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1. WPROWADZENIE 

Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową stanowią największy odsetek przes-

trzeni miast. Dyskusja na temat zrównoważonego rozwoju miast nie może się więc odbywać 

w oderwaniu od spraw budownictwa mieszkaniowego.  

Budownictwo mieszkaniowe w Polsce, w związku z poważnym niedoborem mieszka-

niowym, jest w fazie intensywnego wzrostu ilościowego (mimo spowolnienia związanego  

z kryzysem finansowym). Ilościowy rozwój budownictwa mieszkaniowego jest jednym  

z polskich priorytetów rozwojowych od czasu zakończenia II wojny światowej. Mimo że  

w każdej dekadzie w środowisku architektów, socjologów i społeczników pojawiają się 

postulaty poprawy jakości środowiska mieszkaniowego, do dzisiaj nie istnieją prawne 

regulacje gwarantujące podstawową jego jakość. Normatywy urbanistyczne ostatecznie 

zostały wycofane w 1981 roku, obowiązujące obecnie ustawy (np. o planowaniu przes-

trzennym) oraz rozporządzenia (np. o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie) nie spełniają roli normatywów, które miały za zadanie zabez-

pieczenie interesu publicznego, zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska mieszkanio-

wego oraz dostarczenie danych projektantom. Plany miejscowe, które potencjalnie mogłyby 

przejąć rolę lokalnych normatywów w praktyce (z pewnymi wyjątkami) przygotowywane są 

w największej ogólności.  

Powstająca zabudowa mieszkaniowa, w związku z brakiem opisanych powyżej regulacji 

przestrzennych, jest efektem gry rynkowej, a nie działań planistycznych [zob. Zaniewska i in. 

2008]. Przedstawiając kształtowaną przez wolny rynek zabudowę mieszkaniową na terenie 

GZM autorzy starali się wskazać pola, w których wolny rynek nie jest wystarczającym 

gwarantem jakości i dostępności.  

Monografia stanowi komentarz współczesnych kierunków kształtowania zabudowy 

mieszkaniowej na przykładzie realizacji w miastach Górnośląskiego Związku 

Metropolitalnego z lat 2000-2011.  

(AT) 
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1.1. Uzasadnienie wybranego tematu 

Krytyka współczesnych polskich realizacji mieszkaniowych wskazuje, że w przeważa-

jącej większości stanowią one pojedyncze obiekty lub niewielkie zespoły bez dostępu do 

infrastruktury społecznej i usług podstawowych, bez terenów zieleni, placów zabaw  

i wystarczającej liczby miejsc parkingowych. Wydaje się, że przy projektowaniu obiektów 

mieszkaniowych nadrzędnym celem jest uzyskanie największego wskaźnika liczby mieszkań 

oraz (ewentualnie) atrakcyjna komercyjnie stylistyka elewacji. Obserwacja sytuacji lokalnego 

rynku mieszkaniowego i toczących się wokół niego dyskusji pozwoliła na wyodrębnienie 

trzech głównych kwestii przestrzennych związanych z kształtowaniem się zabudowy 

mieszkaniowej. Są to: 

 Niska jakość przestrzenna środowiska zbudowanego, w zakresie organizacji przestrzen-

nej, standardów mieszkaniowych, wyposażenia w infrastrukturę społeczną i zastosowa-

nych rozwiązań technicznych. 

 Segregacja przestrzenna obszarów miejskich, związana z segregacją społeczną, polega na 

tworzeniu się w obrębie miast obszarów o wyraźnej odrębności przestrzennej, homo-

geniczności statusowej mieszkańców oraz o niskiej przenikalności pomiędzy obszarem 

wyłączonym a światem zewnętrznym.  

 Niekontrolowana ekspansja zabudowy na terenach podmiejskich oraz na terenach 

miejskich przestrzeni publicznych, także rozproszenie zabudowy i zanikanie terenów 

otwartych. Zjawiska pozostające w sprzeczności z ideą zrównoważonego rozwoju, które 

prowadzą do nieodwracalnych strat środowiskowych, powodują problemy społeczne  

i ograniczają dostępność mieszkań.  

Parametryczna ocena zespołów zabudowy mieszkaniowej ma pozwolić na weryfikację 

części krytycznych opinii oraz, na ile to możliwe, obiektywną ocenę kondycji współczesnej 

zabudowy mieszkaniowej. 

Autorzy starają się wpisać w nurt pragmatyczno-mierzalnych badań miejskich, o których 

konieczności pisze profesor Kosiński w zakończeniu swojej najnowszej książki: „[…] ważna 

jest rola badań i publikacji naukowych z dziedziny projektowania miast, podnoszenie tej 

dziedziny do wysokiej rangi uniwersyteckiej, w zakresie od aspektów filozoficznych po 

pragmatyczno-mierzalne.” [Kosiński 2011, s. 176].   

(AT) 
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1.2. Stan badań 

1.2.1. Literatura polska 

W polskiej literaturze przedmiotu temat budownictwa mieszkaniowego poruszany jest  

w kontekście realizacji zarówno nowych
1
, jak i modernizacji zasobów istniejących

2
 lub jako 

zagadnienie z pogranicza socjologii
3
. Tematy mieszkalnictwa poruszane są także w szerszym 

ujęciu ekonomiczno-społecznym [por. Wojtkun 2004, Stachura 2009, prace badawcze IRM]. 

Cenne źródło wiedzy na temat realizacji mieszkaniowych stanowią liczne publikacje w czaso-

pismach profesjonalnych [Architektura-Murator, Archivolta, i in.]; jest to jednak wiedza 

nieusystematyzowana. Informacje z zakresu zrównoważonego środowiska mieszkaniowego 

zebrane zostały w książce Grażyny Schneider-Skalskiej [Schneider-Skalska 2012]. Nie 

zawiera jednak ona informacji na temat współczesnych, polskich realizacji.   

 

 

 

Z wyjątkiem publikacji Jana Pallado [Pallado 2007], która dotyczy jednak jedynie 

realizacji autorskich, brakuje współczesnej literatury naukowej, która przekrojowo prezento-

wałaby najnowsze realizacje mieszkaniowe w ujęciu architektoniczno-urbanistycznym, z od-

niesieniem do teorii urbanistyki. Klasyczne pozycje tego typu to publikacje Heleny Syrkus 

[Syrkus 1976], Hanny Adamczewskiej-Wejchert [Adamczewska-Wejchert 1985], Tadeusza 

Przemysława Szafera [np. Szafer 1979] oraz Jana M. Chmielewskiego [Chmielewski i in. 

1996]. Niestety najnowsza z wymienionych publikacji, czyli „Niska intensywna zabudowa 

                                                           
1
 Na przykład: „Architektura mieszkaniowa: współczesne trendy projektowe w kształtowaniu domów mieszkal-

nych: poszukiwanie związków z tradycją” Agnieszki Błażko i Małgorzaty Skrzypek-Łachińskiej [Błażko i.in. 

2004], „Od kamienicy do wieżowca” Anny Dybczyńskiej-Bułyszko [Dybczyńska-Bułyszko 2005]. 
2
 Na przykład: „Modernizacja osiedli mieszkaniowych” Jana Macieja Chmielewskiego i Małgorzaty Mireckiej 

[Chmielewski i.in. 2007], oraz „Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej” Barbary E. Gronostajskiej 

[Gronostajska 2007], dotyczące kwestii odnowy wielkich osiedli mieszkaniowych wybudowanych w technologii 

uprzemysłowionej. „Projektowanie rewitalizacji zabudowy czynszowej” Marka Adama Wołoszyna [Wołoszyn 

2005]. Przedmiotem tej książki jest optymalizacja procesu rewitalizacji zabudowy czynszowej z XIX w.  
3
 Na przykład: „Socjokulturowe aspekty miejsc zamieszkania” Marka Janika [Janik 2004], np.: „Miasto  

i przestrzeń w perspektywie socjologicznej” Bogdana Jałowieckiego i Marka S. Szczepańskiego [Jałowiecki i.in. 

2002]. 
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mieszkaniowa” pod redakcją J.M. Chmielewskiego wydana została w 1996 roku, a opisywane 

przykłady pochodzą z lat 70. i 80. Istnieje, zatem potrzeba współczesnego, katalogowego  

i przekrojowego przedstawienia problemu budownictwa mieszkaniowego.  

(AT) 

1.2.2. Literatura zagraniczna 

W latach 2000-2010 pojawiło się kilka znaczących opracowań anglojęzycznych 

dotyczących problematyki budownictwa mieszkaniowego, a w szczególności zagadnień 

intensyfikacji zabudowy. Do najważniejszych zaliczyć można serię „Density”
4
, w której  

w formie katalogu przedstawiono zespoły mieszkaniowe (istniejące i projektowane) 

uszeregowane wg liczby mieszkańców na ha oraz typów zabudowy. Obrazkowy i ikono-

graficzny przekaz ułatwia odbiorcy zrozumienie zależności pomiędzy konkretnymi para-

metrami zabudowy a wyglądem zrealizowanego zespołu. Za przełomowe, pod względem 

naukowym, można uznać holenderskie publikacje Spacemate oraz Farmax. Seria Spacemate 

to publikacje papierowe [Berghauser-Pont, Haupt 2004] i cyfrowe
5
 pracowni architek-

tonicznej Permeta, wykonywane we współpracy z Uniwersytetem w Delft. Opisywana w nich 

metoda Spacemate jest narzędziem do definiowania zagospodarowania przestrzeni oraz 

wskazywania zależności pomiędzy gęstością zabudowy a powierzchnią zabudowy, stopniem 

zurbanizowania oraz przestrzeniami niezabudowanymi (por. www.permeta.nl/spacemate).  

 

 

 

                                                           
4
 Mozas J., Fernandez Per A., Arpa J.: „Density. Condensededition” a+tedition 2006, „Dbook” a+tedition 2007, 

„Densityprojects”a+tedition 2007, „HOCO” a+tedition 2009, „NEXT” a+tedition 2010, „Densityis Home” 

a+tedition 2011. 
5
 Spacegenerator - program do obliczania potencjału miejsca według metody Spacemate oraz spacecalculator – 

interaktywne narzędzie z bazą referencyjną zabudowy o różnych parametrach;  po wpisaniu gęstości zabudowy 

oraz średniej ważonej liczby kondygnacji otrzymujemy odniesienie do zabudowy o wskazanych współ-

czynnikach. 

http://www.permeta.nl/spacemate
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W książce Farmax [Koek, Maas, Rijs 2006], przez teoretyczne doprowadzenie gęstości 

zabudowy do wartości absurdalnych, autorzy z grupy MVRDV poszukują nowych rozwiązań 

i ograniczeń w zakresie zagospodarowania terenu. W Polsce nie podjęto dotychczas 

podobnych działań.  

(TB, AT) 

1.3. Współczesne nurty w teorii urbanistyki związane z kształtowaniem  

zabudowy mieszkaniowej 

1.3.1. Wybrane koncepcje rozwojowe 

Zarówno kształtowanie zabudowy mieszkaniowej, jak i pozostałe teorie dotyczące 

zagospodarowania przestrzennego od ponad 20 lat łączone są z koncepcją zrównoważonego 

rozwoju
6
, wg której: potrzeby obecnego pokolenia mogą (i powinny) być zaspokojone bez 

umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie (ze zdania przewodniego raportu 

WCED). W procesie przekładu bardzo ogólnego pojęcia zrównoważonego rozwoju na 

potrzeby kształtowania zabudowy mieszkaniowej powstało kilka znaczących manifestów  

i koncepcji rozwojowych (chronologicznie wg daty powstania koncepcji). 

1. Zwarte miasto (Compact City, 1973
7
, USA, UK). Idea miasta zwartego jest, mimo 

amerykańskich korzeni, popularnym w Europie i mniej skodyfikowanym odpowiednikiem 

pojęcia smart growth. Określenie powstało w 1973 roku, jako opis utopi stworzonej przez 

dwóch matematyków (por. G. Dantzig, T.L. Saaty: Compact City: Plan for a Liveable Urban 

Environment, G. Dantzig, T.L. Saaty 1973), idea natomiast wywodzi się z książki Jane Jacobs 

The Death and Life of Great American Cities [J.Jacobs 1961]. Pojęcie miasta zwartego 

związane jest przede wszystkim z polityką przestrzenną w Wielkiej Brytanii. Za sprawą 

raportu sir Richarda Rogersa i grupy Urban Task Force zostało wpisane w Planning Policy 

Guidance on Housing PPG3
8
 w 1998 roku. Miasto zwarte to miasto o wysokiej gęstości 

zabudowy (min. 30 mieszkań/ha dla terenów rezydencjonalnych), którego wzrost odbywa się 

na terenach już zainwestowanych (brownfields min. 60% w 1997 roku i 80% w 2009 roku), 

charakteryzujące się zabudową o zróżnicowanych funkcjach (mixed use). Powstanie miasta 

zwartego ma prowadzić do redukcji zapotrzebowania na energię oraz do redukcji emisji 

                                                           
6
 Rozwój zrównoważony (ang. sustainable development) zdefiniowany został w raporcie pt. Our common future 

przygotowanym przez World Commission on Environment and Development przy UE w 1987 roku, pod 

przewodnictwem pani Brundtland. 
7
 Niektóre z zaprezentowanych koncepcji rozwojowych datowane są wcześniej niż pojęcie zrównoważonego 

rozwoju, późniejszy ich rozwój jest jednak ściśle związany z pojęciem, stąd autorzy uznali takie chronologiczne 

uproszczenie za dopuszczalne. 
8
 Angielski dokument rządowy określający strategiczne cele angielskiej polityki mieszkaniowej. 
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gazów cieplarnianych poprzez wprowadzenie budownictwa ekologicznego i minimalizację 

wykorzystania indy-widualnego transportu samochodowego (dzięki zmniejszeniu odległości 

oraz rozbudowanemu systemowi transportu publicznego) [za: Burton, Jenks, Williams 1996].  

2. Traditional Neighborhood Development (TND, 1980–1990, znany również jako Neo-

Traditional Development, USA). Koncepcja TND odnosi się do skali miasta lub dzielnicy, dla 

których rozwoju używa tradycyjnych zasad urbanistyki, odwołując się do koncepcji miasta 

amerykańskiego z końca XIX i początku XX wieku, z ery przedsamochodowej. Założenia 

wykonane zgodnie z zasadami TND powinny składać się z sieci dobrze połączonych ulic  

i kwartałów, różnych typów domów, przestrzeni publicznych przyjaznych mieszkańcom oraz 

ze sklepów, szkół i innych podstawowych usług, usytułowanych w pieszym zasięgu od 

wszystkich terenów mieszkaniowych. Projekty w nurcie TND inkorporują różne style 

architektoniczne i nie są ograniczone do tradycyjnej estetyki. 

3. Transit-Oriented Developement (TOD, 1980–1990, 1993, USA). Peter Calthrope 

skodyfikował pojęcie TOD w późnych latach 80., a od 1993 roku, kiedy to opublikował 

kluczową  dla  pojęcia  książkę - The Next American  Metropolis: ecology,  community, and 

the American Dream [Calthrope 1993], TOD stało się ważnym elementem współczesnego  

planowania [por. Carlton 2007, s. 1]. Koncepcja TOD (w największym skrócie) zakłada 

tworzenie przyjaznych dla ruchu pieszego i rowerowego ośrodków o zróżnicowanej funkcji 

(mixed use) i wysokiej gęstości zabudowy, bazując na centrach transportu publicznego 

(najlepiej kolej) dla zminimalizowania zależności od indywidualnego transportu samo-

chodowego. Calthorpe postrzegał TOD jako neotradycyjny przewodnik budowy zrówno-

ważonych społeczności, stąd zasięg zagadnienia obejmuje nie tylko sprawy przestrzenne, ale 

także spektrum problemów społecznych.  

4. Nowy Urbanizm
9
 (New Urbanism, 1993, USA). Zapoczątkowany przez grupę 

entuzjastów – urbanistów i architektów: Petera Calthorpe’a, Andrésa Duanyego, Elizabeth 

Moule, Elizabeth Plater-Zyberk, Stefanosa Polyzoidesa oraz Dana Solomona w celu 

wypracowania wzorca przyjaznych zespołów mieszkaniowych, będących alternatywą dla 

amerykańskiego modelu rozproszonej zabudowy podmiejskiej. Pojęcie powstało dla 

określenia połączenia pojęć TND oraz TOD [Walters, Brown 2004, s. 56]. Skodyfikowana  

w 1996 roku „Karta Nowej Urbanistyki” określiła zasady planowania w skali: regionu, 

miasta, dzielnicy, oraz reguły urbanistyczne w skali odpowiadającej pojedynczym budynkom. 

Postulaty stały się przyczynkiem do zmiany amerykańskiej praktyki urbanistycznej oraz do 

szerokiej dyskusji na temat jej reguł. Kongres Nowej Urbanistyki obecnie zrzesza tysiące 

architektów i urbanistów z USA i 20 innych krajów, promuje konkretne wizje oraz pomysły  

i strategie działań, a także dostarcza narzędzi planistycznych (np. Smartcode
10

) służących do 

kształtowania dzielnic mieszkaniowych.  

                                                           
9
 Opracowano m.in. na podstawie  www.cnu.org, www.newurbanism.org. (luty 2012). 

10
 Por.: www.transect.org (luty 2012). 
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5. Wzrost inteligentny (Smart Growth, 1995, USA). Ruch Smart Growth, został 

zapoczątkowany przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (U.S. Environmental 

Protection Agency EPA) w reakcji na negatywny wpływ, jaki rozproszona zabudowa 

mieszkaniowa wywiera na środowisko przyrodnicze, stosunki społeczne oraz ekonomię. 

Początek działalności ruchu to wyznaczenie, na podstawie obserwacji satysfakcjonujących 

przykładów dzielnic mieszkaniowych, 10 zasad wzrostu inteligentnego: 

1) mieszanie użytkowania terenów,  

2) wykorzystanie zwartego projektowania zabudowy,  

3) tworzenie oferty mieszkaniowej o wielu możliwościach i szerokim wyborze,  

4) tworzenie dzielnic przyjaznych pieszym,  

5) promowanie wyróżniających się, atrakcyjnych środowisk o silnej tożsamości miejsca,  

6) zachowanie przestrzeni otwartych, obszarów uprawnych, naturalnego krajobrazu i obsza-

rów wrażliwych środowiskowo,  

7) wzmacnianie i kierowanie rozwojem w stronę istniejących środowisk,  

8) zapewnienie zróżnicowanych możliwości transportowych,  

9) podejmowanie przewidywalnych, sprawiedliwych i opłacalnych decyzji rozwojowych,  

10) zachęcanie mieszkańców i interesariuszy do współpracy w podejmowaniu decyzji
11

. 

Później zasady te, dla łatwiejszej implementacji do polityki przestrzennej na różnych 

szczeblach, zostały doprecyzowane i uszczegółowione w wielu publikacjach
12

. 

6. Nowa Karta Ateńska (La Nouvelle Charte d’Athenes, 1998, 2003), ECTP-CEU 

(European Council of Spatial Planners – Conseil Europeen des Urbanistes). Nowa Karta 

Ateńska, Karta Miast Europejskich w XXI wieku, spisana po raz pierwszy w 1998 roku przez 

członków ECTP-CEU ‒ Europejskiej Rady Urbanistów, powołanej do życia w 1985 roku
13

, 

która zrzesza stowarzyszenia urbanistów z krajów UE (jest zarejestrowana w Brukseli, a jej 

sekretariat znajduje się w Londynie). Rada zobowiązała się także do dokonywania 

regularnych przeglądów i rozwijania tego dokumentu. Wizja przedstawiona w Nowej Karcie 

zakłada dążenie do osiągnięcia spójności miast; spójności: społecznej (o historycznej 

ciągłości, równowadze społecznej, zaangażowaniu społecznym, wielokulturowym bogactwie, 

                                                           
11

 Tłum. Zbigniew Kamiński, Agata Twardoch. 
12

 Na przykład Why Smart Growth’, ‘Best Development Practices, Pedestrian- and Transit-Friendly Design oraz 

dwie części serii Getting to Smart Growth: 100 Policies for Implementation, a także wiele broszur 

tematycznych, często dostępnych także w wersji elektronicznej. 
13

 Radę utworzyli członkowie międzynarodowego Liaison Committee for Town Planners, powołanego do życia 

pod koniec lat 60. ECTP-CEU ma kilka podstawowych celów: przyczynianie się do budowania jednej Europy 

przez promowanie ideałów europejskich, mających odniesienie przestrzenne, przedstawianie, zwłaszcza  

w planowaniu przestrzennym, konstruktywnych rozwiązań, oraz organizowanie wymiany doświadczeń i wiedzy 

pomiędzy urbanistami pracującymi w Europie, a także identyfikowanie i ocenianie tendencji rozwojowych miast 

europejskich oraz prezentowanie wizji ich przyszłości. Rada wspiera organizację Europejskiego Biennale Miast  

i Urbanistów oraz promuje ogłaszany co dwa lata konkurs o Europejską Nagrodę za Opracowania Urbanistyczne 

i Regionalne, który wspiera dobre praktyki. Rada współpracuje ze Stowarzyszeniem Europejskich Szkół 

Planowania (AESOP) na polu edukacji w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki (za: ECTP-CEU, 

Nowa Karta Ateńska, wizja miast XXI wieku, Lizbona, listopad 2003, tłum.: S. Wyganowski,  

www.izbaurbanistow.pl/aktualizacja/data/pliki/156_Karta%20Atenska%202003_PL.pdf (styczeń 2013)). 
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silnych związkach międzypokoleniowych, tożsamości społecznej, zróżnicowanych dos-

tępnych środkach transportu), ekonomicznej oraz środowiskowej. W Karcie opisano także 

rolę urbanistów w procesie dążenia do spójności.  

7. Urban Village (1998, UK). W ramach idei miasta zwartego (Compact city) w Wielkiej 

Brytanii, zakładane są zespoły osadnicze typu Urban Village
14

. Miejskie wioski, czyli zwarte 

osiedla o szerokim spektrum funkcji i ograniczonej wielkości (według zasady – wszystko  

w zasięgu 10 minut spaceru, około 600 x 600 m), znajdujące się w obrębie miasta. Wielkość 

zespołów ma być na tyle duża, żeby opłacało się wprowadzić transport publiczny oraz 

urządzenia społeczne i na tyle mała, by mieszkańcy mogli się rozpoznawać. Zespoły te 

opierają się na zabudowie o średniej gęstości i zróżnicowanym sposobie użytkowania –  

z usługami, miejscami pracy i mieszkaniami dla różnych grup społecznych (mieszkania  

i miejsca pracy powinny spełniać stosunek 1:1, należy także mieszać mieszkania z sektora 

mieszkań dostępnych – affordable – razem z mieszkaniami wolnorynkowymi). Zabudowa 

projektowana jest proekologicznie (zarówno pod względem zastosowanych materiałów, 

użytych technologii jak i z punktu widzenia układów przestrzennych – minimalizujących 

konieczność użycia samochodu), duży nacisk położony jest na transport publiczny i wysoką 

jakość przestrzeni publicznych. Mieszkańcy Urban Villages mogą posiadać własny 

samochód, ale nie są do tego zachęcani. W Public Policy Statement on Housing z 1998 roku 

Urban Villages są wskazane jako przyszłość zasobów mieszkaniowych. Pierwsze przykłady 

założeń zrealizowanych w nurcie Urban Village to dzielnice Hulme w Manchesterze, Crown 

Street w Glasgow, West Silvertown w Londonie czy Poundbury w Dorset. Według tego 

schematu działarealizowany obecnie projekt Millenium Villages. 

8. Urban Renaissance (1999, UK). Pod koniec 1900 roku, w związku z kryzysem 

angielskich miast, powołana zostaje komisja Urban Task Force pod przewodnictwem 

Richarda Rogersa, która opracowuje zestaw wytycznych mających doprowadzić do 

odrodzenia miast ‒ Urban Reneissance. Celem nadrzędnym jest zatrzymanie ludzi  

w miastach. W 1999 roku opublikowany zostaje raport Rogersa Towards an Urban 

Renaissance [Rogers 1999], w którym zarysowana zostaje koncepcja budowy 4 milionów 

nowych mieszkań, w ciągu 25 lat, bez naruszenia zielonych pasów ochronnych (greenbelts)  

i terenów otwartych. Duży nacisk położony zostaje na zwartą zabudowę mieszkaniową, 

większą energooszczędność zabudowy mieszkaniowej, mix socjalny i społeczny w zabudowie 

mieszkaniowej, wspierany przez zróżnicowanie form własności mieszkań stosowane  

w każdym zespole [Rogers 1999, s. 70-71, 295], przyjazne dla pieszych strefy mieszkaniowe, 

transport publiczny etc. Część z tych uwag zostaje wzięta pod uwagę w rządowym 

dokumencie White Paper
15

. W 2005 roku opublikowany zostaje drugi raport Rogersa i Urban  

                                                           
14

 Pojęcie powstało w Anglii, w późnych latach 80. Wypromowane zostało przez Urban Villages Group (UVG). 

W latach 1997-1999 zostało włączone do oficjalnej polityki przestrzennej w Anglii. 
15

 Raport rządowy będący punktem wyjścia do społecznych konsultacji projektu ustaw. 
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Task Force, w którym autorzy weryfikują założenia raportu z 1999 roku i oceniają postępy  

w implementacji jego postulatów [por. Rogers 2005].  

9. New Pedestrianism
16

 (NP, 1999, USA). Jest to bardziej idealistyczna odmiana 

Nowego Urbanizmu założona przez amerykańskiego artystę, projektanta, futurystę i pisarza 

Michaela E. Artha. New Pedestrianism jest nieco utopijną próbą rozwiązania problemów 

współczesnego miasta na różnych płaszczyznach (społecznych, zdrowotnych, energetycz-

nych, ekonomicznych, estetycznych, i środowiskowych) ze szczególnym naciskiem na 

ograniczenie roli samochodu. Koncepcja NP, oprócz preferowanych dzielnic całkowicie 

pieszych, dopuszcza użycie samochodu, pozostawiając jednak komunikację pieszą jako 

podstawową, prowadzącą od frontu budynków – kołowa powinna być przeprowadzona od 

tyłu. Według NP istniejące ulice powinny zastąpić zadrzewione pasma drogowe (o około 5 m 

szerokości) z gładką nawierzchnią dla rowerów, Segwayów i rolek oraz z drugim węższym 

pasem o mniej gładkiej teksturze dla pieszych i wózków inwalidzkich. Eliminowanie 

frontalnego ruchu samochodów ma pozwolić na uzyskanie kameralnej skali, przyjaznej 

użytkownikom i lepszego połączenia dzielnicy z obszarami zieleni.  

10. Urbanizm inteligentny
17

 (Principles of Intelligent Urbanism, PIU, 2001, Indie). 

Azjatycka próba implementacji zasad zrównoważonego rozwoju, opisana przez  

prof. Christophera Charlesa Benningera. Zasady są rozwinięciem założeń Smart Growth  

o m.in. kwestie powiązania z lokalną tradycją. Opracowano 10 reguł:  

1) równowagi z naturą,  

2) równowagi z tradycją,  

3) użycia lokalnej technologii i materiałów,  

4) hierarchiczności przestrzeni od publicznych do prywatnych,  

5) efektywności użycia zasobów,  

6) projektowania opierając się na skali człowieka i nadrzędności ruchu pieszego,  

7) miasta wielu możliwości,  

8) myślenia w skali regionu,  

9) wyważonego systemu transportowego,  

10) przejrzystego, zaangażowanego, lokalnego zarządzania.  

Na podstawie PIU powstał m.in. generalny plan dla stolicy Buthanu – Thimphu. 

11. Zrównoważony urbanizm (Sustainable Urbanism, Green Urbanism 2007). System 

zbudowany wokoło publikacji Douga Farra: Sustainable Urbanism: Urban Design With 

Nature [Farr 2007]. Jest kolejną aplikacją zasad zrównoważonego rozwoju do projektowania, 

planowania oraz administrowania miastem. Jest połączeniem idei wzrostu inteligentnego, 

nowego urbanizmu i koncepcji „zielonych budynków”. Jest holistycznym podejściem do 

środowiska zbudowanego jako ramy integrującej ludzi i środowisko [Burntham 2009, s. 16]. 

Zrównoważony urbanizm to „połączenie przyjaznych dla pieszych, obsłużonych komu-

                                                           
16

 Opracowano m.in. na podstawie: www.michaelearth.com, www.pedestrianvillages.com (styczeń 2013). 
17

 Opracowano między innymi na podstawie: www.ccba.in (styczeń 2013), www.dudh.gov.bt (styczeń 2013). 
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nikacyjnie dzielnic z nowoczesnymi technologicznie budynkami i infrastrukturą, które 

spełniają wymogi certyfikacji LEED (por. niżej)” [Farr 2007, s. 42]. Zrównoważony 

urbanizm dąży do minimalizacji oddziaływania rozwoju miejskiego na środowisko, zapew-

niając wszystkie zasoby lokalnie. Troska dotyczy pełnego cyklu życia produktów. Aby 

najpełniej zrealizować swoje postulaty w koncepcji zrównoważonego urbanizmu nawet 

produkcja energii elektrycznej i żywności powinna być, przynajmniej częściowo, przenie-

siona do miast. Promowana jest samowystarczalność jednostek. Pokrewne ruchy to 

Ecological Urbanism oraz Resillient cities. 

Dla zaprezentowanych koncepcji powtarza się kilka nadrzędnych zasad zagospo-

darowania terenu. Są to: 

 zwarta zabudowa mieszkaniowa, dobrze powiązana przestrzennie i komunikacyjnie 

ze strukturą miasta, 
 

 wykorzystanie komunikacji publicznej i indywidualnej rowerowej jako podsta-

wowej, 
 

 prymat ruchu pieszego nad kołowym, przyjazne i atrakcyjne ulice oraz przestrzenie 

wspólne, pieszy zasięg (10 minut spaceru) najważniejszych funkcji, 
 

 zróżnicowana funkcjonalnie struktura zabudowy (mixed use), 
 

 mieszanie mieszkań o zróżnicowanym standardzie, wielkości, typie oraz sposobie 

zasiedlenia (mixed tenure) dla osiągnięcia niejednorodnych społecznie społeczności 

(mixed communities), 
 

 użycie energooszczędnych rozwiązań w skalach urbanistycznej i architektonicznej. 

(AT) 

1.3.2. Wybrane współczesne kwestie związane z kształtowaniem 

zabudowy mieszkaniowej 

Segregacja przestrzenna. Problem segregacji to dwa powiązane ze sobą aspekty. Po 

pierwsze, segregacja społeczna (gettoizacja
18

) mieszkańców o niskim statusie społecznym  

i związane z nią niepokoje społeczne. Po drugie, grodzone, homogeniczne osiedla aparta-

mentowców (w literaturze, ang. gatedcommunities) prowadzące do prywatyzacji przestrzeni 

publicznej i zaburzeń w funkcjonowaniu miast.  

Kwestia przestrzennej segregacji społecznej, już na początku XX wieku uznawana za 

zjawisko niepożądane, obecnie krytykowana jest przez większą część środowiska profesjo-

                                                           
18

 Getta, czyli obszary, które charakteryzuje wyraźna odrębność przestrzenna, homogeniczność statusowa 

mieszkańców, poczucie odrębności społecznej oraz niska przenikalność pomiędzy obszarem wyłączonym,  

a światem zewnętrznym [Szczepański i in. 2006, s.14].  
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nalistów związanych z planowaniem przestrzennym
19

, agendy Unii Europejskiej oraz Radę 

Europy
20

 czy międzynarodowe organizacje związane z mieszkalnictwem
21

. Według anali-

tyków IPPR
22

 kwestia homogeniczności społecznej jest jedną z głównych przyczyn 

niepokojów społecznych z jakimi mamy do czynienia w dzielnicach typu high-rise  

(np. przedmieścia Paryża, 2005 rok).   

Jednak koncepcja sztucznego mieszania mieszkańców o różnym statusie społecznym  

i majątkowym budzi uzasadnione obawy. Przez jej przeciwników przytaczane są argumenty  

o naturalnym, historycznym podziale miast na dzielnice mieszkaniowe dla różnych klas 

społecznych, oraz o negatywnych skutkach mieszania rodzin z różnych warstw społecznych, 

materialnych i kulturowych. Ważna wydaje się być kwestia wolności osobistej i prawo 

jednostki do wyboru miejsca zamieszkania. W tradycji europejskiej jednak, szczególnie  

w ujęciu angielskim, pokładana jest wiara w możliwość wpływania na profil społeczny 

mieszkańców oraz na ich relacje poprzez działania z zakresu planowania przestrzennego.  

Problemy społeczne związane z gettoizacją nie wynikają z faktu, że ludzie o niskim 

statusie majątkowym zamieszkują zasoby socjalne, ale z tego, że zgromadzeni są w jednym 

miejscu [Holmes 2003, s. 25]. Zakwaterowanie dużej liczby osób niezamożnych i nieza-

radnych w jedynym, homogenicznym społecznie założeniu mieszkaniowym jest receptą na 

klęskę [Holmes 2003, s. 49]. Udane doświadczenia angielskich Housing Associations
23

, które 

już w latach 60. wbrew ogólnej tendencji budowy osiedli typu high-rise, remontowały 

pojedyncze mieszkania wśród zabudowy miejskiej, by zamienić je na lokale socjalne, 

pokazuje, że jest to dobra droga do osiągnięcia zrównoważonej społeczności. Z tego powodu 

rozwiązania dla problemu gettoizacji, stosowane w krajach europejskich, skupiają się na 

promocji mixed communities – społeczności składających się z przedstawicieli różnych grup 

społecznych i etnicznych
24

. Wyburza się lub remontuje najgorsze zespoły mieszkaniowe, 

obciążone stygmatyzacją mieszkańców. Nowo projektowane mieszkania socjalne wkompo-

nowywane są w istniejącą tkankę miejską lub powstają jako fragment nowo powstających 

założeń komercyjnych
25

. Kładzie się także nacisk na zapewnienie lokatorom socjalnym 

                                                           
19

 mixed communities, czyli w pewnym uproszczeniu sąsiedztwa zróżnicowane pod względem społecznym, 

promowane są przez mieszkaniowe ustawodawstwo m.in.: Anglii, Francji, Niemiec, Szwecji i Austrii. 
20

Na przykład zalecenia Rady Europy ogłoszone na Konferencji Strasburskiej w 2002 roku: „[...] szczególnych 

starań należy dołożyć, aby promować wymieszanie osób należących do różnych grup dochodowych, aby 

uniknąć segregacji mieszkaniowej i powstawania gett biednych oraz lokalnych zaburzeń równowagi rynków 

mieszkaniowych, które w sposób nieunikniony prowadzą do pogorszenia dostępu osób w trudnej sytuacji do 

mieszkań [...].”. 
21

 Postulaty CECODHAS, HABITAT etc. 
22

 Instytut for Public Policy Research. 
23

 Zob.: Notting Hill Housing Trust, The North Islington Housing Rights Project lub Holloway Tentant Co-

operative. 
24

 W Anglii stosuje się w tym celu politykę tenure blind (takie kształtowanie zabudowy mieszkaniowej, żeby  

z zewnątrz nie było możliwe rozpoznanie statusu mieszkańców, przede wszystkim w przypadku mieszkań 

socjalnych), pepperpotting (rozmieszczanie mieszkań socjalnych wśród zabudowy komercyjnej) oraz mixed 

tenure (mieszania mieszkań zasiedlanych na różnych podstawach: własnościowych, wynajmowanych, 

socjalnych etc.). 
25

 W systemie angielskim każdy deweloper komercyjny część mieszkań musi oddać do zasobów socjalnych. 
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możliwości wyboru mieszkania i jego lokalizacji. Podstawowym, najmniej radykalnym, 

sposobem na uzyskanie niehomogenicznych zespołów mieszkaniowych, jest zróżnico-

wanie typów mieszkań w obrębie każdego założenia [np.: Alexander 2008, s. 194].  

