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Głównym celem Zamawiającego dla odbudowy i modernizacji 
budynku jest ożywienie społeczno – gospodarcze, podniesienie 
jakości przestrzeni publicznej i poprawa środowiska naturalnego

5

Komentarz

Celem projektu jest rewitalizacja zabytkowej 
kamienicy przy ul. Targowej 14 na Pradze Północ 

w Warszawie. Kamienica znajduje się na obszarze 

objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji 

(„ZPR”) m. st. Warszawy i jest wpisana do Rejestru 
Zabytków.

Zgodnie z zapisami ZPR, obiekt przy Targowej 14 
jest elementem przedsięwzięcia kluczowego: 

budowa i modernizacja budynków z lokalami na 
wynajem i służy realizacji:

• Celu głównego: ożywienie społeczno –

gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni 

publicznej, także poprawa środowiska 

naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki 
niskoemisyjnej

• Celu szczegółowego: rozwój społecznego 

budownictwa mieszkaniowego.

Cel szczegółowy jest dodatkowo powiązany z innymi 

celami, takimi jak: kreowanie i koordynacja działań 

wzmacniających tożsamość lokalną, pobudzających 

aktywność kulturalną i społeczną mieszkańców; 

poprawa jakości historycznej przestrzeni Warszawy, 

stanu technicznego zabytków i ich wykorzystanie na 

cele kulturalne, społeczne, edukacyjne. 

Jednym z głównych celów Studium Wykonalności 

jest określenie zakresu i profilu funkcji oraz 

zlokalizowania tych funkcji w budynku i ich 
powiązania z przestrzeniami podwórek, ul. Targowej 

i sąsiednich nieruchomości. 

Nieruchomość w Warszawie (ul. Targowa 14)

2/8

Nr. działki Powierzchnia (m2)

2/9 4 404

2/8 1 612

Suma 6 016

2/9

Potencjalny dodatkowy 
obszar rozbudowy w 
ramach tej samej 
inwestycji

Podsumowanie zarządcze

Podstawowy obszar 
inwestycji
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Główne wnioski z przeprowadzonych analiz wskazują na 
dominującą funkcję mieszkaniową, która może być oferowana w 
ramach zasobu TBS-u bądź komercyjnie w ramach aparthotelu
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Lokalizacja

Budynek 
kamienicy

Zapisy MPZP

Cel i wariant 
realizacji 
inwestycji

• Lokalizacja budynku przy ul. Targowej 14 oceniona została relatywnie wysoko, z uwagi na bliskie sąsiedztwo stacji metra, dobrą 

komunikację, położenie w pobliżu Stadionu Narodowego oraz realizowanych wokół inwestycji biurowo-mieszkaniowych. 
• Dobrze rozwinięta sieć komunikacji miejskiej przy obiekcie podkreśla korzystne położenie budynku

• W otoczeniu nieruchomości funkcjonuje szereg jednostek użyteczności publicznej oraz jednostek usługowych

• Kamienica znajduje się na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m. st. Warszawy i jest wpisana do Rejestru 

Zabytków. W związku z powyższym koszty związane z odrestaurowaniem przedmiotowej kamienicy są istotnie wyższe od kosztów 

realizacji podobnej funkcji poprzez realizację nowego budynku. Również czas niezbędny do realizacji odbudowy jest istotnie wyższy 
od czasu niezbędnego na realizację projektu nowej zabudowy.

• Wytyczne i wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wskazują na podstawowe przeznaczenie 
nieruchomości – funkcja usługowa z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

6 Dodatkowe 
możliwości

• Z uwagi na fakt, iż działka przy Targowej 14 jest atrakcyjna pod względem synergii, istnieje możliwość realizacji inwestycji na 
większym obszarze w powiązaniu z planowanym projektem odrestaurowania zabudowy zabytkowej. Dodanie możliwości realizacji 

niewielkiego budynku biurowego na sąsiedniej nieruchomości daje dodatkowe możliwości oddziaływania na przestrzeń oraz może 

korzystnie zmienić wskaźniki finansowe realizacji przedsięwzięcia.

• Celem głównym budowy i modernizacji budynków jest ożywienie społeczno – gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni 

publicznej, także poprawa środowiska naturalnego. Celem szczegółowym jest rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego .
• Wariant alternatywny, polegający na wyburzeniu istniejących zabudowań oraz odtworzenie według wytycznych budynku, zostało 

odrzucone przez Zamawiającego, stąd dalsze analizy prowadzone są wyłącznie w kontekście wariantu podstawowego – renowacji 
tkanki historycznej 

5 Funkcje
• Z uwagi na szereg ograniczeń związanych m.in. z MPZP, wytycznymi konserwatorskimi (budynek w rejestrze zabytków), oraz 

specyfiką architektury, przeanalizowano ograniczenia dla możliwości wyboru wprowadzania funkcji do budynku
• Nasycenie funkcjami publicznymi okolicy jest wysokie m.in. teatru, żłobka (realizowany w ramach sąsiedniego budynku), stąd w 

ramach docelowego profilu usługowego budynku zrezygnowano z tych funkcji na rzecz placówek opiekuńczych, mieszkań 

wspomaganych

7 Analiza rynku • Ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym w analizowanej lokalizacji mieszczą się przeważnie w przedziale 

od 7 046 do 10 050 zł/m2

• Średnia cena transakcyjna dla lokali mieszkalnych przy ulicy Targowej w 2017 roku o podobnym standardzie (restaurowane 
kamienice) osiągnęła poziom 7 500 zł/m. Analiza rynku handlowego wskazuje na stawki na poziomie 50 zł/m²/mies.dla lokali 

komercyjnych oraz 25 zł/m²/mies. Dla lokali wykorzystywanych na cele społeczne.

• Stawki na rynku aparthotelowym wskazuje na możliwość uzyskania stawek na poziomie ok 160 PLN/noc.

Podsumowanie zarządcze
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W ramach analiz wskazujących na kierunkowe zagospodarowanie 
nieruchomości przeanalizowane trzy warianty od wariantu z największym 
udziałem powierzchni społecznych po zagospodarowanie komercyjne
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Podsumowanie zarządcze

Podejście do analizowanych wariantów

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

Przeznacznie – funkcja powierzchni m2 % m2 % m2 %

Pow. komercyjne 1 306,98 23% 1 306,98 23% 1 306,98 23%

Pow. mieszkalna oferowana w formule TBS 1 545,63 27% 1 545,63 27% 1 545,63 27%

Pow. mieszkalna o funkcji społecznej 1 475,63 25% 0,00 0% 2 502,22 43%

Pow. aparthotelu 1 026,59 18% 2 502,22 43% 0,00 0%

Pow. piwnic 439,14 8% 439,14 8% 439,14 8%

RAZEM 5 793,96 5 793,96 5 793,96

Dla lepszego zaprezentowania przewidywanych przestrzeni w budynku, podzielono powierzchnię użytkowa na cztery kategorie:

1. Pow. komercyjne
2. Pow. mieszkalna oferowana w formule TBS
3. Pow. mieszkalna o funkcji społecznej

4. Pow. Aparthotelu

Zgodnie ze statusem TBS, minimum 55% powierzchni użytkowej obiektu po przebudowie powinno być przeznaczone pod funkcję 

mieszkaniową, realizowana przez TBS. Aby poprawnie skalkulować spełnienie tego wskaźnika, należy zsumować znajdujące się w poniższej 

tabeli metraże pow. mieszkalnej oferowane w formule TBS z pow. mieszkalną o funkcji społecznej oraz aparthotelu. Tak zaprojektowana 
struktura powierzchni zapewnia realizację funkcji TBS i jest zgodna z wytycznymi MPZP.
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Zakres prac – wykorzystane materiały

Dodatkowo wykorzystane materiały:Na potrzeby analiz uwzględniono następujące elementy:

W ramach prac, na potrzeby analiz, wykorzystano szereg dokumentów o 
charakterze strategicznym oraz specjalistycznym

1. uwarunkowań konserwatorskich, 

2. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

rejonu Dworca Wschodniego (uchwała Rady m.st. Warszawy, nr 
XCIII/2737/2010 z dnia 21.10.2010r,

3. obowiązujących przepisów (ustaw, rozporządzeń, w tym dotyczących 

warunków technicznych,  ochrony przeciwpożarowej – przy założeniu 

możliwości dopuszczalnych odstępstw zgodnie z delegacją 

ustawową), 

4. zapisów Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 
2022r. (załącznik do uchwały nr XXXIII/809/2016r. Rady m.st. 

Warszawy z dnia 25.08.2016r.) ,

5. trendów rynkowych i zapotrzebowania na poszczególne funkcje 

komercyjne,

6. założeń programowych przedstawionych przez Zamawiającego 

(zgodnie z załącznikami do zapytania ofertowego) – w zakresie 
funkcji kultury i funkcji społecznych oraz przy założeniu, że 55% lub 

więcej powierzchni użytkowej obiektu po przebudowie stanowić 

będzie funkcja mieszkaniowa w formule budownictwa społecznego,

7. powiązań nieruchomości z otoczeniem: główne wejście od ul. 

Targowej, możliwość ew. dołączenia w przyszłości dz. nr ew. 2/8 

Targowa 16 (obecnie objęta roszczeniami, być może ustawa 

reprywatyzacyjna mogłaby znacząco zmienić sytuację), rozpoznanie 

możliwości wejścia do obiektu od ul. Skaryszewskiej (przez 

nieruchomość Targowa 12 – dz. nr 2/5 realizowany obecnie projekt 
TBS oraz działkę miejską nr 60). 

1. Żłobki-powierzchnia-150 miejsc - przykładowy program funkcjonalno-
użytkowy dla żłobka przy ulicy Truskawkowej w Warszawie (dzielnica 

Białołęka) dostępny również  pod adresem: 
http://arch.bialoleka.waw.pl/page/index.php?str=79&id=820.

2. Żłobki-powierzchnia  na 150 miejsc – przykładowy program funkcjonalno-
użytkowy dla żłobka przy ulicy Krzyżówki w Warszawie (dzielnica 

Białołęka), dostępny również pod adresem: 

http://arch.bialoleka.waw.pl/page/index.php?str=79&id=819

3. Zarządzenie nr 1682/2017 w sprawie tworzenia na terenie Miasta 

Stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla 

pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności 

i percepcji, wprowadzające „Standardy dostępności dla Miasta 

Stołecznego Warszawy” (załącznik nr 1 do zarządzenia), dostępny pod 

adresem : 
http://bip.warszawa.pl/UMBIP/Handlers/GetBlob.aspx?id=1300587&fName
=1682_2310zal1.pdf.

4. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca 
Wschodniego (uchwała Rady m.st. Warszawy, nr XCIII/2737/2010 z dnia 
21.10.2010r - plan (łącznie z legendą) jest dostępny na stronie 

http://www.architektura.um.warszawa.pl/plany_uchwalone_praga_poludnie

5. Zintegrowany Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022r. (załącznik 

do uchwały nr XXXIII/809/2016r. Rady m.st. Warszawy z dnia 

25.08.2016r.– dostępny na stronie:  

http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/sites/rewitalizacja.um.warszawa.pl/files
/zalaczniki/artykul/zintegrowany_program_rewitalizacji_0.pdf

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/44E1A8AF-A5BC-4979-881B-4C8A4D70B68F,frameless.htm
http://arch.bialoleka.waw.pl/page/index.php?str=79&id=820
http://arch.bialoleka.waw.pl/page/index.php?str=79&id=819
http://bip.warszawa.pl/UMBIP/Handlers/GetBlob.aspx?id=1300587&fName=1682_2310zal1.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/44E1A8AF-A5BC-4979-881B-4C8A4D70B68F,frameless.htm
http://www.architektura.um.warszawa.pl/plany_uchwalone_praga_poludnie
http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/sites/rewitalizacja.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykul/zintegrowany_program_rewitalizacji_0.pdf
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Przedmiotem opracowania jest zabytkowa kamienica z ok. 1900 r. 
zlokalizowana w Warszawie w dzielnicy Praga Południe przy ulicy 
Targowej 14

14

Przedmiot Studium Wykonalności – nieruchomość w Warszawie (ul. Targowa 14)

Przedmiotem opracowania jest kamienica zlokalizowana przy ul. Targowej 14 w Warszawie, zajmująca działkę ewidencyjną 2/9 w obrębie 3-02-01. 
Kamienica jest położona w kwartale ograniczonym ulicami: Targową od południowego zachodu, Skaryszewską od południowego wschodu oraz Lubelską od 

północnego-wschodu. Północno-zachodnią granicę kwartału wyznaczają tereny zamknięte – tereny kolejowe.

Obiekt jest właściwie zespołem 3 budynków, składającym się z budynku frontowego wraz z oficynami i stajni-wozowni.  Powstał w latach 1899-1902 i pełnił 

funkcje mieszkalne, jedyne lokale usługowe usytuowane były w parterze frontowej części kamienicy. Obecnie obiekt pozostaje niezagospodarowany. Mimo 
stopniowo pogłębiającej się degradacji technicznej obiektu, kamienica wciąż ma dużą wartość historyczno-kulturową. Na szczególną uwagę zasługuje 

unikalny układ czterech wewnętrznych podwórek oraz gzyms koronujące wykonane z drewna (górne elementy), metalu (kroksztyny) i zapraw: gipsowej 

(kostkowanie) oraz wapiennej (dolne profilowanie). Decyzją z dnia 20.07.2010 r.  został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych jako cały zespół 

budowlany - kamienica wraz z oficynami, stajnią-wozownią oraz z terenem posesji, widnieje również w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Stołecznego 

Warszawy. 

