Zdjęcie 28. Nowa 
nawierzchnia ścieżki 
rowerowej i chodnika 
– stan dobry 
Źródło: Opracowanie 
własne, październik 
2018 

 
Zdjęcie 29. Nawierzchnia 
betonowa na mostku w 
parku – stan średni 
Źródło: Opracowanie 
własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 30. 
Nawierzchnia z płyt 
betonowych  - stan zły 
Źródło: Opracowanie 
własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 31. 
Nawierzchnia z płyt 
betonowych – stan 
średni 
Źródło: Opracowanie 
własne, październik 
2018 

 
Zdjęcie 32. 
Nawierzchnia z płyt 
betonowych – stan zły  
Źródło: Opracowanie 
własne, październik 
2018 

 
Zdjęcie 33. Nawierzchnia 
z płyt betonowych – stan 
zły  
Źródło: Opracowanie 
własne, październik 2018 
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5.3. Klasy ciągów komunikacyjnych 

Schemat klas dróg został opracowany na podstawie obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego18 oraz obowiązującego Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego19, natomiast w przypadku ich braku 

zastosowano oznaczenie – brak danych (bd). 

Przyjęto następujące oznaczenia klas dróg publicznych zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie: 

 KDZ - droga publiczna klasy zbiorczej  

 KDL - droga publiczna klasy lokalnej 

 KDD - droga publiczna klasy dojazdowej 

 

Dodatkowo przyjęto oznaczenia dla dróg i ciągów pieszo-jezdnych stanowiących 

komunikację wewnętrzną zgodnie z oznaczeniami z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: 

 KDw - droga wewnętrzna 

 KPz - place 

 KX - ciągi pieszo - jezdne 

 

Ponadto, na potrzeby opracowania utworzono oznaczenie: 

 KDD(P) – projektowana droga klasy dojazdowej 

 

Główne osie komunikacyjne na obszarze rewitalizacji, stanowią dwie drogi klasy zbiorczej 

(KDZ). Są one podstawą szkieletu komunikacyjnego. Jedna z nich przecina miasto 

w kierunku północ-południe (ul. 1 Maja), druga zaś jest do niej prostopadła i prowadzi 

ruch w kierunku wschodnim (ul. Józefa Mireckiego). Uzupełnienie dla głównych osi 

komunikacyjnych stanowi sieć dróg lokalnych (KDL) przecinających analizowany teren 

zazwyczaj w kierunku wschód-zachód: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, 

Al. Partyzantów, część ul. Stefana Okrzei, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Bolesława 

Limanowskiego, ul. Środkowa, ul. Jana Kilińskiego, ul. Wiejska, ul. Piękna. Dopełnienie 

szkieletu komunikacyjnego terenu stanowią drogi dojazdowe (KDD), których układ został 

przedstawiony na poniższym schemacie. Ponadto na schemacie zaprezentowano drogi 

wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne oraz place (Mapa 11). Przedstawiono także 

(w południowej części obszaru rewitalizacji) projektowane drogi klasy dojazdowej, które 

obecnie nie istnieją bądź nie są przejezdne, w związku z tym nie mają także nazw. 

 

 

                                           
18https://www.bip.zyrardow.pl/3662,rejestr-obowiazujacych-planow-miejscowych-zagospodarowania-
przestrzennego-miasta-zyrardowa  
19 https://www.zyrardow.pl/plik,8752,studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-
miasta-zyrardowa-mapa.pdf 

https://www.bip.zyrardow.pl/3662,rejestr-obowiazujacych-planow-miejscowych-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-zyrardowa
https://www.bip.zyrardow.pl/3662,rejestr-obowiazujacych-planow-miejscowych-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-zyrardowa
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Mapa 11. Schemat z podziałem na klasy dróg 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa dostępnych online na stronie BIP miasta 

https://www.bip.zyrardow.pl/3662,rejestr-obowiazujacych-planow-miejscowych-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-zyrardowa – dostęp grudzień 2018; dane przestrzenne: baza danych EGiB oraz inwentaryzacji terenu 

https://www.bip.zyrardow.pl/3662,rejestr-obowiazujacych-planow-miejscowych-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-zyrardowa
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5.4. Funkcje ulic 

W celu opracowania podziału ulic w zależności od roli jaką pełnią w funkcjonowaniu 

miasta oraz ich znaczenia w układzie komunikacyjnym, dokonano analizy charakteru 

i sposobu użytkowania tychże przestrzeni. Na podstawie analizy funkcji jakie mogą pełnić 

poszczególne ulice - zarówno w skali całego miasta, ale również w skali osiedla 

wyodrębniono następujące typy ulic i zilustrowano je odpowiednimi kolorami na 

schemacie (Mapa 12). Typy ulic uzależniono od tego jaką rolę pełnią one dla 

użytkowników ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców miasta oraz od tego w jaki 

sposób są użytkowane: pieszo, samochodem, autobusem, oraz w jakim celu: dojazdu, 

dojścia pieszego, przejazdu przez miasto czy spełnienia podstawowych potrzeb bytowych 

czy społecznych.  Typy ulic uzależniono również od funkcji obiektów jakie się przy nich 

znajdują. Poszczególnym ulicom przyporządkowano typ na podstawie dominującej 

pełnionej przez nie funkcji.  

1) Ulice mieszkaniowe w zabudowie jednorodzinnej  

Kategoria obejmuje ulice w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, z których 

korzystają głównie mieszkańcy pobliskich domów. Często ulice te nie mają w swoich 

przekrojach wydzielonych jezdni i chodników, które nie zostały do tej pory zrealizowane 

ze względu na dość wysokie koszty infrastruktury drogowej. 

2) Ulice mieszkaniowe w zabudowie wielorodzinnej  

Kategoria ta obejmuje ulice głównie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, 

z wydzielonymi jezdniami, chodnikami po obu stronach i nieraz szpalerami drzew. Ulice 

te charakteryzują się większym udziałem ruchu pieszego jak również sporadycznym 

występowaniem wzdłuż nich obiektów usługowych.  

3) Ulice mieszane  

Kategoria obejmuje ważniejsze ulice w przestrzeni osiedla lub części dzielnicy, przy 

których występują obiekty o różnych funkcjach takie jak: budynki mieszkalne, obiekty 

usługowe, czy obiekty użyteczności publicznej. Zachowany jest charakter tradycyjnych 

ulic miejskich z wydzielonymi jezdniami i obustronnymi chodnikami. Ulice te 

charakteryzują się również zwiększonym natężeniem ruchu kołowego oraz prowadzeniem 

po nich linii autobusowych.   

4) Ulice reprezentacyjne 

Kategoria ta obejmuje ulice wyróżniające się w przestrzeni osiedla lub dzielnicy 

ze względu na ich reprezentacyjny charakter związany z historycznie pełnionymi przez te 

ulice funkcjami. W przekroju ulicy wydzielone są jezdnie, obustronne szerokie chodniki 

i obsadzone są alejami lub szpalerami  drzew. 

5) Ulice przelotowe 

Kategoria obejmuje ulice stanowiące wielkoprzestrzenne założenia urbanistyczne, które 

jednocześnie spełniają funkcję ulic przelotowych w mieście. Ulice te powinny mieć 

docelowo nadany charakter alei, czyli ulic obsadzonych po obu stronach drzewami lub 

krzewami o określonej kompozycji. Charakteryzują się dużym natężeniem ruchu 

kołowego, pieszego czy rowerowego a także znaczącym udziałem komunikacji publicznej. 

Ulice te stanowią główne drogi prowadzące do innych miejscowości.    

6) Ulice wewnętrzne 

Kategoria ta obejmuje niedostępne dla wszystkich uczestników ruchu ulice będące 

dojazdem do dawnych lub nadal funkcjonujących obiektów produkcyjnych. Ulice te nie 
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posiadają charakteru tradycyjnych ulic, brak jest w ich przekroju wydzielonych jezdni 

i chodników, najczęściej stanowią funkcję dostawczą i towarową. 

W trakcie dokonywania analizy przestrzeni ulic, wskazane zostały również te 

przestrzenie, które powinny docelowo pełnić jedną z wymienionych powyżej funkcji, 

a które obecnie jej nie pełnią. Przestrzenie te zostały zaznaczone na schemacie 

kreskowaniem w kolorze odpowiadającym funkcji docelowej (Mapa 12). 

Dodatkowo na mapie zaznaczono place.  
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Mapa 12. Schemat - funkcje ulic i ciągów pieszo - jezdnych 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie inwentaryzacji w terenie z dnia 20 października 2018 r, dane: baza danych EGiB 
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Na obszarze rewitalizacji rozpoznano przestrzenie o charakterze placu: Plac Jana Pawła II 

oraz Plac Piłsudskiego oraz okolice ul. Mały Rynek na terenie dawnej zabudowy 

fabrycznej. Przestrzenie te mają jasno wyznaczone granice i stanowią miejsca, w których 

zachodzą interakcje społeczne. 

Ze względu na unikatowy charakter założenia urbanistycznego Osady Fabrycznej 

na obszarze rewitalizacji wyznaczone zostały ulice pełniące funkcje  reprezentacyjne. Do 

tej kategorii zaliczono następujące ulice: Limanowskiego, Kościuszki, Narutowicza, 

Kościelną, Ditricha, Armii Krajowej i aleję Partyzantów. Jako ulicę wskazaną do 

wytworzenia reprezentacyjnej przestrzeni wyznaczono ulicę Nowy Świat oraz północny 

odcinek ulicy Ditricha przebiegający przez obszar Bielnika. 

Do ulic o typie mieszanym zaliczono ulicę Okrzei, ulice i ciągi pieszo-jezdne na terenie 

dawnej Centrali oraz ul. Wyspiańskiego, Radziwiłłowską i Polskiej Organizacji Wojskowej. 

Przy ulicach tych zlokalizowane są obiekty pełniące różne funkcje – budynki 

mieszkaniowe, handlowe, punkty usługowe oraz obiekty użyteczności publicznej. 

Duża część ulic w granicach obszaru rewitalizacji to ulice mieszkaniowe w zabudowie 

wielorodzinnej, najbardziej typowy model ulicy. Ich udział jest największy w centralnej 

oraz południowo – wschodniej części obszaru. Przy ulicach tych dominującą funkcją jest 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednak występują przy nich również punkty 

usługowe o charakterze lokalnym. Do ulic tych zaliczono m. in. ulice: Waryńskiego, 

Mireckiego, Łukasińskiego, Wysockiego, Sienkiewicza czy Dekerta. 

Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w północnej części obszaru 

rewitalizacji zlokalizowane są ulice mieszkaniowe służące jedynie obsłudze tamtejszych 

mieszkańców.  

Ponadto ze względu na swój tranzytowy charakter – ul. 1 Maja wskazano jako ulicę 

przelotową. Jako jedyna ulica na obszarze rewitalizacji służy często jedynie 

przemieszczaniu się przez miasto, bez zatrzymywania się na terenie Żyrardowa. 
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5.5. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym  

Istotnym elementem diagnozy było również zweryfikowanie, czy na terenie obszaru 

rewitalizacji występują miejsca, gdzie identyfikowane są niebezpieczeństwa dla ruchu 

pieszego bądź kołowego. Jednym z takich wskazań (przekazanym podczas spaceru 

badawczego) jest brak spowalniaczy na ul. Okrzei, co powoduje, że często po godzinie 

22:00 odbywają się tam nielegalne wyścigi motocyklowe. Jest to bardzo uciążliwe dla 

mieszkańców, ze względu na hałas, jak również zagrożenie dla bezpieczeństwa (Mapa 

13).   

Kolejnym elementem związanym z ruchem kołowym pojazdów jest niewystarczająca 

przepustowość ulicy 1 Maja, na której tworzą się zatory, a także zła organizacja ruchu 

powodująca m.in. trudności ze skrętem w lewo z ul. Okrzei w 1 Maja. W związku z tym 

istnieje potrzeba przeprowadzenia szczegółowych analiz ruchu i rozważenie budowy 

takich rozwiązań komunikacyjnych, które przyczyniłby się do rozwiązania problemu 

komunikacyjnego w centrum obszaru rewitalizacji, a tym samym całego miasta.  

Problemem są również niewystarczająco oświetlone ulice, chodniki, a także przejścia dla 

pieszych (m.in. odcinek ul. Limanowskiego od ul. Narutowicza do ul. Kościelnej). 

Niebezpieczeństwo w ruchu drogowym powoduje także, zdaniem uczestników spacerów 

badawczych,  brak wyraźnego zaznaczenia przejść dla pieszych na ul. Okrzei. Ponadto 

czas trwania świateł dla pieszych na części skrzyżowań jest zbyt krótki – jako przykład 

należy podać ul. Limanowskiego i ul. Środkową. 
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Mapa 13. Niebezpieczne miejsca na obszarze rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne 
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5.6. Komunikacja zbiorowa  

Obecnie za komunikację miejską na terenie Żyrardowa odpowiada Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim. Na terenie Miasta działa również 

kilka prywatnych firm posiadających taksówki oraz kilka przedsiębiorców, którzy 

obsługują prywatne busy na terenie powiatu, w tym też na terenie Miasta. 

Na poniższej mapie (Mapa 14) zaznaczono przystanki autobusowe (Zdjęcie 36, Zdjęcie 

37) w granicach obszaru rewitalizacji, a także  Dworzec PKP i PKS (Zdjęcie 34, Zdjęcie 

35). Przedstawiono również trasy poszczególnych miejskich linii autobusowych 

o następującym przebiegu: 

Linia 1: Spółdzielcza/Parkingowa - PKP 

Linia 2: Żeromskiego – Parkingowa (przez PKP) 

Linia 3: Struga- Międzyborów (Przez PKP) 

Linia 4: Żeromskiego - Parkingowa (Przez PKP) 

Linia 5: Mostowa - Korytów (Przez PKP) 

Linia 6: Międzyborów - Batorego (Przez PKP) 

Linia 7: Żeromskiego – Spółdzielcza (Przez PKP) 

Linia 8: Spółdzielcza – Al. Wyzwolenia (Przez PKP) 

Linia 9: Żyrardów PKP - Żeromskiego / Poznańska 

Wszystkie wymienione wyżej linie obsługują obszar rewitalizacji i stanowią połączenie 

między poszczególnymi częściami miasta umożliwiając dojazd do usług wszystkim 

mieszkańcom miasta.   

Wzbogaceniem autobusowej komunikacji miejskiej jest działający na terenie miasta 

Dworzec PKP, na którym zatrzymują się pociągi podmiejskie na trasie Warszawa – Łódź 

Fabryczna20 jak również linie dalekobieżne oraz autobusowa komunikacja podmiejska 

realizowana przez PKS w Grodzisku Mazowieckim.   

                                           
20 https://portalpasazera.pl/KatalogiStacji?stacja=%C5%BByrard%C3%B3w 
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Mapa 14. Schemat transportu publicznego 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie Planu Komunikacji Miejskiej Żyrardowa - http://www.pksgrodzisk.com.pl/rozkladkz.html, dane: baza danych EGiB 
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Mapa 15 przedstawia dostępność do przystanków komunikacji publicznej: przystanków 

autobusowych oraz Dworca PKP. Przystanki zaznaczone zostały na podstawie Planu 

Komunikacji Miejskiej Żyrardowa21 oraz dokonanych inwentaryzacji. Zdecydowana 

większość przestanków na obszarze rewitalizacji obsługuje miejską komunikację 

publiczną. Na ul. 1 Maja, w okolicy Resursy, zlokalizowany jest przystanek, obsługujący 

połączenia tylko do innych miejscowości.   

Odpowiednia dostępność poszczególnych terenów do komunikacji publicznej jest 

niezwykle istotna, w szczególności dla zabudowy mieszkaniowej, ponieważ znacząco 

wpływa na jakość życia mieszkańców. 

Prawie z całego obszaru rewitalizacji w dogodnym czasie można dotrzeć do przystanku 

komunikacji publicznej. Odległość do przystanku z dowolnego miejsca wynosi 

maksymalnie 400 m. Jedynie z niewielkiej część obszaru poprzemysłowego 

zlokalizowanego w zachodniej części obszaru rewitalizacji dostęp ten jest nieco bardziej 

utrudniony.  

Najlepiej skomunikowane transportem publicznym są tereny zlokalizowane w centrum 

i północno-wschodniej części obszaru rewitalizacji. Odległość do przystanków wynosi tu 

mniej niż 200 m. Utrudniony dostęp zauważono dla części terenu Bielnika. 

