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1. Podstawa prawna, cel i przedmiot opracowania
1.1 Podstawa prawna
-

Umowa zawarta w dniu 9 marca 2018r. w Dąbrowie pomiędzy Gminą Dąbrowa
z siedzibą w Dąbrowie ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa, a Ireną NiedźwieckąFilipiak;

-

Ustawa z dnia 2

kwietnia 201

r. o zmianie niektorych ustaw w związku ze

wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774);
-

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134,
z późn. zm.);

-

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.);

-

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014
r. poz. 1

-

6 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2013 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U.
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).

1.2 Cel opracowania
Celem

niniejszego

opracowania

jest

wykonanie

Raportu

Krajobrazowego

dla miejscowości Dąbrowa, Gmina Dąbrowa, woj. Kujawsko-Pomorskie, składającego się z części
inwentaryzacyjnej, części analitycznej oraz część poświęconej wynikom i wnioskom.

1.3 Przedmiot i metodologia opracowania
Opracowanie wykonano na kilku etapach:.
Prace wstępne – polegające na zebraniu materiałów dotyczących obszaru opracowania –
opisowych,

bibliograficznych,

kartograficznych,

ikonograficznych

i

uzupełniających.

Wykorzystano opracowania udostępnione lub znajdujące się między innymi na stronach
internetowych BIP Urzędu Gminy Dąbrowa, a także materiały uzyskane, podczas spotkań, wizji
lokalnych i literatury dotyczącej przedmiotowej analizy.
Prace terenowe – opierające się na wizji lokalnej, sporządzeniu podstawowej dokumentacji
fotograficznej oraz wstępnym zidentyfikowaniu przemian komponentów krajobrazu wsi i jego
wyróżników. Inwentaryzacje terenowe przeprowadzono na przełomie marzec-kwiecień 2018 r.
Spotkania i dyskusje z mieszkańcami wsi i władzami lokalnymi – Przeprowadzono dwa
spotkania z mieszkańcami wsi. Pierwsze, wstępne podczas pierwszej wizyty we wsi w dniu 11
3
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marca 2018 r., drugie dyskusyjno-warsztatowe 12 kwietnia 2018 r. przy konsultacjach
społecznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Prace analityczne – analizy wyników inwentaryzacji i badań (na podstawie zebranych
materiałów oraz danych uzupełniających z inwentaryzacji terenowych) mające dać odpowiedź
dotyczącą stanu zachowania zasobów krajobrazowych, ich identyfikacji we wsi, skuteczności
ochrony, spójności kompozycyjnej poszczególnych grup oraz roli, jaką pełnią w miejscowości.
Określenie i waloryzacja wyróżników krajobrazu wsi, waloryzacja zespołów i podzespołów
funkcjonalno-krajobrazowych., a także najistotniejszych wnętrz krajobrazowych we wsi ze
szczególnym zwróceniem uwagi na centrum w kontekście przyszłej inwestycji - skrzyżowania
o ruchu okrężnym.
Podsumowanie i wnioski – na podstawie przeprowadzonych prac analityczno- waloryzacyjnych,
określono wnioski pod kątem najcenniejszych elementów krajobrazu – wyróżników, wytyczne
do kształtowania przestrzeni w poszczególnych podzespołach w celu budowania harmonijnego
krajobrazu całej miejscowości.
W niniejszym raporcie oparto się częściowo na opracowanych w 2017 r. „Rekomendacjach w
zakresie prowadzenia analiz krajobrazowych na potrzeby wyznaczania stref ochrony krajobrazu”
autorstwa Niedźwiecka-Filipiak I., Ozimek P., Akincza M., Kochel L., Krug D., Sobota M.,
Tokarczyk-Dorociak K (Stowarzyszenie polskich Architektów Krajobrazu SPAK) wykonanych na
zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

2. Słownik
Przyjęto następujące nieujęte w obowiązujących aktach prawnych definicje na potrzeby
niniejszego opracowania1:


Akcent - element krajobrazu wyróżniający się cechami indywidualnymi, oddziaływujący na
obserwatora, stanowiący widoczny punkt charakterystyczny lub orientacyjny w przestrzeni,
o mniejszej sile oddziaływania niż dominanta;



Dominanta - obiekt w krajobrazie o wiodącym oddziaływaniu wizualnym, silna forma
przestrzenna wertykalna lub horyzontalna (przestrzenna);



Ekspozycja bierna - określa jak i gdzie widoczny jest obiekt, element krajobrazu;



Ekspozycja czynna - określa, co widzi obserwator, użytkownik przestrzeni;

1

Na podstawie: Rekomendacje w zakresie prowadzenia analiz krajobrazowych na potrzeby wyznaczania
stref ochrony krajobrazu, 2017, Niedźwiecka-Filipiak I., Ozimek P., Akincza M., Kochel L., Krug D., Sobota
M., Tokarczyk-Dorociak K.
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Miejsca ekspozycji czynnej - miejsca w terenie o wysokich wartościach percepcji
widokowej krajobrazu. Są to głównie punkty, osie i ciągi widokowe;



Panorama/sylweta - rozległy widok rozpościerający się na obiekty naturalne i/lub
antropogeniczne o cechach indywidualnych mogące być wyróżnikiem krajobrazowym
konkretnej jednostki osadniczej lub terenu pozbawionego zabudowy (panorama o
charakterze przyrodniczym). Najczęściej jest widoczna z dalekiej perspektywy, często z dróg
dojazdowych lub punktów widokowych;



Reprezentant wyróżnika krajobrazu - powtarzalny element krajobrazu, który posiada
wszystkie cechy określonego wyróżnika krajobrazu. Reprezentant wyróżnika pojawia się w
tym

momencie,

gdy

określony

przez

ekspertów

wyróżnik

jest

elementem

charakterystycznym krajobrazu np. budynek o konstrukcji szachulcowej i wtedy tego typu
obiekty znajdujące się na analizowanym terenie będą reprezentantami tego wyróżnika (dla
wyróżników antropogenicznych/kulturowych) lub np. formacja skalna charakterystyczna
dla analizowanego obszaru (dla wyróżników przyrodniczych);


Ściana/zatrzymanie - jednolite płaszczyzny przeważnie prostopadłe do linii wzroku
obserwatora będące zamknięciem widoku. Mogą stanowić jego tło. Ściana/zatrzymanie
może, ale nie musi być elementem wnętrza krajobrazowego;



Wnętrze (krajobrazowe) - podstawowa jednostka strukturalno-kompozycyjna krajobrazu.
Jest to przestrzeń widoczna dla człowieka/obserwatora krajobrazu określona ścianami
(konkretnymi, obiektywnymi lub subiektywnymi), posiadająca zdefiniowaną płaszczyznę
poziomą oraz sklepienie. Wnętrza, ze względu na rodzaj elementów je budujących można
podzielić na urbanistyczne, ruralistyczne oraz przyrodnicze. W niniejszym opracowaniu
rozpatrywane są wnętrza o ścianach konkretnych lub obiektywnych;



Wyróżnik krajobrazu - to identyfikator służący określeniu zasobów poszczególnych
krajobrazów, w celu ich porównywania, ochrony i kształtowania. Jest to zestaw materialnych
i niematerialnych nośników cech charakterystycznych dla określonego krajobrazu, lub
których podstawą jest odmienność i/lub kontrastowość także w aspekcie unikatowości;



Wyróżnik materialny krajobrazu - zestaw materialnych elementów krajobrazu,
posiadających cechy charakterystyczne dla określonej jednostki krajobrazowej lub których
podstawą jest odmienność i/lub kontrastowość także w aspekcie unikatowości;



Zespół funkcjonalno-krajobrazowy/przyrodniczy - zespół elementów przestrzennych
naturalnych i/lub antropogenicznych połączonych ze sobą siecią powiązań i relacji. W
obrębie

zespołu

funkcjonalno-krajobrazowego/przyrodniczego

można

wyznaczyć

podzespoły. Przykłady: założenie pałacowo-parkowo-folwarczne z otoczeniem występujące
samodzielnie będzie stanowiło zespół funkcjonalno-krajobrazowy, a w przypadku, gdy
będzie położone w obrębie np. starego miasta wówczas będzie podzespołem a zespołem
5
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funkcjonalno-krajobrazowym będzie zespół starego miasta.