Źródło: 

1 – Fragment zdjęcia w Tygodniku Ilustrowanym 
pokazujący elewację, Wyjście wojsk rosyjskich, zbiory 

Muzeum Warszawy, sierpień 1915 

2 – Studium historyczno – konserwatorskie, Warszawa 
Targowa 14 (historyczna mapa Warszawy, 1945 rok)

1 2

1. Analiza stanu zagospodarowania nieruchomości – przedmiot opracowania
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Przedmiotem opracowania jest zabytkowa kamienica z ok. 1900 r. 
zlokalizowana w Warszawie w dzielnicy Praga Południe przy ulicy 
Targowej 14

15

Przedmiot Studium Wykonalności – nieruchomość w Warszawie (ul. Targowa 14)

Powierzchnia zabudowy całego obiektu wynosi około 2700m2. Liczba kondygnacji różni się dla poszczególnych części kamienicy. Budynek frontowy  i 
oficyny skupione wokół dwóch pierwszych podwórek od strony ul. Targowej mają cztery kondygnacje i poddasze. Zabudowa położona w głębi działki, przy 

trzecim i czwartym dziedzińcu, ma dwie kondygnacje i poddasze. Jedną kondygnację ma odrębny budynek stajni, zamykający czwarte podwórze.  Budynek 

frontowy i oficyny w całości są podpiwniczone. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej, stosując cegłę pełną i drewniane elementy konstrukcyjne 
stropów (poza stropami piwnic) i więźby dachowej. Pierwotne kamienicę podzielono na lokale o niskim standardzie, bez łazienek , ogrzewane piecami 
kaflowymi, z komórką na węgiel przy schodach. Oryginalny układ mieszkań w późniejszym okresie został wtórnie zmieniony ścianami działowymi. 

Ze względu na objęcie kamienicy działaniami rewitalizacyjnymi i przewidywany remont, planowo uwzględniający częściową zmianę funkcji budynków, 

przeprowadzono szereg badań i analiz, przekrojowo opisujących obecny stan techniczny budynku i zalecenia dla jego przyszłej renowacji i adaptacji na 
nowe funkcje.

Źródło: 

1 – Stan obecny, 2015 rok (na podstawie 
studium historyczno-konserwatorskiego

2 – Stan obecny, styczeń 2016  (na 

podstawie studium historyczno-
konserwatorskiego

1 2

1. Analiza stanu zagospodarowania nieruchomości – przedmiot opracowania
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Głównym celem budowy i modernizacji budynku jest ożywienie 
społeczno – gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni 
publicznej i poprawa środowiska naturalnego
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Komentarz

Celem projektu jest rewitalizacja zabytkowej 
kamienicy przy ul. Targowej 14 na Pradze Północ 

w Warszawie. Kamienica znajduje się na obszarze 

objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji 

(ZPR) m. st. Warszawy i jest wpisana do Rejestru 
Zabytków.

Zgodnie z zapisami ZPR, obiekt przy Targowej 14 jest 
elementem przedsięwzięcia kluczowego: budowa 

i modernizacja budynków z lokalami na wynajem i 
służy realizacji:

• Celu głównego: ożywienie społeczno –

gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni 

publicznej, także poprawa środowiska 

naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki 
niskoemisyjnej

• Celu szczegółowego: rozwój społecznego 

budownictwa mieszkaniowego.

Cel szczegółowy jest dodatkowo powiązany z innymi 

celami, takimi jak: kreowanie i koordynacja działań 

wzmacniających tożsamość lokalną, pobudzających 

aktywność kulturalną i społeczną mieszkańców; 

poprawa jakości historycznej przestrzeni Warszawy, 

stanu technicznego zabytków i ich wykorzystanie na 

cele kulturalne, społeczne, edukacyjne. 

Jednym z głównych celów Studium Wykonalności jest 

określenie zakresu i profilu miksu funkcji oraz 

zlokalizowania tych funkcji w budynku i ich 
powiązania z przestrzeniami podwórek, ul. Targowej i 

sąsiednich nieruchomości. 

Nieruchomość w Warszawie (ul. Targowa 14)

2/8

Nr. działki Powierzchnia (m2)

2/9 4 404

2/8 1 612

Suma 6 016

2/9

1. Analiza stanu zagospodarowania nieruchomości – określenie celu

Potencjalny dodatkowy 
obszar rozbudowy w 
ramach tej samej 
inwestycji

Podstawowy obszar 
inwestycji
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Obecny stan techniczny budynku nie pozwala na eksploatację 
nieruchomości, stwarza niebezpieczeństwo dla odwiedzających 
(1/2)

17

1. Analiza stanu zagospodarowania nieruchomości – stan techniczny

Komentarz

• Obecny stan techniczny budynku zdiagnozowano na podstawie istniejących 

opracowań, w szczególności „Ekspertyzy stanu technicznego zespołu budynków 

przy ul. Targowej 14 w Warszawie” i „Ekspertyzy mykologiczno-budowlanej”, oraz 

wizji lokalnej. 

• Badania mykologiczne, których wyniki przedstawiono w „Ekspertyzie 

mykologiczno-budowlanej” sporządzonej przez Denkmal MP w 2018r., wykazały 

zawilgocenie i zagrzybienie wielu elementów kamienicy. Źródłem zawilgocenia są 

przede wszystkim nieszczelności poszycia dachu, zły stan techniczny rynien, 

podciąganie kapilarne i brak skutecznego systemu wodochronnego – hydroizolacji 
i  drożnej kanalizacji burzowej. 

• Aktywne formy grzybów zauważono w piwnicach, drewnianych stropach innych 

kondygnacji oraz na ścianach licznych pomieszczeń. Na elementach więźby 

dachowej stwierdzono aktywne ogniska rozkładu brunatnego i białego oraz 

żerowiska owadów ksylofagicznych. 

• Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu obiektu formułowano zalecenia, 

dotyczące tak prac zabezpieczających, ograniczających postępowanie 

zawilgocenia budynku, jak remontu kamienicy. W zakresie zabezpieczenia przed 
wilgocią wskazano wykonanie nowego pokrycia dachowego, nowych rynien i rur 

spustowych oraz obróbek blacharskich gzymsów i parapetów. W zaleceniach dla 

prac remontowych ujęto przede wszystkim konieczność zdemontowania wszelkich 

elementów drewnianych porażonych przez owady ksylofagiczne i wymianę na 

nowe silnie rozłożonych elementów. Zaznaczono przy tym, że decyzja o 

możliwości dalszej eksploatacji wszystkich poszczególnych belek drewnianych 

powinna być podjęta podczas remontu indywidualnie dla każdego elementu na 

postawie oględzin kwalifikacyjnych. Zasugerowano wymianę stropów na 

niedrewniane. 

Zdjęcia z nieruchomości 



PwC Wersja finalna

Obecny stan techniczny budynku nie pozwala na eksploatację 
nieruchomości, stwarza niebezpieczeństwo dla odwiedzających 
(2/2)
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1. Analiza stanu zagospodarowania nieruchomości – stan techniczny

Komentarz

• W „Ekspertyzie stanu technicznego zespołu budynków przy ul. Targowej 14 w 

Warszawie” z kwietnia 2018r., opracowanej przez pracownię projektową Precyzja, 

stan budynku określono jako zły, wręcz awaryjny.  W ramach sporządzenia 

ekspertyzy przeprowadzono analizę dla wszystkich elementów obiektu, zarówno 

wewnętrznych jak i zewnętrznych. Uwagę zwrócono przede wszystkim na duże 

zawilgocenie zarówno ścian zewnętrznych, wewnętrznych, jak stropów.  

Wskazano ugięcia i spękania elementów konstrukcyjnych. Jako zły określono stan 

techniczny przede wszystkim elementów drewnianych. Zniszczenie dotknęło w 

szczególności belek stropowych (stan bardzo zły, awaryjny), które utraciły nośność 

przez zawilgocenie i porażenie grzybami. Podobnie opisano stan konstrukcji 

więźby dachowej, stwierdzając znaczne przekroczenie nośności elementów 

więźby. 

• W związku z zaobserwowaną degradacją techniczną budynku wskazano szereg 

prac, które należy wykonać podczas generalnego remontu budynku. Stwierdzono, 

że doprowadzenie budynku do odpowiedniego stanu technicznego i zgodności z 

przepisami będzie wymagało przebudowy, wiążącej się z rozbiórką praktycznie 

całego wnętrza budynku. Konieczne jest przede wszystkim przeprowadzenie prac 

konstrukcyjnych, to jest między innymi wzmocnienie fundamentów, wzmocnienie 

filarków międzyokiennych czy naprawa nadproży. W zakresie stropów zalecono 

wymianę istniejących stropów na nowe, niedrewniane. Dla budynku stajni, ze 

względu na jego zły stan techniczny, wskazano jego zburzenie i odbudowanie. 

Zasugerowano rozważenie wprowadzenia  garaży podziemnych pod powierzchnią 

podwórek - ich konstrukcja usztywniłaby budynek w przyziemiu. 

• Obecnie budynek nie jest zagospodarowany, nie mieszkają w nim żadni lokatorzy, 

oraz nie pełni żadnej konkretnej funkcji. W budynku pomieszkują „na dziko” 

bezdomni. Do zmiany tego stanu potrzebny będzie jego generalny remont, 

ponieważ w obecnym stanie nie nadaje się on do eksploatacji

Zdjęcia z nieruchomości 
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Znaczne ograniczenia w przebudowie kamienicy i jej adaptacji do 
nowych funkcji nakłada Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, oraz wytyczne konserwatorskie związane z 
wpisem obiektu do rejestru zabytków. 
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1. Analiza stanu zagospodarowania nieruchomości – wytyczne konserwatorskie

• W związku z kulturowo-historyczną wartością kamienicy i wpisaniem jej do rejestru zabytków, sporządzono studium historyczno - konserwatorskie i
zwrócono się do Stołecznego Konserwatora Zabytków o wytyczne konserwatorskie dla planowanego remontu obiektu.

• W „Studium historyczno-konserwatorskim do projektu remontu kamienicy położonej w Warszawie na ulicy Targowej 14” sporządzonym w styczniu 2016r.
przez pracownię Zabytki.doc opisano historię obiektu, jego stan pierwotny i obecny. Wskazano walory architektoniczne zabytku, zwracając uwagę w
szczególności na unikalny układ czterech podwórzy, oryginalny gzyms koronujący, dekoracyjne balkony oraz inne oryginalne zachowane elementy, w
tym wewnętrzną stolarkę drzwiową i balustrady schodów.

• W sformułowanych zaleceniach jako priorytetowe wskazuje się przeprowadzenie prac mających na celu wzmocnienie konstrukcyjne budynków.
Wskazuje się konieczność wzmocnienia ław fundamentowych, zszycie fragmentów ścian i wymianę zniszczonych elementów więźby dachowej. Po
zabezpieczeniu konstrukcji budynku należy przeprowadzić pozostałe prace remontowe, przy czym dla wszystkich ich etapów niezbędne będzie

zamówienie programu prac konserwatorskich.

• W ramach remontu kamienicy konieczne będzie przeprowadzenie remontu elewacji, z uwzględnieniem konserwacji i odtworzenia gzymsu koronującego.
Zaleca się sporządzenie propozycji nowego wystroju na podstawie materiałów archiwalnych. Remont powinien obejmować również ujednolicenie
kolorystyki fasady – jej wyboru należy dokonać na podstawie badań i uzgodnień ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków. W trakcie prac remontowych
należy użyć historycznych materiałów i technik. Wskazuje się też ujednolicenie stolarki okiennej – na podstawie zachowanych elementów oryginalnych, i
rozważenie konserwacji wewnętrznej stolarki drzwiowej.
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Wytyczne konserwatorskie z 14.12.2017 wskazują na konieczność 
zachowania funkcji mieszkaniowej jako wiodącej z uzupełniającym 
profilem usługowym, mimo iż MPZP zakłada funkcję usługową jako 
wiodącą
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1. Analiza stanu zagospodarowania nieruchomości – wytyczne konserwatorskie

• W odpowiedzi na pismo z dnia 10.11.2017r. dotyczącego przygotowania studium wykonalności dla zagospodarowania nieruchomości przy ul.
Targowej 14, Stołeczny Konserwator Zabytków przedstawił wytyczne, zawierające wskazania dla potencjalnego przekształcenia kamienicy.

• W zakresie realizowanych w obiekcie funkcji wskazano zachowanie pierwotnej funkcji mieszkaniowej jako funkcji wiodącej. W jej uzupełnieniu

zaproponowano ewentualne wprowadzenie funkcji zamieszkania zbiorowego, funkcji usługowej – dla lokali w parterze budynku, lub funkcji
kulturalnej. Zastrzeżono przy tym, że o ile kamienica mogłaby mieścić pracownie artystyczne, o tyle niewskazane byłoby wprowadzenie w jej
strukturę sali teatralnej. Zaznaczono, że nie jest to właściwe pod względem konserwatorskim, jako że wiązałoby się z koniecznością znacznych
zmian w oryginalnym układzie wnętrz. Zachowanie pierwotnego układu wnętrz określono jako kwestię nadrzędną w przypadku ewentualnej
adaptacji obiektu.

• W ramach przygotowania do przystąpienia do remontu kamienicy zalecono przeprowadzenie badań i analiz, pozwalających na określenie stanu
technicznego poszczególnych jej elementów. Zalecono sporządzenie przede wszystkim analizy mykologicznej. Na jej podstawie należy określić,

które oryginalne stropy i elementy konstrukcji dachowej straciły nośność i wymagają wymiany ze względu na zły stan techniczny. W celu
określenia technologii wykonania pierwotnych warstw wykończeniowych należy przeprowadzić badania stratygraficzne, obejmujące różne partie
ścian i stropów.

• Dla najbardziej wartościowych elementów detalu architektonicznego – czyli zwłaszcza dla gzymsu koronującego, żeliwnych balkonów i odbojów

bramnych – zaleca się remont zachowawczy i ewentualne odtworzenie lub uzupełnienie na podstawie zachowanych elementów. Podobnie
pozostałe naprawy i remonty – klatek schodowych, stolarki okiennej i drzwiowej, tynków, nawierzchni stopni, malowanie i tym podobne, powinny
być wykonywane na zasadzie zachowawczej naprawy, konserwacji, dalej odtworzenia w pierwotnej formie (przywrócenia oryginalnego wyglądu) z
użyciem historycznych materiałów.

• W wytycznych określono także kierunek zagospodarowania podwórek. Zaleca się, by pierwsze trzy podwórza zagospodarowano z
wykorzystaniem zgeometryzowanej kompozycji zieleni w formie gazonów. Należy przy tym uwzględnić istniejący drzewostan na 3 podwórzu.
Nawierzchnie powinny, o ile to możliwe, zostać odtworzone na podstawie odkrywek. Jeśli nie zostanie odnaleziona pierwotna nawierzchnia,

zaleca się wykonanie nowej nawierzchni przy zastosowaniu naturalnych materiałów, takich jak kamień, klinkier lub drewno.