 

                                           
21 Plan Komunikacji Miejskiej Żyrardowa - http://www.pksgrodzisk.com.pl/rozkladkz.html 
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Mapa 15. Schemat dostępności do przystanków transportu publicznego 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie Planu Komunikacji Miejskiej Żyrardowa - http://www.pksgrodzisk.com.pl/rozkladkz.html, dane: baza danych EGiB 
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Zdjęcie 34. Widok z peronu na Dworzec PKP 

Źródło: Strona Stacji PKP Żyrardów na portalu 

społecznościowym Facebook, data dodania zdjęcie 

przez użytkownika „fishcrosser” – 30.09.2017 

 

Zdjęcie 35. Przystanek autobusowy przed 

Dworcem PKP 

Źródło: www.kolejnapodróż.pl, data pobrania: 

grudzień 2018 

 

Zdjęcie 36. Przystanek autobusowy 

Źródło: Portal Urzędu Miasta Żyrardowa 

www.zyrardow.pl, data pobrania: grudzień 2018 

 

Zdjęcie 37. Przystanek autobusowy 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 

http://www.kolejnapodróż.pl/
http://www.zyrardow.pl/
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5.7. Dostępność miejsc parkingowych 

Kolejnym zagadnieniem dotyczącym transportu i komunikacji na terenie miasta jest  

dostępność do miejsc parkingowych. Ich rozmieszczenie na obszarze rewitalizacji zostało 

przedstawione na mapie 16. Na schemacie oznaczono miejsca postojowe wyznaczone 

w liniach rozgraniczających tereny dróg publicznych – zielony symbol liniowy z informacją 

o liczbie miejsc, parkingi powierzchniowe – zielone poligony oraz tzw. „dzikie” miejsca 

postojowe – oznaczenie czerwone.  

Miejsca postojowe w obszarze rewitalizacji skoncentrowane są głównie w jego centralnej, 

wschodniej i południowej części, wśród terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

oraz terenów o charakterze reprezentacyjnym - Plac Jana Pawła II (58 miejsc 

postojowych), skwer wzdłuż Alei Partyzantów (61 miejsc postojowych) (Zdjęcie 39), 

okolice targowiska miejskiego. W sumie na obszarze rewitalizacji, na podstawie 

inwentaryzacji w terenie, zidentyfikowano 785 miejsc przy ulicach.  

Oprócz miejsc postojowych w ulicach występują również parkingi powierzchniowe 

znajdujące się przy ważniejszych budynkach w przestrzeni miasta np. kościołach 

i niektórych obiektach publicznych, w tym urzędach. Jako parking wykorzystywany jest 

również – zwłaszcza w niedziele i święta – plac kościelny (20 miejsc postojowych) 

(Zdjęcie 38). Parkingi powierzchniowe zostały zlokalizowane również przy obiektach 

handlowych – centrum handlowym Dekada (48 miejsc postojowych) (Zdjęcie 41), 

marketach: Lidl (110 miejsc postojowych) (Zdjęcie 40) i Biedronka (16 miejsc 

postojowych) oraz w jednym z budynków Starej Przędzalni (30 miejsc postojowych), 

do którego dojazd jest z ulicy 1 Maja lub Mały Rynek (Zdjęcie 42). Przy stacji kolejowej 

znajduje się parking o charakterze P&R na około 147 miejsc postojowych. 

Mniejsze parkingi powierzchniowe znajdują się również przy osiedlach mieszkaniowych 

wielorodzinnych (Zdjęcie 43) – w części południowej przy budynkach w technologii 

prefabrykowanej, oraz w zachodniej części przy parku.  

Zamieszczony poniżej schemat przedstawia, oprócz wyznaczonych miejsc parkingowych, 

również miejsca, w których występuje tzw. „dzikie” parkowanie pojazdów – wzdłuż ulic 

(często utrudniające przejście chodnikiem), bez wyznaczonych miejsc postojowych 

(Zdjęcie 44, Zdjęcie 45). Tereny niedostatecznie obsłużone w miejsca parkingowe 

zlokalizowane są głównie w północnej i wschodniej części obszaru rewitalizacji, w 

uliczkach między zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Pojedyncze nieliczne miejsca 

„dzikiego” parkowania wskazane zostały także w części południowej. Na całym obszarze 

rewitalizacji naliczonych zostało 255 takich miejsc. Świadczy to o braku wystarczającej 

liczby wyznaczonych miejsc postojowych dla samochodów mieszkańców we wskazanych 

częściach obszaru. 

Na brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych zwrócili również uwagę uczestnicy 

spacerów badawczych. Przykładem jest „dziki parking” przy ulicy Okrzei na wysokości 

ulicy B. Szulmana. Parkingi te funkcjonują na prywatnych terenach przy parkingu Dekady 

oraz przy banku PKO. Dla mieszkańców jest to duże niebezpieczeństwo, samochody 

wjeżdżają na parkingi po chodnikach, nie zwracając uwagi na ruch pieszy.  

Na brak wystarczającej liczby miejsc postojowych zwracali również uwagę przedsiębiorcy 

prowadzący swoją działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji, w szczególności 

przy ul. Okrzei. Jednocześnie wskazali, że warto byłoby zagospodarować pod parking  

wolne działki przy ul. Okrzei (poprzez utwardzenie nawierzchni i oznakowanie przestrzeni 

jako parking). Przedsiębiorcy zwrócili także uwagę na brak miejsc parkingowych po 
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stronie pawilonów na podwyższeniu, gdzie obecnie znajdują się betonowe „grzybki”, 

które zdaniem przedsiębiorców są zbędne i zabierają przestrzeń (Zdjęcie 47).  

Problem ograniczonej liczby miejsc parkingowych był także wskazywany przez 

uczestników organizowanych punktów konsultacyjnych. Mieszkańcy zwracali uwagę 

na dużą liczbę samochodów parkujących w okolicach dworca kolejowego co utrudnia 

poruszanie się i znalezienie wolnego miejsca parkingowego mieszkańcom chcącym 

skorzystać z dostępnych usług w tej okolicy.  

Problemem przedsiębiorców w tym obszarze jest także brak miejsca dla samochodów 

dostawczych, dowożących towary – najczęściej parkują na ulicy blokując ruch. 

Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych powoduje, jak już wspomniano, 

powstawanie „dzikich parkingów”, ale także pozostawianie samochodów w miejscach 

niedozwolonych. Przykładem jest parkowanie samochodów w dwóch rzędach na chodniku 

i na ulicy przy ul. Narutowicza oraz parkowanie zbyt blisko przejść dla pieszych. 

Rozmówcy w czasie spotkań wskazywali także na konieczność ograniczenia liczby 

samochodów w centrum miasta i wprowadzenia odpłatnych stref parkowania, bądź też 

stref czasowego parkowania np. do 1 godziny.  
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Mapa 16. Schemat rozmieszczenia miejsc postojowych 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie inwentaryzacji w terenie z dnia 20 października 2018 r., dane: baza danych EGiB 
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Zdjęcie 38. Plac przed kościołem jako parking  
Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 39. Parkingi równoległe przy alei 

Partyzantów  

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 40. Parking przy Lidlu  

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 41. Parking za centrum handlowym 
Dekada oraz „dziki” parking na pierwszym 
planie 
Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 42. Parking przy restauracji w Starej 

Przędzalni 

 
Zdjęcie 43. Parking przy zabudowie 

mieszkaniowej 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 
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Zdjęcie 44. Dzikie parkowanie w ulicach 

 
Zdjęcie 45. Dzikie parkowanie 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 

Zdjęcie 46. Niedostosowanie parkingów do 

ruchu pieszego i kołowego 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 

 

Zdjęcie 47. Betonowe „grzybki” na ul. Okrzei 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 

Podsumowanie  

Analiza w zakresie transportu i komunikacji pozwoliła na określenie głównych problemów 

związanych ze stanem technicznym infrastruktury drogowej, a także dostępnością 

do komunikacji zbiorowej i miejsc parkingowych.  

Stan nawierzchni zarówno ulic jak i chodników w niewiele ponad 60% przypadków 

określany jest  jako dobry. Najgorzej sytuacja  pod tym względem przedstawia się m.in. 

na ul. Mielczarskiego, Dekerta, Sienkiewicza. Nierówna nawierzchnia bądź ubytki 

w drodze i chodnikach stanowią barierę w poruszaniu się szczególnie dla osób 

o ograniczonych możliwościach ruchowych, w tym dla osób starszych. Drogi gruntowe 

stanowią zdecydowaną mniejszość, niemniej jednak występują w zachodniej części 

obszaru na terenie osiedli domków jednorodzinnych, co stwarza znaczne utrudnienie dla 

ich mieszkańców. 

Część ulic wymaga zmiany organizacji ruchu bądź zastosowania elementów 

poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym (m.in. ul. Limanowskiego, Okrzei, 

1 Maja).  
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Analiza wykazała, że dostępność do przystanków komunikacji publicznej jest dobra. 

Wyjątek stanowi obszar poprzemysłowy Bielnika – jednak ze względu na pełnione funkcje 

nie ma potrzeby doprowadzania tam stałej komunikacji publicznej.  

Najistotniejszym problemem omawianego zakresu jest dostępność do miejsc 

parkingowych. Obszar rewitalizacji jest jednocześnie centrum miasta, gdzie 

skoncentrowane są różnego rodzaju usługi, co wiąże się z dużą liczbą użytkowników tej 

przestrzeni. Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych jest problemem zgłaszanym 

zarówno przez mieszkańców jak i przedsiębiorców prowadzących swoją działalność 

na obszarze rewitalizacji. Ograniczona liczba miejsc powoduje niekontrolowane 

powstawanie „dzikich parkingów” i pozostawianie samochodów w niedozwolonych 

miejscach, co często wpływa na degradację przestrzeni, a co więcej na zagrożenie 

wystąpienia wypadku w ruchu  kołowym. Rozwiązaniem w tym zakresie może być  

budowa nowego parkingu wielopoziomowego skomunikowana z centrum miasta oraz 

wprowadzenie strefy czasowego parkowania w najczęściej uczęszczanych miejscach. 

Należy jednak zauważyć, że lokalizacja wskazanego parkingu byłaby niemożliwa w 

ścisłym centrum miasta i należałoby zastanowić się nad jego umieszczeniem poza 

obszarem rewitalizacji. 
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6. Oświetlenie przestrzeni publicznych  

Oświetlenie przestrzeni publicznych, dróg i otoczenia budynków, to istotny element 

infrastruktury miejskiej. Właściwe usytuowanie punktów oświetleniowych wpływa 

korzystnie na jakość życia mieszkańców oraz na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. 

Na potrzeby pogłębionej charakterystyki obszaru rewitalizacji, po analizie źródeł 

kartograficznych oraz analizie terenowej przygotowano  schemat rozmieszczenia 

oświetlenia -  Mapa 17. 
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Mapa 17. Schemat rozmieszczenia oświetlenia 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie inwentaryzacji w terenie z dnia 20 października, dane: baza danych EGiB 
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Na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano miejsca, w których zlokalizowane jest 

oświetlenie (Mapa 17). Zauważono widoczne rozróżnienie między latarniami 

występującymi w liniach rozgraniczających drogi (latarnie uliczne) oraz latarniami 

zlokalizowanymi w parkach, skwerach i na placach (latarnie parkowe). 

Wśród latarni ulicznych rozróżnić można latarnie dwu- i jednoramienne (Zdjęcie 48, 

Zdjęcie 49, Zdjęcie 50). Podobne rozróżnienie dotyczy latarni parkowych (Zdjęcie 51). 

Najczęściej występującym typem latarni ulicznej jest typ jednoramienny (m.in. 

na ul. 1 Maja, ul. Okrzei, Narutowicza, Limanowskiego, Mireckiego). Drugi typ latarni 

ulicznej dwuramiennej znajduje się m.in. wzdłuż ul.  Kościuszki, Łukasińskiego, Okrzei. 

Zastosowanie innego oświetlenia zidentyfikowano na terenie szpitala (Zdjęcie 52) jak 

również na parkingu przed sklepem „Lidl” (Zdjęcie 53), przy zmodernizowanym odcinku 

ulicy Nowy Świat oraz zmodernizowanym odcinku ulicy Okrzei. Jednocześnie należy 

zwrócić uwagę, że na ul. Okrzei zastosowane zostały różne typy oświetlenia, co 

negatywnie wpływa na estetykę przestrzeni.  

Jakość i liczba punktów oświetleniowych została również oceniona przez mieszkańców 

w badaniu PAPI. Zdecydowana większość mieszkańców obszaru w obrębie m.in. ulic 

Rodzinnej, Szkolnej i Środkowej uważa, że oświetlenie w ich okolicy jest na dobrym bądź 

bardzo dobrym poziomie. 86% tego obszaru wskazało odpowiedź „raczej wysoko” 

i „wysoko”, natomiast 1% respondentów było odmiennego zdania. Pod względem 

oświetlenia dobrze został oceniony również obszar przy ul. Limanowskiego i Przedszkolnej 

(63% respondentów odpowiedziało „raczej wysoko” i „wysoko”) oraz teren obejmujący 

ulice: Kościelną, Kościuszki i Mireckiego (61% respondentów odpowiedziało „raczej 

wysoko” i „wysoko”). Natomiast  ponad połowa mieszkańców obszaru w graniach ulic: 

Armii Krajowej, Bielnikowa, Hiellego, Lniarska, ul. Sławińskiego, którzy wzięli udział 

w badaniu uznała, że stan oświetlenia w ich okolicy zamieszkania należy ocenić nisko 

bądź raczej nisko. Podobnego zdania było 40% respondentów mieszkających przy 

ul. Narutowicza, ul. Staszica, ul. Ściegiennego, ul. Wyszyńskiego (Mapa 18).   
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Mapa 18. Ocena oświetlenia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2148), listopad-grudzień 2018   
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Zdjęcie 48. Latarnia uliczna 
dwuramienna w u. Kościuszki 
Źródło: Opracowanie własne, 
październik 2018 

 
Zdjęcie 49. Latarnia uliczna 
dwuramienna 
Źródło: Opracowanie własne, 
październik 2018 

 
Zdjęcie 50. Latarnia uliczna 
jednoramienna, ul. 1 Maja 
Źródło: Opracowanie własne, 
październik 2018 

 
Zdjęcie 51. Latarnia parkowa 
Źródło: Opracowanie własne, 
październik 2018 

 
Zdjęcie 52. Latarnia na terenie 
szpitala 
Źródło: Opracowanie własne, 
październik 2018 

 
Zdjęcie 53. Latarnia na 
parkingu przed Lidlem 
Źródło: Opracowanie własne, 

październik 2018 

Uczestnicy jednego ze spacerów badawczych zwrócili uwagę na przestarzałe oświetlenie 

ulic. Przy oświetlaniu ulic wykorzystywane jest oświetlenie sodowe - w kolorze 

pomarańczowym (Zdjęcie 54). Z jednej strony powoduje to mniejszą widoczność, co 

przekłada się na mniejsze poczucie bezpieczeństwa, z drugiej pomarańczowa barwa 

światła zniekształca kolory budynków, otoczenia, dlatego też odchodzi się od stosowania 

tego typu oświetlenia przy obiektach zabytkowych. W związku z tym istnieje potrzeba 

wymiany punktów oświetlonych na nowoczesne, bardziej energooszczędne i o innej 

barwie oświetlenie ledowe. 
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Zdjęcie 54. Oświetlenie sodowe w części osady fabrycznej 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

Mieszkańcy biorący udział w spacerach badawczych zwrócili uwagę na problem 

oświetlenia na ul. Narutowicza, ulice są oświetlone z jednej strony, a latarnie najczęściej 

kierowane są na ulice, co przy wysokim drzewostanie bardzo ogranicza doświetlenie 

chodników. Na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Limanowskiego mieszkańcy zgłaszali 

także problem z doświetleniem ciągów pieszo - rowerowych, zwłaszcza na odcinku od 

Narutowicza do Ossowskiego.  

Na niewystarczające oświetlenie bądź jego brak zwracano także uwagę w przypadku 

podwórek na terenie osady fabrycznej, jak również ulic np. odcinek ul. Limanowskiego 

(od ul. 1 Maja do ul. Środkowej), ul. Mostowa, Ciasna.  