Zespołem przyrodniczym

będzie przykładowo las łęgowy w dolinie rzecznej z zachowaną strukturą i powiązaniami
ekosystemowymi, ekosystem torfowiskowy.
Poniżej kilka istotnych dla opracowania obowiązujących definicji ustawowych:
Ustawa z dnia 27 marca 2013 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)


krajobraz - należy przez to rozumieć postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą
elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania
czynników naturalnych lub działalności człowieka;



ład przestrzenny − należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które
tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno- -gospodarcze, środowiskowe,
kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 200 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 213 z późn. zm.)


oś widokowa - wyobrażalna prosta kierująca wzrok na charakterystyczne elementy
zagospodarowania terenu lub terenów;



punkt widokowy - miejsce lub punkt topograficznie wyniesiony w terenie, z którego
układ wizualny obszaru widzenia dla obserwatora jest szeroki i daleki;



ochrona krajobrazowa - zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu;



walory krajobrazowe -wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetycznowidokowe obszaru oraz związane z nimi rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody oraz
elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka.
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3. Inwentaryzacje
3.1 Położenie
Wieś Dąbrowa jest siedzibą gminy Dąbrowa położonej w woj. kujawsko-pomorskim.
Gmina Dąbrowa liczy 11, 051 ha, z czego 8% zajmuje obręb wsi Dąbrowa (BIP). Miejscowość jest
oddalona o 10 km na północ od miasta powiatowego Mogilno, zlokalizowana jest przy drodze
wojewódzkiej nr 2

do Bydgoszczy. Dąbrowa położona jest w obrębie regionu historyczno-

etnograficznego Pałuki, na pograniczu Kujaw i Wielkopolski. Na charakter krajobrazu wsi
wpływa jej geograficzne położenie na terenie polodowcowej moreny dennej (SUiKZP 2018).

Ryc. 1. Ukształtowanie terenu we wsi Dąbrowa. Teren lekko pofalowany charakterystyczny dla
moreny dennej

3.2 Historia
Nazwa wsi Dąbrowa to nazwa topograficzna od wyrazu dąbrowa = „las dębowy”. W XI
wieku we wsi był tu klasztor Benedyktynów. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1357 r.
Dambrowa, jako posiadłość Nałęczów (Rospond 198 ). Przed 1630 rokiem było tu osadnictwo
olęderskie. Podczas zaboru pruskiego Dąbrowa należała do powiatu mogileńskiego. Do połowy
XIX w. większość wsi mieszkańców była Polakami, jednak już w 1880 r. we wsi było 9 Polaków
i 2016 Niemców (Plan Odnowy… 2012-2025). Od 1877 roku nazwa miejscowości zmieniona jest
na Kaisersfelde.

7
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Liczba mieszkańców we wsi Dąbrowa wg SUiKZP (2018) wynosi 1111. Zabytki we wsi
Dąbrowa ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków:
1. Kościół p.w. NMP Królowej Polski,
2. Kościół poewangelicki,
3. Budynek dawnego dworca kolejowego, pocz. XX w. ul. Dworcowa nr 1,
4. Budynek mieszkalno-inwentarski, obora, pocz. XX w. , stodoła pocz. XX w. ul. Kasztanowa
nr 3,
5. Poczta, pocz. XX w., ul. Kasztanowa nr 15,
6. Dom, XIX/XX w, ul. Kasztanowa nr 24,
7. Obora, ok. 1910 r., nadbudowa 70. XX w., kuźnia, ul. Parkowa nr 1,
8. Dwór, ul. Parkowa nr2,
9. Magazyn, 1915 r., ul. Parkowa nr2,
10. Mleczarnia, pocz. XX w., ul. Szkolna nr 2,
11. Cmentarz rzymsko-katolicki.

4. Wyznaczenie i opis podzespołów i jednostek funkcjonalnokrajobrazowych
Przyjęto, że cała wieś z rozłogiem pól jest ruralistycznym zespołem funkcjonalnokrajobrazowym. Historycznie zabudowa miejscowości powstawała na kilku etapach, stąd jej
podział na kilka części różniących się między sobą charakterem zabudowy i jej układem
przestrzennym. Dodatkowo rozważano wielkość i układ pól uprawnych, ukształtowanie terenu
i naturalną granicę cieku Struga Foluska. Pozwoliło to na wydzielenie 12 podzespołów
funkcjonalno-krajobrazowych (Załącznik nr 1):


I – najstarsza część terenów zabudowanych wsi wraz z polami o drobnym podziale
do strugi Foluskiej;



II – zabudowa powstała po 19

roku wraz z terenem dawnego dworca i jego

zaplecza;


III; IV; V: VI, VII – pola uprawne;



VIII; IX; X; XI; XII – liniowa, luźna zabudowa wzdłuż 5 dróg położonych poza zwartą
strukturą wsi.

Dwa z podzespołów - I i II - tworzące główny trzon terenów zabudowanych miejscowości,
podzielono na jednostki funkcjonalno-krajobrazowe kierując się ich spójnością. W ten sposób
powstało 7 jednostek w granicach I podzespołu (a-g) i 7 w granicach II podzespołu
funkcjonalno-krajobrazowego (h-m) (Załącznik Nr 1).
8
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Celem podziału na wyżej wymienione podzespoły i jednostki funkcjonalno-krajobrazowe
było określenie w następnym kroku wyróżników krajobrazu, będących elementami
charakterystycznymi dla krajobrazu wsi Dąbrowa, a także tych, które są unikatowymi dla
danego podzespołu.

4.1 Opis jednostek funkcjonalno-krajobrazowych
I a Ulica Kasztanowa
Ulica Kasztanowa jest to wraz z założeniem pałacowo-folwarczno-parkowym najstarsza
część wsi Dąbrowa. Zabudowa tej ulicy to dominacja dawnych, czasem nadal funkcjonujących
zagród, z domem mieszkalnym przy ulicy najczęściej ustawionym do niej kalenicowo.
Linia zabudowy po obu stronach ulicy odsunięta jest od granic działek, dzięki czemu
istnieje możliwość zagospodarowania przedogródków na poszczególnych posesjach. Większość
działek posiada ogrodzenie z bramą i furtką od strony drogi, wykonanych z różnych materiałów
Znajduje się tu większość obiektów o funkcji usługowej i użyteczności publicznej: apteka, pub, 2
sklepy spożywcze, sklep z artykułami przemysłowymi, poczta, urząd gminy, remiza strażacka,
kwiaciarnia
Nazwa ulicy wskazuje na dominację kasztanowców przy niej, jednak obecnie znajdują się
tu jedynie pojedyncze egzemplarze tych drzew, w tym wyeksponowany okaz na jej początku
przy krzyżu i kilka na cmentarzu. Przy wyjeździe ze wsi w stronę Mierocina zlokalizowany jest
cmentarz, który wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

Ryc. 2. Widok na ulicę Kasztanową z lotu ptaka (Ia) Źródło: Urząd gminy Dąbrowa

9
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Ryc. 3. Zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa

Ryc. 4. Widok na Urząd Gminy i pocztę

Ryc. 5. Zieleń zimozielona na ul. Kasztanowej

Ryc. 6. Zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa na ul.
Kasztanowej

I b pola uprawne
W tej jednostce występuje odmienny podział pól od układu wielkoprzestrzennego,
dominującego w rozłogu pól całej wsi - ze względu na pasmowy charakter wąskich podziałów.
Jej granicą jest od południa zabudowa a od północy rzeka Struga Foluska.
I c zabudowa ulicy Cichej
Współczesny fragment wsi Dąbrowa. Brak spójności pomiędzy zabudową i
zagospodarowaniem posesji. Brak zieleni wysokiej i liściastej. Ulica kończy się otwarciem
widokowym na otoczenie terenów zabudowanych wsi.

