
Obszar opracowania obejmuje Rynek w Czudcu w granicach jego czterech pierzei, 
czyli działkę o numerze ewidencyjnym 82 wraz z fragmentami jednostek, które do niej 
przylegają. Projekt zakłada przekształcenie centralnej części placu (obecnie skwer), wymianę 
nawierzchni otaczających go ulic oraz chodników położonych wzdłuż pierzei przyrynkowych.  
 

Po konsultacji z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, opracowano 
trzy alternatywne propozycje sposobu przebudowy Rynku w Czudcu. 

 
Nawierzchnia 
W zależności od wariantu, przewiduje się pokrycie placu bezkierunkową nawierzchnią z bruku 
lub nieregularnego kamienia, przy wyodrębnieniu centralnej części płyty Rynku, przez 
zastosowanie innego materiału (może to być bardziej regularny lub nieregularny kamień  
o innym odcieniu np. wapień, piaskowiec, kostka brukowa). Drugą opcją o bardziej formalnym 
i reprezentacyjnym charakterze, byłoby podkreślenie podziałów modularnych, na bazie 
których został zaprojektowany układ kompozycyjny placu. Linie modularne mogłyby zostać 
zaakcentowane przez zastosowanie innego rodzaju kamienia czy kostki brukowej, zmianę 
koloru posadzki przy zachowaniu tego samego materiału lub pozostawienie w posadzce 
wyraźnych spoin, w których mogłaby wyrosnąć trawa. Alternatywnym rozwiązaniem jest 
wysypanie spoin żwirem. Zaznaczenie podziałów posadzki prowadzi do powstania 
widocznych linii prowadzących wzrok. Akcentują one orientację placu, korygują optycznie jego 
asymetryczne proporcje i kierują uwagę ku pierzejom i otwarciom widokowym – ze 
szczególnym uwzględnieniem pierzei północnej i osi kompozycyjnej, która prowadzi  
w kierunku kościoła. 
 
Studnia 
Forma studni nawiązywać ma do pierwotnego wyglądu tego obiektu. Dostępne fotografie  
i obrazy pozwalają na przeprowadzenie orientacyjnej rekonstrukcji. Sama studnia o około 1.5 
metra średnicy w świetle otworu, miała  metalową pompę na korbę i była wykonana z kamienia. 
 
Fontanna 
Na środku Rynku zlokalizowana będzie prostokątna lub kwadratowa fontanna w formie 
niskiego obiektu kubaturowego, na przykład otoczona niewysokim kamiennym murem. Istnieje 
możliwość interesującego rozwiązania wnętrza fontanny poprzez skaskadowanie spływu 
wody i/lub wykorzystania kamieni i roślinności/ iluminacji. Zakłada się, iż całościowa forma 
obiektu będzie prosta i dyskretna, aby nie ingerować zbytnio w krajobraz Rynku.  
 
Zgodnie z propozycją projektanta, obudowa fontanny mogłaby zostać wykonana z kamienia 
(na przykład lokalnego wapienia lub piaskowca – oba materiały były stosowane w architekturze 
regionalnej Czudca i okolic) lub betonu, z możliwością nadania mu ciekawej faktury (na 
przykład przez szalowanie drewnianymi deskami). 
 
Nie wyklucza się ukształtowania muru otaczającego fontannę w sposób umożliwiający 
siedzenie na nim. 
 
Pomnik Papieża 
Projektant zaleca przeniesienie obiektu w kierunku północnym, co oznaczono we wszystkich 
wariantach. Obecnie monument znajduje się zbyt blisko miejsca, w którym zostanie 
zrekonstruowana studnia. Zarówno pomnik jak i studnia będą stanowiły lokalne dominanty 
krajobrazowe i warto zapewnić każdej z nich odpowiednie pole oddziaływania.  
 
Ze względu na wykorzystanie materiałów, które nie odpowiadają architekturze Rynku (figura 
z żywicy pokrytej farbą imitującą brąz, cokół z cegły), Urząd Ochrony Zabytków zasugerował 
zastąpienie w przyszłości istniejącego pomnika jego odpowiednikiem wykonanym z bardziej 
odpowiednich materiałów.  
 
Elementy małej architektury 
Projekt Rynku przewiduje rozmieszczenie na nim rożnych elementów małej architektury. Przy 



głównej płycie placu zostaną ustawione siedziska dla mieszkańców w formie prostych, 
współczesnych ławek o neutralnej formie. Na terenie Rynku pojawią się również kosze na 
odpady, stojaki na rowery i, najprawdopodobniej, wolnostojąca tablica informacyjna na temat 
Czudca – w przypadku, jeśli nie zostanie ona zintegrowana z fasadą pawilonu usługowego. 
W razie potrzeby można rozstawić słupki wzdłuż ciągów miejsc postojowych, które 
uniemożliwią wjazd niepożądanych samochodów na płytę Rynku.  
 
Oświetlenie i instalacje elektryczne 
Projekt przewiduje wymianę istniejących latarni i usunięcie betonowych słupów 
elektrycznych. Nowe latarnie powinny być stosunkowo niskie (od 3 do 4 metrów), aby nie 
dominowały nad zabudową przyrynkowa, złożoną z parterowych i piętrowych domów. Forma 
słupów i latarni będzie odpowiadać historycznemu charakterowi Rynku i nawiązywać będzie 
do rozwiązań tradycyjnych (na przykład z lampami w formie odwróconego stożka albo kuli).  
 
Zieleń 
Wszystkie z opisanych wariantów zakładają zachowanie nawierzchni trawiastej, stanowiącej 
co najmniej 40 procent powierzchni placu. Przyjęte rozwiązanie zieleni odpowiadać będzie 
miejskiemu charakterowi Rynku w Czudcu. Oznacza to znaczne ograniczenie liczby i wielkości 
roślin, które pozwoli na otwarcie kompozycyjne i optyczne powiększenie placu.  
Istnieją różne możliwości rozwiązania nawierzchni trawiastych w obrębie Rynku.  
Wybrane fragmenty (lub całość) mogą zostać dostosowane do dostępu pieszych, między 
innymi na drodze utwardzenia nawierzchni, wprowadzenia płyt kamiennych, po których 
można swobodnie przejść, zasadzenia roślin w spoinach między płytami/kamieniami (np. 
trawy albo mchów) itp.  
 
Miejsca postojowe 
Przewiduje się pozostawienie miejsc postojowych dla samochodów w ich obecnym układzie, 
ale z wymianą nawierzchni. Zastosowanie podobnej nawierzchni do tej przewidzianej na 
głównej płycie Rynku i chodnikach pozwoli na wizualne ujednolicenie całego wnętrza 
urbanistycznego.  
 
 
 


