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Wprowadzenie 
 Woda od wieków jest jednym z najważniejszych czynników mających udział              
w kształtowaniu przestrzeni miasta. Rzeka od początku wykorzystywana była jako źródło 
wody, a także bariera gwarantująca bezpieczeństwo mieszkańców. Służyła także celom 
transportowym i produkcyjnym. W jej pobliżu budowano porty rzeczne oraz obiekty                
i urządzenia przemysłowe, jak na przykład folusze i młyny.  

 Z czasem rola wody i rzeki w mieście uległa zmianie. Przyjęła funkcję wypoczynku 
oraz elementu kompozycyjnego. W okresie renesansu i baroku, wodna pitna dostarczana 
była z coraz bardziej odległych miejsc do zdobionych fontann i studni, a także stawała się 
ważnym elementem dużych założeń miejskich.  

 W kolejnych wiekach dostęp do rzeki stał się kluczowy dla przemysłu oraz transportu 
surowców. W czasie II rewolucji przemysłowej w XIX wieku, wznoszono przy niej zakłady 
produkcyjne, w których wykorzystywano siłę wody. Wzdłuż rzek lokowano rozmaite zakłady 
przemysłowe także później, gdy woda używana była w procesie produkcji jak i jako siła 
napędowa. Z czasem po zmianach technologicznych w czasie III rewolucji przemysłowej     
w XX wieku, wiele zakładów zaprzestało produkcji. Rozwijające się dynamicznie miasta 
wchłonęły niegdyś peryferyjnie położone tereny przemysłowe, także te położone nad 
rzekami. Stąd dawne tereny przemysłowe często znajdują się w obszarach śródmiejskich. 

 Dziś rzekę postrzega się jako element kompozycji miasta oraz jako tereny 
rekreacyjne. Możemy zaobserwować tendencję do stałego wzrostu znaczenia rzeki jako 
jednego z ważnych elementów występującego w strukturze miasta. Obecnie jest ona 
traktowana jako element wpływający bezpośrednio na kształt oraz ocenę terenów 
zurbanizowanych położonych w sąsiadujących z nią terenach. Coraz częściej staje się 
elementem umożliwiającym spędzani wolnego czasu i wypoczynek na świeżym powietrzu.  

 
Fot. 1 Budapeszt – jak w wielu miastach, najbliższe otoczenie rzeki zostało wykorzystane jako główne arterie 
komunikacyjne. (foto: autor) 

 W licznych dużych miastach europejskich, istnienie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki 
ciągów komunikacyjnych o kluczowym znaczeniu dla organizacji ruchu miejskiego, jest dużą 
uciążliwością. Sytuacja taka występuje w miastach takich jak np. Budapeszt, Kraków, 
Londyn, Paryż, Praga, Rzym, czy Warszawa, w podobnej skali oraz formie.  
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 Dawna funkcja rzeki jako drogi transportu wodnego oraz tradycja prowadzenia tras 
kołowych wzdłuż niej, wpłynęła na współczesny stan kontaktu miasta z rzeką w wielu 
miastach. Trakty te  także zapewniały dogodny dostęp komunikacyjny do licznych zakładów 
produkcyjnych lokalizowanych w przeszłości w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Rozwój 
terytorialny miast w XX wieku doprowadził do wchłonięcia zarówno obszarów przemysłowych 
jak i rozbudowanego układu tranzytowego. Także stopniowa likwidacja tradycyjnej funkcji 
przemysłowej jest tutaj ważna. Nowe przemysły wymagające zaawansowanej technologii jak 
i montażu przy użyciu robotów sprawiły, że bardziej opłacalne było przeniesienie zakładu 
produkcyjnego do nowego obiektu, niż przystosowanie istniejących przestrzeni do nowych 
potrzeb. Dodatkowo postępująca miniaturyzacja, rozwój elektroniki oraz zmiana trybu życia 
ludzi spowodowały spadek zainteresowania tradycyjnymi wyrobami, które do tej pory były 
wytwarzane w starych halach fabrycznych. Wytwarzanie zaawansowanych technologicznie 
produktów przeniesiono do krajów dalekiego wschodu, ze względu na niskie koszty 
produkcji. Tereny poprzemysłowe coraz powszechniej były wchłanianie w obszar 
śródmieścia, stanowiąc barierę dla rozwoju nowych przestrzeni publicznych. W licznych 
wypadkach, zagospodarowanie nadwodnych terenów poprzemysłowych w późniejszych 
latach pod drogi ruchu szybkiego oraz parkingi sprawiło, że dzisiaj dostęp do rzeki ruchu 
pieszego jest właściwie niemożliwy, a w najlepszym przypadku znacznie utrudniony. 
Dodatkowo zmiany w podejściu do środowiska oraz efekty III rewolucji przemysłowej1          
w latach 90. XX wieku, sprawiły że wiele obszarów będących niegdyś ośrodkami przemysłu 
tradycyjnego popadło w ruinę. Deglomeracja przemysłu z obszarów śródmiejskich wielkich 
miast spowodowała, że często tereny opuszczone przez funkcję przemysłu były zamieniane 
na tereny zieleni2 lub zabudowywane innym rodzajem obiektów. Niejednokrotnie były one 
także przez wiele lat niezagospodarowane. Doprowadziło to do sytuacji, w której wieloletnie 
nieużytkowanie terenów poprzemysłowych sprzyjało naturalnej sukcesji roślin, czyniąc te 
tereny ostojami obszarów biologicznie czynnych. Jednak niska jakość takich miejsc sprawia, 
że nie mogą one być uznane za pełnoprawne tereny wypoczynkowe, za które czasami są 
uznawane przez okolicznych mieszkańców. Inwestorzy jednak często są gotowi ponieść 
dodatkowe koszta przekształceń koniecznych do ponownego "ożywienia" tych terenów,         
z uwagi na świadomość zawartego w nich istniejącego potencjału3. Pomimo teoretycznie 
zgodnej idei kreowania jak najlepszej i najciekawszej przestrzeni przez obie strony, tj. 
inwestora i mieszkańców, często dochodzi do konfliktów. Dzieje się tak z uwagi na niską 
świadomość społeczną w odniesieniu do możliwości wiążących się z wprowadzanymi 
zmianami, a także przeświadczenie, że inwestor zabuduje całą powierzchnię działki, nie 
pozostawiając mieszkańcom żadnych terenów rekreacyjnych. Obserwując praktykę takich 
działań, obawy te nie są bezpodstawne. Zdarza się, że środki poniesione na inwestycje tego 
typu nie zawsze przynoszą korzystne efekty dla ludności. Optymalnym podejściem wydaje 
się równoczesna analiza korzyści oraz strat, gdyż nie zawsze pojęcie rewitalizacji wiąże się  
z efektami pozytywnymi. W założeniu działania te mają wyprowadzić obszar zdegradowany 
                                                           
1 III rewolucja przemysłowa - oznacza znaczące zmiany, które zaszły w technice, produkcji oraz         
w nauce. Zostały one zapoczątkowane w latach 50. XX wieku w USA, a w Europie w latach 70,             
i trwają do dziś. 
2 W Paryżu zrealizowano w ten sposób parki takie jak La Villette (w miejscu dawnych rzeźni 
miejskich), André Citroën (w miejscu fabryki samochodów) oraz Bercy (w miejscu dawnych składów 
oliwy i wina). 
3 Wniosek będący wynikiem przeprowadzonych badań terenowych in situ. 
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ze stanu kryzysu. Zdarza się jednak, że końcowy efekt jest inny od zamierzonego. Także 
zakładanie nowych terenów zielonych nie jest w naszym kraju popularne. Wiąże się to 
przede wszystkim z niską opłacalnością takiej inwestycji, gdyż obszary te nie tylko nie 
generują dochodu, a wręcz wymagają dodatkowych nakładów finansowych na utrzymanie 
ich w dobrej kondycji. 

 Autor uważa, że zakładanie iż zainwestowane środki ekonomiczne na 
przekształcenie danego terenu powinny się zwrócić jak najszybciej, nie prowadzi do 
rozwiązywania faktycznych problemów, a wręcz do tworzenia nowych. Jednak nie wszystkie 
elementy otaczającej nas przestrzeni możemy przeliczyć na wartości liczbowe. Trudno 
oszacować wartość wrażeń estetycznych, komfortu psychicznego czy akustycznego. 
Problemem jest również fakt, że przekształcanie przestrzeni publicznych jest finansowane     
z budżetu miasta, natomiast zysk spowodowany dzięki tym zmianom wpływa pozytywnie 
głównie na budżet inwestorów zewnętrznych np. deweloperów. Przekłada się to ostatecznie 
na wzrost cen nieruchomości leżących w pobliżu terenów za których utworzenie nie ponieśli 
oni żadnych kosztów. Rozwiązaniem mogłaby być partycypacja inwestorów w kosztach 
ponoszonych na rzecz przekształcanego obszaru.  

 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych jest aspektem ściśle wpisanym w obecny 
trend kształtowania przestrzeni nadrzecznych w wielu dużych i średnich miastach. Obecnie 
sposób zagospodarowania obszarów poprzemysłowych wpływa na ocenę przestrzeni 
publicznych całego miasta. 

Na podstawie powyższego opisu można wyszczególnić kilka kluczowych aspektów 
historycznych związanych z tematem pracy: 

• w XIX oraz na przełomie XIX i XX wieku tereny przemysłowe były lokalizowane          
w sąsiedztwie miast oraz rzek przez nie przepływających. 

• zmiana zasad funkcjonowania przemysłu w trakcie III ewolucji przemysłowej: 

o w wielu ośrodkach miejskich znaczna ilość terenów poprzemysłowych 
znajduje się w sąsiedztwie rzeki. 

o w wyniku rozwoju terytorialnego miast, dawne tereny przemysłowe są 
położone obecnie w obszarach śródmiejskich. 

o aktualny stan zagospodarowania terenów nadrzecznych (w tym terenów 
poprzemysłowych) położonych w obszarach śródmiejskich wpływa istotnie na 
końcową ocenę jakości przestrzeni publicznych w mieście. 

Z opracowywanym tematem wiąże się kwestia odpowiedniego zabezpieczenia miasta przed 
skutkami powodzi. Nurt rzeki na znaczącym odcinku styka się z rozbudowanymi obiektami 
inżynierskimi. Kluczowym dla zrozumienia faktu zakwalifikowania ich formy jako elementu 
będącego problemem natury przestrzennej czy też funkcjonalnej, jest fakt, że poprzez swoje 
znaczne gabaryty stanowią istotną barierę komunikacyjną oraz widokową4. Tereny te nie są 
dziś odpowiednio przystosowane dla ruchu pieszego. Nie mogą więc być w prosty sposób 
zamienione w funkcjonalne i atrakcyjne wizualnie przestrzenie publiczne. Konieczne staje się 
opracowanie alternatywnej metody zabezpieczenia przed powodzią, która pozwoli na 

                                                           
4 Duże różnice poziomów pomiędzy traktami pieszymi wpływają niekorzystnie na zachowanie 
powiązań widokowych. Często piesi przemieszczający się wzdłuż cieku wodnego nie mają kontaktu 
wzrokowego z osobami i obiektami znajdującymi się powyżej. 
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stopniową redukcję konstrukcji inżynierskich wzdłuż cieków wodnych płynących w obszarach 
śródmiejskich. Umożliwi to polepszenie kontaktu choćby wzrokowego z terenami wzdłuż 
lustra wody oraz obszarami położonymi powyżej wałów. 

 Rozwiązanie opisanych problemów wydaje się kluczowe dla kreowania nowych, 
funkcjonalnych i atrakcyjnych wizualnie przestrzeni publicznych, które będą mogły stać się 
wizytówką miasta. Tego typu obszary przekładają się jednocześnie na korzyści gospodarcze 
wynikające z większej liczby osób odwiedzających miasto w celach rekreacyjnych bądź też 
szukających pracy. Można przyjąć, że miasto o bardziej atrakcyjnych przestrzeniach 
publicznych jest bardziej konkurencyjne w stosunku do pozostałych ośrodków 
urbanistycznych. 

 Zainteresowania autora tym tematem trwają od dekady. Wydaje się, że 
przedstawione w pracy porównanie zmian obserwowanych w terenach nadwodnych w wielu 
dużych miastach, może stanowić impuls do rozwoju takich terenów w polskich miastach 
średniej wielkości. 
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Fot. 2 Szczyrk, rzeka Żylica – negatywny przykład 
zagospodarowania cieku wodnego i jego otoczenia. 
(foto: autor) 

 
Fot. 3 Kraków - historyczne rozwiązanie 
zabezpieczenia brzegów Wisły. (foto: autor) 

W wybranych miejscach możliwe jest zejście 
bezpośrednio do lustra wody, jednak miejsca te 
przeznaczone są wyłącznie do awaryjnego korzystania 
z nich.  

 
Fot. 4  Kraków - historyczne rozwiązanie 
zabezpieczenia brzegów Wisły. (foto: autor) 

Podobnie jak w Budapeszcie i Pradze, wysokie mury 
będące częścią zabezpieczeń przeciwpowodziowych 
ograniczają kontakt wzrokowy oraz dostępność do 
rzeki  

 
Fot. 5  Kraków - historyczne rozwiązanie 
zabezpieczenia brzegów Wisły. (foto: autor) 

Na pewnych odcinkach dostęp do terenów 
znajdujących się w sąsiedztwie lustra wody jest 
możliwy wyłącznie za pomocą schodów. Utrudniają 
one także dostęp osobom o ograniczonej sprawności. 
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I. Zagadnienia ogólne i metodyczne 
Aktualność problematyki: 
 Miasta zajmują coraz większą powierzchnię. Przy tak dużym nasyceniu infrastrukturą 
tworzoną przez człowieka, a także nowymi technologiami (w tym dotyczącymi środków 
transportu), zachodzi pytanie o warunki życia w mieście dzisiaj i w przyszłości. Pomimo 
coraz wyższych budynków oraz szybszych środków transportu, ludzie chcą w pewnym 
sensie powrócić do korzeni osadnictwa. Chcą mieszkać w miastach pełnych zieleni - w tym 
na terenach otwartych, których jednym z elementów są zbiorniki wodne, mające zapewniać 
nie tylko korzystne parametry środowiskowe takie jak utrzymanie korzystnego mikroklimatu, 
lecz także możliwość rozrywki i rekreacji. Dają one możliwość spędzania wolnego czasu        
w przyjemnym dla oka otoczeniu, pozwalając na regenerację organizmu przed podjęciem 
kolejnych celów zawodowych. Pomimo ewolucji spojrzenia na ten czynnik na przestrzeni 
historii urbanistyki, uwidacznia się siła, z jaką jest on powiązany nie tylko z genezą 
osadnictwa, ale i z życiem człowieka. 

 W wielu miastach w sąsiedztwie terenów nadwodnych lokalizowano tereny 
produkcyjne, które dzisiaj już są nieczynne. Podczas II rewolucji przemysłowej ogromne 
obszary w centrach miast jak i ich śródmieściach, zostały zajęte przez fabryki, które 
pokrywały swym obszarem coraz większe tereny. Wraz ze zmianą sposobu patrzenia na tę 
gałąź gospodarki, uległa również drastycznej zmianie koncepcja chęci wykorzystania 
miejskich terenów nadrzecznych. Obszary, które niegdyś znajdowały się poza miastem, stały 
się częścią śródmieścia.  Zrozumiano również konieczność zaprzestania nadmiernego 
eksploatowania środowiska naturalnego5.  

                                                           
5 W 1969 roku Sekretarz Generalny ONZ U Thant, ogłosił raport dotyczący stanu zagrożenia 
środowiska naturalnego na świecie. Dokument ten miał na celu zwrócenie uwagi na stan zniszczeń 
dokonanych przez człowieka w środowisku naturalnym. Wyzywał także mieszkańców wszystkich 
krajów do racjonalnego korzystania z zasobów Ziemi. W przedstawionym w 1987 roku przez Gro 

 
Fot. 6 Budapeszt - przykład ponownego wykorzystania obiektów poprzemysłowych. (foto: autor) 

Zdjęcie po lewej: stan przed rewitalizacją. Zdjęcie po prawej: stan po rewitalizacji. Widoczne są nowe obiekty 
parku technologicznego Graphisoft Park. 
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 W licznych przypadkach, zarządy miast do dzisiaj nie uporały się z poprzemysłowymi 
reliktami minionej epoki. Wciąż w wielu miastach znajdują się tereny opuszczone wraz          
z zaniedbanymi zakładami produkcyjnymi, które położone są w bezpośrednim sąsiedztwie 
rzeki i w obszarze śródmiejskim. 

 Obserwując współczesne kierunki rewitalizacji terenów przywodnych w dużych 
miastach, nietrudno zauważyć, że podejmowane są starania mające integrować miasto        
z rzeką w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie odnotowano. Realizowane w ostatnich latach 
inwestycje coraz częściej wkraczają w przestrzeń nadwodną. Wśród najbardziej znanych 
przykładów można wymienić liczne koncepcje dotyczące Londynu6, czy też projekty "Paris 
2030"7 oraz "Paris 2050"8. Ważny jest także przykład Walencji, w której koryto rzeki Turia 
stało się inspiracją dla projektu City of Arts and Sciences9. Na tym obszarze przeprowadzono 
w kolejnych latach również konkurs o nazwie "Valencia del Mar – Marina Juan Carlos I"10. 
Wspólnymi mianownikami z pewnością jest dążenie do stworzenia z rzeki przestrzeni nie 
tylko funkcjonalnej, ale i atrakcyjnej wizualnie. Bardzo dużą wagę przywiązuje się do 
znacznej ilości zieleni w przestrzeniach publicznych. Nowy plan dla Tirany11 skupiony jest 
wokół założeń związanych z obszarami nadwodnymi. Wśród głównych celów projektu 
wymieniono nie tylko rewitalizację terenów śródmiejskich, ale i przywrócenie relacji pomiędzy 
miastem i rzeką. Ma on integrować architekturę z krajobrazem oraz promować ekologiczne 
sąsiedztwo12 i strefy rekreacyjne, które będą ściśle powiązane z terenami zieleni. Podobne 

                                                                                                                                                                                     
Harlem Burntland raporcie "Nasza wspólna przyszłość" przedstawiona została wizja koniecznych do 
podjęcia działań. Zgodnie z kryteriami rozwoju zrównoważonego, zostały one podzielone na 
"potrzeby" i "ograniczenia". Działalność komisji przyczyniła się w późniejszym czasie do zwołania 
Szczytu Ziemi w Rio w 1992 roku. 
6 Za najważniejszą można uznać "Blue Ribbon Network", która stanowi hasło przewodnie dla 
realizowania i integrowania wielu inwestycji związanych z Tamizą oraz jej dopływami. Także 
organizacja letnich Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku doprowadziła do zrewitalizowania licznych 
terenów nadwodnych oraz do przywrócenia żeglugi na kanałach, którymi transportowano materiały 
budowlane. (źródło: www.london2012.com) 
7 Był to projekt realizowany pod dodatkowym hasłem "Zielony Paryż". W konkursie wzięli udział m.in. 
Jean Nouvel. Castro Denissof Casi, Rogers Stirk Harbour & Partners. Wszystkie koncepcje były 
prezentowane premierowo na wystawie "Le Grand Paris" w 2009 roku w Paryżu. (źródło: 
https://news.nationalgeographic.com) 
8 Autorstwa Vincenta Callebauta (źródło: http://vincent.callebaut.org/) 
9 Tłum: "Miasto Sztuki i Nauki". Po powodzi w 1957 roku znacznie ograniczono przepływ w korycie 
rzeki Turia, w wyniku czego w centrum Walencji pojawiły się nowe tereny możliwe do zianwestowania. 
Możliwe okazało się zaprojektowanie ciekawie położonego parku wraz z zespołem obiektów, które 
miały wykreować nowe centrum wydarzeń kulturalnych. Realizacja miała miejsce w latach 1991 - 
2006. Projekt autorstwa Santiago Calatravy (źródło: https://calatrava.com) 
10 Dwuetapowy konkurs prowadzony w latach 2007-2008 na zagospodarowanie terenów nabrzeża 
Valencia del Mar wraz z mariną Juana Carlosa I. Głównym założeniem było połączenie obszarów 
portowych z Miastem Sztuki i Nauki, które zostało zrealizowane w latach wcześniejszych w korycie 
rzeki Turia. (źródło: http://www.archiportale.com) 
11 Autorstwa zespołów GrimShaw i Dar Al-Handasah (źródło: https://www.researchgate.net) 
12 W założeniach, nowopowstające tereny zabudowy mieszkaniowej powinny ograniczać emisję 
dwutlenku węgla oraz wykazywać niskie zapotrzebowanie na energię, by w jak najmniejszym stopniu 
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pomysły jak i realizowane plany możemy śledzić na całym świecie. W Stanach 
Zjednoczonych czy Kanadzie prowadzone są projekty, których zadaniem jest wydobycie 
walorów obszarów przywodnych w strukturze miasta. Wśród przykładów można wymienić 
Toronto, czy Dallas. W tym ostatnim przypadku pojawiła się nawet idea o nazwie "What 
Makes A City? The Future of Dallas"13, w której koryto rzeki Trinity odgrywa główną rolę. 
Autorzy projektu zaproponowali system pięciu podwyższonych w stosunku do lustra wody 
parków, które zlokalizowane byłyby na terenach zalewowych. Dzięki temu umożliwione 
zostanie kształtowanie otoczenia rzeki za sprawą naturalnych procesów. W czasie 
intensywnych opadów zachowana jest wysoka przepustowość koryta rzecznego, podczas 
gdy opadów jest mniej, obszary te stanowią dodatkowe strefy parkowe o charakterze 
bagiennym. Coraz większe znaczenie jakości środowiska przyrodniczego oraz terenów 
rekreacyjnych obserwuje się w miastach na dalekim wschodzie. Nowy plan Shunde 
będącego dzielnicą miasta Foshan, zakłada rozległe działania związane z renaturalizacją 
otoczenia cieków wodnych. W trakcie intensywnego rozwoju struktury zurbanizowanej 
wynikającej z szybkiego rozwoju gospodarczego, stan środowiska naturalnego znacznie się 
pogorszył. Nie zrealizowano także większości terenów rekreacyjnych. Projekt ma za zadanie 
poprawę ilości i jakości terenów zieleni oraz integrację układu głównych przestrzeni 
publicznych. 

 

 
Fot. 7 Walencja - Miasto Sztuki i 
Nauki jako jedna z realizacji w 
obszarze koryta rzeki Turia. 
(https://www.shutterstock.com) 

Projekt zakładał utworzenie 
rozległego parku z zespołem 
obiektów o charakterze 
publicznym. Koryto rzeki Tura 
łączy historyczne centrum z 
portem. 

 

 
Fot. 8 Walencja - koncepcja 
zagospodarowania nabrzeża 
Valencia del Mar oraz mariny 
Juan Carlos I. 
(http://www.archiportale.com) 

  

                                                                                                                                                                                     
oddziaływać na środowisko naturalne. W Tiranie ma ma to być projekt pilotażowy, który jeżeli się 
sprawdzi, będzie wdrażany w innych lokalizacjach. (źródło: https://www.researchgate.net) 
13 Tłum. "Co tworzy miasto? Przyszłość Dallas". Występujący w roli lidera, architekt Michael Van 
Valkenburgh stawia pytanie, o to co tak naprawdę tworzy miasto i jaka jest jego przyszłość. Opiera się 
on na założeniu, że Dallas będące ośrodkiem przemysłu lotniczego, maszynowego i elektronicznego, 
powinno lepiej zagospodarowywać przestrzenie nadrzeczne. (źródło: http://thecityinfluencer.com) 
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Fot. 9 Londyn - futurystyczne 
koncepcje przedstawiające 
"Londyn Przyszłości".  
(https://www.reddit.com) 

Z uwagi na coraz większą 
wartość terenów w centrum, 
opracowywane są koncepcje 
mające w większym stopniu 
zagospodarowywać rzekę. 

 

 
Fot. 10 Londyn - rewitalizacja 
rzeki 
Tamizy.(http://www.lfpress.com
) 

Coraz częściej koncepcje 
przebudowy terenów 
nadrzecznych starają się 
integrować rzekę z miastem. Po 
lewej jedno z opracowań 
konkursowych na urządzenie 
brzegów Tamizy w Londynie. 
Widoczne jest dążenie do 
przekształcenia brzegów rzeki w 
przestrzeń publiczną o 
charakterze rekreacyjnym  

 

 
Fot. 11 Londyn - rewitalizacja 
rzeki Tamizy. 
(http://londonist.com/) 

Wiele nowoczesnych projektów 
skupia się wokół idei "rzecznych 
ogrodów" - przykład Londynu  
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Fot. 12 Paryż - koncepcja "Paryż 
2050" wg Vincenta Callebauta. 
(http://vincent.callebaut.org/) 

Ten projekt to nie tylko 
wprowadzenie większej ilości 
zieleni w tereny zurbanizowane, 
ale również tworzenie elewacji, 
których rozległe powierzchnie 
pokrywa roślinność.  

 

 
Fot. 13 Dallas - koncepcja 
zagospodarowania koryta rzeki 
Trinitys. 
(http://thecityinfluencer.com) 

Projekt zakłada utworzenie parku 
miejskiego na terenach 
zalewowych. Ma to umożliwić 
swobodne kształtowanie koryta 
rzecznego przez naturalne 
procesy. Ma to zapewnić wysoką 
przepustowość koryta rzecznego 
w czasie opadów, oraz częściowo 
bagniste tereny w miesiącach 
suchych  

 

 
Fot. 14 Foshan - plan 
przebudowy terenów 
nadrzecznych dzielnicy Shunde. 
(http://www.slab-a.net/)  

Został on opracowany w latach 
2011-2012. Działania te mają na 
celu przywrócenie równowagi 
biologicznej obszarów 
nadwodnych, która została 
zachwiana podczas nadmiernie 
szybkiego rozwoju zabudowy 
miasta. Nowe tereny rekreacyjne 
mają także integrować istniejące 
obszary o funkcji rekreacyjnej   
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Stan badań: 
 Tematyka styku miasta z wodą jest obecnie coraz częściej poruszana w związku        
z budowaniem nowego wizerunku miast oraz zagospodarowaniem ich najważniejszych 
przestrzeni publicznych. Niejednokrotnie wynika to z uwarunkowań takich jak: 

 stopniowe uwalnianie terenów przez przemysł 
 potrzeby atrakcyjnego zagospodarowania terenów śródmiejskich 
 powtarzających się wielkich powodzi 
 powstających projektów nowych dróg wodnych związanych z ponownym wzrostem 

zainteresowania tą formą transportu śródlądowego 

 Problem jest interdyscyplinarny i dotyczy architektury, urbanistyki, gospodarki wodnej 
(w tym budownictwa wodnego), gospodarki przestrzennej, zagospodarowania 
przestrzennego, jak również ochrony środowiska. Wobec powyższego, konieczne jest 
sięgnięcie do szerokiego zakresu literatury.  

 Liczne odniesienia do tematyki związanej z wodą w mieście oraz do związanych         
z tym zasad projektowania urbanistycznego, odnajdziemy w opracowaniu Wacława 
Ostrowskiego14, a także u Jana Macieja Chmielewskiego15. Publikacje te stanowią 
podstawową literaturę przedmiotu i są zaliczane do najważniejszych publikacji w swojej 
dziedzinie. Podobnie jak trochę wcześniejsze kompleksowe dzieła z zakresu urbanistyki 
Tadeusza Tołwińskiego16 oraz Władysława Czarneckiego17, w których autorzy wiele miejsca 
poświęcają zagadnieniu zieleni w mieście, w tym także problemom terenów przywodnych.  

 Podejmowane są próby stworzenia uniwersalnych pozycji książkowych, które mają 
stanowić zbiór rozwiązań możliwych do zastosowania niezależnie od wielkości oraz 
lokalizacji ośrodka urbanistycznego. Jednym z opracowań, które wydaje się najbardziej 
użyteczne także w odniesieniu do teorii związanych z tematyką zagospodarowania terenów 
nadwodnych, jest publikacja Christiana Alexandra18. Poruszane są w nim liczne zagadnienia 
mające wprost odniesienie natury człowieka, oraz warunków jego życia. Publikacja ta 
prezentuje jednocześnie psychologiczne aspekty związane z życiem w mieście. Autor odnosi 
się w niej także do badań prowadzonych przed wielu laty, które jednak do dziś nie tracą nic 
ze swojej aktualności19. Z uwagi na próbę rozwiązań dotyczących aspektów takich jak" 
"dostęp do wody", "promenada", "wstęga przemysłowa", "sieć ciągów pieszych                       
a samochody", "dostępna zieleń", "sadzawki i strumyki", czy "woda stojąca", pozycja ta 
znajduje bezpośrednie powiązanie z tematyką niniejszego opracowania. 

                                                           
14 Ostrowski W. "Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko", Warszawa 1996. 
15 Chmielewski J. M. "Teoria urbanistyki w planowaniu i projektowaniu miast", Warszawa 2001. 
16 Tołwiński T. "Urbanistyka", tom I i II, Warszawa, 1964. 
17 Czarnecki W. "Wspomnienia architekta", tomy I-III, Poznań, 2005-2006. 
18 Alexander Ch. "Język wzorców" (oryg. "A Pattern Language. Towns - Buildings - Constructiion"), 
Gdańsk 2008. Pierwotnie publikacja ta ukazała się w roku 1977, jednak dopiero w roku 2008 
doczekała się tłumaczenia na język polski. Autor jest architektem zajmującym się szeroko pojętą teorią 
urbanistyki. Propagowane przez niego teorie są mocno skoncentrowane wokół natury człowieka. 
19 Mowa o badaniach Donalda Appleyarda oraz Marka Lintella, które wykazały zależność pomiędzy 
natężeniem ruchu ulicznego a postrzeganiem przestrzeni miejskiej jako przestrzeni osobistej. Są oni 
autorami publikacji "Quality of City Streets" wydanej w 1971 roku. 
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 Literaturę przedmiotu stanowią także pozycje przedstawiające tworzenie architektury 
zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Do takich pozycji można zaliczyć publikacje 
Barbary Bartkowicz20, Stefana Kozłowskiego21 i Ryszarda Janikowskiego22. Szczególnie 
Barbara Bartkowicz wskazuje na rolę planowania przestrzennego, jako narzędzia 
pozwalającego kształtować ład przestrzenny przy zachowaniu szczególnych wartości 
środowiska przyrodniczego i kulturowego. Wskazuje ona również na trudną sytuację prawną 
i planistyczną, która jest efektem zmian ustrojowych, które dokonały się w Polsce pod koniec 
XX wieku. 

 Istotna jest także publikacja opracowana pod redakcją Aliny Drapella-
Hermansdorfer23. Jako architekt krajobrazu zwraca uwagę na potrzebę projektowania miast 
zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego w kontekście rozwiązań ekologicznych.  