Architektoniczne sposoby podniesienia bezpieczeństwa. Problemy związane z osiedla-

mi zamkniętymi to, z punktu widzenia planowania przestrzennego, przede wszystkim 

zagrożenia dla miasta, rozumianego jako przestrzeń wolności i miejsce spotkań [Bielecki 

1996]. Wskazuje się także na negatywne społeczne skutki grodzenia przestrzeni, dotykające 

zarówno społeczność miejską, jak i mieszkańców osiedli strzeżonych [Zaborska 2007, 

Wojtkun 2007]. Duża popularność osiedli strzeżonych w Polsce wynika z naturalnej potrzeby 

bezpieczeństwa. Nieprawdą jest jednak przekonanie, że osiedle zamknięte jest jedynym 

sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa w mieście.  

Bezpieczeństwo w obrębie strukturalnej jednostki mieszkaniowej może być podniesione 

poprzez działania projektowe, wynikające z teorii defensible space
26

 [Newman 1972, 1996]. 

Teoria ta wyznacza podstawowe zasady w zagospodarowaniu przestrzennym, które poprzez 

zapewnienie terenom naturalnej kontroli, także kontroli dostępu oraz określenie terytorial-

ności realnie podnoszą bezpieczeństwo mieszkańców
27

. Według Newmana implementacja 

zasad defensible space ułatwia współżycie osób o różnych dochodach i podłożach kultu-

rowych [Newman 1996, s. 9]. Wzrost bezpieczeństwa może podnieść także rezygnacja ze 

struktur homogenicznych społecznie, które pustoszeją w ciągu dnia, ze względu na zbliżony 

tryb życia wszystkich mieszkańców [Drury 2008]. W kwestii bezpieczeństwa bardzo istotna 

jest także wielkość założenia, a szczególnie liczba osób korzystających z jednego wejścia do 

budynku.  

Czynniki wpływające na poprawę bezpieczeństwa (wg teorii defensible space): 

1. Terytorialność: 

- czytelne wydzielenie stref: publicznej, półpublicznej oraz prywatnej,  

- przypisanie terenów dla poszczególnych użytkowników, tak by najlepiej odpowiadały 

różnym potrzebom, 

- brak terenów o niesprecyzowanych funkcjach i przeznaczeniach, 

- podział terenów mieszkaniowych na mniejsze jednostki w celu ułatwienia identyfikacji 

mieszkańców z konkretnymi terenami. 
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 Zasady oparte na teorii Oscara Newmana promowane są przez międzynarodową organizację CPTED (Crime 

Prevention Through Environmental Design - Prewencja Poprzez Projektowanie Przestrzenne), jej europejski 

oddział E-DOCA (The European Designing Out Crime Association - Europejskie Stowarzyszenie Projektowania 

Przeciw Przestępczości), oraz działająca w Polsce fundacja Bezpieczna Przestrzeń. W Anglii działa program 

Secured by design. 
27

 Należy jednak pamietać, że zagospodarowanie przestrzenne jest jedynie pierwszym elementem procesu 

mającego na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obszarach mieszkaniowych. Dla pełnego bezpieczeń-

stwa potrzebne są elementy z zakresu zarządzania wykraczające poza zagadnienia zagospodarowania przestrzen-

nego, takie jak dobre zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, prewencja oraz interwencje (np. spotkania  

z młodzieżą), współpraca z policją, władzami lokalnymi i innymi grupami, zaangażowanie wspólnoty lokalnej 

oraz cykliczny pomiar poziomu bezpieczeństwa [Randall 2005]. 
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2. Naturalny nadzór: 

- każda przestrzeń ma wgląd z okien pomieszczeń przewidzianych na stały pobyt ludzi, 

- wejścia do budynków są równomiernie rozmieszczone, z mieszkań na parterze są osobne 

wyjścia do ogródków przydomowych, 

- wejścia do budynków i klatki schodowe są przeszklone, 

- ogrodzenia są transparentne. 

3. Wygląd – odpowiednie zagospodarowanie terenu oraz wysoka jakość rozwiązań i użytych 

materiałów (wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa). 

4. Środowisko – niewielka odległość do posterunku policji lub uczęszczanych terenów 

usługowych.  

(AT) 

1.3.3. Wdrażanie i certyfikacja 

Kluczową kwestią pozostaje wdrożenie przyjętych założeń teoretycznych w praktyce. 

Trudności dostarcza nie tylko pogodzenie wymagań formalnych z obowiązującymi uwarun-

kowaniami prawnymi oraz z istniejącą strukturą miast, ale przede wszystkim wyegzekwo-

wanie odpowiednich standardów od deweloperów prywatnych. Podstawowe wydaje się 

dostosowanie prawa w ten sposób, by konieczne było spełnianie wyznaczonych założeń oraz 

opracowanie systemu ewaluacji inwestycji przed rozpoczęciem procesu budowlanego. 

Ciekawym i wartym naśladowania przykładem jest angielski system Housing Quality 

Indicators (HQIs), który służy do pomiaru jakości zespołów mieszkaniowych budowanych ze 

wsparciem środków Housing & Communities Agency (HCA)
28

. Formularz przygotowany 

przez HCA pozwala na ocenę inwestycji w trzech kategoriach:  

 wnętrze (oceniana jest wielkość, rozplanowanie i standard techniczny, tj.: izolacje 

akustyczne, termiczne i doświetlenie mieszkań), 

 zrównoważenie (sustainability: oceniany jest wpływ na środowisko naturalne, 

energooszczędność, zużycie wody, emisja CO2 etc.), 

 otoczenie oceniane w czterech kategoriach (w każdej kategorii pojawia się 5 pytań 

pomocniczych):  

1) charakter założenia
29

,  

2) drogi, parkingi i komunikacja piesza
30

,  

                                                           
28

 Agencja ds. Mieszkań i Społeczności  – angielska agencja narodowa finansowana z budżetu, która w imieniu 

rządu zajmuje się sprawami dostępnego budownictwa mieszkaniowego. 
29

 1. Czy projekt założenia pasuje do otoczenia? 2. Czy istniejące budynki, krajobraz i topografia są 

zintegrowane z założeniem? 3. Czy założenie jest charakterystyczne, łatwe do odróżnienia? 4. Czy wygląd  

i układ budynków oraz otoczenia ułatwia orientację w terenie? 5. Czy ulice są zdefiniowane przez odpowiednią 

strukturę budynków (pierzeje, podział na przestrzenie prywatne i publiczne)?  
30

 1. Czy budynki dominują nad ulicami i parkingami? 2. Czy parkingi są dobrze zintegrowane z założeniem  

i usytuowane tak, by wpasowywać się w scenerię drogi? 3. Czy ulice są przyjazne dla pieszych, rowerzystów  
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3) projekt i realizacja
31

,  

4) środowisko i społeczność
32

.  

Odpowiednie zrozumienie pojęć ułatwiane jest poprzez ogólnodostępne publikacje, np. na 

stronie internetowej programu Building for life (www.buildingforlife.org) za pomocą krótkich 

filmów oraz przykładów opisane i zaprezentowane jest każde z 20 zagadnień z kategorii 

„otoczenie”. Forma wybierania ofert jest konkursowa – granty mieszkaniowe otrzymują te 

instytucje, które zaproponują m.in. najwyższe wskaźniki jakościowe dla inwestycji – dzięki 

czemu proponowane w ofertach konkursowych wskaźniki HQI bywają nawet do 88% wyższe 

od minimum. W przypadku inwestycji o wysokiej randze, ustalane są szczegółowe wy- 

tyczne – prezentowane jako warunki konkursu dla aspirujących HA (Hausing Associations). 

Proces powstawania zespołów mieszkaniowych o odpowiednich parametrach jest  

w Anglii wspomagany także za pomocą podręczników dla przedstawicieli władz lokalnych. 

Dobrym przykładem mogą być dwie publikacje National Housing Federation NHF: Standards 

and quality in development. A good practice quide [Drury 2008] – to podręcznik dotyczący 

przestrzennych aspektów zespołów mieszkaniowych począwszy od lokalizacji, skończywszy 

na mieszkaniu i jego wyposażeniu. Opiera się on na wytycznych z wielu dziedzin i zawiera 

tzw. check list wszystkich ważnych elementów założenia, dzięki której odpowiedzialni za 

powstanie założenia urzędnicy mogą sprawdzić, czy zatwierdzany i wspomagany przez nich 

projekt spełnia wszystkie wymogi dobrego budownictwa. Drugi podręcznik to Delivering 

affordable housing. A quide to development and regeneration [Broomfield, Drury 2009], 

który dotyczy formalnej strony procesu powstawania mieszkań dostępnych (affordable). 

Zawiera informacje odnośnie starania się o granty, oraz na temat całego procesu 

projektowego, łącznie z wyjaśnieniem roli wszystkich osób zaangażowanych w proces 

projektowo-budowlany, np. roli architekta. 

W procesie osiągania założeń mieszkaniowych o wymaganych parametrach pomocne są 

także różne systemy certyfikacji, jak np. LEED Leadership in Energy and Environmental 

Design (LEED), utworzony do oceny projektów, konstrukcji oraz funkcjonowania zielonych 

budynków, mieszkań i założeń mieszkaniowych. LEED został utworzony przez U.S. Green 

Building Council (USGBC, http://www.usgbc.org) w 1998 roku i zyskał dużą popularność 

                                                                                                                                                                                     
i kierowców? 4. Czy nowy układ ulic wpisuje się w układ zastany? 5. Czy przestrzeniom publicznym i ulicom 

zapewniona jest naturalna kontrola i czy ludzie czują się na nich bezpiecznie?  
31

 1. Czy przestrzenie publiczne są dobrze zaprojektowane i czy mają odpowiednią małą architekturę i wystrój? 

2. Czy budynki są wysokiej jakości architektonicznej? 3. Czy wnętrze budynku zapewnia możliwość adaptacji, 

zmiany przeznaczenia lub powiększenia? 4. Czy założenie wykorzystuje dostępne zaawansowane technologie  

w celu osiągnięcia wyższej jakości, funkcjonalności oraz atrakcyjności? 5. Czy budynki spełniają ustawowe 

wymogi (building regulations)? 
32

 1. Czy wewnątrz założenia lub w niedalekiej odległości znajdują się urządzenia społeczne, takie jak: szkoła, 

park, sklepy, puby lub kawiarnie? 2. Czy założenie składa się z rożnych typów mieszkań dla mieszkańców  

o różnych potrzebach? 3. Czy założenie składa się z mieszkań o różnej formie własności (mixed tenure: 

prywatne i publiczne, własnościowe i wynajmowane)? 4. Czy z założenia jest łatwy dostęp do transportu 

publicznego? 5. Czy założenie ma urządzenia, które zmniejszają jego wpływ na środowisko? 
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dzięki przejrzystości procesu oceny. Kryteria, według których przeprowadzana jest ocena są 

publicznie omawiane i konsultowane przez ponad 20 000 organizacji, które obecnie zrzesza 

USGBC. Certyfikacja przeprowadzana jest w wielu kategoriach dla najlepszego dopa-

sowania do konkretnej sytuacji. Z punktu widzenia kształtowania zabudowy mieszkaniowej 

bardzo interesujący jest, uruchomiony w 2011 roku, LEED for Neighborhood Development 

(LEED ND) dla nowych osiedli, który obejmuje problematykę struktury urbanistycznej. 

Wyróżniono w nim 4 grupy kryteriów proekologiczności [Stangel 2011]: 

 Lokalizacja i powiązania (lokalizacja blisko istniejącej zabudowy lub korytarzy trans-

portowych): 

– bliskość infrastruktury wodnej i ściekowej, 

– ochrona przyrody – roślin i zwierząt, terenów rolniczych, zalewowych itp., 

– zagospodarowanie (rewitalizacja) terenów poprzemysłowych, 

– zmniejszona zależność od samochodu – dostęp do komunikacji publicznej, 

– ścieżki rowerowe, 

– dostępna oferta mieszkań i miejsc pracy, 

– dostępność infrastruktury społecznej (szkoły, przedszkola itp.). 

 Projektowanie i kształtowanie przestrzeni urbanistycznej (sąsiedztwa): 

– zwarta zabudowa – możliwie gęsta siatka ulic i kwartałów, 

– zróżnicowanie funkcji i typów zabudowy, 

– dostępne mieszkania (mieszkania socjalne, tanie budownictwo), 

– parkingi – zmniejszona ilość powierzchni, 

– komunikacja piesza, 

– powiązania komunikacyjne – dostęp do komunikacji publicznej, 

– zarządzanie zapotrzebowaniem na transport, 

– dostępność zielonych przestrzeni publicznych i przestrzeni rekreacyjnych, 

– dostęp dla osób niepełnosprawnych i ludzi starszych, 

– bezpieczeństwo – Security by design. 

 „Zielona” konstrukcja i technologia: 

– energooszczędność budynku, 

– zmniejszenie zużycia wody, 

– możliwość „recyklingu” budynku, 

– adaptacja budynków przemysłowych, zabytkowych, powojskowych itp., 

– minimalizacja negatywnego wpływu na działkę, 

– redukcja zanieczyszczeń gleby, 

– gospodarka wodami opadowymi, 

– izolacja termiczna, 

– orientacja słoneczna/wykorzystanie energii słonecznej, 

– wydajna infrastruktura – gospodarka ściekami, odpadami. 
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 Innowacyjny proces projektowy: 

– innowacje i pionierskie rozwiązania, 

– partycypacja społeczna, 

– ewaluacja i monitoring projektów. 

Inna, powszechnie stosowana
33

 metoda certyfikacji to BREEAM (Building Research 

Establishment Environmental Assessment Method), która ustala standardy dobrej praktyki  

w zrównoważonym projektowaniu budynków o różnym przeznaczeniu i zespołów 

mieszkaniowych (na stronie organizacji znajduje się baza dobrych przykładów, 

www.breeam.org/case-studies.jsp, luty 2013) oraz służy do oceny i pomiaru energo-

oszczędności, wydajności oraz wpływu obiektu na środowisko. Audyty BREEAM mogą 

przeprowadzać jedynie licencjonowani przedstawiciele po odbyciu odpowiednich szkoleń. 

Badaniu poddawane są budynki na różnych etapach cyklu życiowego. Zaleca się, by 

współpracę z audytorem rozpocząć już na etapie projektu koncepcyjnego. Współpraca  

z audytorami BREEAM daje użytkownikom, deweloperom i architektom możliwość 

rozpoznania rynku dla budynków o niewielkim wpływie na środowisko oraz pewność, że 

wypróbowane, środowiskowo wrażliwe technologie są ujęte w ich realizacji, pozwala także 

na wypracowanie systemu redukcji bieżących kosztów w eksploatacji budynku.  

W Polsce brakuje podobnego systemu oceny inwestycji na etapie projektu oraz  

w kolejnych cyklach użytkowania. Korzystanie z międzynarodowych systemów certyfikacji, 

choć możliwe, jest stosunkowo kosztowne, a ich użycie obecnie (2013) może być traktowane 

jedynie jako zabieg marketingowy [por. Schneider-Skalska 2012, s. 85]. Jednak możliwości 

wykorzystania certyfikacji do kreowania swoistej „marki” ekologicznej, używanej do celów 

promocyjnych przez deweloperów czy władze miejskie [Stangel 2011] są mocno ograniczone 

nie tylko przez wysokie koszty certyfikacji, ale także przez stosunkowo niską świadomość 

ekologiczną odbiorców końcowych oraz przez wysokie koszty wielu rozwiązań 

ekologicznych i energooszczędnych, których wykorzystanie, przy braku systemu dopłat, 

pozostaje często nieuzasadnione ekonomicznie. Jedyną formą certyfikacji obowiązującą  

w Polsce są certyfikaty energetyczne, które są jeszcze narzędziem niedoskonałym i ogra-

niczonym do określania zużycia energii pierwotnej przez budynek.  

(AT) 

                                                           
33

 Mimo że tylko w sześciu krajach (UK, Niemcy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja) ustalono 

indywidualne kryteria oceny, metoda może być stosowana na całym świecie według schematu 

międzynarodowego. Organizacja oferuje także model współpracy BREAM International Bespoke, w którym 

kryteria są modyfikowane dla specyficznych warunków danego kraju. 
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1.3.4. Dobre przykłady  

 Allerton Bywater Millenium Community, Miller Homes
34

 

(Leeds, Zachodnie Yorkshire, UK) 

Allerton Bywater Millenium Community jest drugim, po Greenwich Village, wie-

lofunkcyjnym zespołem zabudowy, zrealizowanym w ramach projektu Millennium 

Communities. Zespół został wybudowany na terenach po zamkniętej w 1992 roku kopalni 

węgla kamiennego. Działka była wkładem rządowej agencji zajmującej się dostępnym 

budownictwem mieszkaniowym Homes and Communities Agency (HCA) w inwestycję. Prace 

rozpoczęły się w 2006 roku, w ramach partnerstwa HCA oraz inwestorów prywatnych,  

m.in. Miller Homes. Całe założenie składa się z 520 nowych mieszkań, 16 miejsc pracy (dla 

około 100 pracowników), przedszkola, parku, obiektów handlowych etc., a opisywany 

poniżej fragment – ze 197 mieszkań. Ze względu na zaangażowanie środków publicznych, 

projekt od początku podlegał pod ścisłe wytyczne jakościowe i ekologiczne, przygotowane 

m.in. przez CABE oraz o Design Code, który został wypracowany w wyniku prac studialnych 

i warsztatów, przez zatrudniony do tego celu zespół firmy EDAW (obecnie AECOM). 

Wymóg przestrzegania Design Code był uzgodniony między partnerami projektu przy 

zawieraniu współpracy, pozwoliło to na utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji oraz 

przyspieszyło procedurę wydawania pozwolenia na budowę. Założenie musiało także spełniać 

rygorystyczne wymogi Eco Homes Standards (BREEM, zastąpione w 2007 roku Code for 

Sustainable Homes
35

).  

W prezentowanej części założenia (rys. następnej stronie obszar nr 3) 39 ze 193 mieszkań 

to mieszkania sprzedawane według schematu dzielonej własności (shared ownership) za 

pośrednictwem lokalnego Towarzystwa mieszkaniowego (Housing Association HA).  

 

                                                           
34

 Opracowano na podstawie: http://www.scotland.gov.uk/Publications/2010/12/31110906/13 (luty 2013), 

http://www.pra-architects.com (luty 2013) oraz wizyty studialnej we wrześniu 2009.  
35

 W UK wszystkie powstające budynki mieszkaniowe muszą spełniać wymogi Code for Sustainable Homes,  

z tym że dla obiektów z sektora affordable (dostępnego) te wymogi są bardziej restrykcyjne.  
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1. Droga publiczna oraz skwer miejski. 

2. Krajobrazowe, publiczne tereny otwarte. 

3. Miller Homes – 197 mieszkań (prezentowany przykład). 

4. Budynek Papico Fairburn – przystosowywany jako przyszłe biura dla NBC. 

5. Barratt Developments – 151 mieszkań. Założenie w 30% składa się z obiektów – laureatów rządowego 

konkursu Design for Manufacture 2005 (DfM) na dobrze zaprojektowane, ciekawe i łatwe w wykonaniu 

budynki, koszt budowy, których mieści się w £60 000. Budynki te nie są do odróżnienia od pozostałych. 

6. Fleming Fusion – zabudowa mieszkaniowa. 

7. Zabudowa mieszkaniowa, 70 mieszkań. 

8. Południowo-wschodni teren usługowy – powierzchnia biurowa 4 400 m
2
. 

9. Zachodni obszar usługowy, 800 m
2
 powierzchni biurowej. 

10. Północne tereny usługowe. 

11. Fairburn Building. 

12. Ogródki działkowe. 

Rys. 1. Master Plan dla Allerton Bywater Millenium Village 

Fig. 1. Allerton Bywater Millenium Village Master Plan 

Źródło: http://www.scotland.gov.uk/Publications/2010/12/31110906/13, luty 2013). 

 

Komunikacja wewnątrz osiedla odbywa się szerokimi ciągami pieszo-jezdnymi, ukształ-

towanymi w ten sposób, by poruszające się po nich samochody nie mogły osiągnąć wyższej 

prędkości – wygoda pieszych postawiona została na pierwszym miejscu. Miejsca parkingowe 

są rozproszone i przetykane zielenią, w ten sposób, że zaparkowane samochody nie dominują 

nad okolicą, natomiast gdy miejsca parkingowe pozostają puste mogą służyć jako dodatkowa 

powierzchnia do zabaw czy spacerów. Zgodnie z nurtem zrównoważonego rozwoju, nad 

niektórymi garażami powstały domowe biura, w których możliwa jest zdalna praca, dzięki 

czemu wyeliminowane zostają dojazdy do miasta. Umieszczenie biura nad wolnostojącym 

garażem dodatkowo zapewnia separację pomiędzy życiem zawodowym a domowym. Także 

dla zminimalizowania ruchu kołowego na osiedlu działa klub carsharing. Założenie 

otrzymało znaczące nagrody: Housing Design Award 2006: Exhibition of Excellence, 

Ecohomes 'Excellent' Award 2003, Manual for Streets Award 2008: Commended. 

(AT) 
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Rys. 2. Karta katalogowa (cz. 1) osiedla Allerton Bywater Millenium Community opracowana zgodnie 

ze wzorem kart użytych do badań osiedli na terenie miast GZM (patrz s. 48) 

Fig. 2. Data sheet (part 1) of Allerton Bywater Millenium Community estate developed in accordance 

with pattern used during estates examination (see p. 52) 

Źródło: oprac. AT. 
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Rys. 3. Karta katalogowa (cz. 1a) osiedla Allerton Bywater Millenium Community opracowana zgodnie 

ze wzorem kart użytych do badań osiedli na terenie miast GZM (patrz s. 48) 

Fig. 3. Data sheet (part 1a) of Allerton Bywater Millenium Community estate, developed in accordance 

with pattern used during estates examination (see p. 48) 

Źródło: oprac. AT. 
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                                                                                                                                           Schemat założenia, skala 1:2000 
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Rys. 4. Karta katalogowa (cz. 2) osiedla Allerton Bywater Millenium Community opracowana zgodnie 

ze wzorem kart użytych do badań osiedli na terenie miast GZM (patrz s. 48) 

Fig. 4. Data sheet (part 2) of Allerton Bywater Millenium Community estate, developed in accordance 

with pattern used during estates’ examination (see p. 48) 

Źródło: oprac. AT. 

 

                                                           
36

 W części założenia każdy dom ma miejsce na zorganizowanie własnego biura. 
37

 Autorom nie jest znana dokładna liczba drzew, jednak bez wątpienia jest ich dużo. 

 

Allerton Bywater Millenium 
Community, Miller Homes 
  

 

 

 Realizacja: 2006 

 Projekt: PRA Architects 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: Master Plan 

 Inwestor: partnerstwo publiczno-prywatne: HCA oraz Miller Homes 

 Własność: prywatna 

 Sąsiedztwo: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, tereny otwarte 
 

(+) wewnętrzny obszar osiedla to strefa z dominacją ruchu pieszego, miejsca parkingowe są 
rozproszone, zintegrowane z zielenią i w sąsiedztwie domów właścicieli – dla zminimalizowania ich 
uciążliwości i zapewnienia bezpieczeństwa, 

(-) brak placu zabaw w obrębie terenu opracowania (plac zabaw znajduje się jednak w bezpo-
średnim sąsiedztwie). 

 

 
 

Powierzchnia opracowania [m
2
/ha] 58 320 / 5,8 100% 

Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

2 

Powierzchnia zabudowy [m
2
/ha] 14 480 /1,4 18% Liczba usług w obrębie założenia +

36
 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m

2
/ha] 

22 550 / 3,3 49% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

15 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

4 040 / 0,4 22% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

50 

Pozostała powierzchnia [m
2
/ha] 17 250 / 1,7 11% 

Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 150 

Liczba kondygnacji 2-3 (2,5) Liczba drzew w obrębie działki +
37

 

Gęstość zabudowy 0,24 Rozwiązania proekologiczne + 

Intensywność zabudowy 0,6 
Architektoniczne formy 
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 197 
Zróżnicowanie wielkości 
mieszkań 

+ 

Liczba mieszkań/ha 34 
Zróżnicowanie podstawy 
zasiedlenia (mixed tenure)  

+ 

Parkingi naziemne/podziemne/ 
garaże 

197/0/197 Plac zabaw w obrębie zespołu - 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 197/197 Dostępność dla niepełnosprawnych + 
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 Tango (Malmo, Szwecja) 

Budynek Tango jest jednym z wielu projektowanych z myślą o wystawie European 

Housing Exhibition zorganizowanej w 2001 roku na terenach poprzemysłowych w Malmo. 

Cały zespół mieszkaniowy, nazwany zespołem Bo01, został wybudowany na podstawie wielu 

lat przygotowań planów oraz zgodnie z ustanowionymi, wysokimi standardami w zakresie 

ochrony środowiska i oszczędności energii. Dla miasta Malmo zarówno całe Bo01, jak  

i dzielnica Vastra Hammen, w której mieści się i nadal rozwija się zespół Bo01, są przed-

miotem dumy i demonstracji możliwości nowoczesnej zabudowy mieszkaniowej (w bezpo-

średnim sąsiedztwie znajduje się wieżowiec Turning Torso Santiago Calatravy). Wybór bu-

dynku Tango może być dyskusyjny – obszar opracowania jest niewielki, szczególnie w porów-

naniu z innymi opracowanymi zespołami. Uzasadnieniem wyboru jest jednak duża liczba 

nagród przyznanych realizacji (szwedzki Best Housing Project of the Year 2002 i National 

Honor Award – AIA). Budynek Tango ma bardzo zaawansowany system oszczędzania 

energii, między innymi pełny BMS building management system, sprzężony z systemami 

ogrzewania oraz instalacji elektrycznej (mieszkańcy z poziomu komputerów domowych mogą 

sterować zarówno inteligentną ścianą zewnętrzną, jak i ogrzewaniem). Energia elektryczna 

pozyskiwana jest częściowo z turbin wiatrowych (wybrzeże na danym obszarze jest bardzo 

wietrzne), system ogrzewania jest sprzężony z systemem ogrzewania dla całego zespołu 

Bo01. Woda deszczowa z dachów pozyskiwana jest do nawadniania ogrodów. Według 

informacji zawartych na stronach internetowych, wszystkie mieszkania są na wynajem. 

W całym zespole Bo01 wprowadzono zróżnicowanie podstawy zasiedlenia: znajdują się 

tam mieszkania prywatne, na wynajem oraz socjalne. Zarówno w budynku Tango, jak  

i w pozostałych występuje zróżnicowanie powierzchni mieszkań. Zespół obsługuje bardzo 

dobrze zorganizowana komunikacja publiczna oraz sieć ścieżek rowerowych. Zespół Bo01, 

mimo licznych zalet, jest również przedmiotem krytyki za: wysokie ceny mieszkań (brak 

dostępności mieszkań dla mieszkańców o niższym statusie materialnym), małą ilość zieleni 

(trudną do zrealizowania ze względu na lokalizację na sztucznym nabrzeżu, a nie na 

naturalnej ziemi), wysokie koszty realizacji (ze względu na zaawansowane technologicznie 

systemy produkcji i oszczędności energii np. podziemny system segregacji i transportu 

śmieci). Dyskusyjna jest również efektowna, lecz mało energooszczędna w formie archi-

tektura budynków: liczne, duże przeszklenia, bardzo zróżnicowane przestrzennie formy, 

niepowtarzalne plany kondygnacji. Na uwagę zasługuje łączny wysoki wskaźnik intensyw-

ności zabudowy oraz niski wskaźnik miejsc parkingowych, przypadających na mieszkanie – 

wybrane budynki są celowo pozbawione miejsc parkingowych, w zamian za dobry dostęp do 

komunikacji publicznej, dzięki czemu osiągnięto uspokojony ruch kołowy i wyraźną domi-

nację ruchu pieszego.  

(TB) 



1. WPROWADZENIE 

 

27 

 

 

 

 

Fot. Tomasz Bradecki  Fot. Tomasz Bradecki 

 

 

 
Fot. Tomasz Bradecki  Fot. Tomasz Bradecki 

 

 

Schemat założenia, skala 1:2000                        Kontekst założenia, promień 500 m 
 

Rys. 5. Karta katalogowa (cz. 1) osiedla Tango Malmo opracowana zgodnie ze wzorem kart użytych 

do badań osiedli na terenie miast GZM (patrz s. 48) 

Fig. 5. Data sheet (part 1) of Tango Malmo estate, developed in accordance with pattern used during 

estates’ examination (see p. 48) 

Źródło: oprac. TB. 

2 MALMO TANGO ŚRÓDMIEŚCIE KOMERCYJNY 
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Rys. 6. Karta katalogowa (cz. 2) osiedla Tango Malmo opracowana zgodnie ze wzorem kart użytych 

do badań osiedli na terenie miast GZM (patrz s. 48) 

Fig. 6. Data sheet (part 2) of Tango Malmo estate, developed in accordance with pattern used during 

estates’ examination (see p. 48). 

Źródło: oprac. TB, na podstawie: Źródła: http://www.moorerubleyudell.com, materiały Malmo City 

Plannig Offic 

 
Budynek Tango 
Osiedle Bo01, Vastrahammen, 
Malmo 

 
 

 

 

 Realizacja: 2001 

 Projekt: Moore Ruble Yudell and SWECO FFNS Arkitekter AB 

 Inwestor: MKB Fastighets AB, Malmö, Sweden, Lars Birve, Ingvar Carlsson (?) 

 Własność: mieszkania na wynajem 

 Sąsiedztwo: zabudowa wielorodzinna 
 

(+) plac zabaw dla dzieci, wewnętrzny wspólny ogród, zastosowane liczne rozwiązania proeko-
logiczne: ogniwa fotowoltaiczne, „inteligentna” ściana oraz pełny BMS, turbiny wiatrowe, parking dla 
rowerów przy wejściu do budynku, 

 

(-) mała zwartość formy budynku (jest w opozycji do zaawansowanych systemów oszczędzania 
energii), brak miejsc parkingowych (możliwy dzięki bliskiej komunikacji publicznej). 

 

 

 

Powierzchnia opracowania [ha] 0,22 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,5 

Powierzchnia zabudowy [ha] 0,11 50% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie czynna [/ha] 0,04 18% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

140 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

0,05 22% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

150 

Pozostała powierzchnia [ha] 0,02 10% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 350 

Liczba kondygnacji 3,5 (3,4,5) Liczba drzew w obrębie działki 4 

Gęstość zabudowy 0,5 Rozwiązania proekologiczne + 

Intensywność zabudowy 1,75 
Architektoniczne formy 
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 27 
Zróżnicowanie wielkości 
mieszkań 

+ 

Liczba mieszkań/ha 122 
Zróżnicowanie podstawy 
zasiedlenia (mixed tenure)  

+ 

Parkingi naziemne/podziemne 0 / 0 Plac zabaw w obrębie zespołu + 

Parkingi ogólnodostępne /prywatne 0 / 0 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 



 

   

2. CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W POLSCE 

I W MIASTACH GZM. CZYNNIKI DEFINIUJĄCE 

KSZTAŁTOWANIE ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  

W rozdziale tym przedstawiono problematykę kształtowania zabudowy mieszkaniowej,  

z odniesieniem do ogólnej sytuacji w Polsce i na terenie miast Górnośląskiego Związku 

Metropolitalnego GZM.  
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2.1. Delimitacja terenu i jego charakterystyka 

Badania, które obejmują mieszkalnictwo w Polsce w większości dotyczą wybranych 

problemów lub lokalizacji, rzadziej podsumowują ogólny stan mieszkalnictwa w Polsce. Ze 

względu na zróżnicowaną strukturę zabudowy w Polsce i podejmowaną w niniejszej 

monografii problematykę – baczną uwagę zwraca się na obszary o dużej intensywności 

zabudowy. Wśród nich szczególnie wyróżniają się tereny metropolitalne. Za obszar badawczy 

przyjęto Górnośląski Obszar Metropolitalny (GZM). 

 

Rys. 7. Obszary metropolitalne w Polsce. 

Legenda; kolor: bordowy – obszar rdzeniowy, pomarańczowy – pierścień, żółty – pierścień 

(wariantowy)  

Fig. 7. Metropolitan areas in Poland.  

Caption: burgundy colour – core area, orange colour ‒ ring, yellow colour – ring (variant) 

Źródło: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski 

OBSZARY METROPOLITALNE W POLSCE: PROBLEMY ROZWOJOWE I DELIMITACJA, 

Raporty i analizy Euroreg nr1/2009; www.euroreg.uw.edu.pl 

 

Górnośląski Związek Metropolitalny (trwają prace nad zmianą nazwy na Górnośląsko-

Zagłębiowska Metropolia „Silesia”) to związek 14 gmin na prawach powiatu znajdujący się  

w subregionie centralnym województwa śląskiego. Związek powstał w 2007 roku i był 

pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Obecnie GZM stanowi jeden z siedmiu obszarów 

metropolitalnych w Polsce
39

 (zgodnie z danymi EUROREG-u).  

                                                           
39

 Przy porównaniu GZM-u z innymi obszarami metropolitalnymi dość kłopotliwa staje się delimitacja 

obszarów, jednostką podstawową dla każdego z nich jest gmina, a nie powiat, jak w przypadku GZM-u. 
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Rys. 8. Struktura Górnośląskiego Zespołu Metropolitalnego (podział na 14 miast) 

Fig. 8. Structure of Silesian Metropolitan Area (with 14 cities) 

Źródło: oprac. własne: TB. 