Istotne jest także zapewnienie odpowiedniego oświetlenia w miejscach przejść dla 

pieszych, a także dojść do przejść, tak aby kierowca mógł wcześniej zauważyć pieszego, 

który chce przejść przez jezdnię. 
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Podsumowanie  

Na obszarze rewitalizacji zauważalny jest problem związany z niewystarczającym 

oświetleniem przestrzeni. W części obszaru oświetlenie jest przestarzałe 

i nieenergooszczędne. Ponadto część tego terenu jest niedoświetlona ze względu na zbyt 

małą liczbę (lub brak) punktów oświetleniowych bądź zastosowanie nieodpowiedniego 

rodzaju oświetlenia,  co negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa, dotyczy to 

zarówno przestrzeni podwórkowych i międzyblokowych, jak również skrzyżowań i przejść 

dla pieszych. Należy również zwrócić uwagę na duże zróżnicowanie latarni 

zlokalizowanych na tym terenie. Oświetlenie, szczególnie na terenie osady fabrycznej, 

przy obiektach zabytkowych powinno być ujednolicone, podobnie również na obszarze 

pofabrycznym. Konieczna jest wymiana i uzupełnienie punktów oświetleniowych 

ze względu na estetykę przestrzeni, jak również poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie 

energochłonności, co będzie miało także pozytywne znaczenie dla środowiska.   

 

 

7. Zieleń i układ wodny 

Za przestrzeń zieloną można uznać każdą przestrzeń, która jest trwale pokryta 

roślinnością, zachowaną w stanie nie wymagającym codziennej pielęgnacji i mogącą 

wegetować w sposób naturalny, wokół terenów i obiektów zagospodarowanych przez 

człowieka (Czochański, 2010). Mimo istotnego znaczenia terenów zieleni 

w zagospodarowaniu przestrzennym, w aktach prawnych nie zostały podane 

jednoznaczne definicje związane z poszczególnymi obiektami czy typami zieleni. 

Podstawowe definicje dotyczące wybranych typów zieleni zostały zdefiniowane przez 

Główny Urząd Statystyczny i umieszczone w corocznie wydawanym opracowaniu 

statystycznym Ochrona Środowiska. Wśród tych definicji znalazły się m.in.: tereny 

zieleni, parki spacerowo-wypoczynkowe, zieleń przy budynkach użyteczności publicznej, 

zieleń uliczna, zieleń osiedlowa. Na potrzeby niniejszego opracowania wybrano typy 

terenów zieleni, które występują na obszarze rewitalizacji oraz do których 

zaproponowane zostały poniższe definicje. Ponadto uwzględnione zostały takie rodzaje, 

które wynikają z historycznego kształtowania systemu zieleni na terenie osady 

fabrycznej. Wybrane typy zieleni zostały następnie zilustrowane na schemacie (Mapa 19).  

Park spacerowo-wypoczynkowy (dalej: park) – teren zieleni z roślinnością wysoką 

i niską o powierzchni co najmniej 2 ha, urządzony i konserwowany z przeznaczeniem 

na cele wypoczynkowe ludności, wyposażony w drogi, aleje spacerowe, ławki, place 

zabaw itp. Do powierzchni parków wlicza się również wody znajdujące się na ich terenie. 

Skwer – niewielki teren zieleni miejskiej o powierzchni poniżej 2 ha, usytuowany zwykle 

na placu lub przy ulicy, na którym dominuje wypoczynek, np. alejki z ławkami, place 

zabaw, itp. Mogą tworzyć kompozycję zieleni niskiej (trawniki, kwietniki) lub tworzyć 

kompozycję zieleni miejskiej o charakterze parkowym z elementami nasadzeń drzew, 

krzewów. 

Zieleń przy budynkach użyteczności publicznej – tereny zieleni przy obiektach 

użyteczności publicznej, o ile są one udostępnione do użytku powszechnego, np. tereny 

zieleni przy szkołach, które udostępnione są dla wszystkich poza godzinami pracy 

placówki – boiska, place zabaw, itp. Zarówno dotyczy to trawników, zieleni niskiej 

i wysokiej, każdej jej formy – dlatego też cały teren należący do budynków użyteczności 
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publicznej oznaczony jest jako zieleń przy budynkach użyteczności publicznej, co jednak 

nie oznacza, że dana działka w całości stanowi teren zieleni. 

Zieleń przyuliczna – pasy zieleni (drzewa i krzewy lub ich skupiska wraz z pozostałymi 

składnikami szaty roślinnej) wzdłuż dróg, ulic, ciągów komunikacji miejskiej itp.  

Tereny zieleni osiedlowej – tereny zieleni występujące przy zabudowie mieszkaniowej, 

pełnią funkcję wypoczynkową, izolacyjną i estetyczną, przeważnie użytkowane przez 

mieszkańców danego osiedla. Zieleń osiedlowa została także podzielona na bardziej 

szczegółowe kategorie wynikające głównie z okresu kształtowania poszczególnych 

terenów zieleni oraz historycznie pełnionej przez nie funkcji, są to: 

 Historyczne ogródki w osadzie, 

 Ogrody przy willach dyrektorskich, 

 Zieleń na podwórkach kamienic, 

 Zieleń w osiedlach z czasów PRL, 

 Zieleń przy nowopowstałych osiedlach. 

Place z zieleńcami – tereny placów, na których znajdują się zieleńce w różnych 

formach, najczęściej zieleni ozdobnej, zarówno niskiej, jak i wysokiej. 

Dodatkowo proponuje się wprowadzenie terminu terenów zieleni do przekształceń, przez 

co rozumie się tereny z występującą obecnie zielenią nieurządzoną, które można poddać 

rewaloryzacji, aby w przyszłości wzbogaciły strukturę zieleni w mieście.  

Zieleń stanowi system w mieście wpływający w znaczący sposób na jakość życia 

mieszkańców, m.in. poprzez dostępność mieszkańców do terenów rekreacyjnych, jak 

również ochronę powietrza czy zapewniając miejsca do życia dla zwierząt. Ochrona 

sytemu zieleni jak również jego rozwój wynikający z ogromnego potencjału, jest jednym 

z ważnych elementów kształtujących strukturę miasta. Tereny zieleni stanowią 46,6% 

powierzchni obszaru rewitalizacji.  

W dawnej osadzie fabrycznej mieszkańcy mieli zapewniony dostęp do zieleni w swoim 

najbliższym otoczeniu, co widoczne jest również obecnie. Kwartały zabudowy mieszkalnej 

wypełnione były zielonymi podwórkami. Budynki użyteczności publicznej (np. Resursa, 

szkoły, Ochronka) otoczone zostały ogrodami, podobnie jak wille dyrektorskie 

(znajdujące się obecnie przy ul. Armii Krajowej). Zieleń została również zaprojektowania 

wzdłuż głównych i najbardziej reprezentacyjnych alei.   

Całość, czyli zielone podwórka przy budynkach mieszkalnych, ogrody przy willach 

i obiektach użyteczności publicznej, a następnie Park Dittricha wraz z aleją prowadzącą 

od parku do cmentarza (ul. Długa - obecnie ul. Limanowskiego), aleją prowadzącą do 

kolei - Aleją Hiellego i Dittricha (obecnie Aleja Wysockiego i Partyzantów) oraz Parkiem 

na Rudzie (obecnie teren sądu) tworzyły „nieprzerwany ciąg zieleni”. Istotnym 

elementem układu przestrzennego Osady był system wodny oparty na odpowiednim do 

obsługi przemysłu wykorzystaniu rzeki Pisi Gągoliny. Dziś na całej długości towarzyszy 

mu ciąg zieleni.  

Analizując obecnie rozmieszczenie ogólnodostępnych terenów zieleni w obszarze 

rewitalizacji należy zauważyć, że są one rozłożone nierównomiernie, jednak 

zidentyfikowano wyraźnie ukształtowaną ich strukturę. Największy zespół terenów zieleni 

znajduje się w części zachodniej obszaru rewitalizacji i związany jest z systemem 

wodnym Pisi Gągoliny (Zdjęcie 58, Zdjęcie 61, Zdjęcie 62). Wzdłuż jej biegu, 

w południowej części obszaru rewitalizacji znajduje się skwer, dalej zlokalizowany jest 

wokół Górnego Stawu teren będący obecnie w trakcie przekształceń. Między ulicami 
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Żeromskiego a Dittricha, znajduje się największy urządzony teren zieleni – park 

spacerowo – wypoczynkowy im. Karola Dittricha (Zdjęcie 55, Zdjęcie 56, Zdjęcie 58). 

Na terenie parku rzeka kontynuuje bieg w kierunku północno – zachodnim, natomiast jej 

odnoga dochodzi do stawu, który znajduje się w północnej części parku, obsługiwał on 

w przeszłości Bielnik.  

W centralnej części obszaru, przy skrzyżowaniu ulic: Limanowskiego i 1 Maja znajdują się 

dwa skwery – Skwer Ruuki oraz Skwer Ośrodka AK Żaba (Zdjęcie 63). W części 

południowej obszaru znajdują się kolejne trzy skwery – Wysockiego/Partyzantów (Zdjęcie 

65, Zdjęcie 66) oraz Skwer NSZZ “Solidarność” (Zdjęcie 64).  

Tereny zieleni urządzonej przy obiektach użyteczności publicznej są głównie terenami 

dostępnymi dla konkretnych grup odbiorców. Największe z nich to tereny zieleni wokół 

placówek oświatowych np. szkół (Zdjęcie 67), zieleń wokół budynków szpitala 

znajdującego się w centralnej części obszaru oraz zieleń wokół budynku sądu (Zdjęcie 

68).  

Opisane tereny zieleni powiązane są ze sobą zielenią uliczną, czyli ukształtowanymi 

szpalerami i alejami drzew, które równocześnie podkreślają reprezentacyjny charakter 

ulic. Najlepiej zachowane są te przy ulicach Limanowskiego, Kościuszki (Zdjęcie 69), 

Kościelnej, Narutowicza, Ossowskiego i al. Partyzantów (Zdjęcie 70, Zdjęcie 76). Przy 

ulicy 1 Maja, która jest główną ulicą miasta w relacji północ – południe, szpalery drzew 

występują na fragmentach: w części północnej na odcinku między skrzyżowaniami 

z ulicami Działkową i Kilińskiego oraz w części południowej od Placu Jana Pawła II 

do skrzyżowania z ulicą Okrzei. Oprócz zieleni przyulicznej wskazane zostały również 

place z zieleńcami - Plac Jana Pawła II (Zdjęcie 71, Zdjęcie 72) oraz Plac Piłsudskiego 

(Zdjęcie 73, Zdjęcie 74).  

Na obszarze rewitalizacji występują również obszary zieleni osiedlowej (Zdjęcie 76). 

Głównie jest to zieleń na osiedlach mieszkaniowych wielorodzinnych powstałych 

w okresie PRL-u, jest ona dostępna dla wszystkich, jednak korzystają z niej głównie 

mieszkańcy pobliskich osiedli. Można wyróżnić również zieleń przy nowopowstałych 

osiedlach o podobnym charakterze użytkowania jak ww. tereny zieleni osiedlowej. Tego 

typu obszaru znajdują się w północno-zachodniej i południowo-zachodniej części obszaru 

rewitalizacji. Zieleń występuje również na podwórkach kamienic zlokalizowanych m.in. 

przy ul. Kilińskiego, Waryńskiego, Mireckiego, południowej części ul. 1 Maja, Ciasnej, 

Żabiej, Chopina. Tak jak zostało już wspominane zachowane zostały również tereny 

zieleni wyznaczone przy kształtowaniu osady pod koniec XIX wieku – są to historyczne 

ogródki znajdujące się w centrum obszaru rewitalizacji oraz ogrody przy dawnych willach 

dyrektorskich zlokalizowane przy ul. Armii Krajowej.  

Tereny zieleni na obszarze rewitalizacji powiązane są z terenami zieleni na zewnątrz 

obszaru objętego analizą. Na południe od niego ciągną się tereny zieleni przy rzece, zaś 

po wschodniej stronie obszaru znajduje się zadrzewiony obszar cmentarza.  

Na szczególną uwagę w strukturze miasta zasługuje rozbudowany system rzeki Pisia – 

Gągolina, zwanej dawniej Radziejówką (dopływ Bzury). Rzeka była głównym źródłem 

zaopatrzenia przemysłu w wodę i na samym początku dawała siłę potrzebną do 

poruszania maszyn. W związku z tym wzdłuż biegu rzeki zlokalizowane zostało pasmo 

przemysłowe, składające się z dwóch części – Centrali (nad Górnym Stawem) i Bielnika 

(nad dawnym stawem Szyszka, później stawem na Bielniku). Pomiędzy nimi utworzono 

wykorzystując walory krajobrazowe rzeki, opisany wcześniej Park Dittricha.  
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Omawiając układ wodny w granicach obszaru rewitalizacji należy opisać również odcinki 

tego układu znajdujące się wyżej w jego biegu. Za południową granicą obszaru 

rewitalizacji – ulicą Radziwiłłowską i linią kolejową znajduje się zbiornik wodny na rzece 

Pisi – Zbiornik Ruda. Poniżej tego zbiornika od rzeki oddziela się Kanał Ulgi. Pomiędzy 

ulicą Radziwiłłowską a Limanowskiego  biegnie on równolegle do Pisi Gągoliny w 

orientacji północno-zachodniej. Południowy odcinek Kanału Ulgi (od ul. Radziwiłłowskiej 

do ul. Okrzei) znajduje się tuż za zachodnią granicą obszaru rewitalizacji, czyli 

ul. Wyspiańskiego. Za ulicą Okrzei Kanał Ulgi skręca umiarkowanie na zachód i przepływa 

przez teren historycznej osady Podlas. Następnie przecina on ulice Chopina, 

Limanowskiego oraz Żeromskiego, aby na terenie parku Dittricha wpłynąć z powrotem do 

koryta rzeki Pisi Gągoliny. 

Górny Staw, główny zbiornik Centrali znajduje się na terenie byłej Fabryki Wyrobów 

Lnianych pomiędzy ulicą Okrzei a Limanowskiego. Od czasu wprowadzenia napędu 

parowego, a potem elektrycznego był zbiornikiem mającym za zadanie retencjonowanie 

wód w celu zabezpieczenia grawitacyjnego poziomu wód dla istniejących ujęć wody, które 

zlokalizowane były na terenach zakładów przemysłowych – głównie dla przędzalni 

i elektrociepłowni. Obecnie główną rolą stawu jest wyrównywanie wód i ochrona 

przeciwpowodziowa. Po przeprowadzeniu przekształceń terenów wokół zbiornika oraz 

udostępnieniu jego brzegów, może stać się on kolejnym rekreacyjnym miejscem 

dla mieszkańców miasta.  

Na dalszym odcinku biegu rzeki Pisia Gągolina, za ulicą Limanowskiego – na skraju parku 

miejskiego znajduje się Jaz Lutza, który od momentu powstania miał za zadanie spiętrzać 

wodę dla parku oraz stawu na Bielniku. Znajdowały się tam bowiem kolejne ujęcia wody 

na potrzeby bielenia lnu, stacji uzdatniania wody i kotłowni22. Park rozdziela na dwie 

części Kanał Przemysłowy.  

Staw na Bielniku (dawniej nazywany Stawem Bielnikowym) to sztuczny zbiornik wodny, 

wykonany specjalnie w celu zasilania w wodę tej części osady fabrycznej. W XIX wieku 

woda przepływała przez Bielnik i wracała do koryta rzeki Pisi, jednak układ ten został 

zaburzony w XX wieku. Około 2010 roku sztuczny zbiornik został powtórnie napełniony 

wodą, aby przywrócić funkcjonowanie tego ciągu wodnego. Początkowo stworzony układ 

wodny służył przede wszystkim do celów gospodarczych, w tym na potrzeby bielenia 

tkanin lnianych, do czego potrzebne były znaczne zasoby wody. Dopiero w dalszych 

latach rozwoju miasta, rzeka zyskała również znaczenie krajobrazowe stając się 

elementem, na bazie którego stworzony został park.  

   

                                           
22 Ostrowski W. Żyrardów – Miasto-Ogród 
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Mapa 19. Zieleń i układ wodny 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie inwentaryzacji w terenie z dnia 20 października 2018 r., dane: baza danych EGiB 
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Zdjęcie 55. Mostek w Parku Dittricha (bardzo 
dobry stan zieleni)  

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 56. Nawierzchnia półprzepuszczalna 
w Parku Dittricha 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 57. Staw na Bielniku 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 58. Ciek wodny w Parku Dittricha 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 59. Ścieżka rowerowa między ulicami: 

Limanowskiego a Żeromskiego 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 60. Wydeptana ścieżka przy Pisi 

Gągolinie (średni stan zieleni) 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 
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Zdjęcie 61. Rzeka Pisia Gągolina w pobliżu ul. 