 Zaznaczeniu ulega fakt rosnącej populacji oraz prognoza sytuacji, kiedy to ludzie 
będą mieszkali wyłącznie w miastach. W takim kontekście wydaje się niezbędne stworzenie 
rozwiązań, które będą w stanie zintegrować elementy środowiska przyrodniczego z terenami 
zainwestowanymi. Spora część projektów prezentowanych w tego typu publikacjach24 
stanowi dążenie do wpisania architektury w otaczający krajobraz25 - zarówno pod względem 
topografii terenu jak i użytych materiałów. To architektura dopasowywana jest do panujących 
w danej lokalizacji warunków, a nie odwrotnie. 

 O licznych aspektach wykorzystania wody w mieście oraz w ośrodkach będących 
uzdrowiskami pisze szeroko Elżbieta Węcławowicz-Bilska zarówno w rozprawie doktorskiej26 
jak i późniejszych publikacjach27. Wskazuje ona, że zainteresowanie wzrostem ilości terenów 
zielonych w terenach zurbanizowanych jest długofalowym trendem zapoczątkowanym już 

                                                           
20 Bartkowicz B. "Problemy harmonizowania przestrzeni polskich miast i obszarów w świetle 
wewnętrznych uwarunkowań oraz integracji z Unią Europejską", [w:] "Planowanie przestrzenne a 
wyrównywanie szans w obszarach rozszerzonej Unii Europejskiej", Kraków 2005; "Wpływ funkcji 
wypoczynku na kształtowanie struktury przestrzennej miast", [w:] Monografia nr 33, Kraków 1985; 
"Podstawowe elementy przebudowy środowiska miejskiego i ich relacje z ideą ekorozwoju", [w:] 
"Ekologiczne zasady rozwoju miast i obszarów śródmiejskich". Kraków 2001. 
21 Kozłowski S. "Ekorozwój wyzwanie XXI wieku", Warszawa 2000. 
22 Janikowski R. "Tereny poprzemysłowe a zrównoważony rozwój", [w:] Czasopismo Techniczne z. 8 - 
A/2006, Kraków, 2006. 
23 "Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej w myśl zasad ekorozwoju", red. A. Drapella-
Hermansdorfer, Polski Klub Ekologiczny, Okręg Dolnośląski, Wrocław 2001. 
24 Ruano M. "ECO URBANISM - Sustainable human settlements: 60 Case Studies", Barcelona, 2007. 
25 Mengual Alberto "ViA Arquitectura 16V Climas Climates" 
26 Węcławowicz-Bilska E. "Historyczne założenia zdrojowisk w kształtowaniu współczesnych 
ośrodków lecznictwa balneologicznego w Polsce", praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 
1987. 
27 Węcławowicz-Bilska E. "Green cities", [w:] "Czasopismo Techniczne", nr 4-A, Kraków 2014; 
"Kierunki współczesnego rozwoju przestrzennego miast europejskich", [w:] Czasopismo techniczne, z. 
3-A/2011, Kraków 2011; "Polish cities of the future – trends, concepts, implementations", [w:] 
"Czasopismo Techniczne", nr 2-A,  Kraków 2014; "Uzdrowiska polskie : zagadnienia programowo-
przestrzenne", Kraków 2008; "Wpływ idei ochrony środowiska na kształt przestrzeni. Tendencje 
światowe i działania w regionie krakowskim", [w:] Czasopismo techniczne, z. 7-A/2007, Kraków 2007. 
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przez Ebenezera  Howarda czy Arturo Soria y Mata. Podkreśla, że coraz częściej pojawiają 
się koncepcje "zielonych miast", które wyposażane są w liczne rozwiązania poprawiające 
jakość życia w mieście, które oferuje współczesna technologia. Wskazuje, że w miastach 
europejskich wprowadzanych jest więcej rozwiązań ekologicznych28, aniżeli w miastach 
polskich. 

 Przedstawiana problematyka dotyczy także zagadnień związanych z potrzebą 
zabezpieczenia terenów miasta przed skutkami powodzi. Szeroki zakres wiadomości 
znajduje się w licznych publikacjach Elżbiety Nachlik29. Zajmuje się ona kompleksowo 
tematyką związaną z gospodarowaniem wodami, problematyką przeciwpowodziową oraz 
związkiem gospodarki wodnej na rozwój zrównoważony. Kierowała ona także zespołem 
ekspertów wykonującym analizy dla mające oszacować ewentualne zyski i straty wykonania  
"Kanału Krakowskiego"30. Informacje na temat ochrony miasta przed powodzą znajdziemy 
również w publikacjach autorów takich jak: Ilona Biedroń oraz Tomasz Walczykiewicz31,  
Antoni Bojarski32, Zofia Gręplowska33. Ważne są także zbiorowe opracowania dotyczące tej 
tematyki. Pierwsze z nich dotyczy jednego z największych polderów w naszym kraju34, 
natomiast drugie traktuje o metodach regulacji odpływu wód powodziowych, w zależności od 
istniejącego stanu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie35. W powyższych 
publikacjach pojawiają się liczne potwierdzenia konieczności ciągłego obserwowania zmian 
zachodzących na styku środowiska naturalnego, a dokonujących się przemian 
urbanistycznych. W wymienionej wcześniej publikacji Ilony Biedroń oraz Tomasza 
Walczykowskiego odnajdziemy potwierdzenie, że tematyka zagospodarowania terenów 

                                                           
28 Podyktowane jest chęcią zapewnienia lepszego udostępnienia wartości środowiska naturalnego dla 
mieszkańców. Węcławowicz-Bilska E "Polish cities of the future...", Kraków 2014 
29 Nachlik E "Gospodarka wodna w miastach", [w:] "Urbanistyka: międzyuczelniane zeszyty naukowe", 
Warszawa 1999; "Podstawy budowy systemu ochrony przed powodzią w terenach zurbanizowanych" 
[w:] "HYDROTECHNIKA VIII", Katowice 2006; "Wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej gwarancją 
zapewnienia odpowiedniej jakości akwenów wykorzystywanych do poboru wód", [w:] "Instal: teoria i 
praktyka w instalacjach", Warszawa 2012; "Współczesny rozwój systemu ochrony przed powodzią w 
Województwie Małopolskim", [w:] "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", Kraków 2007; Nachlik 
E., Romanowicz R. "Zagrożenia związane z nadmiarem wody", [w:] "Nauka", Poznań 2014; Łagosz T., 
Nachlik E., Szczęsny J., Walczykiewicz T. "Podstawy kompleksowego programu ochrony przed 
powodzią w dorzeczu górnej Wisły, w zakresie planowania i realizacji działań osłonowych", [w:] 
"Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 roku : Konferencja naukowa", Kraków 1998. 
30 Bojarski A., Nachlik E. "Kanał Krakowski - przeszłość czy przyszłość?", [w:] " Gospodarka Wodna", 
Warszawa 2017. 
31 Biedroń I., Walczykiewicz T. "Problemy w określaniu zagrożenia powodziowego i oceny ryzyka 
powodziowego na terenach górskich" [w:] Czasopismo Techniczne, z. 2-A/2009, Kraków 2009. 
32 Bojarski A. "Ilościowa ocena efektywności istniejącego systemu ochrony przed powodzią górnej 
Wisły", [w:] Sympozjum Hydrotechnika VIII, Ustroń 2006. 
33 Gręplowska Z. "Efektywność środków ochrony przed powodzią oraz ich wpływ na stan 
ekosystemów wodnych", Czasopismo Techniczne, z. 2-A/2009, Kraków 2009. 
34 Bykowski J., Przybyła Cz., Mrozik K., Napierała M., "Znaczenie polderu Zagórów w ochronie 
przeciwpowodziowej", [w:] Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 13, str. 801-814, Koszalin, 2011. 
35 Lenar-Martys A., Łapuszek M. "Zasady i środki opóźniania odpływu powodziowego dostosowane do 
zagospodarowania przestrzennego", [w:] Czasopismo Techniczne, z. 2-A/2009, Kraków 2009. 
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nadwodnych jest tematem interdyscyplinarnym. Autorzy piszą jednocześnie, że poprawność 
wykonania map zagrożenia powodziowego oraz ich skuteczność, zależą przede wszystkim 
od dokładności analizy opracowywanego terenu jak i informacji zawartych w materiałach 
historycznych. 

 Przydane informacje dotyczące sposobów oraz klasyfikacji środków mogących służyć 
przeciwdziałaniu skutkom powodzi w miastach zawarł w swoim artykule Zbigniew 
Kledyński36. Autor porusza wiele aspektów rozwiązań stosowanych w Polsce oraz odnosi się 
do zapisów zawartych w Dyrektywie Przeciwpowodziowej. Wskazuje on na niemiarodajny 
system oceny stosowanych rozwiązań, co nierzadko prowadzi do powstawania konfliktów 
przestrzennych. Zauważa on jednocześnie konflikt pomiędzy obecnymi możliwościami 
kształtowania ochrony przeciwpowodziowej, a oporem organizacji proekologicznych, które 
często utrudniają realizację zaplanowanych inwestycji. 

 Kompleksowo zagadnieniami związanymi z przekształceniami terenów nadwodnych 
zajmuje się Alina Pancewicz37. Autorka porusza w nich zróżnicowane zagadnienia związane 
z przekształceniami terenów miejskich stykających się z wodą. Analizuje ona czynniki 
wpływające na kształt miasta oraz podejmuje próbę ustalenia typografii dla różnorodnych 
układów urbanistycznych w zależności od ich związków z obszarami nadwodnymi. 
Wprowadza ona podział na trzy podstawowe grupy: miasta położone po obu stronach rzeki 
przed XIX w., miasta których rozwój doprowadził w XIX w. do przekroczenia rzeki oraz na 
układy jednobrzeżne związane przede wszystkim ze zbiornikami wodnymi. 

 Szeroko o tematyce związanej z opracowywanym tematem pisze Wojciech Kosiński. 
Jako autor wielu publikacji na ten temat, porusza także artystyczny aspekt związany              
z obecnością wody w mieście38. 

 Systematycznie obserwuje się również wzrost zainteresowania opisywaną tematyką 
w rozprawach doktorskich. Do najważniejszych opracowań tego typu można zaliczyć pracę 
Grażyny Schneider-Skalskiej39, w której autorka analizuje wpływ założeń wodnych na zmianę 

                                                           
36 Kledyński Z. "Ochrona Przed Powodzią i Jej Infrastruktura w Polsce" [w:] "Awarie Budowlane 2011", 
Szczecin, 2011. 
37 Pancewicz A. "Rola planowania przestrzennego w procesie kształtowania terenów nadrzecznych", 
[w:] Zeszyty Naukowe. Architektura - Politechnika Śląska, Gliwice 2007; "Rzeka w przestrzeni 
miejskiej. Próba określenia wzajemnych relacji", [w:] Rzeki. Kultura - cywilizacja - historia, tom 11, 
Katowice 2002; "Rzeka w krajobrazie miasta", Gliwice 2004; "Tereny zieleni jako element nowego 
wizerunku miast poprzemysłowych", [w:] ULAR 6. Odnowa krajobrazu miejskiego. Miasto - miejsca 
ludziom przyjazne. Idee - koncepcje - realizacje, Gliwice 2012; oraz "Tożsamość miejskich terenów 
nadrzecznych - splot wartości lokalnych i globalnych", [w:] ULAR 2. Odnowa krajobrazu miejskiego. 
Tożsamość miejsca w dobie globalizacji, Gliwice 2006. 
38 Kosiński W. "Krajobraz miast nadrzecznych", [w:] Kwartalnik „Architektura Krajobrazu Studia i 
Prezentacje, zeszyt 2-3, Wrocław, 2001; "Rzeka w krajobrazie miejskim", [w:] "Architektura krajobrazu 
a planowanie przestrzenne", (red. K. Pawłowska), Kraków 2001; oraz "Water in townscape and in 
cityscape – the great and a plural factor", [w:] Water in the townscape, Poznań 2009. 
39 Schneider-Skalska G. "Rola wód otwartych w kształtowaniu miejskiego środowiska 
mieszkaniowego", rozprawa doktorska, Kraków 1985. 
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jakości życia człowieka w obszarach mieszkaniowych. Częściowo zagadnienia te poruszone 
zostały także w jej rozprawie habilitacyjnej40. 

 Szerokim spektrum zagadnień związanych z tematyką zagospodarowania przestrzeni 
nadwodnych, a także sposobów zamieszkania na wodzie porusza w kilku publikacjach Anna 
Januchta-Szostak41. 

 Do tematyki założeń wodnych w architekturze i urbanistyce odnosi się także praca 
doktorska Elżbiety Kusińskiej42. Poruszone zostają liczne aspekty związane z możliwością 
wykorzystania założeń wodnych w kreowaniu przestrzeni publicznych - w tym ich programu, 
funkcji oraz rozwiązań kompozycyjnych. Autorka analizuje kilkanaście przykładów spośród 
wybranych miast europejskich porównując rozwiązania różnego rodzaju przestrzeni 
publicznych.  Opisywana tematyka poruszona została w nieco innym ujęciu w pracy 
doktorskiej Agnieszki Wójcik43. Opracowanie to jednak skupia się bardziej na przykładach 
miast w przypadku których istotne jest podjęcie kroków związanych z wytyczeniem działań 
mających na celu rozwiązanie problemów z niefunkcjonującymi już obszarami przemysłu. 
Autorka podejmuje się także stworzenia typologii przestrzeni publicznych tych miast, ich 
hierarchii oraz wpływu na kierunki działań związanych z planowaniem przestrzennym. 
Zwraca również uwagę na znaczenie identyfikacji miasta na podstawie wyglądu jego 
przestrzeni publicznych. 

 O zagadnieniach związanych z łączeniem terenów zurbanizowanych z obszarami 
nadwodnymi pisze Urszula Nowacka-Rejzner44. Wskazuje ona na potrzebę uwzględnienia w 
strukturze miasta także niewielkich elementów wodnych - także tych rzadziej kojarzonych       
z obszarem zurbanizowanym jak np. tereny podmokłe, czy też niewielkie cieki wodne. 
Wspomniane elementy mogą wpływać korzystnie na urozmaicenie oraz poprawę jakości 
życia ludzi w mieście. Podobną tematykę odnajdziemy w artykule Mariusz Kistowskiego45. 

                                                           
40 Schneider-Skalska G. "Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane 
zagadnienia", [w:] Monografia 307, Kraków 2004. 
41 Januchta-Szostak A. "Fronty wodne, jako element tożsamości krajobrazowej miasta", Poznań 2009 
oraz "Mieszkanie na wodzie", [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Architektura i 
Urbanistyka, nr 5, Poznań, 2005. 
42 Kusińska E. "Woda w założeniach architektoniczno – urbanistycznych", rozprawa doktorska, 
Kraków 2008. 
43 Wójcik A. "Przestrzeń publiczna nadbrzeżnej krawędzi miasta na podstawie transformacji nadbrzeży 
w wybranych miastach europejskich", rozprawa doktorska, Kraków 2008. 
44 Nowacka-Rejzner U. "Stawy i tereny podmokłe w obszarze miasta. Dialog z przyrodą czy dominacja 
urbanizacji?", [w:] Czasopismo techniczne, z. 7-A/2007, Kraków 2007; "Znaczenie małych cieków 
wodnych dla kształtowania środowiska miejskiego na przykładzie Krakowa", [w:] Zeszyty Naukowe 
Politechniki Krakowskiej - seria Architektura nr 45, Kraków 2001, oraz "Doliny rzeczne w systemie 
przyrodniczym małopolski i ich znaczenie dla krystalizacji struktury wybranych miast", [w:] 
Czasopismo Techniczne, z. 2-A/2009, Kraków 2009. 
45 Kistowski M. "Kolizje i konflikty środowiskowe w planowaniu przestrzennym na obszarach cennych 
przyrodniczo", [w:] Czasopismo techniczne, z. 7-A/2007, Kraków 2007. 
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 Rolę zieleni w procesach rewitalizacji miast opisuje Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk 
w swojej rozprawie doktorskiej46. Autorka przedstawia w niej wybrane przykłady rewitalizacji 
przestrzeni miejskiej oraz podejmuje próbę oceny rozwiązań w kontekście idei 
zrównoważonego rozwoju. Podkreślone zostaje znaczenie zieleni jako elementu mającego 
"ogromne znaczenie społeczne, wychowawcze i psychiczne"47. Do najważniejszych 
wniosków autorka zalicza znaczenie systemu ścieżek pieszych, który jest w stanie 
integrować fragmenty miasta, oraz w odpowiedni sposób wykorzystywać potencjał 
środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

 Anna Wojnarowska w swojej publikacji48 podejmuje próbę stworzenia uniwersalnego 
narzędzia, które pozwoli oceniać jakość przestrzeni miejskiej. Wskazuje ona, że dla 
zachowania wysokiej jakości przestrzeni miejskiej, konieczna jest równowaga pomiędzy 
czynnikami wpływającymi na wygląd terenów zurbanizowanych. 

 Współczesna literatura przedstawia także wybrane, najważniejsze realizacje 
związane z przekształceniem obszarów nadwodnych49. Znajdziemy tutaj przykłady z miast 
takich jak Kopenhaga, Toronto, Bremerhaven, Enschede, Drammen, Dublin czy Nottingham. 
Mocny nacisk stawia się na genezę jak i założenia prezentowanych projektów, które to są 
intensywnie analizowane jeszcze przed przystąpieniem do realizacji nowych inwestycji. 
Dzięki takiemu podejściu do projektowania możliwe jest dokładnie odpowiedzenie na 
zapotrzebowanie konkretnej lokalizacji wraz z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców miasta. 
Szeroko promowane jest także przywracanie utraconych elementów środowiska 
przyrodniczego na terenach zurbanizowanych. Starania te podejmowane są niezależnie od 
przeznaczenia obszarów - także wtedy, gdy docelowo będą to obiekty mieszkaniowe bądź 
użyteczności publicznej. 

 Coraz częściej literatura przedmiotu koncentruje się także na próbie pokazania detali 
konstrukcyjnych rozwiązań o charakterze urbanistycznym50. Autorzy tych publikacji 
wychodzą z założenia, że o atrakcyjności przestrzeni publicznej decyduje także sposób jej 
urządzenia oraz jakość wykonania elementów w niej istniejących. 

 Niezbędne okazało się także przeanalizowanie dokumentów prawnych jak                   
i materiałów planistycznych51 w zakresie sposobu zagospodarowania terenów nadwodnych. 

 Ważnymi dla pracy były także badania in situ oraz wyrywkowe rozmowy                     
z mieszkańcami i użytkownikami terenów nadwodnych w miastach położonych w Polsce. 

                                                           
46 Wilkosz-Mamcarczyk M. "Rola zieleni w procesach rewitalizacji miast (w kontekście 
zrównoważonego rozwoju)", rozprawa doktorska, Kraków 2015. 
47 Ibidem, str. 36. 
48 Wojnarowska A. "Jakość przestrzeni publicznej centrum miasta. Przykład miast średnich regionu 
łódzkiego", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017. 
49 Między innymi: "Global Danish Architecture #3 Sustainability”, red. M. Ibler, ArchipressM, 2008; oraz 
J. Lee "dlle 1001 - Waterfront - Resewing the City - Plaza and Square in Europe”, Seoul 2010. 
50 Do pozycji takich można zaliczyć "Detail in Contemporary Landscape Architecture" autorstwa 
Virginii McLeod. 
51 Takich jak Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Ustawa o Planowaniu I 
Zagospodarowaniu Przestrzennym, czy też Ustawa Prawo Wodne. 
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 Przydatne okazały się publikacje Moniki Gołąb-Korzeniowskiej52 oraz Anny Sikory53.  
Z uwagi na istotne dla szeregu czynności związanych z prowadzeniem procesu rewitalizacji 
jest pozyskanie funduszy. 

 Wiele cennych informacji uzupełniających pozyskano z publikacji o znaczeniu 
lokalnym tj. z przewodników opracowywanych i wydawanych pod patronatem władz miast 
oraz jednostek zajmujących się rozwojem turystyki. Wśród takich materiałów można 
wymienić publikację Łukasza Dziedzica54, która stanowi zbiór wiadomości o najważniejszych 
i najciekawszych elementach miasta Zator. Kompleksowo opracowany szeroki zakres 
informacji na temat Suchej Beskidzkiej odnajdziemy w serii mini-przewodników55 pod 
redakcją Barbary Woźniak i Moniki Spyrki. Każdy z nich poświęcony jest osobnej tematyce, 
co przekłada się na szeroki zakres merytoryczny. 

 Dla celów sprawdzenia, czy tendencje obserwowane w dużych miastach, mają 
przełożenie na działania w miastach średnich i małych, niezbędne było wykonanie badań 
terenowych, które były prowadzone w wybranych miastach Polski. 

 

  

                                                           
52 Gołąb-Korzeniowska M. "Odbudowa elementów środowiska w obszarach zurbanizowanych przy 
współfinansowaniu ze środków unijnych", [w:] Czasopismo Techniczne, z. 12-A/2006, Kraków, 2006. 
53 Sikora Anna "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na tle finansowania inwestycji z funduszy 
unijnych", w "Planowanie przestrzenne a wyrównywanie szans w obszarach rozszerzonej Unii 
Europejskiej", Czasopismo Techniczne, z. 2, Nr Sp. A, Kraków, 2005. 
54 Dziedzic Ł. "Zator - zostaniesz tu na dłużej. Przewodnik po Zatorze", Zator, 2014. 
55 "Mini Przewodnik po Suchej Beskidzkiej – Zespół zamkowo-parkowy" nr 3, "Mini Przewodnik po 
Suchej Beskidzkiej – Położenie geograficzne" nr 10, "Mini Przewodnik po Suchej Beskidzkiej - 
Zabudowa Zabytkowa i Tradycyjna" nr 12, "Mini Przewodnik po Suchej Beskidzkiej - Świat zwierząt" 
nr 13, "Mini Przewodnik po Suchej Beskidzkiej - Świat roślin" nr 14, , red. B. Woźniak, M. Spyrka, 
Sucha Beskidzka, 2015-2016. 
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Cel pracy: 
 Celem pracy jest określenie powiązań pomiędzy miastem i wodą, a także 
nadrzecznymi terenami poddawanymi procesowi rewitalizacji w miastach różnej wielkości. 
Porównując liczne przykłady zagranicznych przebudów, rewitalizacji i sposobu 
zagospodarowania miejskich terenów przywodnych, autor ma zamiar sprawdzić, jak te 
często bardzo znane rozwiązania przekładają się na metody stosowane w miastach leżących 
w Polsce. To również próba sprecyzowania działań z perspektywy człowieka - potencjalnego 
mieszkańca, a także opracowanie typologii użytkowania terenów nadwodnych. Potrzeba 
wykonania niniejszego opracowania wynika jednocześnie z zależności rzeki od wielu 
dokumentów prawnych56, które dotyczą zagospodarowania różnych elementów znajdujących 
się w obszarach nadwodnych. Przykładem takiego stanu rzeczy może być fakt, że koryto 
rzeczne podlega Ustawie Prawo Wodne, natomiast tereny nabrzeżne definiowane są przez 
zapisy dokumentów takich jak Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Często 
w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych mamy do czynienia z bogatymi walorami 
środowiska przyrodniczego. Nierzadko elementy te leżą w pobliżu historycznego centrum 
ośrodka urbanistycznego, które przez swą specyfikę oraz wysoką wartość ekonomiczną 
nieruchomości może przyczyniać się do niszczenia wartościowych ekosystemów. Podjęte 
badania mają na celu próbę określenia działań jakim poddawane są tereny nadwodne, tak by 
były funkcjonalnie urządzone oraz by można je zaliczyć do najbardziej atrakcyjnych 
przestrzeni publicznych w mieście. Aby jednak taka sytuacja mogła zaistnieć, konieczne jest 
uporanie się z licznymi pozostałościami minionej epoki związanej z intensywnym rozwojem 
przemysłu. Dziś obiekty te mogłyby stanowić nierzadko ciekawe (zarówno historycznie jak      
i pod kątem architektonicznym) punkty na mapie miasta. Często są one zastępowane przez 
obiekty komercyjne o niskich walorach wizualnych, co przekłada się na brak poprawy jakości 
wspomnianych obszarów. Jest to tym bardziej istotne, że w licznych przypadkach położone 
są w bliskiej odległości od głównych cieków wodnych przepływających przez miasto, oraz      
w pobliżu jego historycznego centrum. W przypadku obecnych przekształceń dokonujących 
się w tych obszarach, wydaje się niezbędne podjęcie działań mających na celu ochronę 
wartości kulturowych jak i środowiska przyrodniczego.  

                                                           
56 Są to przede wszystkim dokumenty: Prawo Wodne, Ustawa o Planowaniu I Zagospodarowaniu 
Przestrzennym, Ustawa o Ochronie Przyrody oraz Prawo Ochrony Środowiska. 
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Teza pracy: 
 Tereny nadrzeczne w obszarach śródmiejskich w miastach średniej wielkości są 
przestrzeniami, których jakość bezpośrednio wpływa na wizerunek całego ośrodka 
urbanistycznego.  

 Wynika to z faktu nagromadzenia w tych lokalizacjach dużych zasobów środowiska 
przyrodniczego i kulturowego o wysokich walorach estetycznych. O potencjale tych 
przestrzeni decyduje także obecność terenów niezagospodarowanych lub tylko częściowo 
zagospodarowanych. W wielu miastach podejmowane są starania dzięki którym tereny 
nadwodne są najbardziej atrakcyjnymi terenami w mieście. W Polsce często przypadkowy 
sposób ich urządzenia na podstawie decyzji planistycznych, a nie kompleksowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, powoduje obniżenie walorów widokowych miasta. 

Jest to związane z faktem, że takie tereny: 

 znajdują się blisko centrum miasta, a więc ich lokalizacja jest bardzo atrakcyjna. 
 sąsiadują przeważnie z dobrze rozwiniętą infrastrukturą oraz posiadają dobrą dostępność 

komunikacyjną. 
 są związane z historycznym założeniem miasta. 
 często relikty obiektów i urządzeń przemysłowych nadają im charakterystyczny kontekst 

przestrzenny i historyczny. Można też wykorzystać istniejące uzbrojenie terenu. Stanowi 
to potencjał korzystny do rozwiązania wielu problemów współczesnego miasta. 

 ponowne zagospodarowanie nie powoduje strat w środowisku naturalnym oraz ogranicza 
zainwestowanie na terenach przyrodniczych. 

 zawierają na swoim obszarze rzekę, która jest jednym z głównych elementów mających 
wpływ na kształt miasta. 

 są atrakcyjnym miejscem dla lokalizacji przestrzeni publicznych. 
 obecność rzeki zyskuje większy wpływ na kształt miasta. 
 

Dla udowodnienia tezy mogą być pomocne dodatkowe pytania:  

 Co powoduje, że uważa się tereny śródmiejskie za atrakcyjne? Czy głównym czynnikiem 
w tym zakresie jest obecność dziedzictwa kulturowego? 

 Co wpływa na korzystny wizerunek miasta? 
 Jakie są zagrożenia wynikające z istnienia terenów poprzemysłowych w obszarach 

nadwodnych? 
 Czy korzystne jest długofalowe prowadzenie polityki przestrzennej w obszarach 

nadwodnych? 
 Czy obecność terenów nadwodnych w sąsiedztwie historycznego centrum podnosi ich 

atrakcyjność? 
 Jakie zagrożenia dla prawidłowego kształtowania przestrzeni miasta wynikają                   

z umieszczenia zapisów dotyczących terenów nadrzecznych w rozmaitych dokumentach 
prawnych?  
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Metoda pracy 
 Tematyka zagospodarowania terenów nadrzecznych w przestrzeniach 
zurbanizowanych oraz zjawiska zachodzące w tych obszarach w ostatnich latach należała 
do prac wstępnych. Przekształcenia takie dokonują się w licznych miastach na świecie           
i owocują istotnymi konsekwencjami przestrzennymi. Na terenach poprzemysłowych 
prowadzone są one ze szczególnym uwzględnieniem wartości ekonomicznych jako czynnika 
decydującego o kierunkach podejmowanych działań projektowych. Początkowo skupiono się 
na analizie przykładów tzw. „dobrej praktyki” w miastach różnej wielkości, które zgodne są     
z ogólnoświatowymi trendami w dziedzinie zagospodarowania terenów nadwodnych. Kolejne 
badania dotyczyły wybranych ośrodków urbanistycznych w Polsce i tu skupiono się na 
miastach średniej wielkości. 

 Prace wstępne obejmowały zarówno analizę dokumentów prawnych, planistycznych, 
jak i studia terenowe w zakresie sposobów zagospodarowania terenów nadwodnych, 
walorów kulturowych, wartości środowiska przyrodniczego, oraz sposobu współczesnego 
wykorzystania przywodnych terenów poprzemysłowych.  

 Badania kameralne dotyczyły literatury z zakresu historii urbanistyki, gospodarki 
wodnej, elementów przyrodniczych, architektury i urbanistyki oraz gospodarki przestrzennej. 

Z uwagi na interdyscyplinarność tematu, studia literatury były wielokierunkowe i dotyczyły: 

 ustaleń teoretycznych w zakresie zagospodarowania terenów nadrzecznych 
 rewitalizacji terenów zagrożonych w sąsiedztwie rzeki 
 problematyki prawnej dotyczącej powiązań rzeki z miastem 
 zagrożeń związanych z przekształceniami naturalnych koryt rzecznych oraz 

wynikających z tego zmian w istniejących ekosystemach 

 Swoje doświadczenia autor rozwijał także uczestnicząc w projektach badawczych 
prowadzonych w ramach Grantów V4 "Water and City" oraz "Brownfields". 

 W przestudiowanych materiałach najczęściej omówiono związki rzeki z dużym 
miastem, natomiast w odniesieniu do ośrodków małej i średniej wielkości w Polsce pojawia 
się w niewystarczającej formie. Autor swe obserwacje relacji rzeki z terenami sąsiadującymi 
przestrzennie w miastach o różnej wielkości, postanowił skonfrontować w niniejszej pracy ze 
sposobem zagospodarowania takich terenów w miastach o wielkości do 50 tysięcy 
mieszkańców, z uwagi na ich częste występowanie w Polsce. 

 

ZAKRES CZASOWY: 
 Badania dotyczyły przekształceń w obszarach nadwodnych wybranych miast na 
świecie w ciągu ostatnich 30 lat. Natomiast w wybranych ośrodkach polskich rejestrowano 
zmiany realizowane w latach 1990-2016. 

 

ZAKRES TERENOWY: 
 Wstępne analizy wybranych założeń nadwodnych przedstawiających różnorodne 
sposoby zagospodarowania terenu o odmiennych funkcjach, przeprowadzono na 
przykładach europejskich miast dużych i średniej wielkości. Umieszczono także przykład      
z Ameryki Północnej z uwagi na interesujące transformacje przestrzeni. Do szczegółowych 
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analiz wybrano miasta leżące w Południowej Polsce, przez które przepływa wiele rzek 
górskich, charakteryzujących się zmiennym poziomem wód. Studia dotyczyły również 
szerszych obszarów położonych w dolinie rzeki. Skupiono się głównie na miastach średniej 
wielkości. 