 

GZM stanowi region szczególny ze względu na liczne uwarunkowania:  

 Obecny, szeroko rozwinięty przemysł (w tym wydobycie węgla kamiennego i hutnictwo) 

oraz wieloletnie tradycje przemysłowe, 

 jest największą metropolią w Polsce (1972 tys. mieszkańców), 

 charakteryzuje się największą gęstością zaludnienia spośród metropolii w Polsce  

(1,619 tys. m/km
2
), 

 stanowi ważny region leżący na przecięciu dwóch europejskich korytarzy transportowych 

(autostrad A4 i A1), sąsiedztwo lotniska Pyrzowice, które obsługuje ludność GZM-u  

w zakresie połączeń krajowych i międzynarodowych, 

 charakteryzuje się największym zagęszczeniem dróg w Polsce, 

 charakteryzuje się największym skoncentrowaniem zabudowy w Polsce – zabudowa  

w obrębie centrów miast jest intensywna, a granice pomiędzy miastami zacierają się,  

liczba terenów zieleni zaś jest znacznie ograniczona, 

 GZM można traktować, jako drugi najważniejszy ośrodek naukowy w Polsce (ok. 80 

ośrodków naukowych). 

GZM został wybrany jako obszar opracowania ze względu na wszystkie powyższe 

uwarunkowania oraz na fakt, że to właśnie na tym obszarze występuje największe skupisko 

zabudowy mieszkaniowej w Polsce. W GZM średnia liczba osób przypadająca na mieszkanie 

to 2,57, podczas gdy 2,63 to uśredniony wynik dla całej Polski (dane z 2008 roku). 

(TB) 

                                                                                                                                                                                     
Ponadto, granica niektórych obszarów metropolitalnych ulega zmianie w czasie, zaś EUROREG wyróżnia 

obszary rdzeniowe obszarów metropolitalnych oraz związane z nim obszary pierścieni. 
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2.2. Struktura zabudowy mieszkaniowej w Polsce i w GZM-ie 

Strukturę zabudowy mieszkaniowej można scharakteryzować zarówno w sposób opisowy, 

jak i poprzez liczne wskaźniki. GUS gromadzi część danych na temat mieszkalnictwa, które 

pochodzą od gmin. Mieszkalnictwo opisywane jest szeroko w raportach o stanie miast,  

a także w raportach ogólnych na temat stanu mieszkalnictwa w Polsce (publikuje je  

m.in. GUS, Polski Związek Firm Deweloperskich oraz inne podmioty), jednak wszystkie 

bazują na ogólnodostępnych danych GUS-u, traktujących o zasobach mieszkaniowych, bez 

danych na temat sposobu zagospodarowania przestrzennego.  

Podstawową informacją pozwalającą na określenie stanu mieszkalnictwa zarówno  

w GZM-ie, jak i w pozostałych metropoliach jest udział terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową w stosunku do pozostałych funkcji. Brak tego rodzaju danych  

w GUS-ie, brak aktualnych danych w systemach GIS-u i MSIP-u na temat struktury 

użytkowania terenów, a także stale zmieniające się studia uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego to główne powody, dla których w niniejszej monografii nie 

przedstawiono obrazu aktualnej struktury użytkowania terenów. Informacje GUS-u pozwalają 

natomiast na zestawienie i porównanie danych ilościowych na temat zasobów mieszka-

niowych (por. tabela 1). Do porównania wybrano trzy obszary metropolitalne: warszawski (ze 

względu na rangę i skalę), a także krakowski oraz wrocławski (ze względu na bliskie 

sąsiedztwo). 

W diagnozie stanu mieszkalnictwa w Polsce można brać pod uwagę różne aspekty: 

ilościowe (bazujące na danych liczbowych), jakościowe (opisujące stan jakości mieszkal-

nictwa) oraz problematyczne (zawierające problematykę społeczno-ekonomiczną właścicieli 

części zasobów mieszkaniowych). Niniejsza monografia traktuje w głównej mierze na temat 

danych ilościowych oraz jakościowych, dlatego zwrócono na nie szczególną uwagę. 

Większość lokali mieszkaniowych to lokale stare: 44,4% zasobów pochodziło sprzed 

1946 roku; 29,5% zasobów wybudowano w latach 1946-65, 26,1% zasobów wybudowano po 

1965 roku 1 (Bartosik E., 2009, za: Raport o stanie mieszkalnictwa GUS). Według rożnych 

szacunków w Polsce brakuje od 1,5-1,8 miliona mieszkań
40

. Pod względem liczby mieszkań 

na tysiąc mieszkańców Polska zajmuje ostatnie miejsce w Unii Europejskiej (stan z 2010 roku, 

Strzeszyński, s. 2). Mimo że liczba mieszkań oddawanych do użytku stale rośnie
41

, sytuacja 

na rynku mieszkaniowym poprawia się nieznacznie. Wzrost liczby mieszkań dotyczy głównie 

                                                           
40 

O niedoborze 1,8 miliona mieszkań mówi Arkadiusza Borek, prezes Instytutu Gospodarki Nieruchomościami 

w wywiadzie z dnia 25.08.2009 (http://www.abc.com.pl/problem/1577/4, wrzesień 2009). 1,5 miliona 

brakujących mieszkań pojawia się w raporcie Piotra Konczewskiego, dyrektora wykonawczego Habitat for 

Humanity Poland dla Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa (http://www.kongresbudownictwa.pl). 
41 

Liczba mieszkań oddanych do użytku w wybranych latach: 1991 – 136 790 mieszkań, 2001: 105 967 

mieszkań, 2011 – 130 954 mieszkań, 2012: 152527 mieszkań. Dane GUS-u (http://www.stat.gov.pl, marzec 

2013). 
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mieszkań luksusowych, budowanych na sprzedaż lub wynajem (39,5% w 2010 roku, 41,5%  

w 2012 roku) oraz budownictwa indywidualnego, zazwyczaj jednorodzinnego (51,8% w 2010 

roku, w 2012 roku 53,3% wszystkich oddanych do użytkowania mieszkań; dane GUS-u). 

Powoli spada liczba nowych lokali mieszkaniowych przeznaczonych na potrzeby lokali 

socjalnych – ich łączna liczba znacząco maleje, podczas gdy potrzeby stają się coraz większe. 

W dalszym ciągu, mimo że znacznie wolniej niż przed 2010 rokiem, rosną ceny mieszkań  

(w 2000 roku średnia cena 1 m
2 

 powierzchni użytkowej mieszkania wynosiła 2300 zł,  

w 2006 roku – 2691 zł, w 2008 roku – 3631 zł, w 2012 roku– 3837 zł
42

. 

Tabela 1 

Procentowy udział różnych typów mieszkań w miastach GZM i w Polsce (podział  

wg kryterium własności/celu budowy), liczba mieszkań oddanych do użytku  

w latach 1995, 2000, 2010 

1995

2000

2010

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1995

2000

2010

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

indywidualne sprzedaż/wynajem spółdzielcze

zakładowe komunalne czynszowe
 

 

Źródło: oprac. TB, na podstawie danych GUS-u. 

 

Obserwacja tendencji rynkowych jest zgodna z obserwacją problemów przestrzennych  

w sektorze mieszkaniowym. Liczba lokali mieszkaniowych oddanych do użytku na terenie 

GZM nie jest zbyt duża, w latach 2000-2010 wynosi średnio ok. 2500 rocznie. W 2008 roku 

1/3 mieszkań oddanych do użytku w miastach stanowiły mieszkania indywidualne. Jeśli 

przyjmiemy, że budownictwo indywidualne to głównie budownictwo jednorodzinne, to 

oznacza to, że stale wzrasta procentowo udział tego typu zabudowy. Można, więc wnios-

kować, że powstaje więcej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności, kiedy właśnie 

zabudowa o wysokiej intensywności – zabudowa zwarta jest koniecznością dla przyszłego 

zrównoważonego rozwoju miast (por. np. Kowalewski, 2006). 

 

                                                           
42

 Dane GUS, http://www.stat.gov.pl, marzec 2013.
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Tabela 2 

Zestawienie porównawcze danych na temat mieszkalnictwa dla miast GZM na tle innych 

metropolii w Polsce. Dane na 2006 rok 
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WOM 6205 2941 474 2,45 1200666 19,35 7695562 4055411 3,38 64,1 26,1 
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ŁOM 2799 1129 403 2,37 475719 17 27312222 1526077 3,21 57,41 24,19 

Źródło: oprac. TB, na podstawie danych GUS-u. 
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Rys. 9. Gęstość zabudowy (liczba mieszkań na hektar) i gęstość zaludnienia GZM  na tle innych 

metropolii w Polsce. Dane na 2006 rok 

Fig. 9. Density (number of units per hectare) and population density in GZM compared to other 

metropolitan areas in Poland. Data from year 2006 

Źródło: Oprac. TB na podstawie danych GUS. 

(TB, AT) 
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2.3. Struktura zabudowy mieszkaniowej w ujęciu przestrzennym 

Strukturę zabudowy mieszkaniowej w ujęciu przestrzennym można opisać przez wiele 

wskaźników, takich jak: gęstość zaludnienia, liczba mieszkań na daną jednostkę powierzchni, 

gęstość zabudowy, intensywność zabudowy etc. 

Gęstość zaludnienia określa liczbę mieszkańców przypadającą na jednostkę powierzchni 

(hektar, kilometr kwadratowy). Określa się gęstość zaludnienia brutto – uwzględniającą 

wszystkie tereny znajdujące się na danym obszarze, oraz gęstość zaludnienia netto – 

uwzględniającą jedynie tereny zainwestowane. W praktyce najczęściej podaje się gęstość 

zaludnienia dla gmin czy powiatów, o wiele rzadziej dla poszczególnych obrębów czy 

pojedynczych dzielnic miejskich.  

Wskaźnik liczby mieszkań na jednostkę powierzchni (zazwyczaj na ha) jest bardziej 

miarodajny i przydatny w planowaniu i opisywaniu zabudowy niż wskaźnik gęstości 

zaludnienia, bo ten drugi określa „wypełnienie”
43

 zabudowy, które może być zmienne.  

Gęstość zabudowy określa się poprzez procentowy wskaźnik zabudowy terenu – 

obliczany jako iloraz powierzchni zabudowy i powierzchni działki budowlanej. 

Wskaźnikiem, który uwzględnia zarówno liczbę kondygnacji, jak i powierzchnię zabu-

dowy jest wskaźnik intensywności zabudowy
44

, który wyrażany jest jako stosunek sumy 

powierzchni ogólnej (powierzchni całkowitej) wszystkich kondygnacji
45

 nadziemnych 

budynków na działce do powierzchni działki. 

Wskaźniki gęstości oraz intensywności zabudowy wykorzystuje się do opisania możli-

wości kształtowania przyszłej zabudowy. Z punktu widzenia mieszkańców najkorzystniejszy 

jest umiarkowany stopień intensywności, który stanowi istotną składową jakości życia. Z tego 

powodu rozważa się różne warianty optymalnego kształtowania zabudowy mieszkaniowej, 

pod względem ekonomicznym czy użytkowym (rys. 10).  

                                                           
43

 Przyjmuje się, że stopień zapełnienia mieszkań z sektora affordable jest zbliżony do projektowanej liczby 

łóżek, podczas gdy w zabudowie komercyjnej rzeczywista liczby mieszkańców może stanowić 60% 

projektowanej pojemności mieszkań [Towers 2006, s. 48].  
44

 W literaturze angielskojęzycznej Floor Area Ratio (FAR). 
45

 Przez liczbę kondygnacji należy rozumieć liczbę nadziemnych kondygnacji użytkowych budynku, przy czym 

w przypadku poddasza użytkowego często liczy się tylko połowę jego powierzchni. 
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Rys. 10. Różne typy zabudowy o tej samej liczbie mieszkań na hektar 

Fig. 10. The same number of dwellings per hectare achieved with different residential types  

Źródło: oprac. własne TB. 

 

Według Jana Chmielewskiego [Chmielewski 2001, s. 114] racjonalna pod względem 

ekonomicznym i użytkowym jest intensywność zabudowy mieszkaniowej brutto około 0,5. 

Można ją uzyskać przy wysokości zabudowy średnio czterokondygnacyjnej. Dalsze 

podwyższanie budynków mieszkalnych daje niewielkie zyski w intensywności, a wpływa na 

obniżenie jakości użytkowej osiedla. 

Zestawienie zależności pomiędzy intensywnością zabudowy a ilością kondygnacji 

przedstawił w 1996 roku Jan Chmielewski [Chmielewski i in. 1996], jednak ze względu na 

brak konkretnych wymienionych przykładów, które autor brał pod uwagę oraz czas 

opracowania (lata 90.), można założyć, że takie badania powinny być wykonane ponownie. 

 

 

Rys. 11. Wykres relacji między średnią ważoną liczbą kondygnacji a intensywnością zabudowy 

Fig. 11. Relation between the weighted average number of stories and the floor area ratio 

Źródło: Chmielewski i in. 1996. 

 

Określa się wskaźniki zabudowy netto i brutto. Wskaźniki zabudowy netto uwzględniają 

powierzchnię działki, dla której wykonuje się pomiar. Wskaźniki zabudowy brutto uwzględ-



2. CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ… 

 

37 

niają tereny obsługujące daną działkę. Na przykład, w celu obliczenia wskaźnika intensyw-

ności zabudowy mieszkaniowej brutto, należy wziąć pod uwagę tereny dróg dojazdowych, 

tereny zieleni sąsiadującej z zabudową mieszkaniową oraz tereny podstawowych usług.  

W praktyce wskaźniki te stosuje się dla większych układów urbanistycznych, np. dużych 

osiedli mieszkaniowych lub dzielnic czy fragmentów miast. Mierniki intensywności wyko-

rzystania przestrzeni miejskiej zilustrowano w tabeli poniżej. 

Tabela 3 

Mierniki intensywności wykorzystania przestrzeni miejskiej 

Miernik Schemat dla terenów netto i brutto Jednostka 

Gęstość 

zabudowy 

 

Wskaźnik wyrażany 

procentowo lub 

wskaźnikowo 

brązowy/zielony % 

Wskaźnik 

intensywności 

zabudowy 

 

Wskaźnik wyrażany 

liczbowo lub 

procentowo np. 

In = 1 (intensywność 

netto wynosi 1) 

brązowy/zielony 

Wskaźnik liczby 

mieszkań 

 

Liczba mieszkań na 

hektar 

brązowy /zielony 

Gęstość 

zaludnienia 

 

Liczba mieszkańców 

na hektar, km
2
 

czarny/ brązowy 

czarny/ brązowy + 

zielony 

Źródło: oprac. własne: TB. 

Zasady kształtowania zabudowy w Polsce określały Normatywy Urbanistyczne, pierw-

szy z nich ukazał się w 1951 roku. Określano w nich zarówno intensywność zabudowy oraz 

zaludnienia netto i brutto, jak i wskaźniki powierzchni poszczególnych funkcji na jednego 

mieszkańca. Na przykład w latach 70. i 80. na jednego mieszkańca przyjmowano 12,0- 

10,8 mkw powierzchni użytkowej mieszkania (przy średnio ważonej liczbie kondygnacji 5-7)
46

. 

                                                           
46

 Zarządzenie nr 9 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 stycznia 1974 r.  

w sprawie wskaźników i wytycznych urbanistycznych dla terenów mieszkaniowych w miastach (Dz.Bud. Nr 2  

z 25 lutego 1974 r.). Wskaźniki i wytyczne urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych w miastach §6, pkt 2. 
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Obecnie brak obowiązujących Normatywów Urbanistycznych. Nie prowadzi się również 

dokładnych badań i analiz gęstości zabudowy dla całych miast lub ich części. Na podstawie 

Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku gęstość i inten-

sywność zabudowy ustala się w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego (suikzp) oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

(mpzp). Na podstawie przeprowadzonych badań, publikowanych przez suikzp oraz mpzp 

stwierdzono, że przyjmowane definicje gęstości i intensywności zabudowy są różne.  

W niektórych przypadkach intensywność zabudowy była definiowana jak gęstość. Prowadzi 

to do niejednoznacznych ustaleń planistycznych, które często są wprowadzane stosownie do 

lokalnych uwarunkowań na podstawie doświadczenia planistów. Brakuje praktyki posłu-

giwania się standardami, które wykorzystywałyby ujednolicone wskaźniki intensywności 

netto i brutto, narzucające wartości minimalne i maksymalne, jak to jest powszechnie przyjęte 

w praktyce planistycznej krajów rozwiniętych. W praktyce tak określone standardy zabudowy 

ustala się tylko w niektórych suikzp i mpzp. Obecnie trwa dyskusja nad przywróceniem 

standardów zabudowy (Zaniewska i inni 2008, Staniszkis 2005). Mogłyby one być określane 

zarówno ogólnie dla całych miast, jak i szczególnie dla wybranych obszarów. 

Struktura zabudowy mieszkaniowej na obszarze GZM charakteryzuje się następującymi 

cechami: 

 dużą intensywnością zabudowy, 

 zatarciem granic pomiędzy poszczególnymi miastami – ze względu na ciągłość 

zabudowy, 

 przemieszaniem różnych funkcji – w wybranych przypadkach zabudowa mieszka-

niowa zlokalizowana jest w sąsiedztwie funkcji uciążliwych (przemysłu).  
 

(TB) 

2.4. Struktura zabudowy mieszkaniowej w ujęciu ekonomicznym 

Ekonomiczny wymiar mieszkalnictwa można rozumieć wieloznacznie. Do najważniej-

szych zagadnień należą: 

 rynek lokali mieszkaniowych, 

 koszty użytkowania lokali mieszkaniowych, 

 koszty infrastruktury koniecznej do obsługi zespołów mieszkaniowych, 

 koszty środowiskowe. 
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Rynek lokali mieszkaniowych jest jednym z najważniejszych elementów warunkujących 

rozwój mieszkalnictwa, ponieważ określa i kształtuje preferencje użytkowników. W ujęciu 

rynkowym o cenie mieszkania decyduje przed wszystkim lokalizacja w strukturze funkcjo-

nalno-przestrzennej miast oraz jakość przestrzeni na zewnątrz oraz wewnątrz mieszkania. 

Przez koszty użytkowania lokali mieszkaniowych należy rozumieć koszty, które musi ponieść 

właściciel lokalu mieszkaniowego, aby dany lokal utrzymać. W kosztach tych zawierają się 

koszty mediów, m.in. wody, prądu i ogrzewania. Najnowsze normy mają na celu ograniczenie 

strat ciepła potrzebnego do ogrzewania budynków, dlatego jakość materiałów i technologii 

zastosowanych w danym lokalu mieszkaniowym ma i będzie miała coraz większe znaczenie. 

Stosunkowo niewiele jest szczegółowych opracowań na temat kosztów infrastruktury, ze 

względu na ich lokalne uwarunkowania. Można jednak przyjąć, że koszty infrastruktury 

technicznej nieznacznie rosną wraz ze wzrostem intensywności zabudowy, w stosunku do ich 

podstawowej wartości dla najniższej intensywności (przykłady kosztów realizacji infra-

struktury podają m.in Chmielewski, Pallado). Brakuje danych na temat kosztów infrastruktury 

usługowej: szkół, sklepów, przychodni i innych w rozbiciu na mieszkania. W tym przypadku 

można jednak z pew-nością stwierdzić, że wraz ze wzrostem intensywności zabudowy maleją 

koszty środo-wiskowe funkcjonowania zespołów mieszkaniowych ze względu na mniejszą 

potrzebę komunikacji [por. Farr 2007]. Przez koszty środowiskowe rozumiemy koszty, które 

musi ponieść środowisko (inaczej negatywne skutki działań człowieka), aby zapewnić 

możliwość funkcjonowania (w literaturze anglojęzycznej jest to głównie bezpośredni  

i pośredni wpływ na środowisko, rozumiany jako zmniejszenie powierzchni biologicznie 

czynnej, emisja gazów cieplarnianych, zużycie odnawialnych i nieodnawialnych materiałów 

potrzebnych do budowy i użytkowania). 

Stan mieszkalnictwa w ujęciu ekonomicznym w Polsce można przedstawić za pomocą 

kilku czynników: 

 kosztów budowy mieszkania, 

 kosztów zakupu działek budowlanych,  

 porównania popytu i podaży na rynku. 

W latach 2000-2010 można stwierdzić znaczny wzrost ceny za wybudowanie 1mkw 

powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego (rys. 12). Analogiczny wzrost cen można 

zauważyć na wtórnym rynku nieruchomości. 
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Rys. 12. Cena 1 mkw powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w latach 

2000-2010  

Fig. 12. Square meter of usable floor space price in residential, multi-family in 2000-2010 

Źródło: oprac. TB na podstawie danych GUS. 

 

W latach 2000-2010 można stwierdzić znaczny wzrost ceny za metr kwadratowy działki 

przeznaczonej na budownictwo mieszkaniowe. Brak jednak dostatecznej ilości danych, by 

można było określić realny koszt (ceny z transakcji nie są publikowane). 

Porównanie popytu i podaży na rynku lokali mieszkaniowych można przedstawić jedynie 

za pomocą danych GUS-u – tzn. liczby lokali mieszkaniowych oddanych do użytku w danym 

roku. Wspomniane dane są jednak zmienne, różne w kolejnych latach, zależne od stanu 

gospodarki w kraju oraz stanu sektora budownictwa, dlatego przeprowadzenie takiej analizy 

uznaje się za bezcelowe.  

(TB) 

2.5. Wymiar społeczny 

Wysoki poziom cen jest najbardziej odczuwalnym społecznie objawem problemu miesz-

kaniowego. Jako konsekwencje zdiagnozowanego, związanego ze wzrostem cen, utrud-

nionego dostępu do mieszkań, wyszczególnia się m.in.: brak stabilizacji życiowej, problemy  

z podejmowaniem decyzji o zakładaniu i rozwoju rodziny, a w efekcie niski przyrost demo-

graficzny oraz deprywację wielu rodzin
47

. Trudny dostęp do mieszkań wpływa na wzrost 

emigracji zarobkowej młodych ludzi. 

Niekorzystana, z punktu widzenia interesu społecznego, jest struktura sektora mieszka-

niowego, na który składają się głównie mieszkania własnościowe (mało jest mieszkań 

                                                           
47

 „Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013”, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu  

13 września 2005 r., s. 13, 11(http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/nowe/strategiaps.pdf, styczeń 2012). 
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czynszowych oraz bardzo mało społecznych czynszowych). Taki rozkład własności ogranicza 

poziomą mobilność społeczną, konieczną dla lepszego funkcjonowania rynku pracy, oraz 

powoduje nadmierne zapotrzebowanie na mieszkania komunalne. Na taką strukturę mieszkań 

największy wpływ mają prywatyzacja mieszkań komunalnych oraz spadek liczby mieszkań 

społecznych czynszowych oddawanych do użytku. W województwie śląskim, w prawdzie 

można zaobserwować wzrost liczby społecznych czynszowych mieszkań oddanych do użytku 

w ostatnich latach (wg lat: 2000: 122, 2005: 226, 2010: 259, 2011: 369 mieszkań, dane za 

GUS
48

), ale tendencja ogólnopolska jest jednak odwrotna (wg lat: 2000: 6000, 2005: 5400, 

2010: 3100, 2011: 2000 mieszkań, dane GUS-u
49

). 

Problemy społeczne związane z mieszkalnictwem to przede wszystkim mała dostępność 

mieszkań, a nie tylko brak mieszkań na rynku. Na szczeblu centralnym widoczny jest brak 

spójnej polityki mieszkaniowej, która jasno określałaby cele budownictwa społecznego oraz 

drogę ich realizacji. Obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samo-

rządowej, a przede wszystkim gospodarstw o niskich dochodach, zgodnie z Ustawą  

o samorządzie gminnym i innymi ustawami
50

, leży po stronie gmin. W użyciu jest kilka 

określeń odnoszących się do mieszkalnictwa dostępnego, uspołecznionego, związanego z po-

mocą ze strony gminy: 

 dostępne budownictwo mieszkaniowe: to mieszkania, które powstały w wyniku 

działań z zakresu polityki mieszkaniowej (na różnych szczeblach), przeznaczone dla 

osób, które nie mogą osiągnąć mieszkania na wolnym rynku [Twardoch 2010, s. 12]. 

Produktami z zakresu dostępnego budownictwa mieszkaniowego są mieszkania 

socjalne, społeczne i komunalne oraz mieszkania prywatne, których uzyskanie było 

możliwe dzięki działaniom władz publicznych (niekoniecznie w wymiarze finan-

sowym). Dostępne budownictwo mieszkaniowe jest pojęciem szerszym niż społeczne 

budownictwo mieszkaniowe, gdyż dotyczy także pewnej części zasobów prywatnych. 

Kwestia dostępności, oprócz zagadnień finansowych dotyczy zagadnień przestrzen-

nych związanych z lokalizacją, gęstością zabudowy, osiągalnością usług oraz trans-

portu publicznego, jakością, stąd m.in. wybór mierników w przeprowadzanych 

badaniach, 

 gminne budownictwo mieszkaniowe: (zob. komunalne budownictwo mieszkaniowe), 

                                                           
48

 Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2012,  

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/ASSETS_ROCZNIK2012.pdf, marzec 2013). 
49

 Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2012, 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_rocznik_statystyczny_rp_2012.pdf, marzec 2012). 
50

 Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990. Art. 7, ust. 1: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

należy do zadań własnych gminy, w szczególności zadania własne obejmują sprawy [...] gminnego budownictwa 

mieszkaniowego. Ustawa o ochronie praw lokatorów. Art. 4 w ust. 1.: tworzenie warunków do zaspokajania 

potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy oraz gmina, na zasadach  

i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja 

potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Ustawa o pomocy społecznej. Art. 10,  

ust. 2.: zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminy, 

należy [...] udzielanie schronienia [...] osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym. 



T. Bradecki, A. Twardoch „Współczesne kierunki kształtowania zabudowy…” 

  

 

42 

 komunalne budownictwo mieszkaniowe to mieszkania lub domy stanowiące włas-

ność gminy lub powiatu (lokalnej wspólnoty samorządowej), a także mieszkania prze-

kazane gminie, ale pozostające w dyspozycji jednostek użyteczności publicznej, takich 

jak: zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki pomocy społecznej, jednostki systemu oświaty 

oraz instytucje kultury [za: GUS-em. Gospodarka mieszkaniowa w 2007 roku], 

 socjalne budownictwo mieszkaniowe – wg Ustawy to mieszkanie nadające się do 

zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia 

pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniej-

sza niż 5 mkw., a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m kw., 

przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. Są to lokale (mieszka- 

nia) wynajęte przez gminę na podstawie umowy o najem lokalu socjalnego [...]  

[za: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów etc.]. Mieszkania 

socjalne są to mieszkania gminne (komunalne) o niskim standardzie, które zajmują 

najbiedniejsi mieszkańcy gminy, 

 społeczne budownictwa mieszkaniowe powinno spełniać dwa warunki: 

1) produkcja i/lub koszty finansowania powinny obejmować ograniczony zysk lub 

powinny zostać częściowo pokryte publicznymi lub prywatnymi subsydiami,  

2) płacona cena za mieszkanie lub płacony czynsz najmu powinny się kształtować 

poniżej poziomu rynkowego, ale niekoniecznie poniżej kosztów. W polskich 

warunkach mieszkania społeczne to m.in. mieszkania dostarczane przez Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego oraz mieszkania spółdzielcze. Społeczne budownictwo 

mieszkaniowe, w odróżnieniu od socjalnego budownictwa mieszkaniowego, nie jest 

bezpośrednio własnością gminy
51

, 

 spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe to mieszkania znajdujące się w budynkach 

stanowiących własność lub współwłasność spółdzielni mieszkaniowej
52

. Spółdzielnia 

mieszkaniowa jest to dobrowolne i samorządne zrzeszenie członków spółdzielni 

prowadzące działalność gospodarczą zmierzającą do zaspokojenia potrzeb mieszka-

niowych swych członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samo-

dzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym 

przeznaczeniu. Mieszkania spółdzielcze mogą być lokatorskie oraz własnościowe  

[za: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych]. 

Spółdzielcze mieszkania to rodzaj mieszkań społecznych. Koszty zakupu lub wynaj-

mu mieszkania są niższe od kosztów rynkowych ze względu na samopomocowy 

charakter przedsięwzięcia.  

                                                           
51

 W prawie podatkowym obowiązuje także definicja społecznego budownictwa mieszkaniowego, związana ze 

stawką podatkową, pozostająca bez związku z przedmiotem opracowania. 
52

 Z wyjątkiem mieszkań, dla których na mocy Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach 

mieszkaniowych zostało ustanowione prawo odrębnej własności na rzecz jednej lub kilku osób fizycznych. 
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 Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) to firmy typu non profit działające 

na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego, których przedmiotem działania jest budowanie 

domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, świadczenie usług zarzą-

dzania i administrowania oraz prowadzenie działalności związanej z budownictwem 

mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. TBS otrzymują preferencyjne kredyty 

mieszkaniowe (do 2009 roku z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego). TBS wynaj-

mują mieszkania osobom spełniającym odpowiednie warunki finansowe, od 2011 roku 

najemcy mają prawo wykupu mieszkania
53

. Ustawa reguluje wielkość i podstawowe 

wyposażenie mieszkań oraz wysokość czynszów. Mieszkania oferowane przez TBS to 

rodzaj mieszkań społecznych. Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego prowadzą 

także działalność komercyjną, polegającą na budowaniu mieszkań na sprzedaż na 

wolnym rynku. 

Wśród badanych przykładów, oprócz zespołów komercyjnych – deweloperskich, znajdują 

się przykłady obiektów z mieszkaniami komunalnymi, społecznymi (TBS oraz spółdziel-

czymi), a także komercyjnymi, budowanymi przez TBS.  

Mieszkania oferowane w systemie TBS są obecnie najpowszechniejszą formą budow-

nictwa dostępnego. Większość miast należących do GZM-u jest udziałowcem spółek TBS.  

W 2011 roku „Strefa Gospodarki” ogólnopolski dodatek do „Dziennika Gazety Prawnej” 

przeprowadziła ranking funkcjonujących w Polsce TBS-ów. Wśród 8 wyróżnionych był jeden 

z terenu miast GZM – TBS Katowice, który zajął 2. miejsce [Ranking Towarzystw 

Budownictwa Społecznego za 2011 rok, [w:] Strefa Gospodarki, nr 11/2011, s. 5]. 

Tabela 4 

Spis aktualnie działających Towarzystw Budownictwa Społecznego w miastach GZM-u 

Miasto Pełna nazwa TBS * Uwagi 

Bytom TBS Bytom Sp. z o.o. (http://www.tbsbytom.pl) 70
(1)

  

Chorzów Regionalne Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp z.o.o. (http://regionalnetbs.pl) 

- Działa także na terenie 

Rudy Śląskiej i Łazów 

Dąbrowa 

Górnicza 

- - - 

Gliwice ZBM I TBS Sp. z o.o. 

(http://www.zbm.gliwice.pl) 

- - 

ZBM II TBS Sp. z o.o. 

(http://www.2tbszbm.gliwice.pl) 

27
(2)

 realizowane dwie 

inwestycje z mieszkaniami 

na sprzedaż 

Jaworzno Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. (http://www.jtbs.jaw.pl) 

- - 

Katowice Katowickie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. 

(http://www.tbs.katowice.pl) 

168
(1)

 - 
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 Według Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

http://regionalnetbs.pl/
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cd. tabeli 4 

Mysłowice Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

(http://www.slaskietbs.pl) 

- - 

Piekary Śląskie - - - 

Ruda Śląska - - działa tu RTBS Sp. z o.o. 

oraz MTBS Sp. z o.o. 

Tarnowskie 

Góry 

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. (http://www.mtbstg.pl) 

- działa także na terenie 

Knurowa, Lublińca, 

Pyskowic, Rudy Śląskiej  

i Zabrza 

Siemianowice 

Śląskie 

- - - 

Sosnowiec Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS 

Sp. z o.o. (http://www.mzbm.sosnowiec.pl) 

- - 

Świętochłowice - - - 

Tychy Tyskiego TBS Sp. z o.o. (http://ttbs.tychy.pl) 52
(1)

 trwają negocjacje w sprawie 

adaptacji budynku po 

Zespole Szkół Metalowych 

na cele mieszkaniowe 

Zabrze Zarząd Budynków Mieszkaniowych – 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z 

o.o. 

156
(1)

 mieszkania w realizacji 

wykonywane są przez 

MTBS Sp. z o.o. 

* liczba lokali mieszkaniowych w systemie TBS w realizacji (stan z pierwszego kwartału 2013 roku) lub 

oddanych do użytkowania w 2013 roku, dane wg 
(1) 

strony internetowej podmiotu lub 
(2)

 serwisu www.tbs24.pl. 

Źródło: oprac. własne AT. 

 

Oprócz problemów związanych ściśle z dostępnością mieszkań, na społeczny wymiar 

kształtowania zabudowy mieszkaniowej składają się także zjawiska suburbanizacji oraz 

osiedli grodzonych.  

Suburbanizacja, jak wynika nie tylko z obserwacji krajobrazu podmiejskiego, ale także  

z danych
54

 udostępnianych przez GUS, jest zjawiskiem powszechnym. Stanowi problem, 

którego opis i zarządzanie nie jest możliwe z poziomu gminy, odpowiedzialnej za politykę 

mieszkaniową, musi być dostrzeżony także na poziomie regionalnym. Strategia Rozwoju 

GZM
55

, jako jeden z kierunków wskazuje „ochronę terenów otwartych przed presją inwesty-

cyjną” (Priorytet E ‒ warunki zamieszkania i usługi społeczne, kierunek K9_2_4), wśród 

opisanych działań nie ma jednak przyporządkowanych propozycji rozwiązań. Popularność 

osiedlania się na wsi związana jest z nawarstwiającymi się przez lata niedoborami mieszka-

niowymi, pogarszającą się jakością zabudowy odziedziczonej po okresie PRL, niedokapita-

lizowywaną, śródmiejską zabudową mieszkaniową, szczególnie komunalną, o postępującej 

degradacji materialnej i społecznej, a także dysproporcjami cen pomiędzy metrem kwadra-

towym mieszkania w mieście i wybudowanego metodą gospodarczą domu pod miastem. Jak 

                                                           
54

 Saldo migracji w miastach jest ujemne z tendencją malejącą (dane na 1000 mieszkańców, wg lat: 2001 -1,1; 

2005-1,4; 2010-1,7, za: Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2012, s. 206), stale zwiększa się także 

liczba osób zameldowanych na wsiach (w 2010 roku napływ 202,3 tys., odpływ 156,4 tys., za: Rocznik 

Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2012, s. 206. Pod uwagę trzeba też wziąć to, że znaczący odsetek osób 

przenoszących się na wieś pozostaje zameldowana w swoim dotychczasowym miejscu zamieszkania). 
55

 Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” do 2025 roku.  