Ryc. 7. Zabudowa przy ulicy Cichej. Brak zieleni liściastej, wysokiej

10
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I d fragment ulicy Bydgoskiej
to jednostka zawierająca kilka zagród i budynków jednorodzinnych przy ulicy Bydgoskiej
I e część starszej zabudowy przy ulicy Szkolnej i centrum do ul. Mogileńskiej
Początek ulicy od strony centrum wsi to część zabudowy, która powstała przed 19

r.

Są to dwie zagrody, dawna mleczarnia i tzw. "dom listonoszy". Do tej jednostki należy także
centrum wsi z placem centralnym, na którym znajduje się pomnik niepodległości, przystanek
autobusowy z wiatą, dawniej była gospoda, a obok „dom weterynarzy”.

Ryc. 8. Początek ul. Szkolnej

Ryc. 9. Plac centralny

Ryc. 10. Budynek dawnej gospody

I f założenie pałacowo-parkowo-folwarczne ze stawem
I g i II h fragmenty niezabudowanego terenu przy ul. Pałuckiej
II i ulica Wiśniowa
Zabudowa ulicy powstała w drugiej połowie XX wieku (lata 70.). Są to w większości
budynki jednokondygnacyjne z użytkowym poddaszem, kryte dwuspadowym, naczółkowym
dachem, charakterystyczna ze względu na czytelny układ podobnych do siebie budynków.
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Ryc. 11. Jednorodna zabudowa przy ulicy Wiśniowej

II j Część ulicy Szkolnej, ul. Słoneczna i jedna strona ulicy Dworcowej
W dalszej części ulicy Szkolnej zabudowa powstawała od 19

roku, co znajduje

odzwierciedlenie w formie budynków i ich wykończeniu. Część to budynki mieszkalne mające
kształt typowej "kostki", ze znajdującymi się za nimi niewielkimi budynkami gospodarczymi.
Wzdłuż ulicy posadzona jest aleja lip, częściowo z ubytkami. Ze względu na charakter zabudowy
włączono tę część ulicy do jednostki II j, w której jest ulica Słoneczną i Dworcową z podobną
zabudową jednorodzinną z dominacją form „kostek” poprzeplatanych budynkami.

Ryc. 12. Część ul. Szkolnej z zabudowa typu
„kostka”

Ryc. 13. Zabudowa mieszkaniowa na ul, Słonecznej
w formie typowej dla lat 70. XX wieku „kostki”

Ryc. 14. Domy jednorodzinne na ulicy Dworcowej
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II k dawne torowisko kolejowe z budynkiem i otoczeniem dworca
II l tereny pokolejowe - magazyny
II ł zabudowa wielorodzinna przy ulicy Sportowej
Ta jednostka zawiera osiedle bloków mieszkalnych po PGR. Mankamentem jest bardzo
zróżnicowana kolorystyka elewacji budynków i dominująca zieleń zimozielona. Powoduje to
odczucie chaosu we wnętrzu ulicy i braku nawiązania do tradycyjnego charakteru wiejskiego
krajobrazu.

Ryc. 15. Zabudowa wielorodzinna po PGR – czterorodzinne bloki przy ul. Sportowej

II m tereny sportowe, boisko

13
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5. Analizy wnętrz krajobrazowych, punktów i ciągów widokowych,
przedpoli widokowych oraz wyróżników krajobrazu wsi
Analizy wnętrz krajobrazowych, punktów i ciągów widokowych podzielono na części.
1. Pierwsza dotyczyła określenia wnętrz krajobrazowych w postaci pustych przestrzeni
wewnątrz terenów zabudowanych ze szczególnym zwróceniem uwagi na I i II podzespół
funkcjonalno-krajobrazowy. Nie rozpatrywano w tej części wnętrz ulic, z wyjątkiem ulicy
Dworcowej ze względu na dużą szerokość powstałego przy niej wnętrza krajobrazowego
spowodowaną wizualnym włączeniem terenów pokolejowych (dawnego torowiska) w jej
przestrzeń. Następnie przeanalizowano poszczególne wnętrza pod względem funkcji i powiązań
pomiędzy nimi, a także ich znaczenia dla krajobrazu wsi.
2. Analiza lokalizacji widoczności i powiązań wyróżników krajobrazu wsi
3. Analiza krajobrazowa pod kątem dominant, punktów i ciągów widokowych,
atrakcyjnych otwarć widokowych z wnętrza wsi na otoczenie, ekspozycji czynnej i biernej
wyróżników oraz powiązań pomiędzy nimi.
. Analizy wnętrz ulic oraz placów w poszczególnych jednostkach funkcjonalnokrajobrazowych.

5.1 Analiza wnętrz krajobrazowych we wsi (pustych przestrzeni wewnątrz

terenów zabudowanych )(załącznik nr 2)
Określono 1 wnętrz krajobrazowych w I i II podzespole funkcjonalno-krajobrazowym, z
których 9 ma zamknięty charakter (wnętrza nr 2, ,6,7,8,10,11,12,1 ), a

jest częściowo

otwartych (wnętrza nr 1,3, ,9,13). Ściany tych wnętrz utworzone są z zabudowy, a także zieleni
wysokiej w postaci drzew lub krzewów, m.in. parkowych. Wnętrza te pokazano na schemacie
(załącznik nr 2).
Ze względu na rolę, jaką odgrywają we wsi poszczególne wnętrza przyjęto ich cztery
kategorie: 5


Przyrodnicza (wnętrza nr 1,2,3, , ,7,9,11,13);



Przyrodniczo-rekreacyjna (wnętrze 7a);



Sportowo-rekreacyjna (wnętrza nr 12, 1 );



Wnętrza powiązane z obiektami użyteczności publicznej (wnętrza nr 6,7b,8, 10).

