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kierunek Lubań

kierunek centrum
miasta

wiata rowerowa
(50 rowerów)

strefa rekreacji 
(miejsce na piknik 
i odpoczynek)

miejsca postojowe 
(24 samochody)

miejsce postojowe 
dla osoby z 
niepełnosprawnością

obszar rekomendowany 
do modernizacji w 
kolejnym etapie
(węzeł komunikacyjny)

strefa relaksu 
(wielopoziomowe 
platformy z zielenią)

strefa reprezentacyjna 
(wielofunkcyjny plac 
przed dworcem)

granica zakresu 
opracowania

przystanek dla 
autobusów i autokarów 
turystycznych 

peron kolejowy 

wiata na kontenery 
na odpady

taras na potrzeby 
gatronomii

proponowana 
stacja ładowania 
samochodów 
elektrycznych 
(2 stanowiska)  



Analiza obiektu:
     Budynek dawnego dworca PKP w Leśnej znajduje się w północnej części miasta, 
     przy ul. Baworowo 77. Najbliższa okolica stanowi istotny węzeł usługowo-komunikacyjny, 
     w którym znajdują się m. in. przystanki autobusowe, dyskont spożywczy, 
     liczne sklepy, ośrodek zdrowia i stacja paliw. Teren objęty jest obowiązującym 
     miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XVI/89/2015 
     Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 października 2015). Budynek ujęty jest      Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 października 2015). Budynek ujęty jest 
     w Gminnej Ewidencji Zabytków w zakresie ochrony konserwatorskiej.

Mocne strony obiektu:
    • eksponowana lokalizacja i ciekawa historia
    • duża ilość zachowanego detalu i oryginalnych elementów budynku
    • czytelny układ funkcjonalny
    • położenie przy głównym węźle komunikacyjnym w gminie

Słabe strony obiektu:Słabe strony obiektu:
    • zły stan techniczny i wizualny
    • brak czynnej funkcji komunikacyjnej w budynku
    • chaos przestrzenny i ubóstwo zieleni w najbliższym otoczeniu
    • ograniczenia spowodowane koniecznością dokonywania uzgodnień z PKP
    • ograniczenia spowodowane koniecznością zachowania funkcji mieszkalnej zgodnie
      z obowiązującym MPZP

Założenia projektowe:Założenia projektowe:
    • maksymalne ograniczenie ingerencji w oryginalną formę, detal i układ funkcjonalny
      budynku
    • rozdzielenie funkcjonalne poszczególnych stref wewnątrz budynku
    • strefa promocji produktu lokalnego: lokalizacja w najatrakcyjniejszej 
      architektonicznie części budynku oraz maksymalne otwarcie na zewnątrz,
      umożliwiające zachowanie ciągłości z placem przed budynkiem
    • strefa społeczno-dworcowa: uzupełnianie się funkcji społecznej i dworcowej     • strefa społeczno-dworcowa: uzupełnianie się funkcji społecznej i dworcowej 
      w jednej strefie budynku, z możliwością funkcjonowania strefy dworcowej 24/7,
      również przy zamkniętej strefie społecznej
    • strefa mieszkalna: zaprojektowanie lokali mieszkalnych w sposób umożliwiający
      rezygnację z funkcji mieszkalnej w przyszłości i zastąpienie jej funkcją biurową lub
      usługową
    • strefa usługowa: możliwość elastycznego kształtowania lokali usługowych oraz 
      maksymalne otwarcie na zewnątrz, umożliwiające zachowanie ciągłości z placem        maksymalne otwarcie na zewnątrz, umożliwiające zachowanie ciągłości z placem  
      przed budynkiem
    • plac przed budynkiem: różnorodność wzajemnie uzupełniających się funkcji 
      będących kontynuacją stref wewnątrz budynku, integracja z istniejącym węzłem 
      komunikacyjnym, uporządkowanie chaosu przestrzennego poprzez wprowadzenie  
      rytmu projektowanych elementów zagospodarowania terenu, zapewnienie 
      dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, możliwość wykorzystania 
      na potrzeby organizacji różnych wydarzeń      na potrzeby organizacji różnych wydarzeń
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Przekrój A-A
skala 1:250

Przekrój B-B
skala 1:250



Elewacja frontowa
skala 1:250

Elewacja tylna
skala 1:250

strefa rekreacyjna

strefa rekreacyjnastrefa peronowa

strefa reprezentacyjna strefa relaksacyjna
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- promocja produktu lokalnego
- miejsce odpoczynku turystów
  w cieniu drzew
- strefa piknikowa i zielona 
  przestrzeń dla mieszkańców

- podkreślenie reprezentacyjnego
  charakteru budynku
- wielofunkcyjna przestrzeń dla 
  organizacji wydarzeń w gminie
- przedłużenie istniejącego węzła 
  komunikacyjnego

- różnorodność kameralnyc
  przestrzeni do odpoczynku
- taras na potrzeby gastronomii 
  w strefie usługowej
- stworzenie zacisznego zakątka obok
  centrum wydarzeń w gminie

Plan sytuacyjny
skala 1:250

strefa relaksacyjnastrefa rekreacyjna strefa reprezentacyjna

dostępność połączona 
z  atrakcyjną formą 
architektoniczną 

oświetlenie w posadzce wiata na rowery 
z zielonym dachem 

elementy małej architektury 
z kameralną zieleniom

różnorodność przestrzeni poprzez 
zastosowanie platform z naturalnych 
materiałów z zieleniom

Nadanie istniejącemu drzewu rangi 
dominanty przestrzennej