(http://www.silesiametropolia.eu/images/stories/01pdf/02pdf/002strategiazzalacznikami.pdf, luty 2013). 

http://www.mtbstg.pl/
http://www.tbs24.pl/
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pisze Katarzyna Kajdanek, w książce „Suburbanizacja po Polsku” [Kajdanek 2012] na 

decyzje o wyprowadzce poza miasto duży wpływ mają także mechanizmy społeczne, takie 

jak moda na „wiejskość” i prestiż przypisywany posiadaniu domu pod miastem, kreowany 

przez deweloperów i media. Z jednej strony, w publikacji nie poruszamy kwestii zabudowy 

podmiejskiej, z drugiej jednak strony niesposobnością wydaje się całkowite zignorowanie tak 

powszechnego zjawiska. Należy zauważyć, że w omawianych przykładach część jednoro-

dzinnych założeń mieszkaniowych, niezależnie od lokalizacji, przyjmuje cechy osiedli 

podmiejskich, przywołujących skojarzenia z polską „siermiężną suburbanizacją” [Kajdanek 

2012, s. 223], tj. niezwiązanych z istniejącą strukturą zabudowy, odgrodzonych płotem przed 

lokalną społecznością. Powstaje także pytanie, czy jakość powstających, nowych zespołów 

mieszkaniowych w miastach nie jest dodatkowym powodem popularności osiedlania się pod 

miastem.   

Według raportu Mieszkaniowy rynek deweloperski w Katowicach, lato 2011 [Fojt B., 

Korniak T., 2012], w omawianym okresie, w Katowicach było 12 głównych inwestycji,  

w których oferowane były mieszkania i apartamenty, z czego ponad połowa (co najmniej 7) 

to osiedla grodzone z ograniczonym dostępem. Wobec wyraźnego zapotrzebowania na bez-

pieczne habitaty oraz krytyczną oceną tego typu założeń ze strony socjologów i urbanistów, 

konieczna jest alternatywa dla osiedli zamkniętych. Stąd w monografii poszukuje się znamion 

kształtowania zespołów mieszkaniowych w ten sposób, by mieszkańcom zapewnić bezpie-

czeństwo, a także poczucie bezpieczeństwa, co nie jest równoznaczne (por. rozdział 1.3.2). 

(AT)



 

   

3. WSPÓŁCZESNE KIERUNKI KSZATŁTOWANIA ZABUDOWY 

MIESZKANIOWEJ. KOMENTARZ NA PRZYKŁADACH 

REALIZACJI MIESZKANIOWYCH W MIASTACH GZM-u 2000-2011 

W rozdziale zaprezentowano metodę badawczą, która pozwoliła na opracowanie katalogu 

czterdziestu jeden zrealizowanych zespołów mieszkaniowych na terenie miast Górno-

śląskiego Związku Metropolitalnego. Przegląd obiektów, które powstały po 2000 roku 

pozwala na: 

 zilustrowanie obecnych tendencji w budownictwie mieszkaniowym, 

 usystematyzowanie informacji wg określonych wskaźników, 

 ocenę i wnioski na temat kształtowania i rozwoju mieszkalnictwa. 
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3.1. Przedmiot, cel, metoda badań 

Przedmiotem badań są zespoły lub pojedyncze budynki zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej oraz jednorodzinnej, które powstały po 2000 roku i wyróżniają się przy-

najmniej jednym z kryteriów:  

1) zwartością i spójnością założenia,  

2) popularnością realizacji w prasie, literaturze i publikacjach,  

3) oryginalnością rozwiązania w skali urbanistycznej lub architektonicznej.  

Przy doborze przykładów zadbano także, by prezentowały one zróżnicowane typy włas-

ności mieszkań (deweloperskie, TBS, komunalne), a także zróżnicowane przykłady lokali-

zacji w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miast. 

Celem badań jest diagnoza stanu współczesnego budownictwa mieszkaniowego w skalach 

urbanistycznej oraz architektonicznej. Katalog realizacji może być przydatny w ocenie aktu-

alnych kierunków kształtowania budownictwa mieszkaniowego.  

 
 

Rys. 13. Schemat przyjętej metody badań: (od lewej) wybór obszaru oraz obiektu, pomiar i analiza, 

opis z wykorzystaniem zestawienia czynników 

Fig. 13. Diagram of the research’s method: (from the left side) selection of site and estate, 

measurement and analysis, description using combined agents 

Źródło: oprac. własne.  

 

Wybrana metoda badań miała pozwolić na skatalogowanie poszczególnych realizacji. 

Przyjęto metodę analityczną wg schematu przedstawionego na rys. 13, bazującą na pomiarze 

przy użyciu oprogramowania typu CAD z ortofotomap, udostępnianych w MSIP-ach 

(Miejskich Systemach Informacji Przestrzennej) lub podobnych serwisach (np. geoportal.gov.pl). 

Jako uzupełniające wykorzystano dane i materiały udostępniane przez inwestorów, dewelo-

perów oraz pracownie architektoniczne. Przyjęto, że pomiar i uzyskane wyniki mogą mieć 

maksymalnie 5% błędu. Ponadto, przeprowadzono badania w terenie (obserwacja, wykonanie 

dokumentacji fotograficznej). W opracowywaniu poszczególnych Kart katalogowych brali 

udział studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej
55

. 
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 Podczas zajęć kursowych z przedmiotów „Projektowanie urbanistyczne (struktury miast)”, sem. 6, 2010/2011 

prowadzący przedmiot prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Kamiński oraz „Projektowanie urbanistyczne (mieszka-

niówka)” sem. 5 2011/2012, prowadzący przedmiot dr inż. arch. Zbigniew Sąsiadek. W pracę zaangażowane były 

grupy studenckie dr inż. arch. T. Bradeckiego, dr inż. arch. A. Twardoch oraz mgr inż. arch. A. Hetmańczyk. 
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3.2. Opis Kart katalogowych 

Karty katalogowe składają się z dwóch części: graficznej i opisowej. W części graficznej  

(por. rys. 14) zamieszczono zdjęcia założeń wraz z otoczeniem, uproszczoną aksonometrię 

zespołu, znormalizowany rzut omawianego zespołu oraz kontekst założenia w postaci 

schwarzplanu. Zdjęcia przedstawiają charakter przestrzeni w obrębie samego zespołu 

mieszkaniowego, a także na styku z bezpośrednim sąsiedztwem, gdyż intencją autorów jest 

przedstawienie przestrzeni, a nie samej architektury wybranych budynków. Rzut obrazuje sposób 

użytkowania terenu w obrębie zespołu, szchwarzplan natomiast jego lokalizację względem 

sąsiedztwa w promieniu 500 m (umownej odległości dojścia pieszego w 10 minut) i powiązanie 

ze strukturą przestrzenną otoczenia. Część graficzna stanowi podstawę analizy struktury 

funkcjonalno-przestrzennej zespołu wraz z otoczeniem.  

Lokalizację obiektów podzielono na trzy kategorie: w centrum, w terenie śródmiejskim  

i na przedmieściu:  

 centrum – definicję centrum przyjęto za prof. Chmielewskim, jako „ośrodek usługowy 

najwyższego stopnia w danej jednostce osadniczej [...] tworzy go koncentracja obiektów 

głównie usługowych” [Nowakowski M. Centrum miasta. Teoria, projekty, realizacje 

1990, [w:] Chmielewski, 2001, s. 255], 

 tereny śródmiejskie – określono jako obszary o wysokim wskaźniku intensywności za-

budowy oraz wielofunkcyjnej zabudowie z przewagą usług oraz obiektów wielorodzin-

nych, zazwyczaj ograniczone komunikacją, która odciąża komunikacyjnie obszar 

śródmieścia (definicja własna)
56

; 

 przedmieście – tereny o stosunkowo niskiej intensywności zabudowy, z zabudową 

wielorodzinną  

i jednorodzinną, zlokalizowane poza terenami śródmiejskimi w granicach administra-

cyjnych miasta; 

Przy usystematyzowaniu przykładów wyróżniono również 3 kategorie wg własności 

mieszkań: komercyjne, TBS oraz komunalne. Podział ten pozwala na ocenę ewentualnych 

różnic pomiędzy budynkami wznoszonymi na potrzeby różnych grup odbiorców. W części 

opisowej (por. rys. 15) przedstawiono charakter przestrzeni zespołu przez ilościowe wskaź-

niki urbanistyczne, których definicje podano na końcu monografii, w słowniku pojęć. Na 

początku każdej Karty zamieszczono metryczkę projektu, na której znalazły się informacje na 
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 Przyjęta definicja rozszerza obszar określony jako śródmieście przez prof. Chmielewskiego, tj. historycznie 

wyodrębniony obszar, usytuowany w środku układu komunikacyjnego, charakteryzującego się intensywną, 

zwartą i wielofunkcyjną zabudową z wyraźną przewagą usług [za: Chmielewski, 2001, s. 260]. 
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temat okresu realizacji, rodzaju inwestora
57

 (prywatny/publiczny), projektantów
58

 oraz 

podstawy wydania pozwolenia na budowę (mpzp/wzizt)
59

. 

Wskaźniki takie, jak: gęstość zabudowy, intensywność zabudowy, struktura użytkowania 

terenu (procentowy udział poszczególnych funkcji) mogą być szczególnie przydatne  

w planowaniu przestrzennym i urbanistycznym. Wskaźniki intensywności netto wybrano ze 

względu na brak jednoznacznych wskazówek, jak wyznaczać obszar opracowania dla 

wskaźników brutto. Ponadto, wskaźniki netto są bardziej czytelne w skali urbanistyczno-

architektonicznej i przejrzyste w planowaniu. Pozostałe wskaźniki opisują rozwiązania  

w skali architektoniczno-urbanistycznej oraz mogą być przydatne w ocenie jakości przes-

trzeni w ujęciach społecznym i ekologicznym. I tak zróżnicowanie wielkości mieszkań świad-

czy o możliwym zróżnicowaniu wieku mieszkańców (mieszkańcy w różnym wieku mają 

różne potrzeby) oraz ich zamożności. Występowanie drzew lub rolet świadczy o podjęciu 

współczesnych wyzwań środowiskowych; takie rozwiązanie – rolety – pozwalają m.in. na 

oszczędność energii. 

Wskaźniki architektoniczne służą do jakościowej oceny zabudowy: porównanie wskaź-

ników określających gęstość, intensywność zabudowy z rzutami oraz zdjęciami realizacji 

pozwoli odbiorcom lepiej zrozumieć ich znaczenie. Wskaźniki urbanistyczne, takie jak 

odległość do najbliższego przystanku czy usługi, pozwolą ocenić realizację postulatów 

zabudowy zróżnicowanej funkcjonalnie. Informacje o podstawie najmu, oraz o ułatwieniach 

dla niepełnosprawnych oraz odległości do przystanku komunikacji publicznej pozwolą ocenić 

prawdziwą dostępność mieszkań etc.  

Na rys. 14 (pierwsza strona przykładowej Karty katalogowej) zaprezentowano przykład 

Karty katalogowej wraz z komentarzem, w jaki sposób odczytywać z niej informacje. 

(AT, TB) 

                                                           
57

 Rodzaj inwestora nie jest jednoznaczny z rodzajem inwestycji określonym na pierwszej stronie Karty 

katalogowej. Inwestor publiczny (TBS) może być odpowiedzialny za budowę mieszkań komercyjnych, stąd 

pozornie powtórzona informacja.  
58 

Informacje na temat projektantów oraz podstawy otrzymania pozwolenia na budowę podane za danymi 

urzędów miejskich, które udzieliły odpowiedzi na nasze zapytania.  
59

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego / warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. 
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Rys. 14. Pierwsza strona przykładowej Karty katalogowej 

Fig. 14. First page of sample data sheet  

Źródło: oprac. własne. 
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Rys. 15. Druga strona Karty katalogowej przykładowego osiedla 

Fig. 15. Second page of sample data sheet  

Źródło: oprac. własne. 
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3.3. Badania własne – 41 realizacji na terenie miast GZM-u 

W trakcie badań przeanalizowano 41 najnowszych (z lat 2000-2011) realizacji mieszka-

niowych znajdujących się w miastach GZM. Na rys. 16 przedstawiono rozkład przebadanych 

lokalizacji na terenie miast GZM. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych lokalizacji 

przedstawiono w postaci Kart katalogowych w Aneksie. Tabela 5 przedstawia zestawienie 

najważniejszych danych 

 

Rys. 16. Przebadane przypadki na planie GZM, widoczne granice podziału miast oraz struktura 

zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej. Plan struktury opracowany na 

podstawie dostępnych map topograficznych 

Fig. 16. Examined cases on the GZM plan; with cities’ boundaries and the development structure. Plan 

based on available topographic maps 

Źródło: oprac. TB, na podstawie pracy studenckiej wykonanej na zajęciach z przedmiotu Planowanie 

Przestrzenne w 2010 roku pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Krzysztofa Gasidło. 



 

   

Tabela 5 

Zestawienie przebadanych przypadków – legenda, lokalizacja: C – centrum, Ś – tereny śródmiejskie, P ‒ tereny przedmieść 
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B1. Bytom  

 

 

Miechowice (TBS)  

ul. Nowa 74-76-78,   

41-923 Bytom 

0,76 0,76 70 5 0,94 

   

B2. Bytom 

  

 

Sandomierska/Wesoła (komercyjne) 

ul. Sandomierska 7,9 i Wesoła 10  

41-923 Bytom 

0,29 

 

1,20 170 5 1,04 

  

C1. Chorzów 

  

Niedźwiedziniec (komercyjne) 

ul. Niedźwiedziniec,   

41-506 Chorzów 

2,2 0,43 52 3,5 1,5 
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cd. tabeli 5 

C2. Chorzów 

 
 

Panorama Maciejkowicka (komercyjne) 

ul. Główna, 41-500 Chorzów 

1,65 0,61 34 2 2 

  

C3. Chorzów 

 

 

Plac Osiedlowy (komercyjne) 

Plac Osiedlowy 2, 41-506 Chorzów 

0,96 1,10 88 4 0,63 

  

C4. Chorzów 

 

 

Planty Śląskie (komercyjne)  

ul. Siemianowicka, 41-503 Chorzów 

4,2 0,21 7 2 2,8 

  

D1. Dąbrowa 

Górnicza 

 

 

Osiedle Spisaka (komunalne)  

ul. Spisaka,  

41-303 Dąbrowa Górnicza 

2,7  0,42 40 1,5 1,4 
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D2. Dąbrowa 

Górnicza 

 

 

Osiedle Traugutta (SM) 

ul. Traugutta,  

41-300 Dąbrowa Górnicza 

0,76 1,29 73 6 1,33 

  
G1. Gliwice 

  

Bajkowe (TBS) 

ul. Żabińskiego,  

44-121 Gliwice 

1,8 0,82 86 4 0,75 

  

G2. Gliwice 

  

Bursztynowe (komercyjne) 

ul. Kozielska 71,  

44-121 Gliwice 

0,32 1,38 160 4 0,3 

  

G3. Gliwice 

  

Graniczna/Strzelnicza, etap II (TBS) 

ul. Graniczna/Strzelnicza,  

44-105 Gliwice 

1,7 0,69 66 4 0,95 
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G4. Gliwice 

  

Jana Pawła (komunalne) 

ul. Jana Pawła II,   

44-100 Gliwice 

0,75 1,8 96 4,5 1,75 

  

G5. Gliwice 

 
 

Miasto-Ogród (komercyjne)  

ul. Kozielska / Łabędzka,  

44-121 Gliwice 

1,16 0,74 74 4 1,67 

  

G6. Gliwice 

 

 

Wieczorka (TBS) 

ul. Wieczorka 31,  

44-100 Gliwice 

0,15  2,31 166 4,5 0,8 

  

G7. Gliwice 

 
 

Zawisza Rezydencje (komercyjne) 

ul. Kazimierza Wielkiego/Zygmunta Starego, 

44-100 Gliwice 

2,3 0,79 51 3 1,6 

 

 

  

J1. Jaworzno 

 

 

Osiedle Kalinowa (komunalne) 

ul. Kalinowa 7,  

43-600 Jaworzno 

0,52 0,48 92 4 0,79 
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K1. Katowice 

 
 

Bażantowo, Enklawa Złota (komercyjne) 

ul. Puchały, 40-668 Katowice 

1 0,88 42 5 2,26 

 

  

K2. Katowice 

 
 

Bukszpanowe (komercyjne) 

ul. Stabika/Bukszpanowa,  

40-750 Katowice 

1,46 0,47 37 2 1,4 

  

K3. Katowice 

 
 

Bulwary Rawy, Etap III, (TBS) 

ul. K. Marcinkowskiego,  

40-001 Katowice 

1,38 1,25 143 7 1,04 

  
K4. Katowice 

  

Dębowa/Sportowa (TBS) 

ul. Dębowa, ul. Sportowa, 40-106 Katowice 

0,71 0,78 119 4,5 1,31 

  

K5. Katowice 

biologicbiologicbiologicbiologicbiologicbiologicbiologicbiologic

  

Dębowe Tarasy, Etap I i II (komercyjne) 

ul. Johna Baildona, 40-111 Katowice 

3,3 1,76 154 7 1,19 
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K6. Katowice 

 
 

Konwaliowa Dolina (komercyjne) 

ul. Armii Krajowej, 40-748 Katowice 

0,8 0,71 40 3 1,6 

  

K7. Katowice 

  

Książęce (komercyjne) 

ul. Piotrowicka, 40-724 Katowice 

3,1 0,88 70 4 1,21 

  

K8. Katowice 

  

Parkowa Strona Miasta (komercyjne) 

ul. Krzywoustego 4-6,  

40-870 Katowice 

0,74 2,7 285 

14 

0,97 

  

K9. Katowice 

  

Osiedle Sławka (TBS) 

ul. Sławka, Katowice 

2,0  2,13 216 6 0,6 

  

K10. Katowice 

 
 

Osiedle (komunalne) 

ul. Techników 13-25, Katowice 

2,8  0,37 37 3 2,9 
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M1. Mysłowice 

 
 

Jastruna Residence (komercyjne) 

ul. Jastruna 17, 41-40 Mysłowice 

0,65 0,8 44 2 1 

  

P1. Piekary 

Śląskie 

  

Spółdzielnia mieszkaniowa Na Lipce 

ul. Szpaków,  

41-940 Piekary Śląskie 

4,4 0,22 46 3 1,04 

  

RŚ1. Ruda 

Śląska 

 
 

Halemba – Kłodnica (komercyjne) 

boczna Kochłowickiej,  

41-706 Ruda Śląska 

1,5  0,4 18 2 1,0 

  

RŚ2. Ruda 

Śląska 

  

Szczęść Boże (komunalne)  

ul. Szczęść Boże /Pl. Jana Pawła II 66 

41-709 Ruda Śląska 

0,85  0,66 60 4 1,6 

 
 

RŚ3. Ruda 

Śląska 

  

Wysoka/Cynkowa (komercyjne) 

Wysoka 11-19, Cynkowa 24-28,  

41-711 Ruda Śląska 

3,8  0,37 42 2,5 1,0 
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SŚ1. Siemiano-

wice Śl. 

  

Osiedle Basztowe (komercyjne) 

ul. Hanki Sawickiej,  

41-103 Siemianowice Śląskie 

0,66  1,19 70 4 2 

  

S1. Sosno- 

wiec 

 

 

Rudna 1 (TBS) 

ul. Patriotów/Łączna,  

41-205 Sosnowiec 

2,4 1,0 123 5 0,24 

  

Ś1. Święto-

chłowice 

  

Astrów (komercyjne) 

ul. Astrów 15,  41-506 Świętochłowice 

1,3  0,25 22 2 1,2 

  

T1. Tychy 

 
 

Kochanowskiego (komercyjne) 

ul. Kochanowskiego 1-3,  

43-100 Tychy 

1,0  0,8 88 4 0,5 

  

T2. Tychy 

  

Barona/Bacha (komercyjne) 

ul. Barona 31, Bacha 6-14,  

43-100 Tychy 

0,6  1,42 106 4,5 1,3 
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T3. Tychy 

  

Brzechwy/Bacha (TBS) 

ul. Brzechwy/Bacha 1,3,5,7,  

43-100 Tychy 

0,73  2,12 163 4,5 1,14 

  

T4. Tychy 

  

Osiedle Z-1 (TBS/komercyjne) 

Plac Zbawiciela 2, 43- 100 Tychy 

0,7 0,9 34 3 0,87 

  

T5. Tychy 

  

Żorska (komercyjne) 

ul. Żorska, 43-100 Tychy 

1,17  1,51 55 3 1,14 

  

Z1. Zabrze 

 
 

Sobieski 51 (komercyjne) 

ul. Jana III Sobieskiego  

51, 41-800 Zabrze 

0,12 0,71 83 4,5 1,5 

  

Z2. Zabrze 

  

Willa Ostoja (komercyjne) 

ul. Św. Urbana 5, 41-800 Zabrze 

0,08  3,77 305 5,5 1,16 

  

Źródło: oprac. własne AT. 
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3.4. Podsumowanie wyników badań 

Wielkość zespołów. Najwięcej badanych zespołów (41,5%) to zespoły niewielkie,  

o powierzchni pomiędzy 0,5 ha, a 1 ha. Zespoły większe, pomiędzy 1 ha, a 3 ha stanowią 

36,5% badanych. Zespoły największe (powyżej 3 ha) oraz najmniejsze (poniżej 0,5 ha) 

stanowiły odpowiednio 12% i 10% badanych. Najmniejszy badany obiekt ma powierzchnię 

0,08 ha (Z1, Zabrze, ul. Sobieskiego), a największy: 4,4 ha (P1, Piekary Śląskie, Na Lipce). 

Struktura użytkowania terenu. Zestawienie struktury użytkowania terenu dla poszcze-

gólnych przykładów przedstawiono na rys. 17. W zestawieniu, w formie procentowego 

udziału różnych typów zagospodarowania terenu, brano pod uwagę: powierzchnię zabudowy, 

powierzchnię biologicznie czynną, powierzchnię komunikacji kołowej wraz z parkingami 

oraz pozostałe powierzchnie, w tym chodniki i inne powierzchnie utwardzone. 

B2 C1 C2 C3 C4 D1 D2 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 J1 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 M1 P1 RŚ1 RŚ2 RŚ3 SŚ1 S1 Ś1 T1 T2 T3 T4 T5 Z1 Z2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

pow. zabudowy pow.biologicznie czynna pow. komunikacji pow. pozostała

 

Rys. 17. Procentowe porównanie struktury użytkowania terenu dla poszczególnych przykładów (kolor 

granatowy: pow. zabudowy, kolor czerwony: pow. biologicznie czynna, kolor żółty: pow. 

komunikacji, kolor zielony: pozostała powierzchnia) 

Fig. 17. Land use structure for every case (dark blue: buildings, red: biologically active area, yellow: 

traffic area, green: the remaining area) 

Źródło: oprac. własne. 

 

Wyniki badań pokazują, że zagadnienie ilości powierzchni biologicznie czynnej jest  

w wielu przypadkach zmarginalizowane; w 17% badanych realizacji tereny zieleni zajmują 

poniżej 20% powierzchni obszaru zainwestowania
60

. Najbardziej ekstremalne przypadki 

zapewniają jedynie minimalną ilość lub brak zieleni: T3 – 6%, T4 – 8%, G6 – 11% obszaru, 

co jest wartością niezwykle niską – nawet biorąc pod uwagę, że są to realizacje będące 

uzupełnieniem zabudowy śródmiejskiej. Zjawisko jest szczególnie zastanawiające, jeśli 

weźmiemy pod uwagę, że obecnie dostępne technologie pozwalają na stosunkowo łatwe 

                                                           
60

 Z doświadczenia autorów wynika, że w niektórych przypadkach może być to sprzeczne z wytycznymi 

narzuconymi przez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które zazwyczaj za minimalny podają 

wskaźnik co najmniej 20%. 
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tworzenie zieleni na dachach budynków (odnotowano jedynie kilka takich przypadków,  

np.: K6, K8) oraz w obrębie terenów komunikacji (nawet ażurowa krata betonowa, była 

wykorzystana stosunkowo rzadko). 

W 17% przypadków tereny komunikacji zajmują procentowo największą część obszaru 

osiedla, w skrajnym przypadku (D2) jest to 63% powierzchni opracowania. Przerost komu-

nikacji kołowej w osiedlach oraz brak wielofunkcyjnego wykorzystania terenów komunikacji 

sprawiają, że mamy do czynienia z „betonową pustynią” – znacznymi powierzchniami 

utwardzonymi, które zaspokajają jedynie potrzebę wjechania na posesję i zaparkowania, 

pozostając przez większość czasu nieużytkowane.  

Gęstość i intensywność zabudowy. Zestawienia gęstości oraz intensywności zabudowy 

przedstawiono poniżej (rys. 18, rys. 19, rys. 20). Rozkład liczby mieszkań na hektar, w odnie-

sieniu do wyznaczonych progów kształtuje się w stosunku: 7% (0-30), 17% (30-50), 56% 

(50-150), 19% (150+).  

 

Rys. 18. Zestawienie gęstości zabudowy dla poszczególnych lokalizacji  

Fig. 18. Housing density for every case 

Źródło: oprac. własne. 

 

 

Rys. 19. Zestawienie intensywności zabudowy (wskaźnikowo) dla przebadanych lokalizacji 

Fig. 19. Floor area ratio comparison 

Źródło: oprac. własne. 
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Rys. 20. Zestawienie liczby mieszkań na ha dla poszczególnych lokalizacji 

Fig. 20. Dwellings per hectare 

Źródło: oprac. własne. 

 

Relację gęstości zabudowy względem średniej ważonej liczby kondygnacji przedstawiono 

na wykresie poniżej (rys. 21). Można go porównać z wykresem relacji intensywności zabu-

dowy oraz średniej ważonej liczby kondygnacji (rys. 22, 23). Obydwa wykresy wyglądają 

podobnie, co pozornie mogłoby prowadzić do wniosku, że gęstość i intensywność zabudowy 

są ze sobą zbieżne. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że zdarzają się przypadki niskiej 

gęstości zabudowy (a więc uwolnienia części terenów) i wysokiej intensywności zabudowy 

(K9).  
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Rys. 21. Relacja pomiędzy gęstością zabudowy a średnią ważoną liczbą kondygnacji  

Fig. 21. Ratio of building density and the number of floors 

Źródło: oprac. własne. 
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Rys. 22. Zestawienie intensywności zabudowy (wskaźnik ogólny) w stosunku do średniej ważonej 

liczby kondygnacji 

Fig. 22. Floor area ratio and number of floors relation 

Źródło: oprac. własne. 
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Rys. 23. Zestawienie intensywności zabudowy (wskaźnik wyrażony przez liczbę jednostek mieszkal-

nych na hektar) w stosunku do średniej ważonej liczby kondygnacji  

Fig. 23. Dwellings per hectare and number of floors relation 

Źródło: oprac. własne. 

 

Wykresy zależności intensywności zabudowy – wskaźnik ogólny (rys. 22) – i intensywności 

zabudowy – liczba mieszkań/ha (rys.23) – do średniej ważonej liczby kondygnacji zestawiono 

obok siebie. Ich porównanie pozwala stwierdzić, że są one podobne, ale nie identyczne. Analiza 

założenia T5 pokazuje, że w przypadku zabudowy jednorodzinnej możliwe jest uzyskanie 

stosunkowo wysokiego wskaźnika ogólnego intensywności zabudowy (1,51), jednak przy 

rozpatrywaniu wskaźnika liczby mieszkań/ha intensywność spada poniżej przeciętnej (55). 

Odwrotną relację prezentuje przykład K9, w którym osiągnięto stosunkowo wysoki wskaźnik 

liczby mieszkań/ha (216) oraz niższy wskaźnik ogólny intensywności zabudowy (2,13), a także 

niższą od przeciętnej gęstość zabudowy (0,3). Zdaniem autorów liczba mieszkań/ha stanowi 

szczególny wskaźnik urbanistyczny, ponieważ najlepiej ilustruje problematykę (np. liczby miejsc 

parkingowych, potencjalną możliwą liczby mieszkań w klatce schodowej), a więc elementy 

ważne w tworzeniu zrównoważonej zabudowy mieszkaniowej. Jest to szczególnie istotne, jeśli 

weźmiemy pod uwagę aktualne tendencje demograficzne – starzenia się społeczeństwa oraz 

wzrostu liczby jednoosobowych gospodarstw domowych. 
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Wyróżniające się pod względem intensywności zabudowy przypadki to Z2 i K8. Z2 to 

zespół o najwyższej gęstości oraz intensywności zabudowy. Osiągnięcie tak wysokich 

wskaźników (gęstość: 0,69, intensywność: 3,77), przy zachowaniu warunków doświetlenia 

oraz wymaganej powierzchni biologicznie czynnej, było możliwe m.in. ze względu na loka-

lizację (jako uzupełnienie zabudowy śródmiejskiej), formę urbanistyczną (parkingi w garażu 

podziemnym) oraz formę architektoniczną (część kondygnacji ponad poziomem parteru 

zostala wysunięta poza obrys budynku, a także zastosowano zieleń na dachu). Zespół K8 to 

zespół o najwyższej, spośród badanych, liczbie kondygnacji. 

 

 

 

Rys. 24. Przykład pozytywny – K9 Katowice, ul. Sławka – 

duża skala założenia i częściowe zróżnicowanie wiel-

kości budynków pozwoliły na uzyskanie wysokiej 

intensywności zabudowy oraz stworzenie wnętrz urba-

nistycznych (plac zabaw, boisko) przyjaznych miesz-

kańcom 

Fig. 24. Positive example – K9 Katowice, Sławka 

street – large scale of development and variation of the 

buildings’ sizes allowed obtaining high-intensity develop-

ment and creating liveable urban spaces. 

Źródło: fot. T. Bradecki 

 Rys. 25. Przykład pozytywny – T5 Tychy ul. Żorska – 

zróżnicowanie typów zabudowy: jednorodzinnej i wie-

lorodzinnej w obrębie jednego osiedla pozwoliło na 

uzyskanie wysokiej intensywności zabudowy oraz 

atrakcyjnych wnętrz urbanistycznych 

Fig. 25. Positive example – T5 Tychy Żorska street – 

different types of residential buildings: single-family 

and multi-family housing within the same housing 

estate allowed obtaining high-intensity development 

and the creating liveable urban spaces. 

Źródło: fot. T. Bradecki 

 

Miejsca parkingowe. Problematykę liczby miejsc parkingowych ilustruje wykres na  

rys. 26. Dla większości przebadanych przypadków (58%) przewidziano jedno lub pomiędzy 

jednym a dwoma miejscami parkingowymi na mieszkanie, w 12% przypadków przewidziano 

dwa lub więcej miejsc parkingowych na mieszkanie. Zdziwienie budzi fakt, że w trzech 

realizacjach znajduje się mniej niż jedno miejsce parkingowe na dwa mieszkania, a przy tym 

nie są to inwestycje w centrum miasta – co mogłoby uzasadniać taką decyzję. Nie 

zaobserwowano także powiązania pomiędzy inwestycjami ze szczególnie małą liczbą miejsc 

parkingowych na mieszkanie a rozwiniętym systemem komunikacji publicznej lub innym 

systemem ułatwiającym komunikację, np. typu sąsiedzka wypożyczalnia samochodów. Mała 

liczba miejsc parkingowych, we wszystkich przebadanych przypadkach, przekładała się na 

samochody parkowane na terenach biologicznie czynnych, przy ulicy lub na ciągach 

pieszych. Parkingi podziemne występują jedynie w 34% przebadanych inwestycji. 
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Rys. 26. Zestawienie łącznej (na parkingach otwartych i podziemnych oraz w garażach) liczby miejsc 

parkingowych na mieszkanie dla każdej lokalizacji 

Fig. 26. Total number of car parks per dwelling  

Źródło: oprac. własne. 

 

 

 

 

Rys. 27. Przykład negatywny – G6 Gliwice,  

ul. Wieczorka – garaże zajmują partery intensywnej 

zabudowy śródmiejskiej  

Fig. 27. Negative example – G6 Gliwice, Wieczorka 

street – garages occupy ground floors of intensive 

downtown housing  

Źródło: fot.: T. Bradecki. 

 

 

 Rys. 28. Przykład pozytywny – Z2 Zabrze,  

ul. Urbana – przykład uzupełnienia intensywnej 

zabudowy śródmiejskiej, większość miejsc parkingo-

wych zlokalizowano w parkingu podziemnym  

Fig. 28. Positive example – Z2, Zabrze, Urban street – 

downtown structure fulfilment, most of the car parks 

are located in the underground parking 

Źródło: fot.: T. Bradecki. 
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Rys. 29. Przykład negatywny – S1 Sosnowiec,  

Rudna 1 – niewielka liczba miejsc parkingowych 

(0,24/mieszkanie) powoduje, że samochody są zapar-

kowane na każdym wolnym skrawku terenu 

Fig. 29. Negative example – S1 Sosnowiec, Rudna 1– 

not sufficient parking spaces (0,24 per flat) are a 

reason that all spaces are used as parking lots 

Źródło: fot.: A. Twardoch.  

 Rys. 30. Przykład pozytywny – G5, Gliwice, Miasto-

Ogórd – parking podziemny ukryty w nasypie, na nim 

zlokalizowano tereny zieleni oraz plac zabaw 

Fig. 30. Positive example – G5 Gliwice, Miasto-

Ogórd – car park is hidden under semi public green 

area  

Źródło: fot.: A. Twardoch. 

 

Odległość do najbliższego przystanku. Podstawowe badanie odległości poszczególnych 

realizacji do najbliższego przystanku wypada umiarkowanie pozytywnie. 17% badanych rea-

lizacji znajduje się w odległości 500 m lub większej od przystanku komunikacji publicznej 

(zakładając, że odcinek badany był od środka założenia, w przypadku wybranych mieszkań 

odległość ta może jeszcze wzrosnąć), jednak 75% realizacji znajduje się w odległości nie 

większej niż 400 m od przystanku. Niestety, ze względu na objętość monografii, pod uwagę 

nie była brana ani częstotliwość kursowania autobusów, ani liczba obsługujących dany przysta-

nek linii, a dopiero przy uwzględnieniu tych danych możliwe byłoby całkowicie rzetelne 

wnioskowanie na temat dostępności transportu publicznego. Zakładając jednak, że rozkład 

jazdy jest bardziej zmienny niż infrastruktura, informację o stosunkowo niewielkiej odległoś-

ci przystanku transportu publicznego do większości z badanych realizacji uznać należy za 

pozytywną.  

Odrębną kwestię, będącą poważną barierą w korzystaniu z transportu publicznego, stanowi 

zły stan, niska jakość lub nawet brak ciągów pieszych pomiędzy nowymi osiedlami, szcze-

gólnie tymi w strefie przedmieść, a infrastrukturą komunikacji publicznej.  
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Rys. 31. Zestawienie odległości (w metrach) pomiędzy poszczególnymi założeniami a najbliższym 

przystankiem komunikacji publicznej 

Fig. 31. Distains (in meters) between estate and the closest public transport stop  

Źródło: oprac. własne. 