• Nowe instalacje powinny zostać prowadzone w taki sposób, by ich montaż nie powodował naruszenia historycznego wystroju wnętrz.
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Wytyczne konserwatorskie wydane w 09.07.18 wskazały w uzupełnieniu do 
poprzednich wytycznych możliwość zagospodarowania kamienicy przy ul. 
Targowej 12 wspólnie z sąsiednimi nieruchomościami
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1. Analiza stanu zagospodarowania nieruchomości – wytyczne konserwatorskie

• Drugie pismo Stołecznego Konserwatora Zabytków, zawierające wytyczne dla adaptacji kamienicy przy ul. Targowej 14, wydane zostało

09.07.2018r. i było właściwie stanowiskiem w sprawie projektu dokumentacji do konkursu na opracowanie koncepcji rewitalizacji tej
nieruchomości.

• W zakresie zagospodarowania samej kamienicy ponownie podkreślono, że realizacja sali teatralnej we wnętrzu budynku jest niewskazana.
Zaznaczono też, że dopuszczalne jest niewielki przekształcenie układu ścianek działowych, ale ich pierwotny przebieg powinien zostać

zaznaczony przez podciągi czy wyróżnienie fragmentu nawierzchni posadzki.

• W kwestii wykonania wind stwierdzono, że nie jest wskazane lokowanie szybów windowych na zewnątrz obiektu, ale mogłyby zostać

zrealizowane wewnątrz budynku przy klatkach schodowych.

• W zakresie powiązań zewnętrznych inwestycji przy ul. Targowej 14 i możliwości rozszerzenia jej zakresu o zagospodarowanie na działkach 2/6,
2/7 oraz 2/8, dopuszczono zabudowę wskazanych działek. Zalecono przy tym, by nowopowstały budynek był nie wyższy niż Targowa 14 z prostą,

współczesną formą architektoniczną korespondującą z estetyką kamienicy. Rozpatrzono również możliwość obsługi inwestycji przy Targowej 14
z działki 2/5. Zaproponowano przeprowadzenie tego powiązania zewnętrznego od strony ściany szczytowej do klatki nr 7, tak, by ingerencja w
strukturę samej kamienicy została ograniczona do minimum. Zaznaczono, że w przyszłości warto rozważyć umożliwienie obsługi inwestycji od
strony działki 1/1.

• W ramach przygotowania niniejszego opracowania uściślono dopuszczalny z punktu widzenia ochrony zabytku zakres ewentualnych
przekształceń funkcjonalnych i architektonicznych dla kamienicy przy Targowej 14. Stołeczny Konserwator Zabytków dopuścił m.in. przebicie
przejścia przez budynek z dziedzińca nr 4 na posesję Targowej 12 (działka ewidencyjna 2/5), tak by zapewnić dodatkowe powiązania z
otoczeniem w sposób nienaruszający struktury kamienicy. Dopuszczono również adaptację poddaszy na pomieszczenia użytkowe i doświetlenie

tych pomieszczeń przez okna montowane w połaci dachowej. Nie wyrażono zgody na podniesienie poziomu fragmentów dziedzińców natomiast
wstępnie zaakceptowano obniżenie fragmentów poziomu stropów podłogi parteru do poziomu dziedzińca. Zabieg ten w połączeniu z możliwością

przerobienia części otworów okiennych na wejścia bezpośrednio z narożników podwórzy do lokali umożliwi stworzenie nowych lokali usługowych

oraz mieszkalnych dostępnych niezależnie od istniejących klatek schodowych. Pozwoli to na rozdzielenie komunikacji związanej z usługami i
komunikacji przeznaczonej dla mieszkańców.
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W ramach projektu wykonano dwie wizje lokalne. Druga 
uzupełniająca wizja lokalna została wykonana w obecności 
przedstawicieli Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
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1. Analiza stanu zagospodarowania nieruchomości – wizja lokalna

Zwracamy Państwa uwagę na, iż biorąc pod uwagę wnioski z przeprowadzonej wizji lokalnej z zewnątrz budynku oraz brak możliwości 
przeprowadzenia kompleksowej wizji lokalnej w środku budynku ze względu na zły stan klatek schodowych, przed podjęciem ostatecznych 
decyzji inwestycyjnych należy przeprowadzić dodatkowe badania techniczne, które potwierdzą zasadność oraz możliwość przeprowadzenia 
prac remontowych w obecnej zabudowie, które będą skutkowały powstaniem obiektu, bezpiecznego z punktu widzenia wiodącej funkcji 
mieszkaniowej inwestycji.
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W ramach drugiej wizji lokalnej przedyskutowano zakres wytycznych 
konserwatorskich oraz oceniono wpływ tych wytycznych na możliwość 
wprowadzenia funkcji oraz koszt realizacji
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1. Analiza stanu zagospodarowania nieruchomości – wizja lokalna

Zwracamy Państwa uwagę na, iż biorąc pod uwagę wnioski z przeprowadzonej wizji lokalnej z zewnątrz budynku oraz brak możliwości 
przeprowadzenia kompleksowej wizji lokalnej w środku budynku ze względu na zły stan klatek schodowych, przed podjęciem ostatecznych 
decyzji inwestycyjnych należy przeprowadzić dodatkowe badania techniczne, które potwierdzą zasadność oraz możliwość przeprowadzenia 
prac remontowych w obecnej zabudowie, które będą skutkowały powstaniem obiektu, bezpiecznego z punktu widzenia wiodącej funkcji 
mieszkaniowej inwestycji.
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Ustalenia dokonane na wizji lokalnej z Miejskim Konserwatorem 
Zabytków (1/2)
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Problem Ustalenia 

1 Zmiana części otworów okiennych na 

wejścia bezpośrednio z podwórzy do lokali 

w dziedzińcach 1 i 2, od ul. Targowej

Nie ma zgody na takie rozwiązanie. Proponuje się odmienne rozwiązanie polegające na obniżeniu do poziomu posadzki 

dziedzińca nowych stropów wykonywanych w części pomieszczeń zlokalizowanych w narożnikach dziedzińców. 

Powstaną w nich łatwo dostępne halle które umożliwią dostęp do wind. W hallach tych będą mogły znaleźć się krótkie 

schody czy też podnośniki umożliwiające dostęp do pomieszczeń

2 Przejście przez budynek na dziedziniec 4 z 

posesji Targowa 12
Zgoda na taki wariant / technologię realizacji inwestycji.

3 Nowe piony instalacyjne Zgoda na wykonanie nowych pionów instalacyjnych w postaci szachtów przez wszystkie kondygnacje.

4 Szyby windowe Zgoda na wykonanie nowych szybów windowych w okolicach klatek schodowych

5 Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian 

fundamentowych
Wykonanie izolacji pionowej od zewnątrz budynku metodą odkrywkową przy zastosowaniu szlamu i masy 

uszczelniającej na ściany fundamentowe. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej w ścianach zewnętrznych 

oraz wewnętrznych  nośnych  i nienośnych opartych na fundamentach  np. metodą chemiczną iniekcji krystalicznej.

6 Naprawa ścian fundamentowych: Przemurowanie fragmentów ścian w piwnicach, uzupełnienie ubytków, zaprawy w spoinach, zlikwidowanie rys i pęknięć 

poprzez wypełnienie i scalenie  dostępnymi na rynku metodami iniekcji żywicami epoksydowymi. W przypadku rys o 

szerokości ponad 3mm zszycie prętami stalowymi osadzonymi w poziomych bruzdach na  mocnej zaprawie cementowej 

. Ściany otynkować tynkiem renowacyjnym.

7 Uzupełnienie/rekonstrukcja detalu 

sztukatorskiego
Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne wystroju sztukatorskiego i pozostałego detalu architektonicznego, należy 

prowadzić na podstawie programu prac konserwatorskich, a do uzupełnienia ubytków lub odtworzenia dekoracji należy 

stosować materiały 

i technologie tradycyjne. Zaleca się użycie materiałów o składzie analogicznym lub zbliżonym do oryginalnego. 

8 Stolarka okienna Usunięcie okien PCV i zachowawcza konserwacja oryginalnej stolarki okiennej, której stan techniczny na to pozwala. W 

przypadku konieczności wykonania nowych okien, stolarka powinna zostać odtworzona na podstawie projektu, opartego 

na inwentaryzacji. 

9 Uzupełnienie ubytków wyprawy tynkarskiej Do uzupełnienia ubytków wyprawy tynkarskiej zaleca się użycie zapraw o składzie analogicznym do oryginału, 

określonym w wyniku badań składów zapraw.

* Ustalenia uzgodnione z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków podczas wizji lokalnej oraz dodatkowo w ramach uwag otrzymanych w dniu 31 sierpnia 2018 r.

1. Analiza stanu zagospodarowania nieruchomości – ustalenia w zakresie ochrony konserwatorskiej (wizja lokalna)
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Ustalenia dokonane na wizji lokalnej z Miejskim Konserwatorem 
Zabytków (2/2)
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* Ustalenia uzgodnione z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków podczas wizji lokalnej oraz dodatkowo w ramach uwag otrzymanych w dniu 31 sierpnia 2018 r.

1. Analiza stanu zagospodarowania nieruchomości – ustalenia w zakresie ochrony konserwatorskiej (wizja lokalna)

Problem Ustalenia 

8 Stolarka okienna Usunięcie okien PCV i zachowawcza konserwacja oryginalnej stolarki okiennej, której stan techniczny na to pozwala. W 

przypadku konieczności wykonania nowych okien, stolarka powinna zostać odtworzona na podstawie projektu, opartego 

na inwentaryzacji. 
9 Uzupełnienie ubytków wyprawy tynkarskiej Do uzupełnienia ubytków wyprawy tynkarskiej zaleca się użycie zapraw o składzie analogicznym do oryginału, 

określonym w wyniku badań składów zapraw.

10 Ujednolicenie kolorystyki Sposób wykończenia oraz kolorystyka elewacji, przejazdów bramnych i klatek schodowych, będą oparte na wynikach 

badań stratygraficznych, z wykorzystaniem materiałów stosowanych przy konserwacji obiektów zabytkowych, w 

nawiązaniu do oryginału.

11 Renowacja płyt balkonowych Demontaż, oczyszczenie, zabezpieczenie i pomalowanie w przypadku elementów w dobrym stanie; lub ich 

rekonstrukcja na wzór historyczny

12 Rekonstrukcja oryginalnego wystroju klatek 
schodowych

Przeprowadzenie konserwacji drewnianych oraz żeliwnych elementów schodów, z odtworzeniem na wzór oryginalnych 

elementów nieistniejących lub pozostających w złym stanie technicznym. 

13 Elewacja budynku Przeprowadzenie konserwacji gzymsu koronującego, z odtworzeniem brakujących elementów, z uwzględnieniem 

różnych materiałów, z których jest wykonany.

14 Piece kaflowe. Pozostawienie w niezmienionej lokalizacji, wskazanych w programie prac konserwatorskich oryginalnych pieców, po 

poddaniu ich niezbędnym zabiegom konserwatorskim.

15 Ogrzewanie budynków Podłączenie budynku do sieci miejskiej i zaprojektowanie węzła cieplnego. 

16 Izolacje termiczna i akustyczna Zgoda na zaprojektowanie izolacji termicznych w więźbie dachowej oraz izolacji akustycznych w ścianach 

międzylokalowych oraz stropach międzypiętrowych.

17 Winobluszcz Zachowanie przy remoncie winobluszczu zarastającego ścianę od strony ul. Skaryszewskiej

18 Poddasze i strych Pozytywna opinia dotycząca ocieplenia poddaszy i adaptacji strychu na pomieszczenia użytkowe. Dopuszcza się także 

doświetlenie tych pomieszczeń poprzez okna montowane w połaci dachowej oraz zdanie dodane przez Stołecznego 

Konserwatora Zabytków: Dokładna lokalizacja okien połaciowych zostanie określona podczas tworzenia dokumentacji 

projektowej.
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Mocne strony nieruchomości pod względem architektonicznym do 
wyeksponowania i wykorzystania w ramach docelowej renowacji to liczne 
dziedzińce wynikające z konstrukcyjnego podziału obiektu oraz liczne 
detale architektoniczne
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1. Analiza stanu zagospodarowania nieruchomości 

• Kamienica przy ul. Targowej 14 jest obiektem wartościowym pod względem kulturowym. Duża powierzchnia użytkowa obiektu oraz jego
konstrukcyjny podział na osobne budynki pozwala na wprowadzenie do jego wnętrza różnorodnych funkcji, w tym także funkcji
usługowych. Walory decydujące o zabytkowej wartości kamienicy – detale architektoniczne, w szczególności żeliwne balkony i gzyms
koronujący, oraz oryginalny układ czterech podwórzy, odpowiednio wykorzystane mogą pozwolić na stworzenie miejsca o wyjątkowym

charakterze. Ponadto, dopuszczenie wprowadzenia dodatkowych powiązań kamienicy z otoczeniem i rozszerzenia zakresu inwestycji
także na sąsiednie działki ułatwia połączenie realizacji różnych funkcji w obiekcie i zapewnienie ich obsługi odpowiadającej współczesnym

standardom.