 

ZAKRES TEMATYCZNY: 
 Tematyka opracowania koncentruje się na wokół przemian zachodzących                  
w obszarach nadwodnych wybranych miast. Dotyczy to zarówno sposobu 
zagospodarowania obszarów poprzemysłowych znajdujących się w bliskim sąsiedztwie 
rzeki, jak też pozostałych aspektów powiązanych z obecnością cieków wodnych                   
w przestrzeni miasta. Badania miały na celu sprawdzenie, w jaki sposób są urządzane 
przestrzenie publiczne w terenach nadwodnych oraz jak rozwiązany jest problem 
dostępności pieszej. Dla opracowania ważne było także sprawdzenie, jakie działania są 
podejmowane w celu umożliwienia mieszkańcom i turystom zbliżenia się do lustra wody oraz 
zakresu ograniczenia intensywności ruchu kołowego w terenach przywodnych. Konieczne 
było również określenie elementów, które bezpośrednio wpływają na jakość oraz estetykę 
lokalizacji znajdujących się w sąsiedztwie wody. 

W tym celu ukierunkowane badania terenowe prowadzono pod kątem: 

 analizy funkcjonalnej w zakresie obecności: 
 obszarów przemysłowych i poprzemysłowych 
 obszarów wojskowych i powojskowych 
 koncentracji usług 
 sieci transportowej i rodzajów środku transportu 
 form zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

 analizy walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego w rejonie rzeki 
 analizy krajobrazowych i widokowych 
 analizy sposobu wykorzystania terenu z uwagi na różne formy rekreacji i wypoczynku 
 
 

 Przed przystąpieniem do szczegółowych analiz, skupiono się na określeniu kryteriów 
wyboru przykładów. Kluczowymi aspektami była obecność rzeki w bliskim sąsiedztwie 
historycznego centrum miasta oraz sąsiedztwo terenów poprzemysłowych. Do dalszych prac 
wybrano przykłady spełniające określone wcześniej założenia. Wybrane ośrodki 
urbanistyczne mieszczą się w przedziale średniej i małej wielkości oraz leżą na terenie 
Polski Południowej. Szczegółowej analizie poddano tereny śródmiejskie znajdujące się          
w zakresie do 1 kilometra od brzegu rzeki głównej i jej ważniejszych dopływów łączących się 
analizowanym obszarze z głównym nurtem. 

 Po wykonaniu analiz, dokonano podsumowania wyników badań w formie syntezy. 
Pozwoliło to na sformułowanie wniosków końcowych, które stanowią równocześnie 
wynikową część całego opracowania. 
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Schemat metodologii pracy: 
 

 
Rysunek 1 Schemat metodologii pracy. (opr. autor) 
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II. Teoretyczne podstawy urządzenia terenów 
nadwodnych w mieście 

 

 Jednym z głównych czynników wpływających na urządzenie terenów znajdujących 
się w sąsiedztwie cieków wodnych są dokumenty planistyczne oparte na Ustawie                  
o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, jak i akty prawne dotyczące ochrony 
przyrody - w tym przede wszystkim Prawo Ochrony Środowiska. Istotne znaczenie mają też 
uregulowania wynikające z Prawa Wodnego o raz Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

Normatywy prawne i uwarunkowania obszarów nadwodnych w Polsce 
 Podstawowymi dokumentami, które regulują gospodarkę zasobami wodnymi              
w Polsce, są Prawo Wodne (zwane dalej PW)57 oraz Ramowa Dyrektywa Wodna58 (zwana 
dalej RDW). Zakładają one między innymi poprawę jakości wód. Jednym z bardziej istotnych 
zagadnień, jest kwestia ochrony przed powodzią, oraz łagodzenie skutków powodzi. 
Podkreślane jest także dążenie do stosowania rozwiązań zgodnych z zasadami rozwoju 
zrównoważonego. Zapisy te przekładają się w dużym stopniu na plany zagospodarowania 
przestrzennego województw59. Zdarza się, że z uwagi na zróżnicowane priorytety, cele 
                                                           
57 Ustawa Prawo Wodne - w trakcie prac nad rozprawą doktorską obowiązywała uchwała z dnia 18 
lipca 2001 wraz z późniejszymi zmianami. W 2017 roku ustawa została znowelizowana,                           
a obowiązujący dokument pochodzi z 20 lipca 2017 roku. 
58 Ramowa Dyrektywa Wodna – Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23.10.2000 
59 W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (zwanego dalej PZPWŚ) 
zapisano: „(…) o podstawach rozwoju województwa i bezpieczeństwie ekologicznym jego 
mieszkańców jest obecnie kwestia relacji między miastem i terenami otwartymi. (…)” (PZPWŚ - 
rozdział II, pkt. 3.3, str. 76), a także o skomplikowanej sytuacji przestrzennej i ekologicznej 
występującej na terenie województwa („Pod tym względem sytuacja w województwie śląskim jest  
szczególnie skomplikowana i bardzo zróżnicowana gdyż obok terenów wysoko zurbanizowanych o 
silnie przekształconym środowisku, występują także tereny mniej zurbanizowane charakteryzujące się 
wysokimi, a niekiedy wręcz unikalnymi w skali kraju walorami środowiskowymi” (PZPWŚ z 2004r z 
późniejszymi zmianami, rozdział II, § 3, ust. 3, str. 76).) . W planie założono również wspieranie i 
promowanie tzw. „innowacyjnych instrumentów zarządzania przestrzenią” (Trzeba pamiętać, że 
PZPWŚ został uchwalony w 2004 roku i na tamten czas działania te można było uznać na terenie 
naszego kraju za metody innowacyjne. W 2010 roku uchwalono zmianę PZPWŚ, jednak nowe zapisy 
koncertują się wokół rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach), 
chociażby poprzez nadawanie głównych kierunków działań na swym obszarze. Obejmują one także 
zagadnienia „restrukturyzacji i rewaloryzacji miast" (PZPWŚ – rozdział II, § 3, ust. 5 pkt. 2, ppkt. 1). W 
planie założono także efekt podkreślenia tożsamości regionu oraz wytworzenie nowego wizerunku – w 
tym poprzez „kształtowanie zewnętrznych i wewnętrznych powiązań ekologicznych oraz (…) 
rewitalizację i nadawanie nowych funkcji terenom poprzemysłowym i zdegradowanym” (PZPWŚ – 
rozdział I, § 5, ust. 3, pkt.1, str. 57). Dzięki tym oraz innym zapisom w PZPWŚ próbuje się 
ukierunkować dalsze działania, które powinny zostać uwzględnione w dokumentach niższego 
szczebla. Podkreśla się także utrudnienia w przekształcaniu terenów zdegradowanych i 
poprzemysłowych z uwagi na „brak rozwiązań systemowych ukierunkowanych na kompleksowy 
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dotyczące opisywanego województwa zostały ujęte bardziej szczegółowo w planie 
przeznaczonym dla sąsiedniego województwa60, co wynika przeważnie z odmiennych 
priorytetów. Jest to istotne z uwagi na fakt, że to właśnie w planach zagospodarowania 
przestrzennego województw, zaczyna się precyzowanie wielu zapisów, które określają 
lokalizację dla poszczególnych inwestycji. 

 Ustalenie odpowiedzialności za nadzór nad prowadzonymi na terenach nadrzecznych 
inwestycjami, gospodarowaniem zasobami wodnymi oraz obszarami położonymi w ich 
otoczeniu, przypada Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (zwanym dalej 
PKZGW)61. 

W RDW umieszczono zapis mówiący, że transpozycją zapisów tego dokumentu do 
prawa polskiego będzie Ustawa Prawo Wodne62. Po znowelizowaniu w połowie 2017 roku 
PW, zapisy RDW zostały włączone do PW. Nowa ustawa poszerzona została o szereg 
zapisów. Ideą przewodnią jest jednak fakt, że "gospodarowanie wodami prowadzi się w 
zgodzie z interesem publicznym, nie dopuszczając do (...) pogorszenia ekologicznych funkcji 
wód oraz pogorszenia stanu ekosystemów lądowych zależnych od wód"63. 

Konflikt pomiędzy zapisami ustawy PW, a interesem miasta występuje także              
w przypadku znaczącej większości przekształceń koryt rzecznych. PW z 2001 narzucało 
tutaj konieczność zachowania nie tylko dobrego stanu wód, ale także istniejących biocenoz 
oraz obecnego ukształtowania terenu64. Należy nadmienić, że to właśnie te elementy ulegają 

                                                                                                                                                                                     
proces ich przekształcania, a nawet brak rzetelnej inwentaryzacji” (PZPWŚ – rozdział I, § 5, ust. 3, 
pkt.1, str. 58). 
60 Dla przykładu Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego (zwanego 
dalej PZPWM) dosyć szczegółowo wypowiada się na tematy związane z działaniami, jakie powinny 
zostać poczynione dla podjęcia korelacji z PZPWŚ - w tym na temat doliny oraz sterowania kaskadą 
rzeki Soły w jej górnym odcinku, w celu zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej dla Krakowa. Jest 
to tylko jeden z wielu przykładów odnoszących się do terenów województwa śląskiego (Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego - tom I, art. 2, § 3, ust. 2). 
61 To nie architekt bądź urbanista sprawuje pieczę nad realizowanymi w tych miejscach projektami. W 
dodatku, to PKZGW jest zobligowany do czuwania nad wszelkimi działaniami podejmowanymi na 
terenach sąsiadujących z rzeką. Wynika to ustaleń i uprawnień nadanych przez Ramową Dyrektywę 
Wodną - art.4 § 1, ust. a pkt. I ("Państwa Członkowskie wdrażają konieczne środki, aby zapobiec 
pogorszeniu się stanu wszystkich części wód powierzchniowych, z zastrzeżeniem stosowania ust. 6         
i 7 i bez naruszenia ust. 8;" - str. 10) i pkt. III ("Państwa Członkowskie chronią i poprawiają wszystkie 
sztuczne i silnie zmienione części wód w celu osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego i dobrego 
stanu chemicznego wód powierzchniowych (...)" - str. 10) 
62 W tym akcie prawnym odnajdujemy stwierdzenie, że instytucją nadrzędną w podejmowaniu decyzji 
związanych z obszarami nadwodnymi jest PKZGW. Z tego względu, władze miast nie posiadają pełnej 
decyzyjności w zagospodarowaniu tych obszarów. Co więcej, poza nielicznymi przypadkami do 
których należą wody stojące oraz wody w rowach mieszczących się w granicach nieruchomości 
(Ustawa Prawo Wodne – art. 12, ust. 1), wody oraz grunty nimi pokryte stanowią własność Skarbu 
Państwa bądź są w dyspozycji starostów, którym to zlecane są zadania z zakresu administracji 
rządowej w tym zakresie (Ustawa Prawo Wodne – uchwała z dnia 18 lipca 2001 – art. 14 oraz art. 
14a). 
63 Ustawa Prawo wodne - uchwała z dnia 20 lipca 2017r - art.9, ust. 4, str. 4. 
64 Ustawa Prawo Wodne - uchwała z dnia 18 lipca 2001 – art. 62, ust. 1. 
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często największym przemianom podczas przekształcania koryta rzecznego                         
w przestrzeniach zurbanizowanych. Jednocześnie w przypadku stosowania pionowych 
umocnień niemożliwym wydaje się zachowanie w stanie pierwotnym istniejących biocenoz. 
Znowelizowana ustawa zalicza do urządzeń wodnych także "mury oporowe, bulwary, 
nabrzeża, mola, pomosty i przystanie"65. 

Prawo Wodne reguluje równocześnie sposób partycypacji w nakładach 
ekonomicznych na zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Z art. 237.1 wynika jasno, że 
zakład, który otrzymał pozwolenie na regulację wód ponosi koszty związane z jego 
realizacją, a także „cofnięcia pozwolenia wodno-prawnego posiadanego przez inny zakład66, 
jeżeli jest to niezbędne do wykonania regulacji wód”67. Artykuł wskazuje na fakt, że działania 
te odnoszą się także do wykonywania polderów przeciwpowodziowych. Prawdopodobnie 
bardziej opłacalnym ekonomicznie jest wykonać pionowe zabezpieczenia 
przeciwpowodziowe w postaci wałów oraz murów, aniżeli prowadzić intensywne prace 
ziemne wraz z budową towarzyszących temu przedsięwzięciu urządzeń hydrotechnicznych, 
które miałyby zabezpieczać miasto przed skutkami powodzi. 

Rozbieżności pomiędzy PW, a działaniami w terenach miejskich odnajdziemy także   
w art. 166.1, oraz art. 169.1, które wskazują na konieczność szacowania zagrożenia 
powodziowego – w tym także w kwestii sporządzania zestawiania terenów zainwestowanych 
oraz przewidywania ryzyka na pozostałym obszarze. Nieustannie jednak obserwuje się 
systematyczne zabudowywanie terenów, które jeszcze niedawno były kwalifikowane jako 
tereny zalewowe. Presja wywierana przez inwestorów potrafi wpłynąć na ostateczny kształt 
dokumentów związanych z planowaniem przestrzennym, przez co tereny narażone na 
zalewanie są wyłączane z zestawienia terenów zagrożonych. Inwestorzy nie zawsze 
rozumieją potrzebę pozostawiania pomiędzy korytem rzeki, a terenem zainwestowanym 
pasa terenu, który przynajmniej częściowo mógłby ograniczyć szkody. Dzieje się tak pomimo 
obecnych map zagrożenia przeciwpowodziowego oraz nanoszenia na wszystkie dokumenty 
planistyczne zasięgu wody stuletniej i tysiącletniej. 

Pomimo licznych zapisów mówiących o problemach zabezpieczenia miasta przed 
powodzią, PW umożliwia jednak lokalizowanie zabudowy na obszarach szczególnie 
zagrożonych. W odniesieniu do takiej sytuacji zastosowanie mają zapisy wspomnianego już 
art. 166.1, a dokładnie ust.2, 5 oraz 8. Wnioskodawca ma wobec tego prawo wystąpić           
o uzgodnienie zapadające w formie decyzji do Wód Polskich. W przypadku pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku, zostają określone wymagania dla planowanej zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu.  

Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym68 jest podstawowym 
dokumentem precyzującym zasady i zakres kształtowania polityki przestrzennej przez 
jednostki samorządów oraz organy administracji państwowej. Z zakresu opracowania 

                                                           
65 Ustawa Prawo wodne - uchwała z dnia 20 lipca 2017r - art.16, ust. 65, lit. i, str. 19. 
66 Ibidem, - zgodnie z definicją Ustawy Prawo Wodne, przez zakład „rozumie się przez to podmioty 
korzystające z wód w ramach usług wodnych, wykonujące urządzenia wodne lub wykonujące inne 
działania wymagające zgody wodno prawnej” – art. 16, ust. 73, str. 20. 
67 Ibidem, art. 237.1, ust. 2, str. 153. 
68 Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz z 
późniejszymi zamianami 
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wyłączone są obszary wód morskich, co oznacza, że przepisy zawarte w ustawie odnoszą 
się do zdecydowanej większości terenów nadwodnych w miastach Polski. Za podstawowe 
działanie uznaje się sporządzenie studium uwarunkowań, w którym ocenia się ład 
przestrzenny, a także uwzględnia najważniejsze zagadnienia związane ze stanem 
środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego. Kolejnym krokiem jest 
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będąc aktem 
prawa miejscowego, ma istotny wpływ na kształtowanie struktury miasta - także                     
w odniesieniu do terenów położonych w sąsiedztwie wód. Na tempo prac związanych z 
przekształcaniem obszarów  nadwodnych ma wpływ art. 2769 mówiący, że zmiany w studium 
bądź planie miejscowym mogą być dokonywane w trybie, w którym są uchwalane. Skutkuje 
to znacznym opóźnieniem działań zwianych z rewitalizacją, w stosunku do pierwotnych 
zamierzeń. Do zapisów mogących mieć znacznie w kontekście zagospodarowania obszarów 
poprzemysłowych, jest art. 37f70 mówiący o możliwości uchwalenia miejscowego planu 
rewitalizacji, o ile gmina posiada opracowany program rewitalizacji. Wytyczne odnośnie 
kształtowania terenów nadwodnych nie są ujęte. Wyjątkiem jest potwierdzenie konieczności 
uzgodnienia kwestii dotyczących obiektów wymagających pozwolenia wodno prawnego         
z dyrektorem RZGW bądź ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej. 

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (POŚ)71 zawiera zbiór najważniejszych 
wymogów odnoszących się do konieczności działania w myśl zasady zrównoważanego 
rozwoju, co pozwoli na zachowanie środowiska przyrodniczego w dobrym stanie. Pod ten 
dokument podlegają między innymi wody śródlądowe, przez co zapisy tego aktu prawnego 
mają zastosowanie w przypadku kształtowania terenów nadwodnych. Dokument ten 
porządkuje jednocześnie kwestie racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska 
naturalnego w odniesieniu do ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym. 
Mają one szczególne znaczenie w przypadku renaturalizacji cieków wodnych na terenach 
poprzemysłowych, jak i w odniesieniu do ochrony istniejących wód powierzchniowych 
przepływających przez obszary o funkcji produkcyjnej72. W kwestii szczegółowego zakresu 
ochrony wód, dokument ten odwołuje się bezpośrednio do zapisów ustawy Prawo Wodne. 
POŚ zakłada, że możliwe jest zachowanie "funkcji środowiskowych, gospodarczych, 
społecznych i kulturowych"73 przy jednoczesnym tworzeniu biocenoz.  

 

  

                                                           
69 Ibidem, str. 30. 
70 Ibidem, str. 39. 
71 Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. wraz z późniejszymi zmianami. 
72 Ibidem, art. 71 i 72, str. 20-21. 
73 Ibidem, art. 101, pkt. 2, str. 46 
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Problematyka zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta 
Jednym z podstawowych problemów związanych z zagospodarowaniem terenów 

nadwodnych w obszarach zurbanizowanych, jest odpowiednie zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe miasta.  

Dla analizowanego problemu ważne jest rozróżnienie metod, które mogą być 
wykorzystane dla ochrony obszarów zainwestowanych. Najprostszy podział wyróżnia środki 
techniczne i nietechniczne. Do pierwszej grupy zaliczane są wszelkie budowle 
hydrotechniczne oraz działania inżynierskie, które mają zapobiegać rozlewaniu się wody 
poza przewidziane dla niej granice. Oznacza to, że do takich rozwiązań wliczane jest 
tworzenie polderów, wałów przeciwpowodziowych i kanałów ulgi. Środki nietechniczne to 
przede wszystkim zbiór czynników kształtujących zagospodarowanie terenów miasta, 
świadomość społeczeństwa oraz w krytycznych przypadkach, również metody wczesnego 
ostrzeganie przed powodzią. 

W Polsce najczęstszą formą zapobiegania wylewom rzek w terenach zurbanizowanych 
jest wznoszenie wałów przeciwpowodziowych. Zbigniew Kledyński w swoim artykule74 
podkreśla, że wały są klasyfikowane pod względem ważności, w zależności od powierzchni 
terenu, które te wały chronią. Nie uwzględnia się w tej ocenie sposobu zagospodarowania 
terenu chronionego. 

Najkorzystniejszą formą zabezpieczenia miasta przed skutkami zalania jest system 
budowli i urządzeń hydrotechnicznych znajdujących się w górnym biegu rzeki. Zbiorniki 
retencyjne oraz tereny polderów pozwalają zatrzymać nadwyżki wód zarówno opadowych 
jak i pochodzących z roztopów. W takim przypadku niebezpieczeństwo zalania obszarów 
zurbanizowanych zostaje ograniczone do minimum. Pozwala to także retencjonować wodę, 
która mogłaby być użyteczna w okresach, gdy padów jest mniej. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
nie ma powodów do stosowania wewnątrzmiejskich zabezpieczeń przeciwpowodziowych. W 
Polsce najwięcej polderów znajduje się wzdłuż Odry. W ostatnich latach szczególną uwagę 
na tego typu inwestycje zwróciły władze miasta Wrocławia75. Podobnie wygląda sytuacja na 
Warcie. Coraz większe znaczenie w krajowej sieci hydrograficznej zyskują poldery, które 
leżą w środkowym biegu rzeki, takie jak Zagorów76 oraz Jeziorsko77. Terenów tego typu jest 
w naszym kraju wciąż zbyt mało. Szacuje się, że możliwości zbiorników w Polsce są około 
sześciokrotnie niższe, niż w innych krajach europejskich78. 

                                                           
74 Kledyński Z. "Ochrona Przed Powodzią i Jej Infrastruktura w Polsce" [w:] "Awarie Budowlane 2011", 
wyd. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 2011 
75 W 2010 roku woda przerwała wał, przez co kilka ulic zostało zalanych. 
76 To rozlewisko o powierzchni ponad 17 000 hektarów, które jest w stanie zmagazynować aż 398 mln 
m3. Pierwsze plany budowy zbiorników retencyjnych w tym rejonie miały miejsce już w 1977 roku. 
Planowano ich zrealizować łącznie dziewięć, jednak po zmianie władz w 1989 roku, udało się 
zrealizować jedynie dwa. Polder jest częścią Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. 
77 Zbiornik zaporowy o powierzchni 42,3 km² i pojemności 202,8 mln m³. Został on wybudowany          
w 1986 roku.  
78 W Polsce są one w stanie zatrzymać 6% odpływu z terenu Polski, podczas, gdy w niektórych 
krajach Europy wielkość ta sięga 30% (dane pochodzą z publikacji Zbigniewa Kledyńskiego "Ochrona 
Przed Powodzią i Jej Infrastruktura w Polsce). 
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Rysunek 2 Wykres 
przedstawiający optymalizację 
współdziałania zbiornika 
retencyjnego i rzeki 
uregulowanej w ochronie 
przeciwpowodziowej.  
(Kledyński Z. "Ochrona Przed 
Powodzią i Jej Infrastruktura w 
Polsce") 

Ważne wydaje się zauważenie odmiennych priorytetów władz miasta, a organizacji 
proekologicznych. Z uwagi na zabudowę, która znalazła się w niewielkiej odległości od 
cieków wodnych, władze starają się podejmować dążenia do utrzymania możliwie dobrego 
stanu konstrukcji inżynierskich. Środki możliwe do przeznaczenia na konserwację wałów są 
zbyt małe w stosunku do zapotrzebowania. Sytuację utrudniają organizacje proekologiczne, 
którym zależy na jak największej renaturalizacji terenów nadwodnych, włączając w to próby 
ograniczenia wykonywania prac remontowych. 

Zagadnienie oceny przeciwpowodziowej można przeanalizować na przykładzie 
Krakowa79. Najstarsza część miasta jest położona w niedużej odległości od koryta rzeki. 
Zlewnia Wisły składa się w większości z rzek górskich, których poziom potrafi gwałtownie 
wzrastać, czy to z powodu nagłych roztopów śniegu, czy też podczas obfitych opadów. 
Zasięg powodzi można przeanalizować ze znacznym stopniem dokładności z uwagi na 
odnotowanie wylewów Wisły w kronikach miejskich80. Czynnik od którego zależy powódź jest 
przeważnie za każdym razem taki sam, a wylewy występowały w podobnych okresach 
roku.81  

                                                           
79 Powodzie występowały w latach 1816, 1826, 1830, 1834 i 1899. Znaczących rozmiarów powodzie 
miały miejsce także w 1270, 1528, 1533, 1867, 1903, 1940, 1997 oraz 2010 roku. 
80 Pierwsze zapisy datowane są na rok 988. 
81 Miało to miejsce przeważnie w przedziale od czerwca do lipca, ze szczególnym uwzględnieniem 
dwóch skrajnych miesięcy. Wylewy zdarzały się także w mniej typowych okresach roku, jak np.           
w lutym, co było następstwem tworzenia się zatorów lodowych w korycie rzeki. 
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Przełomową datą był rok 1903 kiedy to z uwagi na rozmiar strat, zaczęto myśleć              
o kompleksowym podejściu do ochrony przeciwpowodziowej82. W roku 1934 doszło do 
kolejnej powodzi - tym razem jeszcze większa niż ta w roku 1903. Jednak z uwagi na 
rozlanie się wód na wcześniejszych odcinkach, Kraków nie odczuł jej skutków tak dotkliwie 
jak w 1903 roku. Wielu strat najpewniej można by uniknąć, gdyby niektóre zaniedbania nie 
miały miejsca83.  

 Do dziś spotykamy się z podobnym brakiem realizacji zaplanowanych przed laty 
działań, a temat odpowiedniego zabezpieczenia miasta powraca najczęściej na krótko po 
każdej powodzi. 

W Krakowie budowa kanału ulgi jest odwlekana w czasie od ponad stu lat. Jego 
wykonanie zaplanowano w latach 1904-1906. Koncepcja ta zakładała szybsze 
odprowadzenie dużych ilości wód z obszaru centrum miasta. Do realizacji założenia nie 
doszło, a powodzie w 1997 oraz 2010 roku po raz kolejny udowodniły, że zagrożenie zalania 
dużych powierzchni miasta jest realne. Jako rozwiązanie, postanowiono użyć metody 
podwyższania wałów, co nie wpłynęło na usunięcie głównych zagrożeń. Chodzi tutaj 
chociażby o problem przewieszonych nad Wisłą mostów, z mostem Dębnickim na czele. 
Temat wykonania przekopu zaprojektowanego ponad sto lat temu niezmiennie powraca          
w okresach, gdy miastu grozi zalanie. Budowa Kanału Ulgi jednak pomału przestaje być 
możliwa z uwagi na coraz większy stopień zainwestowania terenu. Należy zwrócić uwagą, że 
gdy kanał ulgi był projektowany, miasto zajmowało zdecydowanie mniejszy obszar niż 
                                                           
82 W drugiej połowie czerwca oraz w lipcu wystąpiły bardzo obfite opady, a Wisła została zasilona 
dodatkowo spływami dużych mas wody ze swoich górskich dopływów co doprowadziło do jednego z 
największych jej wystąpień z brzegów jakie odnotowano Podczas kulminacji wielkiej fali, poziom wody 
na Wiśle wynosił +4,55m ponad zero wodowskazu (nawet przy bramie wjazdowej na ul. 
Grzegórzeckiej odnotowano średni poziom +1,4m). 
83 Inż. Andrzej Kędzior podaje w sporządzonym przez siebie opracowaniu tejże powodzi, także inne 
czynniki, które przyczyniły się do powstałych zniszczeń. Wspomina on problemy takie jak: wały            
o niskiej niwelecie, nazbyt małe światło mostów, wstrzymanie robót zabezpieczających w 1931 roku, 
niewykonanie prac konserwacyjnych wałów, przerwanie akcji zalesiania niektórych terenów. 

 
Rysunek 3 Plan poglądowy zasięgu zalewu Krakowa 
w roku 1813. (ze zbiorów Jana Fiszera) 

 
Rysunek 4 Plan poglądowy zasięgu zalewu Krakowa w 
roku 1903. (ze zbiorów Jana Fiszera) 
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obecnie. Prowadzone ekspertyzy wykonane przez zespół pod kierownictwem prof. dr hab. 
inż. Elżbiety Nachlik udowodniły, że wykonanie kanału mogłoby wpłynąć korzystnie na 
zabezpieczenie miasta przed powodzią, jednak głównie dotyczyłoby to jego najstarszej 
części. Powstanie kanału zwiększyłoby także ilość terenów dla celów rekreacji. Otwarcie 
mówi się o konieczności rozszerzenia działań o budowę większej ilości zbiorników 
retencyjnych w górnym biegu rzek przepływających przez Kraków. 

Na obszarach, na których występowały zalania w przeszłości, obecnie znajdują się 
tereny o wysokim stopniu zainwestowania. Tym samym powódź może się łatwo 
rozprzestrzeniać, przy jednoczesnym wyrządzaniu znacznych szkód materialnych. Zasięg 
miejsc, które znalazły się pod wodą można prześledzić na podstawie materiałów graficznych 
zebranych przez Ośrodek Koordynacyjno - Informacyjny Ochrony Powodziowej w Krakowie. 
Na przebiegi powodzi mają też wpływ pewne uwarunkowania terenowe takie jak niskie 
położenie niektórych dzielnic miasta w stosunku do poziomu wód zalewowych czy 
uchodzące wprost do Wisły rzeki takie jak Rudawa i Wilga, którymi cofające się wody Wisły 
powiększają zasięg zniszczeń. Istotnym czynnikiem jest również wąskie koryto z licznymi 
oraz stosunkowo ostrymi zakrętami. 

 
Rysunek 5 Ilustracja zasięgu powodzi z lat 1813 oraz 1903, nałożona na obecny stan zagospodarowania miasta. 
(opr. autor) 
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Na przestrzeni stuleci miasto rozrosło się znacząco także na terenach obejmowanych 
przez powodzie. Jest to sprzeczne z historycznym podejściem do budowania miasta. 
Poprzez realizację umocnień, podejmuje się starania zabezpieczenia zainwestowanych 
terenów przed niekorzystnymi skutkami wylewami rzek. Są to jednak rozwiązania nie 
gwarantujące stuprocentowej skuteczności.84 Rozbudowane konstrukcje inżynierskie często 
niekorzystnie wpływają na wizerunek rzeki w mieści oraz na funkcjonalność przestrzeni 
położonych w sąsiedztwie wody. 

 W wielu intensywnie rozwijających się miastach na świecie, ogólnie przyjętym 
działaniem jest dążenie do tworzenia z nabrzeży wizytówek miast. Miejsca te mają za 
zadanie stać się ciekawą przestrzenią, którą ludzie chcą odwiedzać, i z której będą chcieli 
korzystać. Lokowane są tam ważne funkcje miejskie, do których łatwą dostępność zapewnia 
komunikacja publiczna. Jednak należy zauważyć, że w tych przestrzeniach, ich użytkownicy 

                                                           
84 Dowiodły tego chociażby wydarzenia z maja 2010 roku, kiedy to pod wodą znalazły się spore 
połacie terenu znajdujące się w obrębie miasta. Woda nie tylko uszkodziła lub zerwała wały                 
w niektórych miejscach, ale także przesączała się pod nimi. Zalanych zostało wiele ulic - między 
innymi ulica Tyniecka, której zamknięcie rozważano aż do Rynku Dębnickiego. Również z uwagi na 
poziom wody uniemożliwiony został ruch kołowy i szynowy na Rondzie Dywizjonu 308, które pomimo 
względnie dużego oddalenia  od koryta Wisły i tak znalazło się pod wodą. Z tego samego względu 
nieprzejezdny był tunelu Ronda Grunwaldzkiego. We wtorek 18 maja 2010 roku poziom wody osiąga 
rekordową wartość 951cm - tak wysoki poziom okazał się również znacznym niebezpieczeństwem dla 
mostu Dębnickiego, który od 927cm stanu Wisły nie wykazuje już prześwitu pomiędzy konstrukcją,        
a lustrem wody. Zapada decyzja o dociążeniu mostu poprzez wprowadzenie na niego ciężarówek 
wypełnionych piaskiem - miało to zapobiec jego zerwaniu. Kolejnego dnia przerwany został wał na 
jednym z zakoli Wisły zalewając ul. Nowohucką. Skutki powodzi stały się bardziej odczuwalne niż       
w 1997 roku, która była uznawana za katastrofalną. 