 

Usługi. Zestawienie odległości pomiędzy poszczególnymi realizacjami a usługami zapre-

zentowano poniżej (por. rys. 32). W 29% realizacji znajdował się co najmniej jeden obiekt 

usługowy
61

, we wszystkich przypadkach była to usługa typu komercyjnego. W żadnym z ba-

danych obiektów nie umieszczono obiektu typu socjalnego, czyli np. przedszkola czy szkoły.  

 
 

Rys. 32. Zestawienie odległości (w metrach) pomiędzy poszczególnymi założeniami a najbliższym 

obiektem usługowym typu: komercyjnego (kolor niebieski/ciemnoszary) oraz socjalnego 

(kolor czerwony/jasnoszary) 

Fig. 32. Distains (in meters) between estates and the closest service facility: public (blue) and 

commercial (red)  

Źródło: oprac. własne. 

 

Liczba drzew. Na wykresie poniżej (rys. 32) przedstawiono występowanie drzew w posz-

czególnych lokalizacjach. W 11 przypadkach (26%) na terenie zespołu nie znajduje się ani 

jedno drzewo, w pozostałych przypadkach zliczane drzewa często są roślinami istniejącymi 

                                                           
61

 W kartach nie wyszczególniono typu usługi komercyjnej, jednak obserwacje podczas wykonywania badań 

wskazują, że w bardzo wielu przypadkach są to gabinety dentystyczne lub inne gabinety lekarskie, co może 

nieco osłabiać kwestię dostępności usług podstawowych. Rodzaj świadczonej usługi jest jednak zmienny  

 trudny bądź wręcz niemożliwy do regulacji, zatem autorzy uznali, że informację o odległości do usługi należy 

potraktować zero-jedynkowo.  
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jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Oznacza to, że świadomość i potrzeba zapewnienia 

zieleni wysokiej w obrębie nowych założeń mieszkaniowych jest niska, zarówno ze strony 

deweloperów, mieszkańców oraz ustawodawców, jak i miejskich Wydziałów Architektury. 

Pozytywnym przykładem jest przypadek T2 (Tychy, ul. Barona/Bacha), gdzie pomimo 

bardzo wysokiej intensywności zabudowy (1,42; 106 mieszkań/ha) znaczną część terenu 

zagospodarowano roślinnością, także wysoką, zarówno na zewnątrz, jak i w patio założenia.  

 
 

Rys. 33. Występowanie drzew (bezwzględna liczba drzew w poszczególnych realizacjach, ze względu 

na zróżnicowane powierzchnie zespołów nie może służyć do bezpośredniego porównania) 

Fig. 33. Number of trees (the absolute number of trees in each estate, not suitable for comparison) 

Źródło: oprac. własne. 

 

 
 

Rys. 34. Przykład negatywny – B2 Bytom, ul. Sandomierska, Wesoła – niska jakość przestrzeni  

w obrębie założenia, mała powierzchnia terenów biologicznie czynnych, niewiele drzew 

Fig. 34. Negative example (B2, Bytom, Sandomierska, Wesoła street) 

Źródło: fot. T. Bradecki 
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Rys. 35. Przykład pozytywny – T2 ul. Barona i Bacha, Tychy – ciekawe zagospodarowanie zielenią 

niewielkich powierzchni biologicznie czynnych 

Fig. 35. Positive example – T2 Barona i Bacha street, Tychy – interesting greenery design on small 

areas 

Źródło: fot. T. Bradecki 

 

Rozwiązania proekologiczne (rys. 36). Stwierdzenie zastosowania rozwiązań proekolo-

gicznych nie jest zadaniem jednoznacznym i oczywistym, ponieważ niektóre rozwiązania 

techniczne mogą być niewidoczne. Jednak dodatkowa analiza ogłoszeń o sprzedaży mieszkań, 

w danych lokalizacjach, oraz rozmowy z wybranymi projektantami pomogły w weryfikacji 

informacji. W przeważającej większości przebadanych przypadków (95%) nie stwierdzono 

stosowania rozwiązań proekologicznych, pomimo przyjętych bardzo łagodnych kryteriów 

oceny, wg których nawet zewnętrzne rolety wykorzystane w całym budynku (antywłamaniowe, 

aluminiowe) mogą już być kryterium pozwalającym na postawienie oceny „+” (zwiększona 

energooszczędność: zimą ‒ ochrona przed zimnem oraz latem – ochrona przed gorącem). 

Jedyne przykłady, w których stwierdzono rozwiązania proekologiczne to K1 (rolety zewnętrz-

ne, inteligentne systemy sterowania ogrzewaniem i roletami) oraz Ś1 (rolety zewnętrzne).  

 
 

Rys. 36. Występowanie architektonicznych i urbanistycznych rozwiązań proekologicznych 

Fig. 36. Energy efficient solutions in architectural and/or urban scale  

Źródło: oprac. własne. 

 

Architektoniczne formy wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa. Ocena architekto-

nicznych form wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa w 53% wyszła pozytywnie, należy 

jednak pamiętać o tym, że jest to ocena w dużej mierze subiektywna.  
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Rys. 37. Występowanie architektonicznych form poczucia bezpieczeństwa 

Fig. 37. Defensive spaces  

Źródło: oprac. własne 

 

Wyróżniającym się przypadkiem, ocenionym pozytywnie, jest zespół G3 przy ul. Granicznej 

i Strzelniczej w Gliwicach (por. rys. 38). Dzięki zastosowanej formie urbanistycznej (niedo-

mknięty kwartał z wewnętrznymi podziałami na mniejsze strefy, dwa ogólnodostępne place 

zabaw wewnątrz założenia) oraz niektórym rozwiązaniom architektonicznym (pergole, niskie 

ogrodzenia wewnętrznych ogródków przydomowych) sąsiedzki, półprywatny charakter 

przestrzeni jest wyraźnie odczuwalny, pomimo braku fizycznych barier. Na terenie osiedla 

nie ma także przestrzeni, które pozostawałyby poza wizualną kontrolą mieszkańców.  

 
 

Rys. 38. Przykład pozytywny – G3 Graniczna/Strzelnicza, Gliwice – atrakcyjne wnętrze urbanistyczne ‒ 

przestrzeń ogólnodostępna o cechach przestrzeni sąsiedzkiej  

Fig. 38. Positive example – G3 Graniczna/Strzelnicza, Gliwice – well designed semi public urban 

space  

Źródło: fot. T. Bradecki 

 

Osiedla zamknięte. 36% przebadanych przykładów to osiedla zamknięte. W przypadku 

oceny osiedli zamkniętych, w 11 z 15 przebadanych przykładów zapewnione zostały podstawowe 

zasady wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa wewnątrz zespołów. W przeważającej liczbie 

przypadków negatywnie wypada jednak ocena bezpieczeństwa gdy rozszerzymy ją do najbliż-
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szego otoczenia zespołów. Pozbawienie przestrzeni poza ogrodzeniem dozoru zapewnionego 

wewnątrz, a często także kontroli wzrokowej (np. K5, K6) wywoływać może poczucie zagrożenia 

oraz prowokować zachowania negatywne. Teren wokół ogrodzeń bywa zaniedbany i opuszczony 

(np. K6, G5), w złym stanie pozostają drogi i dojazdy do wybranych osiedli zamkniętych (np. Ś1, 

T2), tym samym wzmaga się rozdźwięk między tym, co wewnątrz a tym, co na zewnątrz,  

w rezultacie potęgując błędne przekonanie o konieczności grodzenia przestrzeni.  

 
 

Rys. 39. Przykład negatywny – T5 Tychy, zespół mieszkaniowy ul. Żorska – relacja przestrzeni  

w obrębie osiedla (przestrzeń wysokiej jakości) pozostaje w dużym kontraście do przestrzeni 

wokół (przestrzeń niskiej jakości) 

Fig. 39. Negative example – T5, Tychy, housing estate on Żorska street – great contrast between high 

quality area inside estate and low quality area outside estate  

Źródło: fot. T. Bradecki. 

 

 
 

Rys. 40. Przykład negatywny – K9 Katowice, ul. Sławka – jedno wejście do ogrodzonego osiedla 

powoduje nagromadzenie samochodów oraz przechodniów tylko w obszarze wejścia do 

osiedla  

Fig. 40. Negative example – K9, Katowice, ul. Sławka – one access to guarded estate is a reason why 

all pedestrian and car traffic is gathered in one area  

Źródło: fot. T. Bradecki. 
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Istotną kwestią jest skala osiedli zamkniętych. Jeżeli pozwalamy na grodzenie zbyt du-

żego obszaru, wydzielone osiedle staje się barierą dla komunikacji pieszej i ma negatywny 

wpływ na funkcjonowanie dzielnicy. Skrajnym przykładem jest osiedle K5 (Dębowe tarasy, 

Katowice, rys. 41), gdzie po zrealizowaniu całej inwestycji mieszkańcy sąsiednich osiedli 

oddzieleni
62

 zostają od najbliższego obiektu wielofunkcyjnego (Silesia City Center) ogrodze-

niem o łącznej długości około 1 km. Szerokość terenu zamkniętego, w najdłuższym miejscu, 

to 370 m. 

 
 

Rys. 41. Przykład negatywny – K5 Katowice, osiedle Dębowe Tarasy –  przestrzeń wokół osiedla 

wyznaczają płot i droga, skala osiedla powoduje, że jego obejście, lub objazd stanowi 

utrudnienie w korzystaniu z sąsiadujących usług 

Fig. 41. Negative example – K5, Katowice, Dębowe Tarasy estates – guarded estate with big area 

fenced. Scale of the fenced area makes walking and driving  around the area less 

comfortable.  
Źródło: fot. T. Bradecki. 

 

Pozytywnie oceniane przypadki osiedli zamkniętych to np.: D2 oraz G6. Osiedle D2  

w Dąbrowie Górniczej przy ul. Traugutta (por. rys. 42) wyróżnia się planem sytuacyjnym  

i usytuowaniem wejść do budynków od strony ulicy. Dostęp do klatek schodowych jest 

publiczny, natomiast półprywatny charakter, z ograniczonym dostępem, zachowuje wnętrze 

założenia. Dzięki takiemu zabiegowi zminimalizowana została liczba ogrodzeń. Niewielka 

skala wydzielonego osiedla sprawia, że nie stanowi ono poważnej bariery komunikacyjnej. 

Obiekt G6, zlokalizowany w Gliwicach przy ul. Wieczorka, to pojedyncza plomba w zabu-

dowie śródmiejskiej. Zamknięcie bramą wjazdu na dziedziniec osiedla nie stanowi problemu, 

z punktu widzenia ładu przestrzennego.  
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 Obejście zespołu K5 - osiedla Dębowe Tarasy to ok. 12-15 minut pieszo (sprawdził T. Bradecki). 
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Rys. 42. Przykład pozytywny – D2 Dąbrowa Górnicza, zespół mieszkaniowy przy ulicy Traugutta – 

widoczne wejścia do klatek schodowych od strony ulicy 

Fig. 42. Positive example – D2, Dąbrowa Górnicza, housing estate on Traugutta street – access to the 

staircases is possible directly from public street 

Źródło: fot. T. Bradecki. 

 

Zróżnicowanie wielkości mieszkań. Ocena zróżnicowania wielkości mieszkań wskazu-

je, że we wszystkich przebadanych zespołach zabudowy wielorodzinnej znajdują się mieszka-

nia różnej wielkości, co należy oceniać bardzo pozytywnie. Niestety, nieomalże wszystkie 

przebadane zespoły zabudowy jednorodzinnej (poza K6. Katowice, Konwaliowa Dolina) są 

homogeniczne – składają się z jednego typu mieszkań.  

 
 

Rys. 43. Zróżnicowanie wielkości mieszkań w obrębie zespołu. ‘1’ – mieszkania o różnych wielkoś-

ciach, ‘-1’ – mieszkania jednego typu 

Fig. 43. Flats area diversification in single estate.  ‘1’ – flats with varied areas, ‘-1’ – only one type of 

flats 

Źródło: oprac. własne. 

 

Zróżnicowanie podstaw zasiedlenia. 92% przebadanych zespołów mieszkaniowych 

składa się z mieszkań zasiedlanych na jednej podstawie. Zazwyczaj (68% badanych przykła-

dów) wszystkie mieszkania są na sprzedaż na wolnym rynku, ewentualnie wszystkie 

mieszkania w jednym zespole są wynajmowane jako mieszkania komunalne (9%) lub TBS 

(23%). Jedyne trzy wyjątki
63

to założenia TBS, w których w obrębie jednego zespołu znajdują 

się mieszkania wynajmowane w systemie TBS oraz sprzedawane na wolnym rynku (co staje 
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 W zasadzie 4 zespoły stanowią wyjątek: osiedle Bajkowe w Gliwicach (G1.) zaprezentowane tu jedynie jako 

etap I, składa się w rzeczywistości z kilku jednostek, z których jedna – z domkami jednorodzinnymi – została 

sprzedana mieszkańcom na wolnym rynku. 
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się pozytywną tendencją w realizacjach spółek TBS-ZBM, dzięki łączeniu działalności  

w zakresie budownictwa dostępnego z podejmowaną działalnością komercyjną).  

 
 

Rys. 44. Zróżnicowanie podstawy zasiedlenia. ‘1’ – mieszkania o różnej formie własności w jednym 

założeniu, ‘-1’ – mieszkania o takiej samej podstawie zasiedlenia w jednym założeniu 

Fig. 44. Mixed tenure. ‘1’ – different tenures, ‘-1’ – only one type of tenure 

Źródło: oprac. własne 

 

Plac zabaw w obrębie zespołu. W 48% założeń na terenie wspólnym nie znajduje się 

żadne urządzenie do zabaw dla dzieci. Place zabaw z większą liczbą sprzętów występują 

jedynie w 46% badanych przykładów.  

 
 

Rys. 45. Występowanie placów zabaw w obrębie założenia. ‘1’– jest plac zabaw, ‘0’ – program 

minimum, ‘-1’ – nie ma placu zabaw  

Fig. 45. Playgrounds. ‘1’ – there is playground, ‘0’ – there is only one playing device, ‘-1’ – there is 

no playground at all 

Źródło: oprac. własne. 

 

Wśród realizacji bez placu zabaw, 8 założeń to „zespoły budynków wielorodzinnych 

(prawdopodobnie) objęte jednym pozwoleniem na budowę”, co dziwi, zwłaszcza w odnie-

sieniu do obowiązującego zapisu w rozporządzeniu na temat warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki […]
64

. Nie jest wykluczone, że w części badanych zespołów 

place zabaw powstaną jako kolejny etap inwestycji. Dla polepszenia jakości życia miesz-

kańców oraz powstania lokalnych więzi sąsiedzkich istotne jest jednak to, żeby inwestycje 

infrastrukturalne powstały równocześnie z zabudową mieszkaniową.  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (tekst ujednolicony, marzec 2013). § 40. 1. W zespole 

budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb 

użytkowych, przewidzieć place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych, 

przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym, chyba że 

przepisy odrębne stanowią inaczej. 
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Podstawa wydania pozwolenia na budowę. 60% przebadanych zespołów otrzymało 

pozwolenie na budowę na podstawie otrzymanych warunków zabudowy i zagospodarowania 

terenu. Jest to istotna informacja na temat procesów budowlanych w Polsce, a także skutecz-

ności i wydajności systemu planowania przestrzennego. Skala zjawiska jest bardzo niepo-

kojąca, szczególnie, że przeprowadzone badania zdają się przynajmniej częściowo potwier-

dzać powszechną opinię środowiska urbanistów, wyrażoną m.in. przez profesora Masztalskiego, 

że „każda wydana według obecnego stanu prawnego decyzja o warunkach zabudowy dla 

dowolnych inwestycji miejskich jest dokumentem negującym zasady kształtowania ładu 

przestrzennego i zrównoważonego rozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym” [Masztalska, 

Masztalski 2010, s. 13]. 

 
 

Rys. 46. Podstawa wydania pozwolenia na budowę. „1” – mpzp, „-1” – WZiZT 

Fig. 46. Building permission based on: „1” – local development plan, „-1” – WZiZT (land develop-

ment conditions) 

Źródło: oprac. własne. 

 

Wnioski dla wykorzystanej metody badań. W trakcie opracowywania kolejnych przy-

padków autorzy natrafili na kilka trudności, które mogły mieć wpływ na wyniki badań: 

 granica opracowania – w niektórych przypadkach, szczególnie przy większych 

założeniach, trudno jest jednoznacznie określić granicę opracowania, tj. powierzchnię 

zabudowy netto, stąd niektóre z podanych wartości mogą odbiegać od wartości 

podanych w projektach budowlanych, 

 nieformalne miejsca postojowe – nie ujęto ich w zestawieniach, ze względu fakt, że są 

często niezgodne z obowiązującymi przepisami, a bardzo często odgrywają ważną rolę 

dla mieszkańców. W kilku przypadkach (np. S1) granica pomiędzy miejscami 

postojowymi formalnymi, a nieformalnymi była trudna do ustalenia, wtedy informacja 

na ten temat znalazła się w przypisie, 

 średnia ważona liczba kondygnacji ‒ w niektórych przypadkach nie jest jednoznaczna,  

w obliczeniach brano pod uwagę wartości uśrednione, w razie potrzeby zaokrąglone 

do wartości 0,5. 

(TB, AT)
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Przeprowadzone badania pozwalają na konfrontację, przedstawionych we wprowadzeniu 

wyznaczników zrównoważonej zabudowy mieszkaniowej (por. s. 9) z tendencjami w kształ-

towaniu zabudowy mieszkaniowej na terenie miast GZM. Sugerowane rekomendacje mają na 

celu przyszłe możliwe równoważenie procesów rozwojowych zabudowy mieszkaniowej. 

1. Zwarta zabudowa mieszkaniowa, dobrze powiązana przestrzennie i komunikacyjnie 

ze strukturą miasta 

Zabudowa realizowana na terenie GZM jest zazwyczaj zwarta (jedynie 7% to założenia  

z przedziału 0-30 mieszkań/ha, por. rozdział 3.4). Wydaje się, że decydującą rolę odgrywają 

czynniki ekonomiczne.  

Stopień powiązania zabudowy ze strukturą miasta jest bardzo zróżnicowany. Założenia 

lokalizowane w strefie centralnej oraz w śródmieściu są, co zrozumiałe, znacznie lepiej 

połączone ze strukturą miasta niż założenia lokalizowane na przedmieściach. Niepokój budzą 

wybrane realizacje z terenów przedmieść (np. C1, C2, K6, K7, M1, P1), które powstały  

w kontrze do istniejącej struktury zagospodarowania terenu i sieci osadniczej. Co dziwne, 

kilka z najbardziej skrajnych przykładów (np. C2, P1) otrzymało pozwolenie na budowę na 

podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

500m

  

500m

 

C2. Chorzów, Panorama 

Maciejkowicka 

 

P1. Piekary Śląskie, Na Lipce G7. Gliwice, Zawisza Rezydencje 

Rys. 47. Wybrane przykłady powiązania nowej zabudowy mieszkaniowej z istniejącą siecią osad-

niczą, promień 500 m. C1 oraz P1 – przykłady negatywne: lokalizowanie zabudowy 

mieszkaniowej na przedmieściach z pominięciem istniejącej struktury zabudowy, G7 – 

przykład pozytywny uzupełnienie istniejącej tkanki miejskiej nową zabudową mieszkaniową 

oraz adaptacja istniejących obiektów na funkcje mieszkaniowe 

Fig. 47. Relation between the new developments and the existing urban structure (radius of 500 m). 

C1 and P1 – negative examples, G7 – positive example  

Źródło: oprac. własne. 
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Rekomendacje: 

Stosowanie bardziej precyzyjnych wytycznych dla intensywności projektowanej 

zabudowy oraz obowiązkowe ustalanie siatki komunikacji kołowej i pieszej w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. 

Negocjacyjne zatwierdzanie projektów nowej zabudowy: inwestor – przedstawiciele 

władz lokalnych – urbaniści – mieszkańcy,  

 Ustalenie warunków brzegowych dla projektowanej zabudowy w postaci norma-

tywów urbanistycznych, podręczników dla władz lokalnych.  

 Konkursy, a nie przetargi z jedynym kryterium w postaci najniższej ceny, na plany 

miejscowe. 

2. Wykorzystanie komunikacji publicznej i indywidualnej rowerowej jako 

podstawowej 

Przeprowadzone badania wskazują, że oprócz kilku przypadków, odległość do przystanku 

umożliwia mieszkańcom nowych osiedli korzystanie z transportu publicznego. Barierami 

mogą być natomiast mała częstotliwość kursów oraz zły stan i nieatrakcyjność dojść do 

przystanków. Ścieżki rowerowe nie zostały ujęte w zestawieniu, natomiast obserwacja 

podczas badań wskazuje na to, że ich liczba w obrębie nowych inwestycji mieszkaniowych 

jest znikoma.  

Rekomendacje: 

Dobrym uzupełnieniem komunikacji publicznej jest system carsharing – współ-

dzielenia indywidualnych środków transportu. Systemy współdzielenia samochodów, które są 

coraz bardziej popularne w Stanach Zjednoczonych oraz w krajach Europy Zachodniej
65

  

(por. np. rys. 48) to serwisy, za pomocą których łączą się kierowcy posiadający wolne miejsca  

w samochodzie z osobami szukającymi przejazdu lub spółdzielcze wypożyczalnie aut typu 

non profit, które w ramach niewielkiej opłaty członkowskiej udostępniają samochody. 

Systemy te znacznie redukują koszty związane z korzystaniem z samochodu, zmniejszają 

liczbę koniecznych miejsc parkingowych, co wpływa na obniżenie kosztu mieszkania, przy 

zapewnieniu wygody porównywalnej z posiadaniem własnego samochodu. Opisane systemy, 

dla największej efektywności, muszą po pierwsze, funkcjonować w skali lokalnej, po drugie, 

potrzebują wsparcia ze strony samorządu lokalnego lub wspólnoty lokalnej. 
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 W Polsce działa obecnie serwis Bablacar (www.bablacar.pl), który ułatwia kojarzenie kierowców z osobami 

szukającymi transportu na długich trasach. 
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Kwestią wykraczającą nieco poza tematykę wyłącznie mieszkaniową, ale związaną  

z tematem komunikacji indywidualnej i publicznej jest wprowadzanie, w obrębie centrów 

miast, umiarkowanych opłat za wjazd lub wyjazd samochodem, w którym znajduje się tylko 

jedna osoba oraz opłat parkingowych.   

 
 

Rys. 48. Tablica informacyjna z ofertą wypożyczalni samochodów działającej przy osiedlu Allerton 

Bywater, Leeds, UK 

Fig. 48. Information board with car rental offer, on the Allerton Bywater estate, Leeds, UK 

Źródło: fot.: A. Twardoch. 

 

3. Prymat ruchu pieszego nad kołowym, przyjazne i atrakcyjne ulice oraz przestrzenie 

wspólne, pieszy zasięg (10 minut spaceru) najważniejszych funkcji 

W przeanalizowanych przypadkach zabudowy mieszkaniowej, tereny komunikacji koło-

wej stanowią znaczący odsetek zagospodarowania terenu i często dominują nad ruchem pie-

szym. Jednym z czynników, które powodują przerost ilości powierzchni komunikacji kołowej 

są garaże lokalizowane w poziomie parterów: utwardzony teren przed bramą garażową służy 

jedynie jako dojazd do garażu i jest wykorzystywany sporadycznie. Za nieefektywne 

użytkowanie terenu, szczególnie na małych działkach i/lub w gęstej zabudowie śródmiejskiej, 

odpowiada także Rozporządzenie
66

, według którego parkingi możemy lokalizować  

w minimalnej odległości 7 i 10 m od okien oraz co najmniej 3 m od granicy działki.  
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Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozdz. 3, § 19. 
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Rekomendacje:  

Promowanie i premiowanie garaży podziemnych, szczególnie w gęstej zabudowie 

śródmiejskiej. 

 

Dopuszczanie, np. w gęstej zabudowie śródmiejskiej przez zapisy w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, odstępstw od restrykcyjnych warunków lokali-

zacyjnych dla parkingów.  

 

W obszarach centralnych lub śródmiejskich stosowanie zespołów mieszkaniowych  

o mniejszej niż wynikająca z Rozporządzenia lub z prawa miejscowego liczbie parkingów na 

mieszkanie, pod warunkiem ścisłego połączenia z komunikacją publiczną lub opisanymi 

powyżej systemami współużytkowania samochodów (por. np.: rys. 49. Osiedle Autofreie). 

 

Dobrym sposobem niwelowania wpływu terenów komunikacji na funkcjonowanie 

osiedli jest takie organizowanie np.: parkingów oraz dojazdów do posesji, żeby możliwe było 

ich wielofunkcyjne wykorzystanie, np. jako ciągi piesze, na place do jazdy na rolkach, boiska. 

Ważne jest przy tym takie zagospodarowanie terenu, żeby czytelne było pierwszeństwo 

pieszych; por. np.: rys. 50. Ypenburg, Holandia). 
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Rys. 49. Osiedle Autofreie w Wiedniu. W zamian za zmniejszenie liczby miejsc parkingowych 

lokatorzy dostali więcej terenów zieleni, bardzo dobry dostęp do komunikacji publicznej 

oraz zadaszone miejsca (w podcieniach oraz przejściach między budynkami) do 

przechowywanie rowerów. Na osiedlu działa wypożyczalnia samochodów 

Fig. 49. Autofreie estate, Vienna. In exchange for reducing the number of parking lots, tenants 

get more green areas, very good access to public transport and additional places (in 

the arcades and passageways between buildings) to store bicycles. Residents an also 

use cars from loca car - rent 
Źródło: fot.: A. Twardoch. 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 50. Ypenburg, Holandia. Przykłady wielofunkcyjnego wykorzystania terenów komunikacji 

kołowej. 1 i 2: pieszo-jezdne przestrzenie wewnętrzne, dojazdowe do mieszkań w zespołach 

zabudowy szeregowej o różnym standardzie (1 ‒ z garażami, 2 – bez garaży), 3. parking, 

który w dzień, gdy nie ma na nim samochodów pełni także funkcję nieformalnego boiska  

i rolkowiska 

Fig. 50. Ypenburg, Holland. Multifunctional use of car park area  

Źródło: fot.: A. Twardoch. 
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W badanych obiektach stwierdzono niski odsetek terenów biologicznie czynnych oraz 

niewielką liczbę nasadzanych drzew. Także subiektywna ocena osiedlowych terenów zieleni 

oraz przestrzeni wspólnych wskazuje, że w założeniach o umiarkowanym standardzie (np. TBS, 

SM, komunalne, część deweloperskich) tereny te są niskiej jakości – zarówno pod względem 

sposobu zagospodarowania, jak i standardu utrzymania, z tym, że w ocenie stosunkowo lepiej 

wypadają osiedla o większej powierzchni (np. G3, T1, T2, T3). W przypadku wysokobudże-

towych osiedli zamkniętych wysoki poziom zagospodarowania terenu kończy się zaraz za 

bramą osiedla. Nowe realizacje w większości przypadków nie sprzyjają poruszaniu się pieszo – 

przestrzeń komunikacji pieszej zdominowana jest przez ogrodzenia oraz parkingi. Osiedla 

zamknięte, jak była już o tym mowa w podsumowaniu badań, ograniczają i utrudniają także 

komunikację pieszą, stanowiąc fizyczną barierę komunikacyjną na traktach pieszych.  

Rekomendacje: 

W przypadku projektowania śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej konieczne 

wydaje się uzgadnianie kierunków i wielkości ciągów pieszych z organami władz lokalnych, 

ewentualnie uwzględnianie nadrzędnych przejść pieszych w zapisach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

 Autorzy rekomendują zakaz całkowitego grodzenia osiedli (możliwy do wprowa-

dzenia poprzez zapisy w mpzp), powstających na terenach centralnych oraz śródmiejskich,  

a także stworzenie lokalnych wytycznych, co do częściowego wydzielania, dopuszczalnych 

sposobów ogradzania obszarów i organizowania obowiązkowych powiązań z przestrzenią 

miejską.  
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Dla uzyskania wyższego poziomu zagos-

podarowania osiedlowych terenów zieleni, w proces 

projektowy, od samego początku, zaangażowani 

powinni być także architekci krajobrazu. Konsul-

tacja z profesjonalistami może pomóc w efektyw-

nym wykorzystaniu nawet niewielkiego terenu i nis-

kiego budżetu. Ponieważ, z powodów finansowych, 

niemożliwe jest zatrudnienie architekta krajobrazu przy każdym projekcie – dobrą praktyką 

jest zatrudnianie specjalistów w miejskich Wydziałach Architektury, którzy w ramach swoich 

obowiązków zawodowych, lub odpłatnych konsultacji mogliby konsultować projekty nasa-

dzeń, powstające na terenie inwestycji.  

 Zdaniem autorów zapewnienie większej ogólnodostępnej ilości oraz lepszej jakości 

powierzchni biologicznie czynnej w obrębie założeń mieszkaniowych powinno być premio-

wane. Taką premią mogłoby być wsparcie wspólnoty w utrzymaniu zieleni, zmniejszenie 

opłat za wywóz odpadów oraz np.: granty przyznawane w drodze konkursu z przeznaczeniem 

na tereny zieleni i rekreacji.  

4. Zróżnicowana funkcjonalnie struktura zabudowy (mixed use) 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, mniej niż 1/3 zespołów mieszkaniowych uzupeł-

niona jest o funkcje inne niż mieszkaniowe, we wszystkich przypadkach są to usługi typu 

komercyjnego. Funkcja dodana do zabudowy mieszkaniowej przyjmuje zazwyczaj postać 

usługowego parteru. Żaden z przeanalizowanych zespołów zabudowy jednorodzinnej nie był 

uzupełniony obiektami usługowymi. 

Rekomendacje:  

Za dobrą praktykę należy uznać uzupełnia-

nie zabudowy mieszkaniowej wydzielonymi pomiesz-

czeniami przeznaczonymi do zdalnej pracy z domu 

lub do prowadzenia mikrodziałalności. Pomieszczenia 

takie powinny być przyszeregowane do wybranych 

fragmentów nowo budowanych zespołów na zasa-

dzie łączenia z konkretnymi mieszkaniami/domami 

bądź też na zasadzie wydzielania w każdym budynku tego typu pomieszczeń podnajmo-

wanych mieszkańcom danego budynku na preferencyjnych warunkach (które możliwe są do 

uzyskania dzięki wydzielaniu lokali bez węzłów sanitarnych i pomieszczeń socjalnych, gdyż 

ich funkcję pełnią mieszania lokatorskie). 

Za bezwzględny wymóg należy uznać uzupełnianie zespołów zabudowy mieszkanio-

wej obiektami o innych funkcjach.  



T. Bradecki, A. Twardoch „Współczesne kierunki kształtowania zabudowy…” 

  

 

86 

5. Mieszanie mieszkań o zróżnicowanym standardzie, wielkości, typie oraz sposobie 

zasiedlenia (mixed tenure) dla osiągnięcia niejednorodnych społecznie społeczności 

(mixed communities) 

W badaniach stwierdzono niewielką liczbę (3 na 41 przeanalizowanych) przypadków 

mieszania różnych form własności lokali (np. prywatnych z komunalnymi). Potrzeba kreo-

wania społeczności niejednorodnych społecznie jest niedostrzegana, nie tylko przez dewelo-

perów, co zrozumiałe, ale także przez władze lokalne. Niedostrzegana, mimo względnie 

wysokiej oceny w badaniach parametrycznych
67

, wydaje się możliwość i potrzeba podno-

szenia bezpieczeństwa wewnątrz zespołów poprzez rozwiązania urbanistyczno-architekto-

niczne lub poprzez różnicowanie grup społecznych wewnątrz poszczególnych założeń. 

Poczucie bezpieczeństwa starano się zapewnić jedynie poprzez grodzenie oraz monitoring.  

Rekomendacje:  

Promocji wymaga potrzeba kreowania spo-

łeczności niejednorodnych społecznie – przede 

wszystkim wśród decydentów na poziomach lokal-

nym i ponadlokalnym, chodzi także o wskazanie 

korzyści dla wszystkich mieszkańców niejednorod-

nych społecznie osiedli i zmianę postrzegania miesz-

kańców sektora dostępnego, jako składającego się wyłącznie z osób problematycznych  

i konfliktowych (tzw. marginesu). Sektor dostępny obejmuje także mieszkania dla osób młodych 

lub z innych powodów niemogących pozwolić sobie na zakup mieszkania na wolnym rynku. 

Kolejnym krokiem powinno być wdrażanie łączenia zabudowy komercyjnej z zabu-

dową dostępną. W wielu krajach, np. w Anglii, z powodzeniem działa system, wg którego 

deweloper z każdej komercyjnej inwestycji oddaje procent mieszkań na cele budownictwa 

dostępnego. Kryzys na rynku nieruchomości niewątpliwie ogranicza możliwości dewelope-

rów, jednak po pierwsze, kryzys nie jest stanem permanentnym, po drugie, mieszkania 

przeznaczane na potrzeby budownictwa dostępnego nie muszą być przekazywane miastu  

w sposób całkowicie nieodpłatny.  

Prawie wszystkie zespoły zabudowy wielorodzinnej składają się z mieszkań o różnej 

wielkości. O różnicowaniu mieszkań deweloperzy myślą jednak jedynie w kategoriach 

komercyjnych w najprostszy sposób, jako o poszerzeniu grona potencjalnych nabywców. 

Niewykorzystane zdają się możliwości kształtowania atrakcyjnych wnętrz urbanistycznych 

dzięki wykorzystaniu nie tylko mieszkań o różnej wielkości, ale także różnych typów 

                                                           
67

 Rozbieżność pomiędzy ocenami parametryczną a subiektywną autorów badań związana jest m.in. z faktem, że 

za spełnienie warunku zastosowania architektonicznych form wzmacniających poczucie bezpieczeństwa uznano 

już wydzielenie przydomowych ogródków w parterach budynków mieszkalnych, co jest działaniem często 

stosowanym przez deweloperów, ze względu na możliwość uzyskania lepszej ceny za mieszkania na parterze.  
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zabudowy: wielorodzinnej i jednorodzinnej, klatkowców i galeriowców etc. (czego ciekawym 

przykładem wśród badanych jest T5. Tychy, Żorska).  

Rekomendacje:  

Dobrą formą wzmocnienia jakości zabudowy poprzez zwiększenie jej różnorodności 

jest szeroka promocja dobrych praktyk oraz granty, nawet niewielkie, promujące różnorod-

ność i wysoką jakość zabudowy.  