• Analiza obecnego stanu kamienicy przy Targowej 14 wykazuje jednak znaczną degradację techniczną obiektu. Bez wątpienia jakiekolwiek
prace remontowe powinny zostać poprzedzone gruntownymi pracami konstrukcyjnymi, co może wpłynąć na czas i koszt realizacji
inwestycji. Dokładnego badania i najprawdopodobniej wymiany wymagają elementy konstrukcyjne więźby dachowej i stropy, należy

również wzmocnić fundamenty. Utrudnieniem warunkującym ostateczny kształt inwestycji jest też objęcie obiektu konserwatorską ochroną.
Konieczność zachowania oryginalnego układu podziałów wewnętrznych oraz zakaz nawet częściowej zabudowy podwórzy kamienicy
ogranicza liczbę możliwych do wprowadzenia funkcji i sposobu ich realizacji.
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Przedmiotowa Nieruchomość zlokalizowana jest w dzielnicy Praga 
Południe, w niedalekiej odległości od Stadionu Narodowego

27

KomentarzNieruchomość w Warszawie (ul. Targowa 14)

Kamienica znajduje się w dobrze 

skomunikowanej lokalizacji, tuż obok 

niej, w odległości około 50 m znajduje 

się przystanek tramwajowy, a 

w promieniu 500 m znajdują się 

również stacja metra oraz Dworzec 

Wschodni

Nieruchomość znajduje się 

w niedalekiej odległości od 

najbardziej ruchliwych ciągów 

komunikacyjnych, co przy 
uwzględnieniu mało zwartej 

zabudowy w tym terenie, może 

korzystnie wpłynąć widoczność 

budynku i związaną z nią 

rozpoznawalność obiektu.

2/9

2/8

1. Analiza stanu zagospodarowania nieruchomości - lokalizacja
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Dobrze ułożona sieć komunikacji miejskiej przy obiekcie podkreśla 
korzystne położenie budynku
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Komentarz

Budynek przy ul. Targowej 14 jest 
zlokalizowany w bardzo dobrze 
skomunikowanym miejscu: 

1. W odległości około 5 min. pieszo 

znajduje się dworzec autobusowy 
Warszawa Stadion, stacja metra 
Stadion Narodowy oraz 
20 przystanków

2. W zasięgu 1 kilometra znajduje 

się już 58 przystanków, oraz 

kolejny dworzec autobusowy, 
a mianowicie dworzec Warszawa 
Wschodnia

3. W 15 minut można dojść pieszo 

do dworca kolejowego, trzech 
dworców autobusowych oraz do 

97 przystanków autobusowych 

i tramwajowych

Komunikacja miejska w badanym obszarze

M

M

M

POI 5 min 10 min 15 min

Przystanek 20 58 97

Dworzec 
autobusowy

1 2 3

Dworzec 
kolejowy

0 0 1

Stacja Metra 1 1 2

M Stacja metra

Dworzec autobusowy

Dworzec kolejowy

Przystanek autobusowy

Analizowana nieruchomość

Czas dojścia pieszo w minutach

0-5 minut

5-10 minut

10-15 minut

1. Analiza stanu zagospodarowania nieruchomości - lokalizacja
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Położenie jednostek uzyteczności publicznej oraz jednostek 
usługowych w badanym obszarze wskazuje na wysoką dostępność 
funkcji handlowych oraz publicznych (w tym teatralnych)
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KomentarzPunkty handlowo – usługowe w pobliżu analizowanego obszaru

POI 5 min 10 min

Sklep 
spożywczy

5 12

Restauracja 11 28

Bank 13 24

Szkoła 2 7

Poczta 1 1

Uczelnia 0 1

Urząd 0 1

Teatr 1 5

Hotel 0 1

Spośród 5 sklepów spożywczych 

dostępnych w okolicy, najbliżej 

położonym sklepem jest Carrefour 

Express przy ul. Skaryszewskiej 2, 
pozostałymi sklepami są: Biedronka, 

sklep Wiktoria oraz Żabka.

W niedużej odległości od budynku 

znajduje się 28 restauracji i barów, oraz 

mniejszych lokali handlowych. W okolicy 
znajdują się również aż 24 placówki 

banków.

Na analizowanym obszarze znajduje się 

także 5 teatrów. Najbliżej położonym 

teatrem jest Teatr Powszechny, który leży 

przy skrzyżowaniu ulic Zamoyskiego 

i Zielnieckiej. Oprócz niego w okolicy się 

znajdują: Teatr Praski, Teatr Scena 

Lubelska i Kino Praha. Przy ul. 
Chodakowskiej 19 znajduje się SWPS 

Uniwersytet Humanistyczno - społeczny.

Najbliżej położona placówka poczty 

znajduje się przy ul. Zamoyskiego 47A.

Przy ulicy Jagiellońskiej 26 mieści się 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie.
W odległości 10-minutowego spaceru od 
analizowanej kamienicy leży również 

hotel Hetman. 

Sklep spożywczy

Hotel Teatr Szkoła

Czas dojścia pieszo 

w minutach

0-5 minut

5-10 minut

Analizowana nieruchomość

Kościół

Urząd BankCentrum handlowe

Poczta Liceum Restauracja

1. Analiza stanu zagospodarowania nieruchomości - lokalizacja
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Pozyskano mapę zasadniczą celem analizy potencjalnych 
ograniczeń dla zagospodarowania nieruchomości wynikających z 
przebiegu obecnej infrastruktury technicznej
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2. Mapa zasadnicza

Wyciąg z mapy zasadniczej

- Analizowana nieruchomość

Komentarz

Na potrzeby realizacji prac 
analitycznych oraz zrozumienia 
potencjalnych ograniczeń związanych 

z zagospodarowaniem nieruchomości 

przeanalizowano mapę zasadniczą 

dla nieruchomości przy ul. Targowej 

14. 

W ramach analizy nie 
zidentyfikowano sieci, których 

lokalizacja uniemożliwiłaby lub 

znacząco ograniczyłaby możliwości 

adaptacji budynku na inne funkcje.
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Analiza silnych i słabych stron wskazuje na duży potencjał 
komercyjny i społeczny analizowanego obiektu, przy 
równoczesnym wskazaniu ryzyka nieplanowanego wzrostu 
kosztów w trakcie renowacji kamienicy
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3. Analiza SWOT

Analiza SWOT

• Analizowana nieruchomość zlokalizowana jest w bardzo dobrze 
skomunikowanym miejscu, w odległości około 5 min. pieszo znajduje 

się dworzec autobusowy Warszawa Stadion, stacja metra Stadion 

Narodowy oraz 20 przystanków

• Duża wartość kulturowa oraz rozpoznawalność kamienicy z uwagi na 

wyjątkowy układ przestrzenny

• W najbliższym sąsiedztwie kamienicy znajduje się wiele punktów 

usługowych, Stadion Narodowy, Dworzec Wschodni, skwery i parki 

miejskie

• Sąsiedztwo licznych obiektów zabytkowych, wpisanych do gminnej 
ewidencji zabytków

• Inwestycja mieszkaniowa realizowana przez TBS w sąsiednim budynku 

przy ul. Targowej 12

Mocne strony
• Bardzo zły, uniemożliwiający używanie obecny stan kamienicy

• Wysokie koszty renowacji budynku

• Degradacja przestrzenna dzielnicy Kamionek, wpływająca negatywnie na 

estetykę otoczenia nieruchomości

• Bezpośrednie sąsiedztwo torów kolejowych

Słabe strony

• Duża powierzchnia do zagospodarowania na terenie obiektu,

• Kamienica została objęta programem Zintegrowany Program Rewitalizacji 
m. st. Warszawy do 2022 roku 

• Wzrost ilości inwestycji i popularności dzielnicy Praga Południe,

• Rozwój dzielnicy powinien mieć pozytywny wpływ na jej estetykę oraz 

atrakcyjność

• Centrum kongresowe blisko Stadionu -

• Odblokowanie potencjału społecznego i komercyjnego obiektu poprzez 

rewitalizację tkanki historycznej

Szanse

• Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, co może znacząco utrudniać 

jego renowację oraz wprowadzenie nowej formy zagospodarowania

• Bliskość węzłów komunikacyjnych i torów kolejowych powodujących 

natężenie ruchu i hałasu

• Rosnące ceny usług i materiałów na rynku budowlanym

• Stan techniczny, którego pełna identyfikacja wraz z ryzykami kosztowymi z 

nim związanymi możliwa będzie dopiero po rozpoczęciu inwestycji

Zagrożenia
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Zintegrowany Program Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 
roku (1/2)

32

4. Analiza uwarunkowań planistycznych z uwzględnieniem sąsiednich nieruchomości i przyszłej możliwości przestrzennej ekspansji projektu

• W Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku wskazano 3 obszary kryzysowe, w ramach każdego wydzielając dodatkowo
podobszary, w których mają skupić się działania rewitalizacyjne. Zgodnie z tym podziałem, kamienica przy ul. Targowej 14 położona jest w granicach
obszaru kryzysowego Praga-Południe, w podobszarze Kamionek.

• W ramach przygotowania Programu Rewitalizacji sporządzono analizę SWOT, zawierającą opis mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju,
określonych dla każdego podobszaru. W analizie przekrojowo ujęto uwarunkowania podobszaru Kamionek. Spostrzeżenia szczególnie istotne dla
niniejszego opracowania dotyczą przede wszystkim zagadnień związanych ze strukturą funkcjonalno-przestrzenną podobszaru.

• Wymieniając mocne strony podobszaru Kamionek wskazano przede wszystkim na dużą dostępność usług różnego rodzaju. Wskazano, że w obszarze
zlokalizowane są liczne usługi publiczne, a inne usługi, w tym usługi handlu, są szczególnie skupione wzdłuż głównych osi komunikacyjnych. Zwrócono

uwagę także na kulturową wartość obszaru, w granicach którego zlokalizowane są liczne obiekty zabytkowe, wpisane do gminnej ewidencji zabytków. W
opisie mocnych stron ujęto również zróżnicowaną szatę roślinną, skwery miejskie, parki oraz dobrą dostępność komunikacyjną.

• W analizie słabych stron jako jeden z problemów dotykających Kamionek wymieniono degradację przestrzenną, w szczególności budynków

komunalnych. Zwrócono uwagę na niski standard tych budynków w kontekście dostępu do sieci ciepłowniczych. Wskazano też na duże zróżnicowanie

obszaru, w którego granicach obok terenów zabudowy mieszkaniowej, położone są również tereny mieszkalno-przemysłowe, przemysłowe i kolejowe.
Jednocześnie uznano że, mimo dużego zróżnicowania funkcjonalnego, oferta rekreacyjno-rozrywkowa jako propozycja możliwości spędzania wolnego
czasu jest niedostateczna, w szczególności dla określonej grupy potencjalnych odbiorów, np. młodzieży i dzieci. Rozpatrując społeczne uwarunkowania
podobszaru stwierdzono też nagromadzenie problemów społecznych, w tym wychowawczych i edukacyjnych.
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Zintegrowany Program Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 
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4. Analiza uwarunkowań planistycznych z uwzględnieniem sąsiednich nieruchomości i przyszłej możliwości przestrzennej ekspansji projektu

• Na podstawie analiz w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji zdefiniowano cele główne rewitalizacji, będące wieloaspektową odpowiedzią na
zauważone problemy. Cele główne wyznaczają długotrwały kierunek rozwoju obszaru, dla każdego z nich wskazano również cele szczegółowe,

stanowiące ich rozwinięcie. Do celów głównych należą:

I. Ożywienie społeczno-gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego zgodnie z wymogami
gospodarki niskoemisyjnej.

II. Rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego.

III. Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

IV. Zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta.

• Kierunek działań i przekształceń obejmujących kamienicę przy Targowej 14 wyznaczają przede wszystkim dwa cele szczegółowe: 1.6. Rozwój

społecznego budownictwa mieszkaniowego oraz 2.2. Poprawa jakości historycznej przestrzeni Warszawy, stanu technicznego zabytków oraz szersze
wykorzystanie ich na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne.

• Dla realizacji pierwszego z nich przewiduje się między innymi zaangażowanie spółek Towarzystwa Budownictwa Społecznego do realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz programów z zakresu polityki społecznej i lokalowej, kultury i sektora kreatywnego. Założeniem Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji jest m.in. powstanie biur organizacji kulturalnych, sal warsztatowych i pracowni artystycznych. Jednym z kluczowych przedsięwzięć, które

ma wdrażać założenia Programu Rewitalizacji, jest budowa i modernizacja budynków z lokalami na wynajem. W opisie tego przedsięwzięcia kamienicę

przy ul. Targowej 14 wymieniono jako jeden z obiektów, które planuje się poddać modernizacji w pierwszej kolejności. Sąsiednie działki, działkę o
numerze 2/5 i działkę 66, położoną przy ul. Skaryszewskiej, wskazano jako miejsce lokalizacji planowanych nowych budynków TBS.

• W celu szczegółowym 2.2 jako jedno z kluczowych przedsięwzięć rewitalizacji wskazano remonty istniejących obiektów z przeznaczeniem na funkcje
kulturalno-społeczne. W ramach tego przedsięwzięcia, obok stworzenia Centrum Animacji i Europejskiego Centrum Sinfonia Varsovia, planuje się

umieszczenie funkcji społeczno-kulturalnych przy Targowej 14. Zaznaczono, że w ramach modernizacji budynku wybrane lokale zostaną zaadaptowane
na potrzeby kultury, sektora kreatywnego oraz potrzeby społeczne.
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4. Analiza uwarunkowań planistycznych z uwzględnieniem sąsiednich nieruchomości i przyszłej możliwości przestrzennej ekspansji projektu

Komentarz

Polityka przestrzenna Warszawy określona jest w 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, z 

którym zgodne muszą być obowiązujące plany 

miejscowe. 

Dokument uchwalono Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr 

LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006r. i 

zmieniono uchwałami Rady m.st. Warszawy w latach: 

2009, 2010, 2013 i 2018. 

Studium obejmuje całe miasto i zawiera kierunki i 

założenia najważniejsze dla kształtowania 

zagospodarowania przestrzennego Warszawy, jej 
struktury funkcjonalno-przestrzennej i zabudowy.

Zgodnie z Uchwałą nr LXVII/1854/2018  Rady m.st. 

Warszawy z dnia 24 maja 2018 roku, przystąpiono do 

opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, sporządzanego dla 

całego obszaru w granicach administracyjnych 

Warszawy. 

Zgodnie z załącznikiem graficznym nr 14, rysunkiem 

kierunków zagospodarowania przestrzennego, obszar 

opracowania wraz z terenami przyległymi należy do 

strefy śródmieścia funkcjonalnego, w części oznaczonej 

dodatkowo jako centrum miasta. Od północy i zachodu 

graniczy z terenami zamkniętymi, wyróżnionymi 

dodatkowo w SPW jako korytarz wymiany powietrza. 
Ulicę Targową, stanowiącą południową granicę obszaru 

opracowania, oznaczono jako główną przestrzeń o 

charakterze reprezentacyjnym. 