 
Rysunek 6 Mapa przedstawiająca obszary zagrożone powodzią w Krakowie. (Ośrodek Koordynacyjno - 
Informacyjny Ochrony Powodziowej w Krakowie) 
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mają bliski kontakt z wodą. Dzieje się tak bardzo często właśnie z uwagi na stabilny poziom 
lustra wody, co znacząco ułatwia rozwiązywanie zagospodarowania takich terenów.            
W Krakowie jest to utrudnione. Nie można wybudować skutecznych zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych na obszarze miasta, jednocześnie umożliwiając swobodny kontakt         
z wodą. Wysokie mury, które rozgraniczają tereny bulwarów od przestrzeni miasta stanowią 
poważną barierę komunikacyjną. Wysokie czasami nawet na pięć metrów sprawiają, że 
pokonanie tej wysokości wzdłuż niektórych odcinków jest możliwe tylko za pomocą wąskich 
schodów. Ograniczony jest przez to kontakt wzrokowy pomiędzy osobami spacerującymi po 
obu poziomach. 

 Czynnikiem często powiązanym z większymi kanałami wodnymi jest transport 
śródlądowy. Głównym problemem jest solidne umocowanie barek o funkcji komercyjnej 
podczas powodzi oraz ich niemożność przedostania się pod mostami w okresach znacznie 
podniesionego lustra wody. Z kolei po zerwaniu cum stwarzają dodatkowe zagrożenie dla 
znajdujących się w dolnym biegu rzeki. Problem ten może się nasilić, poprzez rosnące 
zainteresowanie możliwością zamieszkania na barce, co widać już na przykładach 
niektórych miast europejskich, oraz wybranych na terenie Polski. 
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III. Zarys tła badawczego - sposób zagospodarowania 
obszarów nadwodnych w miastach różnej wielkości. 

 

 Intensywny rozwój oraz liczne przekształcenia terenów w różnych ośrodkach 
urbanistycznych sprawiają, że na ich przykładzie możemy obserwować rozmaite rozwiązania 
urbanistyczne. Zróżnicowane podejście do tematu wpływa korzystnie na poszerzenie palety 
stosowanych możliwości w przypadku analizowania i projektowania podobnych zagadnień 
dla miast położonych w Polsce. 

 Z uwagi na odmienną charakterystykę dotyczącą miast dużych i średniej wielkości, 
przykłady podzielono na dwie osobne części. Usystematyzowano je zgodnie z porządkiem 
alfabetycznym. Podział ten pozwala dokładniej uchwycić podobieństwa jak i różnice 
pomiędzy skalami ośrodków urbanistycznych. Chodzi tutaj przede wszystkim o aspekty 
związane z: 

 urządzeniem styku miasta i rzeki 
 relacjami pomiędzy rzeką, a miastem oraz jego historycznym centrum 
 wykorzystaniem terenów poprzemysłowych jak i przekształceniami dokonującymi się         

w obrębie terenów produkcyjnych, w których funkcja ta ulega podtrzymaniu i rozwinięciu. 
 rozmaitym podejściem do rozwiązania zagrożenia przeciwpowodziowego 
 obsługą transportową - w tym rozwiązanie problemu dostępności dla ruchu kołowego 

oraz parkowania. 

W zdecydowanej większości przykładów prezentację oparto na własnych badaniach 
terenowych w różnych miastach europejskich. 
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Prezentacja sposobu zagospodarowania terenów nadwodnych w miastach 
dużych: 
 

Barcelona:  
 Stolica85 Katalonii, znana jest nie 
tylko z funkcji metropolitalnej oraz 
portowej. Jest także wiodącym ośrodkiem 
przemysłowym zlokalizowanym we 
wschodniej części kraju86. Przez miasto 
przepływają duże rzeki Riu Llobregat oraz 
Besòs, które przecinają zainwestowane 
tereny śródmieścia po wschodniej              
i zachodniej stronie. Pierwsza z nich 
płynie w stosunkowo szerokim paśmie 
zieleni. Ciekowi wodnemu towarzyszy 
układ dróg szybkiego ruchu. U ujścia 
rzeki znajduje się jedno                             
z najważniejszych lotnisk obsługujących  
tą część kraju87. W jego sąsiedztwie 

zlokalizowany jest rozległy port towarowy, który następnie styka się z częścią mieszkalno-
usługową miasta. Dodatkowo elementami są liczne i rozległe parki miejskie. Mocno 
rozbudowany układ komunikacyjny (zwłaszcza przy basenie portowym), stanowi barierę 
pomiędzy miastem, a basenem Morza Śródziemnego, utrudniając dostęp do terenów 
nadwodnych. Szerokie arterie, tunele, oraz ogólny znaczny stopień utwardzenia terenu 
wpływa negatywnie na odbiór wizualny a także funkcjonowanie tej części miasta. Teren który 
mógłby być niezwykle atrakcyjną przestrzenią publiczną, pełni obecnie rolę wyłącznie 
komunikacyjną (dodatkowo wykorzystywany w znacznym stopniu przez ruch tranzytowy). 
Jednym z najistotniejszych działań, które wpłynęły na przekształcenia przestrzeni 
nadwodnych w Barcelonie, były inwestycje związane z organizacją Igrzysk Olimpijskich88. 
Poza budową wioski olimpijskiej rewitalizacji poddano rozległe połacie obszarów leżących w 
pobliżu terenów przywodnych sąsiadujących z najstarszą częścią zabudowy. Jedną              
z inwestycji, które stały się wizytówką miasta jest Rambla del Mar. 

 Kolejnej przebudowy w rejonie ujścia rzeki Besòs dokonano w 2004 roku. Wzniesiono 
Parc del Forum, który miał być przede wszystkim służyć jako tło dla odbywającego się tutaj 
"Forum Wielu Kultur". Lokalizacja ta znajduje się na przedłużeniu jednej z najważniejszych 
osi kompozycyjnych w mieście89 oraz leży bezpośrednio nad brzegiem morza. W sąsiedztwie 

                                                           
85 Barcelonę zamieszkuje 1620943 mieszkańców. Łączna liczba ludności w aglomeracji Barcelony jest 
szacowana na 4656000 osób. 
86 Zlokalizowany tu przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, chemiczny, czy przetwórczy stanowi 
znaczące źródło dochodu tej części kraju. Jest także głównym centrum finansowym regionu. 
87 Aeroport de Barcelona-El Prat - jest to drugie co do wielkości lotnisko w Hiszpani. 
88 Obywały się one w Barcelonie w 1992 roku. 
89 Parc del Forum jest elementem umieszczonym na zakończeniu ulicy Diagonal, która jest jedną         
z najbardziej znanych przestrzeni publicznych w Barcelonie. 

 
Rysunek 7 Schemat struktury przestrzennej Barcelony. 
(opr. autor) 
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nowych budynków znajdują się obiekty takie jak Hilton Diagonal Mar Barcelona, Centre de 
Convencions Internacional de Barcelona90. 

 

 

  

                                                           
90 To nowoczesne centrum kongresowe o powierzchni użytkowej ponad 100 000m2 zrealizowano       
w 2004 roku, tak samo jak Parc del forum. 

 

 

Fot. 15 Barcelona - widok na Parc 
de la Ciutadella wraz z  Cascada 
Monumental. (foto: autor) 

Jeden z najbardziej znanych 
parków w mieście. Położony jest 
on w niedużej odległości od 
nabrzeża. Sąsiaduje on też            
z historycznym centrum miasta.   

 

 

Fot. 16  Barcelona - Parc del 
Forum autorstwa Josepa 
Acebillo. (http://blog.barcelona 

guidebureau.com) 

Inwestycja zrealizowana u ujścia 
rzeki Besòs związana była z 
organizacją wydarzenia pod 
nazwą "Forum Wielu Kultur"         
w 2004 roku. 
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Fot. 17 Barcelona - Rambla del 
Mar. 
(https://www.globotreks.com/)  

Z uwagi na wysoki stopień 
zainwestowania terenów 
nabrzeżnych, zdecydowano się 
na realizowanie obiektów na 
terenie mariny - bezpośrednio 
ponad taflą wody.  

 

 
Fot. 18 Barcelona - pomost 
Rambla del Mar. 
(http://blog.barcelonaguidebure
au.com) 

Stanowi przedłużenie osi jaką 
wyznacza La Rambla, która 
stanowi jedną z najważniejszych 
przestrzeni publicznych miasta. 
Oś ta rozciąga się pomiędzy 
Placem Katalońskim, a nowo 
zrealizowanym centrum 
handlowym Maremagnum.   

 

 
Fot. 19 Barcelona - Placa del 
Mar.(https://civicstudios.wordpr
ess.com) 

Wzdłuż głównych przestrzeni 
publicznych położonych          
w sąsiedztwie plaży 
prowadzona jest komunikacja 
kołowa stanowiąca barierę 
dla ruchu pieszego pomiędzy 
przestrzeniami nadwodnymi, 
a historycznym centrum 
miasta. 
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Budapeszt: 
 Przez stolicę Węgier91 przepływa 
jedna z najdłuższych rzek Europy. 
Znacząca większość obszarów 
zurbanizowanych posiada geometryczny 
układ ulic. Historyczna zabudowa zdołała 
zachować swój unikalny kształt. Także 
nowe inwestycje dopasowywane są do 
specyfiki lokalizacji. Dzięki temu możliwe 
było i jest budowane spójnej struktury 
urbanistycznej. Rozbudowane arterie 
ruchu kołowego zostały poprowadzone 
wzdłuż rzeki po obu jej stronach 
Prowadzenie tras komunikacyjnych          
w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki stanowi 
istotną barierę dla ruchu pieszego            

w dostępie do lustra wody. Prowadzenie ciągów pieszych bądź pieszo-rowerowych jest w 
tym układzie utrudnione, a czasami jest wręcz niemożliwe. W ostatnich latach władze starają 
się ograniczać ruch samochodowy w centrum miasta. Podejmowane są także działania 
prowadzące do zintegrowania ze sobą terenów zielonych. Zmiany te jednak zachodzą 
stosunkowo wolno, co jest podyktowane znaczącą skalą problemów związanych                    
z komunikacją. 

 Przemiany na obszarach produkcyjnych, które związane były z III rewolucją 
przemysłową, doprowadziły do powstania sporej ilości obiektów i obszarów 
poprzemysłowych w terenach nadrzecznych Budapesztu. Obiekty  produkcyjne adaptowane 
są na potrzeby nowych funkcji. W niektórych przypadkach tereny poprodukcyjne są 
poddawane gruntownej reorganizacji. Takim przykładem może być Graphisoft Park, który 
zlokalizowany jest na północy miasta przy ulicy Zahony. Teren dawnej gazowni został 
przekształcony w park technologiczny. Powstały tutaj siedziby liderów w branży IT. Jest on 
położony w bezpośrednim sąsiedztwie Aquincumi Múzeum És Régészeti Park92. 

 Jeżeli chodzi o sposób zagospodarowania nadwodnych terenów zielonych w mieście, 
to udało się zachować znaczącą ilość obszarów, które do dziś pełnią rolę terenów 
rekreacyjnych. Najbardziej znanym obszarem jest Góra Gelerta93. Pośród zabudowy 
sąsiadującej z rzeką, zieleń jest popularnym tworzywem budującym charakter przestrzeni 
miejskiej.  

                                                           
91 Budapeszt zamieszkuje 1757618 mieszkańców, co sprawia, że jest to największe miasto Węgier. 
Długość Dunaju wynosi 2845km. 
92 Aquincumi Múzeum És Régészeti Park - muzeum stworzone na terenie wykopalisk starożytnej 
rzymskiej osady Aquincum w Budapeszcie. 
93 Góra Gelerta - wysokie na 235 metrów wzgórze znajdujące się na w Budapeszcie. Jest ono w swej 
przeważającej części pokryte parkiem, który należy do ulubionych terenów spacerowych zarówno 
mieszkańców miasta jak i odwiedzających je turystów. 

 
Rysunek 8 Schemat struktury przestrzennej Budapesztu. 
(opr. autor) 
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 Istotną rolę w strukturze terenów nadrzecznych Budapesztu odgrywają wyspy. Na 
dwóch z nich94 przeważają funkcje związane ze sportem i rekreacją. Wyspa Małgorzaty 
zaliczana jest do najważniejszych terenów wypoczynkowych Budapesztu95. Na północ od 
niej leży wyspa Óbudai, na której również przeważa funkcja rekreacyjna. Trzecia96, 
największa wyspa stanowi ważny ośrodek przemysłu. Zlokalizowany jest tutaj również jeden 
z największych portów rzecznych na Dunaju. Obecnie władze miasta starają się dokonać 
deglomeracji produkcji z tego terenu. Przemysł ciężki zastępowany jest przez firmy związane 
z branżą farmaceutyczną oraz informatyczną. Wciąż na tym obszarze istnieją rozległe tereny 
poprzemysłowe. Strefa brzegowa zachowała swój industrialny charakter, co uniemożliwia 
zbliżenie się ruchu pieszego do lustra wody. 

 W centralnej części miasta, wzdłuż Dunaju, rozmieszczonych jest wiele obiektów,          
w których znajdują się kąpieliska - nierzadko o funkcji uzdrowiskowej. 

 

  

                                                           
94 Chodzi o wyspy Óbudai-sziget oraz Margit-sziget. Ich powierzchnia wynosi odpowiednio 108 ha 
oraz 95,6 ha. 
95 Jej walory doceniane były już w czasach rzymskich - już w tym okresie wzniesiono kamienny most 
prowadzący na wyspę. Od 1908 roku jest ona parkiem miejskim. Znajdują się tam liczne obiekty 
sportowe oraz baseny kąpielowe. 
96 Wyspa Cspel zajmuje powierzchnię 257km2. 



39 
 

 

 
Fot. 20 Budapeszt - bliskie 
sąsiedztwo rzeki i kołowego 
układu komunikacyjnego. (foto: 
autor) 

Element ten stanowi istotną 
barierę w dostępności do lustra 
wody dla ruchu pieszego  

 

 
Fot. 21 Budapeszt - ciągi 
komunikacyjne o strategicznym 
znaczeniu. (foto: autor)  

Wiele z nich płożonych jest 
bezpośrednio nad brzegiem 
Dunaju  

 

 
Fot. 22 Budapeszt - inwestycje 
nad brzegami Dunaju. (foto: 
autor) 

Wiele z nich zlokalizowanych 
jest w centrum miasta.  
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Fot. 23 Budapeszt - naturalny 
brzeg rzeki w pobliżu 
Graphisoft Park. (foto: autor) 

Pomimo kompleksowego 
przekształcenia pozostałych 
obszarów, brzeg rzeki nie 
został znacząco 
przekształcony w stosunku do 
poprzedniej formy. 
Zachowano jednak istniejące 
zejścia do lustra wody wraz      
z pomostami, przy których 
mogą cumować niewielkie 
łodzie  

 

 
Fot. 24 Budapeszt - założenia 
wodne realizowane na 
terenie  Graphisoft Park. 
(foto: autor) 

Pomimo niewielkiej 
odległości od rzeki, woda 
pojawia się także w sposobie 
urządzenia terenów 
pomiędzy obiektami  

 

 
Fot. 25 Budapeszt - nowa 
Galeria Sztuki. (foto: autor) 

Zrealizowano ją bezpośrednio 
nad brzegiem Dunaju. Obiekt 
ten sąsiaduje z gmachem 
Uniwersytetu Corvinusa  
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Florencja: 
 Stolica Toskanii97 jest jednym       
z największych miast we Włoszech. Od 
samego początku była ośrodkiem 
produkcji i handlu98. Do dziś Florencja 
znana jest z doskonałego rzemiosła. 
Przez miasto przepływa rzeka Arno99, 
która dzieli miasto na dwie części. 
Historyczna struktura miasta została 
bardzo dobrze zachowana, a zgodność 
materiałowa i kolorystyczna zwłaszcza      
w najstarszej części jest znaczna. 
Współczesna zabudowa stara się 
kontynuować wypracowane przez lata 
wzorce. Panorama miasta jest niezwykle 
przejrzysta z uwagi na zachowaną 

wysokość zabudowy oraz nieliczne dominanty, którymi do dziś w przeważającej ilości są 
najważniejsze obiekty w mieście. Jeżeli chodzi o przestrzenie nadrzeczne we Florencji, 
odnajdziemy tu typowe dla miast historycznych problemy związane z dostępem do lustra 
wody. Zabudowa posadowiona jest w bliskiej odległości od koryta rzeki, co wiąże się              
z pozostawieniem nielicznych terenów zielonych pomiędzy obiektami, a rzeką. Budynki są 
często usytuowane wprost ponad taflą wody, oraz nierzadko odgrodzone pionowymi murami 
mającymi stanowić zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Pomimo braku wykorzystania tej 
przestrzeni dla ruchu pieszego, rzeka we Florencji pozostaje istotnym elementem                 
w krajobrazie miasta. Przez koryto Arno przerzuconych jest wiele mostów, z których 
najbardziej znanym jest Ponte Vecchio100. Mosty oraz czytelny układ ulic sprawiają, że 
poruszanie się (także pieszo) w historycznym centrum jest ułatwione. Interesujący wydaje się 
fakt, że pomimo zlokalizowania ulic bezpośrednio wzdłuż rzeki Arno, nie występują tutaj 
problemy znane z innych dużych miast europejskich jak na przykład rozległe parkingi czy też 
drogi szybkiego ruchu wzdłuż rzeki. W pewnym sensie jest to spowodowane historyczną 
zabudową, która w trakcie rozwoju miasta została zlokalizowana tak blisko wody, że 
poszerzenie układu komunikacyjnego w części centralnej nie było już możliwe. Tak bliskie 
sąsiedztwo budynków i wody ma też wady101. 

                                                           
97 Florencja - miasto zamieszkuje 368 362 mieszkańców. Miasto zostało założone przez Etrusków. 
98 W XV wieku Florencja była jednym z największych miast w Europie. Nadal produkuje się tutaj 
wyroby tradycyjne ze skóry, szkła oraz metali szlachetnych, jednak główne dochody czerpie się           
z wytwarzania mebli, elementów z gumy, chemikaliów oraz z produkcji żywności. 
99 Arno - rzeka w środkowych Włoszech. Jest ona także największą rzeką płynącą na obszarze 
Toskani. Jej długość wynosi 241km. Największa powódź miała miejsce w 1966 roku, kiedy to zalała 
między innymi Florencję - poziom wód podniósł się o 6 metrów. 
100 Ponte Vecchio - (tłum. "Stary Most") to najstarszy most we Florencji. Został zbudowany z ciosów 
kamiennych w latach 1335-1345. Zastąpił on również istniejący w tym samym miejscu most 
drewniany, który został wzniesiony już w okresie starożytnego Rzymu. Jest także nazywany "mostem 
złotników". 
101 W trakcie powodzi w listopadzie 1966 roku odnotowano największy od 1557 roku poziom rzeki 
Arno. Zniszczonych lub poważnie uszkodzonych zostało wiele obiektów jak i zabytków, a 101 osób 

 
Rysunek 9 Schemat struktury przestrzennej Florencji. 
(opr. autor) 
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 Więcej zieleni w terenach nadwodnych znajduje się poza historycznym centrum 
miasta. Brzegi Arno towarzyszące Parco delle Cascine102 mają formę zbliżoną do naturalnej. 
W mieście zieleń dominuje głównie w pałacowych ogrodach oraz na terenach przyległych  do 
ważnych w hierarchii miasta instytucjach. Wąskie ulice wynikające z uwarunkowań 
klimatycznych nie sprzyjają licznym nasadzeniom. Wiodącym parkiem jest wspomniany już 
Parco delle Cascine. Zwłaszcza w weekendy park ten jest licznie odwiedzany przez 
mieszkańców Florencji, dla których jest on miejscem spotkań jak i wypoczynku. Na jego 
obszarze organizowane są liczne wydarzenia, zarówno o charakterze ogólno miejskim jak         
i półprywatnym. Na styku parku z wodą, tereny te nie są jednak wystarczająco urządzone. 
przez co są one użytkowane w znacznie mniejszym stopniu, aniżeli pozostałe fragmenty 
tego terenu. 

 W mieście znajduje się także kilka kanałów. Jednym z najstarszych jest Fosso 
Macinante103. Wraz ze swoimi podłączeniami przepływa on zarówno wokół Parco delle 
Cascine, jak i sięga on w okolice Fortezza da Basso104. Podobnie jak w przypadku Arno, tak   
i tu wygląd terenów nabrzeżnych jest uzależniony od położenia względem centrum miasta. 
W obszarze śródmiejskim tafli wody towarzyszy naturalna zieleń, jednak w centrum, po obu 
stronach rzeki znajdują się wysokie mury. 

 We Florencji zrewitalizowano największe tereny poprzemysłowe zlokalizowane          
w dzielnicy Novoli. Obszar zajmowany przez fabryki zastąpił park miejski o nazwie Parco 
San Donato105. W jego przestrzeni umieszczono elementy związane z wodą. Park ten styka 
się również z Palazzo di Giustizia di Firenze106.  

  

                                                                                                                                                                                     
straciło życie. Po powodzi wywieziono z miasta ponad 600 000 ton błota i innych zanieczyszczeń, 
które naniesione zostały podczas powodzi. Szacuje się, że uszkodzonych zostało 3-4 miliony rzadkich 
ksiąg i manuskryptów oraz około 14 000 ruchomych dzieł sztuki. 
102 Parco delle Cascine - monumentalny park położony w sąsiedztwie historycznego centrum Florencji. 
Zajmuje obszar 160 hektarów. Jego założycielem był książę Kosma I Medyceusz, który planował 
wykorzystanie go jako posiadłości nastawionej na rolnictwo oraz myślistwo. Budowę rozpoczęto          
w 1563 roku. Dopiero na początku XIX wieku park ten został udostępniony mieszkańcom. 
103 Jeden z najstarszych kanałów we Florencji. Jego początki sięgają 1321 roku. Już wtedy służył jako 
część systemu przeciwpowodziowego na rzece Arno. Pełnił on też funkcję transportową oraz zasilał 
młyny. 
104 Forteca stanowiąca część XIV wiecznego układu fortyfikacji miasta. Zajmuje ona powierzchnię 
ponad 100 000m2. Położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie kanału Fosso Macinante, około 900 
metrów w linii prostej od rzeki Arno oraz 930 metrów od Katedry Santa Maria del Fiore. 
105 Tereny te od 1935 roku były zajmowane przez fabryki firmy Fiat. W 1984 roku w ramach 
restrukturyzacji przemysłu producent postanowił zlikwidować obiekty położone w tej lokalizacji, 
przenosząc je do Campi Bisenzio. Głównym planem zagospodarowania opisywanego obszaru jest 
projekt autorstwa Leona Kriera który został wyłoniony w trakcie międzynarodowego konkursu. Parco 
San Donato położony jest w bliskim sąsiedztwie  opisywanej wcześniej sieci kanałów oraz Parco delle 
Cascine. (N.Arlia "Recupero Ambientale E Valorizzazione Di Siti Definibili Come Brownfields: Il Caso 
Dell' Ex Area Fiat Auto Di Novoli - Firenze", red. G. Marella, Firenze, 2005) 
106 Jest to drugi największy obiekt sądowy we Włoszech. Budynek zaprojektowany przez Leonardo 
Ricci'ego wznoszony był w latach 1999-2012. 
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Rysunek 10 Florencja - 
koncepcja z 2000 roku Gabetti 
e Isola na zagospodarowanie 
terenów po fabryce Fiata.  
(źródło: "Recupero 
Ambientale E Valorizzazione Di 
Siti Definibili Come 
Brownfields: Il Caso Dell' Ex 
Area Fiat Auto Di Novoli - 
Firenze" Natascia Arlia, 
www.isprambiente.go) 

Realizacja nastąpiła w 2008 
roku. Uwzględniono także 
elementy związane z wodą.  

 

 
Fot. 26 Florencja - Parco San 
Donato. (foto: autor) 

Jest to przykład parku 
zrealizowanego na terenach 
poprzemysłowych położonych 
w pobliżu cieków wodnych.    
W jego przestrzeni pojawiają 
się niewielkie założenia 
wodne.  

 

 
Fot. 27 Florencje - tereny 
Parco San Donato. (foto: 
autor) 

Zagospodarowane są               
w sposób, który nie umożliwił 
wytworzenie kameralnej 
atmosfery korzystnej dla 
przestrzeni publicznej tego 
rodzaju. Skala założenia jest 
dopasowana bardziej do 
terenów przemysłowych, 
aniżeli do typowych założeń 
parkowych.  
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Fot. 28 Widok na oba 
brzegi przepływającej przez 
centrum miasta rzeki Arno. 
(foto: autor) 

Widoczny jest wąski pas 
zieleni znajdujący się 
pomiędzy wodą,                   
a zabudową. W tle Ponte 
Vecchio.  

 

 

Fot. 29 Florencja - 
zabudowa w bezpośrednim 
sąsiedztwie tafli wody rzeki 
Arno. (foto: autor) 

Część obiektów styka się      
z wodą bezpośrednio - 
zwłaszcza w czasie 
podniesionego stanu wód.  

 

 

Fot. 30 Florencja - 
historyczne centrum 
miasta. (foto: autor) 

Brakuje możliwości 
komfortowego zejścia w 
pobliże tafli wody, jak           
i poruszania się wzdłuż niej.  
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Fot. 31 Florencja - rzeka 
Arno w pobliżu Parco delle 
Cascine. (foto: autor) 

Na tym odcinku brzegi 
przybierają bardziej 
naturalną formę, jednak 
wciąż nie zapewniają 
możliwości komfortowego 
poruszania się wzdłuż rzeki.  

 

 
Fot. 32 Florencja - rzeka 
Arno i Ponte Vecchio nocą. 
(foto: autor) 

Pomimo słabego stopnia 
udostępniania koryta 
rzecznego w roli przestrzeni 
publicznej, rzeka jest jednym 
z istotnych elementów 
kompozycji miasta. 

 

 
Fot. 33 Florencja - centrum 
miasta. (foto: autor) 

Z uwagi na liczne 
konstrukcje inżynierskie 
dostęp do terenów 
bezpośrednio sąsiadujących 
z rzeką jest utrudniony.        
W centrum miasta jedynie  
w nielicznych miejscach 
możliwe jest zbliżenie się do 
lustra wody.  
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Granada: 
 Miasto107 położone w dolinie rzek 
Darro, Genil108, oraz Monachil. Z uwagi 
na historyczny charakter zabudowy          
w sąsiedztwie z Darro, woda często 
płynie tutaj wąskim korytem, pomiędzy 
kamiennymi murami. Przerzucone zostały 
niewielkie mosty dla umożliwienia 
komunikacji - głównie pieszej. Pomimo 
suchego klimatu oraz górzystego terenu, 
w historycznej części miasta znajduje się 
sporo zieleni. Jej obecność wzdłuż rzeki 
Darro stanowi element renaturalizacji. 
Odmiennie wygląda otoczenie rzeki Genil, 
która przepływa przez centralną część 
miasta. Koryto rzeki otoczono wysokimi 

murami mającymi zapobiegać powodziom. Do takiej sytuacji przyczynia się także intensywna 
zabudowa zrealizowana w niewielkiej odległości od wspomnianych konstrukcji inżynierskich. 
Położone blisko arterie komunikacyjne pogarszają dostępność do tafli wody. 
Zagospodarowanie i urządzenie nadwodnych przestrzeni publicznych poza historycznym 
centrum charakteryzuje się intensywną zabudową, ruchem samochodowym o dużym 
natężeniu oraz wysokim stopniem utwardzenia. W tej części układu urbanistycznego, rzeka 
prowadzona w sposób przypominający kanał. Brak jest możliwości zbliżenia się do lustra 
wody. Wydaje się potrzebne wprowadzenie rozwiązań opierających się zasadach                   
i wartościach prezentowanych przez tereny nadwodne w historycznej zabudowie. Miasto 
znane jest ze swoich powiązań z handlem, przemysłem, ale także i kulturą. Po południowej 
stronie przepływa rzeka Monachil, która stanowi granicę pomiędzy zabudową mieszkaniową, 
a terenami o funkcji produkcyjnej. Na tym obszarze koryto rzeczne również obudowane jest 
wysokimi murami. 

                                                           
107 Granada jest również stolicą prowincji o tej samej nazwie. Miasto zamieszkuje 237 818 osób. 
108 Rzeka o długości 358 kilometrów w południowej Hiszpanii. Jest dopływem rzeki Gwadalkiwir. 

 
Rysunek 11 Schemat struktury przestrzennej Granady. 
(opr. autor) 
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Fot. 34 Granada - widok na 
przebieg rzeki Darro w 
historycznej części miasta. 
(foto: autor) 

Pomimo oddzielenia ciągu 
pieszego od rzeki murem nie 
ma się wrażenia, że przestrzeń 
ta jest nieodpowiednio 
urządzona. Kameralna 
atmosfera historycznej 
zabudowy rekompensuje brak 
dostępu do lustra wody.  

 

 
Fot. 35 Granada - rzeka Genil i 
wysokie mury oraz brak zieleni 
towarzyszącej. (foto: John 
Shiron, 
https://fineartamerica.com) 

To charakterystyczna cecha 
urządzenia otoczenia rzeki 
Genil.  
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Kordoba: 
 Przez miasto przepływa rzeka 
Gwadalkiwir109, dzieląca miasto na dwie 
części. Kordoba110 znana jest przede 
wszystkim z licznych zabytków, wśród 
których najczęściej wymienianym jest 
Mezquita111. Układ struktury miasta to 
interesujący mariaż wąskich uliczek 
historycznego centrum, z nowoczesnymi 
szerokimi alejami. Znaczna część tkanki 
miejskiej wykazuje wysoki stopień 
uporządkowania. Na odcinku 
sąsiadującym z centrum miasta,               
w międzywalu  znajduje się obszar Sotos 
de Albolafia112, który jest jednym               
z unikalnych terenów chronionych 

przyrodniczo. Stanowi on ważny i znaczący obszarowo element w strukturze miasta. Przez 
rzekę przerzuconych jest kilka mostów - włącznie z wciąż działającym mostem zbudowanym 
tutaj już w czasach rzymskich. Pojawiają się także konstrukcje współczesne. Otwarty w 2003 
roku Puente de Miraflores113 łączy historyczne centrum z Parque de Miraflores będącym 
największym nadrzecznym parkiem w mieście. Nowoczesny pod względem projektu obszar 
równocześnie jest jedynym tak rozległym terenem nadwodnym, udostępnionym dla ruchu 
pieszego. Skala realizacji jest odmienna od sąsiadujących z nią założeń. W przypadku 
pozostałych obszarów wzdłuż rzeki, kontakt z wodą umożliwiony został jedynie na krótkich 
odcinkach. Wynika to z prowadzenia wysokich murów przeciwpowodziowych wzdłuż koryta 
rzecznego. W ich obrębie znajduje się kilka zabytkowych młynów, które dodatkowo 
zwiększają rangę kulturową oraz estetyczną terenów nadrzecznych. Wszystkie wymienione 
elementy są zachowywane w naturalnej oraz historycznej formie. Możliwe to jest tylko przy 
prowadzeniu konsekwentnej polityki przestrzennej, której priorytetowym celem jest 
zachowanie potencjału miasta. 