6. Użycie energooszczędnych rozwiązań w skalach urbanistycznej i architektonicznej 

W żadnej z badanych realizacji nie zastosowano nawet najpopularniejszych kolektorów 

słonecznych, wentylacji mechanicznej z rekuperacją, zbiorników na deszczówkę czy natu-

ralnej retencji wody. Z rozmów z deweloperami wynika, że stosowanie rozwiązań proekolo-

gicznych jest dla nich nieopłacalne, gdyż zmniejszając koszty eksploatacji wzrastają koszty 

budowy – a statystyczny klient interesuje się przede wszystkim ceną mieszkania za metr 

kwadratowy. Późniejsze ewentualne zyski są sprawą drugorzędną – m.in. dlatego, że ich 

osiągnięcie jest nadal w pewnym stopniu umowne. Przy niektórych urządzeniach proeko-

logicznych, takich jak np. wentylacja mechaniczna z rekuperacją – problemami są także 

konieczność cyklicznej eksploatacji (tu: wymiana filtrów) oraz prozaiczna sprawa kłopotów  

z rozliczaniem wspólnego dla całej inwestycji prądu generowanego przez urządzenie.  

Rekomendacje:  

Przy obecnym wysokim poziomie cen urządzeń proekologicznych jedyną formą 

zwiększenia ich udziału w rynku budownictwa wielorodzinnego są działania systemowe,  

w postaci zachęt, dopłat i nakazów.   

Poza powszechnie znanymi rozwiązaniami technologicznymi istnieją także sposoby 

minimalizujące wpływ obiektów na środowisko, które są do rozwiązania w skali urbanis-

tycznej i nie muszą wiązać się z podnoszeniem kosztów. Są to podstawowe, aczkolwiek  

w praktyce często poniechane rozwiązania, takie jak lokowanie obiektów zgodnie z kierun-

kami nasłonecznienia, zbieranie wody deszczowej w otwartych sadzawkach.  

Przydatność badań. Przyjęta metoda badań pozwala na zestawienie i porównanie posz-

czególnych wskaźników ze sobą, tak by wyniki mogły być przydatne w planowaniu i projek-

towaniu urbanistycznym. To, co wydaje się być istotne, to fakt, że wyniki badań oparte są na 

rzeczywistych realizacjach. Zestawienie wskaźników urbanistycznych oraz fotografii i sche-

matów może być przydatne przy ilustrowaniu lub opisywaniu założeń planistycznych  

(np. podczas wyłożenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ‒ mpzp). 
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Metoda badań, po uwzględnieniu uwag, może być z powodzeniem wykorzystywana do 

oceny zespołów mieszkaniowych w innych lokalizacjach, mogłaby także służyć do oceny 

rozwiązań projektowych na etapie wyboru projektów do realizacji.  

Rekomendacje ogólne: 

W kontekście podnoszenia jakości środowiska mieszkaniowego konieczne wydaje 

się wypracowanie systemu promocji dobrych praktyk, w postaci konkursów i publikacji 

skierowanych do szerokiego grona odbiorców.  

Prezentacja dobrych praktyk powinna odbywać się z rozbiciem na poszczególne 

zagadnienia oraz powinna być połączona z jasnymi wytycznymi: na co należy zwracać uwagę 

przy wyborze i zatwierdzaniu projektów (por. rozdział 1.3.3). 

Istotne wydaje się także zaniechanie wyboru wykonawców prac projektowych dla 

inwestycji publicznych i quasi-publicznych (w partnerstwie publiczno-prywatnym), z zakresu 

budownictwa mieszkaniowego, na drodze przetargu z najważniejszym kryterium w postaci 

najniższej ceny. 

Przedstawione wyniki badań odbiegają nieco od zależności przedstawianych w literaturze. 

Szczególnie istotne wydają się być tutaj relacje intensywności zabudowy w stosunku do 

innych wskaźników. Usystematyzowana część danych wyrażających oceny subiektywne 

(architektoniczne wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, rozwiązania proekologiczne) może 

być przydatna dla postawienia wniosków ogólnych i wskazówek, na jakie obszary,  

w zakresie kształtowania zabudowy mieszkaniowej, należy zwrócić szczególną uwagę. 

Pierwotnie autorzy uznali za właściwe opisać tylko dobre przykłady, tzn. takie, które można 

by uznać za modelowe lub demonstracyjne. Po przeanalizowaniu kilkudziesięciu przykładów 

okazało się, że jest ich niewiele lub też, że poszczególne przypadki są reprezentatywne tylko 

dla jednego lub dwóch badanych kryteriów. Celowo uwzględniono zarówno zabudowę 

jednorodzinną, jak i wielorodzinną; w pewnych przypadkach niektóre wskaźniki urbanis-

tyczne są zbliżone, a to przemawia za rozważaniem obydwu typów zabudowy. W efekcie 

autorzy uważają za słuszne przyjęte wcześniej założenie, że badaniom podlegają wszystkie 

realizacje, a nie tylko tzw. dobre przykłady, ponieważ przedstawione wyniki badań stanowią 

raport o tym, co rzeczywiście udaje się zrealizować i w jakim środowisku zbudowanym 

mieszkamy i będziemy mieszkać.  

Niniejsza monografia stanowi szczegółową publikację, która uzupełnia ogólną wiedzę na 

temat kształtowania zabudowy mieszkaniowej. Autorzy mają nadzieję, że będzie ona 

przydatna zarówno w praktyce projektowej, jak i w teorii. 

(TB, AT)
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Tabela 6 

Symbole ogólne użyte w Karcie katalogowej  

(w kolejności występowania na Karcie katalogowej) 

STANDARD ZESPOŁU MIESZKANIOWEGO 

 

deweloperskie 

mieszkania 

sprzedawane na 

wolnym rynku 

 

TBS 

mieszkania 

wynajmowane na 

zasadach TBS 

 

komunalne 

mieszkania będące 

własnością gminy lub 

powiatu 

 

LOKALIZACJA W STRUKTURZE MIASTA 

 

przedmieścia 

 

śródmieście 

 

centrum 

 

INTENSYWNOŚĆ NETTO ZESPOŁU MIESZKANIOWEGO
68

 

 

bardzo 

niska 

< 30 

mieszkań/ha 

 
 

niska 

30-50 

mieszkań/ha 

 

 

średnia 

50-150 

mieszkań/ha 

 

 

wysoka 

> 150 

mieszkań/ha 

 

WYSOKOŚĆ ZABUDOWY  

określona zgodnie z rozporządzeniem o warunkach jakim powinny podlegać budynki (…) 

 

niska 

do 4 kondygnacji 

naziemnych 

 

średniowysoka 

5-9 kondygnacji 

naziemnych 

 

wysoka 

10 do 18 kondygnacji 

naziemnych 

 

Źródło: oprac. własne.  

 

 

 

 

 
                                                           
68

10-30 mieszkań na ha to zabudowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, 30-50 pozwala na połączenie 

zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, 50-200 to miejska zabudowa wielorodzinna, dla której opłacalny 

staje się już transport publiczny [Towers 2006, s. 56]. 
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Pojęcia użyte w kartach opisu inwestycji (w kolejności występowania na Karcie 

katalogowej): 

NAZWA OPIS / SZCZEGÓŁY SYMBOL 

powierzchnia 

opracowania 

netto, mierzona w granicach działki przeznaczonej pod inwestycję 
- 

powierzchnia zabudowy mierzona w obrysie przyziemia budynku (budynków) - 

powierzchnia terenów 

zieleni 

przeznaczona pod trawniki i zieleńce 
- 

powierzchnia 

komunikacji 

obejmuje powierzchnie utwardzone przeznaczone dla ruchu  

i postoju kołowego i rowerowego 
- 

pozostała powierzchnia stanowi różnicę powierzchni opracowania oraz sumy  pozostałych 

wyszczególnionych powierzchni 
- 

liczba kondygnacji liczba kondygnacji nadziemnych (dopuszcza się wartości po 

przecinku np. 4,5 – co oznacza, że tylko część zabudowy ma 

kondygnację 5) 

- 

gęstość zabudowy iloraz powierzchni zabudowy i powierzchni opracowania – 

pokazuje stopień zabudowy działki 
- 

intensywność zabudowy iloraz sumy powierzchni zabudowy na wszystkich kondygnacjach 

 i powierzchni opracowania – pokazuje stopień intensywności 

zabudowy działki 

- 

liczba mieszkań liczba mieszkań w całej inwestycji, niezależnie od wielkości  

i standardu 
- 

liczba mieszkań/ha liczba mieszkań w przeliczeniu na hektar - 

parkingi naziemne / 

podziemne / garaże 

liczba parkingów o różnych parametrach, aktywna ikonka wskazuje 

występowanie parkingów podziemnych 

 
parkingi ogólnodostępne/ 

prywatne 

liczba parkingów dostępnych dla gości i osób postronnych  

w stosunku do parkingów z regulowanym dostępem 
- 

wskaźnik liczby 

parkingów/ mieszkanie 

iloraz liczby parkingów i liczby mieszkań 

 
- 

liczba usług w obrębie 

założenia 

liczba lokali użytkowych w obrębie założenia, aktywna ikonka 

wskazuje występowanie przynajmniej jednego lokalu użytkowego 

 
 

odległość do najbliższego 

przystanku  

autobusowego lub innego przystanku komunikacji publicznej, na 

podstawie wywiadu w terenie 

- 

odległość do najbliższej 

usługi typu komercyjnego 

brano pod uwagę przede wszystkim usługi podstawowe, np. sklep 

spożywczy, kiosk z prasą i podstawowymi artykułami codziennego 

użytku, lub inne placówki handlowo-usługowe o ogólnym 

przeznaczeniu (tzn. niespecjalistycznym), ale także prywatne 

gabinety lekarskie 

 

- 

odległość do najbliższej 

usługi typu socjalnego 

do przedszkola, szkoły, publicznego ośrodka zdrowia etc.  

(z wyłączeniem komunikacji) 
- 

liczba drzew szacunkowo, brane pod uwagę są jedynie drzewa rosnące na 

terenach wspólnych 

 
rozwiązania 

proekologiczne 

oceniane dwustopniowo:(–) nie występują (+) występują 
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cd. tabeli 

architektoniczne formy 

wzmocnienia poczucia 

bezpieczeństwa 

oceniane dwustopniowo: (–) nie występują (+) występują, dodatnio 

oceniane są rozwiązania, które umożliwiają sprawowanie kontroli 

sąsiedzkiej nad całym terenem opracowania (bez użycia ogrodzeń  

i ochrony zewnętrznej); szczegółowe kryteria opisano w rozdziale 

1.3.3 
 

zróżnicowanie wielkości 

mieszkań 

wskaźnik pozwalający na określenie czy struktura mieszkań  

pozwala na zróżnicowanie mieszkańców pod względem wieku lub 

dochodów, np. zróżnicowanie mieszkań na małe/średnie/duże – 

pozwala na obecność w jednym zespole przedstawicieli różnych 

grup, np.: singli oraz rodzin z dziećmi 
 

zróżnicowanie podstawy 

zasiedlenia (mixed tenure) 

oceniane dwustopniowo: (–) nie występują (+) występują, 

lokalizowanie w jednym zespole mieszkań własnościowych, TBS  

i komunalnych pozwala na naturalne stworzenie społeczności 

zróżnicowanej społecznie, pozwala na ocenę zróżnicowania 

społecznego założenia 
 

plac zabaw w obrębie 

zespołu 

oceniane dwustopniowo: (–) nie występują (+) występują, brane pod 

uwagę jedynie place zabaw na terenach wspólnych założeń 

 
dostępność dla osób 

niepełnosprawnych 

oceniane dwustopniowo (–) nie występują (+) występują, dla 

dodatniej oceny wystarczy część lokali przystosowanych dla 

niepełnosprawnych 
 

   

(AT)
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ANEKS 

W aneksie przedstawiono 41 opracowanych Kart katalogowych, prezentujących wszystkie 

przebadane przypadki zabudowy mieszkaniowej z miast GZM. Objaśnienia odnośnie użytych 

mierników, skrótów oraz oznaczeń zawarto w rozdziale 3, przy okazji prezentacji metody 

badawczej, oraz na końcu opracowana, w części słownik pojęć. Aneks stanowi materiał 

badawczy, wyjściowy dla zaprezentowanych w rozdziale 3. podsumowania, rekomendacji  

i wniosków.  
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B1 BYTOM MIECHOWICE PRZEDMIEŚCIE 
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Schemat założenia, skala 1:2000 Kontekst założenia, promień 500 m 
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Osiedle TBS Miechowice, 
ul. Nowa 74-76-78, 41-923 Bytom 

  
 

 
 Realizacja: 2006 

 Projekt: b.d. 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 

 Inwestor: publiczny (TBS Sp. z o.o. Bytom) 

 Własność: TBS 

 Sąsiedztwo: las, szkoła podstawowa, przedszkole, zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna oraz jednorodzinna. 

 

Na zespół Bytomskiej Spółki Miejskiej TBS Bytom Sp. z o.o. w Bytomiu Miechowicach 
składają się cztery bloki pięciokondygnacyjne, z mieszkaniami o różnej wielkości (także dwupo-
ziomowymi), lokalami użytkowymi na parterze i garażami. 

(+) mała odległość od usług socjalnych i komercyjnych, budynki wokół wspólnego wnętrza, 
(-) niska jakość przestrzenna terenów towarzyszących, mała liczba miejsc parkingowych, 

tereny na tyłach budynków pozbawione kontroli sąsiedzkiej. 

 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 7 616/0,76 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

0,94 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 1 159/0,11 15% Liczba usług w obrębie założenia 1 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

3 826/0,38 50% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

540 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

1 617/0,16 21% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

340 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 1 013/0,1 13% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

76 

Liczba kondygnacji 5 Liczba drzew w obrębie działki 24 

Gęstość zabudowy 0,15 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,76 

Architektoniczne formy  
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

- 

Liczba mieszkań 53 Zróżnicowanie wielkości mieszkań + 

Liczba mieszkań/ha 70 
Zróżnicowanie podstawy  
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi  
naziemne / podziemne/garaże 

35 / 0 / 15 Plac zabaw w obrębie zespołu - 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 35 / 15 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

- 

Opracowanie: K. Gandziarowska, sprawdziła: A. Twardoch  
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ŚRÓDMIEŚCIE 

 
KOMERCYJNE 
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Fot. Tomasz Bradecki                           Fot. Tomasz Bradecki                                           Fot. Tomasz Bradecki  

 

 

 
                                              Schemat założenia, skala 1:2000                                                       Kontekst założenia, promień 500 m 
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ul. Sandomierska 7,9/Wesoła 10,  
41-900 Bytom 

 
  

 

 Realizacja: 2009 

 Projekt: Przedsiębiorstwo Budowlane 'DOMBUD', B. Dymarska 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: MPZP 

 Inwestor: prywatny (Dombud SA, Katowice) 

 Własność: prywatna 

 Sąsiedztwo: kwartałowa zabudowa śródmiejska. 
 

(+) w budynkach znajdują się także mieszkania dla osób niepełnosprawnych, 
       (-) niewystarczająca liczba miejsc parkingowych (pierwotnie było ich mniej) – na planie 
zaznaczono stan obecny, gdzie na nawierzchni żużlowej zorganizowano dodatkowe miejsca 
parkingowe (uwzględniono je w obliczeniach) oraz plac zabaw, bardzo niska jakość przestrzenna 
terenów towarzyszących, brak przestrzeni rekreacyjnej i jakiejkolwiek zieleni, niska jakość 
architektoniczna; teren w całości ogrodzony. 

 

 
   

 

Powierzchnia opracowania 
[m2/ha] 

2920/0,29 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,04 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 755/0,07 26% Liczba usług w obrębie założenia 1 

Powierzchnia biologicznie 
czynna [m2/ha] 

430/0,04 15% 
Odległość do najbliższego  
przystanku [m] 

460 

Powierzchnia komunikacji 
kołowej (wraz z parkingami) 

992/0,1 34% 
Odległość do najbliższej usługi typu 
komercyjnego [m] 

80 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 743/0,07 25% 
Odległość do najbliższej usługi typu 
socjalnego [m] 

600 

Liczba kondygnacji 5 Liczba drzew w obrębie działki 1 

Gęstość zabudowy 0,26 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 1,20 

Architektoniczne formy  
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+/- 

Liczba mieszkań 50 Zróżnicowanie wielkości mieszkań + 

Liczba mieszkań/ha 170 
Zróżnicowanie podstawy  
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi naziemne/podziemne 52 / 0 Plac zabaw w obrębie zespołu +/- 

Parkingi 
ogólnodostępne/prywatne 

0 / 52 Dostępność dla niepełnosprawnych + 

                                                                                                                       Opracowanie: M. Rymar, sprawdził: T. Bradecki  
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C1 CHORZÓW NIEDZIWEDZINIEC PRZEDMIEŚCIE 
 

DEWELOPER 
 

 

  
Fot. D. Twardosz, 2011 

 

 
Fot. A. Twardoch, 2012 

 
                                                                   Fot. A. Twardoch, 2012 

  
Schemat założenia, skala 1:2000                                                    Kontekst założenia, promień 500 m 
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Osiedle Niedźwiedziniec  
ul. Niedźwiedziniec, 41-506 Chorzów 

 
  

 Realizacja: 2011 

 Projekt: b.d. 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: MPZP 

 Inwestor: prywatny (P.B. DOMBUD) 

 Własność: prywatna 

 Sąsiedztwo: cmentarz, ogródki działkowe, zabudowa jednorodzinna, hale magazynowe. 
 

Osiedle przy ul. Niedźwiedziniec składa się z 8 budynków wielorodzinnych. W dwóch 4-
kondygnacyjnych klatkowcach znajdują się mniejsze mieszkania, w sześciu 3-kondygnacyjnych 
punktowcach ‒ mieszkania większe, dwupoziomowe. Wszystkie mieszkania w punktowcach 
dostępne są bezpośrednio z zewnątrz. Przy klatkowcach ma powstać wspólny plac zabaw, przy 
punktowcach wydzielono prywatne ogródki lokatorskie. Wszystkie mieszkania bezczynszowe, 
własnościowe.  

(+) mieszkania z ogródkami przydomowymi, zróżnicowane wielkości mieszkań, mieszkania 
dostępne z zewnątrz, 

(-) uciążliwe sąsiedztwo hal magazynowych, słabe oświetlenie terenu, brak czytelnej granicy 
między przestrzenią półprywatną a publiczną. 
 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 22 065/2,2 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,5 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 2 763/0,27 12% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

10 939/1,1 50% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

500 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

6 427/0,64 29% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

400 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 1 936/0,19 9% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

350 

Liczba kondygnacji 3,5 Liczba drzew w obrębie działki 0 

Gęstość zabudowy 0,12 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,43 

Architektoniczne formy  
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

- 

Liczba mieszkań 112 Zróżnicowanie wielkości mieszkań + 

Liczba mieszkań/ha 51 
Zróżnicowanie podstawy  
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi 
naziemne/podziemne/garaże 

169 / 0 / 0 Plac zabaw w obrębie zespołu - 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 169 / 0 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 

Opracowanie: D. Twardosz, sprawdziła: A. Twardoch,  
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C2 CHORZÓW 
PANORAMA 

MACIEJKOWICKA 
PRZEDMIEŚCIE 

 
KOMERCYJNE 

 

 

 

 
Fot. A. Twardoch  

 

 
Fot. A. Twardoch  

 
Fot. A. Twardoch  

 
 

Schemat założenia, skala 1:2000                                   Kontekst założenia, promień 500 m   
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Osiedle Panorama Maciejkowicka,  
Etap I 
ul. Słowików, 41-500 Chorzów 

  
  

 Realizacja: 2007-2011 

 Projekt: Biuro projektowe „Architektura” R. Badura 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: MPZP 

 Inwestor: prywatny (SMBR 3E) 

 Własność: prywatna 

 Sąsiedztwo: las, pola, zabudowa jednorodzinna. 
 

Osiedle Panorama Maciejowicka jest zespołem 4 domów szeregowych, po 14 mieszkań 
każdy. Docelowo ma powstać 11 podobnych obiektów oraz apartamentowiec. Każdy segment ma 
garaż oraz zadaszoną wiatę. Zespół pozbawiony jest terenu wspólnego, zorganizowany jest po 
dwóch stronach ulicy prowadzącej w pola.  

(+) -, 
(-) brak połączeń z otoczeniem, brak części wspólnej, brak dostępu do usług. 

 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 16 500/1,65 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

2 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 5 040/0,5 31% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

5 900/0,59 36% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

100 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

3 230/0,32 19% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

460 

Pozostała powierzchnia [m2/ha]  2 330/0,23 14% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

500 

Liczba kondygnacji 2 Liczba drzew w obrębie działki 0 

Gęstość zabudowy 0,3 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,61 

Architektoniczne formy 
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

- 

Liczba mieszkań 56 
Zróżnicowanie wielkości 
mieszkań 

- 

Liczba mieszkań/ha 34 
Zróżnicowanie podstawy 
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 
 

Parkingi 
naziemne/podziemne/garaże 

56 / 0 / 56 Plac zabaw w obrębie zespołu - 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 0 / 112 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 

                                                                              Opracowanie: K. Doktor, sprawdziła: A. Twardoch, Źródła informacji: www.urbanity.pl  
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Plac Osiedlowy 2, 
41-506 Chorzów 

  
 

 
 Realizacja: 2008-2009 

 Projekt: b.d. 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: MPZP 

 Inwestor: prywatny – Activ-Investment Sp. z o.o. 

 Własność: prywatna 

 Sąsiedztwo: zabudowa wielorodzinna, tereny fabryczne. 
 

Budynek w formie niedomkniętego kwartału stanowi przykład uzupełnienia zabudowy o wy-
sokiej intensywności dla danego obszaru. 
(+) ogródki przydomowe na parterze, wewnętrzny dziedziniec pod obserwacją mieszkańców,  
(-) brak placu zabaw dla dzieci, część terenów zieleni na zewnątrz kwartału ogrodzona, pomimo 
braku dostępu z poziomu parteru. 
 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 9966/0,96 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

0,63 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 3700/0,37 37% Liczba usług w obrębie założenia 1 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

4324/0,43 43% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

420 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

1850/0,18 19% 
Odległość do najbliższej usługi  
typu komercyjnego [m] 

250 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 92/0,01 1% 
Odległość do najbliższej usługi  
typu socjalnego [m] 

50 

Liczba kondygnacji 4 Liczba drzew w obrębie działki 0 

Gęstość zabudowy 0,37 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 1,10 

Architektoniczne formy 
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 88 
Zróżnicowanie wielkości  
mieszkań 

+ 

Liczba mieszkań/ha 88 
Zróżnicowanie podstawy 
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi naziemne/podziemne 14 / 42 Plac zabaw w obrębie zespołu - 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 14 / 42 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

-/+ 

                                                                                                                                           Opracowanie: L. Czaja, sprawdził: T. Bradecki 
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C4 CHORZÓW 
PLANTY  
ŚLĄSKIE 

PRZEDMIEŚCIE KOMERCYJNE 

 

 

 
Fot. A. Twardoch, 2012 
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Osiedle Planty Śląskie, 
ul. Siemianowicka, 41-503 Chorzów 

  
  

 Realizacja: 2006-2013 

 Projekt: b.d. 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: MPZP 

 Inwestor: prywatny 

 Własność: prywatna 

 Sąsiedztwo: park WPKiW, zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna, tereny 
rolne. 
 

Zespół domów jednorodzinnych wolnostojących i szeregowych powstał na styku Katowic  
i Chorzowa, w pobliżu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Teren zespołu został wytara-
sowany, domy ułożone są kaskadowo, architektura ma nawiązywać do tradycji modernizmu. 
Oferta skierowana jest do osób zamożnych. 

(+) lokalizacja, wysokiej jakości architektura, 
(-) brak terenu wspólnego, jeden rodzaj odbiorcy. 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 42 473/4,2 100% 
Wskaźnik liczba parkingów/ 
mieszkanie 

2,8 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 4 672/0,4 11% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

28 032/2,8 66% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

800 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

6 370/0,6 15% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

600 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 3 398/0,3 8% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

400 

Liczba kondygnacji 2 Liczba drzew w obrębie działki 0 

Gęstość zabudowy 0,11 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,21 

Architektoniczne formy 
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

- 

Liczba mieszkań 34 Zróżnicowanie wielkości mieszkań - 

Liczba mieszkań/ha 7 
Zróżnicowanie podstawy 
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi 
naziemne/podziemne/garaże 

41 / 0 / 54 Plac zabaw w obrębie zespołu - 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 41 / 54 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 

                                                                                                                                         Opracowanie: B. Flak, sprawdziła: A. Twardoch 
                                                                                                             Źródła informacji: www.plantyslaskie.pl, www.skyscrapercity.com 

http://www.plantyslaskie.pl/
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D1 DĄBROWA 
GÓRNICZA 

OSIEDLE 
SPISAKA 

PRZEDMIEŚCIE KOMUNALNE 

 

 

 
Fot. T. Bradecki 

 

 
                                                                      Fot. T. Bradecki 
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Osiedle Spisaka, 
ul. Spisaka, 41-303 Dąbrowa Górnicza 

  
 

 
 Realizacja: 2001 

 Projekt: AM-TECH Sp. z.o.o. (E. Żakowska) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 

 Inwestor: publiczny (Miasto Dąbrowa Górnicza) 

 Własność: miasto Dąbrowa Górnicza 

 Sąsiedztwo: zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna wielkopłytowa, tory 
kolejowe. 
 

Osiedle Spisaka to zespół małych powtarzalnych domków jednorodzinnych w zabudowie 
szeregowej i bliźniaczej. W tym miejscu omówiono część osiedla wybudowaną przez Miejski 
Zarząd Budownictwa Mieszkaniowego w Dąbrowie Górniczej. 

(+) ogródki przydomowe, oddzielenie osiedla od ruchliwej ulicy szerokim pasem terenu 
biologicznie czynnego z drzewami, 

(-) niska jakość przestrzenna terenów towarzyszących, nie wydzielono miejsca na usługi, 
niski standardy mieszkań, różnorakość komunikacji. 

 

 

 
 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 26 645/2,7 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,4 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 7 420/0,74 27,4% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

10 759/1,08 40,6% 
Odległość do najbliższego  
przystanku [m] 

600 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

5 032/0,5 18,5% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

300 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 3 434/0,34 13,5% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

600 

Liczba kondygnacji 1,5 Liczba drzew w obrębie działki 56 

Gęstość zabudowy 0,28 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,42 

Architektoniczne formy 
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

- 

Liczba mieszkań 106 
Zróżnicowanie wielkości 
mieszkań 

- 

Liczba mieszkań/ha 40 
Zróżnicowanie podstawy 
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi naziemne/podziemne 148 / 0 Plac zabaw w obrębie zespołu + 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne   54 / 94 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 

                                                                                                                                 Opracowanie: M. Piwowarski, sprawdził: T. Bradecki  
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D2 DĄBROWA 
GÓRNICZA 

OSIEDLE 
TRAUGUTTA 

CENTRUM 
SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 

   

 

 
Fot. T. Bradecki 

   
                                Fot. T. Bradecki                                      Fot. T. Bradecki Fot. T. Bradecki 

                             

 

 

 

Schemat założenia, skala 1:2000 Kontekst założenia, promień 500 m 
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Osiedle Traugutta,  
ul. Traugutta 1,3,5,7,  
41-300 Dąbrowa Górnicza 

 
 

 
 Realizacja: 2009 

 Projekt: 'Inwestprojekt' Katowice, (W. Kozioł) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 

 Inwestor: SM Lokator 

 Własność: prywatna 

 Sąsiedztwo: zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna wielkopłytowa 
  
 (+) pomimo ogrodzenia całego zespołu pozostawiono zewnętrzny parking ogólnodostępny 

(wzdłuż ulicy) oraz dostęp do klatek schodowych bezpośrednio od strony ulicy, 
 (-) większość terenu przeznaczona na komunikację, garaże w parterach budynków. 

 

 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 7639/0,76 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,33 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 1 641/0,16 21% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

1210/0,12 16% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

200 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

4788/0,47 63% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

20 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 0/0 0% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

200 

Liczba kondygnacji 6 Liczba drzew w obrębie działki 15 

Gęstość zabudowy 0,21 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 1,29 

Architektoniczne formy  
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 56 Zróżnicowanie wielkości mieszkań + 

Liczba mieszkań/ha 73 
Zróżnicowanie podstawy  
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi naziemne/podziemne 75/0 Plac zabaw w obrębie zespołu + 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 27/48 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 

                                                                                                                                Opracowanie: R. Orczykowski, sprawdził: T. Bradecki 
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G1 GLIWICE BAJKOWE, ETAP III PRZEDMIEŚCIE 
 

TBS 
 

   

 

 

 
 Fot. A. Twardoch 

 

 

 

 

 
Fot. A. Twardoch  Fot. A. Twardoch  Fot. A. Twardoch 

 

 

 
Schemat założenia, skala 1:2000 Kontekst założenia, promień 500 m 



ANEKS  115 

 

 
Osiedle Bajkowe, Etap III,  
ul. Żabińskiego, 44-121 Gliwice 

  
 

 
 Realizacja: 2005-2006 

 Projekt: Archimedia Architekc&Inżynierowie (W. Janus) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 

 Inwestor: publiczny (ZBM I TBS Sp. z o.o. Gliwice) 

 Własność: TBS 

 Sąsiedztwo: las, zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna wielkopłytowa. 
 

Osiedle Bajkowe, etap III powstało, jako część większej inwestycji mieszkaniowej gliwickiej 
spółki miejskiej ZBM I TBS. Na cały zespół, oprócz mieszkań wynajmowanych w systemie TBS, 
składa się 14 domków jednorodzinnych wybudowanych na sprzedaż, parking wielopoziomowy 
oraz plac zabaw.  

(+) mieszkania na parterze otrzymały ogródki przydomowe, praktycznie cały teren pozostaje 
pod obserwacją mieszkańców, 

(-) niewystarczająca liczba miejsc parkingowych, bardzo niska jakość przestrzenna terenów 
towarzyszących, brak wydzielonych miejsc na usługi. 

 

 

 
 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 18 300/1,8 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

0,75 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 3 760/0,37 20,5% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

7 700/0,7 42% 
Odległość do najbliższego  
przystanku [m] 

500 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

3 890/0,39 21,3% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

300 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 2 800/0,28 15,3% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

600 

Liczba kondygnacji 4 Liczba drzew w obrębie działki 0 

Gęstość zabudowy 0,2 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,82 

Architektoniczne formy 
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 156 Zróżnicowanie wielkości mieszkań + 

Liczba mieszkań/ha 86 
Zróżnicowanie podstawy 
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi naziemne/podziemne 117 / 0 Plac zabaw w obrębie zespołu - 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 117 / 0 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

- 

Opracowanie: A. Twardoch, sprawdził: T. Bradecki,  
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G2 GLIWICE 
BURSZTYNOWE, 

ETAP I 
ŚRÓDMIEŚCIE 

 
DEWELOPER 
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                                         Fot. K. Goldmann  Fot. K. Goldmann                                       Fot. K. Goldmann 

 

 

  
Schemat założenia, skala 1:2000                                           Kontekst założenia, promień 500 m 

0 10 20 30 40 50m 500m



ANEKS  117 

 

 
Osiedle Bursztynowe, Etap I,  
ul. Kozielska 72, 44-121 Gliwice 

  
 

 
 Realizacja: 2009-2011 

 Projekt: Rafał Drobczyk Architektura i Urbanistyka (R. Stanek) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: MPZP 

 Inwestor: prywatny (Hadex Development) 

 Własność: prywatna 

 Sąsiedztwo: ogródki działkowe, zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna wiel-
kopłytowa, centrum handlowe. 
 

Osiedle Bursztynowe, etap I powstało, jako pierwsza z czterech części deweloperskiego 
osiedla. Docelowo na zespół ma składać się, oprócz budynków mieszkalnych, lokal użytkowy, 
garaże, minipark oraz plac zabaw. 

(+) mieszkania położone w spokojnej dzielnicy z łatwym dostępem do centrum, ciekawa, 
nowoczesna architektura budynków, oddalenie od ruchliwej ulicy, ogródki przydomowe i tarasy, 

(-) niewystarczająca liczba miejsc parkingowych. 
 

 

 
 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 3 190/0,32 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

0,3 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 1 105/0,11 35% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

1 100/0,11 35% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

200 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

748/0,075 23% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

150 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 238/0,024 7% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

350 

Liczba kondygnacji 4 Liczba drzew w obrębie działki 0 

Gęstość zabudowy 0,35 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 1,38 

Architektoniczne formy  
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 51 
Zróżnicowanie wielkości 
mieszkań 

+ 

Liczba mieszkań/ha 160 
Zróżnicowanie podstawy  
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi  
naziemne/podziemne/garaże 

15* / 0 / 0 Plac zabaw w obrębie zespołu - 

Parkingi  
ogólnodostępne/prywatne 

15 / 0 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 

* mała liczba parkingów może wzrosnąć po oddaniu do użytkowania całego założenia 
Opracowanie: K. Goldmann. Sprawdziła: A. Twardoch  
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G3 GLIWICE 
GRANICZNA/ 

STRZELNICZA, 
ETAP II 

PRZEDMIEŚCIE 
 

TBS 
 

   

 

 

 

 
 Fot. A. Twardoch 
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Schemat założenia, skala 1:2000                                              Kontekst założenia, promień 500 m 
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Graniczna/Strzelnicza, Etap II, 
ul. Graniczna/Strzelnicza  
44-105 Gliwice 

 
 
 

 
 Realizacja: 2007-2011 

 Projekt: Biuro Architektoniczne Moska i Rachuba s.c. (M. Rachuba, L. Moska) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 

 Inwestor: publiczny (ZBM I TBS Sp. z o.o. Gliwice) 

 Własność: TBS 

 Sąsiedztwo: las, zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna, kościół. 
 

Zespół mieszkaniowy przy ulicy Granicznej/Strzelniczej składa się z siedmiu czterokondygna-
cyjnych budynków o jednolitej stylistyce architektonicznej, zorientowanych wokół wspólnego wnętrza. 
Skala osiedla została dopasowana do skali sąsiedniego osiedla Obrońców Pokoju. Wybrane 
mieszkania, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, dostępne są bezpośrednio z poziomu 
terenu. W zespole są garaże oraz parking podziemny. 

(+) kameralny dziedziniec wewnętrzny, plac zabaw w obrębie zespołu, dopasowanie formy 
architektonicznej do zabudowy otoczenia, ogródki przydomowe. 

 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 17 100/1,7 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

0,95 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 2 980/0,30 17% Liczba usług w obrębie założenia 2 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

7 300/0,73 43% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

400 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

3 680/0,37 22% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

0 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 3 140/0,31 18% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

800 

Liczba kondygnacji 4 Liczba drzew w obrębie działki 33 

Gęstość zabudowy 0,17 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,69 

Architektoniczne formy 
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 113 
Zróżnicowanie wielkości 
mieszkań 

+ 

Liczba mieszkań/ha 66 
Zróżnicowanie podstawy 
zasiedlenia (mixed tenure)  

+ 

Parkingi  
naziemne/podziemne/garaże 

73 / 20 / 14 Plac zabaw w obrębie zespołu + 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 73 / 34 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 

Opracowanie: A. Popowicz, sprawdziła: A. Twardoch  
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ul. Jana Pawła II, 44-100 Gliwice 
 

 
  

 Realizacja: 2004-2007 

 Projekt: b.d. 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 

 Inwestor: publiczny (ZBM II TBS Gliwice Sp. z o.o.) 