Wyciąg ze Studium uwarunkowań m.st. Warszawy
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4. Analiza uwarunkowań planistycznych z uwzględnieniem sąsiednich nieruchomości i przyszłej możliwości przestrzennej ekspansji projektu

Zalecenia w zakresie głównych 

kierunków zmian i przekształceń:

W strefie śródmieścia funkcjonalnego dla obszarów zabudowy wskazano główne kierunki zmian i przekształceń.

Zalecono m.in.: 
• rewaloryzację historycznych układów przestrzennych, w tym także parków i ogrodów, cmentarzy, oraz zespołów 

zabudowy i obiektów, stosownie do wymogów wynikających z ochrony wartości zabytkowych i kulturowych,

• modernizację i uzupełnianie zabudowy z zapewnieniem ochrony wartości zabytkowych i kulturowych obszaru oraz z 

uwzględnieniem parametrów i wskaźników urbanistycznych dla terenów;

• ustalenie priorytetu dla lokalizowania usług, co najmniej w parterach budynków, szczególnie w ciągach 

wielofunkcyjnych i wokół placów;

• podwyższanie standardu zagospodarowania lokalnych ulic i placów między innymi poprzez wprowadzanie zieleni 

urządzonej, małej architektury, oświetlenia;

• restrukturyzację i modernizację obszarów zdegradowanych, z priorytetem dla lokalizacji obiektów usługowych i 

mieszkaniowych; 
• ochronę funkcji i obszarów tworzących System Przyrodniczy Warszawy, 

• rewaloryzację, ochronę i modernizację wartościowej zieleni, parków, cennych drzew, z zaleceniem adaptacji na 

ogólnodostępną zieleń urządzoną; 

• tworzenie rozwiązań przyjaznych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Główne wskaźniki • Teren opracowania leży w granicach wydzielonej jednostki (c).30, dla której wskazane w studium przeznaczenie 

terenu  to zagospodarowanie wielofunkcyjne. Maksymalną wysokość zabudowy dla obszaru określono na 30 m nad 

poziomem terenu. 
• Wartość wskaźnika intensywności zabudowy brutto wynosi 3,5. Zaleca się, by wskaźnik minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej kształtował się w granicach od 25% do 40%. 

Teren narażony na 

niebezpieczeństwo powodzi
• Obszar opracowania został zakwalifikowany jako narażony na niebezpieczeństwo powodzi w przypadku zniszczenia, 

uszkodzenia wału lub przelania się wód powodziowych przez jego koronę. Dla takich terenów ustalono:

• poprzedzenie prognozą skali prawdopodobnego zagrożenia oraz skutków finansowych wraz z propozycją 

rozwiązań technicznych i przestrzennych minimalizujących skutki ewentualnego zalewu bądź podtopienia 

dla nowych obiektów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki oraz obiektów o utrudnionej ewakuacji, 

• zakaz lokalizowania nowych i rozbudowy istniejących zakładów wykorzystujących lub magazynujących 

substancje niebezpieczne, składowisk odpadów i cmentarzy - z wyjątkiem inwestycji miejskich 

infrastrukturalnych i komunikacyjnych, których konieczność realizacji wynika ze Studium

• zakaz wprowadzania nowej i rozbudowy istniejącej zabudowy, kopania studni i innych prac mogących 

osłabić stabilność wałów w odległości mniejszej ni ż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego.
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4. Analiza uwarunkowań planistycznych z uwzględnieniem sąsiednich nieruchomości i przyszłej możliwości przestrzennej ekspansji projektu

Komentarz

Działka ewidencyjna, na której 

położona jest kamienica przy ul. 

Targowej 14, oraz działki z nią 

sąsiadujące, objęte są zapisami 

miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
rejonu Dworca Wschodniego, 
przyjętego Uchwałą nr 

XCIII/2737/2010 Rady miasta 
stołecznego Warszawy z dnia 21 

października 2010 roku. 

Jego ustalenia nie tylko regulują 

formę i funkcję zabudowy, ale też 

obejmują omawiany obiekt ochroną, 

określając  dla niego ograniczenia w 

zabudowie i zagospodarowaniu.

Fragment MPZP
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4. Analiza uwarunkowań planistycznych z uwzględnieniem sąsiednich nieruchomości i przyszłej możliwości przestrzennej ekspansji projektu

Położenie obiektu • Kamienica i tereny przyległe leżą w granicach wydzielonej jednostki C6, podzielonej dalej na mniejsze obszary. Sam 

budynek znajduje się na obszarze o symbolu c6.3 U(MW), wskazanym jako teren usług z dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej. 
• Przeznaczeniem podstawowym jest funkcja usługowa obejmująca usługi różnego rodzaju, m.in. usługi handlu 

detalicznego, obsługi finansowej, biur, kultury, rozrywki, zamieszkania zbiorowego z zakresu pensjonatów i hoteli. W 

planie przeznaczenie podstawowe terenu zdefiniowano jako funkcję zabudowy lub sposób zagospodarowania 

przeważający na działce budowlanej, zajmujący co najmniej 60% powierzchni działki, o ile ustalenia szczegółowe nie 

wskazują inaczej. 

• Dla terenu U(MW) zaznaczono, że powierzchnia użytkowa funkcji mieszkaniowej nie może być większa niż 70% 

powierzchni użytkowej wszystkich budynków na działce budowlanej. 

Wskaźniki zabudowy Dla obszaru c6.3 ustalono następujące wskaźniki zabudowy:

• Minimalna wysokość zabudowy - 10 m. 
• Maksymalna wysokość zabudowy - 25 m. 
• Wysokość elewacji frontowej od strony ul. Targowej od 20 do 25 m. 

• Maksymalna intensywność zabudowy na działce budowlanej - 4,0. 
• Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna na działce budowlanej - 0%. 
• Maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej - 100%.

Ponadto, w uzupełnieniu do zapisów uchwały, funkcję i formę zabudowy regulują też ustalenia zawarte w załączniku 

graficznym do planu. Na rysunku wskazano przebieg obowiązującej linii zabudowy – wzdłuż ulicy Targowej. Frontową 

część budynku oznaczono jako miejsce realizacji usług w parterach. Elewacja frontowa została wskazana jako objęta 

ochroną, do zachowania lub odtworzenia, a sam budynek – jako obiekt objęty ochroną w planie miejscowym. 

Ustalenia planu w zakresie 
ochrony kamienicy jako 
budynku zabytkowego

Ustalenia planu w zakresie ochrony kamienicy przy ul. Targowej 14 jako budynku zabytkowego zawierają:

1. zakaz naruszania właściwych dla pierwowzoru (określonych w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków) 

formy elewacji, układu i wystroju klatek schodowych, otworów okiennych, kształtu stolarki okiennej i jej podziału;

2. zakaz nadbudowy i rozbudowy budynków oraz zakaz zabudowy czterech podwórek kamienicy;

3. dopuszczenie prac mających na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu budynków lub dopuszczenie przebudowy 

budynku (z uwzględnieniem jego zachowanych elementów i charakteru, w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem 

zabytków), jeżeli nie można ustalić pierwotnego wyglądu budynków, brak jest dokumentacji określającej zabytkowy 

charakter obiektów i nie można jej odtworzyć.
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4. Analiza uwarunkowań planistycznych z uwzględnieniem sąsiednich nieruchomości i przyszłej możliwości przestrzennej ekspansji projektu

Położenie obiektu • Od wschodu działka kamienicy graniczy z terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług c6.4 MW/U, a od południa – z 
wydzielonym terenem drogi zbiorczej 5KDZ. Ustalenia dla tych terenów opisano szczegółowo poniżej.

• Od północy i zachodu obszar opracowania graniczy z zamkniętym teren kolejowym, odpowiednio k10.1, oznaczonym jako przyszłe 

tereny inwestycyjne, i k1.2, obejmującego zespół istniejącego dworca kolejowego oraz istniejące torowiska kolejowe. Ze względu 
na charakter obszaru, w planie nie zawarto ustaleń dotyczących jego zagospodarowania.

Przeznaczenie podstawowe 
obszaru (C6.4 MW/U)

Przeznaczeniem podstawowym obszaru jest podstawowe: mieszkalnictwo wielorodzinne i usługi z zakresu m.in.: handlu detalicznego, 
biur, obsługi finansowej, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych), kultury, rozrywki, turystyki,  rekreacji, zdrowia, 
gastronomii i nauki. Jako przeznaczenie dopuszczalne wskazano zieleń urządzoną, realizowaną w skali nie więcej niż 5% funkcji

podstawowej.

Dla obszaru ustalono następujące wskaźniki zabudowy:

• Minimalna wysokość zabudowy - 10 m. 
• Maksymalna wysokość zabudowy - 25 m. 
• Wysokość elewacji frontowej od strony ul. Targowej od 20 do 25 m. 

• Maksymalna intensywność zabudowy na działce budowlanej – 2,5. 
• Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna na działce budowlanej - 20%. 
• Maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej - 70%.
Przebieg obowiązującej linii zabudowy na rysunku planu wskazano wzdłuż ulicy Targowej i Skaryszewskiej, zapewniając utrzymanie 
zabudowy pierzei ulic. Od strony ulicy Targowej i w lokalu narożnym u zbiegu ul. Targowej i Skaryszewskiej wskazano lokalizację usług 

w parterach budynków. Na narożniku skrzyżowania Targowej i Skaryszewskiej, jako zwieńczenie osi widokowej al. Zielenieckiej, 

nakazano realizację dominanty przestrzennej. W północnej części jednostki, przy ul. Skaryszewskiej, ustalono lokalizację pomnika, 
miejsca pamięci lub rzeźby. Ponadto, budynek przylegający do obiektu objętego opracowaniem, to jest kamienica przy Targowej 12, 
wskazana jest jako objęta ochroną w planie.

Droga zbiorcza 5KDZ Południowa granica obszaru opracowania przebiega wzdłuż ul. Targowej, wskazanej w planie miejscowym jako droga zbiorcza 5KDZ.

Fragment tej drogi, zawierający się między wiaduktem kolejowym a skrzyżowaniem z ul. Zamoyskiego, przylegający do działki 

kamienicy przy ul. Targowej 14, oznaczono dodatkowo jako plac lub miejsce wymagające specjalnego opracowania posadzki. Dla 

takich obszarów, wyznaczonych w ramach przestrzeni publicznych, ustalono następujące zasady ich zagospodarowania:

1) przebudowa ulicy lub placu powinna być realizowana na podstawie projektu architektonicznego obejmującego co najmniej cały 

terenu placu lub miejsca wyznaczony w planie;
2) ustala się wydzielenie placów lub miejsc np. poprzez wprowadzenie posadzki wyróżniającej się kolorem, materiałem lub wzorem z
posadzki chodników; dopuszcza się wprowadzenie zróżnicowanej posadzki w obrębie jezdni, parkingów.

3) powierzchnia biologicznie czynna nie może przekraczać 20% powierzchni placów chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią 

inaczej; ustalenie nie dotyczy zieleni w doniczkach i pojemnikach stanowiących elementy małej architektury;

4) ustala się lokalizację obiektów małej architektury, mebli ulicznych, oświetlenia i innych elementów urządzenia placu w sposób

podkreślający formę przestrzenną i sposób użytkowania miejsca.
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4. Analiza uwarunkowań planistycznych z uwzględnieniem sąsiednich nieruchomości i przyszłej możliwości przestrzennej ekspansji projektu

Ochrona liniowa parametrów 

historycznych

• Obszar opracowania i tereny do niego przylegające zostały objęte ochroną w ramach strefy ochrony liniowych parametrów 

historycznego układu urbanistycznego obejmującej tereny ulicy Targowej i ulicy Zamoyskiego na odcinku od ul. Targowej do ul. 

Lubelskiej. 
• Ustalono dla niej ochronę istniejącego rozplanowania w zakresie przebiegu i ukształtowania ulic, historycznej linii zabudowy oraz 

nakazano zachowanie gabarytów istniejącej zabytkowej zabudowy kształtującej pierzeje ulic, z uwzględnieniem ustaleń planu dla

poszczególnych obiektów, oraz uzupełnienie zabudowy tworzące ciągłe pierzeje zabudowy. 

• Ponadto, ustalono zachowanie i uzupełnienie zieleni przyulicznej, w szczególności szpalerów drzew i zakazano podziału 

zachowanych działek ewidencyjnych przy ul. Targowej 5, 7, 14, 15, 17, 19 i 21 oraz przy ul. Zamoyskiego 20 i 28/30.

Ustalenia dotyczące wskaźników 

parkingowych
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalono również wskaźniki parkingowe dla samochodów osobowych i 

rowerów. Ich wartość zależna jest od funkcji realizowanego obiektu i wynosi:

1. dla budynków i lokali usługowych z zakresu: biur, administracji, obsługi finansowej – nie więcej niż 10 miejsc parkingowych na 

1000 m2 powierzchni użytkowej budynków (bez powierzchni pomocniczych) oraz nie mniej niż 5 miejsc parkingowych dla rowerów 

na 1000 m2 powierzchni użytkowej budynków (bez powierzchni pomocniczych);

2. dla budynków i lokali usługowych z zakresu: handlu detalicznego – nie więcej niż 15 miejsc parkingowych dla samochodów 

osobowych oraz nie mniej niż 10 miejsc parkingowych dla rowerów na 1000 m2 powierzchni sprzedażowej budynków, nie mniej 

jednak niż 2 miejsca parkingowe dla rowerów;

3. dla budynków i lokali usługowych z zakresu: rzemiosła, kultury, rozrywki, gastronomii, poczty i łączności– nie więcej niż 15 miejsc 
parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej budynków (bez powierzchni pomocniczych) lub lokali oraz nie mniej niż 10 

miejsc parkingowych dla rowerów na 1000 m2 powierzchni użytkowej budynków (bez powierzchni pomocniczych);

4. dla budynków i pomieszczeń usługowych z zakresu sportu, rekreacji, oświaty, zdrowia – nie więcej niż 10 miejsc parkingowych na 

1000 m2 powierzchni użytkowej budynków lub pomieszczeń (bez powierzchni pomocniczych);

5. dla budynków i pomieszczeń mieszkalnictwa zbiorowego lub turystyki z zakresu: hoteli, internatów, domów studenckich, domów 

opieki społecznej – nie więcej niż 3 miejsca parkingowe oraz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe dla rowerów na 10 łóżek; przy 

czym dla internatów, domów studenckich nie mniej niż 5 miejsc parkingowych dla rowerów na 10 łóżek;

6. dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i pomieszczeń mieszkalnych – nie więcej niż 1 miejsce parkingowe na mieszkanie

oraz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe dla rowerów na lokal mieszkalny.
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Bilans powierzchni zabudowy (PZ)

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia RM z 30.12.1999 r., w sprawie PKOB, budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne:

• Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, 

gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

• Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. W przypadku gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni 

użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny. 