Następnie przeanalizowano ich powiązania i znaczenie dla krajobrazu wsi, w celu
określenia wytycznych, co do zachowania, czy zmiany ich zagospodarowania.
Wnioski (Załącznik nr 3):
We wnętrzu nr 1 - sugeruje się, ażeby wygospodarować przestrzeń przy dawnym
dworcu kolejowym i nadać jej funkcję wnętrza powiązanego z obiektem użyteczności publicznej
(np. gastronomia, wypożyczalnia rowerów itp.), jako przystanek przy trasie rowerowej na
14

Raport krajobrazowy dla miejscowości Dąbrowa - 2018

dawnym nasypie kolejowym. Należy zwrócić uwagę na podkreślenie ścian wnętrza zielenią
wysoką liściastą i krzewami. Nie stosować zieleni zimozielonej, szczególnie, jako szpalerów.
Wnętrze nr 2, i 6 - sugerowane zachowanie i nadanie funkcji przyrodniczo-rekreacyjnej
oraz ich powiązanie widokowe, a jeśli będzie to możliwe także powiązanie komunikacyjne dalej
z 7b i 8..
Wnętrze nr 11, 12 – w miarę możliwości zachowanie i nadanie funkcji przyrodniczo
rekreacyjnej.
Wnętrze nr 7b i 13 - nadanie funkcji wnętrz powiązanych z obiektami użyteczności
publicznej, np. wprowadzenie pomiędzy nimi budynku o funkcji gastronomicznej, handlowej itp.
Wnętrze nr 3 - możliwe wprowadzenie zabudowy w układzie podobnym do ul.
Wiśniowej z zachowaniem otwarcia widokowego na otoczenie wsi.
Wnętrze nr

- możliwe wprowadzenie zabudowy z uwzględnieniem analiz panoram ze

względu na otwarcie w kierunku wsi Mokre.
Wnętrze nr 8 i 10 14 - zachowanie kategorii z uwzględnieniem bioróżnorodności
Wnętrze nr 9 - w miarę możliwości wprowadzenie funkcji przyrodniczo-rekreacyjnej
Uwaga – we wszystkich wnętrzach należy zwracać uwagę na zachowanie jak największej
powierzchni biologicznie czynnej, z bioróżnorodnością. W nasadzeniach unikać zieleni
zimozielonej, zwracać uwagę na gatunki rodzime.

5.2 Analiza wyróżników krajobrazu wsi Dabrowa (załącznik nr 4,5,6)
5.2.1

Wprowadzenie
Wyróżniki krajobrazu wsi Dąbrowa przyjęto wg schematu pokazanego na ryc. 16

Ryc. 16. Schemat rodzajów wyróżników materialnych będących wytworami natury lub człowieka
Źródło: Niedźwiecka-Filipiak i inni 2018.
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Ich określenie było istotne z tego względu, że pozwalają one na identyfikację danego
miejsca i jego rozpoznanie. Można, zatem określić, że urzeczywistniają się dopiero wtedy, gdy
człowiek zaczyna postrzegać elementy krajobrazu będące zbiorem jego wyróżników.
W związku z powyższym sprecyzowanie wyróżników jest istotne, aby prawidłowo
kształtować krajobraz wsi z ich kontynuacją i uwzględnieniem. Mogą one także stanowić
inspiracje do kreowania nowego wizerunku danej miejscowości. W przypadku tych, które tego
wymagają ważne jest uwzględnienie ich odpowiedniej ekspozycji wizualnej, w tym: przedpoli
ekspozycji, osi widokowych i punktów widokowych.
Oceny wyróżników dokonywano wg następujących kryteriów: ranga, fizjonomia, rola w
krajobrazie i poziom percepcji.
Ranga - 1 lub 2 punkty w zależności od skali oddziaływania (unikatowy) i częstości
występowania reprezentantów (charakterystyczny).
● charakterystyczny: dla zespołu - 1 pkt.; dla regionu - 2 pkt.;
● unikatowy: w skali regionu - 1 pkt.; w skali ponadregionalnej - 2 pkt.
Fizjonomia - 1 lub 2 punkty w zależności od stopnia reprezentatywności cech
charakterystycznych,

a

także

stopnia

modyfikacji/degradacji

ocenianego

wyróżnika

(charakterystyczny, unikatowy). Dotyczy wszystkich kategorii wyróżników. Obiekty oceniane są
całościowo (tworzywo/konstrukcja, forma, detal).
Dla tego kryterium przyjęto generalną zasadę oceny dla wszystkich wyróżników/
reprezentantów wyróżników:
●

Obiekt reprezentuje dwie lub trzy z przyjętych cech (tworzywo/konstrukcja,
forma, detal), a w przypadku obiektów historycznych (obiekty budowlane) i
przyrodniczych zmian nie ma lub są one nieznaczne - 2 pkt.;

●

Wszystkie pozostałe obiekty zakwalifikowane jako wyróżniki - 1 pkt.

Rola w krajobrazie - oceny dokonuje się przyznając 1 lub 2 punkty w zależności od skali
obiektu w odniesieniu do otoczenia. Obiekt może pełnić w niektórych przypadkach dwie role
np.: ściana skalna może być dominantą i jednocześnie ścianą/zamknięciem, staw może tworzyć
wnętrze i być dominantą.
Wyróżniki strukturalne także pełnią rolę w krajobrazie i są pod tym względem oceniane,
np.: panorama może być ścianą/zamknięciem, układ pól - akcentem.
Ruralistyczne/urbanistyczne układy przestrzenne należy zakwalifikować umownie jako
wnętrze.
Przyjęto następującą ocenę:
●

dominanta - 2 pkt., akcent 1 pkt,

●

wnętrze 2 pkt., ściana/zatrzymanie 1 pkt.

Poziomy percepcji - Podstawą są trzy poziomy stopniujące (Bohm 2016): 1.
sensoryczno-motoryczny,

2.

znaczeniowo-czynnościowy

i

3.

znaczeniowo-symboliczny.
16
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Założono, że postrzegania wyróżników/reprezentantów wyróżników dotyczy poziom drugiego i
trzeciego, gdyż obiekty te mają z definicji znaczenie dla danego krajobrazu. Do tabeli oceny
wpisywano zatem 1 pkt dla poziomu drugiego i 2 pkt dla poziomu trzeciego.
Po zakończonej weryfikacji wyróżników/reprezentantów wyróżników i ich ocenie
zsumowano wszystkie punkty przyznane poszczególnemu wyróżnikom w celu określenia ich
wagi. Każdy z nich mógł mieć minimalnie pkt. a maksymalnie 10 pkt.
Przyjęto następującą klasyfikację i określenie wag:

5.2.2

●

Waga I - 4 do 6 pkt;

●

Waga II - 7 do 8 pkt;

●

Waga III - 9 do 10 pkt.

Analiza wyróżników krajobrazu
Inwentaryzację wyróżników krajobrazu wsi Dąbrowa zawarto w tabeli nr 1 (załącznik

nr4)., natomiast ich ocenę w tabeli nr 2 (załącznik nr ), a lokalizację pokazano na mapie –
(załącznik nr 6)
Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne z fotografiami poszczególnych wyróżników w
układzie i podziale zgodnym z przyjętym w tabeli.

5.2.2.1 Elementy przyrodnicze
Abiotyczne:
Wody powierzchniowe, w tym cieki, zbiorniki wodne [W]
W granicach administracyjnych miejscowości Dąbrowa znajdują się liczne różnej wielkości
zbiorniki wodne (oczka wodne), część z nich jest tylko czasowo zapełnionych wodą. Stanowią
one cenny ekologicznie i atrakcyjny wizualnie element krajobrazu wsi. Podobnie istotnym pod
względem elementem krajobrazu wsi Dąbrowa jest przepływająca od północnej strony Struga
Foluska.

