
WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

W ramach prac nad koncepcją zagospodarowania działki znajdującej się przy ul. Długiej 36 w Zgierzu:

1. Należy zasygnalizować i/lub wyeksponować pozostałości obrysu murów kościoła luterańskiego oraz 
dzwonnicy przykościelnej znajdującej się w północno-zachodnim narożniku działki przy użyciu środków w 
postaci:
- trwałych instalacji artystycznych
- obiektów kubaturowych
- elementów zieleni 
- różnic wysokości i/lub rysunku posadzki

oddających charakter, kształt lub kubaturę obiektu;

2. Zakazuje się dokonywania rekonstrukcji całego obiektu;

3. Zalecane jest wykorzystanie form oraz materiałów współgrających z charakterem miasta oraz obszaru 
parku kulturowego “Miasto Tkaczy”;

4. Należy zachować i wyeksponować zachowane artefakty w postaci detali architektonicznych kościoła 
(baza i głowica kolumny, baza pilastra). W przypadku prób powielania detali należy podkreślić obiekty 
oryginalne i odróżnić je od elementów powielanych;

5. Dopuszcza się odtworzenie bądź zasygnalizowanie przebiegu ogrodzenia otaczającego tereny kościoła;

6. Należy dążyć do stworzenia przestrzeni publicznej ogólnodostępnej podnoszącej walory estetyczne 
otoczenia; 

7. Dopuszcza się przywrócenie istniejącej tu po II Wojnie Światowej funkcji skweru oraz kina letniego;

8. Dopuszcza się zachowanie funkcji komunikacyjnej skweru w sposób spójny z całością proponowanego 
założenia;

9. Należy wyeksponować wglądy w obiekty wartościowe znajdujące się w otoczeniu działki, między innymi:
- gmach dawnej szkoły 
- północny odcinek ulicy Narutowicza, poddany remontowi i rewaloryzacji w ramach działań w obszarze 
parku kulturowego
- charakterystyczną zabudowę domów tkaczy
- budynek dawnej plebanii - uwzględniając możliwe odrestaurowanie obiektu w przyszłości

10. Należy zagospodarować ślepą ścianę oficyny znajdującej się na sąsiedniej działce przylegającej do 
opracowanego terenu od strony południowej;
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11. Wskazane jest odrestaurowanie zdegradowanych elewacji zabudowy drewnianej przylegającej do 
opracowanego terenu (usunięcie grafitti ,zlecenie dokonania niezbędnych napraw oraz renowacji 
obiektów zabytkowych)

12. Zalecane jest zagospodarowanie wschodniej granicy działki w sposób atrakcyjny, osłaniający 
zdegradowane ogrodzenia i ślepe ściany budynków gospodarczych

13. Zalecane jest dokonanie zmiany lokalizacji oraz formy istniejącej tablicy upamiętniającej historię
kościoła;

14. Zalecane jest uporządkowanie znajdującej się na terenie działki zieleni;

15. Dopuszcza się dokonywanie nowych nasadzeń,przesadzeń lub likwidacji istniejących drzew oraz krzewów 
znajdujących się na obszarze działki;

16. Zalecane jest zachowanie istniejących drzew liściastych rosnących wzdłuż ulicy Narutowicza;

17. Zalecane jest zachowanie naturalnego ukształtowania terenu - wyniesienia względem ulicy Narutowicza;