 Własność: miasto Gliwice 

 Sąsiedztwo: katedra, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi, parking wielopozio-
mowy. 

 

Zespół wybudowany dla osób, które straciły mieszkania w wyniku budowy Drogowej Trasy 
Średnicowej, budowa została sfinansowana ze środków DTŚ. 10 klatek schodowych zostało zor-
ganizowanych wokół wspólnego dziedzińca.   

(+) klatki schodowe dostępne ze wspólnego dziedzińca, usługi w parterze dostępne z zew-
nątrz kwartału, 

(-) otwarty parking wielopoziomowy w centrum dziedzińca wewnętrznego, dziedziniec 
wewnętrzny zagospodarowany w sposób niesprzyjający budowaniu społeczności, brak placów 
zabaw. 

 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 7536/0,75 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,75 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 3005/0,3 40% Liczba usług w obrębie założenia 16 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

2022/0,2 27% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

50 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

664/0,06 9% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

0 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 1845/0,18 24% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

120 

Liczba kondygnacji 4 – 5 (4,5) Liczba drzew w obrębie działki 3 

Gęstość zabudowy 0,4 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 1,8 

Architektoniczne formy  
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

- 

Liczba mieszkań 72 Zróżnicowanie wielkości mieszkań + 

Liczba mieszkań/ha 96 
Zróżnicowanie podstawy  
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 
 

Parkingi 
naziemne/podziemne/garaże 

226 / 0 / 0 Plac zabaw w obrębie zespołu - 

Parkingi ogólnodostępne/ 
prywatne 

12 / 114 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

- 

Opracowanie: K. Turos, sprawdziła: A. Twardoch 
Źródła informacji: www.zbm2.pl, www.muratorplus.pl,  

http://www.zbm2.pl/
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Osiedle Miasto Ogród,  
ul. Kozielska/Łabędzka,  
44-100 Gliwice 

 
 
  

 Realizacja: 2010 

 Projekt: Wojciech Wojciechowski architekt (W. Wojciechowski) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 

 Inwestor: prywatny (Radan Sp. z o.o.) 

 Własność: prywatna 

 Sąsiedztwo: zabudowa jednorodzinna, stacja paliw, park, kościół, cmentarz, ogródki 
działkowe. 
 

Osiedle Miasto Ogród powstało na działce usytułowanej w klinie dwóch ruchliwych ulic, 
pomiędzy istniejącym zespołem zabudowy mieszkaniowej a stacją benzynową. Docelowo osiedle 
będzie się składać z pięciu budynków, czterech istniejących (3 budynki 3-kondygnacyjne, 1 bu-
dynek 5-kondygnacyjny) oraz projektowanego o 7 kondygnacjach. Osiedle typu zamkniętego. 

(+) parkingi podziemne, wydzielone parkingi dla odwiedzających, wysokiej jakości architektura, 
(-) osiedle typu zamkniętego, tylko jedno wejście na teren osiedla, uciążliwe sąsiedztwo (zbyt 

bliska stacja benzynowa, ruchliwe ulice), brak usług podstawowych na terenie osiedla, brak 
podziału na strefy funkcjonalne w obrębie osiedla (stref półprywatnych, wydzielonych przestrzen-
nie stref wejściowych). 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 11 600/1,16 100% 
Wskaźnik liczby parkingów  
mieszkanie 

1,67 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 2 150/0,21 18% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

5 720/0,57 49% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

100 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

2 500/0,25 22% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

500 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 1 330/0,13 11% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 2000 

Liczba kondygnacji 3-5 (4) Liczba drzew w obrębie działki 24 

Gęstość zabudowy 0,19 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,74 

Architektoniczne formy  
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

- 

Liczba mieszkań 86 Zróżnicowanie wielkości mieszkań + 

Liczba mieszkań/ha 74 
Zróżnicowanie podstawy  
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi 
naziemne/podziemne/garaże 

76 / 68 / 0 Plac zabaw w obrębie zespołu + 

Parkingi ogólnodostępne/ 
prywatne 

0 / 144 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 

Opracowanie: E. Dec, sprawdziła: A. Twardoch, Źródła informacji: www.miasto-ogrod.pl 
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Schemat założenia, skala 1:2000                                        Kontekst założenia, promień 500 m 
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ul. Wieczorka 31,  
44-100 Gliwice 

  
  

 Realizacja: 2005-2006 

 Projekt: Pracownia architektoniczna Mezzanino (D. Płocica, M. Płocica) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZZIT 

 Inwestor: publiczny (ZBM I TBS Gliwice Sp. z o.o.) 

 Własność: publiczna (TBS) 

 Sąsiedztwo: kwartałowa zabudowa wielorodzinna. 
 

Obiekt składa się z 25 mieszkań, o powierzchni od 38 m2 do 88 m2, w tym: 10 lokali 
jednopokojowych, 8 mieszkań dwupokojowych, 5 lokali trzypokojowych oraz 2 dwukondygna-
cyjnych mieszkań czteropokojowych. Budynek stanowi uzupełnienie pierzejowej zabudowy wzdłuż 
ulicy Wieczorka. Strefa podwórza wydzielona bramą. 
        (+) wydzielone miejsce na usługę; dobrze rozwiązane problemy parkingowe, 
         (-) garaże w poziomie parteru (wewnątrz zespołu) brak placów zabaw, brak zieleni, 
poczucie ciasnoty. 

 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 1472,2/0,15 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

0,8 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 755,3/0,075 51% 
Liczba usług w obrębie 
założenia 

1 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

162,2/0,016 11,4% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

10 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

554,7/0,055 37,6% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

0 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 0 0 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

400 

Liczba kondygnacji 4,5 Liczba drzew w obrębie działki 0 

Gęstość zabudowy 0,51 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 2,31 

Architektoniczne formy 
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 25 
Zróżnicowanie wielkości 
mieszkań 

+ 

Liczba mieszkań/ha 166 
Zróżnicowanie podstawy 
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi 
naziemne/podziemne/garaże 

14 / 6 Plac zabaw w obrębie zespołu - 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 0 / 14 + 6 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 

Opracowanie: M. Błeszyńska, sprawdził: T. Bradecki 
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Schemat założenia, skala 1:2000                                       Kontekst założenia, promień 500 m 
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Opracowanie: E. Dedyk, Sprawdziła: A. Twardoch 

 
Zawisza Rezydencje,  
ul. Kazimierza Wielkiego/Zygmunta 
Starego, 44-100 Gliwice 

 

 
 

 

 Realizacja: 2008-2009 

 Projekt: Medusa Group (P. Łukasik, Ł. Zagała)  
Wizart Pracownia Projektowa (A. Wieczorek, I. Wieczorek) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 

 Inwestor: prywatny ( Wektor Inwestycje Sp. z o.o.) 

 Własność: prywatna 

 Sąsiedztwo: niska i średniowysoka zabudowa mieszkaniowa, biblioteka, park miejski. 
 

Zawisza rezydencje to kompleks usługowo-mieszkaniowy znajdujący się blisko centrum 
miasta, na terenie dawnych koszar. Składa się z trzech zaadaptowanych na potrzeby mieszka-
niowe obiektów (spichlerza i piekarni zamienionych na lofty oraz stajni zamienionych na domy 
szeregowe), a także obiektów nowych (garaży, biurowca oraz dwóch budynków mieszkalnych).  
W momencie opracowywania (listopad 2011) kompleks nie był jeszcze w pełni ukończony.   

(+) dobra lokalizacja, zróżnicowane formy mieszkań, ogródki przydomowe, wysokiej jakości 
architektura, 

(-) brak przestrzeni półprywatnych pozwalających na integrację mieszkańców. 
 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 23 145/2,3 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,6 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 6 165/0,61 27% Liczba usług w obrębie założenia 5 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

7 260/0,72 31% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

500 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

5 350/0,53 23% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

0 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 4 370/0,44 19% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

850 

Liczba kondygnacji 1 – 5 (3) Liczba drzew w obrębie działki 55 

Gęstość zabudowy 0,27 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,79 

Architektoniczne formy  
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 117 
Zróżnicowanie wielkości  
mieszkań 

+ 

Liczba mieszkań/ha 51 
Zróżnicowanie podstawy  
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 
 

Parkingi 
naziemne/podziemne/garaże 

101* / 108 / 35 Plac zabaw w obrębie zespołu - 

Parkingi ogólnodostępne/ 
prywatne 

30 / 214 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 
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Schemat założenia, skala 1:2000                                             Kontekst założenia, promień 500 m 
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Osiedle Kalinowa,  
ul. Kalinowa 7, 43-600 Jaworzno 

  
 

 Realizacja: 2009-2010 

 Projekt: Biuro projektowe Konstruktor (B. Ślusarczyk, J. Cora) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: MPZP 

 Inwestor: publiczny (JTBS Jaworzno) 

 Własność: TBS 

 Sąsiedztwo: zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna. 
 

Wybrany przykład stanowi część większej inwestycji mieszkaniowej Jaworznickiej Spółki 
Miejskiej JTBS. Dotychczas oddano do użytku łącznie 264 mieszkania w 15 budynkach. 

(+) wspólna strefa zieleni z placem zabaw, wewnętrzny dziedziniec pozostaje pod obser-
wacją mieszkańców, 

(-) niewystarczająca liczba miejsc parkingowych, niska jakość architektoniczna.  

 
 
 

 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 5200/0,52 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

0,79 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 618/0,06 12% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

2264/0,3 44% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

50 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

2055/0,2 40% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

30 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 263/0,02 4% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

100 

Liczba kondygnacji 4 Liczba drzew w obrębie działki 8 

Gęstość zabudowy 0,12 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,48 

Architektoniczne formy  
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 48 Zróżnicowanie wielkości mieszkań + 

Liczba mieszkań/ha 92 
Zróżnicowanie podstawy  
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi naziemne/podziemne 38 / 0 Plac zabaw w obrębie zespołu + 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 38 / 0 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 

Opracowanie: P.Smalcerz, sprawdził: T. Bradecki 
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Schemat założenia, skala 1:2000 Kontekst założenia, promień 500 m 



ANEKS 131 

 
Osiedle Bażantowo, Enklawa Złota  
ul. Puchały, 40-668 Katowice 

  
 

 

 Realizacja: 2006-2009 

 Projekt: Medusa Group Sp. z o.o. (P. Łukasik, Ł. Zagała) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: MPZP 

 Inwestor: prywatny (Millenium Inwestycje Sp. z o.o.) 

 Własność: prywatna 

 Sąsiedztwo: obiekt handlowo-usługowy, przedszkole, szkoła, centrum medyczne, zabu-
dowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna (szeregowa, wolnostojąca). 
 

Enklawa Złota powstała jako fragment dużego założenia – Osiedle Bażantowo, w skład 

którego, oprócz zabudowy mieszkaniowej, wchodzi: szkoła, przedszkole, centrum sportowe  
z boiskami i halą sportową oraz centrum handlowe. Przez szeroki wachlarz funkcji oraz 
zróżnicowaną architekturę poszczególnych części osiedle aspiruje do miana Miasto w Mieście. 
Na enklawę składa się  apartamentowiec inteligentny IQ2 (10 apartamentów), szeregówka oraz 
galeriowiec.  

(+) zróżnicowana, ciekawa architektura, różne typy mieszkań, szeroki wachlarz usług, 
(-) elitarne osiedle dla jednego typu odbiorcy. 

 

 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 9 990/1 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

2,26 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 1 770/0,2 18% Liczba usług w obrębie założenia 6 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

4 170/0,4 42% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

500 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

1 890/0,2 19% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

0 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 2 160/0,2 22% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

600 

Liczba kondygnacji 5 (4-6) Liczba drzew w obrębie działki 42 

Gęstość zabudowy 0,18 Rozwiązania proekologiczne + 

Intensywność zabudowy 0,88 

Architektoniczne formy  
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 42 Zróżnicowanie wielkości mieszkań + 

Liczba mieszkań/ha 42 
Zróżnicowanie podstawy  
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi naziemne/podziemne 55 / 40 Plac zabaw w obrębie zespołu + 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 55 / 40 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 

Opracowanie: N. Buchholtz, sprawdziła: A. Twardoch  
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Osiedle Bukszpanowe,  
ul. Bukszpanowa/Stabika, 40-750 
Katowice 
 

 
 

 
 Realizacja: 2009 
 Projekt: P.B. Dombud, J. Dohn 
 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 
 Inwestor: Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A 
 Własność: prywatna 
 Sąsiedztwo: zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywności z dużą ilością terenów 

zielonych. 
 

Osiedle składa się z 16 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz 40 mieszkań 
w 20 budynkach bliźniaczych z ogrodami, część mieszkań zlokalizowana jest na kondygnacji +1. 

(+) mieszkania z ogródkami przydomowymi, minimalistyczna, przyjazna architektura, 
(-) część osiedla ogrodzona, brak połączeń pieszych z otoczeniem (osiedle sprawia wrażenie 

wyizolowanego od otoczenia), brak ogólnodostępnej przestrzeni wspólnej. 
 
 

 

 
 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 14 605/1,46 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,4 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 3452/0,34 24% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

7980/0,8 55% 
Odległość do najbliższego  
przystanku [m] 

300 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

2240/0,2 15% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

500 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 932/0,09 6% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

1330 

Liczba kondygnacji 2 Liczba drzew w obrębie działki 9 

Gęstość zabudowy 0,24 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,47 

Architektoniczne formy  
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+/- 

Liczba mieszkań 54 Zróżnicowanie wielkości mieszkań - 

Liczba mieszkań/ha 37 
Zróżnicowanie podstawy  
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi  
naziemne/podziemne/garaże 

77 / 0 Plac zabaw w obrębie zespołu - 

Parkingi  
ogólnodostępne/prywatne 

20 / 57 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 

Opracowanie: K. Słowińska, sprawdził: T. Bradecki 



T. Bradecki, A. Twardoch „Współczesne kierunki kształtowania zabudowy…” 134 

 

K3 KATOWICE 
BULWARY RAWY, 

ETAP III 
ŚRÓDMIEŚCIE 

 
TBS 

 

 

 

  

 

                                                                                                                   Fot. P. Dreier 

 

 

 

 

 
                                       Fot. P. Dreier                                              Fot. P. Dreier                                         Fot. P. Dreier 

 

 

 
                                                        Schemat założenia, skala 1:2000                                 Kontekst założenia, promień 500 m 

BUDYNKI przestrzeń
PRYWATNA

powierzchnia
BIOLOGICZNIE
CZYNNA

powierzchnia
POZOSTAŁA

komunikacja
KOŁOWA



ANEKS 135 

 
Osiedle Bulwary Rawy, Etap III,  
ul. K. Marcinkowskiego,  
40-001 Katowice 

 
 
 
 

 

 Realizacja: 2006-2007 

 Projekt: Biuro Projektów Architektonicznych Sp. z o.o. (gł. proj.: J. Pallado, A. Skupin, 
wsp. autorska B. Worsztynowicz) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 

 Inwestor: publiczny (TBS Sp. z o.o. Katowice) 

 Własność: TBS 

 Sąsiedztwo: zabudowa wielorodzinna, zabudowa wielorodzinna wielkopłytowa, szkoła, 
przedszkole. 

 

Osiedle Bulwary Rawy, etap III powstało jako część większej inwestycji mieszkaniowej 
Katowickiej Spółki Miejskiej TBS. Na cały zespół mieszkań składają się trzy bloki przy ulicach 
Marcinkowskiego i Braci Stawowych. Wszystkie obiekty mają siedem kondygnacji i łączną liczbę 
mieszkań 198 wynajmowanych w systemie TBS, parking, boisko do siatkówki oraz plac zabaw.  

(+) podział na strefy publiczną i półprywatną, niewielka odległość do przedszkola, szkoły, 
biblioteki, domu kultury, niewielka odległość do głównych dróg w mieście (do ul. 1-go Maja  
i ul. Bagiennej), garaże, parkingi prywatne i ogólnodostępne, osiedle dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, zróżnicowanie wielkości mieszkań, 

(-) niewielki plac zabaw, bardzo mały teren wewnętrzny, osiedle ogrodzone. 
 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 13 850/1,38 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,04 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 2 481/0,25 18% Liczba usług w obrębie założenia 4 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

2 215/0,22 16% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

300 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

6 322/0,63 46% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

350 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 2 832/0,28 20% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

10 

Liczba kondygnacji 7 Liczba drzew w obrębie działki 41 

Gęstość zabudowy 0,18 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 1,25 

Architektoniczne formy 
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 198 Zróżnicowanie wielkości mieszkań + 

Liczba mieszkań/ha 143 
Zróżnicowanie podstawy 
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi  
naziemne/podziemne/garaże 

153 / 0 / 36 Plac zabaw w obrębie zespołu + 

Parkingi  
ogólnodostępne/prywatne 

45 / 144 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 

Opracowanie: P. Dreier. Sprawdziła: A. Twardoch  
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Dębowa/Sportowa 
ul. Dębowa/Sportowa,  
40-106 Katowice  

 
 

 
 Realizacja: 2008-2010 

 Projekt: Biuro Projektów Architektonicznych Sp. z o.o. (gł. proj.: J. Pallado, A. Skupin, 
współpraca autorska: I. Trzęsimiech) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 

 Inwestor: publiczny (TBS Sp. z o.o. Katowice) 

 Własność: miasto Katowice 

 Sąsiedztwo: WPKiW, zabudowa wielorodzinna, kamienice, usługi. 
 

Osiedle składa się z 85 skromnych mieszkań. Budynek mieszkalno-usługowy styka się  
z narożną kamienicą z początku XX w. Mieszkania są w większości dwupokojowe, o powierz-
chni od 42 do 46 m2. W wypiętrzeniu budynku frontowego znajdują się mieszkania czteropo-
kojowe, przeznaczone dla rodzin wielodzietnych. Budynek dostał się do finału nagrody WAN 
Residential Award 2010 (World Architecture News). 

(+) jeden z budynków stanowi uzupełnienie pierzei, wyodrębnione wnętrze półprywatne, 
dobra lokalizacja, 

(-) przestrzeń wspólna zdominowana przez parking, brak balkonów. 
 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 7 110/0,71 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,31 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 1 243/0,12 17% Liczba usług w obrębie założenia 3 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

2 070/0,207 29% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

200 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

3 204/0,32 45% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

0 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 593/0,059 8% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

60 

Liczba kondygnacji 4,5 Liczba drzew w obrębie działki 16 

Gęstość zabudowy 0,17 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,78 

Architektoniczne formy 
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

- 

Liczba mieszkań 85 
Zróżnicowanie wielkości  
mieszkań 

+ 

Liczba mieszkań/ha 119 
Zróżnicowanie podstawy 
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi  
naziemne/podziemne/garaże 

100 / 0 / 12 Plac zabaw w obrębie zespołu + 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 100 / 12 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

- 

Opracowanie: M. Grudzimska. Sprawdziła: A. Twardoch                                     
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Osiedle Dębowe Tarasy, Etapy I, II 
ul. Johna Baildona, 40-111 Katowice 

  
  

 Realizacja: 2008 

 Projekt: STABIL Sp. z o.o. (J. Kuś) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: MPZP 

 Inwestor: prywatny (TriGranit Silesia Residential Project Sp. z. o.o.) 

 Własność: prywatna 

 Sąsiedztwo: mall Silesia City Center, zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna.  
 

Osiedle Dębowe Tarasy jest drugim etapem powstającego zespołu, w którego skład 
wchodzi istniejące centrum handlowo-rozrywkowe: Silesia City Center oraz projektowane 
biurowce Silesia Towers. Założenie powstało na terenach byłej kopalni KWK Kleofas. Docelowo 
część mieszkalna osiedla będzie składała się z 4 budynków 11-kondygnacyjnych oraz 8  
4-kondygnacyjnych. Osiedle typu zamkniętego, monitorowane z ochroniarzami przy wjeździe. 

(+) przydomowe ogródki i tarasy, parkingi podziemne, wysokiej jakości architektura, 
(-) osiedle typu zamkniętego, brak połączeń z tkanką miejską, brak usług podstawowych na 

terenie osiedla. 
 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 33 403/3,3 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,19 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 8 416/0,8 25% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

16 821/1,6 50% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

50 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

3 994/0,4 12% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

200 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 4 172/0,4 13% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

100 

Liczba kondygnacji 4 – 11 (7) Liczba drzew w obrębie działki 82 

Gęstość zabudowy 0,25 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 1,76 

Architektoniczne formy  
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 509 
Zróżnicowanie wielkości 
mieszkań 

+ 

Liczba mieszkań/ha 154 
Zróżnicowanie podstawy  
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 
 

Parkingi 
naziemne/podziemne/garaże 

82 / 522 / 0 Plac zabaw w obrębie zespołu + 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 82 / 522 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 

Opracowanie: M. Czora, sprawdziła: A. Twardoch, źródła informacji : www.debowetarasy.pl / biuro administracji osiedla 
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Konwaliowa Dolina, 
ul. Armii Krajowej, 40-748 Katowice 

  
 

 

 Realizacja: 2008-2013 

 Projekt: R. Pieroszkiewicz 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 

 Inwestor: prywatny (Olimp Developer) 

 Własność: prywatna 

 Sąsiedztwo: zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna, las. 
 

Zespół domów jednorodzinnych szeregowych, bliźniaczych, apartamentów oraz mieszkań 
zlokalizowany w willowej dzielnicy Katowic – Podlesiu. Osiedle ogrodzone, architektura 
utrzymana w klasycznym, rezydencjonalnym stylu. W pobliżu znajduje się Miejski Dom Kultury 
i Sportu. 

(+) mieszkania na parterze otrzymały ogródki przydomowe, teren zostaje pod obserwacją 
mieszkańców, różne typy mieszkań, 

(-) brak miejsca na usługi, brak miejsca na plac zabaw, brak terenu wspólnego, bardzo 
ograniczone możliwości komunikacji pieszej, osiedle całkowicie ogrodzone ‒ oprócz zew-
nętrznego ogrodzenia, ogrodzeniami oddzielone są także poszczególne budynki. 
 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 8188/0,8 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,6 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 1946/0,2 24% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

3503/0,3 42% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

150 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

2439/0,2 30% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

200 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 300/0,03 4% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

400 

Liczba kondygnacji 3 Liczba drzew w obrębie działki 0 

Gęstość zabudowy 0,24 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,71 

Architektoniczne formy 
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 32 
Zróżnicowanie wielkości  
mieszkań 

+ 

Liczba mieszkań/ha 40 
Zróżnicowanie podstawy 
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi 
naziemne/podziemne/garaże 

19 / 0 / 32 Plac zabaw w obrębie zespołu - 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 0 / 51 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

- 

Opracowanie: E. Skalska, sprawdziła: A. Twardoch,  
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Osiedle Książęce,  
ul. Piotrowicka, 40-724 Katowice 

  
  

 Realizacja: 2010 

 Projekt: A i R Jurkowscy Architekci Sp. z o.o. (R. Jurkowski) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 

 Inwestor: prywatny (CK Modus Sp. z o.o.) 

 Własność: prywatna 

 Sąsiedztwo: zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, tereny przemysłowe, tereny rolne, 
ruchliwy ciąg komunikacyjny. 

 

Zespół powstał jako pierwsza część większego założenia mieszkaniowo-usługowego. Opi-
sywany fragment składa się z 6 budynków, o łącznej liczbie 22 klatek. W 2011 roku osiedle 
dostało Nagrodę Roku SARP dla najlepszego obiektu architektonicznego w Polsce – doceniona 
została, nawiązująca do lokalnych tradycji modernizmu, architektura wysokiej jakości, mimo 
nagrody, ze znaczną krytyką spotyka się linijkowy układ zabudowy osiedla. 

(+) ogródki przydomowe lub tarasy i ogrody zimowe, praktycznie cały teren pozostaje pod 
obserwacją mieszkańców, niezależne wejścia do mieszkań, parking podziemny pod całością 
założenia, 

(-) usługi dopiero w II etapie inwestycji, linijkowy układ budynków, niewielkie odstępy 
pomiędzy obiektami, bardzo uciążliwe sąsiedztwo głośnej drogi. 

 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 31 000/3,1 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,21 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 6 800/0,68 22% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

12 400/1,24 40% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

150 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

9 300/0,93 30% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

850 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 2 500/0,25 8% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

450 

Liczba kondygnacji 4 Liczba drzew w obrębie działki 43 

Gęstość zabudowy 0,22 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,88 

Architektoniczne formy  
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 220 Zróżnicowanie wielkości mieszkań + 

Liczba mieszkań/ha 70 
Zróżnicowanie podstawy  
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi naziemne/podziemne 
garaże  

27 / 240 / 0 Plac zabaw w obrębie zespołu + 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 27 / 240 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 

                                                                                                                       Opracowanie: B. Braksator, sprawdziła: A. Twardoch 
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Osiedle Parkowa Strona Miasta,  
ul. Krzywoustego 4-6, 40-870 Katowice 

  
 

 Realizacja: 2008-2010 
 Projekt: P. Podstawski 
 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 
 Inwestor: prywatny (Active Inwestment Sp. z o.o.) 
 Własność: prywatna 
 Sąsiedztwo: osiedle mieszkaniowe w technologii uprzemysłowionej, park WPKIW. 

 

Inwestycja powstała jako dogęszczenie zabudowy katowickiego osiedla Tysiąclecia. Dwa 
czternastokondygnacyjne bloki połączone zostały masywną bryłą garażu wielostanowiskowego. 

(+) łatwy dostęp do infrastruktury społecznej istniejącego os. Tysiąclecia, 
(-) zbyt wielka skala, ślepa elewacja garażu wielostanowiskowego, lokalizacja na terenach 

zieleni osiedla Tysiąclecia. 

 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 7 364/0,74 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

0,97 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 1 422/0,14 19% Liczba usług w obrębie założenia 3 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

4 660/0,47 63% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

70 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

922/0,09 13% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

0 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 360/0,03 5% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

100 

Liczba kondygnacji 14 Liczba drzew w obrębie działki 6 

Gęstość zabudowy 0,19 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 2,7 

Architektoniczne formy 
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

- 

Liczba mieszkań 208 
Zróżnicowanie wielkości 
mieszkań 

+ 

Liczba mieszkań/ha 285 
Zróżnicowanie podstawy 
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi 
naziemne/podziemne/garaże 

40 / 0 / 161 Plac zabaw w obrębie zespołu - 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 40 / 161 
Dostępność dla  
niepełnosprawnych 

+ 

Opracowanie: J. Dytkowski, sprawdziła: A. Twardoch,  
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K9 KATOWICE 
OS. SŁAWKA 

ETAP IV 
PRZEDMIEŚCIE 

 
TBS 
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                         Schemat założenia, skala 1:2000      Kontekst założenia, promień 500 m 
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Osiedle Sławka, Etap IV,  
ul. Sławka, Katowice 

  
 

 
 Realizacja: 2006-2011 

 Projekt: K. Kałużny 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 

 Inwestor: publiczny (Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.) 

 Własność: TBS/prywatne 

 Sąsiedztwo: zabudowa wielorodzinna, instytucje społeczne, sklep, ogródki działkowe. 
 

Osiedle Sławka (etap IV) powstało jako część większej inwestycji mieszkaniowej Katowickiego 
TBS. Na cały zespół składa się 7 bloków z parkingami podziemnymi, boisko oraz dwa place 
zabaw.  

(+) usługi w obrębie założenia, dwa place zabaw oraz boisko, pochylnie dla niepeł-
nosprawnych, 

(-) niewystarczająca liczba miejsc parkingowych, teren ogrodzony.  

 
 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 20385/2,0 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

0,6 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 7270/0,7 36% 
Liczba usług w obrębie 
założenia 

7 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

6153/0,6 
W tym 22% 

dachów 
zielonych 

31% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

230 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

1874/0,19 9% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

90 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 5058/0,5 24% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

500 

Liczba kondygnacji 6 (7, 6, 5, 7, 7) Liczba drzew w obrębie działki 3 

Gęstość zabudowy 0,3 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 2,13 

Architektoniczne formy 
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 432 
Zróżnicowanie wielkości 
mieszkań 

+ 

Liczba mieszkań/ha 216 
Zróżnicowanie podstawy 
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi naziemne/podziemne 
35 / 223 

+ 36 parkingów poza 
ogrodzeniem 

Plac zabaw w obrębie zespołu + 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 35 / 223 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 
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K10 KATOWICE TECHNIKÓW PRZEDMIEŚCIE 
 

KOMUNALNE 
 

   

 

 

Fot. T. Bradecki   
  

 

 

  

                                       Fot. T. Bradecki                                       Fot. T. Bradecki                                          Fot. T. Bradecki 

 

 

                                                                                   Schemat założenia, skala 1:2000             Kontekst założenia, promień 500 m 
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ul. Techników 13-25, 
Katowice 

 
 

 

 Realizacja: 2005-2009 

 Projekt: B. Wyszyńska, J. Woch, K. Janus, E. Stankiewicz 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 

 Inwestor : Miasto Katowice ul. Młyńska 4 

 Własność: prywatna/miejska 

 Sąsiedztwo: cmentarz, szkoła zawodowa, zabudowa jednorodzinna, park, IKEA. 
 

Osiedle przy ulicy Techników powstało na styku Katowic i Sosnowca. Składa się z siedmiu 
3-kondygnacyjnych bloków. Jest to osiedle komunalne sfinansowane przez Miasto Katowice. 

 
(+) duża liczba miejsc parkingowych, plac zabaw, przystosowanie dla osób niepełno-

sprawnych, występują mieszkania komunalne oraz komercyjne, 
(-) bliskość cmentarza oraz linii wysokiego napięcia, niska jakość architektoniczna 

budynków komunalnych. 
 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 28 746/2,8 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

2,9 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 3578/0,36 12% Liczba usług w obrębie założenia 2 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

14924/1,5 52% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

330 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

6 700/0,67 23% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

0 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 3 544/0,39 12% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

340 

Liczba kondygnacji 3 Liczba drzew w obrębie działki 37 

Gęstość zabudowy 0,12 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,37 

Architektoniczne formy 
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+/- 

Liczba mieszkań 107 
Zróżnicowanie wielkości  
mieszkań 

+ 

Liczba mieszkań/ha 37 
Zróżnicowanie podstawy 
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi  
naziemne/podziemne/garaże 

157 / 0 Plac zabaw w obrębie zespołu + 

Parkingi  
ogólnodostępne/prywatne 

157 / 0 
Dostępność dla  
niepełnosprawnych 

+ 

*zadaszone wiaty, opracowanie: D. Szczecińska, sprawdził: T. Bradecki  
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M1 MYSŁOWICE 
JASTRUNA 
RESIDENCE 

PRZEDMIEŚCIE 
 

KOMERCYJNE 
 

 

 
 

                                                                                                                Fot. T. Bradecki 
 

 
                                                                          Fot. T. Bradecki 

 
Fot. T. Bradecki 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
Schemat założenia, skala1:2000                          Kontekst założenia, promień 500 m 
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Jastruna Residence 
ul. Jastruna 17, 41-400 Mysłowice 
  

 

 
 Realizacja: 2008-2009 

 Inwestor: przedsiębiorstwo budowlane PREF-BUD 

 Wysokość: niska (N) 

 Liczba mieszkań/ha: średnia 

 Lokalizacja: przedmieście 

 Własność: prywatna  

 Sąsiedztwo: zabudowa wielorodzinna wielkopłytowa, zabudowa jednorodzinna, kościół. 
 

Zespół zabudowy szeregowej, zlokalizowanej wzdłuż wewnętrznej, ogrodzonej ulicy. Plac 
zabaw na końcu ulicy. Każde mieszkanie ma swój garaż i przestrzeń prywatną na tyłach domu.  

(+) brak płotów wewnątrz ‒ kameralny charakter ulicy, 
(-) osiedle ogrodzone, brak miejsc parkingowych dla gości.  
 

 

 
 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 6585/0,66 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 2650/0,27 40% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

1905/0,19 29% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

158 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

1060/0,1 16% 
Odległość do najbliższej usługi typu 
komercyjnego [m] 

80 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 970/0,1 15% 
Odległość do najbliższej usługi typu 
socjalnego [m] 

455 

Liczba kondygnacji 2 Liczba drzew w obrębie działki 15 

Gęstość zabudowy 0,4 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,8 

Architektoniczne formy  
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

- 

Liczba mieszkań 29 Zróżnicowanie wielkości mieszkań - 

Liczba mieszkań/ha 44 
Zróżnicowanie podstawy  
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi naziemne/garaże 0 / 29 Plac zabaw w obrębie zespołu + 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 0 / 29 Dostępność dla niepełnosprawnych - 

Opracowanie:  M. Kubica, sprawdził: T. Bradecki 
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P1 PIEKARY 
ŚLĄSKIE 

OSIEDLE 
NA LIPCE 

PRZEDMIEŚCIE 
 

SPÓŁDZIELNIA  
 

1   

 

 

 

 
                                                                                                         Fot. A. Twardoch 

 

 
Fot. A. Twardoch 
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                                                                                                   Schemat założenia, skala 1:2000 Kontekst założenia, promień 500 m 
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Osiedle Na Lipce, 
ul. Szpaków, 41-940 Piekary Śląskie 

 
 

 

 Realizacja: 2002-2011 

 Projekt: MPROJEKT Biuro Usług Projektowych (P. Maryńczuk, S. Oset)/ 
PPUH INWESTPROJEKT Sp. z o.o. (T. Czerwiński, L. Rostański) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT / MPZP 

 Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich 

 Własność: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich 

 Sąsiedztwo: las, zabudowa jednorodzinna szeregowa. 
 

Osiedla „Na Lipce” składa się z 11 niskich budynków wielorodzinnych z tarasami i ogród-
kami przydomowymi. Założenie zdominowane jest przez wydzielone ogórki oraz parkingi. 
Oprócz parkingów naziemnych na terenie inwestycji znajduje się również 15 zadaszonych wiat 
parkingowych. Z osiedlem graniczy zespół 12 domów w zabudowie szeregowej. 

(+) mała odległość do przystanku autobusowego, 
(-) niska jakość przestrzenna terenów towarzyszących, nie wydzielono miejsca na usługi, 

teren osiedla zdominowany przez płoty. 
 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 43 600/4,4 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,04 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 10 025/1,0 23% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

21 042/2,1 47% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

60 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

10 855/1,08 24% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

600 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 2 530/0,25 5% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

900 

Liczba kondygnacji 3 Liczba drzew w obrębie działki 68 

Gęstość zabudowy 0,22 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,68 

Architektoniczne formy 
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

- 

Liczba mieszkań 204 Zróżnicowanie wielkości mieszkań + 

Liczba mieszkań/ha 46 
Zróżnicowanie podstawy 
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi  
naziemne/podziemne/garaże 

178 / 0 / 36* Plac zabaw w obrębie zespołu - 

Parkingi  
ogólnodostępne/prywatne 

178 / 36 
Dostępność dla  
niepełnosprawnych 

- 

*zadaszone wiaty, Opracowanie: M.Banet. Sprawdziła: A.Twardoch  
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RŚ1 RUDA 
ŚLĄSKA 

HALEMBA - 
KŁODNICA 

PRZEDMIEŚCIE 
 

KOMERCYJNE  
 

1   
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                                                 Schemat założenia, skala 1:2000                                                    Kontekst założenia, promień 500 m 
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Osiedle Halemba - Kłodnica,  
41-706 Ruda Śląska  

 
 

 Realizacja: 2010-2011 

 Projekt: ADK Studio s.c. (P. Duda, M. Waluga) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: MPZP 

 Inwestor: Miasto Ruda Śląska 

 Własność: prywatna 

 Sąsiedztwo: zabudowa jednorodzinna. 
 