Ryc. 17. Wyróżnik (1) Staw przy założeniu
pałacowo-parkowym (prywatny)

Ryc. 18. Wyróżnik (3) struga Foluska
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Ryc. 19. Wyróżnik (2) oczko wodne2 przy Strudze
Foluskiej

Ryc. 20. Wyróżnik (2) oczko wodne przy wjeździe
od Mogilna

Biotyczne:
Zieleń komponowana przez człowieka[Z]

Ryc. 21. Wyróżnik (4) park podworski

Ryc. 22. Wyróżnik (5/1) aleja lip ul. Lipowa

Ryc. 23. Wyróżnik (5/2) aleja lip ul. Szkolna

Ryc. 24. Wyróżnik (5/3) aleja mieszana wjazd od
Mierucina

2

Małym zbiornikom wodnym (oczkom wodnym) nadano rangę wyróżnika (jako elementu charakterystycznego,
powtarzalnego) zaznaczono także reprezentantów tego wyróżnika na mapie (Zał. nr 6) jednak nie nadawano im
indywidualnej numeracji ze względu na zmienność i bywa, że czasowy charakter.
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Ryc. 25. Wyróżnik (5/4) aleja mieszana wjazd od
Mogilna

Ryc. 26. Wyróżnik (6) cmentarz

Szata roślinna, np. pojedyncze okazy lub grupy drzew, czy zakrzewień [R] i inne np.
fauna [I]

Ryc. 27. Wyróżnik (7) kasztanowiec wraz z
krzyżem

Ryc. 28. Wyróżnik (8) klon jawor - pomnik
przyrody w parku

Ryc. 29. Wyróżnik (9) grupa drzew przy drugim
„pałacu, ul. Kasztanowa 24. Miejsce cenne
przyrodniczo, zwiększające bioróżnorodność

Ryc. 30. Wyróżnik (10) bydło Hecka ul. Pałucka 2.
Rasa rzadko spotykana w Polsce, nawiązująca do
odtworzenia turów.
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5.2.2.2 Obiekty budowlane
Budynki (B1)

Ryc. 31. Wyróżnik (11) pałac/dziś dom opieki
społecznej i przedszkole ul. Parkowa 2

Ryc. 32. Wyróżnik (12) kuźnia z murem bramą ul.
Parkowa 1. Część dawnego folwarku

Ryc. 33. Wyróżnik (13)kościół p.w. NMP Królowej
Polski

Ryc. 34. Wyróżnik (14) plebania / dziś apteka ul.
Lipowa 1

Ryc. 35. Wyróżnik (15) kościół ewangelickoaugsburski

Ryc. 36. Wyróżnik (16) stodoła ul. Kasztanowa 3
widok od ul Bydgoskiej. Bryła stanowi
horyzontalną dominantę ze względu na swą
kubaturę i kolor ścian
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Ryc. 37. Wyróżnik (17) Budynek poczty ul. Kasztanowa 15

Budynki mieszkalne

Ryc. 38. a) b) c) d) Reprezentanci wyróżnika (18) mieszkalny z dachem dwuspadowym „mały”. Budynek
jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, kryty dwuspadowym dachem. W ścianie frontowej dwa
kwadratowe dwudzielne okna. Najczęściej kalenicowo ustawiony do ulicy
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Ryc. 39. a) b) c) d) Reprezentanci wyróżnika (19) mieszkalny z dachem dwuspadowym „duży”. Budynek
jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, często ścianką kolankową

Ryc. 40. Wyróżnik (20) Dom mieszkalny ul.
Kasztanowa 24 wpisany do ewidencji zabytków,
nazywany przez mieszkańców „pałacem”

Ryc. 41. Wyróżnik (21) dom mieszkalny ul.
Kasztanowa 28, unikatowe zdobnictwo z
czerwonej cegły, powtarzające się także na
budynku gospodarczym

Ryc. 42. Wyróżnik (22) dom ‘weterynarzy” ul.
Centralna 3

Ryc. 43. Wyróżnik (23) dom „listonoszy” ul.
Szkolna 1
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Ryc. 44. Wyróżnik (24) dom mieszkalny z dachem
dwuspadowym z naczółkiem, ul. Wiśniowa

Ryc. 45. Wyróżnik (24) dom mieszkalny z
dachem dwuspadowym z naczółkiem i lukarną,
ul. Wiśniowa

Budynki różne

Ryc. 46. Wyróżnik (25) dawna mleczarnia ul.
Szkolna 2

Ryc. 47. Wyróżnik (26) dawny dworzec z
poczekalnią, ul. Dworcowa

Ryc. 48. Wyróżnik (27) magazyn za dworcem
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Budowle [B2] i mała architektura [B3]

Ryc. 49. Wyróżnik (28) dawne torowisko

Ryc. 50. Wyróżnik (29) relikty bruku

Ryc. 51. Wyróżnik (30) pomnik niepodległości
na placu centralnym

Ryc. 52. Wyróżnik (31) kapliczki na drzewach
alejowych przy ul. Lipowej

5.2.2.3 Struktura/ układ przestrzenny

Ryc. 53. Wyróżnik (32) ulica Kasztanowa, ze
względu na zachowany układ przestrzenny
zabudowy

Ryc. 54. Wyróżnik (33) osiedle ul. Wiśniowa, z
powodu jednorodnej zabudowy w czytelnym,
uporządkowanym układzie przestrzennym
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Ryc. 55. Wyróżnik (34) osiedle ul. Sportowa. Ład
przestrzenny będący wynikiem uporządkowanego
układu 7 jednakowych budynków
wielorodzinnych (4 rodziny)

Ryc. 56. Wyróżnik (35) Dawne założenie
pałacowo-parkowe z folwarkiem

Ryc. 57. Wyróżnik (36)zagroda ul. Kasztanowa

Ryc. 58. Wyróżnik (36) zagroda

Panoramy wjazdowe

Ryc. 59. Wyróżnik (37) Panorama wjazdowa do wsi
od Mokrego

Ryc. 60. Wyróżnik (38) panorama wjazdowa do
wsi widoczna z drogi polnej na Mokre (od
cmentarza)

Ryc. 61. Wyróżnik (39) Panorama wjazdowa do wsi
od Mogilna

Ryc. 62. Wyróżnik (40) panorama wsi z bocznego
wjazdu od Mierucina
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Wnioski :


Na

ulicy Kasztanowej występuje

najwięcej powiązań widokowych

pomiędzy

reprezentantami wyróżnika nr 18 i 19 – dom mieszkalny. Należy to kontynuować przy
modernizacjach starych obiektów i wstawianiu nowych, aby utrzymać specyfikę ulicy.


Największą wagę otrzymały w ocenie następujące wyróżniki krajobrazu wsi z grupy
obiekty budowlane:, pałac, jako obiekt, a także całe założenie pałacowo-parkowofolwarczne, również oba kościoły. Należy w przyszłych działaniach inwestycyjnych
zadbać o ich ekspozycje wizualną i przedpole widokowe.



Istotne dla krajobrazu wsi Dąbrowa są również wyróżniki przyrodnicze: drzewo klonjawor w parku (pomnik przyrody), staw w centrum wsi, park podworski, cmentarz.
Ostatnie trzy obiekty wymagają odpowiedniego projektu zagospodarowania i zadbania
nie tylko o stan istniejący, ale również o przyszłe ich zagospodarowanie, natomiast
pierwszy wymaga odpowiedniej ekspozycji.



Przynależność wyróżników krajobrazu wsi do panoram podnosi ich rangę. Z tego
względu należy dbać o widoczność wyróżników w panoramach przy przyszłych
działaniach inwestycyjnych.



Sugeruje się wprowadzenie nasadzeń w miarę możliwości drzew adekwatnych do nazw
ulic: np. kasztanowców przy ul. Kasztanowej, wiśni przy ul. Wiśniowej, a przy ul
Słonecznej roślinności o dominującym żółtym kolorze kwiatów.
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5.3 Analiza punktów i osi widokowych (załącznik nr 7)
Na mapie wysokościowej (hipsometrii) pokazano następujące elementy:
1. Dominanty,
2. Punkty widokowe zewnętrzne (na wieś). Widoczne sylwety wsi, atrakcyjne
panoramy wjazdowe do wsi (wyróżniki 37-40),
3. Punkty widokowe wewnętrzne (otwarcia widokowe na zewnątrz miejscowości i
powiązania z dominantami.
Analiza ta miała na celu określenie powiązań widokowych, a w konsekwencji przedpoli
widokowych i miejsc, które są istotne dla krajobrazu Dąbrowy.