  

                                                           
109 Rzeka w Hiszpanii o długości około 600km. 
110 Kordoba była osadą iberyjską, która znalazła się pod panowaniem kartagińskim już w III w. p.n.e. 
Obecnie liczba ludności wynosi 328659 mieszkańców. 
111 Mezquita - przebudowany na katedrę meczet, który stanowi jeden z najwspanialszych przykładów 
architektury islamu. 
112 Sotos de Albolafia - obszar uznany za pomnik przyrody. Został objęty ochroną na mocy uchwały     
z 2 października 2001. Znajduje się pomostem między Mostem Rzymskim i San Rafael. Ma 
powierzchnię 21,36 ha. Na jego terenie znajduje się kilka historycznych młynów (San Antonio, de 
Enmedio,  de Téllez). Roślinność tego fragmentu rzeki oferuje schronienie blisko 110 gatunkom 
ptaków. 
113 Znany jest także jako "rdzawy most", co związane jest z kolorystyką tej konstrukcji. Został on 
zaprojektowany przez CHS Casado Herrero Suárez. 

 
Rysunek 12 Schemat struktury przestrzennej Kordoby. 
(opr. autor) 
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Fot. 36 Kordoba - tereny zieleni 
Sotos de Albolafia. 
(http://www.tuttocordoba.com) 

Jest wyjątkowy przykład istnienia 
terenu o tak znaczących 
walorach środowiska 
przyrodniczego jak i kulturowego 
w centrum miasta. W tle 
widoczna Torre Campanario oraz 
Mezquita. Na pierwszym planie 
znajduje się rzeka Gwadalkiwir.  

 

 
Fot. 37 Kordoba - tereny zieleni 
Sotos de Albolafia. (foto: autor) 

Obszar ten jest stanowi 
wyjątkowy walor środowiska 
przyrodniczego znajdujący się    
w centrum miasta. W tle stary 
most oraz młyn. Oba te obiekty 
wybudowano w czasach 
rzymskich.  Nabrzeża jak i obszar 
Sotos de Albolafia porasta          
w większości naturalnie rosnąca 
tam zieleń. 

 

 
Fot. 38 Kordoba - rzeka 
Gwadalkiwir. (autor: Peter Klähn, 
http://www.panoramio.com)  

Wysokie mury utrudniają dostęp 
do tafli wody na przeważającym 
odcinku rzeki Gwadalkiwir           
w mieście. 
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Fot. 39 Kordoba - Parque de 
Miraflores. 
(http://www.cordobapa 
trimoniodelahumanidad.com/) 

Urządzenie terenu znacząco 
odbiega skalą od otaczającej go 
zabudowy. Park ten znajduje się 
w sąsiedztwie najstarszej części 
miasta. Projekt wykonał architekt 
Juan Cuenca Montilla.  

 

 

 
Fot. 40 Kordoba - Most Puente 
de Miraflores. (foto: autor) 

W jego pobliżu którego 
zrealizowano Parque de 
Miraflores autorstwa CHS Casado 
Herrero Suárez. Park ten jest 
jedną z niewielu przestrzeni 
nadrzecznych udostępnionych 
dla ruchu pieszego. 
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Praga: 
 Stolica Czech114 znajduje się nad 
rzeką Wełatawą115, która przepływa przez 
miasto z południa na północ. W części 
południowej rzeka płynie głównie wśród 
zabudowy, natomiast na północy 
towarzyszą jej liczne obszary zielone.    
W centrum miasta wysokie konstrukcje 
inżynierskie wzdłuż głównego cieku 
wodnego znacząco utrudniają dostęp 
pieszym do lustra wody. W wielu 
miejscach mury są tak wysokie, że osoby 
spacerujące się na niższym poziomie nie 
widzą dachów kilkupiętrowych kamienic 
znajdujących się bezpośrednio przy 
drodze prowadzonej na wyższym 

poziomie. Ruch pieszy odbywa się na obu poziomach. Wynika to z próby maksymalnego 
wykorzystania terenów nadrzecznych oraz uniezależnienia ich od okresowych wezbrań 
wody. W nurcie rzeki obecny jest układ konstrukcji związanych z utrzymaniem żeglugi. 
Podejmowane są liczne próby zagospodarowania tych obiektów funkcjami dodatkowymi, 
wykorzystywanymi przez mieszkańców. Z wysepek na rzece roztacza się atrakcyjny widok 
na nabrzeżną zabudowę. Powszechnym zjawiskiem jest lokalizowanie w tych miejscach 
placów zabaw oraz usług związanych z gastronomią. Wysokie położenie ponad lustrem 
wody nie stanowi w tym przypadku żadnej przeszkody. Dzięki temu w centrum miasta nie ma 
przestrzeni zaniedbanych bądź nieużytecznych. To przykład zgodnego współistnienia dwóch 
różnych funkcji tj. obsługi żeglugi śródlądowej oraz miejsc sportu i rekreacji, wraz                  
z zapleczem gastronomicznym. 

 W Pradze duża ilość znaczących obiektów zabytkowych znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie rzeki. Wiele współczesnych inwestycji również lokalizowanych jest w pobliżu 
wody. Należy do nich między innymi kompleks sportowo rekreacyjny zrealizowany na wyspie 
Štvanice, czy też tzw. "Tańczący dom"116. Od pewnego czasu podejmowane są starania 
mające uatrakcyjnić wizualnie oraz udostępnić pieszym dzielnicę Holešovice, w której 
rozwinął się przemysł ciężki. Tereny produkcji oraz magazyny zajęły cały obszar zakola 
Wełtawy. 

 Wyspa Kampa będąca częścią dzielnicy Mała Strana znajduje w historycznym 
centrum. Ponad połowę jej powierzchni stanowi park. Przecina ją Most Karola117, zaliczany 
do najważniejszych zabytków Pragi. Wyspę od lądu oddziela wąski kanał, którego wody 
wykorzystywano do napędzania młynów wodnych.  

                                                           
114 Pragę zamieszkuje 1278565 mieszkańców. Tym samym jest to największe miasto Czech. 
115 Wełtawa - najdłuższa rzeka płynąca na terytorium Czech. Jest ona lewym i największym dopływem 
Łaby.  
116 Obiekt zbudowany w 1996 roku wg idei dekonstruktywizmu. Autorami projektu są Vlado Milunić 
oraz Frank Gehry. 
117 Most ma 561 metrów długości. Jego 17 łęków podpartych jest na 15 filarach. Obecnie jest on 
najstarszym zachowanym mostem kamiennym o tak dużej rozpiętości. 

 
Rysunek 13 Schemat struktury przestrzennej Pragi. (opr. 
autor) 
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 Ruch samochodowy w mieście przeważnie odbywa się w sposób płynny,                   
a samochody nie są przeważającym elementem w krajobrazie miasta. W dużej mierze jest to 
zasługa konsekwentnej polityki prowadzonej w zakresie transportu kołowego. Opłaty 
parkingowe w centrum są wysokie, co zachęca do korzystania z systemu Park & Ride. 
Działa on sprawnie, a przy tym jest przystępny cenowo. Także strefy parkowania w mieście 
zostały wyznaczone bardzo precyzyjnie118. 

 W mieście występuje znaczna ilość dobrze utrzymanej zieleni. Rozległe tereny 
parkowe, położone są w niedużej odległości od centrum. Zieleń towarzyszy także 
najważniejszym obszarom w mieście. Mowa tutaj o wzgórzach Wyszehradzkich                      
i Zamkowym. Obszerne nasadzenia pojawiają się również w zdecydowanej większości 
przestrzeni publicznych. 

 

 

 
Fot. 41 Praga - rzeka 
Wełtawa to istotny element 
w strukturze miasta (foto: 
autor) 

W terenach nadwodnych 
oraz w ich najbliższym 
sąsiedztwie znajduje się 
wiele ważnych zabytków. 

 
Fot. 42 Praga - panorama wykonana z mostu Jiraskuv. (foto: autor) 

Po lewej widoczny jest "Tańczący dom". Zabudowa sąsiadująca z rzeką posiada zbliżone gabaryty jak i 
kolorystykę.  

  

                                                           
118 Zdarza się, że po dwóch stronach ulicy znajdują się dwie różne strefy parkowania. 
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Fot. 43 Praga - bulwar oraz 
kamienice przy nabrzeżu 
Rasinovo. (foto: autor) 

Widoczne jest porównanie 
skali zabudowy oraz 
konstrukcji mających chronić 
miasto przed zalaniem. 

 

 

Fot. 44 Praga - bulwar na 
nabrzeżu Rasinovo. (foto: 
autor) 

Uwidacznia się brak 
kontaktu wzrokowego 
pomiędzy dolnym poziomem 
z wysokimi budynkami na 
wyższym poziomie, a które 
są widoczne na poprzednim 
zdjęciu. 

 

 

Fot. 45 Praga - konstrukcje 
inżynierskie związane z 
żeglugą na Wełtawie. (foto: 
autor) 

Są one zagospodarowywane 
jako przestrzenie publiczne. 
Pierwotna funkcja wciąż jest 
jednak obecna  
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Fot. 46 Praga - przykład 
wykorzystania elementów 
inżynierskich pod obiekty 
małej gastronomi. (foto: 
autor) 

 

 
Fot. 47 Praga - Slovansky 
Ostrov. (foto: autor) 

Plac zabaw dla dzieci 
zrealizowany na wyspie.  

 

 
Fot. 48 Praga - kanał 
oddzielający wyspę Kampa od 
terenów Malej Strany. (foto: 
autor) 

Na terenie wyspy oparta jest 
częściowo konstrukcja Mostu 
Karola   
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Sewilla: 
 Centrum Sewilli119 jest położone 
nad kanałem Alfonsa XIII. Łączy się on     
z rzeką Gwadalkiwir, umożliwiając 
żeglowne połączenie z oceanem. Tereny 
sąsiadujące z kanałem Alfonsa XIII 
stanowią także główne przestrzenie 
nadwodne. Pomimo dynamicznego 
rozwoju miasta, wiele jego fragmentów 
zachowało swój historyczny charakter. 
Zabytkowa tkanka urbanistyczna              
o charakterze wąskich uliczek otoczona 
została przez nowoczesny oraz dobrze 
rozwinięty układ komunikacyjny120. Nie 
ma się jednak wrażenia, że ulice 
zdominowały istniejącą zabudowę. Dzieje 

się tak głównie dlatego, że miasto posiada sieć obwodnic, które pozwalają odciążyć 
wewnętrzny układ komunikacyjny. Zastosowanie systemu rozproszonego parkowania 
sprawia, że widok samochodów nie dominuje w przestrzeni. 

 Zagospodarowanie terenów nadrzecznych Sewilli wyróżnia atrakcyjnie prezentujący 
się sposób urządzenia przestrzeni publicznych. Zastosowane materiały są dobrej jakości,      
a elementy przestrzeni cechują się znaczną dbałością o detal. Oczywiście w tak dużym 
mieście można znaleźć miejsca gorzej urządzone, jednak widoczna jest troska o próbę 
zamaskowania tych mankamentów przy pomocy zieleni. Za pomocą roślin podejmowane są 
próby separowania ruchu samochodowego i pieszego. Zauważyć to można zwłaszcza          
w miejscach, w których komunikacja kołowa oraz piesza są prowadzone wzdłuż wody. 
Zróżnicowano także poziomy na których umieszczono poszczególne rodzaje użytkowników. 
Dzięki tym zabiegom, piesi nie odczuwają tak dotkliwie obecności szerokich arterii 
komunikacyjnych. Działanie to umożliwiło dostęp praktycznie do samego lustra wody.           
Z uwagi na potrzebę zabezpieczenia przeciwpowodziowego, w niektórych miejscach 
zastosowano wysokie mury, które jednak oglądane w przestrzeni nie wyróżniają się z uwagi 
na wprowadzoną zieleń oraz zróżnicowanie poziomów. 

 Wzdłuż cieków wodnych zlokalizowano większość parków miejskich. Do 
najważniejszych z nich należy Parque de María Luisa121. Na jego terenie znajduje się Plaza 
de España122 z niewielkim założeniem wodnym. Obok znajduje się Alcazar - pałac królewski 
z własnym ogrodem. Całe założenie należy do najważniejszych zabytków Hiszpanii. 
Najważniejsze miejskie inwestycje ostatnich lat skupione są w obszarach nadwodnych. 
                                                           
119 Liczba mieszkańców Sewilli wynosi 703021 mieszkańców. Sewilla jest czwartym pod względem 
wielkości miastem Hiszpanii. 
120 Został on podobnie jak w większości innych miast, poprowadzony wzdłuż cieku wodnego. 
121 Park zbudowano w 1929 roku z okazji mającej się odbyć w Sewilli Wystawy Światowej. Autorem 
projektu był Jean-Claude Nicolas Forestier. 
122 Założenie zaprojektowane przez architekta Aníbala Gonzáleza. Zostało ono wzniesione wraz          
z otaczającym je parkiem w 1929 roku. Plac Hiszpański jest obecnie jednym z najpowszechniej 
znanych miejsc w Sewilli.  

 
Rysunek 14 Schemat struktury przestrzennej Sewilli. (opr. 
autor) 
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Można do nich zaliczyć park rozrywki Isla Mágica123 oraz stadion Estadio de La Cartuja124. 
Na zakończeniu kanału Alfonsa XIII zlokalizowany jest Parque del Alamillo, który jest 
największym współcześnie zrealizowanym parkiem w Sewilli125. W roku 2012 zrealizowano 
Parque de la Vega126 de Triana, który jest parkiem miejskim położonym nad rzeką 
Gwadalkiwir. Może on być wykorzystywany jako zbiornik retencyjny. Sposób jego urządzenia 
sprawia, że w codziennym użytkowaniu ma być elementem systemu "parkuj i jedź".             
W odróżnieniu od powszechnie realizowanych miejsc służących postojowi pojazdów, w tym 
przypadku wprowadzona została duża ilość zieleni wysokiej, która ma wpływać korzystnie na 
wizualny odbiór otoczenia oraz docelowo ma ograniczyć nagrzewanie się pozostawionych 
samochodów. W północnej części zlokalizowano tereny sportowe. 

  

                                                           
123 Park rozrywki zbudowano na terenach zajmowanych pierwotnie przez tereny wystawy EXPO, która 
odbywała się w tym miejscu w 1992 roku. Otwarcie parku nastąpiło w 1997 roku. 
124 Stadion ten ma rangę stadionu olimpijskiego - zapewnia miejsca siedzące dla 60 000 widzów. 
Został on oddany do użytku w 1999 roku.  
125 Po wystawie Expo w 1992 roku teren o powierzchni 10ha został przeznaczony na potrzeby 
rezerwatu dzikiej przyrody. Eksperyment zakończył się sukcesem - w krótkim czasie odnotowano 
wiele cennych gatunków fauny i flory (w tym endemiczny dąb korkowy). W 2009 roku park został 
otwarty dla mieszkańców i turystów. W 2013 roku teren został powiększony do 120ha. Na jego 
obszarze znajdują się dwa jeziora.  
126 O powierzchni 80ha. 
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Fot. 49 Sewilla - widok z 
Puente del Cachorro na 
kanał Alfonsa XIII.  (foto: 
autor) 

Brzegi są udostępnione dla 
ruchu pieszego                       
i rowerowego. Wodzie jak      
i prowadzonym wzdłuż niej 
ciągom pieszym oraz 
rowerowym towarzyszy 
spora ilość zieleni. 

 

 
Fot. 50 Sewilla - zieleń 
wzdłuż kanału Alfonsa XIII. 
(foto: autor) 

Towarzysząca  ona dobrze 
utrzymanym ciągom 
komunikacyjnym wzdłuż 
rzeki. 

 

 
Fot. 51 Sewilla - ścieżki 
piesze i rowerowe wzdłuż 
kanału Alfonsa XIII. (foto: 
autor) 

W tle Torre del Oro 
stanowiąca jeden                   
z najważniejszych obiektów 
zabytkowych miasta. 
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Fot. 52 Sewilla - zieleń mająca 
za zadanie oddzielenie 
komunikacji pieszej i 
rowerowej, od arterii 
przeznaczonych dla 
samochodów. (foto: autor) 

Przy jej pomocy 
zamaskowywane są również 
mniej atrakcyjnie wizualnie 
elementy wyposażenia 
przestrzeni. 

 

 
Fot. 53 Sewilla - urządzenie 
nabrzeża wzdłuż głównego 
kanału Alfonsa XIII. (foto: 
autor) 

Teren jest  w znacznym stopniu 
utwardzony, jednak towarzyszą 
mu obfite nasadzenia 
zróżnicowanej zieleni. 

 
Fot. 54 Sewilla - kanał Alfonsa XIII. Miejsca przygotowane do cumowania barek. (foto: autor) 

W tle widać umocnienia mające służyć zabezpieczeniu miasta przed skutkami powodzi. 
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Toronto:  
 Miasto127 jest położone nad 
jeziorem Ontario. Jego najważniejsza 
cześć znajduje się pomiędzy rzekami Don 
(po wschodniej stronie miasta) oraz 
Humber (po zachodniej stronie miasta). 
Główne przekształcenia terenów 
nadwodnych związane są z projektem 
Toronto Waterfront128. Dotyczy on 
przebudowy środkowej części nabrzeża, 
która zlokalizowana jest pomiędzy 
historycznym centrum, a lotniskiem Billy 
Bishop Toronto City Airport. Jego 
znaczenie jest bardzo ważne, bowiem 
znajdują się tutaj siedziby licznych firmy  
o globalnym zasięgu, co sprawia, że 

dzielnica podlega presji inwestycyjnej. Sytuację utrudniał fakt, że obszar ten był przez długi 
czas mieszanką wielu odrębnych projektów, co doprowadziło do powstania licznych 
problemów natury przestrzennej i funkcjonalnej. 

 Uruchomiono specjalny projekt ekonomiczny, dzięki któremu możliwe było wsparcie 
finansowe kwotą 1,5 mld dolarów.  Do prac nad koncepcją włączono również 
mieszkańców129. Teren objęty przebudową znajduje się niedaleko ujścia rzeki Don130. Objąć 
on 3,5 kilometrowy fragment nabrzeża, a cechą przyświecającą koncepcji był wzrost 
identyfikowania się użytkowników z nową przestrzenią. Dążono do uczytelnienia całego 
układu, a także do rozwiązania wielu problemów komunikacyjnych, przy jednoczesnym 
powiększeniu terenów rekreacyjnych. Wiele typowych elementów takich jak ścieżki i pomosty 
otrzymały nowe, charakterystyczne dla tego projektu faliste kształty i naturalne materiały. 
Liczne szpalery drzew i zieleńce mają zachęcać do spacerowania bądź przemieszczania się 
wzdłuż nich na rowerze.  Jednak najbardziej radykalnym działaniem, było wprowadzenie 
zmian w strukturze komunikacyjnej obszaru, polegających na ograniczeniu intensywnego 
ruchu kołowego. Arterie komunikacyjne dla samochodów ograniczono z czterech do dwóch 
pasów w każdym kierunku. 

 Problem transportu publicznego w obrębie rewitalizowanego terenu rozwiązano 
poprzez wprowadzenie oraz modernizację systemu komunikacji szynowej, a także 
propagowanie ruchu rowerowego i pieszego. Przeprowadzono kampanię na rzecz 

                                                           
127 Toronto zamieszkuje obecnie 2615060 osób, a gęstość zaludnienia wynosi 4150os/km2 
128 Projekt odnowy nabrzeża został przyjęty z rozporządzenia burmistrza w listopadzie 1999 roku,         
a przedsięwzięcie otrzymało nazwę "Our Toronto Waterfront, the Wave of the Future" (tłum. 
"Nabrzeże  Naszego Toronto - Fala Przyszłości"). Źródło: http://www.waterfrontoronto.ca. 
129 Odbyły się trzy publiczne debaty, na których można było przedstawić swoje propozycje. W latach 
2008 i 2009, zespół West 8 we współpracy DTAH, zaprezentował projekt przebudowy centralnego 
obszaru pod nazwą: "Multiple Waterfront - the Primary Waterfront". Źródło: 
http://www.waterfrontoronto.ca. 
130 Odległość ta wynosi około jednego kilometra. 

 
Rysunek 15 Schemat struktury przestrzennej Toronto. 
(opr. autor) 
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promowania roweru jako najbardziej optymalnego środka przemieszczania się, a także 
zrealizowano również sieć ścieżek wraz z główną pod nazwą "Martin Goodman Trail"131.  

 Dla ruchu pieszego przeznaczono szerokie na sześć metrów nabrzeże, którego 
pofalowana powierzchnia została wyłożona drewnem, które dobrano tak by zapewnić 
podwyższoną trwałość użytkowania w trudnych warunkach atmosferycznych oraz zawartości 
soli w powietrzu132. Integralną częścią projektu jest przystań z możliwością cumowanie łodzi 
od niewielkich po jachty. Niektóre z łodzi bywają okresowo zamieszkiwane. Podkreślana jest 
zgodność projektu z ideą TOD  (transit oriented development), nie tylko poprzez bliskie 
sąsiedztwo z jedną z największych miejskich stacji kolejowych, ale również dzięki poprawie 
funkcjonowania transportu publicznego. Wprowadzenie większej ilości alternatywnych 
środków transportu, a także poprzez dostosowanie odległości pomiędzy przystankami 
doprowadziło do usprawnienia poruszania się na tym obszarze. 

 
Rysunek 16 Toronto - ogólny plan przebudowy obszarów portowych dla miasta Toronto. 
(http://www.waterfrontoronto.ca) 

 

  

                                                           
131 Kampania zakładała także działania ograniczające transport - na 10 dni jedynym kołowym 
środkiem transportu dopuszczonym do użytku był rower, a wzdłuż ścieżek rowerowych rozmieszczono 
12000 czerwonych pelargonii oraz przygotowano tereny piknikowe o powierzchni prawie dziesięciu 
boisk piłkarskich 
132 Wykonano je z drewna ipe oraz klejonego cedru. Całkowita powierzchnia falistych tarasów to 1760 
metrów kwadratowych o łącznej długości 163,9m. 
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Fot. 55 Toronto - sposób 
przebudowy przestrzeni 
publicznych nowego 
waterfrontu w Toronto. 
(http://www.waterfrontoronto.
ca) 

Pomosty o zróżnicowanej 
wysokości umożliwiają 
obserwowanie przestrzeni          
z różnych poziomów.  

 

 
Fot. 56 Toronto - w tereny 
nadwodne wprowadzono nie 
tylko pomosty oraz 
zróżnicowane nawierzchnie, ale 
także zieleń wysoką. 
(http://www.waterfrontoronto.
ca) 

 

 
Fot. 57 Toronto - fragment 
nowego układu 
komunikacyjnego. 
(http://www.waterfrontoronto.
ca) 

Na rewitalizowanym terenie 
waterfrontu komunikacja 
kołowa utraciła priorytet na 
rzecz transportu zbiorowego      
w postaci tramwaju. 
Rozbudowano także sieć 
ścieżek pieszych i rowerowych.  
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Prezentacja sposobu zagospodarowania terenów nadwodnych w miastach 
średniej wielkości: 
 
Bremerhaven: 

 Miasto jest położone                      
w Niemczech, u ujścia rzeki Wezery133 do 
Morza Północnego i obejmuje swym 
zasięgiem kilka historycznych miast, które 
zostały wchłonięte. W kraju tym 
przeprowadzanych jest wiele projektów 
dotyczących przekształceń obszarów 
nadwodnych na dużą skalę. Oprócz 
znanego przykładu Hafen City                  
w Hamburgu, także są tu prowadzone 
liczne realizacje w mniejszych miastach, 
jak na przykład Bremerhaven134. 
Podobnie jak w przypadku opisywanego 
wcześniej Toronto, nabrzeże było jednym 
z bodźców rozwoju miasta. Z uwagi na 

uwarunkowania historyczne, miasto rozwijało się wokół portu, który szybko stał się wiodącym 
w kraju. Na przestrzeni lat teren ten ulegał przeobrażeniom, aż z czasem zabudowania 
magazynowe popadły w ruinę, do doprowadziło do ich systematycznego wyburzania.           
W 1999 roku podjęto pierwsze próby rewitalizacji tego obszaru. W roku 2001135 przystąpiono 
do przebudowy tego terenu. Trzonem koncepcji miała być budowa obiektów mieszkaniowych 
oraz usługowych, które mogłyby pełnić rolę nowych siedzib firm. Projekt Neue Hafen 
uwzględniał istotną rolę nowych przestrzeni publicznych oraz terenów rekreacyjnych, a także 
potrzebę wyposażenia ich w atrakcje turystyczne i kulturalne. Planowanie oparto na 
opracowanej uprzednio strategii, która miała uwzględnić również elementy historyczne. 
Zadaniem było przywrócenie miastu pewnych charakterystycznych dla niego symboli, przy 
jednoczesnej poprawie jakości użytkowania tego terenu. Podjęto starania mające na celu 
zintegrowanie istniejących jak i nowych projektów wprowadzanych do planu miasta oraz 
opracowanie spójnego sposobu zagospodarowania przestrzeni publicznych136, których 
mozaika w połączeniu z dominującymi w przestrzeni formami, miały nadać nową jakość 
przekształcanemu obszarowi. Spójna koncepcja zastosowanych materiałów 
wykończeniowych zaowocowała znaczną poprawą walorów estetycznych. Nawierzchnia 
wykonana z kostki granitowej, wapienia i piaskowca ulega zmianie tylko w miejscach            
o specjalnym znaczeniu dla tego obszaru, jak np. na Lloyd Place, którego drewniana 
posadzka nawiązuje do kierunku wejścia do portu, a także podkreśla istotne powiązanie 
widokowe pomiędzy centrum miasta, a obiektem historycznym jakim jest bez wątpienia 
                                                           
133 Rzeka o długości 733 kilometrów płynąca na terytorium Niemiec. 
134 Bremerhaven, którego liczba ludności wynosi 108323 mieszkańców. 
135 Za sprawą spółki Latz + Partner oraz Latz * Riehl * Partner. Źródło: Lee J. "dlle 1001 - Waterfront - 
Resewing the City - Plaza and Square in Europe", wyd. C3, Seoul 2010. 
136 Objętych opracowaniem zostało około 20 hektarów, z czego 9,5 hektara stanowią przestrzenie 
otwarte. 

 
Rysunek 17 Schemat struktury przestrzennej 
Bremerhaven. (opr. autor) 
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dawna latarnia morska. Podświetlona na niebiesko wieża wielofunkcyjna tworzy nowy znak 
przestrzenny, oraz ułatwia orientację w terenie. Projektanci podkreślają korzystny wpływ 
otwartych terenów zieleni na mikroklimat przestrzeni publicznych. Dodatkowo tworzą one 
barierę dla wiatru wiejącego od strony morza. Pomimo przekształcenia przestrzeni 
nadwodnych, teren portu zachował swoje pierwotne przeznaczenie, nadal umożliwiając 
cumowanie w nim jednostek pływających. 

 Dzięki zmianom wprowadzonym w obszarze dawnego portu, udało się zachować 
elementy będące częścią dziedzictwa historycznego miasta oraz zlikwidować wiele 
konfliktów przestrzennych. Obecnie obszar Neue Hafen jest chętnie odwiedzany                    
i użytkowany nie tylko przez mieszkańców miasta, ale i przez znaczną liczbę turystów. 

 

 

 
Rysunek 18 Bremerhaven - 
kompleksowy projekt 
rewitalizacji całego obszaru 
portowego (żródło: 
http://landschaftsarchitektur-
heute.de) 

Autorzy projektu starali się 
zachować funkcję portową, 
przy jednoczesnym 
udostępnieniu tego obszaru 
dla mieszkańców miasta. 

 

 
Fot. 58 Bremerhaven - wejście 
do basenu portowego. (foto: 
Markus Tollhopf) 

W projekcie rewitalizacji dla 
tego terenu zachowano 
elementy wyposażenia 
portu oraz najważniejsze 
dominanty. 
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Fot. 59 Bremerhaven - obiekty 
o stylistyce marynistycznej. 
(foto: Markus Tollhopf) 

Dużą ilość nowych 
obiektów zaprojektowano 
tak, by przypominały 
elementy statków. 

 

 
Fot. 60 Bremerhaven - obszar 
portowy. (foto: Christa Panick) 

Obecnie tereny portowy to 
sieć powiązanych ze sobą 
przestrzeni publicznych.      
Z Zostały one połączone 
przede wszystkim za 
pomocą kładek pieszo-
rowerowych. 

 

 
Fot. 61 Bremerhaven - obszar 
portowy. (foto: Markus 
Tollhopf) 

Dla potrzeb udostępnienia 
rewitalizowanego terenu 
konieczne było 
wprowadzenie wielu 
nowych elementów 
ułatwiających poruszanie 
się pieszych. 
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Faro: 
 Miasto137 to jest jednym                 
z najszybciej rozwijających się miast 
regionu Algarve w południowej Portugalii. 
Z uwagi na oddzielenie od oceanu laguną, 
nie rozwija się tutaj turystyka w podobnym 
stopniu co w innych miastach regionu, 
które zlokalizowane są nad brzegiem 
oceanu. Przez tereny Faro przepływa 
kilka rzek oraz kanałów. Niektóre z nich 
są ciekami okresowymi. Po wschodniej 
stronie miasta przepływa rzeka Rio Seco, 
której ujście znajduje się na terenie 
sąsiadującego z miastem parku o nazwie 
"Parque Natural da Ria Formosa"138, który 
jest jednym z najbardziej wyjątkowych 

obszarów chronionych w Portugalii. Jest to jeden z unikalnych przykładów lokacji miasta        
w bezpośrednim sąsiedztwie tak dużego obszaru chronionej przyrody, który w dodatku 
związana jest terenami permanentnie zalanymi przez wody oceanu. Wspomniana rzeka 
znajduje się co prawda w dosyć dużym oddaleniu od historycznego centrum miasta, jednak 
związana jest z terenami produkcyjnymi Faro. Od południa tereny zurbanizowane sąsiadują 
z Esteiro dos Moinhos. W miejscu tym kanał zasilający w przeszłości liczne młyny, tworzy 
rozlewisko, którego obszar płynnie przechodzi w tereny chronione. Po zachodniej stronie 
miasta znajduje się lotnisko "Aeroporto de Faro", które jest otoczone przez wody Riberia de 
São Lourenco. Lotnisko to zajmuje się obsługą ruchu turystycznego dla wybrzeża Algarve,        
a także południowej Hiszpanii.  