Okrzei 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 62. Rzeka Pisia Gągolina w pobliżu ul. 

Okrzei 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 63. Skwer Ośrodka AK Żaba, róg ulic 
Limanowskiego i 1 Maja (bardzo dobry stan 
Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 64. Skwer NSZZ “Solidarność” (bardzo 
dobry stan zieleni) 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 65. Skwer Patriotów/Wysockiego (dobry 
stan zieleni) 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 66. Różne nawierzchnie ścieżek 
na terenie Skweru Patriotów/Wysockiego, 
skrzyżowanie ul Łubieńskiego i ul. Wysockiego 
(dobry stan zieleni) 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 



83 | Strona 

 

 
Zdjęcie 67. Zieleń przed Szkołą Społeczną 
w Żyrardowie, ul. Karola Dittricha 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 68. Zieleń przed budynkiem Sądu, aleja 

Partyzantów 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 69. Szpalery drzew na osi kościoła pw. 
Matki Bożej Pocieszenia, ul. Tadeusza Kościuszki 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 70. Szpaler drzew w Alei Partyzantów 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 71. Rabaty kwiatowe na Placu Jana 
Pawła II 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 72. Zieleń na Placu Jana Pawła II 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 
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Zdjęcie 73. Zieleń przed Dworcem PKP 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 74. Zieleń przed Dworcem PKP 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 75. Zieleń osiedlowa przy ul. Parkowej 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 76. Zieleń osiedlowa w kwartale między 

ulicami Mireckiego, Ossowskiego i Kościuszki 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

Na obszarze rewitalizacji zbadany został również stan terenów zieleni. Do jego określenia 

przyjęto pięciostopniową skalę (Mapa 20): 

 Bardzo dobry – brak uwag, 

 Dobry – bardzo małe zniszczenia, w najbliższym czasie wymagane będą 

przekształcenia, 

 Średni – pojawiają się zniszczenia lub braki w zagospodarowaniu terenów 

zielonych, które wymagają działań naprawczych, 

 Zły – zieleń nieurządzona, 

 Bardzo zły – niegdyś tereny zielone urządzone, obecnie doszczętnie zniszczone, 

zdegradowane, wymagające odnowy. 

 

Do obszarów zachowanych w bardzo dobrym stanie (15%) zaliczyć należy Park im. 

Dittricha (Wykres 6.). Cechuje go zarówno bardzo dobry stan zieleni jak również alejek 

i obiektów małej architektury. Na uwagę zasługują również Skwer Ruukki zlokalizowany 

u zbiegu ul. 1 Maja i Bolesława Limanowskiego oraz sąsiadujący z nim Skwer AK Żaba, 

które charakteryzują się również bardzo dobrym stanem utrzymania zieleni 

i wyposażenia. Bardzo dobrym stanem zieleni wyróżnia się także zieleniec należący do 

przestrzeni placu Piłsudskiego przed Dworcem PKP oraz skwer NSZZ „Solidarność”. Zieleń 
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w bardzo dobrym stanie zidentyfikowano również na terenach nowych kwartałów 

mieszkalnych (Zdjęcie 80). 

W dobrym stanie (21%) zachowane są zadrzewienia Skweru Wysockiego/ Partyzantów. 

Uwagi wymaga jednak zagospodarowanie alejek (nawierzchnia) oraz liczba obiektów 

małej architektury. Do tej kategorii zaliczono również tereny szkół czy przedszkoli 

zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji. 

Charakterystycznym elementem przyrodniczym miasta jest rzeka Pisia Gągolina łącząca 

liczne tereny zielone na terenie miasta. Ciek wymaga rekultywacji na odcinku między 

torami kolejowymi a ul. Stefana Okrzei. Obecnie na tym odcinku swojego biegu 

powierzchnia wody jest najbardziej zanieczyszczona (rzęsa wodna), a jej nieestetycznie 

porośnięte trawą brzegi nie zachęcają mieszkańców do spędzania czasu w jej pobliżu. 

Rzeka stanowi ogromny potencjał dla stworzenia wokół przyjaznej przestrzeni 

rekreacyjnej. W pierwszej kolejności przekształceń wymagają tereny zlokalizowane 

wzdłuż południowej części rzeki. Zdefiniowano je jako tereny zieleni zachowane 

w średnim stanie. 

Jako zieleń w średnim stanie zachowania (25% wszystkich terenów zielonych w granicach 

obszaru rewitalizacji) wskazano na podwórka kwartałów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej zlokalizowanych pomiędzy ulicami: Środkową, Limanowskiego, 

Przedszkolną i Kościuszki oraz przy ulicy Milczarskiego i Kościelnej, a także teren szpitala 

(Zdjęcie 77, Zdjęcie 78, Zdjęcie 79). Tereny te mimo dość dobrze zachowanej zieleni 

charakteryzują się licznymi przedeptami.  

Jako teren z zielenią w złym stanie zachowania (4%) wskazano teren zieleni 

nieurządzonej między zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Są to tereny 

w przeważającej mierze niezagospodarowane - sugerowane do zagospodarowania na 

zieleń urządzoną. Wyznaczono osobną kategorię zawierającą tereny, na których nastąpiła 

całkowita degradacja historycznej zieleni przydomowej (stan bardzo zły – 35%). Do tej 

kategorii zalicza się głównie tereny podwórek osady pofabrycznej (Zdjęcie 77) oraz 

podwórka kwartałów mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul. 1 Maja po stronie 

południowej i północnej jak również przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej przy Dworcu 

Kolejowym. Podwórka osady pofabrycznej odstraszają swoim widokiem. Wymagają one 

znaczącej interwencji w celi przywrócenia im stanu, który będzie akceptowalny przez 

mieszkańców, dzięki czemu poprawie ulegnie jakość życia. Problemy 

z zagospodarowaniem podwórek zostały przedstawione w rozdz. 8. 
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Mapa 20. Stan zieleni 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie inwentaryzacji w terenie z dnia 20 października 2018 r., dane: baza danych EGiB 
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Wykres 6. Procentowy udział stanu zieleni w obszarze rewitalizacji 

Źródło: Opracowanie własne, powierzchnie wyliczone na podstawie inwentaryzacji w terenie oraz Bazy danych 

EGiB, data: listopad 2018  

 
Zdjęcie 77. Zdegradowane podwórka osady 

pofabrycznej 
Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 78. Zieleń na terenie szpitala w średnim 

stanie zachowania 
Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 79. Zieleń na terenie szpitala w średnim 

stanie zachowania 
Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 80. Zieleń przy nowych budynkach 
mieszkalnych w stanie bardzo dobrym 
Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 
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Podsumowanie  

Zieleń od zawsze stanowiła istotny element kształtowania przestrzeni w Żyrardowie i jest 

ważnym atutem miasta. Należy zadbać o wytworzenie ciągłego systemu/ekosystemu 

terenów zieleni jego kompleksową rewaloryzację. Część terenów jak np. rzeka Pisia 

Gągolina wraz z systemem stawów utraciła swoje funkcje i stała się terenem w dużej 

mierze zdegradowanym, ale o olbrzymim potencjale rekreacyjnym. Na terenie obszaru 

rewitalizacji 36% wszystkich terenów zieleni charakteryzuje się dobrym bądź bardzo 

dobrym stanem zachowania i utrzymania. Najlepiej pod tym względem oceniony został 

Park Miejski im. K. Dittricha poddany w ostatnich latach rewaloryzacji, a także zieleń na 

Placu Jana Pawła II. Pozostałe obszary w dużej mierze potrzebują podjęcia działań, do 

których można zaliczyć: 

 poprawienie jakości stanu wód rzeki Pisi Gągoliny na odcinku między ulicą 

Radziwiłłowską a Okrzei, 

 uporządkowanie, poprawa jakości wody i udostępnienie Górnego Stawu do celów 

rekreacyjnych, 

 wydobycie w strukturze miasta unikalnego układu wodnego, tak aby wraz 

z przyległymi do niego terenami stały się reprezentacyjnymi fragmentami miasta, 

 uporządkowanie terenów zieleni między aleją Partyzantów a ul. Wysockiego oraz 

wprowadzenie na nich dodatkowych nasadzeń drzew, 

 wprowadzenie dodatkowych nasadzeń drzew przy ulicach założenia 

urbanistycznego, aby wydobyć pierwotne założenie układu zieleni osady opartego 

na alejach i szpalerach drzew, 

 adaptacja na cele rekreacyjne i sportowe terenu zieleni nieurządzonej 

znajdującego się na działkach należących do zasobu mienia komunalnego gminy 

w północnej części obszaru rewitalizacji oraz udostępnienie tego terenu 

mieszkańcom, 

 poprawa jakości zieleni w kwartałach osiedla robotniczego oraz podwórkach 

kamienic, 

 poprawa jakości zieleni na terenach publicznych i terenach związanych 

z obiektami użyteczności publicznej np. terenie szpitala. 
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8. Przestrzenie międzyblokowe i podwórka 

Przestrzenie międzyblokowe i podwórka stanowią w większości przestrzenie półprywatne, 

które są bardzo istotne z punktu widzenia utrzymywania dobrych relacji sąsiedzkich. 

Takie przestrzenie mają charakter dobra wspólnego, a więc wszyscy mieszkańcy danego 

obszaru powinni mieć możliwość korzystania z nich. Jak zostało wcześniej wspominanie 

podwórka na terenie osiedla robotniczego zostały z góry zaplanowane i wkomponowane 

w system zieleni osady fabrycznej.    

Podwórka w historycznej osadzie robotniczej były elementem programu socjalnego i 

miały zapewnić nie tylko odpoczynek, ale pełnić przede wszystkim funkcje społeczne. Ich 

obecność wpływała również na integrację napływowej społeczności. Dziś zdegradowane 

przestrzennie straciły swoje znaczenie i podstawowe funkcje.  

Na jakość przestrzeni międzyblokowych i podwórek wpływa ich estetyka, czystość, 

sposób wyposażenia (m.in. w oświetlenie, obiekty małej architektury), zieleń, 

bezpieczeństwo (Tabela 1). W badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród 

mieszkańców obszaru rewitalizacji23 około 1/3 wszystkich respondentów nisko bądź 

raczej nisko ocenia poszczególne elementy zagospodarowania przestrzeni. 

W największym stopniu mieszkańcy obszaru rewitalizacji są niezadowoleni z dostępności 

do miejsc parkingowych – 39% odpowiedzi „nisko” i „raczej nisko”. Kolejnym elementem, 

którego brakuje w przestrzeni to ławki – 37% wskazań „nisko” i „raczej nisko”. Najmniej 

negatywnych odpowiedzi – 21% - dotyczyło oświetlenia. Najmniej wskazań (9%) 

odpowiedzi „wysoko” i „raczej wysoko” dotyczyło monitoringu. Podobny wynik – 10% 

dotyczył miejsc rekreacji i wypoczynku. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku 

monitoringu 34% respondentów wskazało jego brak.  

Tabela 1. Ocena przestrzeni międzyblokowych i podwórek 

Oceniany aspekt nisko 
raczej 
nisko 

ani 
wysoko 

ani nisko 

raczej 
wysoko 

wysoko nie wiem 
brak 

danego 
elementu 

czystość 

przestrzeni 

9% 21% 34% 26% 10% 1% 0% 

oświetlenie 7% 14% 28% 33% 17% 0% 1% 

monitoring 17% 17% 13% 6% 3% 9% 34% 

ławki 13% 24% 34% 11% 4% 4% 11% 

kosze na 
śmieci 

9% 26% 31% 19% 12% 1% 2% 

zieleń 11% 24% 32% 17% 14% 0% 1% 

place zabaw 
dla dzieci 

12% 21% 35% 13% 4% 5% 9% 

miejsca 
rekreacji i 
wypoczynku 

11% 22% 

  
33% 7% 3% 8% 16% 

miejsca 
parkingowe 

14% 25% 34% 13% 10% 2% 1% 

Źródło: Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2148), listopad-

grudzień 2018   

Czystość przestrzeni najgorzej oceniania jest przez przedstawicieli mieszkańców obszaru 

obejmującego ulice: Łukasińskiego, Okrzei– ponad 53% respondentów wskazało, że ich 

                                           
23 Badanie przeprowadzone na próbie 2148 mieszkańców  
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okolica jest zaśmiecona. Jednocześnie w przypadku tego kwartału najmniej 

osób (11%) udzieliło odpowiedzi „wysoko” bądź „raczej wysoko”. Ponad 50% 

respondentów źle oceniło także czystość przestrzeni w okolicach ulic: Narutowicza, 

Staszica, Ściegiennego, Wyszyńskiego. Najmniej negatywnych odpowiedzi – 3% - 

dotyczyło obszaru, w skład którego wchodzą ulice: Rodzinna, Spokojna, 

Środkowa. Jednocześnie w przypadku tego obszaru odnotowany został największy 

odsetek respondentów wskazujących odpowiedzi „wysoko” oraz „raczej wysoko”. Ponad 

40% respondentów wysoko oceniło również przestrzeń ulic Limanowskiego, 

Przedszkolnej, Kościuszki i Mireckiego (42%) (Mapa 21). 

Elementem bezpośrednio wpływających na zachowanie czystości przestrzeni są kosze 

na śmieci. Najgorzej pod tym względem oceniana jest okolica ul. Narutowicza, ul. 

Staszica, ul. Ściegiennego, ul. Wyszyńskiego, gdzie 64% mieszkańców biorących udział 

w badaniu PAPI oceniło ten element przestrzeni nisko bądź raczej nisko. 

Jednocześnie najmniejszy odsetek spośród przebadanych mieszkańców (8%) wskazał, że 

jest zadowolony z obecnej liczby i stanu koszy na śmieci na tym obszarze. Negatywnie 

odnośnie do obecności koszy na śmieci w okolicy zamieszkania odnieśli się również 

przedstawiciele ul. Cehaka i Ossowskiego, gdzie połowa respondentów wskazała niską 

bądź raczej niską ocenę.  Dodatkowo podczas punktów konsultacyjnych wskazywano na 

małą liczbę koszy na śmieci w okolicy ulic Dekerta, Kościuszki i Wysockiego.  

Okolice ulic: Jasnej, Kilińskiego, Strażackiej, Szpitalnej, Waryńskiego zostały przez 56% 

respondentów ocenione wysoko lub raczej wysoko pod względem obecności koszy 

na śmieci. Podobnego zdania było odpowiednio 51% i 42% mieszkańców ul. Armii 

Krajowej, ul. Bielnikowej, ul. Hiellego, ul. Lniarskiej, ul. Mały Rynek, ul. Sławińskiego 

(Mapa 22).  

Czystość przestrzeni miejskiej była również oceniana przez uczestników spacerów 

badawczych, którzy negatywnie odnieśli się do tej kwestii. Opinie te dotyczą większości 

podwórek  na obszarze rewitalizacji.  

Problemem w zakresie czystości jest także wskazywany podczas spacerów badawczych 

brak odpowiednio ustawionych kontenerów na śmieci oraz brak wiat śmietnikowych 

dopasowanych swoim wyglądem do otoczenia (Zdjęcie 81.)Często kolorowe śmietniki 

stoją w centralnych częściach kwartałów, zdarza się, że są przepełnione i podpalane. 

Na niską estetykę przestrzeni wpływa również wystawianie śmieci budowlanych 

i wielogabarytowych. Ponadto podwórka powinny być częściej sprzątane.  
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Mapa 21.  Ocena czystości przestrzeni  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2148), listopad-grudzień 2018 
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Mapa 22. Ocena dostępności koszy na śmieci 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2148) oraz wyników mobilnego punktu konsultacyjnego, listopad-grudzień 2018   
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Kolejnym badanym elementem w tym zakresie było bezpieczeństwo przestrzeni 

wspólnych. W związku z tym zapytano mieszkańców jak oceniają funkcjonowanie 

monitoringu na terenie podwórek i przestrzeni międzyblokowych. W  przypadku 

monitoringu, w przeciwieństwie do innych ocenianych aspektów, wielu respondentów 

wskazało na brak występowania tego elementu w ich przestrzeni zamieszkania. 

Największy odsetek takich osób dotyczył ul. Narutowicza, ul. Staszica, ul. Ściegiennego, 

ul. Wyszyńskiego – 60% ankietowanych wskazało odpowiedź „brak danego elementu”. 