Wymagania MPZP

• Dopuszczalna powierzchnia działki zajęta przez budynki mieszkalne: max 40% - 1740,8 m2

• Wymagana powierzchnia działki zajęta przez budynki usługowe: min 60% - 2611,2 m2

Powierzchnia zabudowy (PZ):

• Łączna powierzchnia działki: 4352 m2

• Powierzchnia zabudowy budynków mieszkaniowych: 1705 m2

• Powierzchnia zabudowy budynków usługowych: 1043 m2

• Powierzchnia terenu podwórzy pełniących funkcje usługowe: 1644 m2

• Powierzchnia działki zajęta przez budynki mieszkaniowe: 1705 m2 = 39%

• Powierzchnia działki zajęta przez budynki usługowe: 2645 m2 = 61%

• Wymagania MPZP są spełnione dla powierzchni zabudowy

4. Analiza uwarunkowań planistycznych z uwzględnieniem sąsiednich nieruchomości i przyszłej możliwości przestrzennej ekspansji projektu
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Bilans powierzchni użytkowej (PU)

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia RM z 30.12.1999 r., w sprawie PKOB, budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne:

• Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, 

gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

• Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. W przypadku gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni 

użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny. 

4. Analiza uwarunkowań planistycznych z uwzględnieniem sąsiednich nieruchomości i przyszłej możliwości przestrzennej ekspansji projektu

• Dopuszczalna powierzchnia użytkowa mieszkaniowa: max 70% łącznej powierzchni użytkowej budynków, czyli nie więcej niż 4056 m2

• Wymagana powierzchnia użytkowa usługowa: min 30% łącznej powierzchni użytkowej budynków czyli co najmniej 1 38 m2

• Wymagania MPZP są spełnione dla powierzchni użytkowej budynków.

• Łączna powierzchnia użytkowa: 5794 m2

• Powierzchnia użytkowa mieszkaniowa: 3021 m2 = 52%

• Powierzchnia użytkowa usługowa: 2773 m2 = 48%
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4. Analiza uwarunkowań planistycznych z uwzględnieniem sąsiednich nieruchomości i przyszłej możliwości przestrzennej ekspansji projektu

• Zgodnie z obowiązującymi dokumentami planistycznymi, kamienica przy ul. Targowej 14 powinna zostać zaadaptowana na cele usługowo-mieszkalne.
Według zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego większą powierzchnię działki powinno zajmować zagospodarowanie i zabudowa
o funkcji usługowej, ale jednocześnie dopuszcza się takie zaadaptowanie budynku, by przeważała mieszkaniowa powierzchnia użytkowa. Wcześniejsze

zagospodarowanie nieruchomości, to jest przeznaczenie jej niemal wyłącznie na cele mieszkaniowe, nie realizowało kierunku wyznaczonego w
dokumentach planistycznych. Zgodnie z przedstawioną w planie miejscowym polityką przestrzenną, niezbędne jest zwiększenie udziału funkcji usługowej

w zagospodarowaniu kamienicy.

• Planowana modernizacja i adaptacja obiektu, za wytycznymi zawartymi m.in. w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji, powinna obejmować realizację

inwestycji mieszkaniowych oraz wdrożenie programów z zakresu polityki społecznej i lokalowej, kultury i sektora kreatywnego. Możliwe jest funkcjonalne
powiązanie inwestycji z zaplanowanym przed kamienicą placem i terenami położonymi na wschód (np. inwestycją przy ul. Targowej 12). Wskazana w
MPZP lokalizacja miejsca pamięci, pomnika lub rzeźby przy ul. Skaryszewskiej sugeruje przerwanie pierzei ul. Skaryszewskiej nawet w przypadku
powstania nowej zabudowy wzdłuż ulicy, co może pozwolić na stworzenie dodatkowego przejścia między kamienicą przy Targowej 14 a ul.
Skaryszewską. Możliwe jest również wprowadzenie powiązania funkcjonalnego i zapewnienie obsługi obiektu od północnego-zachodu, z wykorzystaniem
terenów kolejowych. Zagospodarowanie tych terenów wymagałoby jednak opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub skorzystania z tzw. „spec ustaw” mieszkaniowej i drogowej.

• Wszelkie przekształcenia i przebudowy powinny uwzględniać konieczność ochrony zabytkowego charakteru kamienicy przy ul. Targowej 14. Należy w
szczególności zachować lub odtworzyć detal fasady budynku oraz układ i wystrój klatek schodowych. Nowe funkcje powinno się wprowadzać do obiektu
w taki sposób, by nie wymagały rozbudowy lub nadbudowy obiektu lub zabudowy dziedzińców kamienicy.
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5. Okreslenie priorytetów wynikających z mocnych stron nieruchomości 

Funkcja Wymagania Komentarz

Sala teatralna
Sala teatralna z mobilną widownią na 100 -
200 miejsc, sale warsztatowe i towarzyszące 

funkcji teatralnej pomieszczenia 

Ze względu na wysoką dostępność funkcji teatralnych w otoczeniu 

nieruchomości oraz konieczności istotnej ingerencji w tkankę 

budynku celem wprowadzenia funkcji zrezygnowano z jej 
uwzględnienia w proponowanej koncepcji

Funkcja mieszkalna

55% powierzchni użytkowej obiektu po 

przebudowie powinno być przeznaczone 

pod funkcję mieszkaniową w formule 

budownictwa społecznego, realizowaną 

przez TBS

Uwzględniając wynik analiz architektonicznych potwierdzono 

możliwość umiejscowienia przedmiotowym funkcji w docelowej 

kubaturze budynku. Zasadność wprowadzenia funkcji do weryfikacji 

w ramach analiz finansowych uwzględniając obecnie stosowane 

stawki najmu dla lokali o podobnych charakterze w umowach 
obecnie realizowanych przez Zamawiającego oraz TBS w innych 

lokalizacjach oraz kosztach renowacji kamienicy

Lokale pod wynajem dla 
organizacji pozarządowych

4 lokale od 25 m2 do 50 m2 każdy, razem 

179,01 m2

Pracownie artystyczne
3 lokale + dodatkowa przestrzeń na 

poddaszach (razem 716,98 m2)

Mieszkania na potrzeby rezydencji 
twórczych 

3 lokale

Mieszkania chronione (wspierane) dla 
osób niepełnosprawnych 

4-9 lokali, 736,24 m2

Pomieszczenia placówki opiekuńczo-
wychowawczej

Do 500 m2

opieka dzienna dla dzieci
W zależności od wielkości, od 3 do 10 

lokali, 247,23 m2

Ze względu na realizację funkcji żłobka w sąsiednim budynku 

(Targowa 12) , którego budowa została rozpoczęta przez TBS 

zrezygnowano z jej uwzględnienia w proponowanej koncepcji
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Analiza rynkowa dla funkcji zaproponowanych w nieruchomości, 
wskazuje jednoznacznie na istniejące zapotrzebowanie przede 
wszystkim w zakresie mieszkań, aparthotelu i funkcji społecznych 
(1/2)

44

6. Analiza sytuacji rynkowej nieruchomości z wnioskami dla profilu funkcjonalnego obiektu 

Funkcja Analiza sytuacji rynkowej Rekomendacja

Mieszkania

Aktualnie w Warszawie popyt na mieszkania 
przewyższa ich podaż, która osiąga poziomy 

najwyższe od wielu lat, co powoduje wzrost ich 

cen do wysokich poziomów. Nie wiadomo 

jednak, czy obecnie panująca sytuacja w ciągu 

najbliższych lat nie ulegnie zmianie. 

Dodatkowym problemem jest wciąż 

niewystarczająca podaż mieszkań 

oferowanych w formule TBS, dla osób, którym 

trudno jest sprostować wysokim stawkom 

najmu w Warszawie. 

Z uwagi na panująca na rynku mieszkaniowym sytuację oraz 

wyjątkowość analizowanej kamienicy uwzględnienie funkcji mieszkalnej, 

zwłaszcza oferowanych w formule TBS, jest uzasadnione

Aparthotel

W ostatnich latach aparthotele są coraz 

popularniejszą formą inwestycji, są one 

podstawowymi mieszkaniami przeznaczonymi 
pod wynajem krótkoterminowy, który pozwala 

na osiąganie wyższych zwrotów z inwestycji 

niż w przypadku tradycyjnych mieszkań. Są 

one budowane i zarządzane przez 

deweloperów, którzy środki na ich budowę 

pozyskują od inwestorów w zamian za 

ustaloną stopę zwrotu.

Podobnie jak w przypadku funkcji mieszkaniowej, dzięki wyjątkowości 

kamienicy oraz rentowności aparthoteli w Warszawie uwzględnienie 

takiej funkcji w analizowanym obiekcie jest jak najbardziej zasadne.

Wprowadzenie do obiektu funkcji hotelowej wydaje się być wykluczone 

ze względu na niemożliwość wygospodarowania w ramach istniejącej 

struktury budynku pomieszczeń o większej kubaturze, jak również 

konieczne w przypadku organizacji współczesnego hotelu sale 

restauracyjne, kuchnia z zapleczem czy sale konferencyjne. Brak jest 
możliwości organizacji przestronnego lobby wejściowego z podjazdem 

czy niezbędnego, choćby niedużego parkingu dla gości. 

Zaproponowana funkcja apart-hotelu, ze względu na sposób 

funkcjonowania tego typu obiektu wydaje się bardziej odpowiadać 

istniejącym warunkom.
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Analiza rynkowa dla funkcji zaproponowanych w nieruchomości, 
wskazuje jednoznacznie na istniejące zapotrzebowanie przede 
wszystkim w zakresie mieszkań, aparthotelu i funkcji społecznych 
(2/2)
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6. Analiza sytuacji rynkowej nieruchomości z wnioskami dla profilu funkcjonalnego obiektu 

Funkcja Analiza sytuacji rynkowej Rekomendacja

Biura, w tym co-working

Warszawski rynek biurowy znajduje się 

aktualnie w fazie wzrostu, rośnie podaż 

powierzchni biurowej, szczególnie klasy A, 

jednak najwięcej inwestycji powstaje na Woli, 

w okolicy Ronda Daszyńskiego.

Biorąc pod uwagę ograniczenia konstrukcyjne budynku (brak 
możliwości wyburzania ścian i stworzenia przestrzeni open space) oraz 

aktualne ceny najmu powierzchni biurowej, uwzględnienie funkcji 

biurowej w analizowanej kamienicy nie jest zasadne

Lokale usługowe

W okolicy analizowanej nieruchomości istnieje 

wiele różnego rodzaju punktów usługowych, co 

jest spowodowane dużym ruchem  

występującym na omawianym obszarze

Z uwagi na intensywny ruch pieszy, bliskość stacji metra oraz Dworca 
Wschodniego uwzględnienie tej funkcji w ramach obiektu jest zasadne

Przestrzenie o charakterze społecznym

Praga jest dzielnicą Warszawy, w której 

zapotrzebowanie na funkcje społeczne jest 

jednym z najwyższych. Zarówno żłobki, jak 

również domy dziennego pobytu, placówki 

opiekuńcze, mieszkania wspomagane oraz 

wszelkiego rodzaju funkcje, które wspomagają 

proces rewitalizacji społecznej są niezwykle 

potrzebne. Zgodnie z zapisami  
Zintegrowanego Program Rewitalizacji m. st. 
Warszawy - rozpatrując społeczne 

uwarunkowania podobszaru stwierdzono też 

nagromadzenie problemów społecznych, w 

tym wychowawczych i edukacyjnych.

Obecność funkcji społecznych jest nie tylko wskazana, ale wręcz 

konieczna z uwagi na nawarstwienie problemów społecznych i jest 

spójne z prowadzonymi przez Miasto działaniami rewitalizacyjnymi na 

wskazanym podobszarze oraz w całej dzielnicy. 
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Na analizowanym obszarze podaż powierzchni biurowej mieści się 
w przedziale pomiędzy 10 tys. m2 a 40 tys. m2 na km2, co w skali 
całej Warszawy jest stosunkowo niskim poziomem
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KomentarzPodaż powierzchni biurowych w Warszawie

• W Warszawie znajdują się 2 obszary skupiające 

największą ilość powierzchni biurowej, i znajdują się one 

w ścisłym centrum miasta oraz na Mokotowie. W tych 

miejscach podaż mieści się w przedziale pomiędzy 396 

tys. m2 a 841 tys. m2 na km2
• Śródmieście jest również najdroższą dzielnicą w 

Warszawie, w której średnia cena najmu wynosi 73* zł/m2

• Najtańszą dzielnicą pod względem cen najmu 

powierzchni biurowej jest Targówek, w którym średnia 

cena najmu wynosi 36* zł/m2

• Coraz więcej powierzchni biurowej w Warszawie powstaje 

również poza jej centrum, co jest związane z procesem 

optymalizacji kosztów oraz wzrostem ilości inwestycji w 

nowych lokalizacjach. Przykładem takiej lokalizacji jest 

chociażby warszawska Ochota

• Na analizowanym obszarze podaż powierzchni biurowej 

mieści się w przedziale pomiędzy 10 tys. m2 a 40 tys. m2 

na km2, co w skali całej Warszawy jest stosunkowo 

niskim poziomem
• Ceny miesięczne najmu powierzchni biurowej na Pradze 

– Południe zgodnie z publicznie dostępnymi analizami, 

czyli w dzielnicy, w której leży analizowana kamienica 

wynoszą średnio 45* zł/m², Większość obecnie 

oferowanych powierzchni biurowych w starszych 
kamienicach wskazuje na stawki ofertowego na poziomie 
50-60 zł/m²/mies, uwzględniając część kosztów 

utrzymania a poziomie 5-10 zł m²/mies. Przy założeniu 

poziomu negocjacji na poziomie ok 10% oczekiwany 
poziom cen najmu to 40-45 zł/m².