Ryc. 63. Otwarcie widokowe od cmentarza

Ryc. 64. Otwarcie widokowe na kościół z ulicy
Kasztanowej

Ryc. 65. Oś widokowa na ruinę kościoła z ulicy
Słonecznej

Ryc. 66. Otwarcie widokowe na zewnątrz wsi z
ulicy Kasztanowej

Wnioski (załącznik nr 7):


Należy objąć ochroną przedpole widokowe dla panoramy wjazdowej od strony
Mogilna z dominantą, jaką stanowi wieża kościoła p.w. NMP Królowej Polski



Należy zwrócić szczególną uwagę na kształtowanie form zabudowy wchodzącej
w skład panoramy wjazdowej od strony Mokrego. Dotyczy zabudowy wzdłuż
ulicy Pałuckiej



W miarę możliwości zachować otwarcia widokowe na zewnątrz miejscowości.
Dotyczy to szczególnie ulicy Kasztanowej
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5.4 Analiza krajobrazowa wnętrz ulic
5.4.1

Wprowadzenie
Kolejna analiza dotyczyła wnętrz krajobrazowych we wsi jakimi są ulice. Rozpatrywano

je analizując uporządkowanie i spójność elementów składowych ścian i płaszczyzny poziomej
(podłogi) a także elementów wolnostojących (ryc.67).

Ryc. 67. Schemat elementów wnętrza krajobrazowego wsi na przykładzie wnętrza ulicy wiejskiej 3

5.4.2

Analiza wnętrza ulicy Kasztanowej
Wnętrze 1

Ryc. 68. Widok ulicy Kasztanowej w stronę
cmentarza

Ryc. 69. Analiza. Widoczne czytelne ściany i
zamknięcie ulicy drzewami z cmentarza i
będącymi początkiem alei. Strzałki wskazują
elementy negatywne

Analizowany fragment ulicy Kasztanowej jest wnętrzem o uporządkowanych ścianach.
Po lewej stronie możliwe nasadzenia kasztanowców.
Mankamenty:

3



Betonowe ogrodzenie, połączone ze szpalerem zieleni zimozielonej;



Zły stan techniczny nawierzchni ulicy.

Źródło: Niedźwiecka-Filipiak I., 2015, Walory miejscowości tworzywem Sieci Najciekawszych Wsi, s.48
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Wnętrze 2

Ryc. 70. Widok środkowej części ulicy Kasztanowej

Ryc. 71. Analiza. Brak spójności ściany po prawej
stronie, będący wynikiem obcej formy budynku,
braku zieleni wysokiej liściastej napowietrzną
linią energetyczną. Zamknięcie ulicy stanowi
budynek mieszkalny nr 3

Pozytywnym fragmentem tego wnętrza jest zakończenie ulicy z widocznymi drzewami
liściastymi i tradycyjnym budynkiem mieszkalnym (wyróżnik nr 19). Jest on widoczny z całego
ciągu ulicy, stąd jego forma jest istotna i konieczne jest zwrócenie uwagi, aby przy ewentualnych
remontach i modernizacjach nie zmienić jego zewnętrznego wyglądu i usytuowania.
Pozytywnym działaniem mogłoby być nasadzenie pnączy zakrywających betonowe
ogrodzenie lub krzewów liściastych.
Mankamenty:


Napowietrzna linia energetyczna uniemożliwiająca nasadzenia drzew;



Betonowe ogrodzenie ze szpalerem zieleni zimozielonej;



Budynek jednorodzinny odbiegający formą (kostka) od dominującej po tej stronie ulicy
formy budynków krytych dwuspadowym dachem. Przy tym brak zieleni wysokiej przy
nim.

29

Raport krajobrazowy dla miejscowości Dąbrowa - 2018

Wnętrze nr 3

Ryc. 72. Widok budynek wielorodzinny i dawną
szkołę. W tle urząd gminy.

Ryc. 73. Analiza. Widoczne surowe, geometryczne
formy budynków, które nie są
charakterystycznymi dla ulicy Kasztanowej. Niska
zieleń i drzewo iglaste nie jest tego w stanie
zrównoważyć

Ta część pierzei ulicy Kasztanowej odbiega od jej tradycyjnego charakteru. Silne formy
budynków w formie prostopadłościanów narzucają odczucie surowości wnętrza. Do rozważenia
posadzenie kasztanowca.
Mankamenty:

5.4.3

Zbyt niska zieleń w otoczeniu budynków.

Analiza wnętrza ulicy Dworcowej
Wnętrze 4

Ryc. 74. Widok na ulicę Dworcową w kierunku
połączenia z ulicą Pałucką

Ryc. 75. Analiza. Wnętrze z jednej strony otwarte, z
drugiej bez wyraźnej ściany

Ten fragment ulicy dworcowej jest obecnie wnętrzem półotwartym, ze względu na pustą
przestrzeń z jednej strony ulicy. Wolna przestrzeń pomiędzy rowem i ogrodzeniami
Mankamenty:


Zbyt duża różnorodność kolorystyczna i materiałowa ogrodzeń;



Rytm narzucony przez napowietrzną linię energetyczną;



Brak zieleni za rowem np. krzewów;



Ekspozycja pojemnika z powodu braku w jego otoczeniu np. zieleni.
30

Raport krajobrazowy dla miejscowości Dąbrowa - 2018

Wnętrze 5

Ryc. 76. Widok na ulicę dworcową w jej centralnej
części

Ryc. 77. Analiza. Duże nasycenie zielenią , która
tworzy ściany tego wnętrza

Analizowane wnętrze ma ściany z zieleni wysokiej i krzewów głównie liściastych.
Niewidoczne, lub nieagresywne ogrodzenia nie tworzą do tych ścian konkurencji.
Mankamenty:


Duża ilość słupów i przewodów trakcji elektrycznej;



Szpaler „iglaków” widoczny za ogrodzeniem.

Wnętrze 6

Ryc. 78. Ulica Dworcowa, wnętrze/plac przy dawnym budynku dworca kolejowego

Ryc. 79. Analiza. Jedna ze ścian utworzona z zieleni wysokiej liściastej, w drugiej dominuje zieleń
zimozielona i budynki

Analizowane wnętrze jest wnętrzem szerokim. Z jednej strony jego ścianę tworzą
wysokie drzewa liściaste, z drugiej ściana utworzona jest ze szpaleru krzewów i drzew iglastych.
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Na jej odbiór wpływają pozytywnie ogrodzenia z przęsłami drewnianymi. Akcentem,
pozytywnym elementem wolnostojącym jest drzewo liściaste widoczne po lewej stronie kadru.
Zamknięciem osi ulicy jest budynek, którego forma, kolorystyka i otoczenie jest istotna ze
względu na jej widoczność z całego ciągu ulicy.
Mankamenty:


Duża ilość widocznej infrastruktury związanej z siecią energetyczną;



Brak zagospodarowania terenu przy budynku dworca;



Dominująca zieleń iglasta w zagospodarowaniu przedogródków domów
mieszkalnych.