Kolejne obszary, gdzie zauważa się niewystarczającą liczbę kamer monitoringu to tereny 

obejmujące ulice: Łukasińskiego, Okrzei (56% odpowiedzi) oraz ul. Jasna, ul. Kilińskiego, 

ul. Strażacka, ul. Szpitalna, ul. Waryńskiego (53% odpowiedzi). Najwięcej negatywnych 

odpowiedzi dotyczących funkcjonowania monitoringu zostało udzielonych przez 

mieszkańców obszaru ograniczonego ulicami: Niepodległości, Chopina, Ciasna, 

Farbiarska, Mostowa, Wierzbowa, Wyspiańskiego, Żabia, Żeromskiego (60% stanowią 

odpowiedzi „nisko” i  „raczej nisko’’). Kolejnym pod względem niskiej oceny monitoringu 

są  ulice: Rodzinna, Spokojna, Środkowa, Wspólna, Kasztanowa, Choińskiego (59% tego  

typu odpowiedzi) (Mapa 23).  

Trudno wskazać przestrzenie, w których dobrze oceniane jest funkcjonowanie 

monitoringu.  
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Mapa 23. Ocena występowania monitoringu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2148), listopad-grudzień 2018   

  



95 | Strona 

 

Dostępność do ławek na obszarze rewitalizacji oceniana jest dosyć nisko. ¼ mieszkańców 

z ulicy Łukasińskiego i Okrzei jest zadowolona z tego elementu zagospodarowania 

przestrzeni. Podobnie jak 19% i 18% respondentów z  obszaru, w skład którego wchodzą 

ulice: Rodzinna, Spokojna, Środkowa, Wspólna, Kasztanowa, Choińskiego, Jasna, 

Kilińskiego, Strażacka, Szpitalna, Waryńskiego, którzy wskazali ocenę „wysoką” bądź 

„raczej wysoką”. W pozostałych częściach  obszaru rewitalizacji odsetek ten spada, 

aż  do 0% jak w przypadku części obszaru obejmującego ulice:  Działkowa, Kamienna, 

Leszno, Miodowa, Piękna, Wiejska. Jednocześnie na tym obszarze 41% respondentów 

negatywnie oceniło ten aspekt. Jest to jeden z najwyższych odsetek. Więcej 

niezadowolonych zostało odnotowanych przy ul. Cehaka i Ossowskiego – 46% odpowiedzi 

„nisko” i „raczej nisko”. Informacje na temat małej dostępności ławek (okolice 

ul. Wysockiego, Dekerta, Kościuszki) były też przekazywane przez mieszkańców podczas 

organizowanych punktów konsultacyjnych (Mapa 24).  
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Mapa 24. Ocena dostępności do ławek 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2148) oraz wyników mobilnego punktu konsultacyjnego, listopad-grudzień 2018   
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Na estetykę przestrzeni wspólnych wpływa także jakość jego zagospodarowania. Miejsca 

wypoczynku i integracji mieszkańców nie są wystarczająco dostępne, podobnie jak 

miejsca zabaw i aktywnego wypoczynku. W tym kontekście pojawia się potrzeba 

utworzenia i zagospodarowania istniejących kiedyś ogródków (Zdjęcie 84, Zdjęcie 85, 

Zdjęcie 88). Na potrzeby niniejszego badania zapytano mieszkańców o ocenę dostępności 

do placów zabaw dla najmłodszych. Te najwyżej ocenili respondenci w obszarze 

obejmującym ul. Rodzinną, ul. Spokojną, ul. Środkową, najniżej przedstawiciele ul. 

Narutowicza, ul. Staszica, ul. Ściegiennego, ul. Wyszyńskiego (Mapa 25). 
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Mapa 25. Ocena dostępności do placów zabaw 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2148), listopad-grudzień 2018   
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Kolejną możliwością zagospodarowania przestrzeni wspólnych jest stworzenie miejsc 

rekreacji i wypoczynku - te na badanym terenie istnieją, ale respondenci ocenili je raczej 

nisko. Najniższe oceny uzyskano w obrębie ulic: Narutowicza, Staszica, Ściegiennego, 

Wyszyńskiego, wysokie wskazali przedstawiciele ulic Łukasińskiego, ul. Okrzei. Jest to 

tożsame z odpowiedziami dotyczącymi placów zabaw. Znaczna część badanych zwracała 

uwagę na brak takich miejsc w przestrzeniach wspólnych – najwięcej bo ponad połowa 

(55%) w obszarze obejmującym ul. Działkową, ul. Kamienną, ul. Leszno, ul. Miodową, 

ul. Piękna, ul. Wiejską.  
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Mapa 26. Ocena dostępności do miejsc rekreacji i wypoczynku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2148), listopad-grudzień 2018   
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Stan zagospodarowania przestrzeni był również oceniany przez uczestników spacerów 

badawczych. Wskazali oni na zły stan infrastruktury pieszej. Podwórka wymagają 

utwardzenia i wybudowania nowych bądź naprawy istniejących chodników. Konieczne 

jest także zamontowanie kamer monitoringu, co potwierdzają także wyżej opisane wyniki 

badania PAPI. Mieszkańcy wskazywali również na potrzebę zbudowania ogrodzenia, bram 

i furtek wejściowych. 

Atrakcyjność i liczba istniejącej roślinności także nie jest wystarczająca. Konieczne jest 

odtworzenie zieleni i drzewostanu. Mieszkańcom szczególnie brakuje zieleni - drzew, 

które wygłuszały hałas. 

Na podwórkach brakuje wyznaczonych miejsc postojowych. Zwracano uwagę na źle 

parkujące samochody, na pozostawianie samochodów w kwartałach mieszkalnych, 

na rozjeżdżanie podwórek, które mają nieutwardzoną nawierzchnię. 

Istotnym elementem podwórek są także komórki gospodarcze, często w bardzo złym 

stanie technicznym, negatywnie wpływające na estetykę przestrzeni tych miejsc, a także 

zagrażające  bezpieczeństwu  (Zdjęcie 83, Zdjęcie 86,Zdjęcie 87). Na podwórkach 

powstały również na przestrzeni lat blaszane garaże (często bez pozwoleń), które także 

należałoby zastąpić nowymi, estetycznymi komórkami lokatorskimi z możliwością 

przechowywania rowerów i wózków (Zdjęcie 82). 

Kolejnym zgłaszanym problemem jest brak wspólnej odpowiedzialności za przestrzeń, 

w której żyją mieszkańcy – najczęściej każdy obiekt ma innego właściciela i brakuje 

wspólnej, konsekwentnie realizowanej wizji przestrzennej. Mieszkańcy uważają także, 

że miasto powinno bardziej chwalić się obszarem, na którym mieszkają i stworzyć z niego 

wizytówkę miasta dla odwiedzających turystów; wskazują na brak identyfikacji wizualnej, 

która mówiłaby o historii przestrzeni, w której mieszkają.    

 
Zdjęcie 81. Nieestetyczne kontenery na śmieci 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 82. Nieestetyczne blaszane garaże 
i pojemniki na śmieci   

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 
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Zdjęcie 83. Podwórko z komórkami 
gospodarczymi 
Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 84. Zdegradowane przestrzenie wspólne  
Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 85. Miejsca wskazujące na potrzebę 
tworzenia miejsc spotkań  
Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 86. Zaniedbane komórki gospodarcze 
Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 87. Zaniedbane komórki gospodarcze cd. 
Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 88. Miejsce zabaw dla dzieci 
Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 
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Podsumowanie  

Mieszkańcy nisko oceniają stopień zagospodarowania podwórek. Dotyczy to zarówno 

infrastruktury chodnikowej, braku utwardzenia nawierzchni, jak również wyposażenia 

w m.in. ławki, kosze na śmieci, estetyczne wiaty śmietnikowe.  

Mieszkańcy zwracają uwagę na niewystarczającą liczbę wyznaczonych miejsc 

parkingowych, co powoduje pozostawianie samochodów w nieskoordynowany 

i niekontrolowany sposób na terenie podwórek. Innym elementem, na który zwracają 

mieszkańcy jest zły stan zieleni, często jest to wynik rozjeżdżania trawników przez 

samochody, brak zagospodarowania zieleni na terenach podwórek.  

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa konieczne jest  zainstalowanie kamer 

monitoringu oraz uzupełnienie bądź wymiana punktów oświetleniowych. Podwórka są 

mało przyjazne dla mieszkańców. Brakuje miejsc do integracji mieszkańców i placów 

zabaw dla dzieci. 

Na estetykę przestrzeni wpływają także niszczejące drewniane komórki gospodarcze oraz 

blaszane garaże. Należy przeprowadzić inwentaryzację i waloryzację istniejących 

zabytkowych komórek gospodarczych w celu oceny ich stanu technicznego oraz walorów 

historycznych. 

Problemem w większym  stopniu o charakterze społecznym, ale mającym wpływ 

na infrastrukturę jest brak utożsamiania się mieszkańców z miejscem zamieszkania i brak 

dbałości o  wspólną przestrzeń. W związku z tym istotne jest prowadzenie edukacji 

obywatelskiej w tym zakresie i realizowane programu, który przyczyniałby się 

do budowania tożsamości lokalnej.  
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9. Kompozycja przestrzenna 

Na cele opracowania przyjęto następujące definicje elementów kompozycji przestrzennej:  

 Oś widokowa – wytyczony kierunek obserwacji przez rozplanowanie i kompozycję 

zagospodarowania terenu24. 

 Oś kompozycyjna – wyobrażalna prosta porządkująca kompozycję przestrzenną, 

kierująca wzrok na charakterystyczne elementy kompozycyjne np. dominanty, 

otwarcia widokowe, punkty widokowe25.  

 Oś jednokierunkowa – abstrakcyjne linie kierujące wzrok obserwatora na obiekt 

znajdujący się na końcu tej osi. 

 Oś dwukierunkowa – abstrakcyjne linie sprzęgające ze sobą obiekty lub miejsca 

znajdujące się na obu ich końcach. 

 Punkt widokowy – wyznaczone miejsce w przestrzeni, z których roztacza 

panorama na określone fragmenty miasta. Następujące po sobie punkty widokowe 

mogą tworzyć ciągi widokowe26.  

 Ciąg widokowy – oznacza ciąg następujących po sobie punktów widokowych, 

z których roztacza się panorama na określone fragmenty miasta27. 

 Dominanta – element przestrzeni o niezakłóconej ekspozycji; obiekt budowlany 

(grupa obiektów) lub obiekt naturalny wyraźnie odróżniający się od otaczającej 

zabudowy formą lub gabarytami, posiadający czytelną i zasadniczą wartość 

kompozycyjną lub estetyczną28 (wysokościowa lub przestrzenna).  

 Dominanta o charakterze negatywnym – element przestrzeni, obiekt 

antropogeniczny o niskiej jakości architektury i/lub agresywnej fizjonomii (na którą 

składają się gabaryty, forma, proporcje, kolorystyka, rodzaj materiału budulcowego, 

usytuowanie w krajobrazie), który zaburza przestrzenną kompozycję jednostek 

osadniczych w płaszczyźnie horyzontalnej jak i wertykalnej i negatywnie wpływa 

na jakość doznań estetycznych29. 

 Korytarz widokowy – przestrzeń przeważnie o wydłużonym kształcie wytyczona 

przez obiekty, m.in. szpalery drzew, pierzeje zabudowy prowadząca wzrok 

w kierunku elementu kompozycyjnego np. dominanty, otwarcia widokowego. 

Zasadniczą cechą idei osady, nowatorską w stosunku do istniejących tradycji oraz 

pozostającą widoczną do chwili obecnej, było przyjęcie prymatu koncepcji funkcjonalno-

przestrzennej nad architektoniczno-przestrzenną. Podstawę kompozycji przestrzennej 

miasta stanowi ulica 1 Maja, biegnąca równolegle do bocznicy kolejowej i rzeki oraz 

kilometrowa oś wytyczona prostopadle do nich od starej przędzalni i prowadząca poprzez 

rynek i sprzężony z nim plac kościelny szeroką aleją do terenów zielonych. 

Ulica 1 Maja – jedna z głównych osi kompozycyjnych założenia dzieliła historyczną osadę 

na dwie części – część przemysłową oraz mieszkaniową (osiedle robotnicze), co 

szczególnie widoczne jest na mapie (Mapa 28). Część przemysłowa osady obejmowała 

tereny między ulicą 1 Maja a rzeką Pisią Gągoliną i oparta była na przebiegu bocznicy 

kolejowej. Wzdłuż bocznicy ukształtowały się dwa tereny przemysłowe – Centrala oraz 

                                           
24 http://samorzad.nid.pl/baza_wiedzy/ochrona-krajobrazu-kulturowego-slowniczek-pojec/ 
25 Słowniczek SISKOM – siskom.waw.pl oraz Ochrona krajobrazu kulturowego – słowniczek pojęć 
(http://samorzad.nid.pl/) 
26 Słowniczek MPU - http://www.mpu.pl/studium/index.php?studium=169 
27 Słowniczek MPU - http://www.mpu.pl/studium/index.php?studium=169 
28 http://samorzad.nid.pl/baza_wiedzy/ochrona-krajobrazu-kulturowego-slowniczek-pojec/ 
29 Pstrocka – Rak M., Rak G., Ocena atrakcyjności krajobrazowej punktu widokowego na przykładzie Kotliny 
Wałbrzyskiej w: Problemy Ekologii Krajobrazu, T.XXVI. 345-362, 2010 
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Bielnik, pomiędzy którymi zlokalizowano park o elitarnym charakterze. Przy nim wzdłuż 

ulicy Parkowej (dziś Armii Krajowej) zbudowano domy dla kadry zarządzającej. Powstało 

siedem dwupiętrowych willi otoczonych dużymi ogrodami. Wyróżniona architektonicznie 

willa, znajdująca się po środku, jest sprzężona osiowo z położoną w parku willą jednego 

z właścicieli zakładów – Karola Dittricha (juniora). Obecnie odczytanie tej osi w 

strukturze kompozycyjnej miasta jest utrudnione, ponieważ wybudowano na jej 

przebiegu budynek o znacznych gabarytach. Również w zachodniej części osady, przy 

obecnej ulicy Żeromskiego powstała kolonia dla urzędników i kadry inżynierskiej. 

Po wschodniej stronie ulicy 1 Maja zaplanowano i zrealizowano część mieszkaniową osady 

–osiedle robotnicze oparte o regularną, prostopadłą siatkę ulic. Bloki zabudowy 

rozmieszczone po obu stronach głównej osi kompozycyjnej (przebiegającej przez rynek 

i ul. Kościuszki) wypełnione zostały zabudową mieszkaniową oraz licznymi obiektami 

użyteczności publicznej.  

W części wschodniej obszaru rewitalizacji znajduje się również fragment historycznego 

układu urbanistycznego miasta łączący dworzec kolejowy z częścią mieszkaniową. Aleja 

Partyzantów i ulica Wysockiego wyznaczają zielony, podłużny skwer, który w powiązaniu 

z szerokimi alejami przy ulicy Limanowskiego i Kościuszki z parkiem Dittricha  stanowi 

podstawę struktury zieleni na terenie osady.  

Na kolejnej mapie (Mapa 27) wskazano dwie kluczowe osie widokowo-kompozycyjne: 

między kościołem pw. Matki Bożej Pocieszenia (Zdjęcie 90, Zdjęcie 91) a budynkami 

Starej Przędzalni w osi Placu Jana Pawła II oraz w ul. Kościuszki od północno-wschodniej 

granicy obszaru rewitalizacji na ww. kościół (odcinki te stanowią jednocześnie osie 

widokowe) oraz oś kompozycyjną w ulicy 1 Maja. Ponadto wskazuje się kilka istotnych osi 

widokowych na dominanty wysokościowe:  

 oś widokowa na wieżę ciśnień w ul. Dekerta i w linii placu sprzed Dworca PKP 

(Zdjęcie 93), 

 lokalna oś widokowa w ul. Armii Krajowej na wieżę w kompleksie Starej Przędzalni 

(Zdjęcie 95), 

 lokalna oś widokowa na obiekt zlokalizowany poza obszarem rewitalizacji: kościół 

pw. Wniebowstąpienia Pańskiego (Zdjęcie 92), 

 lokalna oś widokowa w ul. Łukasińskiego na kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia  

Ponadto wskazano lokalną oś widokową w południowej części ul. Nowy Świat 

na dominantę przestrzenną, którą jest budynek Nowej Przędzalni (Zdjęcie 96). 