 Nadwodne przestrzenie publiczne w Faro położone są wokół mariny. W punkcie tym 
skupiają się także główne osie kompozycyjne układu urbanistycznego. Jeżeli chodzi               
o sposób urządzenia otoczenia portu, to są to powierzchnie utwardzone, na których 
obszarze rośnie niewielka ilość drzew. W Faro najbardziej interesującym aspektem, jest 
współistnienie głównego ośrodka urbanistycznego w południowej części Portugalii                  
z rozległymi terenami objętymi ochroną przyrody. 

  

                                                           
137 Faro zamieszkuje 58051 mieszkańców. 
138 Parque Natural da Ria Formosa - obejmuje on obszar około 18400 hektarów. Obejmuje on tereny 
należące do gmin: Loulé, Faro, Olhao, Tavira i Vila Real de Santo António. Został on zaliczony do 
terenów objętych ochroną na mocy dekretu z mocą ustawy 373/87 z dnia 09 grudnia 1987. Zaliczany 
jest do najważniejszych obszarów cennych przyrodniczo w Portugalii. 

 
Rysunek 19 Schemat struktury przestrzennej Faro. (opr. 
autor) 
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Fot. 62 Faro - miasto i marina. 
(http://meravista.com) 

Po lewej stronie widać 
sąsiadujące z miastem tereny 
Parque Natural da Ria Formosa.  

 

 
Fot. 63 Faro - lotnisko. 
(http://www.airport-data.com) 

Jest ono położone na 
otaczających miasto terenach 
podmokłych. 

 

 
Fot. 64 Faro - przestrzenie 
publiczne. 
(http://www.formosamar.com) 

W tle widoczne sąsiadujące        
z miastem obszary Parque 
Natural da Ria Formosa. 
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Girona: 
 Girona139 leży w rozwidleniu rzek 
Riu Ter oraz Riu Onyar. miasto posiada 
jedną z najlepiej zachowanych starówek 
spośród miast Hiszpanii. Sposób 
urządzenia otoczenia cieków wodnych 
przypomina ten znany z Florencji. 
Wysokie pionowe mury wzdłuż Riu Onyar, 
oraz stłoczona nad nią w niewielkiej 
odległości zabudowa sprawiają wrażenie, 
że budynki są wręcz zawieszone nad 
lustrem wody. Komunikacja kołowa jest 
zlokalizowana wzdłuż rzek. W wielu 
miejscach droga oddziela pojedyncze 
rzędy budynków. Ciągom 
komunikacyjnym towarzyszą szpalery 

drzew. Dzięki nim, miejsca te stają się bardziej atrakcyjne w odbiorze wizualnym. W samym 
rozwidleniu rzek zlokalizowano parking, który również w dużej mierze jest zadrzewiony. Duża 
ilość zieleni otaczającej miasto, w połączeniu z tą znajdującą się wewnątrz obszarów 
zurbanizowanych sprawia dobre wrażenie, które w dużej mierze niweluje negatywny sposób 
rozwiązania otoczenia i zabezpieczenia cieków wodnych w centrum miasta. Jednak poza 
ścisłym historycznym centrum sytuacja jest odmienna - rzeka płynie swoim naturalnym 
korytem. Wśród najciekawszych historycznych przestrzeni publicznych należy wymienić 
Plaça de Catalunya, która jest placem rozciągniętym pomiędzy dwoma mostami 
przerzuconymi ponad Riu Onyar. Odmiennie wygląda otoczenia Riu Ter, która na 
przeważającym odcinku płynie przez tereny zielone. W północnej części miasta, z obszarami 
zurbanizowanymi styka się Parc de la Devesa, który położony jest u ujścia Riu Ter do Riu 
Onyar. Ponad Riu Ter przerzucono w tym miejscu kładkę pieszo-rowerową, która prowadzi    
w tereny rekreacyjne, położone w północnej części miasta. 

  

                                                           
139 Girona znajduje się ona w północnej części Hiszpanii, a liczba mieszkańców wynosi 96722. 

 
Rysunek 20 Schemat struktury przestrzennej Girony. (opr. 
autor) 
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Fot. 65 Girona - rzeka Riu Onyar. 
(foto: autor) 

Zabudowa zlokalizowana 
bezpośrednio nad lustrem wody.  

 

 
Fot. 66 Girona - koryto rzeki Riu 
Onyar. (foto: Vago Damitio, 
http://www.vagobond.com/) 

Okresowo pojawia się w nim 
roślinność. Sposób urządzenia 
otoczenia koryta rzecznego nie 
pozwala na wprowadzenie w tą 
przestrzeń innych elementów. W tle 
widoczny jest most Pont de les 
Peixateries Velles, którego 
elementy konstrukcyjne zostały 
pomalowane na czerwono. 

 

 
Fot. 67 Girona - most Pont d'en 
Gómez na rzece Riu Onyar. 
(https://gasasol.files.wordpress.co
m) 

Znajduje się on w północnej części 
miasta. Widoczny jest brak 
możliwości zejścia w tereny 
nadwodne. Trakt pieszy prowadzi 
bezpośrednio w przestrzeń 
zlokalizowaną pomiędzy 
budynkami.  

  



69 
 

Lagos: 
 Miasto140 jest położone nad rzeką 
Bensafrim. Jej ujście łączy sie 
bezpośrednio z "Marina de Lagos" - 
można uznać więc, że koryto rzeki 
stanowi wstęp do basenu portowego,          
z którego można wypłynąć na wody 
Oceanu Atlantyckiego. Ta nietypowa 
właściwość sprawia, że  miasto jest znane 
z portu oraz organizowanych tutaj regat 
morskich. Pomimo napływu znacznych 
ilości turystów miasto zachowało 
niepowtarzalny charakter. Wyróżniająca 
się estetyką zabudowa nadal utrzymana 
jest w jednolitej kolorystyce, którą 
uzupełniają liczne elementy wykonane         

z ceramiki141. W mieście jest dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna. Przestrzenie 
publiczne są zagospodarowane z dużą dbałością o szczegóły. Na nabrzeżu wzdłuż basenu 
portowego znajduje się szeroka promenada. Pomimo istnienia wzdłuż niej jednego                 
z głównych ciągów komunikacyjnych, nie jest on uciążliwy (głównie za sprawą zastosowanej 
zieleni izolującej występującej tu w dużej ilości), a także za sprawą rozproszonego 
parkowania, którego system jest wspierany przez parkingi podziemne. Dzięki temu, nie ma 
problemu z nadmierną ilością samochodów na powierzchni terenu, co powoduje poprawę 
walorów wizualnych przestrzeni urządzonych. Z obserwacji autora wynika, że istnieje 
możliwość bezproblemowego zaparkowania pomimo znacznego obciążenia obiektu ruchem 
kołowym. Parkowanie pod powierzchnią terenu jest rozwiązaniem nietypowym w terenach 
położonych w bezpośredniej bliskości dużych akwenów wodnych - zwłaszcza, że obszar 
głównej promenady jest położony niewiele ponad lustrem wody. Pomimo tego, takie 
rozwiązanie funkcjonuje bardzo dobrze. Sposób urządzenia pobliskich przestrzeni 
publicznych wyróżnia się na tle innych przykładów dużą konsekwencją w doborze materiałów 
oraz zastosowaną kolorystyką. Niezależnie od tego czy mowa o obiekcie historycznym, czy 
też o najnowszej realizacji, wszystkie one zdają się stapiać w całość. Styk odnowionej 
przestrzeni nabrzeża doskonale komponuje się z historycznym centrum miasta, które 
dodatkowo znajduje się na niewielkim wzniesieniu. W kilku miejscach nowe elementy mają 
za zadanie jedynie odbijać istniejące obiekty. Wzdłuż głównej promenady stoiska handlowe 
mieszczą się w jednakowych namiotach, które swym białym kolorem nawiązują do 
pozostałych elementów miasta, i są one praktycznie niewidoczne na tym tle. Lagos to jest 
doskonałym przykładem na to, jak doskonale można połączyć walory historyczne, 
                                                           
140 Lagos zostało założone w pierwszym tysiącleciu p.n.e. Dokładana data nie jest znana jednak. Już 
w czasie Wojen Punickich było ważnym ośrodkiem. W latach 1576 - 1756 miasto było stolicą regionu 
Algarve. Obecnie miasto jest zamieszkiwane przez 31048 osób, a gęstość zaludnienia wynosi 146 
osób na km2. 
141 Sposób zdobienia budynków za pomocą ceramicznych płytek zwanych azulejo, stał się 
charakterystyczny dla regionu południowej Portugali i Hiszpanii. Azulejo – ceramiczne (najczęściej 
kwadratowe) płytki, które pokrywa się nieprzepuszczalnym i błyszczącym szkliwem. Płytki te                
o zróżnicowanych kształtach i kolorystyce stały się charakterystycznym środkiem wyrazu i 
ekspresyjnym rodzajem sztuki głównie portugalskiej (ale także sztuki hiszpańskiej). 

 
Rysunek 21 Schemat struktury przestrzennej Lagos. (opr. 
autor) 
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intensywny ruch turystyczny oraz formy przestrzenne nowo realizowanych obiektów 
architektonicznych. 

 

 
Fot. 68 Lagos - rzeka 
Bensafrim. (foto: autor) 

Tworzy ona szerokie 
rozlewisko w północnej części 
miasta Lagos. Jej naturalnie 
kształtowane koryto 
sąsiaduje z terenami o funkcji 
handlowej oraz produkcyjnej. 
W tym miejscu znajduje się 
również stadion miejski.  

 

 
Fot. 69 Lagos - widok na 
fragment przystani u ujścia 
rzeki. (foto: autor) 

W tej części miasta występuje 
problem z parkowaniem        
w terenach nadwodnych.  

 

 
Fot. 70 Lagos - widok na 
marinę z historycznej części 
miasta. (foto: autor) 
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Fot. 71 Lagos - tereny 
przywodne. (foto: autor) 

Pomimo położenia wielu 
przestrzeni publicznych w 
terenach nadwodnych, woda 
jest wprowadzana także jako 
element kompozycji 
urbanistycznej. Po lewej 
płytki zbiornik wodny 
położony w pobliżu 
promenady. Stanowi istotną 
część urządzenia placu Praça 
Infante Dom Henrique. 

 

 
Fot. 72 Lagos - promenada 
nad brzegiem rzeki, która 
wpływa do Oceanu 
Atlantyckiego. (foto: autor) 

Przestrzeń ta jest jedną            
z najchętniej odwiedzanych 
zarówno przez mieszkańców 
jak i turystów. W tle 
widoczna jest kładka 
umożliwiająca komunikację 
pieszą pomiędzy 
historycznym centrum            
a Marina de Lagos. 

 

 
Fot. 73 Lagos - zjazd do 
miejskiego parkingu 
podziemnego, 
zlokalizowanego tuż obok 
głównej promenady. (foto: 
autor) 
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Portimao: 
 Przez miasto142 przepływa rzeka 
Arade. Jej ujście do Oceanu 
Atlantyckiego stanowi jednocześnie 
basen portowy, w którym cumuje wiele 
jachtów. Ośrodek posiada bogatą 
historię143, ale obecnie dominuje tutaj 
funkcja produkcyjna. Portimao jest 
jednym z największych portów rybackich  
i handlowych w ten części wybrzeża, oraz 
dynamicznie rozwijanym ośrodkiem 
przemysłowym. Istnieje tutaj wiele 
zakładów stoczniowych, a także 
przetwórczych (głównie zajmujących się 
przetwórstwem tuńczyka oraz sardynek). 
Miasto przede wszystkim z pięknej plaży 

Praia da Rocha. Znajduje się ona w bezpośrednim styku z ujściem rzeki144. Duże ilości 
"dzikich" parkingów, znacząco wpływają na obniżenie atrakcyjności wizualnej. System 
parkowania zorganizowanego jest przeciążony. Większość nadrzecznych przestrzeni 
publicznych posiada utwardzoną nawierzchnię przy jednoczesnym znikomym udziale zieleni. 
Tereny te nie są urządzone w sposób funkcjonalny. Z uwagi na deficyt miejsc postojowych, 
są one przeważnie zamieniane na parkingi. Tak duża ilość samochodów parkujących            
w pobliżu plaży często doprowadza do sytuacji, kiedy kierowcy jeżdżą nawet po ścieżkach 
dla rowerów by ominąć inne pojazdy. Problemów komunikacyjnych nie rozwiązuje nawet 
skomplikowany układ dróg jednokierunkowych. Można powiedzieć, że problemy związane          
z nadmiernym obciążeniem ruchem kołowym są w Portimao największe spośród wszystkich 
miast zlokalizowanych na południowym wybrzeżu Portugalii. Podobnie poziom prezentuje 
sytuacja związana z zabudową. Znaczna ilość dużych obiektów mieszkalnych (w tym hoteli) 
doprowadziła do zaniku, a wręcz zniszczenia historycznej części miasta145. W wyniku 
powyższych działań, fragment ten nieodwracalnie utracił swój charakter. Można powiedzieć, 
że nadmierne wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego w oderwaniu od 
przemyślanego planowania doprowadziło do spadku atrakcyjności przestrzeni miasta oraz 
powstania nowych problemów komunikacyjnych, których rozwiązanie staje się coraz 
trudniejsze. Odmiennie wygląda sposób urządzenia terenów nadrzecznych w północnej 
części miasta. Brzegi są porośnięte bujną roślinnością. Znajdują się tutaj także rozległe 
tereny podmokłe, które stanowią siedlisko wielu gatunków fauny. Pomimo bliskiego 
położenia obszarów zurbanizowanych, tereny te prezentują zupełnie inny sposób 
zagospodarowania w porównaniu do centralnej części miasta, w obrębie którego rzece 
nadano mało atrakcyjną wizualnie formę.  
                                                           
142 Portimao zamieszkuje 55614 ludzi, a gęstość zaludnienia wynosi 305 osób na km2. 
143 Zostało ono założone około roku 550 p.n.e. 
144 Jak każda atrakcja tego typu generuje także utrudnienia komunikacyjne ze względu na dużą ilość 
pojazdów które są parkowane w jej najbliższym sąsiedztwie. 
145 Która obecnie nie tylko jest trudna do wyodrębnienia z pozostałej tkanki, ale została zepchnięta na 
dalszy plan w zakresie prowadzenia prac remontowych co doprowadziło do zniszczenia wielu 
budynków. 

 
Rysunek 22 Schemat struktury przestrzennej Portimao. 
(opr. autor) 
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Fot. 74 Portimao - tereny 
podmokłe tworzone przez 
rzekę Arade. (foto: autor) 

Znajdują się one w północnej 
części miasta i są ostoją dla 
wielu gatunków fauny.  

 

 
Fot. 75 Portimao - most 
kolejowy przy Marina de 
Portimao. (foto: autor) 

Położenia w bliskim 
sąsiedztwie z centrum miasta, 
rzekę otacza naturalna zieleń, 
a brzegi nie są 
zagospodarowane. 

 

 
Fot. 76 Portimao - nadwodne 
przestrzenie publiczne. (foto: 
autor) 

Posiadają one wysoki stopień 
utwardzenia terenu przy 
jednoczesnym niewielkim 
udziale zieleni. 
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Fot. 77 Portimao - brzegi 
Arade. (foto: autor) 

W centrum miasta brakuje 
możliwości zbliżenia się do 
lustra wody. Przestrzenie te 
charakteryzują się przeciętną 
estetyką oraz 
funkcjonalnością.  

 

 
Fot. 78 Portimao - plaża Praia 
da Rocha. (foto: autor) 

Znajduje się ona u ujścia rzeki 
Arade do Oceanu 
Atlantyckiego.  Stanowi jedną 
z głównych atrakcji 
turystycznych miasta.  

 

 
Fot. 79 Portimao - parkingi w 
przestrzeniach nadwodnych. 
(foto: autor) 

Z uwagi na brak 
zorganizowanego systemu 
parkowania oraz intensywny 
ruch turystyczny, większość 
przestrzeni nadwodnych jest 
zamieniana na parkingi. 
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Silves: 
  To niewielkie miasto146                  
o niezwykle bogatej historii dawniej 
stolicą państwa mauretańskiego. Przez 
Silves przepływa rzeka Arade - ta sama, 
która znajduje się w opisywanym 
wcześniej Portimao. W czasach swojej 
świetności przyćmiewało nawet Lizbonę. 
Do dziś z tego okresu zachował się 
jedynie zamek oraz mury obronne             
z czerwonego piaskowca. Dzięki 
położeniu w głębi lądu (w masywie Serra 
de Monchique), miasto zachowało wiele 
ze swojego dawnego charakteru pod 
względem wizualnym. Większość terenów 
zabudowy znajduje się na wzgórzu.          

Z tego względu wiele ulic jest nie tylko bardzo wąskich, ale i stromo nachylonych. Pomimo 
tego, większość ludzi porusza się po mieście samochodem. Tereny zainwestowane 
występują tylko na jednym brzegu rzeki. Sposób w jaki zostało zagospodarowane otoczenie 
rzeki należy do przykładów, w których koryto cieku zostało obudowane murami oporowymi 
wyłącznie po jednej stronie. Umocnienia te zastosowano przede wszystkim w centralnej 
części obszarów zurbanizowanych. Z uwagi na topografię terenu (w tym lokalizację starego 
miasta w przeważającej części na wzniesieniu), zabezpieczono jedynie najważniejsze 
fragmenty. W obrębie koryta rzecznego rośnie bujna zieleń. Rzeka na przeważającym 
obszarze miasta zachowała swój naturalny wygląd oraz przebieg. Brakuje urządzenia 
przestrzeni wzdłuż cieku, tak by umożliwić ruch pieszy bądź rowerowy. Jedynym miejscem 
stanowiącym obszar zagospodarowany dla takich aktywności, jest teren pawilonów 
wystawowych. Zlokalizowano go w niewielkiej odległości od cieku wodnego, po południowej 
stronie miasta. Zrealizowano tutaj również rozległy parking, którego powierzchnię jednak        
w dużym stopniu zadrzewiono, przez co nie wpływa on zbyt mocno na obniżenie walorów 
widokowych panoramy miasta. 

  

                                                           
146 Silves zamieszkuje 37126 osób. 

 
Rysunek 23  Schemat struktury przestrzennej Silves. (opr. 
autor) 
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Fot. 80 Silves - otoczenie rzeki 
Arade w pobliżu centrum miasta. 
(foto: autor) 

Zabezpieczenie przed zalaniem 
obejmuje konstrukcje 
inżynierskie wyłącznie na brzegu 
od strony miasta. 

 

 
Fot. 81 Silves - rzeka Arade. 
(foto: autor) 

Na przeważającym odcinku 
zachowała ona swój naturalny 
charakter oraz przebieg. Brzegi 
są umocnione wyłącznie               
w niezbędnych miejscach. 

 

 
Fot. 82 Silves - największy 
parking w mieście lokalizowany 
w sąsiedztwie rzeki. (foto: autor) 

Widoczne liczne zadrzewienia 
powierzchni parkingu. 
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IV. Część analityczna 
Określenie kryteriów wyboru przykładów 
Na podstawie wstępnych badań terenowych, analiz materiału kartograficznego i literatury 
określono kryteria wyboru miast do dalszych analiz, którymi są: 

1. obecność rzeki w obszarze śródmieścia miasta lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

2. obecność terenów o funkcji przemysłowej lub tereny poprzemysłowe w bezpośrednim 
sąsiedztwie śródmieścia i rzeki. 

3. styk rzeki z terenami o dużych wartościach historycznych (w tym z historycznym 
centrum położony do 1km od brzegu rzeki) 

4. miasta małej i średniej wielkości położone w rejonie południowej Polski 

5. miasta o liczbie mieszkańców do 50 tys. podzielono na 3 grupy wielkościowe: 

I. miasta małe do 10 tys. mieszkańców 

II. miasta średnie 10-30 tys. mieszkańców 

III. miasta średnie 30-50 tys. mieszkańców  

Na podstawie powyższych kryteriów dokonano wstępnego wyboru miast: 

Tabela 1. Kryteria wstępnego wyboru miast (opr. autor) 

Miasto Liczba 
mieszkańców

147 /grupa 
wielkościowa 

Rzeka Długość 
styku 

śródmieści
a z rzeką 
[km]148 

Data 
lokacji 

miasta149 

Obecność 
ośrodka 

historyczne
go w strefie 

1km od 
brzegu rzeki 

Styk 
miasta z 
rzeką na 
odcinku 
powyżej 

3km 

Andrychów 20 425 (II) Wieprzówka 4,13 1767 + + 

Cieszyn 35 173 (III) Olza 

Bobrówka 

5,6 

3,77 

1374 + + 

Gorlice 27 950 (II) Ropa 5,72 1354 + + 

Jasło 35 886 (III) Jasiołka 5,43 1365 + + 

Kęty 18 984 (II) Soła 1,85 1391 - - 

                                                           
147 Uzupełnione na podstawie danych zamieszczonych w ogólnodostępnych serwisach informacyjnych 
poszczególnych miast. 
148 Na podstawie pomiarów w serwisie geoportal.gov.pl 
149 Uzupełnione na podstawie danych zamieszczonych w ogólnodostępnych serwisach informacyjnych 
poszczególnych miast. 



78 
 

Krosno 46 695 (III) Wisłok 4,89 1342 + + 

Mszana 
Dolna 

7 605 (I) Raba  

Mszanka 

2,65 

4,43 

1365 + + 

Myślenice 18 383 (II) Raba 4,04 1458 + + 

Niepołomice 12 000 (II) Drwinka 

Wisła 

3,9 

1,82 

1776 + + 

Nowy Targ 33 420 (III) Biały 
Dunajec 
Czarny 
Dunajec 

2,57 

4,66 

1346 + + 

Oświęcim 39 057 (III) Soła 

Wisła 

5,31 

3,74 

1272 + + 

Sanok 38 397 (III) San 5,02 1339 + + 

Sucha 
Beskidzka 

9 388 (I) Stryszawka 

Skawa 

2,86 

2,18 

1405 + + 

Wadowice 18 516 (II) Skawa 1,8 1430 + - 

Zator 3 702 (I) Skawa 4,86 1292 + + 

Żywiec 31 770 (III) Soła, 
Koszarawa 

3,83 

4,2 

1327 + + 

 

ad. 1 Spośród wstępnie wybranych do analiz miast kryterium obecności rzeki w obszarze 
śródmiejskim spełniają wszystkie przykłady. 

ad. 2 Obecność terenów poprzemysłowych występuje we wszystkich przykładach, z tym, że 
w Mszanie Dolnej tereny o tej funkcji odcięte są od śródmieścia i rzeki linią kolejową.            
W Myślenicach tereny produkcji są rozwijane w dolinie rzeki Raby oraz w dolinie potoku 
Bysinka150. Ten niewielki ciek wodny przepływa także w sąsiedztwie historycznego centrum. 
W Andrychowie rozległe tereny o funkcji produkcyjnej zlokalizowane są na zachodnim 
brzegu. Pomimo takiego skoncentrowania w jednym obszarze, są one położone blisko 
historycznego centrum. Podobna sytuacja występuje w Cieszynie, w którym tereny 
przemysłowe sąsiadują ze strukturą zabytkową. Część zakładów produkcyjnych mieści się 
nawet w najważniejszych zabytkach tego miasta (browar zamkowy). W Gorlicach także 
obszary produkcyjno-magazynowe znajdują się niedaleko od centrum oraz ciągną się wzdłuż 
rzeki Ropy. Mają one kształt klina, który mocno wcina się w strukturę zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej. W przypadku Jasła, tereny produkcji znajdują się na obrzeżach 
miasta, utrudniając dostęp do opływającej miasto rzek Wisłoki i Jasiołki. Do ewentualnej 
analizy nadawałaby się jednak wyłącznie rzeka Jasiołka, z uwagi na odległe położenie 
Wisłoki od centrum miasta. W Kętach zakłady produkcyjne skupione są w dwóch ośrodkach, 
które znajdują się na południu oraz północy miasta. W Krośnie rozległe tereny produkcji 
zlokalizowane są po zachodniej stronie obszarów zurbanizowanych, co do pewnego stopnia 

                                                           
150 Potok Bysinka łączy się z Rabą na obszarze terenów produkcyjnych w Myślenicach. 
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mocno przypomina Andrychów - w tym przypadku jednak historyczne centrum znajduje się 
na tym samym brzegu rzeki. Taka sama sytuacja występuje w Niepołomicach oraz Nowym 
Targu. W obu tych przypadkach tereny produkcji znajdują sie na zachodzie miasta,                  
a historyczne centrum znajduje się na południe od rzeki przepływającej przez tereny 
zurbanizowane. W Oświęcimiu obszary produkcyjne otaczahą od wschodu i zachodu 
zabudowę mieszkalną, przez której centrum przepływa Soła, która następnie wpływa do 
Wisły płynącej po północnej stronie terenów zurbanizowanych. W Sanoku, podobnie jak         
w Suchej Beskidzkiej obszary produkcji i magazynów znajdują się przy głównych drogach 
prowadzących do miasta. W obu przypadkach stanowią one barierę dla rozwoju terenów 
mieszkaniowo-usługowych oraz utrudniają na tych odcinkach dostęp do położonej w ich 
sąsiedztwie rzeki. Także w Wadowicach obszary produkcyjne oddzielają miasto od rzeki 
Skawy. W Zatorze tereny nadrzeczne wykorzystywane są głównie dla celów lokalizowania 
tam funkcji rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem parków rozrywki. Zakłady 
produkcyjne skupione zostały natomiast po zachodniej stronie miasta. Podobne 
rozmieszczenie widoczne jest w Żywcu, w którym przeważające tereny produkcyjno-
magazynowe lokalizowane są od strony zachodniej. W Żywcu obszary znajdujące się            
u ujścia Soły do Jeziora Żywieckiego przeznaczane są w ostatnich latach na markety 
(pomimo prowadzenia działań mających na celu rewitalizację tych miejsc) bądź na cele 
produkcji. 

ad. 3 Za wyjątkiem Kęt, we wszystkich wstępnie wybranych miastach, w zasięgu jednego 
kilometra od rzeki znajduje się ośrodek historyczny. 

ad. 4 Wszystkie wstępnie wybrane miasta spełniają kryterium położenia w regionie 
południowej Polski. 

ad. 5 Dla celów badawczych założono, że wybrane do analizy miasta powinny 
reprezentować trzy wielkościowe grupy miast: 

 miasta małe: 
 grupa I: poniżej 10 tys. mieszkańców 

 miasta średniej wielkości: 
 grupa II: 10 - 30 tys. mieszkańców 
 grupa III: 30 - 50 tys. mieszkańców 

 

Wybór przykładów do dalszych analiz 
 Po przeprowadzeniu wstępnych badań, do dalszych prac wybrano pięć miast, 
przynależących do różnych grup wielkościowych. Pozwala to na zapoznanie się                    
z różnorodną problematyką zagospodarowania terenów nadwodnych w ośrodkach 
urbanistycznych o zróżnicowanej liczbie mieszkańców. 
 
Wybrano 5 przykładów do szczegółowych analiz: 
 Andrychów (gr. II) 
 Cieszyn (gr. III) 
 Sucha Beskidzka (gr. I) 
 Żywiec (gr. III) 
 Zator (gr. I) 
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 Z grupy I, do której należały tylko trzy przykłady odrzucono Mszanę Dolną z uwagi na 
słabo zwartą strukturę tkanki urbanistycznej. Wybrano Suchą Beskidzką z uwagi na 
interesujące relacje pomiędzy rzeką, a miastem jak i z uwagi na znaczące walory 
historyczne. Drugim wybranym przykładem z tej grupy został Zator, ze względu na bogaty 
program realizowany w terenach nadwodnych. 
 
 Z grupy II reprezentowanej przez miasta takie jak Andrychów, Gorlice, Kęty, 
Myślenice, Niepołomice oraz Wadowice wybrano Andrychów z uwagi na wyraziste różnice         
w sposobie zagospodarowania brzegów po wschodniej i zachodniej stronie rzeki 
Wieprzówki. 
 
 Z grupy III, w której znalazło się najwięcej przykładów (Cieszyn, Jasło, Krosno, Nowy 
Targ, Oświęcim, Sanok, Żywiec) wybrano Cieszyn ze względu na rozległe tereny 
przemysłowe stykające się z historycznym centrum oraz Żywiec z uwagi położenie               
w sąsiedztwie sztucznego zbiornika wodnego. Dodatkowym kryterium jest przenikanie się          
w terenach nadrzecznych rozległych terenów poprzemysłowych z przestrzeniami 
publicznymi. 

Dla wybranych miast wykonano analizy w zakresie: 

 kształtowania i zagospodarowania terenów nadrzecznych 
 walorów kulturowych oraz walorów środowiska przyrodniczego 
 współczesnego wykorzystania terenów poprzemysłowych oraz powojskowych                 

w otoczeniu rzeki. 
 materiałów planistycznych 

Analizy szczegółowe poprzedzono charakterystyką oraz historycznym kalendarium. 
Wszystkie analizy wybranych przykładów miast wykonano na podstawie badań terenowych. 
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a) Andrychów 
Ogólna charakterystyka miasta 

Liczba mieszkańców 20425151 

 
Rysunek 24 Schemat struktury przestrzennej 
Andrychowa. (opr. autor) 

Powierzchnia miasta 10,33km2 

Gęstość zaludnienia 2167/km2 

Długość styku śródmieścia 
miasta z rzeką 

4,13km 

 

Kalendarium historyczne152: 

 1334 - pierwsze wzmianki historyczne z czasów panowania ostatniego polskiego władcy 
piastowskiego - króla Kazimierza III Wielkiego. Andrychów - niewielka wieś w księstwie 
zatorskim. 

 1655 - prawie całkowite zniszczenie zabudowy przez oddziały szwedzkie. 
 1750 - nadanie wsi przywilejów związanych z rozwojem handlu i rzemiosła w tym tzw. 

"infrastruktury handlowej" 
 1767 - otrzymanie przywileju królewskiego na lokację miasta dla miejscowości będącej 

własnością Ankwiczów. 
 1772 - zajęcie miasta przez wojska austriackie - na 146 lat. 
 1797 - rozwój przemysłu tkackiego (200 warsztatów, blisko 700 tkaczy)153 
 1893 - zniszczenie centralnej części miasta przez pożar 
 1908 - ukończenie budowy i otwarcie "Pierwszej galicyjskiej tkalni mechanicznej wyrobów 

bawełnianych - Braci Czeczowiczka. 
 po 1945 roku odbudowa fabryk (m.in. Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego, 

Wytwórnia Silników Wysokoprężnych, Andrychowska Fabryka Maszyn) w okresie PRL'u. 
 2005 - podjęcie przez władze miasta decyzji o rozwoju ośrodka przemysłowego, 

kulturalnego i turystycznego.  