Osiedle domów szeregowych z wolnostojącymi garażami.  
(+) dobre połączenia komunikacyjne (autostrada A4),  
(-) brak placu zabaw dla dzieci, niska jakość architektoniczna, ogrodzony teren (dwa otwarte 

na stałe wjazdy), mała ilość powierzchni biologicznie czynnej, brak wykorzystania zróżnicowania 
poziomów terenu. 

 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 15315/1,5 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,0 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 3040/0,3 20% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

7628/0,76 46% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

50 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

4028/0,5 30% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

200 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 619/0,06 4% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

700 

Liczba kondygnacji 2 Liczba drzew w obrębie działki 0 

Gęstość zabudowy 0,2 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,4 

Architektoniczne formy 
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

- 

Liczba mieszkań 28 Zróżnicowanie wielkości mieszkań - 

Liczba mieszkań/ha 18 
Zróżnicowanie podstawy 
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi  
naziemne/podziemne/garaże 

28 / 0 Plac zabaw w obrębie zespołu - 

Parkingi  
ogólnodostępne/prywatne 

0 / 28 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 

Opracowała: P. Czulak, sprawdził: T. Bradecki  
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RŚ2 RUDA  
ŚLĄSKA 

OSIEDLE PRZY 
UL.SZCZĘŚĆ BOŻE 

PRZEDMIEŚCIE 
 

TBS 
 

 

 

  
 

 
                                                                                                                  Fot. T. Bradecki 

 

 
                                                                                                                  Fot. T. Bradecki  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  Schemat założenia, skala 1:2000 

 
Kontekst założenia, promień 500 m 
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ul. Szczęść Boże/ 
Pl. Jana Pawła II 66,  
41-709 Ruda Śląska 

 
 
 

 

 Realizacja: 2007-2008 

 Projekt: Biuro Projektów Architektonicznych Sp. z o.o. (gł. proj.: J.Pallado, A. Skupin, 
współpraca autorska B. Worsztynowicz) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: MPZP 

 Inwestor: publiczny (Miasto Ruda Śląska) 

 Własność: Miasto Ruda Śląska 

 Sąsiedztwo: zabudowa jednorodzinna socjalna, dwu- i trzykondygnacyjna pierzejowa 
zabudowa wielorodzinna, tereny rolne. 

 

Osiedle mieszkaniowe zlokalizowane jest przy ulicy Szczęść Boże w północno-zachodniej 
części Rudy Śląskiej, w dzielnicy Ruda. Sąsiaduje z parterową zabudową drugiego osiedla 
komunalnego. W obrębie zespołu znajdują się trzy budynki mieszkalne wolnostojące i jeden 
mieszkalno-usługowy uzupełniający naroże pierzei ulicy.   
       (+) wpisanie w istniejącą zabudowę, 

(-) garaże na parterze budynków, plac zabaw przy komunikacji kołowej, zaniedbane tereny 
towarzyszące. 
 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 8495/0,85 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,6 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 1401/0,14 16% Liczba usług w obrębie założenia 1 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

2 668/0,27 31% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

340 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

3 460/0,39 42% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

0 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 955/0,1 11% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

900 

Liczba kondygnacji 4 Liczba drzew w obrębie działki 12 

Gęstość zabudowy 0,16 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,66 

Architektoniczne formy  
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

- 

Liczba mieszkań 51 Zróżnicowanie wielkości mieszkań + 

Liczba mieszkań/ha 60 
Zróżnicowanie podstawy  
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi naziemne/podziemne 80 / 0 Plac zabaw w obrębie zespołu +/- 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 62 / 18 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

- 

Opracowanie: M. Wolniak, sprawdził: T. Bradecki  
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RŚ3 RUDA 
ŚLĄSKA 

OSIEDLE PRZY 
UL. CYNKOWEJ  

I WYSOKIEJ 
PRZEDMIEŚCIE 

 
KOMUNALNE  

 

1   

 

 
Fot. T. Bradecki 

 

 

 
                                                                                Fot. T. Bradecki 

 

 

                                              Schemat założenia, skala 1:2000                                                   Kontekst założenia, promień 500 m 
 



ANEKS  159 

 
ul. Cynkowa 24-28/Wysoka 11-19,  
41-711 Ruda Śląska  

 
 

 

 Realizacja: I etap: 2006-2007, II etap: 2010-2011 

 Projekt: Biuro Projektów Architektonicznych Sp. z o.o. (gł. proj.: J. Pallado, A. Skupin, 
współpraca autorska: B. Dymorska) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 

 Inwestor: publiczny (Miasto Ruda Śląska) 

 Własność: Miasto Ruda Śląska 

 Sąsiedztwo: las, ogródki działkowe, zabudowa wielorodzinna wielkopłytowa. 
 

Społeczne, komunalne osiedle zrealizowane przez miasto głównie na potrzeby młodych 
małżeństw. 10 powtarzalnych budynków mieszkalnych, każdy z budynków mieści 16 mieszkań 
czynszowych. Na parterze budynków znajduje się 8 mieszkań oraz wejścia do pozostałych ośmiu 
mieszkań, położonych na pierwszym i drugim piętrze. Zróżnicowana wysokość budynków: od 
dwóch do trzech kondygnacji w środkowej części budynku, mieszczącej mieszkania dwupo-
ziomowe. 

(+) zabudowa wkomponowana w krajobraz (zróżnicowanie wysokości terenu), 
(-) brak usług w sąsiedztwie, brak garaży, duża powierzchnia parkingów w bezpośrednim 

sąsiedztwie osiedla. 
 

  

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 38000/3,8 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,0 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 5650/0,5 15% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

26213/2,6 69% 
Odległość do najbliższego  
przystanku [m] 

400 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

1055/1,0 3% 
Odległość do najbliższej usługi typu 
komercyjnego [m] 

300 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 5082/0,5 13% 
Odległość do najbliższej usługi typu 
socjalnego [m] 

300 

Liczba kondygnacji 2,5 Liczba drzew w obrębie działki 0 

Gęstość zabudowy 0,15 Rozwiązania proekologiczne + 

Intensywność zabudowy 0,37 
Architektoniczne formy wzmocnienia 
poczucia bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 160 Zróżnicowanie wielkości mieszkań +/- 

Liczba mieszkań/ha 42 
Zróżnicowanie podstawy zasiedlenia 
(mixed tenure)  

- 

Parkingi  
naziemne/podziemne/garaże 

164 / 0 Plac zabaw w obrębie zespołu + 

Parkingi  
ogólnodostępne/prywatne 

164 / 0 
Dostępność dla  
niepełnosprawnych 

- 

Opracował: A.Gembalczyk, sprawdził T. Bradecki 
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Osiedle Basztowe 
ul. Hanki Sawickiej   
41-103 Siemianowice Śląskie 

 
 
 

 
 Realizacja: 2008 

 Projekt: Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane STRUKTON (J. Dąbrowski) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: MPZP 

 Inwestor: prywatny 

 Własność: prywatna 

 Sąsiedztwo: zabudowa wielorodzinna, zabudowa jednorodzinna, tereny rolne, szkoła pod-
stawowa, pawilon usługowy (w budowie). 
 

Na cały zespół składają się: parking podziemny, parking naziemny, wewnętrzny dziedziniec. 
(+) mieszkania dla osób niepełnosprawnych, garaż podziemny, duża ilość terenów zieleni, 
(-) osiedle ogrodzone, brak placu zabaw, niska jakość przestrzenna terenów towarzyszących. 
 

 

 

Powierzchnia opracowania 
[m2/ha] 

6600/0,6 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,9 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 1970/0,02 30% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

3115/0,3 47% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

110 

Powierzchnia komunikacji  
kołowej (wraz z parkingami) 

719/0,07 11% 
Odległość do najbliższej usługi typu 
komercyjnego [m] 

30 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 796/0,03 12% 
Odległość do najbliższej usługi typu 
socjalnego [m] 

105 

Liczba kondygnacji 4 Liczba drzew w obrębie działki 0 

Gęstość zabudowy 0,3 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 1,19 
Architektoniczne formy wzmocnienia 
poczucia bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 46 Zróżnicowanie wielkości mieszkań + 

Liczba mieszkań/ha 70 
Zróżnicowanie podstawy zasiedlenia 
(mixed tenure)  

- 

Parkingi naziemne/podziemne 43 / 48 Plac zabaw w obrębie zespołu - 

Parkingi 
ogólnodostępne/prywatne 

10 / 91 Dostępność dla niepełnosprawnych + 

Opracowanie: T. Padło, sprawdził: T. Bradecki 
Źródła informacji: www.slaskie-towarzystwo-budowlane.pl 
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S1 SOSNOWIEC RUDNA 1 PRZEDMIEŚCIE 
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Osiedle Rudna I,  
ul. Patriotów/Łączna,  
41-205 Sosnowiec 

 
 
  

 Realizacja (modernizacja): 2008-2009 

 Projekt: BWP Sp. z o.o. (M. Konieczniak) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 

 Inwestor: publiczny (MZBM I TBS Sp. z o.o. Sosnowiec) 

 Własność: TBS 
 Sąsiedztwo: tereny zieleni, zabudowa wielorodzinna, centrum miasta, Wydział Neofilologii 

UŚ, szkoły i przedszkola. 
 

Osiedle Rudna 1 składa się z 8 4-kondygnacyjnych budynków. Budynki pochodzą z lat 50.  
W wyniku współcześnie przeprowadzonej modernizacji budynki nadbudowano, ocieplono oraz 
wymieniono instalacje. Nadbudowa, od poziomu stropu II pietra pozwoliła na uzyskanie 3 
dwupoziomowych lokali mieszkaniowych na klatkę. Ogólnie powstało dodatkowo 81 mieszkań,  
w tym 27 mieszkań lokatorskich TBS z pełnym wyposażeniem.  
    (+) pozytywny przykład dogęszczenia zabudowy istniejącej, zróżnicowane wielkości i standard 
mieszkań, znaczna ilość wspólnych terenów zieleni, 
    (-) brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych, miejsca parkingowe wygospodarowane 
przez mieszkańców na terenach zieleni, często niezgodnie z przepisami budowlanymi, nieupo-
rządkowane przestrzenie wspólne.  

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 24 000/2,4 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

0,24 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 4816/0,48 20% Liczba usług w obrębie założenia 1 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

11434/1,1 48% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

450 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

3269/0,32 14% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

10 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 4481/0,44 19% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

25 

Liczba kondygnacji 5 Liczba drzew w obrębie działki 39 

Gęstość zabudowy 0,2 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 1,0 

Architektoniczne formy  
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

- 

Liczba mieszkań 297 Zróżnicowanie wielkości mieszkań + 

Liczba mieszkań/ha 123 
Zróżnicowanie podstawy  
zasiedlenia (mixed tenure)  

+ 

Parkingi 
naziemne/podziemne/garaże 

72* / 0 / 0 Plac zabaw w obrębie zespołu + 

Parkingi ogólnodostępne/ 
prywatne 

72 / 0 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

- 

*większość miejsc parkingowych jest zorganizowana przez mieszkańców niezgodnie z warunkami technicznymi 
Opracowanie: M. Palowska, sprawdziła: A. Twardoch  
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ul. Astrów 15,  
41-608 Świętochłowice 
  

 
 

 Realizacja: 2008-2010 

 Inwestor: publiczny (ANCOM Investment SP Z O O Spółka komandytowa Bytom) 

 Projekt: Archistudio (T. Studniarek, M. Pilnikiewicz) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 
 Własność: prywatna 

 Sąsiedztwo: ogródki działkowe, zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna wiel-
kopłytowa. 
 

Osiedle złożone z 3 budynków: 9 domów w zabudowie szeregowej, 20 mieszkań w dwu-
kondygnacyjnym galeriowcu (z ogródkami lub balkonami). Osiedle obsługuje 17 garaży. 
Pierwotny plan osiedla zakładał dwa 6-kondygnacyjne budynki wielorodzinne w obrębie zało-

żenia – budynków nie zrealizowano, w planach ma być zabudowa jednorodzinna.  

(+) mieszkania na parterze otrzymały ogródki przydomowe, praktycznie cały teren pozostaje 
pod obserwacją mieszkańców, 

(-) niewystarczająca liczba miejsc parkingowych, bardzo niska jakość przestrzenna terenów 
towarzyszących, wolnostojące garaże, osiedle zamknięte.  
 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 13000/1,3 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,2 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 1650/0,16 13% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

6750/0,67 52% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

400 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

4600/0,46 35% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

100 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 0/0 0% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

300 

Liczba kondygnacji 2 Liczba drzew w obrębie działki 6 

Gęstość zabudowy 0,13 Rozwiązania proekologiczne + 

Intensywność zabudowy 0,25 

Architektoniczne formy 
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 29 Zróżnicowanie wielkości mieszkań - 

Liczba mieszkań/ha 22 
Zróżnicowanie podstawy 
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi naziemne/podziemne 35 / 0 Plac zabaw w obrębie zespołu + 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 0 / 35 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 

Opracowanie: E. Latra, sprawdził: T. Bradecki 
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ul. Kochanowskiego 1-3,  
43-100 Tychy 

 
 
 

 
 Realizacja: 1999 

 Projekt: J. Jakóbek 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: MPZP 

 Inwestor: publiczny (TBS Sp. z o.o. Tychy) 

 Własność: TBS 

 Sąsiedztwo: zabudowa wielorodzinna wielkopłytowa, zabudowa jednorodzinna, plac 
zabaw. 

 

Budynek mieszkalny przy ulicach Kochanowskiego i Barona 25 znajduje się w Tychach  
w sąsiedztwie innych inwestycji zrealizowanych przez Tyskie TBS Sp. z o.o. W budynku, oprócz 
88 mieszkań, znajdują się 3 lokale użytkowe.  

(+) dobra lokalizacja, plac zabaw, prywatność miejsca: zabudowa atrialna, parkingi pod-
ziemne, zadbana zieleń w środku atrium, 

(-) mała liczba miejsc parkingowych. 
 

 

 
 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 10538/1,0 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

0,5 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 2120/0,8 20% Liczba usług w obrębie założenia 3 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

3487/0,3 33% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

200 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

3556/0,4 34% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

0 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 1375/0,1 13% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

350 

Liczba kondygnacji 4 Liczba drzew w obrębie działki 36 

Gęstość zabudowy 0,2 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,80 

Architektoniczne formy 
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

- 

Liczba mieszkań 88 
Zróżnicowanie wielkości  
mieszkań 

- 

Liczba mieszkań/ha 88 
Zróżnicowanie podstawy 
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi naziemne/podziemne 36 / 8 Plac zabaw w obrębie zespołu + 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 36 / 8 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 

Opracowanie: A. Buś, sprawdził: T. Bradecki, Źródła informacji: http://www.ttbs.tychy.pl/?load=26  
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ul. Barona 31/Bacha 6-14,  
43-100 Tychy  

  
  

 Realizacja: 2005-2007 

 Projekt: R. Mendrok 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 

 Inwestor: prywatny (Przedsiębiorstwo Budowlane „KOMBUD” Sp. z.o.o.) 

 Własność: prywatna 

 Sąsiedztwo: zabudowa wielorodzinna, budynek usługowy. 
 

Budynek przy ulicy Barona jest częścią osiedla Balbina zlokalizowanego w obrębie osiedla 'B', 
które można określić jako śródmiejskie ze względu na intensywność zabudowy. Trzy budynki 
tworzą częściowo zamknięty kwartał z terenem zieleni wewnątrz założenia, znajdującym się 
powyżej otaczającego poziomu terenu. Liczba zewnętrznych miejsc parkingowych jest trudna do 
oszacowania. 

(+) dobra lokalizacja, sąsiedztwo usług, dobry dostęp do komunikacji (publicznej i prywatnej), 
duży plac zabaw w sąsiedztwie, dobrze utrzymana zieleń, wewnętrzny ogród dziedziniec, dostęp-
ny z mieszkań na parterze i z zewnątrz otwarty, ale zapewniający prywatność, wyraźnie oddzie-
lony od przestrzeni zewnętrznej, duża liczba usług w obrębie założenia, 

(-) niewystarczająca liczba miejsc parkingowych, brak miejsca zabaw dla dzieci w obrębie 
założenia, brak rozwiązań umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym. 

 

 
 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 5876/0,6 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,3 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 1860/0,187 32% Liczba usług w obrębie założenia 5 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

2061/0,2 35% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

400 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

980/0,1 17% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

200 

Liczba kondygnacji 4,5 Liczba drzew w obrębie działki 8 

Gęstość zabudowy 0,32 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 1,42 

Architektoniczne formy 
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 62 Zróżnicowanie wielkości mieszkań + 

Liczba mieszkań/ha 
106 

 
Zróżnicowanie podstawy 
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi naziemne/podziemne 20 / 81 Plac zabaw w obrębie zespołu + 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 20 / 81 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 

Opracowanie: M. Kubica, sprawdził: T. Bradecki 
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ul. Brzechwy 3/Bacha 1-3-5-7,  
43 -100 Tychy 
  

  
 Realizacja: 2001-2002 

 Projekt: A.K. Barysz 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: MPZP 

 Inwestor: publiczny (TBS Sp. z o.o. Tychy) 

 Własność: Tyskie TBS 

 Sąsiedztwo: zabudowa wielorodzinna wielkopłytowa, zabudowa jednorodzinna. 
 

Zespół dwóch budynków składa się z dwóch skrzydeł okalających wewnętrzne podwórze na 
tyłach założenia. 

(+) dobra lokalizacja, w pobliżu usług kulturalnych i usług typu socjalnego, wysoka jakość 
terenów otaczających – rozwinięta sieć komunikacji kołowej, duży plac zabaw w sąsiedztwie, 
dobrze utrzymana zieleń; wewnętrzny ogród dziedziniec dostępny z mieszkań na parterze  
i z zewnątrz, otwarty ale zapewniający prywatność, wyraźnie oddzielony od przestrzeni zew-
nętrznej; duża liczba usług w obrębie założenia (usługi te tworzą tzw. pasaż europejski), 

(-) niewystarczająca liczba miejsc parkingowych. 
 

 
 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 7362/0,7 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,14 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 3306/0,33 45% Liczba usług w obrębie założenia 14 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

448/0,04 6% 
Odległość do najbliższego  
przystanku [m] 

400 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

383/0,04 5% 
Odległość do najbliższej usługi typu 
komercyjnego [m] 

200 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 3225/0,32 44% 
Odległość do najbliższej usługi typu 
socjalnego [m] 

200 

Liczba kondygnacji 4,5 Liczba drzew w obrębie działki 8 

Gęstość zabudowy 0,06 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 2,4 
Architektoniczne formy wzmocnienia 
poczucia bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 120 Zróżnicowanie wielkości mieszkań + 

Liczba mieszkań/ha 163 
Zróżnicowanie podstawy zasiedlenia 
(mixed tenure)  

- 

Parkingi naziemne/podziemne 30 / 107 Plac zabaw w obrębie zespołu - 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 30 / 107 Dostępność dla niepełnosprawnych + 

Opracowanie: M. Kubica, sprawdził T. Bradecki 
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ul. Plac Zbawiciela 2,  
41-103 Tychy  

 
 

 
 Realizacja: 2005 

 Projekt: A. K. Barysz, T. Konior 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 

 Inwestor: TBS 

 Własność: TBS 

 Sąsiedztwo: las, zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna. 
 

Osiedle Z-1 składa się z 3 budynków wielorodzinnych oraz 50 domków jednorodzinnych, 
kościoła oraz placu. Badany budynek to jeden z 3 budynków wielorodzinnych. 

(+) ogródki przydomowe przy mieszkaniach na parterze, dobra kompozycja urbanistyczna ‒ 
forma budynku wpisana w otoczenie, 

(-) mała ilość terenów biologicznie czynnych, brak usług. 
 
 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 6673/0,7 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

0,87 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 2010/0,2 30% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

548/0,05 8% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

185 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

1300/0,13 19% 
Odległość do najbliższej usługi typu 
komercyjnego [m] 

190 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 2815/0,28 42% 
Odległość do najbliższej usługi typu 
socjalnego [m] 

500 

Liczba kondygnacji 3 Liczba drzew w obrębie działki 9 

Gęstość zabudowy 0,3 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,9 

Architektoniczne formy  
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 23 Zróżnicowanie wielkości mieszkań + 

Liczba mieszkań/ha 34 
Zróżnicowanie podstawy  
zasiedlenia (mixed tenure)  

+ 

Parkingi naziemne/podziemne 20 / 0 Plac zabaw w obrębie zespołu - 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 20 / 0 Dostępność dla niepełnosprawnych + 

Opracowanie: P. Wiorek, sprawdził: T. Bradecki  
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T5 TYCHY ŻORSKA PRZEDMIEŚCIE 
 

KOMERCYJNE 
 

 

 
 

Fot. T. Bradecki  
 

 
                                 Fot. T. Bradecki 

 
                                     Fot. T. Bradecki 

 
                                         Fot. T. Bradecki 

 

 

 
                            Schemat założenia, skala 1:2000 

 
 

Kontekst założenia, promień 500 m 
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ul. Żorska 2,  
43-100 Tychy  

 
 
 

 
 Realizacja: 2005-2010 

 Projekt: R. Mendrok 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 

 Inwestor: prywatny 

 Własność: prywatna 

 Sąsiedztwo: las, zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna, ogródki działkowe. 
 

Osiedle przy ul. Żorskiej w Tychach składa się z 13 budynków jednorodzinnych w zabudowie 
szeregowej, 4 budynków 4-rodzinnych, 1 budynku 5-rodzinnego oraz 1 budynku 14-rodzinnego 
oraz 1 budynku 21-rodzinnego.  

(+) plac zabaw dla dzieci, wysoka jakość przestrzeni wewnątrz założenia, 
(-) osiedle ogrodzone, droga dojazdowa niskiej jakości, brak bezpośrednich połączeń z oto-

czeniem (główna brama znajduje się w oddaleniu od głównych ciągów komunikacyjnych). 
 
 

 

 

Powierzchnia opracowania 
[m2/ha] 

11700/1,17 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,14 

Powierzchnia zabudowy 
[m2/ha] 

3213/0,32 27% Liczba usług w obrębie założenia 0 

Powierzchnia biologicznie 
czynna [m2/ha] 

3816/0,38 33% 
Odległość do najbliższego przystanku 
[m] 

150 

Powierzchnia komunikacji 
kołowej (wraz z parkingami) 

4064/0,4 35% 
Odległość do najbliższej usługi typu 
komercyjnego [m] 

500 

Pozostała powierzchnia 
[m2/ha] 

607/0,06 5% 
Odległość do najbliższej usługi typu 
socjalnego [m] 

600 

Liczba kondygnacji 3 Liczba drzew w obrębie działki 30 

Gęstość zabudowy 0,27 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 1,51 
Architektoniczne formy wzmocnienia 
poczucia bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 64 Zróżnicowanie wielkości mieszkań + 

Liczba mieszkań/ha 55 
Zróżnicowanie podstawy zasiedlenia 
(mixed tenure)  

- 

Parkingi naziemne/garaże 9 / 64 Plac zabaw w obrębie zespołu + 

Parkingi 
ogólnodostępne/prywatne 

0 / 73 Dostępność dla niepełnosprawnych + 

Opracowanie:  S. Kloc, sprawdził: T. Bradecki 
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Z1 ZABRZE SOBIESKI 51 CENTRUM 
 

KOMERCYJNE 
 

 

 

 
Fot. A. Twardoch 

 

 

 

 

 
Fot. A.Twardoch   Fot. A. Twardoch    Fot. A. Twardoch 

 

  
Schemat założenia, skala 1:2000                                                     Kontekst założenia, promień 500 m 
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Sobieski 51 
ul. Sobieskiego 51, 41-800 Zabrze 

  
  

 Realizacja: 2010-2011 

 Projekt: Architektoniczne Studio KWADRAT (G. Wojewódka, M. Kruszyński) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 

 Inwestor: publiczny (TBS-ZBM Zabrze) 

 Własność: prywatna 

 Sąsiedztwo: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, market handlowy. 
 

Budynek „Sobieski 51” stanowi uzupełnienie naroża kwartału zabudowy mieszkaniowej  
w ścisłym centrum Zabrza.  

(+) dobra lokalizacja, zróżnicowanie wielkości mieszkań, jedno z mieszkań przystosowane 
dla osoby niepełnosprawnej, 

(-) słabe powiązanie budynku z otoczeniem, ślepa ściana od strony ulicy. 
 
 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 1 240/0,12 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,5 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 196/0,019 16% 
Liczba usług w obrębie  
założenia 

1 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

318/0,032 26% 
Odległość do najbliższego  
przystanku [m] 

300 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

615/0,062 50% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu komercyjnego [m] 

0 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 111/0,011 9% 
Odległość do najbliższej usługi 
typu socjalnego [m] 

200 

Liczba kondygnacji 4.5 Liczba drzew w obrębie działki 3 

Gęstość zabudowy 0,16 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 0,71 

Architektoniczne formy  
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

- 

Liczba mieszkań 10 
Zróżnicowanie wielkości 
mieszkań 

+ 

Liczba mieszkań/ha 83 
Zróżnicowanie podstawy  
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 
 

Parkingi 
naziemne/podziemne/garaże 

15 / 0 / 0 Plac zabaw w obrębie zespołu - 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 14 / 0 
Dostępność dla 
niepełnosprawnych 

+ 

Opracowanie:  A. Dudek, sprawdziła: A. Twardoch 
Źródła informacji: www.sobieski.zabrze.pl 
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Z2 ZABRZE WILLA OSTOJA ŚRÓDMIEŚCIE 
 

DEWELOPER 
 

 

 

 
Fot. T. Bradecki 

  
                                                                       Fot. T. Bradecki                                                                               Fot. T. Bradecki 

 

 
 
 

 
Schemat założenia, skala1:2000 Kontekst założenia, promień 500 m 
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Willa Ostoja  
ul. św. Urbana 5, 41-800 Zabrze 
  

 
 

 Realizacja: 2010-2011 

 Projekt: ARCH-PRO Biuro Architektoniczno-Projektowe Peter Podstawski  
(P. Podstawski) 

 Podstawa wydania pozwolenia na budowę: WZiZT 

 Inwestor: Activ Investment Sp. z o.o. 

 Własność: prywatna 

 Sąsiedztwo: zabudowa wielorodzinna, kościół, skwer miejski. 
 

(+) lokalizacja w centrum Zabrza, bliskość do różnego rodzaju usług, parking podziemny, 
wkomponowanie w zabudowę śródmiejską, usługi w parterze i na kondygnacji +1, 

(-) brak placu zabaw dla dzieci, uciążliwości związane z lokalizacją w centrum miasta (np. par-
kowanie). 

 
 
 

 

 

Powierzchnia opracowania [m2/ha] 820/0,08 100% 
Wskaźnik liczby parkingów/ 
mieszkanie 

1,16 

Powierzchnia zabudowy [m2/ha] 562/0,06 69% Liczba usług w obrębie założenia 5 

Powierzchnia biologicznie czynna 
[m2/ha] 

146/0,04 18% 
Odległość do najbliższego 
przystanku [m] 

350 

Powierzchnia komunikacji kołowej 
(wraz z parkingami) 

7/0,0007 1% 
Odległość do najbliższej usługi typu 
komercyjnego [m] 

0 

Pozostała powierzchnia [m2/ha] 105/0,01 13% 
Odległość do najbliższej usługi typu 
socjalnego [m] 

50 

Liczba kondygnacji 5,5 Liczba drzew w obrębie działki 6 

Gęstość zabudowy 0,69 Rozwiązania proekologiczne - 

Intensywność zabudowy 3,77 

Architektoniczne formy  
wzmocnienia poczucia 
bezpieczeństwa 

+ 

Liczba mieszkań 25 Zróżnicowanie wielkości mieszkań + 

Liczba mieszkań/ha 305 
Zróżnicowanie podstawy 
zasiedlenia (mixed tenure)  

- 

Parkingi naziemne/podziemne 0 / 29 Plac zabaw w obrębie zespołu - 

Parkingi ogólnodostępne/prywatne 0 / 29 Dostępność dla niepełnosprawnych + 

Opracowanie:  W. Gaura, sprawdził: T. Bradecki 

 



WSPÓŁCZESNE KIERUNKI KSZTAŁTOWANIA  

ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 

Streszczenie 

Współczesna zabudowa mieszkaniowa w Polsce wydaje się rozwijać w kilku różnych 

kierunkach. Stosunkowo niewiele realizacji wpisuje się w nurt zrównoważonego rozwoju  

i reprezentuje najwyższy światowy poziom, większość naśladuje współczesne trendy, a część 

ogranicza się do kopiowania standardowych układów przestrzennych. Pomimo kilku 

wybitnych realizacji, o jakości współczesnej tkanki mieszkaniowej decydują te przeciętne. 

Monografia powstała, żeby zweryfikować wnioski dotyczące najnowszej zabudowy mieszka-

niowej, wyciągane jedynie na podstawie obserwacji najnowszych realizacji. 

Większość światowych, współczesnych publikacji dotyczących zabudowy mieszkaniowej 

odnosi się do wskaźników urbanistycznych, np. gęstości i intensywności zabudowy 

mieszkaniowej, gdyż są to jedne z najważniejszych problemów w zakresie planowania 

urbanistycznego. Z tego punktu widzenia niniejsza publikacja wpisuje się w światowy nurt 

poruszania kwestii zabudowy mieszkaniowej. 

W pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku struktura zabudowy mieszkaniowej uległa 

znacznej zmianie. Zmieniły się liczba i jakość budowanych zespołów mieszkaniowych, ale 

także podstawy wydawania pozwoleń na budowę, zgodnie ze zmianą systemu planowania 

przestrzennego w 2003 roku. Lata realnego socjalizmu i centralnego planowania wypaczyły 

koncepcję osiedla mieszkaniowego, co może być jednym z powodów, dla których popyt  

(i podaż) na domy jednorodzinne wzrósł relatywnie bardziej niż popyt na mieszkania  

w ogóle. Zgodnie z tym zapotrzebowaniem nowo konstruowane miejscowe plany zagos-

podarowania przestrzennego obszarów podmiejskich oraz wiejskich w bezpośrednim zasięgu 

miast wprowadzają możliwość zabudowy mieszkaniowej w ilości niejednokrotnie przekra-

czającej powierzchnię obszarów dotychczas zajętych przez tego typu zabudowę. W rezultacie 

powstało bardzo wiele nowych zespołów domów jednorodzinnych (niejednokrotnie o dość 

wysokiej gęstości zabudowy) i stosunkowo niewiele osiedli o wysokiej intensywności  

w obrębie centrów miast. Z tego powodu praca odnosi się do wszystkich najpopularniejszych 

typów zabudowy mieszkaniowej. 
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Monografia opisuje metodę badawczą opracowaną w celu pomiaru i porównania różnych 

osiedli mieszkaniowych. Opracowana metoda pozwala zarówno na prezentację wskaźników 

urbanistycznych, jak i na ogólne omówienie przypadków poddanych ocenie. Metoda badania 

powstała, aby przedstawić kwestie związane z wypełnianiem założeń zrównoważonego 

rozwoju przez zabudowę mieszkaniową, ale także z jakością powstającej przestrzeni 

mieszkaniowej. Dane zaprezentowane w pracy zostały zebrane na podstawie analizy źródeł 

udostępnianych przez deweloperów inwestorów i urzędy miejskie, obserwacji, badań i pomia-

rów in situ oraz pomiarów wykonywanych w programach CAD, na podstawie dostępnych 

źródeł, np. ortofotomap. Dane zagregowane zostały w postaci znormalizowanych Kart 

katalogowych. Obszar badań obejmuje miasta Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. 

Połączenie ilościowych danych dotyczących zabudowy mieszkaniowej z konkluzjami 

wyciąganymi z obserwacji przestrzeni mieszkaniowej pozwoliło na wyciągnięcie wniosków 

ogólnych. Badania wykazały, że w wielu dziedzinach nowe plany i realizacje nie spełniają 

współczesnych wymogów. Zarówno metoda badań, jak i ich wyniki mogą być przydatne dla 

urbanistów, zarządców miejskich, architektów, deweloperów. 



RESIDENTIAL AREAS DEVELOPMENT ‒ CURRENT TRENDS : CASE 

STUDIES FROM SILESIAN METROPOLITAN AREA 

Abstract 

Contemporary residential developments seem to represent several various directions: very 

few are truly sustainable and represent relatively gigh level of urban design, most of them just 

follow the contemporary trends and some of them stay behind and just copy standard layouts. 

Althought there are several outstanding examples of high quality housing developments – 

there are many which form most of contemporary urban fabric.  

Most of contemporary publications on housing estates show great interest in density, as it 

is one of the most important issues for urban planning. These publications seem to be very 

helpful in quantitative urban analyses and architectural researches however they don’t show 

the wider urban perspective.  

Since 2000 in Poland many new housing developments were built while in 2003 new 

planning system were implemented. Between 2000 and 2010 housing development in Poland 

changed dramatically. Increasing demand for houses and flats caused growth in the 

construction sector which resulted in many new housing realizations. Years of real socialism 

and central planning have distorted the concept of housing estate and that is why demand for 

single-family houses has increased relatively more than housing demand in general. 

According to that demand local development plans eased large rural areas on the outskirts of 

most cities for single-family housing. As a result, there are many new low-density housing 

estates and very few high-density estates within city centres.  

The manuscript refers to a research method that has been developed to measure and 

compare various housing developments. The method can be used to show both density 

indicators and general overview of different cases. The research methodology has been 

developed to present both sustainability and density issues of housing. The following research 

methods have been used: general research about recent developments, observation, research 

on site and measurement. Most of the collected data have been set in a standardized layout 

with various parameters. The research presented in the manuscript, based upon the developed 

method was conducted in the Silesian Metropolitan Area.  
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Although many features of urban layout may be quantified or described by factors and 

ratios, observation of selected sites aloowed for comments and conclusions. The research 

showed that in many fields new plans and realizations do not meet contemporary standards. 

Both research results and research methodology may be usefull for urban planners, urban 

deisgners, architects, developers for housing quality assesment and residential areas planning 

or revitalization. 

 



Zdaniem autorów, obecnie (2013) brakuje publikacji w języku 
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