Na schemacie oznaczono również oś kompozycyjną między Pałacykiem Dittricha 

a największą willą przy ulicy Armii Krajowej, w której obecnie mieści się Urząd Skarbowy. 

Jak zostało wspomniane oś ta została zaburzona poprzez wzniesienie w jej ciągu 

parterowego rozległego budynku – obecnie znajduje się w nim Zespól Szkół Społecznych 

i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano cztery dominanty wysokościowe: kościół 

pw. Matki Bożej Pocieszenia (Zdjęcie 90,91,94), wieża ciśnień przy Dworcu PKP (Zdjęcie 

93), wieża w kompleksie Starej Przędzalni, komin na terenie dawnych zakładów przy ul. 

Okrzei oraz dwie dominanty przestrzenne: budynek Starej Przędzalni i Nowej Przędzalni 

(Zdjęcie 89).  

W południowej części obszaru rewitalizacji wskazano cztery obiekty stanowiące 

dominanty wysokościowe o negatywnym oddziaływaniu na krajobraz miasta. Są to 

budynki mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej przy ul. Mielczarskiego, ul. Dekerta 
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i ul. Łukasińskiego o zbyt dużej wysokości z elewacją zaburzającą ład przestrzenny 

i estetykę historycznej tkanki Żyrardowa (Zdjęcie 97, 98). 

Na obszarze rewitalizacji wskazane zostały również punkty widokowe, z których rozciąga 

się widok na fragment miasta. Wskazano punkty widokowe na poziomie terenu 

na dominanty przestrzenne i wysokościowe oraz punkty widokowe tworzące ciąg 

widokowy na kościół MBP. Zidentyfikowano również punkt widokowy z dostępnego tarasu 

w budynku Nowej Przędzalni, z którego obserwować można widok na kompleks zakładów, 

osady oraz Parku z Bielnikiem. Dodatkowo jako potencjalny punkt widokowy wskazano 

wieże kościoła MBP, które w chwili obecnej nie są dostępne dla zwiedzających, lecz 

umożliwiłyby widok na panoramę miasta w kierunku zachodnim. 

Zidentyfikowano również punkty nad Górnym Stawem na obszarze Centrali, które mogą 

tworzyć ciąg widokowy na kompleks zabytkowych budynków fabrycznych po 

udostępnieniu terenów nad stawem mieszkańcom. Ciąg widokowy tworzyć mogą również 

punkty wskazane wzdłuż południowego brzegu zbiornika wodnego, znad którego rozciąga 

się widok na kompleks dawnych budynków przemysłowych na Bielniku. Kompozycja 

przestrzenna miasta wzbogacona jest przez dobrze ukształtowane ściany zabudowy, w 

tym obiektów zabytkowych, m.in. osady fabrycznej. Wytyczają one jednocześnie 

korytarze widokowe na eksponowane budynki – dominanty (Zdjęcie 94). 

Ponadto na schemacie  (Mapa 27) wskazano lokalizację szpalerów drzew (więcej 

w podrozdziale 7), które uczytelniają strukturę miasta tworząc korytarze widokowe. 

Szpalery drzew mogą tworzyć również ściany wnętrz urbanistycznych. 

Schemat przedstawiający urbanistyczne obszary kompozycyjne (Mapa 28) pokazuje 

powiązania między poszczególnymi strefami. Podkreśla także ich zwartość względem 

siebie. 

Podsumowanie  

W przestrzeni obszaru rewitalizacji widoczne są osie kompozycyjne dawnego układu 

osady fabrycznej: 

 Oś wyznaczana przez ul. 1 Maja, 

 Oś  prostopadła do ul. 1 Maja biegnąca od zabudowań fabrycznych przez dawny plan 

targowy – plac kościelny – ul. Kościuszki do cmentarza, 

 Oś układu wzdłuż bocznicy kolejowej 

Rozwój miasta i decyzje związane z powstawaniem nowej zabudowy czasem nie 

uwzględniają wartości historycznej i kulturowej, jaką niesie za sobą zachowanie 

czytelności układu oraz jego walorów krajobrazowych. Przykładem jest budynek stojący 

obecnie na osi kompozycyjnej prostopadłej do ul. Armii Krajowej, względem której 

powstawała dzielnica rezydencjonalna.  

W przestrzeni można wskazać również istotne osie widokowe na dominanty 

wysokościowe. Jednocześnie identyfikuje się również dominanty o negatywnym  

oddziaływaniu na krajobraz takie jak budynki mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej 

przy ul. Mielczarskiego, ul. Dekerta i ul. Łukasińskiego.  

Na obszarze rewitalizacji można wskazać zarówno punkty widokowe jak i osie widokowe. 

Istotne jest podejmowanie działań mających na celu ochronę krajobrazu i zachowanie 

istniejącego układu urbanistycznego. Niektóre części obszaru rewitalizacji wymagają 

uczytelnienia historycznej kompozycji przestrzennej. Wspomniany zabieg wymaga nie 

tylko wytworzenia pierzei zabudowy na nowych terenach inwestycyjnych, ale przede 
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wszystkim uzupełnienia tkanki miejskiej, m.in. w południowej części obszaru 

z zachowaniem osi widokowych i kompozycyjnych. 
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Mapa 27. Schemat kompozycji przestrzennej 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie inwentaryzacji w terenie z dnia 20 października 2018 r., dane: baza danych EGiB 
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Mapa 28. Urbanistyczne obszary kompozycyjne  

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie inwentaryzacji w terenie z dnia 20 października 2018 r., dane: baza danych EGiB 
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Zdjęcie 89. Widok na budynki fabryczne – 
dominanty przestrzenne: Starą Przędzalnię 
(budynek na wprost) oraz Nową Przędzalnię 
(budynek po lewej stronie) 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 90. Oś widokowo-kompozycyjna  
na kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 91. Oś widokowo-kompozycyjna na 
kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 92. Oś widokowa na kościół pw. 
Wniebowstąpienia Pańskiego 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 
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Zdjęcie 93. Oś widokowa na wieżę ciśnień przy 
Dworcu PKP 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 94. Korytarz widokowy jednej z uliczek 
na dominantę kościoła pw. Matki Bożej 
Pocieszenia 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 95. Lokalna oś widokowa w ulicy Armii 
Krajowej na wieżyczkę w kompleksie Starej 
Przędzalni 

 
Zdjęcie 96. Lokalna oś widokowa w ulicy Nowy 
Świat na dominantę przestrzenną – Budynek 
Nowej Przędzalni 

Źródło: GEP Źródło: Opracowanie własne, styczeń 2019 

 
Zdjęcie 97. Widok z ulicy Narutowicza na 
dominantę przestrzenną o charakterze 
negatywnym – 11 kondygnacyjny budynek 
mieszkaniowy przy ul. Mielczarskiego 12 

 
Zdjęcie 98. Widok z ulicy Bankowej na 
dominanty przestrzenne o charakterze 
negatywnym – 11 kondygnacyjne budynki 
mieszkaniowe zlokalizowane przy ulicy 
Mielczarskiego 

Źródło: Opracowanie własne, styczeń 2019 Źródło: Opracowanie własne, styczeń 2019 
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10. Obiekty i obszary dysharmonijne 

Obiekt lub obszar dysharmonijny definiuje się jako: obiekt lub obszar pozostający 

w konflikcie estetycznym lub przestrzennym z (historyczną) kompozycją przestrzenną lub 

z (historyczną) kompozycją zespołu zabudowy30. Rozmieszczenie obiektów i obszarów 

dysharmonijnych na analizowanym terenie przedstawia Mapa 29. 

Jednym z elementów wpływających na estetykę przestrzeni są obiekty, których elewacje 

nie współgrają z elewacjami w ich otoczeniu. Najczęściej przyczyną wskazania ich jako 

dysharmonijnych są jaskrawe kolory, duże powierzchniowo ściany z nieproporcjonalnie 

małymi oknami i witrynami czy też ściany obiektów handlowych z dużymi logotypami.  

Jako obiekty dysharmonizujące wskazano wysoką zabudowę mieszkaniową 

prefabrykowaną powstałą w latach PRL-u, która liczy 11 kondygnacji. Budynki te 

znajdują się w południowej części obszaru, przy ulicy Mielczarskiego i Dekerta. Zabudowa 

ta wpływa negatywnie na odbiór historycznej zabudowy mieszkaniowej osady fabrycznej 

i późniejszej zabudowy kamienic przede wszystkim przez znaczną dominację 

wysokościową nad tymi obiektami.  

Na obszarze historycznej dzielnicy rezydencjonalnej wskazano dwa obiekty 

dysharmonijne. Pierwszy z nich zlokalizowany jest przy ulicy Limanowskiego 42 i jest on 

obiektem dobudowanym do zabytkowego budynku Resursy. Swoją kubaturą 

i niedostosowaną estetyką elewacji do zabudowy otaczającej, stanowi on obiekt który 

negatywnie wyróżnia się w przestrzeni.  

Drugim wskazanym w tej części miasta obiektem dysharmonijnym jest budynek przy 

ulicy Armii Krajowej 3, który został wybudowany na terenie jednej z części założenia 

parkowego. Swoją kubaturą i położeniem zakłóca on oś kompozycyjną między zespołem 

willi przy ulicy Armii Krajowej oraz willą Dittricha w parku.  

Na terenie Centrali wskazano natomiast jeden obiekt dysharmonijny, którym jest 

budynek o funkcji handlowej. Jego forma i ahistorycznie zlokalizowana bryła stanowi 

dysonans w zabytkowej przestrzeni i uniemożliwia  przywrócenie historycznego układu 

oraz wykreowanie pełnej pierzei Nowego Światu. 

Obszary dysharmonijne obejmują wszystkie podwórka zabudowy mieszkaniowej dawnej 

osady fabrycznej, tereny pofabryczne w północno – zachodniej części analizowanego 

obszaru, jak również teren położony na zachód od Górnego Stawu oraz tereny w rejonie 

ul. Okrzei i ul. 1 Maja. Wskazane obszary bezwzględnie wymagają przekształceń 

mających na celu przywrócenie ich dawnej jakości i funkcjonalności (podwórka zabudowy 

mieszkaniowej) lub rewaloryzacji i nadania im nowej miastotwórczej funkcji (tereny 

Bielnika). Obszarem dysharmonijnym jest również teren w północnej części obszaru 

rewitalizacji, na którym zlokalizowane są  garaże będące w złym stanie technicznym.  

 

 

 

                                           
30 „Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
Poradnik dla planistów i samorządów lokalnych”  opracowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2011 r. 
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Podsumowanie  

Na odbiór przestrzeni wpływają dysharmonijne elewacje budynków (zbyt jaskrawe, 

zachwiane proporcje między powierzchnią ściany a oknami, zbyt duże i nieestetyczne 

szyldy oraz logotypy).  

Obiektami dysharmonijnymi na obszarze są wspomniane wcześniej 11-piętrowe bloki 

przy ul. Mielczarskiego, Dekerta i Łukasińskiego, budynek o funkcji handlowej na terenie 

dawnej Centrali, dobudówka przy Resursie oraz budynek MOPS-u w dawnej dzielnicy 

rezydencjonalnej, natomiast obszary dysharmonijne to głównie teren z garażami, obszary 

pofabryczne i podwórka w dawnej osadzie fabrycznej.  

W związku z powyższym należy: 

 odtworzyć historyczne pierzeje poprzez uzupełnienie zabudową nawiązując 

do historycznej zabudowy, 

 usunąć obiekty dysharmonizujące, 

 wprowadzić standardy estetyczne dot. kolorystki i wyglądu elewacji oraz dachów 

budynków na obszarze osady fabrycznej oraz Centrali i Bielnika, 

 wprowadzić standardy dot. szyldów, nośników reklamy i małej architektury 

na terenie całego obszaru rewitalizacji. 
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Mapa 29. Obiekty i obszary dysharmonijne 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie inwentaryzacji w terenie z dnia 20 października 2018 r., dane: baza danych EGiB 



115 | Strona 

 

11. Stopień degradacji przestrzeni – podsumowanie  

Na podstawie wcześniej opisanych elementów analizy m.in. stanu nawierzchni ulic 

i chodników, oceny stanu zieleni i układu wodnego, przestrzeni międzyblokowych 

i podwórek, dla obszaru rewitalizacji wykonano schemat stopnia degradacji przestrzeni 

(Mapa 30) oraz wykres ilustrujący udział procentowy stopnia degradacji (Wykres 7). 

Do tego celu przyjęto czterostopniową skalę ocen – stopień degradacji:  

 znaczny – elementy przestrzeni wymagają pilnych przekształceń, poprawy 

zagospodarowania, zmiany nawierzchni itp.; dodatkowo część obiektów 

zlokalizowanych na danym terenie jest od wielu lat nieużytkowana  

 średni – elementy przestrzeni pełnią dotychczasową funkcję jednak wymagają 

przekształceń, remontów, modernizacji 

 niski – brak większych uwag jednak w najbliższym czasie dana przestrzeń będzie 

wymagała modernizacji, 

 brak degradacji – brak uwag. 

Ponadto wyznaczono obszary w granicach obszaru rewitalizacji, których nie dotyczy 

wykonana analiza, tereny będące w trakcie dokonywanych przekształceń, jak również 

tereny, dla których nie udało się pozyskać stosownych informacji niezbędnych 

do wykonywanej analizy.  

Tereny zdegradowane w stopniu znacznym (17,66% wszystkich przestrzeni), 

bezwzględnie wymagające przekształceń obejmują głównie obszary pofabryczne (Zdjęcie 

99) oraz obszary zabudowy kamienicowej, znajdującej się w bardzo złym stanie 

technicznym. Są to tereny zajmujące znaczne powierzchniowo przestrzenie w granicach 

analizowanego obszaru. Ze względu na swą historię stanowią bezcenną wartość dla 

miasta. Do obszarów ze znacznym stopniem degradacji zaliczono przede wszystkim 

tereny zabudowy mieszkaniowej dawnej osady fabrycznej. Charakteryzuje się ona 

zdatnymi do użytkowania budynkami, lecz znacząco zdegradowanymi podwórkami. 

Nieutwardzone dojazdy i dojścia utrudniają codzienne funkcjonowanie lokalnej 

społeczności. Brak wyznaczonych miejsc postojowych sprzyja zjawiskowi dzikiego 

parkowania, co potęguje poczucie panującego chaosu. Efekt ten wzmacniany jest 

dodatkowo przez zaniedbane ogródki oraz zdegradowane tereny zieleńców 

towarzyszących zabudowie mieszkaniowej (Zdjęcie 100, Zdjęcie 103). Do znacząco 

zdegradowanych obszarów zaliczono również tereny zieleni nieurządzonej, 

w szczególności wzdłuż południowego odcinka Pisi Gągoliny (Zdjęcie 112).  

Do terenów, które są w średnim stopniu zdegradowane (16,19%) należą obszary 

znajdujące się przy dawnych willach dyrektorskich, tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej pochodzącej z lat 50. XX-wieku oraz podwórka kamienic znajdujących się 

w południowej części obszaru rewitalizacji (Zdjęcie 106).  

Niskim stopniem degradacji (19,49%) cechują się tereny, na których nawierzchnie jezdni 

i chodników znajdują się w średnim stanie technicznym, zaś na terenach zielonych brak 

jest utwardzonych ścieżek (bądź wcale nie zostały wyznaczone). Są to również tereny 

zabudowy mieszkaniowej wykonanej z wielkiej płyty, których elewacje zaczynają 

stopniowo niszczeć. Charakteryzują się one dodatkowo występowaniem sporadycznych 

przedeptów w zieleńcach (Zdjęcie 104, Zdjęcie 105, Zdjęcie 109). 

Brak degradacji (29,04%) został przyporządkowany terenom, które zostały poddane 

modernizacji. Poza dobrym stanem przestrzeni, charakterystyczne dla danych obszarów 

jest typowe po paru latach wyeksploatowanie materiałów, np. wyblakłe kolory elewacji, 
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czy też powstałe wskutek użytkowania, nierówności w nawierzchniach chodników czy też 

ulic. 

Obecnie w trakcie przekształceń znajdują się poszczególne tereny  tzw.  Centrali. Trwają 

tam prace modernizacyjne mające na celu przywrócenie budynków do użytkowania. 

Poprzez nadanie im innych miastotwórczych funkcji, przyciągną one zarówno 

mieszkańców jak i turystów odwiedzających miasto. Tereny te stanowią 2,9% wśród 

przestrzeni analizowanych w granicach obszaru rewitalizacji. 