5.4.4

Analiza wnętrza ulicy Słonecznej

Wnętrze 7

Ryc. 80. Widok na ulicę Słoneczną w kierunku ulicy
Szkolnej

Ryc. 81. Analiza. Widoczny brak zieleni liściastej –
wysokiej w otoczeniu budynków

Zabudowa tej części ulicy jest spójna i składa się z budynków mieszkalnych o formie
typowych dla lat 60-80 XX w. „kostek”. Niewielkie przedogródki zagospodarowane są
najczęściej jako trawnik z zielenią iglastą.
Mankamenty:


Jak w wielu miejscach we wsi widoczna napowietrzna linia elektryczna, która często
uniemożliwia nasadzenia drzew wzdłuż ulicy;



Dominacja zieleni zimozielonej w zagospodarowaniu przedogródków przy domach
mieszkalnych;



Brak zieleni wysokiej liściastej i krzewów.
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5.4.5

Analiza wnętrz ulicy szkolnej
Wnętrze 8

Ryc. 82. Widok na wnętrze ulicy szkolnej w
kierunku centrum wsi

Ryc. 83. Analiza. Aleja lip tworzy pierwsze ściany
wnętrza ulicy, i jej sklepienie

Wnętrze ulicy tworzą po pierwsze ściany i sklepienie powstałe z drzew tworzących aleję lip.
Dzięki temu widoczne za nimi białe ogrodzenie i towarzysząca mu zieleń iglasta są mniej
agresywne (prawa strona kadru). Również aleja powoduje mniejszą widoczność trakcji
elektrycznej, która w innych wnętrzach poprzez dominację wpływa negatywnie na odbiór
wizualny. Ważnym elementem jest zamykający wnętrze budynek mieszkalny. Ze względu na
jego widoczność z ciągu ulicy w przyszłości należy dbać o jego formę i kolorystykę.
Mankamenty:


Kolor biały ogrodzenia i zieleń iglasta przy nim;



Część drzew alei wymaga uzupełnienia.

Wnioski:


Dla ujednolicenia wnętrz ulic należy zwiększyć ilość nasadzeń zieleni liściastej w
tym, wysokiej. Obecnie w wielu przypadkach zieleni jest zbyt mało lub jest jedynie
iglasta.



Zalecane ogrodzenia to przęsła drewniane, unikać koloru białego.



Proponuje się nasadzenia drzew (szpalerów, alei lub w miarę możliwości
pojedynczych egzemplarzy) zgodnie z nazwami ulic – podkreślenie i tworzenie
nowych wyróżników krajobrazu.
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6. Ankieta i konsultacje społeczne
W ramach konsultacji społecznych odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami wsi.
Pierwsze, które miało miejsce w dniu 11 marca 2018 r. podczas pierwszej wizyty autorów
opracowania we wsi, miało charakter wprowadzający w tematykę opracowania. Podczas niego
podano informacje o celu przedsięwzięcia i metodach pracy, natomiast mieszkańcy wstępnie
określili swoje potrzeby dotyczące zagospodarowania wsi.
Drugie spotkanie dyskusyjno-warsztatowe miało miejsce 12 kwietnia 2018 r. przy
konsultacjach społecznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W
spotkaniu tym wzięli udział mieszkańcy wsi, a także oprócz autorów niniejszego opracowania
przedstawiciele: Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy: Magdalena Chustecka i Krystian
Połomski. oraz Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu - Krzysztof Ślebioda i Pracowni
Projektowej Sieć I w Bydgoszczy - Paweł Łukowicz.

Ryc. 84. a) b) Wstępna prezentacja opracowania przed mieszkańcami wsi Dąbrowa w dniu 12 kwietnia
2018 r.

Ryc. 85. a)b) Dyskusje nad potrzebami i możliwościami rozwiązań przestrzennych we wsi

Podczas

spotkania

autorzy

opracowania

zaprezentowali

wstępne

analizy

przeprowadzone po pierwszych inwentaryzacjach terenowych (ryc. 84), a także poddali pod
dyskusję potrzeby i możliwości rozwiązań przestrzeni wiejskiej, zwiększających jakość
krajobrazu wsi (ryc. 85). W trakcie spotkania przeprowadzono także badanie ankietowe mające
na celu dostarczenie dodatkowych informacji o potrzebach i priorytetach jakie mają w
działaniach mieszkańcy wsi. W anonimowych badaniach ankietowych wzięło udział 19
mieszkańców wsi Dąbrowa. Poniżej zamieszczono zbiorcze wyniki przeprowadzonej ankiety.
Wzór ankiety zawiera załącznik nr .9.
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Ryc. 86. Wykres struktury wiekowej płci i wykształcenia osób, które wzięły udział w badaniu
ankietowym

Ryc. 87. Większość respondentów (11) uznała, że krajobraz wsi Dąbrowa jest taki sobie, a 7 z nich
stwierdziło, że miejscowość jest ładna

Ryc. 88. Większość respondentów uważa, że nad całością zagospodarowania wsi powinna czuwać przede
wszystkim gmina (8), a także eksperci od kształtowania krajobrazu (6)
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Ryc. 89. Jako unikatowy w miejscowości respondenci uznali przede wszystkim kościół parafialny, po 3
głosy otrzymały kościół ewangelicki, pałac oraz zieleń. Jednak spora część - 7 osób nie udzieliła
odpowiedzi na to pytanie, a jedna stwierdziła, że trudno to ocenić

Ryc. 90. Jako wyróżnik miejscowości zdecydowaną większość głosów otrzymał kościół parafialny (11),
następnie pałac i kościół ewangelicki. Park, staw PGR i stacja PKP otrzymały po 2 głosy. Pojawiła się
również zaskakująca odpowiedź – wysypisko gruzu, prawdopodobnie przez swój bardzo wyrazisty
charakter na wjeździe do wsi od strony Mogilna

Ryc. 91. Aż 8 respondentów uważa, że we wsi brak atrakcyjnego centrum, a 7 wskazało na brak
gospodarstwa z produkcją ekologiczną. Następnie wskazywano na brak usług, miejsc do rekreacji i
zieleni na terenach publicznych (po 6 głosów)
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Wnioski :
Podsumowanie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie wykazało, że mieszkańcy
doceniają wartość posiadanego dziedzictwa kulturowego w postaci kościołów, pałacu i budynku
dworca kolejowego. Dostrzegają również wartości przyrodnicze w Dąbrowie, czyli staw i park
przypałacowy. Jak ważna jest dla nich wartość elementów przyrodniczych pokazują także
zgłoszone braki, gdzie wskazano na brak zieleni na terenach publicznych i miejsc do rekreacji i
wypoczynku. Pośrednio także wiąże się to, zdaniem mieszkańców, z potrzebą wprowadzenia
gospodarstw z produkcją ekologiczną, a także brakiem atrakcyjnego centrum.
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7. Zagrożenia dla krajobrazu wsi Dąbrowa
Sprecyzowano następujące zagrożenia dla krajobrazu wsi Dąbrowa
1. ZABUDOWA


Modernizacje i przebudowy istniejących obiektów, zacierające ich historyczny
charakter (dotyczy wyróżników z grupy budynki, szczególnie o wadze II i III).
Przykłady historyczne pokazują przebudowę dawnego budynku szkoły i gospody
(ryc. 92-94);

Ryc. 92. Budynek szkoły na początku XX wieku
(źródło: widokówka udostępniona przez Urząd
Gminy Dąbrowa)

Ryc. 93. Budynek szkoły po modernizacji i przebudowie, dziś
mieszkalny

Ryc. 94. Przemiany budynku dawnej karczmy od początku XX wieku do czasów współczesnych (Źródło: a) b) c)
Urząd Gminy Dąbrowa)



Budynki wyłamujące się z ogólnego wizerunku ścian wnętrz;
• zbyt duża kubatura obiektów;
• odmienny kształt obiektów (ryc.94);
• odsunięcie od istniejącej linii zabudowy;
38
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Rażąco odmienna kolorystyka pojedynczego budynku;



Różnorodność kolorów i wykończenia elewacji oraz dachów budynków (ryc. 96) ;



Stosowanie rozwiązań z katalogów nieuwzględniających specyfiki regionalnej wsi;



Zbytnie rozdrobnienie bryły budynku (lukarny, ganki, balkony, wieżyczki, garaże);



Ogrodzenia np. zbyt duża różnorodność lub nieodpowiednia forma i kolorystyka,
ogrodzenia betonowe (ryc. 97).