                                                           
151 Dane na rok 2016 
152 Sporządzone na podstawie danych zawartych w "Historii Andrychowa" 
(http://andrychow.eu/turystyka/historia-andrychowa/) 
153 Wyprodukowane w Andrychowie i okolicznych wioskach tkaniny rozprowadzano w kraju oraz 
wysyłano do wielu państw Europy i Azji. 
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Analiza kształtowania i zagospodarowania terenów nadrzecznych 

 Rzeka Wieprzówka154 stała się naturalną granicą pomiędzy zabudową mieszkaniową 
na wschodnim brzegu, a dominującymi po jej zachodniej stronie obiektami przemysłowymi. 
Przepływa ona na osi północ-południe, dzieląc miasto na dwie części. Wpływający w pobliżu 
centrum miasta potok Targaniczanka jest lewostronnym dopływem Wieprzówki. Po 
zachodniej stronie dominuje funkcja przemysłowa, podczas gdy na wschodnim brzegu 
znajduje się ośrodek historyczny jak i zabudowa mieszkaniowa. Rozwój miasta ogranicza w 
dużym stopniu przebiegająca po południowej stronie linia kolejowa. 

 Koryto rzeczne w dużej mierze prowadzone jest w obrębie betonowych murów, które 
mają stanowić zabezpieczanie przeciwpowodziowe miasta. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
sposób ukształtowania śródmiejskiego odcinka wyglądał zupełnie inaczej: "dalej dochodzimy 
do tzw. Wodospadu - progu wodnego istniejącego tu jeszcze przed wojną (...). Jest to 
miejsce szczególne, wszystkim znane i jakby zawsze tu obecne. (...) To tutaj wielu 
mieszkańców nauczyło się pływać"155. Nadanie rzece technicznego charakteru zniechęca 
ludzi do korzystania z niej. Na obszarze historycznego centrum płynie ona w betonowym 
korycie. Dodatkowe utrudnienie stwarza fakt ukrycia rzeki wśród bujnej zieleni, która maskuje 
zamiast eksponować rzekę w przestrzeni zurbanizowanej. Otoczenie cieków wodnych          
w centrum miasta najczęściej pozostaje niezagospodarowane. Istotnym problemem 
związanym z kształtowaniem terenów nadrzecznych w Andrychowie jest brak integracji 
nabrzeży z pozostałymi elementami przestrzeni publicznych. Dotyczy to zwłaszcza centrum 
miasta. 

 Funkcje towarzyszące obu brzegom rzeki nie służą koncentracji ruchu pieszego. Przy 
ulicy Szewskiej156 przebiegającej wzdłuż rzeki Wieprzówki zrealizowano stację benzynową 
oraz oczyszczalnię ścieków. Zwłaszcza dla tej drugiej funkcji z pewnością udałoby się 
znaleźć dogodniejsze położenie. Prawdopodobnie lokalizacja oczyszczalni wynika z ciągu 
technologicznego i chęci kontynuacji segregowania funkcji w terenach zurbanizowanych. 
Znalazła się ona po tej samej stronie rzeki co pozostałe tereny przemysłowe. Takie działania 
dodatkowo pogłębiają problemy na zachodnim brzegu Wieprzówki – z uwagi na dobór funkcji 
tereny te nie są odwiedzane przez pieszych. Sposób zagospodarowania otoczenia cieku 
wodnego nie sprzyja prowadzeniu tras spacerowych w tym obszarze. 

Po wschodniej stronie rzeki dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nie 
jest to funkcja, która umożliwia utworzenie przestrzeni urbanistycznych o charakterze 
miejskim. Jednocześnie prawo pozwala na dużą dowolność stosowanej kolorystyki czy 
formy, niemożliwym jest kontrolowanie procesów inwestycyjnych w zakresie takim, jaki jest 
niezbędny do stworzenia interesujących wnętrz urbanistycznych. Istotnym problemem jest 
także brak regulacji handlu obwoźnego. Na Bulwarze Taborów Romskich157 do dziś można 
                                                           
154 Wieprzówka - rzeka o długości około 40km. Pomiędzy swymi źródłami, a Andrychowem jest to 
rzeką o charakterze górskim. Na pozostałym odcinku przybiera ona charakter nizinny. 
155 J. Zieliński, "Do źródeł Wieprzówki", wyd. Polska Fundacja Ochrony Przyrody "PRONATURA"         
w Krakowie, Andrychów, 2003. ISBN 83-917420-1-6.), str. 20. 
156 Rozpoczyna się on w samym centrum miasta, na wschodnim brzegu, nieopodal głównego mostu 
znajdującego się w ciągu ulicy Krakowskiej (która stanowi główną arterię komunikacyjną miasta na 
kierunku wchód-zachód). 
157 Bulwar Taborów Romskich – ścieżka długości ok. 500 metrów nad rzeką Wieprzówką                     
w Andrychowie. Bulwar rozciąga się pomiędzy ul. Stefana Batorego oraz ul. Przemysłową. Nazwa 
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zobaczyć stragany o niskiej wartości estetycznej. Także zatoczka komunikacji autobusowej, 
przy której rozpoczyna się wspomniany bulwar, została podobnie jak jej okolice, zamieniona 
na tymczasowy parking. Zresztą cały teren jest zagospodarowany w znikomym stopniu.  

Szczególnie rozległe tereny nadrzeczne zajmują wciąż funkcjonujące zakłady 
przemysłu motoryzacyjnego Andoria-Mot. W ostatnich latach część zaniedbanych budynków 
poprzemysłowych została przekształcona na wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Ich 
właściciele nie zostali jednak zobligowani do zajęcia się otoczeniem posiadanych obiektów, 
co doprowadziło jedynie do pozornego rozwiązania problemu. Wielu inwestorów nie 
podejmuje żadnych wysiłków mających na celu uatrakcyjnienie tej przestrzeni. Przestrzeń 
jest słabo uporządkowana i wizualnie nie jest atrakcyjna. 

  

                                                                                                                                                                                     
„bulwar” sprowadza się w tym przypadku do ścieżki o niskiej jakości nawierzchni, która niejednokrotnie 
przebiega wzdłuż ogrodzenia zakładów produkcyjnych czy też obiektów magazynowych. 
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Fot. 83 Andrychów - rzeka 
Wieprzówka w centrum 
miasta. (foto: autor) 

Koryto cieku jest wyłożone 
betonowymi płytami. Widok 
na most w ciągu ulicy 
Krakowskiej, która stanowi 
główną arterię tranzytową         
w Andrychowie.  

 

 
Fot. 84 Andrychów - rzeka 
Wieprzówka w centrum 
miasta. (foto: autor) 

W tle widać obiekty 
poprzemysłowe, które obecnie 
zamienione zostały na funkcję 
handlową. Na pierwszym 
planie widoczny jest fragment 
naturalnej roślinności. Teren 
ten nie jest urządzony, przez 
co nie jest on w pełni 
wykorzystywany. 

 

 
Fot. 85 Andrychów - rzeka 
Wieprzówka w centrum 
miasta. (foto: autor) 

Płynie ona wzdłuż betonowych 
murów. Brak możliwości 
podejścia do koryta rzecznego. 
Widok z okolic Bulwaru 
Taborów Romskich na główny 
most w ciągu ulicy 
Krakowskiej.  
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Fot. 86 Andrychów - rzeka 
Wieprzówka w centrum 
miasta. (foto: autor) 

Rzece towarzyszą nie tylko 
mury ograniczające koryto 
rzeczne, ale także sieci 
przesyłowe (w tym przypadku 
sieć ciepłownicza). Elementy 
te dodatkowo ograniczają 
możliwości wykonania 
atrakcyjnie prezentującego się 
zagospodarowania terenu.  

 

 
Fot. 87 Andrychów - 
improwizowane miejsca 
spotkań lokalnej ludności. 
(foto: autor) 

Brakuje w nich jednak 
podstawowego wyposażenia, 
które powinno się znaleźć       
w takiej przestrzeni.  

 

 
Fot. 88 Andrychów - rzeka 
Wieprzówka w południowej 
części miasta. (foto: autor) 

Widok z mostu znajdującego 
się w ciągu ul. Beskidzkiej. W 
tle widoczna wieża sąsiadująca 
z Elektrociepłownią 
Andrychów.  
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Analiza funkcjonalna terenów przywodnych miasta 

 
 

 
Rysunek 25 Analiza funkcjonalna. (opr. autor) 

Część mieszkalno-usługowa miasta rozwinęła się w przeważającej mierze po wschodniej 
stronie rzeki, podczas, gdy stronę zachodnią zdominowała funkcja przemysłowa wraz            
z terenami magazynowymi. Elementem dzielącym miasto na dwie części jest rzeka 
Wieprzówka. Dopiero w ostatnich latach część obiektów poprzemysłowych adaptowana jest 
pod funkcje związane z usługami. Często jednak wspomniane przekształcenia są 
dokonywane pobieżnie i bez zachowania odpowiedniej wartości estetycznej. Skutkiem takich 
działań te pozornie nowe tereny nadal nie wyglądają atrakcyjnie. Nie są one także 
funkcjonalnie urządzone. Utrudnieniem jest słabe połączenie obu części miasta tylko trzema 
mostami. Jeden z nich dodatkowo znajduje się w ciągu drogi nr 52, która stanowi główną 
arterię tranzytową na kierunku wschód-zachód.  
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Analiza pieszej dostępności terenów przywodnych miasta 

 
 

 
Rysunek 26 Analiza dostępności terenów miejskich  - z perspektywy pieszego. (opr. autor) 

Do przeważającej części terenów znajdujących się w pewnym oddaleniu od centrum, dostęp 
pieszych jest utrudniony z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury. Układ komunikacyjny 
dostosowany jest przede wszystkim do ruchu kołowego. Przestrzenie publiczne istnieją 
właściwie tylko w centrum miasta i w takim też zakresie są one użytkowane. Mamy tu do 
czynienia z przenikaniem się tranzytowego ciągu komunikacji kołowej (droga nr 52)               
z terenami położonymi nad rzeką Wieprzówką oraz obszarami intensywnie użytkowanymi 
przez pieszych. Droga nr 52 przebiega przez centrum miasta. Na przeważającym odcinku 
wzdłuż Wieprzówki brakuje możliwości zbliżenia się do cieku wodnego. Obszar ten nie jest 
przystosowany dla potrzeb ruchu pieszego. W wielu miejscach dostęp do tafli wody jest 
utrudniony lub wręcz uniemożliwiony poprzez wprowadzenie ogrodzeń w bezpośrednie 
sąsiedztwo wody. Tereny zurbanizowane ogranicza linia kolejowa poprowadzona po 
południowej stronie miasta. Brzegi Wieprzówki połączone są za pomocą trzech mostów. Do 
Wieprzówki wpływa jej lewostronny dopływ - potok Targaniczanka.   
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Analiza walorów kulturowych oraz walorów środowiska przyrodniczego 

Wydaje się, że jedynymi należycie wykorzystanymi elementami tzw. środowiska 
kulturowego są tereny w najstarszej części miasta skupionej wokół Zamku, zwanego często 
Pałacem Bobrowskich158. Obiekt ten otoczony jest miejskim parkiem, z którym sąsiaduje 
również jedna z nielicznych dominant wysokościowych, a mianowicie kościół pw. św. Macieja 
Apostoła. Na zachód od wymienionych elementów znajduje się ulica Rynek, której nazwa 
jasno sugeruje jej historyczne przeznaczenie oraz fragment zabudowy o cechach miejskich 
wraz z odnowionym w ostatnich latach placem im. Adama Mickiewicza. Całość jest 
usytuowano na styku z rzeką Wieprzówką159. 

W ostatnich latach przeprowadzono remonty wielu obiektów wzdłuż ulicy Krakowskiej, 
która tworzy główną tranzytową arterię miasta. Nie zawsze jednak ostateczny wyraz 
wizualny uległ poprawie.160 Dobór materiałów, czy zwłaszcza stosowanej kolorystyki jest          
w dużej mierze przypadkowy. Dodatkowo nadmiar przypadkowo usytuowanych reklam psuje 
estetykę. 

Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja wykorzystania walorów środowiska 
przyrodniczego. Obszary zielone są fragmentaryczne i w większości niezagospodarowanie. 
Wyjątkiem, jest wymieniony wcześniej park miejski. Jest on właściwie jedynym terenem 
zieleni urządzonej w mieście. Nie jest on powiązany z obszarami nadrzecznymi żadnym 
dojściem pieszym lub pieszo-rowerowym, któremu towarzyszyła by zieleń komponowana. 
Zieleń w mieście wypełnia trudniejsze do zagospodarowania bądź niezagospodarowanych 
jego fragmentów. Dzieje się to w wyniku oddziaływania procesów biologicznych w terenach 
otaczających np. cieki wodne lub w wyniku naturalnej sukcesji zieleni na tereny zaniedbane. 

Sytuacja jest o tyle niekorzystna, że rzeka Wieprzówka posiada znaczne walory 
przyrodnicze. Mowa tutaj o licznych gatunkach fauny i flory161. Do najważniejszych należą 
fragmenty lasu łęgowego w którym rośnie olsza czarna, jesion wyniosły czy topole (zarówno 
czarna jak i biała). W tym rozbudowanym ekosystemie gniazdują liczne gatunki ptaków162        
i ryb. W wyniku nierozważnego kształtowania przebiegu rzeki nastąpiły jednak istotne 
zmiany163. 

                                                           
158 Pierwsze wzmianki o zamku pojawiają się w oficjalnych dokumentach już w roku 1761. Nazwa 
bierze się od rodziny Bobrowskich, którzy rozbudowali obiekt o dwa skrzydła. 
159 Rzeka ta w 2013 roku zdobyła tytuł "Rzeki Roku". Jest to konkurs mający popularyzować działania 
społeczne związane z zachowaniem walorów środowiska przyrodniczego. W edycji tej rzeka 
Wieprzówka pokonała znacznie większą i lepiej znaną Biebrzę (http://www.tvn24.pl/krakow,50/mala-
wieprzowka-pokonala-wielka-biebrze,358808.html) 
160 Podobnie jak w znaczącej większości przypadków w Polsce, tak i w tym przypadku przestrzenie 
publiczne są wypełnione znacznymi ilościami reklam. Nie tylko nie poprawiają one walorów 
wizualnych przestrzeni, ale i prowadzą do zatracenia charakteru historycznej zabudowy. 
161 J. Zieliński,  Do źródeł... op. cit., s. 13-18 
162 Są to między innymi kosy, kwiczoły, dzięcioły (duży oraz zielony), pluszcze a także zimorodki.          
J. Zieliński, Do źródeł... op. cit., s. 16 
163 "Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w rzece roiło się od ryb i raków. W naturalnie uregulowanym korycie 
(drewniane progi i faszyna na brzegach), mimo że poniżej Andrychowa rzeka była zanieczyszczana 
przez odprowadzane ścieki z zakładów przemysłowych i źle oczyszczone ścieki komunalne, żyło ich 
tak dużo, że gdy wysychała - w sadzawkach było od nich aż gęsto. (...) Dziś betonowa zabudowa 
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Fot. 89 Andrychów - 
Wieprzówka w terenach 
przemysłowych. (foto: autor) 

Pomimo sąsiedztwa zakładów 
produkcyjnych, rzeka 
zachowała swój naturalny 
charakter. Brakuje jednak 
urządzenia terenu, które 
umożliwiłoby zbliżenie się do 
lustra wody.   

 

 
Fot. 90 Andrychów - centrum 
miasta w sąsiedztwie rzeki. 
(foto: autor) 

Pałac Bobrowskich jest jednym 
z najważniejszych zabytków w 
Andrychowie. W tle widoczna 
jest wieża kościoła pw. Św. 
Macieja Apostoła. Teren ten 
stanowi główny obszar 
parkowy w mieście.   

 

 
Fot. 91 Andrychów - centrum 
miasta w sąsiedztwie rzeki. 
(foto: autor) 

Płyta rynku została w całości 
wybrukowana. Zieleń znajduje 
się wyłącznie na jej obrzeżach. 
Pomimo położenia                    
w niewielkiej odległości od 
rzeki, przestrzeń ta nie 
posiada wyraźnego połączenia 
z terenami zlokalizowanymi 
nad rzeką. 

  

                                                                                                                                                                                     
rzeki, ciągłe mącenie jej wody przez pobór żwiru czy prace regulacyjne, uniemożliwiają rybom oraz 
innym organizmom rozmnażanie i prawidłowy rozwój.", J. Zieliński, Do źródeł... op. cit., s. 18 
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Analiza kompozycyjno-estetyczna terenów przywodnych miasta 

 
 

 
Rysunek 27 Analiza kompozycyjno-estetyczna terenów miejskich. (opr. autor) 

Miasto posiada stosunkowo dobrze zdefiniowany i klarowny układ głównych osi 
kompozycyjnych. Na obszarze zurbanizowanym dominantami wysokościowymi  są wieża 
kościoła św. Macieja Apostoła w centrum miasta oraz wieża na terenie elektrociepłowni, 
która znajduje się na zachodnim brzegu rzeki. Występuje jednak znaczna dysproporcja 
gabarytów zabudowy na prawym i lewym brzegu rzeki Wieprzówki. Wynika to przede 
wszystkim z odmiennego charakteru zabudowy. Obszary o największym potencjale 
wizualnym są wyraźnie skupione wzdłuż terenów nadrzecznych oraz w centralnie położonej 
części miasta. Obszary o funkcji produkcyjnej są przeważnie mocno zaniedbane. 
Podejmowane na tych obszarach działania nie poprawiają wystarczająco jakości przestrzeni 
miasta. Ciągi widokowe posiadają potencjał i możliwości, które nie są wykorzystane              
w danych lokalizacjach.  
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 Sposób urządzenia terenu wokół rzeki na jej zachodnim brzegu nie sprzyja 
wydobyciu i podkreśleniu panoramy miasta historycznego. Przedpole historycznej zabudowy 
jest słabo zagospodarowane i urządzone od strony rzeki. 

 Na wschodnim brzegu Wieprzówki zaniedbane budynki oraz bliskie sąsiedztwo 
komunikacji kołowej przekładała się na niskie walory wizualne. Elementy te sąsiadują            
z zielenią wysoką, która towarzyszy rzece. Zieleń ta w dużej mierze ogranicza powiązania 
widokowe obu brzegów. Panorama miasta jest najlepiej widoczna ze wzniesienia na 
zachodnim brzegu rzeki. 
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Analiza współczesnego wykorzystania terenów poprzemysłowych oraz powojskowych 
w otoczeniu rzeki. 

Andrychów jest przykładem, gdzie zabudowa wielko powierzchniowymi obiektami 
usługowymi oraz przemysłowymi wnika głęboko w strukturę miasta. Jej istnienie w tym 
miejscu jest związane z uwarunkowaniami historycznymi. Przemysł tkacki164 stał się jednym 
z czynników, które doprowadziły do rozwoju osady, która następnie została przekształcona w 
miasto. Jednak przemiany, które nastąpiły w XX wieku, przyczyniły się do wyparcia produkcji 
prywatnej realizowanej przez niewielkie zakłady produkcyjne, na rzecz produkcji masowej. 
Fabryki i ich magazyny zajęły znaczne połacie terenu, zwłaszcza po zachodniej stronie 
miasta.  

Tereny przemysłowe i poprzemysłowe w Andrychowie należy rozpatrywać jako 
całość. Z uwagi na uwarunkowania historyczne miasta, przemysł był czynnikiem, który 
wpłynął na jego rozwój i doprowadził do lokacji miasta. Jak już wcześniej wspomniano, 
przemiany dokonane w XX wieku zmieniły relacje przestrzenne istniejących wcześniej 
indywidualnych zakładów produkcyjnych na rzecz dużych fabryk165. Rozwój obszarów 
przemysłowych dokonał się w czasach PRL, stąd terenochłonny charakter zakładów.   

W trakcie rozwoju miasta, zabudowa mieszkaniowa otaczała coraz ciaśniej tereny 
produkcyjne, aż w końcu zostały one włączone w główną strukturę miasta. Z tego względu 
są połączone z głównymi ciągami komunikacyjnymi (jak na przykład ulica Krakowska), ale 
jednocześnie znalazły się w bezpośrednim sąsiedztwie historycznej tkanki miejskiej. 
Elementem znajdującym się pomiędzy nimi jest przepływająca przez miasto rzeka 
Wieprzówka. Tereny produkcji są rozmieszczone wzdłuż praktycznie całego przebiegu rzeki 
przez tereny zurbanizowane. 

Obiekty przemysłowe przeważnie przedstawiają oszczędną w detal formę, a ich 
elewacje nie są unowocześniane (najczęściej nie są również remontowane). Prowadzi to do 
pogorszenia sie stanu technicznego obiektów, i do obniżenia walorów estetycznych obszaru 
na którym się znajdują.  

Abstrahując od wyglądu stojących na terenie obiektów, trzeba również zwrócić uwagę 
na sposób zagospodarowania ich otoczenia. Najczęściej są to nawierzchnie asfaltowe lub        
z kostki, które nie były remontowane od czasu budowy fabryki. Na terenach użytkowanych 
mniej intensywnie nastąpiła już częściowa naturalna sukcesja roślin, która spowodowała, że 
nie jest to teren ani w pełni biologicznie czynny, ani też utwardzony, z którego można 
skorzystać. Walory wizualne wspomnianych nawierzchni są przeciętne. Pod wieloma 
względami obszary te są reliktami minionej epoki, których rozwój znacznie odstaje od 
obecnie obowiązujących standardów. 

  Brak ławek, koszy na śmieci oraz często chodników sugeruje, że powinniśmy 
poruszać się tutaj samochodem. Kwestia związane z parkowaniem samochodów rozwiązane 
są poprzez wprowadzenie dużych parkingów prawie bez udziału zieleni, co powoduje przede 

                                                           
164 "Wieprzówka i jej dopływy były czyste, koryta miały urozmaicone, pełne głębin i przybrzeżnych 
zakamarków. Woda była w nich miękka i doskonale nadawała się dla celów przemysłowych. Docenili 
to producenci płótna lnianego, słynnych obrusów i drelichów, a szczególnie farbiarze", J. Zieliński, Do 
źródeł... op. cit., s. 4. 
165 Jak np.: Andrychowskie Zakładyów Przemysłu Bawełnianego, Wytwórnia Silników 
Wysokoprężnych i Andrychowska Fabryka Maszyn. 
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wszystkim wzrost natężenia ruchu kołowego we fragmencie miasta zlokalizowanego               
w niewielkiej odległości od historycznego centrum166. Wprowadzenie dużej ilości 
samochodów do centrum miasta, oraz rozbudowa układu komunikacyjnego posiadającego 
liczne podłączania, doprowadza do tworzenia się korków. Liczne wjazdy, przejścia dla 
pieszych oraz sygnalizacje świetlne wymuszają niską przepustowość. Pomimo 
nieskomplikowanego kształtu głównego układu komunikacyjnego, nie jest on w stanie 
odpowiednio obsłużyć całego obszaru. Podjęto pewne próby stworzenia systemu obwodnic, 
które jednak w żaden sposób nie przełożyły się na poprawę warunków dla ruchu kołowego. 
O ile sposób integrowania w spójną całość ciągów komunikacyjnych o zróżnicowanym 
przeznaczeniu jest ideą dobrą, o tyle sam sposób w jaki rozplanowano jego podłączenie 
wydaje się być zupełnie przypadkowy. Szeroko zakrojone plany modernizacji układu 
komunikacyjnego obejmują również północną część miasta. Wydaje się jednak, że 
rozbudowa niektórych fragmentów nie dokona się jeszcze przez długi czas - zwłaszcza 
biorąc pod uwagę, że dokument MPZP w którym znajdują się pierwsze zapiski dotyczące 
przebudowy sieci komunikacyjnej, został opublikowany w roku 2006. Od tego czasu minęło 
już jedenaście lat, natomiast przekształcenia są wciąż dalekie od zakładanych. 

W Andrychowie od 2007 roku działa Specjalna Strefa Ekonomiczna167 (SSE)             
o łącznej powierzchni blisko 140 ha. Znajduje się ona na terenach produkcyjnych, 
zlokalizowanych na zachodnim brzegu rzeki. W roku 2017 podjęto działania, dzięki którym 
obszar strefy zostanie powiększony. Docelowo planowane jest zrealizowanie kilku nowych 
zakładów produkcyjnych, mających zapewnić co najmniej pół tysiąca miejsc pracy. Tereny 
wojskowe bądź powojskowe na obszarze miasta nie występują. 

  

                                                           
166 Wraz z rynkiem i parkiem miejskim. 
167 Specjalna Strefa Ekonomiczna w Andrychowie działa na zasadach podstrefy Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego. Została ona utworzona 19 lutego 2007 roku. 
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Fot. 92 Andrychów - adaptacja 
obiektów poprzemysłowych. 
(foto: autor) 

Liczne budynki są w ostatnich 
latach adaptowane na funkcje 
handlowe. Położone są one      
w bezpośrednim sąsiedztwie 
rzeki. 

 

 
Fot. 93 Andrychów - adaptacja 
obiektów poprzemysłowych. 
(foto: autor) 

Wiele z tych budynków 
znajduje się nad rzeką. 
Obecni właściciele lub 
najemcy nie podejmują 
działań mających na celu 
poprawę wizerunku tych 
budynków. 

  

 

 
Fot. 94 Andrychów - budynki o 
funkcji produkcyjnej. (foto: 
autor) 

Zlokalizowane nad rzeką 
obiekty poprzemysłowe 
prezentują się nieatrakcyjnie. 
W tle widoczna wieża                 
i budynek Elektrociepłowni 
Andrychów. 
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Fot. 95 Andrychów - budynki o 
funkcji produkcyjnej. (foto: 
autor) 

Pomimo istnienia                       
w Andrychowie rozległych 
terenów produkcyjnych oraz 
utworzenia specjalnej strefy 
ekonomicznej, tereny te 
wyglądają jak gdyby były 
dopiero urządzane.  

 

 
Fot. 96 Andrychów - budynki o 
funkcji produkcyjnej. (foto: 
autor) 

Pomimo położenia większości 
obszarów  o funkcji 
produkcyjnej w poliżu rzeki, 
nie są one zagospodarowane 
w należyty sposób. Teren 
otaczający budynki jest 
zaniedbany oraz brakuje             
w nim elementów, które 
mogłyby zachęcać pieszych do 
odwiedzenia tych miejsc.  

 

 
Fot. 97 Andrychów - budynki o 
funkcji produkcyjnej. (foto: 
autor) 

Zakład produkcji pojazdów 
specjalnych oraz naczep 
(Zasław TSS) w swoich 
materiałach promocyjnych 
chwali się najnowocześniejszą 
halą montażową w Polsce. 
Pomimo to, z zewnątrz obiekty 
zakładu wyglądają na 
zdewastowane.  
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Analiza materiałów planistycznych 

 

 
Rysunek 28 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta Andrychów. (www.andrychow.eu) 
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Rysunek 29 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu centrum miasta Andrychów. (www.andrychow.eu) 
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 Załącznik graficzny Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
prezentuje tereny otwarte, które nie są zintegrowane. Niezależnie od stopnia urządzenia, 
tworzą one przypadkową mozaikę obszarów.  

W zapisach MPZP znajduje się wiele zapisów odnoszących się do terenów 
nadwodnych, jakkolwiek docelowa funkcja prawdopodobnie nie zostanie zrealizowana. 
Jednym z takich rejonów są znajdujące się nad rzeką tereny A14.1 oraz A14.2168, dla których 
przewidziano oznaczenie ZP2169. Zostały one określone jako tereny zieleni nieurządzonej, 
podczas gdy sporą część tego terenu już dawno zajęto pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. Co więcej - tereny te leżą na styku z rzeką Wieprzówką. Wydaje się, że 
realizacja założeń planu będzie trudna do przeprowadzenia nawet w trakcie 
długookresowych działań. 

Utrzymany zostaje zapis dla terenu A5.3/2170 o przeznaczeniu ZD (ogródki 
działkowe)171. Obszar ten znajduje się pomiędzy terenami zabudowy techniczno-
produkcyjnej przemysłu ciężkiego (P2). Na przeciwległym brzegu najstarszej części miasta, 
wzdłuż osi wschód - zachód, znajdują się obszary przemysłowe wraz z terenami 
infrastruktury technicznej elektroenergetyki (TIE). Nie występuje dążenie do przeniesienia 
produkcji na inne tereny po to, by miejsce uprzednio zajmowane transformować w np. nową 
przestrzeń publiczną. Prawdopodobnie wynika to z braku środków na tego typu inwestycje. 

W dokumencie planu pominięto dążenie do zintegrowania fragmentów zieleni             
w system miejskich przestrzeni publicznych. Tereny te są autonomicznymi enklawami, które 
nie są powiązane z otoczeniem. 

Podobnie wygląda zagospodarowanie brzegów rzeki na północ od mostu 
znajdującego się w ciągu ulicy Krakowskiej172. W tym miejscu jest krótki odcinek 
umocnionego nabrzeża, który rozszerza się w kierunku północnym, tworząc obszar o sporej 
szerokości, który w planie zostaje przeznaczony pod "tereny zieleni lasów" oraz "tereny 
zieleni nieurządzonej".  

Utrudnieniem obecnej sytuacji jest zapis w planie mówiący o prowadzeniu wzdłuż 
rzeki komunikacji kołowej. Jest to utrzymanie oraz rozwój istniejącej w tym miejscu ulicy 
Szewskiej173. Dzięki temu, że obsługuje ona działki jedynie po jednej stronie, potencjał drogi 
nie jest w pełni wykorzystywany. Sama ulica również położona jest w niewielkiej odległości 

                                                           
168 A14.1 oraz A14.2 oznaczają rozległe tereny na południu miasta. Są one położone w sporej 
odległości od centrum, poza linią kolejową obiegającą Andrychów od południa. 
169 Przeznaczeniem podstawowym są tereny zieleni nieurządzonej, natomiast dopuszczalne funkcje 
to: tereny ogródków działkowych, tereny zieleni urządzonej, tereny wód powierzchniowych płynących, 
tereny komunikacji dróg publicznych pieszych - "Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Części Gminy Andrychów W Zakresie Parceli Położonych w Andrychowie" z 2006 r. z późniejszymi 
zmianami, §65, str. 29. 
170 Jest to obszar zlokalizowany w centrum obszarów o funkcji produkcyjnej oraz usługowej. 
171 ZD to tereny ogródków działkowych wraz z budynkami pomocniczymi. Miałyby się tutaj znaleźć 
także ścieżki piesze i rowerowe, place zabaw jak i infrastruktura techniczna. 
172 Ulica Krakowska stanowi główną arterię komunikacyjną w mieście na kierunku wschód-zachód. 
173 Ulica Szewska ciągnie się wzdłuż rzeki Wieprzówki (na jej wschodnim brzegu) od centrum             
w kierunku północnym. Rozpoczyna się ona przy głównym moście łączącym obie strony miasta. 
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od rzeki, co powoduje ograniczenie rozwoju pod kątem lokalizowania w tym miejscu 
przestrzeni publicznych oraz wprowadzenie ruchu kołowego w tereny nadwodne. 