Na schemacie wskazano również tereny wyłączone z przeprowadzanej analizy (9,95%) – 

oznaczone  na schemacie jako „nie dotyczy”, a mianowicie prywatne działki z zabudową 

mieszkaniową jednorodzinną. Wynika to z faktu niemożności inwentaryzowania 

prywatnych działek mieszkańców. Występują również obszary, dla których nie możliwe 

było pozyskanie wystarczających informacji do oceny stopnia degradacji – kategoria 

„brak informacji” (4,77%). 

Podczas rozmów prowadzonych z mieszkańcami na punktach konsultacyjnych zwracano 

uwagę, że zniszczone, zaniedbane i brudne elewacje części budynków mieszkaniowych 

oraz budynków publicznych (w tym odnowionego dworca – który jest brudny) potęgują 

zjawisko odbioru przestrzeni jako miejscami zdegradowanej. Ponadto na wykresie 8 

przedstawiono stan degradacji z podziałem ze względu na rodzaj przestrzeni. Największą 

część terenów na których nie zauważa się degradacji stanowią przestrzenie publiczne 

poddane modernizacji. Podobnie jest w przypadku przestrzeni o niskim stopniu 

degradacji – największy udział stanowią przestrzenie publiczne wraz z obiektami 

publicznymi. W przypadku średniego stopnia degradacji – zauważa się podobny udział 

kilku rodzajów przestrzeni (zarówno prywatnych, półprywatnych, półpublicznych jak 

i publicznych). Przestrzenie o znacznym stopniu degradacji wymagające 

natychmiastowych działań stanowią w większości zarówno przestrzenie prywatne, 

półpubliczne oraz publiczne. Te przestrzenie jako pierwsze powinny zostać przeznaczone 

do zmiany, aby zapewnić mieszkańcom lepsze warunki życia. 
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Mapa 30. Stopień degradacji przestrzeni 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie inwentaryzacji w terenie z dnia 20 października, dane: baza danych EGiB 
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Wykres 7. Procentowy udział stopnia degradacji przestrzeni 

Źródło: Opracowanie własne, powierzchnie wyliczone na podstawie inwentaryzacji w terenie oraz Bazy danych 

EGiB, data: listopad 2018  

 

Wykres 8. Stan degradacji przestrzeni z podziałem ze względu na rodzaj przestrzeni 

Źródło: Opracowanie własne, udział procentowy powierzchni wyliczony na podstawie inwentaryzacji w terenie 

oraz Bazy danych EGiB, data: listopad 2018  
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Zdjęcie 99. Niszczejące budynki dawnej fabryki 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 

Zdjęcie 100. Podwórko w osadzie fabrycznej 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 

Zdjęcie 101. Plac Jana Pawła II – przestrzeń 
zmodernizowana ze środków miasta  

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 

Zdjęcie 102. Przestrzeń o niskim stopniu 
degradacji 

Źródło: opracowanie własne, grudzień 2018 
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Zdjęcie 103. Podwórko w osadzie pofabrycznej 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 

Zdjęcie 104. Niezagospodarowany pas terenu, 
który służy jako ciąg komunikacyjny do 
targowiska 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 

Zdjęcie 105. Zdegradowana nawierzchnia na 

ulicy Sienkiewicza 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 

Zdjęcie 106. Niszczejące podwórka w zabudowie 

kamienicowej w południowej części terenu 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 



121 | Strona 

 

 
Zdjęcie 107. Zmodernizowana nawierzchnia w 
ulicy Okrzei 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 108. Zmodernizowana ścieżka rowerowa 

Źródło: Opracowanie własne, październik 2018 

 
Zdjęcie 109. Zdegradowane przestrzenie wolne 
od zabudowy 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 110. Zmodernizowana ulica POW 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 111. Ulica Okrzei 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 

 
Zdjęcie 112. Zieleń nieurządzona nad rzeką Pisią 
Gągoliną 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 
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12. Podsumowanie i rekomendacje  

Granice obszaru rewitalizacji w dużej mierze pokrywają się z granicami XIX-wiecznej 

osady fabrycznej oraz zabudowań przemysłowych Centrali i Bielnika, które zostały 

wytyczone przez  główne ciągi komunikacyjne – ul. 1 Maja, ul. Żeromskiego, prostopadle 

przebiegającą linię kolejową (ówczesną kolej Warszawsko-Wiedeńską), a następnie 

wytyczoną bocznicę kolejową równoległą do naturalnej granicy w postaci rzeki Pisi 

Gągoliny.  

Poszczególne osie i elementy liniowe nie tylko rozgraniczają przestrzennie obszar, ale 

także rozdzielają go funkcjonalnie. Wdrażany od momentu kształtowania się osady 

podział na miejsce pracy-mieszkania-odpoczynku jest widoczny w przestrzeni obszaru 

do czasów obecnych. Jak zostało już wielokrotnie powtórzone fakt, że praktycznie w 

100% osiedle robotnicze nadal pełni funkcję mieszkaniową jest unikalne w skali 

europejskiej, a nawet światowej.  Dlatego też wskazane jest prowadzenie takiej 

polityki, która będzie przyczyniała się do zachowania tej funkcji w obiektach 

mieszkalnych. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku terenów Centrali i Bielnika. 

Po upadku zakładów lniarskich na początku lat 90-tych XX w. obszar ten w coraz 

mniejszym stopniu pełnił przypisane im pierwotnie funkcje przemysłowe. Obecnie tylko w 

części obiektów na terenie Bielnika prowadzona jest produkcja, w tym także związana z 

tradycjami Żyrardowa, czyli wytwarzaniem materiałów z lnu. Część obiektów 

wykorzystywana jest jako przestrzeń magazynowa. Jednakże wiele obiektów ze względu 

na brak użytkowania niszczeje. Niewykonywanie odpowiednich prac modernizacyjnych, 

rewaloryzacyjnych powoduje, że cały ten teren ulega stopniowej degradacji. Największe 

zmiany zachodzą na terenie Centrali, gdzie pojawiło się nowe budownictwo mieszkaniowe 

oraz wprowadzone zostały funkcje usługowe i handlowe. Nowe funkcje wprowadzane 

na terenie Centrali i Bielnika powinny stanowić bodziec do rozwoju całego 

obszaru rewitalizacji. Istotne jest wprowadzanie takich działalności, które będą 

nawiązywały do tradycji miasta, a jednocześnie wykorzystywały historyczny charakter 

tego terenu. Mogą to być usługi skierowane na turystykę poznawczą (muzea, zabytki, 

gastronomia, hotelarstwo, rozrywka), ale także biznesową (sale konferencyjne, 

wystawiennicze). Jednym z aspektów podkreślonych w Pogłębionej charakterystyce 

obszaru rewitalizacji w Żyrardowie – analiza w sferze gospodarczej jest potrzeba 

udzielenia wsparcia młodym osobom na rynku pracy. Takim wsparciem mogłoby być 

tworzenie przestrzeni co-workingowej dla nowych przedsiębiorców, szczególnie z branży 

kreatywnej, która mogłaby wykorzystywać dziedzictwo kulturowe Żyrardowa. Dzięki 

temu przynajmniej częściowo zachowany zostałby pierwotny podział na miejsce pracy i 

miejsce do mieszkania.  

Wprowadzanie nowych funkcji będzie również związane z realizacją odpowiedniej polityki 

przestrzennej. Należy uwidocznić wskazane główne osie i elementy liniowe 

tworzące główny szkielet obszaru m.in. poprzez: 

 Odwrócenie się w stronę rzeki i wykorzystanie jej potencjału do wprowadzania 

nowych funkcji na obszarze, 

 Stworzenie z ul. 1 Maja atrakcyjnej, głównej ulicy, w tym uspokojenie ruchu, 

 Wykorzystanie potencjału związanego z przebiegiem bocznicy kolejowej, łączącej 

tereny Centrali z Bielnikiem. Do rozważenia pozostaje przywrócenie komunikacji 

szynowej łączącej dworzec z częścią historyczną miasta, bądź wyeksponowanie 

infrastruktury kolejowej. 
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Na terenie obszaru rewitalizacji wskazane zostały również inne osie kompozycyjne, które 

częściowo zostały zaburzone (oś prostopadła do ul. Armii Krajowej, na której postawiony 

został budynek MOPS). Należy chronić zachowane osie kompozycyjne i widokowe 

na pozytywne dominanty wysokościowe. Na obszarze rewitalizacji zlokalizowane są 

dominanty wysokościowe o negatywnym  oddziaływaniu na krajobraz takie jak budynki 

mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej przy ul. Mielczarskiego, Dekerta i Łukasińskiego. 

Jednocześnie konieczne jest usunięcie obiektów dysharmonizujących, 

substandardowych zabudowań powstałych na przestrzeni lat. Dotyczy to zarówno 

części mieszkalnej osady m.in. samowolna (wykonana bez pozwoleń) zabudowa 

podwórek, np. blaszane garaże oraz dobudówka przy Resursie, jak również dawnej części 

przemysłowej.  

Niektóre części obszaru rewitalizacji wymagają uczytelnienia struktury urbanistycznej, 

a tym samym jego kompozycji przestrzennej. Wspomniany zabieg wymaga nie tylko 

wytworzenia pierzei zabudowy na nowych terenach inwestycyjnych, ale przede wszystkim 

uzupełnienia tkanki miejskiej, m.in. w południowej części obszaru z zachowaniem osi 

widokowych i kompozycyjnych. 

Należy zmodernizować i przekształcić przestrzenie ogólnodostępne, w tym 

odtworzyć układ placów i uliczek przemysłowych na terenie Bielnika, tak aby wydobyć ich 

historyczne wartości i stworzyć ich powiązanie z terenami Centrali. 

Istotne jest również zapewnienie odpowiedniej dostępności obszaru rewitalizacji pod 

względem komunikacyjnym, w związku z tym należy poprawić jakość infrastruktury 

drogowej i chodników w tych obszarach, gdzie ich stan określony został jako  

zły. Ma to szczególne znaczenie w części z zabudową wielorodzinną i jednorodzinną, gdyż 

utrudnia swobodne poruszanie się mieszkańców, a jednocześnie negatywnie wpływa 

na estetykę przestrzeni.  

Problemem w sferze przestrzenno-funkcjonalnej zarówno dla mieszkańców jak 

i użytkowników obszaru rewitalizacji jest niewystarczającą dostępność do miejsc 

parkingowych. Ograniczona liczba miejsc powoduje niekontrolowane powstawanie 

„dzikich parkingów” i pozostawianie samochodów w niedozwolonych miejscach, co często 

wpływa na degradację przestrzeni, a co więcej na zagrożenie wystąpienia wypadku 

w ruchu  kołowym. Rozwiązaniem w tym zakresie może być budowa nowego 

parkingu wielopoziomowego skomunikowana z centrum miasta oraz 

wprowadzenie strefy czasowego parkowania w najczęściej uczęszczanych 

miejscach. Należy jednak zauważyć, że lokalizacja wskazanego parkingu byłaby 

niemożliwa w ścisłym centrum miasta i należałoby zastanowić się nad jego 

umieszczeniem poza obszarem rewitalizacji.  

Na poprawę bezpieczeństwa, a także na zwiększenie estetyki przestrzeni będzie również 

wpływać wymiana i uzupełnienie punktów oświetleniowych, w miejscach gdzie ich 

brakuje bądź są przestarzałe. Ze względu na estetykę, oświetlenie, szczególnie na terenie 

osady fabrycznej, przy obiektach zabytkowych powinno być ujednolicone (pod względem 

barwy oświetlenia oraz detali architektonicznych), podobnie również na obszarze 

pofabrycznym. 

Istotnym elementem kształtowania przestrzeni w mieście była i jest do dzisiaj zieleń. 

Rzeka Pisia Gągolina wraz z systemem stawów utraciła swoje funkcje i stała się terenem 

w dużej mierze zdegradowanym o dużym potencjale rekreacyjnym i przyrodniczym. Duża 

część terenów zieleni włącznie z podwórkami w obszarze osady fabrycznej jest również 

zaniedbana. W związku z tym rekomenduje się wprowadzenie następujących działań: 
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 wydobycie w strukturze miasta unikalnego układu wodnego, tak aby wraz 

z przyległymi do niego terenami stały się atrakcyjnymi elementami miasta, 

w tym:  

o rewaloryzacja rzeki Pisi Gągoliny,  

o uporządkowanie, poprawa jakości wody i udostępnienie rzeki wraz 

z Górnym Stawem i stawem na Bielniku do celów rekreacyjnych, 

 uporządkowanie terenów zieleni między aleją Partyzantów a ul. Wysockiego oraz 

wprowadzenie na nich dodatkowych nasadzeń drzew, 

 wprowadzenie dodatkowych nasadzeń drzew przy ulicach założenia 

urbanistycznego, tam gdzie jest to historycznie uzasadnione, aby wydobyć 

pierwotne założenie układu zieleni osady opartego na alejach i szpalerach drzew, 

 adaptacja na cele rekreacyjne i sportowe terenu zieleni nieurządzonej 

znajdującego się na działkach należących do zasobu mienia komunalnego gminy 

w północnej części obszaru rewitalizacji oraz udostępnienie tego terenu 

mieszkańcom, 

 poprawa jakości zieleni w kwartałach osiedla robotniczego oraz podwórkach 

kamienic, 

 poprawa jakości zieleni na terenach publicznych i terenach związanych 

z obiektami użyteczności publicznej np. terenie szpitala.  

Stopień zagospodarowania wspomnianych podwórek i przestrzeni międzyblokowych jest 

przez mieszkańców nisko oceniany. Wymagają one poprawy w zakresie chodników, 

wyznaczenia miejsc parkingowych, wyposażenia w małą architekturę i zieleń, 

stworzenia miejsc spotkań oraz placów zabaw, a także wymiany bądź 

zamontowania nowych punktów oświetleniowych i kamer monitoringu. Na 

estetykę przestrzeni wpływają także niszczejące drewniane komórki gospodarcze oraz 

blaszane garaże. Należy przeprowadzić inwentaryzację i waloryzację istniejących 

zabytkowych komórek gospodarczych w celu oceny ich stanu technicznego oraz 

walorów historycznych. 

Powyższe zalecenia w dużej mierze mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców 

obszaru rewitalizacji przy jednoczesnym zachowaniu walorów dziedzictwa historycznego 

i kulturowego osady fabrycznej wraz z terenem Bielnika oraz Centrali. W związku z tym 

koniecznym wydaje się stworzenie długoterminowej polityki, która będzie 

wyznaczała cele rozwoju całego obszaru w oparciu o potencjał dziedzictwa,  

uwzględniające jednocześnie jego ochronę jak również potrzeby rozwoju 

gospodarczego. Taka polityka powinna oprócz określenia funkcji obszaru uwzględniać 

także plan niezbędnych inwestycji, które będą realizować zakładane cele.  

Osiągniecie zakładanej wizji i realizacja tak określonego planu będzie wymagała ścisłej 

współpracy między przedsiębiorcami i inwestorami, którzy są właścicielami 

dużej części obiektów na terenie Centrali i Bielnika, a miastem będącym 

właścicielem głównie działek przeznaczonych pod komunikację i niewielkiej części 

gruntów. 
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Załącznik 1. Kwestionariusz badania PAPI z mieszkańcami  

Badanie diagnozujące zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze rewitalizacji 

Dzień dobry, 

zapraszam Pana/Panią do udziału w badaniu, którego celem jest pogłębienie diagnozy 
wyznaczonego w mieście obszaru rewitalizacji. Dla tego terenu przygotowany zostanie Gminny 
Program Rewitalizacji – dokument, w którym wyznaczone będą działania, projekty obejmujące 
sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową i techniczną, mające 
pomóc wyprowadzić obszar rewitalizacji z trudności, deficytów jakie posiada. Z tego powodu bardzo 

istotne jest Pana/Pani zdanie i wskazanie faktycznych przyczyn występujących tu problemów oraz 
sposobów ich rozwiązywania. Pozwoli to lepiej przygotować Gminny Program Rewitalizacji 
i zaplanować właściwe zintegrowane przedsięwzięcia i instrumenty wsparcia obszaru rewitalizacji. 

Badanie jest w pełni anonimowe. 

(ankieter wyposażony w mapę pokazuje ją respondentowi) 

 

1. Czy lubi Pan/Pani swoje 
miejsce zamieszkania? (jednokrotny wybór) 
A. Tak 

(Dlaczego?)………………………………………………………………………………………….. (przejście do pytania 
4.) 