Ryc. 95. Forma „kostki” odbiega dominującej w pierzei
ulicy Kasztanowej formy budynków mieszkalnych z
dwuspadowym dachem (wyróżnik 18,19)

Ryc. 96. Brak nawiązania do wyróżników wsi w
przypadku nowej zabudowy lub brak spójnego
nowego pomysłu. Nowa zabudowa – 3 różne dachy

Ryc. 97. Betonowe ogrodzenie nie pasuje do wizerunku
wsi Dabrowa

Ryc. 98. Unikać dalszej zamiany zieleni liściastej
wysokiej na .„iglaki”, szczególnie dotyczy ulicy
Kasztanowej

Ryc. 99. Brak zieleni liściastej przeplatającej się z zabudową. Ostra granica z żywopłotu zimozielonego.
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W zakresie zagospodarowania terenu (dotyczy terenów prywatnych i publicznych)
występują następujące zagrożenia:


Zbytnia likwidacja powierzchni biologicznie czynnych, np. nadmierne stosowanie kostki
betonowej;



Akcentowanie granic działki zielenią zimozieloną (np. żywotniki) (ryc.99);



Brak tradycyjnych nasadzeń w przedogródkach, dawniej głównie kwiatowych czasem z
niewielką ilością warzyw i ziół;



Likwidacja zieleni wysokiej liściastej, w tym drzew owocowych;



Zatracanie tradycyjnych form ogrodów i sadów;



Likwidacja krzewów liściastych i zastępowanie ich zielenią zimozieloną, przeważnie
introdukowaną (ryc.98).



W nasadzeniach brak gatunków rodzimych, przewaga gatunków zimozielonych, czasem
zbytni natłok odmian.
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8. Podsumowanie analiz (załącznik 8)
Szczegółowe wnioski określano na końcu poszczególnych wcześniej przeprowadzonych
analiz. Na ich podstawie zaproponowano następujące podsumowanie końcowe:


Najwięcej wyróżników krajobrazu wsi połączonych wizualnie i komunikacyjnie
znajduje się wzdłuż ulicy Kasztanowej, poprzez Centralną Szkolną do Dworcowej.
Jest to ciąg komunikacyjny o znaczeniu turystycznym, przy którym należy zwrócić
uwagę na kształtowanie przestrzeni np. jednolite ogrodzenia z dominacją
drewnianych przęseł, nasadzenia krzewów i drzew liściastych (kasztanowce, lipy, a
przy Dworcowej np. jarząb pospolity lub brzoza, w miarę możliwości dęby). W
przyszłości możliwe zagospodarowanie otoczenia dawnego dworca, jako węzła przy
trasie rowerowej wzdłuż dawnego torowiska kolejowego.



Drugim ciągiem komunikacyjnym o znaczeniu tranzytowym jest przejazd przez wieś
wzdłuż ulicy Mogileńskiej i Bydgoskiej. Jest on „wizytówką” miejscowości, stąd
wskazane posadzenie dębu - symbolu wsi (rozdział 9 analizy centrum - propozycja
drzewa po drugiej od kasztanowca stronie ronda).



Zachowanie wnętrz i połączeń widokowych, a także utworzenie przestrzeni
rekreacyjnej pomiędzy ulicą Wiśniową i Centralną. Zaleca się połączenie w miarę
możliwości z przestrzenią przy świetlicy i pałacu, a z drugiej strony z ewentualnym
węzłem przy budynku dworca.



Ze względu na otwarcia widokowe i atrakcyjność panoram wjazdowych do wsi jako
wyróżników krajobrazu wskazano tereny wymagające ochrony ekspozycji.

9. Propozycje rozwiązania - centrum
Szczegółowymi analizami objęto centrum miejscowości, w którym planowana jest zmiana
komunikacji na skrzyżowanie o ruchu okrężnym tzw. rondo. W analizach przyjmowano stan
obecny zagospodarowania i przemiany jakie niesie za sobą ta decyzja.
Ze względu na konieczną przy inwestycji ronda likwidację jednego z wyróżników jakim jest
kuźnia z bramą, zaproponowano w jej miejsce nowy – dąb, który wraz z kasztanowcem po
drugiej stronie ulicy stworzy bramę krajobrazową.
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Ryc. 100. Centrum wsi z uwzględnieniem przyszłego skrzyżowania o ruchu okrężnym tzw. ronda, stan
przedprojektowy
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Ryc. 101. Analiza krajobrazowa centrum z uwzględnieniem ronda. Rzut.
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WARIANT 1

Ryc. 102. Wjazd od Mogilna, stan istniejący

Ryc. 103. Wjazd od Mogilna, analiza krajobrazowa

Ryc. 104. Propozycja rozwiązania. WARIANT 1
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Ryc. 105. Wjazd od ulicy Szkolnej, stan istniejący

Ryc. 106. Wjazd od ulicy Szkolnej, analiza krajobrazowa

Ryc. 107. Wjazd od ulicy Szkolnej, propozycja rozwiązania WARIANT 1
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Ryc. 108. Propozycja rozwiązania, rzut WARIANT 1
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WARIANT 2

Ryc. 109. Wjazd od Mogilna, stan istniejący

Ryc. 110. Wjazd od Mogilna, analiza krajobrazowa

Ryc. 111. Wjazd od Mogilna, propozycja rozwiązania WARIANT 2
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Ryc. 112. Wjazd od ulicy Szkolnej, stan istniejący

Ryc. 113. Wjazd od ulicy Szkolnej, analiza krajobrazowa

Ryc. 114. Wjazd od ulicy Szkolnej, propozycja rozwiązania WARIANT 2
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Ryc. 115. Propozycja rozwiązania, rzut WARIANT 2
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Ryc. 116. Wjazd od ulicy Kasztanowej i Bydgoskiej, stan istniejący

Ryc. 117. Wjazd od ulicy Kasztanowej i Bydgoskiej, analiza krajobrazowa

Ryc. 118. Wjazd od ulicy Kasztanowej i Bydgoskiej , propozycja rozwiązania
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Ryc. 119. Wjazd od ulicy Kasztanowej, stan istniejący

Ryc. 120. Wjazd od ulicy Kasztanowej, analiza krajobrazowa

Ryc. 121. Wjazd od ulicy Kasztanowe, propozycja rozwiązania.
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11.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Zespoły i podzespoły funkcjonalno-krajobrazowe
2. Analiza wnętrz krajobrazowych
3. Analiza wnętrz krajobrazowych – wnioski
. Wyróżniki krajobrazu wsi Dąbrowa/ Tabela inwentaryzacyjna
. Wyróżniki krajobrazu wsi Dąbrowa/ Ocena
6. Analiza wyróżników wsi Dąbrowa
7. Analiza punktów i osi widokowych
8. Wnioski
9. Wzór ankiety
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