6. Analiza sytuacji rynkowej nieruchomości komercyjnych z wnioskami dla profilu funkcjonalnego obiektu 

10 – 40 

40 – 81.5

Poniżej 10

172 – 396 

396  - 841.3

81.5 – 172 

Powierzchnia netto w biurowcach [tys. m2]* 

* Suma powierzchni w kratce o boku 1km

*Źródło: https://biuronamiare.pl/blog/ceny-biur-na-wynajem-w-warszawie-lipiec-2017-r/ , dane za rok 2017
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Ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym w analizowanej 
lokalizacji mieszczą się przeważnie w przedziale od 7 046 do 10 050 
zł/m2
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KomentarzCeny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym [PLN bez VAT]

Ceny transakcyjne mieszkań na 

rynku pierwotnym w analizowanej 
lokalizacji mieszczą się przeważnie 

w przedziale od 7 046 do 10 050 
zł/mkw. Znajduje się tu wiele 

niezagospodarowanych terenów, na 

których, zgodnie z raportem REAS, 

istnieje możliwość stworzenia 

powierzchni mieszkaniowej dla 
kilkudziesięciu tysięcy nowych 

mieszkańców oraz wielu nowych 

miejsc pracy. Poprawa węzłów 

komunikacyjnych oraz postępująca 

rewitalizacja obszaru sprawia, że 

coraz bardziej zmienia się sposób 

postrzegania Pragi przez 
warszawiaków. 

Antyranking dzielnic w roku 2017 
wykazał, iż tylko 5% badanych 
wykluczyło Pragę Południe jako 
miejsce zamieszkania (vs 37% 
Praga Północ). Coraz więcej osób 

inwestuje na rynku nieruchomości na 

prawym brzegu Wisły. 

Praga-Południe stała się jednym 

z najpopularniejszych miejsc wśród 

deweloperów i klientów. W roku 

2017 dzielnica wyprzedziła Białołękę 

w zestawieniu dzielnic, w których 

najczęściej kupowane są mieszkania 

od deweloperów.

6 315 – 7 046

7 046 – 7 939

5 016 – 6 315

8 913 -10 050

10 050 – 11 673

7 939 – 8 913

13 947 – 18 411

18 411 – 25 719

11 673 – 13 947

6. Analiza sytuacji rynkowej nieruchomości komercyjnych z wnioskami dla profilu funkcjonalnego obiektu 

Do obliczeń wykorzystano próbę 

5814 ogłoszeń pochodzących z 

2016 roku dotyczących 

Warszawy oraz 554 ogłoszeń 

odnoszące się do samej Pragi 

Południe. Średnia cena 

powierzchni mieszkaniowej w 
Warszawie wyniosła 7691 zł/m2, 

a na Pradze Południe 7749 

zł/m2 przy odchyleniu 

standardowym 1738 (dla całej 

Warszawy) i 1364 (dla Pragi 
Południe). Najwyższymi 

wartościami odnotowanymi w 
próbie były 29813 zł/m2 w całej 

Warszawie oraz 21543 zł/m2 na 

Pradze Południe, najniższymi 

odpowiednio 5003 zł/m2 dla 

całej Warszawy oraz 5101 zł/m2 

dla Pragi Południe.
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Średnia cena transakcyjna dla lokali mieszkalnych przy ulicy 
Targowej w 2017 roku osiągnęła poziom 7 500 zł/m2
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Komentarz

Według danych PwC, średnia cena transakcyjna dla lokali 
mieszkalnych przy ulicy Targowej w Warszawie w okresie 
2014-2017 wyniosła ~7 000 zł/m2, natomiast w samym 

2017 roku 7 500 zł/m2. 

Charakterystyczna dla analizowanej nieruchomości, jest 

inwestycja pod adresem ul. Targowa 43, w odległości 

600m (po drugiej stronie wiaduktu) w analogicznej 
lokalizacji bezpośrednio przy ulicy i bez zaplecza 

parkingowego. Inwestycja zrealizowana przez prywatnego 
dewelopera została sprzedana po średnich cenach 

transakcyjnych ~8 400 zł/m2 w latach 2015-2017. 

Z danych firmy Sonar, w dzielnicy Praga-Północ cena za 
metr kwadratowy w lipcu 2018 roku wynosiła 8 629 zł. W 

styczniu natomiast było to 7 750 zł - cena od początku 

roku wzrosła więc o 11,34%. Jeśli tendencja utrzyma się, 

za metr mieszkania, na koniec 2018 roku w tym okręgu 

zapłacimy ok ~9320 zł.

Prezentuje to niezwykle wysoki potencjał komercyjny 

lokalizacji budynku przy ul. Targowej 14.
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Ceny ofertowe mieszkań w Warszawie, w przedziałach metrażowych* 

lipiec 2018

6. Analiza sytuacji rynkowej nieruchomości komercyjnych z wnioskami dla profilu funkcjonalnego obiektu 
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Dla określenia najlepszego sposobu zagospodarowania 
nieruchomości zweryfikowano zgodność funkcji z MPZP, z 
potrzebami Miasta oraz ograniczenia wynikające z lokalizacji 
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7. Propozycja rozmieszczenia funkcji w obiekcie

Komentarz

Istotnymi czynnikami wpływającymi na 

docelowe zagospodarowanie Nieruchomości 

są:

1. Treść Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego, 
wskazująca na funkcję wiodącą usługową, 

z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej
2. Oczekiwania Miasta Warszawy / cele TBS
3. Lokalizacja Nieruchomości (dostępność, 

widoczność, zasadność rynkowa).

Zgodnie z Zamówieniem, wśród 

preferowanych rozważanych funkcji znajdują 

się:

• Lokale dla NGO
• Mieszkania na potrzeby rezydencji 

twórczych 

• Pracownie artystyczne 
• Mieszkania oferowane w formule TBS
• Mieszkania chronione (wspierane)
• Placówka opiekuńczo - wychowawcza

Macierz zgodności docelowych funkcji inwestycji

W toku analiz zrezygnowano z funkcji, których wprowadzenie wymagałoby zbytniej 

ingerencji w obecną zabudowę, skutkowałoby konfliktami na bazie użytkowej (np. 

wprowadzenie funkcji żłobka wykorzystujące ciągi piesze obiektów mieszkaniowych) 

oraz dla których dostępność usług w bezpośrednim otoczeniu jest wysoka a koszt 

realizacji istotnie odstawałaby od kosztów budowy podobnych funkcji w innych 

lokalizacjach w mieście:

• Sala Teatralna i pomieszczenia techniczne:
• Żłobek

Funkcja MPZP Lokalizacja Oczekiwania 
Miasta / cele TBS

Rezultat prac

Handlowa (wielkopowierzchniowa)    

Przemysłowo-magazynowa    

Hotelowa / aparthotel    

Konferencyjna    

Mieszkaniowa (w formule TBS, chronione, placówka opiekuńczo - 

wychowawcza)    

Społeczne (m.in.. mieszkania wspierane, pracownie artystyczne, 

lokale dla NGO)    

Biurowa z uzupełniającą funkcją usługową (w przypadku działki 2/8)    

Żłobek    

Sala teatralna    
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Przygotowana propozycja zagospodarowania nieruchomości przy 
ulicy powstała w oparciu o wytyczne Urzędu Miasta Stołecznego 
Warszawy zakładającego zachowanie w budynku funkcji 
mieszkalnych (1 z 2)
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7. Propozycja rozmieszczenia funkcji w obiekcie

Opis rozważanych funkcji

• Przygotowana propozycja zagospodarowania nieruchomości przy ulicy powstała w oparciu o wytyczne Urzędu Miasta Stołecznego

Warszawy zakładającego zachowanie w budynku dotychczasowych funkcji mieszkalnych, które miały by być realizowane w formule TBS.
Podstawowe funkcje mieszkalne zgodnie z życzeniem Miasta miały by być wzbogacone o funkcje socjalne w postaci placówki opiekuńczo

wychowawczej, mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, żłobka czy mieszkań dla dziennej opieki nad
dziećmi oraz funkcje kulturalne jak mieszkania na potrzeby pracowni i rezydencji twórczych, lokale organizacji pozarządowych czy też

sala teatralna z mobilną widownią na 100 do 200 miejsc i koniecznym zapleczem.

• W związku z ograniczeniami stawianymi przez sam budynek w postaci tradycyjnej konstrukcji z murowanymi ścianami nośnymi, brakiem
zgody KZ na zabudowę dziedzińców czy też utrudnioną dostępność części budynku położonych w głębi działki przy jednostronnym
dojeździe wyłącznie od strony ulicy Targowej, należy uznać za niemożliwą realizację w ramach rewitalizacji budynku obiektów

wymagających dużych powierzchni lub kubatur. Zrezygnowano więc z próby lokalizowania w obiekcie sali teatralnej a także przedszkola.

• Wykorzystując historyczny układ urbanistyczny formujący przy pomocy budynków i ich oficyn kolejnych dziedzińców przyjęto strategię 

polegającą na przypisaniu kolejnym ich przestrzeniom odmiennych funkcji. I tak wzdłuż fasady równoległej do ulicy Targowej w poziomie 
terenu, jako dostępne bezpośrednio z poziomu ulicy zaprojektowano lokale usługowe. Dodatkowe przestrzenie komercyjne 

rozmieszczono w parterach wokół pierwszego z dziedzińców, który stanie się w ten sposób aneksem przestrzeni publicznej dając 

możliwość lokalizacji np. kawiarnianych czy restauracyjnych ogródków. Z przestrzeni pierwszego dziedzińca zaproponowano wejście do 
aparthotelu którym miałby się stać cały budynek frontowy.
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Przygotowana propozycja zagospodarowania nieruchomości przy 
ulicy powstała w oparciu o wytyczne Urzędu Miasta Stołecznego 
Warszawy zakładającego zachowanie w budynku funkcji 
mieszkalnych (2 z 2)
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7. Propozycja rozmieszczenia funkcji w obiekcie

Opis rozważanych funkcji

• Kolejne dziedzińce mają coraz bardziej prywatny charakter. W parterze drugiego z nich rozmieszczono jeszcze lokale dla organizacji
pozarządowych ale trzeci z dziedzińców, największy i wypełniony zielenią jest już przestrzenią prywatną, którą wzbogacają pracownie i
rezydencje twórcze. Wokół czwartego dziedzińca rozmieszczona mieszkania do opieki dziennej nad dzieci a w ramach
zagospodarowania samego dziedzińca planuje się realizację placu zabaw. Niezależnie od stopnia dostępności poszczególnych

dziedzińców wszystkie one będą miały jako wiodącą funkcję usługową co jest podyktowane koniecznością zachowania w bilansie
powierzchni działki przewagi funkcji usługowych wynikającej z wymagań planu miejscowego. Tak więc we wszystkich dziedzińcach będą

np.: ogródki gastronomiczne, przestrzenie wystawowe, place zabaw, miejsca rekreacji i wypoczynku etc.

• Budynek frontowy przeznaczono na aparthotel z mieszkaniami na wynajem. Wszystkie oficyny o wysokości 4 kondygnacji po gruntownej
rewitalizacji i przebudowie polegającej na rozmieszczeniu szybów windowych i nowych szachtów instalacyjnych wypełniają mieszkania w
formule TBS. Część z nich zostanie przeznaczona na mieszkania wspomagane dla osób niepełnosprawnych oraz placówkę opiekuńczo

wychowawczą dla dzieci i młodzieży.

• Niskie oficyny obejmujące dziedziniec trzeci i czwarty przeznaczono na rezydencje artystyczne i mieszkania dla dziennej opieki nad
dziećmi.
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Schematy funkcjonalne – Piwnice 
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7. Propozycja rozmieszczenia funkcji w obiekcie – schematy funkcjonalne
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Schematy funkcjonalne – Parter 
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7. Propozycja rozmieszczenia funkcji w obiekcie – schematy funkcjonalne
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Schematy funkcjonalne – Piętro I 
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7. Propozycja rozmieszczenia funkcji w obiekcie – schematy funkcjonalne
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Schematy funkcjonalne – Piętro II
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7. Propozycja rozmieszczenia funkcji w obiekcie – schematy funkcjonalne
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Schematy funkcjonalne – Piętro III
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7. Propozycja rozmieszczenia funkcji w obiekcie – schematy funkcjonalne
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7. Propozycja rozmieszczenia funkcji w obiekcie – schematy funkcjonalne
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8. Analiza możliwości potencjalnego zagospodarowania nieruchomości w szerszej perspektywie (z uwzględnieniem sąsiednich posesji)

• W przedstawionych analizach możliwości zagospodarowania Nieruchomości przy ul. Targowej 14 wskazuje się przeznaczenie części lokali na cele
usługowe. Jako że realizacja nowych inwestycji wymaga zapewnienia odpowiedniej obsługi komunikacyjnej (dojazd, parkingi, drogi pożarowe) oraz
powiązań przestrzennych i funkcjonalnych, możliwość adaptacji kamienicy na nowe funkcje należy rozpatrywać w kontekście potencjalnych
przekształceń całego kwartału zabudowy.

• Głównym powiązaniem komunikacyjnym obiektu opracowania z otoczeniem jest ciąg pieszy (okazjonalnie mogący służyć również jako dojazd techniczny
lub związany z zapewnieniem bezpieczeństwa), biegnący od ulicy Targowej przez atrakcyjne wnętrza podwórek kamienicy. Takie powiązanie nadaje
podwórzom charakter ogólnodostępnych przestrzeni, których program związany jest z realizacją funkcji usługowych w budynku. Możliwe jest dodatkowe
przebicie przejścia z 4. podwórka na posesję Targowej 12 i dalej na ul. Skaryszewską w taki sposób, że nie naruszono by układu wewnętrznych

podziałów budynku; zalecana jest przy tym realizacja takiego projektu zagospodarowania terenu Targowej 12, by umożliwić poprowadzenie tego ciągu

pieszego.