B. Nie 
(Dlaczego?)………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C. Nie wiem/trudno powiedzieć 
(nie czytać) 
 

2. Czy gdyby miał Pan/Pani możliwość przeprowadzki, chciałby Pan/Pani z niej 
skorzystać? (jednokrotny wybór) 
A. Tak. Dlaczego?............................................................................................... 

(przejście do pytania 3.) 
B. Nie (przejście do pytania 4.) 
C. Nie wiem (nie czytać)  

 
3. Dokąd by Pan/Pani się przeprowadził/a? (jednokrotny wybór) 

A. Inny rejon miasta w granicach obszaru rewitalizacji 
(dokąd?)…………………………………………………………… 

B. Inny rejon miasta poza obszarem rewitalizacji 
C. Poza Żyrardów 

(dokąd?)…………………………………………………………………………………………………………………… 

D. Nie wiem (nie czytać)  
 

4. Jak mógłby/mogłaby 
Pan/Pani określić swoje kontakty z sąsiadami? (jednokrotny wybór) 

A. bywamy u siebie na imieninach, uroczystościach rodzinnych itp. 
B. świadczymy sobie drobne przysługi (pomoc w zakupach, opieka nad dziećmi)  
C. kiedy się spotykamy to powiemy sobie „dzień dobry”, ale nic więcej  

D. występują pomiędzy nami spory/kłótnie 
E. nie rozmawiamy ze sobą 
F. nie wiem/nie mam zdania (nie czytać) 

 

5. Jak ocenia Pan/Pani 
natężenie poszczególnych problemów społecznych  w okolicy Pana/Pani miejsca 

zamieszkania? (jednokrotny wybór) 
1=nie występuje 
2=niskie 
3=średnie 
4=wysokie 
5=nie wiem/nie mam 

Lp. Problem 1 2 3 4 5 
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1.  Bezdomność      

2.  Alkoholizm      

3.  Narkomania      

4.  Przemoc w rodzinie      

5.  Wandalizm      

6.  Dziedziczenie biedy       

6. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w okolicy miejsca swojego zamieszkania? 
(jednokrotny wybór) 
A. Zdecydowanie tak (przejście do 

pytania 8) 
B. Raczej tak (przejście do pytania 

8) 

C. Ani tak, ani nie (przejście do 
pytania 8) 

D. Raczej nie (przejście do pytania 
7) 

E. Zdecydowanie nie (przejście do 
pytania 7) 

F. nie wiem  (nie czytać) 

(przejście do pytania 8) 
 

7. Jakie zjawiska sprawiają, że 
nie czuje się Pan/Pani bezpiecznie w  miejscu swojego zamieszkania i jego 
najbliższej okolicy? (wielokrotny wybór) 
A. Zaczepianie przez grupy 

agresywnej młodzieży 
B. Niszczenie mienia przez wandali 
C. Agresja/zaczepki ze strony 

osób pod wpływem alkoholu, narkotyków   
D. Brawurowo jeżdżący kierowcy 
E. Występujące włamania i 

kradzieże 

F. Występujące bójki i pobicia 

G. Inne. 
Jakie?.......................................................................................................................
...................... 

 
8. Jak często uczestniczy 

Pani/Pan w wydarzeniach kulturalnych (spotkaniach autorskich spektaklach 

teatralnych, koncertach) organizowanych w mieście? (jednokrotny wybór) 
A. Bardzo często (m.in. 1-2 razy w tygodniu) (przejście do pytania 10) 
B. Często (min. 1 w miesiącu) (przejście do pytania 10) 
C. Rzadko (raz na pół roku) (przejście do pytania 9) 
D. Nie uczestniczę w tego typu wydarzeniach/imprezach (przejście do pytania 9) 
E. Nie wiem / nie mam zdania (nie czytać) (przejście do pytania 10) 

 
9. Jaki jest powód Pana/Pani rzadkiego /braku uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych (np. spotkaniach autorskich, spektaklach teatralnych, koncertach) 
organizowanych w mieście? (wielokrotny wybór) 
A. Brak środków finansowych 

B. Brak czasu 
C. Brak informacji na temat organizowanych imprez 

D. Brak wystarczająco atrakcyjnej oferty 
E. Trudności z dotarciem do miejsc, w których odbywają się imprezy 
F. Brak odpowiedniego towarzystwa 
G. Zły stan zdrowia 
H. Konieczność sprawowania opieki nad bliską osobą/nad dzieckiem 
I. Inne. Jakie?.......................................................... 
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10. Czy jest Pan/Pani członkiem organizacji pozarządowych działającej na terenie 

Żyrardowa? (jednokrotny wybór) 

A. Tak. 
Jakich?................................................................................................................
...................... 

B. Nie 
C. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie czytać) 

 

11. Czy korzysta Pan/Pani z oferty, którą kierują do mieszkańców organizacje 
pozarządowe działające na terenie miasta?  (jednokrotny wybór) 

A. Tak. Jakich 
organizacji?.........................................................................................................
........... 

B. Nie 

C. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie czytać) 
 

12. Jaki jest Pana/Pani status zawodowy? 
A. Praca najemna  (przejście do pytania 13) 
B. Prowadzę własną działalność gospodarczą (przejście do pytania 18) 

C. Osoba ucząca się – uczeń/student (przejście do pytania 14) 
D. Bezrobotny ………………………………………………………………………………………… (przejście do 

pytania 14) 
E. Nieaktywny zawodowo od …. lat (przejście do pytania 14) 
F. Emeryt (przejście do pytania 17) 
G. Rencista (przejście do pytania 17) 
H. Inne. Jakie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

13. Proszę podać formę zatrudnienia  [Proszę zaznaczyć wszystkie formy zatrudnienia, jeśli 
respondent wykonuje więcej niż jedną pracę] 
A. Umowa o pracę (na czas nieokreślony, na czas określony) 
B. Inna forma umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 
C. Inne. Jakie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
14. Czy rozważa Pan(i) możliwość założenia własnej firmy w perspektywie 2-3 lat? 

(jednokrotny wybór) 
A. tak (przejście do pytania 15) 
B. nie (przejście do pytania 16) 
C. nie wiem (nie czytać) (przejście do pytania 17) 

 

15. Czy firma byłaby prowadzona na terenie Żyrardowa? (jednokrotny wybór) 
A. tak (przejście do pytania 17) 
B. nie (przejście do pytania 17) 
C. nie wiem  (nie czytać) (przejście do pytania 17) 

 
16. Co powstrzymuje Pana/Panią przed założeniem własnej działalności gospodarczej? 

(wielokrotny wybór)  

A. brak środków finansowych 
B. brak pomysłu na własny biznes 
C. obawa przed utratą płynności finansowej  
D. brak wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia firmy 
E. obawa przed trudnościami finansowymi w początkowym okresie prowadzenia firmy 
F. niechęć do ryzyka zawiązanego z prowadzeniem własnej działalności  

G. zbyt duża biurokracja związana z zakładaniem działalności  
H. inne., jakie? 

 
17. Czy lokal, w którym Pan/Pani mieszka jest zadłużony? (jednokrotny wybór) 

A. tak (przejście do pytania 18) 
B. nie (przejście do pytania 19) 
C. odmowa udzielenia odpowiedzi (przejście do pytania 19) 

D. nie wiem  (nie czytać) (przejście do pytania 19) 
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18. Co spowodowało, że doszło do zadłużenia przez Pana/Panią lokalu? (wielokrotny 

wybór) 

A. Choroba w rodzinie uniemożliwiająca podjęcie działań zarobkowych 
B. Konieczność sprawowania opieki nad bliską osobą 
C. Niskie wynagrodzenie otrzymywane za pracę 
D. Zły stan zdrowia uniemożliwiający podjęcie pracy lub innych działań przyczyniających 

się do polepszenia sytuacji materialnej  
E. Niska emerytura, świadczenia przedemerytalne 

F. Utrata pracy 
G. Zbyt wysoki czynsz i opłaty 
H. Odmowa udzielenia odpowiedzi 
I. Inne. Jakie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

19. Jakie są Pani/Pana zdaniem 
atuty mieszkania w obecnym miejscu? (wielokrotny  wybór) 

A. Wszędzie jest blisko 
B. Bogata oferta usługowo - 

handlowa 

C. Dobrze funkcjonująca 
komunikacja publiczna  

D. Przyjaźni, związani ze sobą 
ludzie 

E. Bliskość zamieszkiwania 
rodziny, bliskich osób 

F. Obszar ma swój specyficzny 
klimat 

G. Szeroka oferta kulturalna 

świadczona przez instytucje zlokalizowane na obszarze 
H. Dobrze rozbudowana sieć 

placówek edukacyjnych 
I. Tereny zieleni  
J. Inne. 

Jakie?..................................................................................................................

..................... 
 

20. Jakie są wg Pana/Pani 
najważniejsze wady mieszkania w obecnym miejscu ? (wielokrotny wybór) 

A. Brudno, zaśmiecone ulice 
B. Trudności w poruszaniu się 

osób z problemami ruchowymi (bariery architektoniczne)  

C. Duże zanieczyszczenie 
powietrza 

D. Wysokie czynsze 
E. Za mało placów zabaw 
F. Za mało zieleni 
G. Złe warunki mieszkaniowe (np. 

brak wyposażenia mieszkania w łazienkę) 

H. Nie czuję się bezpiecznie 
I. Inne. 

Jakie?................................................................................................................
..................... 
 

21. Czy w pobliżu  Pana/Pani 

miejsca zamieszkania brakuje jakiś sklepów i usług? 

 A. TAK (przejście do pytania 22) B. NIE (przejście do pytania 23) 

21.1. W okolicy brakuje sklepów   

21.2. W okolicy brakuje usług   

 
22. Jakich usług i sklepów 

brakuje w pobliżu Pana/ Pani miejsca zamieszkania? (wielokrotny wybór) 

Handel  Usługi  
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A. S
klepy spożywcze - osiedlowe 

 B. U
sługi gastronomiczne – restauracje, bary, 
kawiarnie, puby  

 

C. S
klepy spożywcze – dyskonty, supermarkety 

 D. U
sługi oświatowe – szkoły językowe, dodatkowe 
zajęcia edukacyjne, prywatne przedszkole itp. 

 

E. P
iekarnie  

 F. U
sługi związane z urodą  - fryzjerskie, 
kosmetyczne 

 

G. S
klepy mięsne, rybne, warzywnicze  

 H. U
sługi transportu i komunikacji 

 

I. S
klepy przemysłowe z art. codziennego użytku 
np. środki czystości, chemia gospodarcza, 
kosmetyki, drogerie itp.  

 J. U
sługi motoryzacyjne – warsztaty samochodowe 

 

K. S
klepy z nową odzieżą, obuwiem  

 L. U
sługi doradcze - prawne, podatkowe, księgowe  

 

M. S
klepy z odzieżą używaną  

 N. U
sługi turystyczne – biura podróży 

 

O. S
klepy ze sprzętem RTV i AGD  

 P. U
sługi łączności - telefonii i informatyki  

 

Q. S
klepy z meblami i wyposażeniem wnętrz  

 R. U
sługi rozrywkowo-sportowe - kina, dyskoteki, 
kręgielnie, bilardy, szkoły tańca itp. (wolny czas)  

 

S. S
klepy sportowe i z art. turystyczno- 
wypoczynkowymi  

 T. U
sługi zdrowotne – prywatne gabinety lekarskie, 
stomatologia itp. 

 

U. S
klepy z art. budowlano remontowym - dom i 
ogród 

 V. U
sługi finansowe – banki, ubezpieczenia, 
maklerskie, wierzytelności 

 

W. S
klepy z artykułami medycznymi – apteki, sprzęt 
rehabilitacyjny itp.  

 X. K
wiaciarnie  

 

Y. S
klepy z art. papierniczymi, kioski ruchu, 
księgarnie itp.  

 Z. I
nne. Jakie? 

 

AA. I
nne. Jakie? 

   

 

23. Jak ocenia Pani/Pan wygląd 
i wyposażenie podwórek i przestrzeni międzyblokowych w Pani/Pana najbliższym 

otoczeniu? Bardzo prosimy o ocenę na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza niski, a 5 
wysoki (jednokrotny wybór) 

 

Lp. Oceniany aspekt 1 2 3 4 5 Nie 
wiem 

Brak 
danego 

elementu 

1.  Czystość przestrzeni        

2.  Oświetlenie         

3.  Monitoring        

4.  Ławki        

5.  Kosze na śmieci        

6.  Zieleń        

7.  Place zabaw dla dzieci         

8.  Miejsca rekreacji i wypoczynku np. siłownie plenerowe        

9.  Miejsca parkingowe        
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24. Czy chciałby/chciałaby się 
Pan/Pani włączyć w działania dotyczące poprawy wyglądu najbliższej przestrzeni? 
(jednokrotny wybór) 

A. Tak 
B. Nie  
C. Nie wiem (nie czytać) 

METRYCZKA 

 

1. P
łeć: (jednokrotny wybór) 

A. kobieta 

B. mężczyzna 

C. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie czytać) 

 

2. M
iejsca zamieszkania: (pytanie otwarte) 

                  ulica ……………………………………………………………. 

3. W
iek: (jednokrotny wybór) 

A. poniżej 18 lat 
B. 18-24 lata  
C. 25-34 
D. 35-44 

E. 45-54 
F. 55-64 
G. powyżej 65 lat   
H. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie 

czytać) 
 

4. L
iczba lat zamieszkiwania na 

obszarze rewitalizacji: (jednokrotny 
wybór) 

A. Od urodzenia  
B. Powyżej 15 lat (ale nie od urodzenia) 

C. 9-15 lat 
D. 5-8 lat 
E. Poniżej 5 lat 
F. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie 

czytać) 

5. W

ykształcenie: (jednokrotny wybór) 
A. B

rak wykształcenia 
B. P

odstawowe lub gimnazjalne 
C. Z

asadnicze zawodowe  

D. Ś
rednie 

E. W
yższe  

F. I
nne: ………………………………………… 

G. O
dmowa udzielenia odpowiedzi (nie 
czytać) 
 

6. P

oziom dochodów netto (w 
przeliczeniu na 1 osobę 
w gospodarstwie domowym): 
(jednokrotny wybór) 

A. P
oniżej 500 zł 

B. 5

00-1000 zł 
C. 1

001-1500 zł 
D. 1

501-2000 zł 
E. P

owyżej 2000 zł 
F. O

dmowa udzielenia odpowiedzi (nie 
czytać) 
 

7. Liczba członków Pana/Pani 
gospodarstwa domowego: 

(jednokrotny wybór) 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 i więcej 

F. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie 

8. W
yposażenie w zamieszkiwanym 

lokalu (wielokrotny   wybór)  
A. T

oaleta 

B. P
rysznic/wanna 

C. P
ralka 

D. I
nternet 

E. T
elewizor 

F. O
dmowa udzielenia odpowiedzi (nie 
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czytać) czytać) 

9. Powierzchnia zamieszkiwanego 
lokalu: (jednokrotny wybór) 

A. Poniżej 30m2 

B. 31-60 m2 

C. 61-90 m2 

D. 91-120 m2 

E. Powyżej 120 m2 

F. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie 
czytać) 

10. L
iczba pokoi w miejscu 
zamieszkania: (jednokrotny wybór) 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

E. 5
 i więcej 

F. O

dmowa udzielenia odpowiedzi (nie 
czytać) 
 

11. Forma własności mieszkania: 
(pytanie otwarte) 

A. Własnościowe 

B. Komunalne 

C. Wynajęte 

D. Inne. 

Jakie?................................................
.............. 

E. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie 
czytać) 

 

12. Ocena Pana/Pani sytuacji 
materialnej: (jednokrotny wybór) 

A. Mam na tyle dużo pieniędzy, że nie 
muszę oszczędzać nawet na większe 
wydatki 

B. Pieniędzy starcza na wszystkie wydatki, 
a  część mogę odłożyć  

C. Na co dzień pieniędzy starcza, ale nie 
stać mnie na większe wydatki 

D. Muszę odmawiać sobie wielu rzeczy, 
aby pieniędzy starczyło na życie 

E. P
ieniędzy nie starcza nawet na 
najpilniejsze potrzeby  

F. N
ie wiem/trudno powiedzieć (nie czytać) 
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Załącznik 2. Karta Ewidencyjna Obiektu Budowlanego 
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Załącznik 3. Karta inwentaryzacyjna obiektu budowlanego 
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Załącznik 4. Karta inwentaryzacyjna obiektu budowlanego o 

większym stopniu uszczegółowienia 

 

 