• Realizacja nowych inwestycji na kondygnacjach podziemnych pod ostatnimi podwórzami kamienicy np. wielofunkcyjnej sali wystawowej – możliwa jest
wyłącznie przy zapewnieniu dodatkowej obsługi komunikacyjnej od strony 4. podwórka, na przedłużeniu ul. Lubelskiej. Przy planowaniu takich
przekształceń należy jednak pamiętać, że zagospodarowanie działek leżących na terenach kolejowych, jako że dla terenów zamkniętych nie podano
ustaleń planistycznych, wymaga zmiany obowiązującego MPZP lub zastosowania Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U 2018 poz. 1474) oraz niedawno przyjętej Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o
ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. 2018 poz. 1496).

• Przewidywane przekształcenia przy ul. Targowej – Skaryszewskiej – Lubelskiej powinny obejmować uzupełnienie pierzei ul. Skaryszewskiej i
wykształcenie typowych dla zabudowy śródmiejskiej kwartałów zabudowy mieszkaniowej. Przy realizacji funkcji usługowych w kamienicy przy Targowej
14 i ciągu komunikacyjnego od strony północnej, zaleca się zaadaptowanie zabytkowego budynku przy ul. Lubelskiej 33A na cele usług społecznych, np.
domu kultury, klubu osiedlowego, centrum aktywności lokalnej, lub nieuciążliwych usług komercyjnych, to jest np. gastronomii, wystawiennictwa itp. W
opracowaniu przyjęto również zastąpienie budynku biurowego o niskich walorach architektonicznych zabudową mieszkaniowo-usługową.

• Na działce 2/7, 2/8 możliwa jest budowa jednotraktowego biurowca, służącego zasłonięciu ślepej ściany kamienicy przy ul. Targowej 14. Przyjmuje się,

że obiekt obsługiwany będzie od strony ul. Targowej; jego realizacja może wymagać uzyskania odstępstw od niektórych przepisów budowlanych ale
wydaje się jak najbardziej możliwa.
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9. Propozycja wariantów zagospodarowania obiektu

Przeznacznie – funkcja powierzchni

Pow. komercyjne Powierzchnie przeznaczone dla lokali usługowych, agencji pozarządowych oraz pracowni artystycznych

Pow. mieszkalna oferowana w formule TBS Mieszkania oferowane w formule TBS

Pow. mieszkalna o funkcji społecznej Mieszkania opieki dziennej dla dzieci, placówka opiekuńcza, mieszkania wspomagane

Pow. aparthotelu Powierzchnia usługowa prowadzona przez TBS, wynajem krótkoterminowy 

Pow. pomocnicze w piwnicach
Powierzchnie związane z lokalami na parterze, pełniące funkcje pomocnicze / magazynowe dla pow. pracowni 

artystycznych, lokali usługowych

Dla lepszego zaprezentowania przewidywanych przestrzeni w budynku, podzielono powierzchnię użytkowa na cztery kategorie:

1. Pow. komercyjne
2. Pow. mieszkalna oferowana w formule TBS
3. Pow. mieszkalna o funkcji społecznej

4. Pow. Aparthotelu

Zgodnie ze statusem TBS, minimum 55% powierzchni użytkowej obiektu po przebudowie powinno być przeznaczone pod funkcję 

mieszkaniową, realizowana przez TBS. Aby poprawnie skalkulować spełnienie tego wskaźnika, należy zsumować znajdujące się w poniższej 
tabeli metraże pow. mieszkalnej oferowane w formule TBS z pow. mieszkalną o funkcji społecznej oraz aparthotelu. Tak zaprojektowana 
struktura powierzchni zapewnia realizację funkcji TBS i jest zgodna z wytycznymi MPZP.

Podejście do analizowanych wariantów
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Podejście do analizowanych wariantów

9. Propozycja wariantów zagospodarowania obiektu

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

Przeznacznie – funkcja powierzchni m2 % m2 % m2 %

Pow. komercyjne 1 306,98 23% 1 306,98 23% 1 306,98 23%

Pow. mieszkalna oferowana w formule TBS 1 545,63 27% 1 545,63 27% 1 545,63 27%

Pow. mieszkalna o funkcji społecznej 1 475,63 25% 0,00 0% 2 502,22 43%

Pow. aparthotelu 1 026,59 18% 2 502,22 43% 0,00 0%

Pow. piwnic 439,14 8% 439,14 8% 439,14 8%

RAZEM 5 793,96 5 793,96 5 793,96

Realizację inwestycji przeanalizowano pod kątem wskaźników finansowych przedsięwzięcia w trzech wariantach – w ramach prac 
rekomendowanym wariantem jest wariant 1, gdyż uwzględnia wyznaczone wcześniej cele i zasady, natomiast warianty 2 i 3 są wykazane na 
zasadzie teoretycznej i porównawczej.

1. Wariant 1 – wariant „umiarkowany”, obecne są zarówno funkcje komercyjne, jak również społeczne i aparthotelu

2. Wariant 2 – rezygnacja z funkcji społecznych na rzecz maksymalnego wykorzystania powierzchni na cele aparthotelu, z uwagi na jego 

największą rentowność 

3. Wariant 3 – wariant najbardziej „społeczny”, maksymalna powierzchnia dostępna dla funkcji „społecznych” a rezygnacja z powierzchni 

aparthotelu
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10. Wstępna analiza popytu na powierzchnię najmu

Komentarz

Zgodnie z Zamówieniem, wśród 

preferowanych rozważanych funkcji znajdują 

się:

• Lokale dla NGO
• Mieszkania na potrzeby rezydencji 

twórczych 

• Pracownie artystyczne 
• Mieszkania oferowane w formule TBS
• Mieszkania chronione (wspierane)
• Placówka opiekuńczo – wychowawcza

oraz

Powierzchnie komercyjne przeznaczone na 
wynajem pod usługi / biura. 

Bazując na tak ustalonych funkcjach, 

zaprojektowano trzy najbardziej 
perspektywiczne scenariusze 
zagospodarowania lokali. 

Funkcja powierzchni (podział %) Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

Pow. komercyjne 18% 18% 18%

Pow. TBS 31% 31% 31%

Pow. społeczne 30% 0% 51%

Pow. aparthotelu 21% 51% 0%

Popyt na dane funkcje 

Funkcja powierzchni Ocena popytu Profil najemcy
Oczekiwana 

stawka

Pow. komercyjne Usługi pierwszej potrzeby, sklepy 50 zł / m2

Pow. mieszkalna 
oferowana w formule TBS

Mieszkańcy z zarobkami poniżej 

określonego progu
25 zł/m2

Pow. mieszkalna o funkcji 
społecznej

Funkcje wspomagane, osoby na
terenie obszarów rewitalizacji

25 zł/m2

Pow. aparthotelu Turyści 150 zł / os / noc
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11. Analiza potencjalnych obszarów ryzyka niepowodzenia projektu i planów korygujących 

Opis ryzyka
Zakres 

odpowiedzialności

Szansa

wystąpienia

Wpływ ryzyka na 

przedsięwzięcie
Zabezpieczenie przed ryzykiem

Brak poparcia ze strony interesariuszy Miasto Warszawa /

TBS

Niskie Krytyczny Due diligence projektu.

Brak porozumienia przy podejmowaniu 

decyzji dotyczących procesu 

inwestycyjnego między Miastem a TBS

Miasto Warszawa /

TBS

Niskie Znaczny Zapewnienie pełnej kontroli nad planowaniem i realizacją inwestycji.

Opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i 

pozwoleń

organy 

administracyjne, 

Miasto Warszawa /

TBS

Wysokie Znaczny Wczesna koordynacja decyzji z odpowiednimi agendami.

Opóźnienia w realizacji budowy wykonawca Niskie Znaczny Odpowiednie zapisy zabezpieczające w umowie z wykonawcą.

Wzrost kosztów inwestycji wykonawca, Miasto 

Warszawa / TBS

Wysokie Znaczny Szczegółowa specyfikacja zapotrzebowania, umowa z wykonawcą,

potwierdzenie przez niezależny podmiot zewnętrzny (doradca), 

Budowa niezgodnie z oczekiwaniami 

(nieodpowiednia specyfikacja)

wykonawca, Miasto 

Warszawa / TBS

Średnie Krytyczny Szczegółowa specyfikacja zapotrzebowania, potwierdzenie przez 

niezależny podmiot zewnętrzny (doradca), 

Niezgodność z warunkami dotyczącymi 

ustalonych standardów wykonania robót

wykonawca Niskie Znaczny Szczegółowa specyfikacja zapotrzebowania, umowa z wykonawcą,

potwierdzenie przez niezależny podmiot zewnętrzny (doradca), 

Wystąpienie wad fizycznych wykonawca Niskie Znaczny Szczegółowa specyfikacja zapotrzebowania, potwierdzenie przez 

niezależny podmiot zewnętrzny(doradca), umowa z wykonawcą 

(gwarancja, rękojmie).

Źródło: PwC

Typ ryzyka Szansa wystąpienia
Wpływ ryzyka na 

przedsięwzięcie

Czas Wysokie Krytyczny

Koszt / przychód Średnie Znaczny

Jakość Niskie Ograniczony
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11. Analiza potencjalnych obszarów ryzyka niepowodzenia projektu i planów korygujących 

Opis ryzyka
Zakres 

odpowiedzialności

Szansa

wystąpienia

Wpływ ryzyka na 

przedsięwzięcie
Zabezpieczenie przed ryzykiem

Niekorzystny wpływ zmian rynkowych na 

realizację projektu ze względu na 

lokalizację Nieruchomości

Miasto Warszawa /

TBS

Niskie Znaczny Monitorowanie postępów realizacji konkurencyjnych projektów w 

zakresie planowanej daty dostarczenia, oferowanych stawek 

czynszu, stopnia komercjalizacji, współpraca z podmiotem 

zewnętrznym w ocenie wpływu bieżących zmian rynkowych na 

realizację projektu, ewentualną zmianę dotyczącą docelowej grupy 

najemców, oferty inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów

Zmiany demograficzne (spadająca liczba 

najemców)

zewnętrzne Średnie Znaczny Odpowiednio dobrana grupa odbiorców kampanii marketingowej, a 

tym samym grupa najemców

Wystąpienie zmian technologicznych w 

trakcie realizacji prac

Miasto Warszawa / 

TBS

Niskie Znaczny Szczegółowa specyfikacja zapotrzebowania.

Brak terminowych zgód odpowiednich 

organów Miasta Warszawy / TBS

Miasto Warszawa / 

TBS

Średnie Znaczny Dyscyplina decyzyjna organów miejskich i TBS oraz wsparcie ze 

strony władz, realistyczny harmonogram decyzji, ustalony plan 

komunikacji (w tym uwzględniający sposób eskalacji ryzyk)

Zmiany regulacji prawnych czynnik zewnętrzny Średnie Znaczny Współpraca z kancelarią prawną/doradcą podatkowym.

Ryzyka makroekonomiczne (możliwość 

wystąpienia kryzysu ekonomicznego 

mającego niekorzystny wpływ na 

możliwości finansowania)

czynnik zewnętrzny Średnie Znaczny Bieżące analizy ekonomiczno-finansowe przedsięwzięcia 

inwestycyjnego, weryfikacja biznes planów i dostosowywanie do 

sytuacji rynkowej. Współpraca z niezależnym doradcą biznesowym

Nadzwyczajne ryzyko społeczno –

polityczne (siły wyższe)

czynnik zewnętrzny Niskie Ograniczony Plany awaryjne.

Ubezpieczenia.

Źródło: PwC

Typ ryzyka Szansa wystąpienia
Wpływ ryzyka na 

przedsięwzięcie

Czas Wysokie Krytyczny

Koszt / przychód Średnie Znaczny

Jakość Niskie Ograniczony
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Załączniki 

FUNKCJA
Budynek 
frontowy

Oficyna 
1a

Oficyna 
1b

Oficyna 
1

Oficyna 
2a

Oficyna 
2b

Oficyna 
2

Oficyna 
3a

Oficyna 
3b

Oficyna 
3

Oficyna 
4a

Oficyna 
4b

Oficyna 
4

RAZEM REZERWA* SUMA

mieszkania 0,00 221,28 123,38 1 216,88 131,57 125,28 1 445,19 0,00 0,00 132,18 39,75 62,52 56,41 3 554,43 533,16 3 021,26

mieszkania w 
formule TBS

221,28 123,38 1 216,88 131,57 125,28 1 818,39 272,76 1 545,63

placówka 

opiekuńcza
579,02 579,02 86,85 492,16

opieka dzienna dla 
dzieci

132,18 39,75 62,52 56,41 290,86 43,63 247,23

m. wspomagane 866,17 866,17 129,93 736,24

pow. komercyjne 1 510,57 86,86 41,99 326,82 48,36 47,93 65,08 247,78 247,14 492,09 85,23 62,18 0,00 3 262,00 489,30 2 772,70

usługi 246,53 71,01 33,52 132,46 483,52 72,53 410,99

aparthotel 1 207,75 1 207,75 181,16 1 026,59

agencje 
pozarządowe

132,46 39,02 39,12 210,60 31,59 179,01

pracownie art. 196,58 191,55 355,10 65,05 35,22 843,50 126,53 716,98

pow. pomocnicze w 
piwnicy

56,29 15,85 8,47 61,90 9,34 8,81 65,08 51,20 55,59 136,99 20,18 26,96 516,63 77,49 439,14

pom. Techniczne i 
gosp. w piwnicy

56,29 15,85 8,47 61,90 9,34 8,81 65,08 51,20 55,59 136,99 20,18 26,96 516,63 77,49 439,14

* Rezerwa stanowiąca 15% istniejących powierzchni na cele komunikacji /szyby windowe, korytarze/ i instalacji 

** Wszystkie powyższe dane należy traktować jako wartości szacunkowe, możliwe do weryfikacji dopiero po wykonaniu pełnej koncepcji wielobranżowej, uzgodnionej z KZ i rzeczoznawcami 