Zachodni brzeg Wieprzówki zajmują głównie tereny zabudowy techniczno-
produkcyjnej i usług przemysłowych (oznaczone jako P3) oraz tereny przetwarzania                
i utylizacji odpadów (zaznaczone jako TO2). Argumentem przemawiającym za wyborem 
innej lokalizacji dla tego typu funkcji, jest położenie około ich połowy w strefie 
bezpośredniego zagrożenia powodzią (SZP). Na terenie zagrożonym zalaniem znajduje się 
także oczyszczalnia ścieków wraz z własną strefą ochrony sanitarnej (oznaczoną jako 
STO1). 

Na rysunku MPZP zaznaczone zostały także strefy ochrony przyrody. Pierwszą z nich 
jest strefa ochrony Otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Małego (posiadająca symbol 
OP2), która obejmuje swym zasięgiem południowo-wschodnią część miasta. Na tym 
obszarze nie wytyczono tras prowadzących w tereny rekreacyjne. Z uwagi na rozproszoną 
zabudowę jednorodzinną trudne jest wytworzenie koncentracji zabudowy i usług, które 
doprowadziłoby do sytuacji, w której obecny teren stałby się parkiem miejskim. W strefie tej 
leży także nowo wyznaczony obszar proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
parku miejskiego "Pańska Góra (OP5), który również obejmuje swym zasięgiem tereny         
o funkcji mieszkaniowej.   
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Podsumowanie 

W Andrychowie rzeka jest słabo wyeksponowana w przestrzeni miasta. System 
umocnień przeciwpowodziowych doprowadził do dewastacji środowiska przyrodniczego oraz 
pogorszenia walorów wizualnych. Wysokie obmurowania utrudniają dostęp do cieku 
wodnego. Sytuację pogarsza dodatkowo prowadzona wzdłuż Wieprzówki komunikacja 
kołowa. Rzeka nie jest wykorzystana jako element mogący budować wizerunek miasta.  Nie 
pełni ona roli elementu, którego zadaniem byłoby spajanie funkcji umieszczonych po jej obu 
stronach. Brakuje mostów i kładek, które łączyłyby oba brzegi w zintegrowany system 
przestrzeni publicznych. Przez rzekę przedostać można się za pomocą jednego z trzech 
mostów. Główną przeprawę stanowi budowla położona w ciągu głównej arterii tranzytowej, 
którą stanowi ulica Krakowska. Pozostałe konstrukcje położone są na północ (w odległości 
660 metrów) oraz na południe (580 metrów). We wszystkich przypadkach komunikacja 
kołowa towarzyszy komunikacji pieszej. Brak jest oddzielnych połączeń obu brzegów za 
pomocą kładek pieszo-rowerowych. 

Znaczną dysproporcję funkcjonalną wykazują obszary znajdujące się na 
poszczególnych brzegach. Zlokalizowane po zachodniej strony rozległe obszary o funkcji 
przemysłowej nie są przystosowane dla ruchu pieszego. Nie posiadają także stosownego 
wyposażenia. Nie odnajdziemy tutaj przestrzeni publicznych.174 Na wschodnim brzegu 
przeważa zróżnicowana zabudowa mieszkaniowa.  

Niekorzystny stan prawdopodobnie utrzyma się jeszcze przez dłuższy czas pomimo 
zmian jakie wnosi MPZP. Rozproszenie zabudowy do którego dopuszczono, utrudni              
w przyszłości wiele działań, które zapisano w dokumencie planu. Do rozwiązania z 
pewnością pozostanie także istnienie o niskiej wartości w istotnych z punktu widzenia miasta 
lokalizacji. 

 

  

                                                           
174 W obszarach o funkcji produkcyjnej brak jest terenów oraz obiektów, które mogłyby zachęcić ludzi 
do podróżowania w te miejsca pieszo. 
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b) Polski Cieszyn 
Ogólna charakterystyka miasta 

Liczba mieszkańców 35173175 

 
Rysunek 30 Schemat struktury przestrzennej Cieszyna. 
(opr. Autor) 

Powierzchnia miasta 28,61km2 

Gęstość zaludnienia 1262/km2 

Długość styku śródmieścia 
miasta z rzeką 

7,12km 

 

Kalendarium historyczne176: 

 X wiek – powstanie grodu mającego bronić południowej granicy państwa polskiego. 
 1290 - stolica samodzielnego Księstwa Cieszyńskiego. 
 1374 – uzyskanie praw miejskich oraz przebudowa zamku drewnianego na murowany 

przez Przemysława I Noszaka. 
 1496 – przeniesienie rynku do obecnej lokalizacji przez Kazimierza II. 
 1775 – budowa drogi łączącej Wiedeń i Wilno, przez Bielsko i Cieszyn. Stałe połączenie 

pocztowe tych miast. 
 1779 – założenie manufaktury tekstylnej na tzw. Saskiej Kępie. 
 1846 – powstanie nowego browaru w Cieszynie - fundacja arcyksięcia Karola Ludwika 

Habsburga. 
 1847 – objęcie panowania przez Albrechta Fryderyka Rudolfa Habsburga. Rozwój 

przemysłu (przędzalnie lnu, tkalnie, młyny, kopalnie, tartak, rafinerie spirytusu i tłocznie 
oleju).177 

 1920 – podział Cieszyna na dwie części: Polską i Czechosłowacką w wyniku decyzji 
Rady Ambasadorów. Granica na rzece Olzie. 

 po 1945 roku – miasto wciąż podzielone jest granicą państwa. Następuje spadek 
dynamiki rozwoju w stosunku do okresu poprzedniego. Nadal funkcjonują zakłady 
produkcyjne178.  

 Miasto traci znaczenie administracyjne na korzyść Bielska Białej.  

                                                           
175 Dane na rok 2016 
176 Sporządzone na podstawie danych zawartych w dziale "Historia i tradycja" w oficjalnym serwisie 
informacyjnym miasta Cieszyn (http://www.cieszyn.pl) 
177 W tym czasie produkowano w także znane całej monarchii oraz eksportowane na Bliski Wschód 
„Teschner erzherzogliche Butter" (Cieszyńskie Masło Arcyksiążęce). Browar w Cieszynie był jednym   
z największych w Austrii. 
178 Takie jak: „Olza”, „Celma”, „Polifarb Cieszyn”, „FACH”, „Cefana”, „Polwid”, „Termika”, „Zampol”. 
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Analiza kształtowania i zagospodarowania terenów nadrzecznych 
Przez miasto przepływają rzeki Olza, Bobrówka (wraz z bogatą siecią strug i potoków 

stanowiących jej dopływy), Młynówka oraz potok Puńcówka179. Olza przepływając z północy 
na południe, stanowi jednocześnie zachodnią granicę miasta znajdującego się na terytorium 
Polski. Bobrówka na przeważającym odcinku płynie ze wschodu na zachód, po czym łączy 
się z Olzą. Zagospodarowanie otoczenia cieków wodnych jest utrudnione przez często 
prowadzoną wzdłuż nich komunikację kolejową. Wiodącą funkcją terenów nadrzecznych 
znajdujących się na północy Cieszyn, jest produkcja. Istniejący układ komunikacyjny             
w bezpośrednim sąsiedztwie głównych cieków wodnych sprawia, że dostępność do lustra 
wody jest w znacznym stopniu utrudniona na przeważającym odcinku styku miasta z rzeką. 
Wiele dróg i ścieżek w tym rejonie przebiega pomiędzy budynkami magazynów, bądź 
pomiędzy ogrodzeniami. Z tego względu teren ten jest mało atrakcyjny. Podobny stan 
prezentuje znaczna część ulic nad Bobrówką. Dostęp do rzeki jest znacząco utrudniony 
poprzez przebiegające wzdłuż niej torowisko. Samo koryto rzeki nie jest w żaden sposób 
udostępniane, a liczne umocnienia przeciwpowodziowe powodują trudności w dostępie do 
lustra wody. Towarzysząca rzece zieleń nie jest zagospodarowana. Znajdują się tutaj ulice 
Dojazdowa oraz Czarny Chodnik180. Niskiej jakości nawierzchnie, budynki nadające się 
wyłącznie do remontu czy liczne parkingi nie zachęcają pieszych do odwiedzania miejsc, 
które powinny być wizytówką miasta. Są one położone nie tylko w sąsiedztwie centrum, ale 
też w bezpośredniej bliskości dworca kolejowego. Te i podobne tereny są elementami 
łączącymi obszary nadwodne z historyczną tkanką urbanistyczną.  

Brzeg Olzy w znacznym stopniu zachował naturalny charakter koryta rzeki,                 
a umocnienia przeciwpowodziowe zastosowano jedynie w miejscach tego faktycznie 
wymagających. Na pozostałych fragmentach umocnień nie ma, bądź są one na tyle 
subtelne, że nie dominują w przestrzeni. Dzięki takiemu kształtowania nabrzeża, istnieje 
możliwość zbliżenia się do lustra wody. Brzegi poprzez zachowanie swojego naturalnego 
charakteru prezentują się jako atrakcyjna forma zieleni miejskiej. Jest to także jeden             
z bardziej prawidłowych przykładów zagospodarowania terenów nadrzecznych wśród 
analizowanych miast Polski południowej, gdyż pomimo granicy, koryto rzeczne jest 
kształtowane zgodnie z zapisami Prawa Wodnego. W tym przypadku zachowano                  
w znacznym stopniu nie tylko istniejącą biocenozę, ale także ukształtowanie terenu. Nad 
rzeką zrealizowano zarówno ciągi piesze jak i ścieżki rowerowe. Niestety nie zostały one 
doprowadzone do centrum miasta, pomimo położenia ich w bliskim jego sąsiedztwie. Sieć 
tras rowerowych i pieszych kontynuuje i uzupełnia układ komunikacyjny miasta, służąc 
udostępnieniu terenów sąsiadujących z Cieszynem.  

Przez miasto przepływa także potok Młynówka, w dużym stopniu równolegle do 
koryta Olzy oraz ulicy Przykopa181. Nadano mu na znacznym odcinku charakter betonowej 
rynny, którą co pewien czas wspomagają przepusty wykonane z rur o dużej średnicy. Na 
pozostałych odcinkach jest to rów zabezpieczony barierą, który porasta bujna dzika 
roślinność. Z uwagi na powyższe uwarunkowania, dostęp do lustra wody jest niemożliwy,          

                                                           
179 Stanowi on prawostronny dopływ Olzy. Ma długość około 12 kilometrów. 
180 Ulice te (Dojazdowa oraz Czarny Chodnik) znajdują się pa północ od historycznego centrum 
miasta. Są one położone w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 
181 Ulica Przykopa przebiega równolegle do koryta Olzy. Znajduje się ona po południowej stronie 
historycznego centrum Cieszyna. 
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a jego forma jest nieatrakcyjna. Ulica Przykopa bywa także nazywana „Cieszyńską 
Wenecją”. Najprawdopodobniej określenie to przyjęło się ze względu na odmienny charakter 
zabudowy położonej bezpośrednio nad ciekiem wodnym, aniżeli ze względu na wartości 
estetyczne zabudowy. 
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Fot. 98 Cieszyn - rzeka 
Bobrówka. (foto: autor) 

Zachowała ona na 
przeważającym odcinku 
naturalny charakter koryta 
rzecznego. Brakuje jednak 
możliwości zliżenia się do 
lustra wody. W tle widoczne 
obiekty trwającej przebudowy 
nowego dworca kolejowego 
przy ulicy Feliksa Hajduka. 
Obszar ten znajduje się 
pomiędzy historycznym 
centrum, a obszarem 
zajmowanym przez markety.  

 

 
Fot. 99 Cieszyn - rzeka 
Bobrówka. (foto: autor) 

Widoczny most to konstrukcja 
położona w ciągu ulicy 
Krakowskiej, która jest 
głównym traktem 
komunikacyjnym w tym 
obszarze. Rzeka jest tutaj 
słabo wyeksponowana w 
przestrzeni miasta, a rzeka 
płynie wzdłuż betonowych 
umocnień.  

 

 
Fot. 100 Cieszyn - kanały. 
(foto: autor) 

Często nie ma możliwości 
podejścia do kanałów,               
a walory wizualne sprawiają, 
że są to elementy negatywnie 
wpływające na postrzeganie 
miasta.  
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Fot. 101 Cieszyn- rzeka Olza. 
(foto: autor) 

Na przeważającym odcinku 
zachowała naturalną zieleń na 
obu brzegach. Wprowadzone 
umocnienia pojawiają się na 
wymagających tego odcinkach 
oraz mają niewielką wysokość, 
która sprawia, że nie dominują 
one widokowo. Wzdłuż Olzy 
prowadzone są ciągi 
spacerowe, z których 
roztaczają się atrakcyjne 
widoki.  

 

 
Fot. 102 Cieszyn - rzeka Olza. 
(foto: autor) 

Most kolejowy znajduje się 
wśród terenów 
poprzemysłowych oraz             
w niewielkiej odległości od 
ważnych zabytków Cieszyna. 
Jego forma nie dominuje w 
przestrzeni, a otoczenie nie 
zostało przekształcone            
w znaczący sposób.  

 

 
Fot. 103 Cieszyn - Młynówka 
zwana "Cieszyńską Wenecją". 
(foto: autor) 

Przykład pozornie 
interesującego wykorzystania 
wody w mieście. Brak 
możliwości zejścia do lustra 
wody oraz obudowanie cieku 
betonowymi murami sprawia, 
że nie jest to pozytywny 
przykład zagospodarowania 
otoczenia cieku wodnego.  
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Analiza funkcjonalna terenów przywodnych miasta 

 
 

 
Rysunek 31 Analiza funkcjonalna. (opr. autor) 

Wyraźne przemieszanie obiektów przemysłowych i magazynowych z pozostałymi 
elementami tkanki miejskiej, to cecha charakterystyczna dla Cieszyna. Taka sytuacja 
utrzymuje się na przeważającym obszarze miasta. Istotny jest także sposób rozmieszczenia 
terenów produkcyjnych - pomimo tego, że na drugim brzegu Olzy, w obszarze Republiki 
Czeskiej istnieje druga część miasta, nie przeszkodziło to w lokowaniu strefy przemysłu nad 
samym brzegiem rzeki. Widoczne jest także bliskie sąsiedztwo głównych cieków wodnych 
oraz licznych usług komercyjnych. Dzięki temu markety znalazły się w niewielkiej odległości 
od historycznego centrum miasta oraz jego najważniejszych zabytków. Dostęp do terenów 
nadwodnych jak i samego lustra wody często jest ograniczony dzięki prowadzeniu w ich 
sąsiedztwie tras kolejowych. 
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Analiza pieszej dostępności terenów przywodnych miasta 

 
 

 
Rysunek 32 Analiza dostępności terenów miejskich - z perspektywy pieszego. (opr. autor) 

Z perspektywy dostępności terenów nadwodnych dla ruchu pieszego i rowerowego, 
najbardziej korzystną częścią miasta jest w przeważającej części historyczne centrum. 
Pomimo to, dostęp do lustra wody bywa często uniemożliwiony. Główne ciągi komunikacji 
kołowej są prowadzone w pewnym oddaleniu od najstarszego fragmentu zabudowy, co 
wynika z uwarunkowań topograficznych. Stosunkowo korzystne prowadzenie komunikacji 
kolejowej nie przekłada się jednak na odpowiednio dużą dostępność wielu terenów, gdyż 
miejsca te są często zaniedbane i słabo skomunikowane z resztą otoczenia. Wciąż 
zachowują także swój mało atrakcyjny poprzemysłowy charakter. Widoczne są rozległe 
parkingi samochodowe w pobliżu centrum miasta. W centralnej części miasta, zostały 
przerzucone cztery połączenia mostowe przez rzekę Bobrówkę, natomiast na rzece Olzie 
znajdują się trzy mosty. W przypadku Bobrówki są oddalone od siebie o 0,04km, 0,8km          
i 1km, natomiast w przypadku Olzy jest to 2,15km oraz 0,8km. W południowej strefie miasta 
znajduje się także połączenie pieszo-rowerowe, które łączy kąpielisko miejskie po polskiej 
stronie, wraz ze strefą dworca kolejowego znajdującego się na terenie Czech. W odległości 
ok 650 metrów na północny zachód od zamku, znajduje się również most kolejowy. 
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Analiza walorów kulturowych oraz walorów środowiska przyrodniczego 
 Z uwagi na bogatą historię miasta, Cieszyn posiada liczne zabytki, które zalicza się 
do najważniejszych w tym regionie. Większość z nich zlokalizowana jest w obszarze 
historycznego centrum, które położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 
nadrzecznych. Na Górze Zamkowej znajduje zaliczana do najważniejszych i najstarszych 
zabytków budownictwa w Polsce, rotunda św. Mikołaja182. W samym mieście występują 
liczne zabytkowe obiekty sakralne. Jednym z najstarszych jest kościół św. Marii 
Magdaleny183. Do istotnych zabytków należy także kościół św. Jerzego184  znajdujący się        
w sąsiedztwie rzeki Bobrówki. Tu także znajduje się jedno z największych założeń 
sakralnych w mieście - zespół klasztorny sióstr Elżbietanek185.  

 Do znaczących wartości kulturowych zalicza się bez wątpienia cieszyńska starówka 
wraz z licznymi kamienicami - także tymi położonymi przy Rynku. Wciąż działające Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego jest najstarszym muzeum publicznym w Polsce, oraz jednym                
z najstarszych w Europie-Środkowej186. Cieszyn jest znany w dużej mierze za sprawą 
działającego do dziś Brackiego Browaru Zamkowego187.  

 Na terenie miasta Cieszyn znajduje się obecnie 38 pomników przyrody. Do 
znaczących wartości środowiska przyrodniczego należą 3 rezerwaty przyrody. Dwa 
największe188 z nich znajdują się w południowej części miasta oraz są położone                    
w sąsiedztwie rzeki Olzy oraz potoku Puncówki189. Uroki cieszyńskiej przyrody można 
podziwiać dzięki wytyczonym trasom pieszym w ramach programu „Via Natura”. Ich 
zadaniem jest udostępnienie odwiedzającym zarówno tych bardziej jak i mniej znanych 
fragmentów miasta. 

                                                           
182 Rotunda św. Mikołaja - wykonana z ciosów wapiennych romańska rotunda, zbudowana                 
w przełomie XI i XII wieku. Ostatnie badania wskazują rok 1180 jako właściwi dla jej budowy. Pełniała 
ona rolę zarówno kaplicy zamkowej jak i kościoła grodowego. 
183 Jego powstanie jest datowane na XIII wiek (około 1263 roku). Początkowo była to budowla 
romańska, będąca świątynią klasztorną zakonu Dominikanów. 
184 Z przełomu XIII i XIV wieku. Był on pierwotnie kaplicą przy przytułku - następnie został on 
przemianowany na kościół szpitalny. 
185 Pierwszy klasztor w tej lokalizacji powstał w XVIII wieku, jednak spłonął on w czasie pożaru, który 
miał miejsce w roku 1789 (pożar pochłonął wtedy wiele obiektów). Istniejącą obecnie zabudowę 
wzniesiono w latach 1900-1903 zgodnie z projektem Jana Mullera. 
186 Muzeum mieści się w dawnym pałacu Larischów, który został zrealizowany już po wielkim pożarze 
Cieszyna. Obecnie jest to dwupiętrowy obiekt posiadający trzy skrzydła. Utrzymany jest w stylu 
barokowo-klasycystycznym. 
187 Bracki Browar Zamkowy - założony w 1846 roku. Od samego początku miał on produkować przede 
wszystkim piwo typu pilzneńskiego. Produkowane w nim piwo szybko stało się popularne nie tylko         
w obrębie Księstwa Cieszyńskiego, ale wręcz w całej Monarchii Austrowęgierskiej. Browar ten zresztą 
był w ówczesnym czasie jednym z największych w Monarchii. Jego sukces przyczynił się do założenia  
w 1856 roku Browaru Arcyksiążęcego w Żywcu. Obecnie wchodzi on w skład Grupy Żywiec, natomiast 
bezpośrednim właścicielem jest koncern Heineken. 
188 Są to rezerwaty przyrody "Lasek Miejski nad Puńcówką" (utworzony w 1961 roku, powierzchnia 
7,74ha) oraz "Lasek Miejski nad Olzą" (utworzony w 1961 roku, powierzchnia 3,23ha). 
189 Ich priorytetowym celem jest ochrona  cieszynianki wiosennej  oraz lasów grądowych. Można na 
tym terenie spotkać także wiele gatunków fauny np. borsuki i piżmaki, a także rzadkie gatunki ptaków.  
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 Pomimo zawężenia terenów nadrzecznych przez zabudowę oraz komunikację, brzegi  
cieków wodnych porasta bujna zieleń. W wielu miejscach roślinność wnika w strukturę 
zabudowy.  

 

 
Fot. 104 Cieszyn - rzeka Olza. 
(foto: autor) 

Na przeważającym odcinku 
zachowała ona naturalną 
roślinność wzdłuż brzegów. 
Umocnienia nabrzeża 
ograniczone zostały do 
niezbędnego minimum co 
poprawia walory wizualne 
otoczenia. Tereny sąsiadujące 
z rzeką należą do 
najważniejszych miejsc 
związanych z rekreacją            
w mieście.  
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Fot. 105 Cieszyn - dolina rzeki 
Olzy. (foto: autor) 

Wzdłuż ulicy Sportowej 
prowadzącą nad Olzę znajduje 
się liczna grupa drzew. 
Wszystkie one są okazale się 
prezentującymi pomnikami 
przyrody. W tle widoczna jest 
wieża kościół farny pw. 
Najświętszego Serca 
Jezusowego znajdującego się 
po stronie czeskiej. 

 

 
Fot. 106 Cieszyn - koryto 
Bobrówki. (foto: autor) 

Pomiędzy ulicami Liburnia        
a Czarny Chodnik. Pomimo 
położenia w niewielkiej 
odległości od centrum miasta 
oraz obecności terenów 
poprzemysłowych, rzeka 
zachowała swój naturalny 
charakter.  

 

 
Fot. 107 Cieszyn - rzeka 
Bobrówka. (foto: autor) 

Przepływa przez centrum 
miasta oraz główne tereny 
produkcyjne Cieszyna. W tle 
widoczny komin 
elektrociepłowni znajdującej 
się w bezpośrednio nad rzeką. 
Z tego powodu wzdłuż 
Bobrówki prowadzone są 
elementy służące do 
przesyłania energii 
elektrycznej oraz 
ciepłowniczej.  
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Fot. 108 Cieszyn - sąsiedztwo 
rzeki Olzy. (foto: autor) 

Zamek Cieszyński wraz               
z Pałacem Myśliwskim 
Habsburgów stanowią jedne z 
najważniejszych zabytków 
miasta. Są one położone         
w bliskiej odległości od rzeki 
Olzy.  

 

 
Fot. 109 Cieszyn - sąsiedztwo 
rzeki Olzy. (foto: autor) 

Pomimo położenia starówki na 
wzniesieniu, rynek znajduje się 
niecałe 300 metrów od rzeki 
Olzy.  

 

 
Fot. 110 Cieszyn - sąsiedztwo 
rzeki Bobrówki. (foto: autor) 

Kościół Świętej Elżbiety 
znajduje się około 175 metrów 
od rzeki Bobrówki stanowi 
jedną z ważniejszych 
dominant w mieście. Obecnie 
obiekt ten znajduje się 
pomiędzy terenem 
zajmowanym przez markety,  
a targowiskiem miejskim.  
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Analiza kompozycyjno-estetyczna terenów przywodnych miasta 

 
 

 
Rysunek 33 Analiza kompozycyjno-estetyczna terenów miejskich. (opr. autor) 

Pomimo znacznego nasycenia struktury miasta obiektami o funkcji produkcyjnej, w centrum 
miasta udało się zachować jego walory estetyczne. Problemem jest z pewnością stopień 
zaniedbania rozległych terenów przemysłowych (czy też częściowo poprzemysłowych) 
zlokalizowanych nad brzegiem Olzy. Niekorzystny wpływ na wizerunek miasta mają także 
markety handlowe jak i towarzyszące im parkingi zlokalizowane wzdłuż rzeki Bobrówki. 
Podobnie jak w innych miastach, tak i w Cieszynie markety zostały wprowadzone do centrum 
miasta. W tym przypadku znacząco ograniczają one dostęp do terenów nadrzecznych. 
Liczne ciągi widokowe posiadają niewykorzystany potencjał - jest to związane z niskim 
poziomem urządzenia brzegów cieków wodnych. Z uwagi na topografię miasta, dominanty 
widoczne są z wielu lokalizacji. Dominantami są liczne wieże obiektów sakralnych 
(zwłaszcza w obrębie starego miasta oraz wzdłuż rzeki Bobrówki), komin elektrociepłowni 
oraz Wieża Piastowska, która znajduje się na wzgórzu zamkowym. W wielu miejscach 
zaniedbane obiekty poprzemysłowe stanowią przedpole widokowe dla wspomnianych 
dominant. Rzeka Bobrówka nie jest wyeksponowana w strukturze zabudowy. Płynie ona       
w zagłębieniu terenu, które towarzyszy linii kolejowej na kierunku wschód-zachód. 
Korzystniejsza sytuacja ma miejsce wzdłuż Olzy. Rzece towarzyszą ciągi pieszo-rowerowe,  
z których widoczne jest miasto po czeskiej stronie granicy oraz niektóre obiekty (w tym 
dominanty) polskiej po stronie.   
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Analiza współczesnego wykorzystania terenów poprzemysłowych oraz 
powojskowych w otoczeniu rzeki. 
 Industrialny charakter zabudowy dominuje wśród tkanki urbanistycznej. Dużą część 
stanowią obiekty o znacznych gabarytach. Wiele z nich zostało wzniesionych na potrzeby 
intensywnie rozwijającego się przemysłu w okresie PRL, który dziś nie funkcjonuje już tak 
prężnie jak przed laty. Część zabudowań wciąż wykorzystywana jest przez firmy zajmujące 
się produkcją i magazynowaniem towarów. W tej sytuacji utrzymana zostaje dotychczasowa 
funkcja, co przeciwdziała degradacji zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Bliskie 
sąsiedztwo obszarów produkcji z centrum miasta nie jest jednak najkorzystniejszym 
rozwiązaniem dla historycznej tkanki urbanistycznej. W wielu przypadkach właściciele firm 
wykorzystujących wspomniane obiekty poprzemysłowe nie dokładają wystarczających starań 
by utrzymać je na odpowiednim poziomie estetyki. Aspekt ekonomiczny oraz utylitarne 
podejście do architektury skutkuje obniżeniem walorów wizualnych w przestrzeni miasta. 
Liczne zaniedbane obiekty będące mało wartościowymi reliktami przemysłowej przeszłości 
Cieszyna dominują wśród zabudowy.  

 Z uwagi na utrzymanie funkcji produkcyjnej w terenach nadwodnych, wzdłuż koryta 
rzecznego Bobrówki prowadzone są sieci przesyłowe. Są one związane ze znajdującą się 
nieopodal wzgórza zamkowego elektrociepłownią. Wiele obiektów położonych na tym 
obszarze jest zaniedbanych. Ze względu na intensywny rozwój gospodarczy, obiekty te 
znalazły się blisko rzeki, co obecnie utrudnia zagospodarowanie terenów brzegowych na 
inne cele, np. związane z rekreacją. 

 W ostatnich latach podejmowane są próby przekształcania wybranych terenów dla 
funkcji wypoczynkowych. Jednym z przykładów jest realizowany w latach 2007 - 2013 
budynek hali widowiskowo-sportowej190. Położona jest ona u podnóża wzgórza zamkowego 
oraz w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Olzy. Podobne, choć znacznie wolniej zachodzące 
przemiany mają miejsce na południu miasta przy alei Jana Łyska, wzdłuż Olzy. 
Zlokalizowane tam obiekty sportowe są odnawiane - znajduje się tam kąpielisko miejskie 
oraz boisko do piłki nożnej.  

Niekorzystne wydaje się wprowadzanie do centrum (również w tereny nadwodne)  
wielko powierzchniowych obiektów handlowych, które pozornie pozwalają na adaptację 
obiektów poprzemysłowych, jednak przyczyniają się do wypierania ruchu pieszego na rzecz 
transportu kołowego. Sytuacja taka dotyczy terenów wzdłuż rzeki Bobrówki191. Na obszarze 
tym, poza funkcjami takimi jak klasztor i szpital Sióstr Elżbietanek, żłobek, przedszkole oraz 
Park Liburnia, znajdują się liczne obiekty handlowe (Kaufland, Leroy Merlin, Merkury Market) 
oraz produkcyjne (Kraft Food Polska, Elektrometal SA). 

 

  

                                                           
190 Przy ulicy Sportowej. 
191 Tereny te znajdują się w ścisłym centrum miasta przy ulicy Liburnia, która położona jest po 
północnej stronie rzeki Bobrówki oraz w sąsiedztwie dworca kolejowego. 
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Fot. 111 Cieszyn - drobne cieki 
wodne. (foto: autor) 

Przez tereny o funkcji 
produkcyjnej w Cieszynie 
płynie kilka niewielkich cieków 
wodnych, których otoczenie 
jest zaniedbane. Nie ma 
możliwości zarówno podejścia 
do lustra wody jak i do 
przemieszczania się wzdłuż 
cieku wodnego. Fotografia 
została wykonana przez 
wysokie ogrodzenie.  

 

 
Fot. 112 Cieszyn - tereny 
poprzemysłowe w sąsiedztwie 
rzeki. (foto: autor) 

Zaniedbane obiekty 
poprzemysłowe położone są w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
rzeki jak i historycznego 
centrum. Widok na 
zakończenie ulicy Czarny 
Chodnik oraz górującą nad 
terenem dominantę Wieży 
Piastowskiej na wzgórzu 
zamkowym.  

 

 
Fot. 113 Cieszyn - tereny 
kolejowe oraz poprzemysłowe 
w sąsiedztwie rzeki. (foto: 
autor) 

Są one rewitalizowane, jednak 
zmiany te zachodzą powoli. 
Fotografia przedstawia nowy 
obiekt dworca kolejowego      
w sąsiedztwie rzeki Bobrówki, 
która płynie po prawej stronie 
widocznego na zdjęciu 
torowiska. 
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Fot. 114 Cieszyn - tereny 
wzdłuż rzeki Olzy. (foto: autor) 

Jednym z ważniejszych 
obiektów związanych                 
z rewitalizacją nadrzecznych 
terenów poprzemysłowych, 
jest hala widowiskowo-
sportowa, która znajduje się 
nad Olzą, na terenie                  
u podnóża wzgórza 
zamkowego. Powstawała ona 
w latach 2007 - 2013.  

 

 
Fot. 115 Cieszyn - rzeka 
Bobrówka. (foto: autor) 

Wzdłuż północnego brzegu 
lokalizowane są obiekt 
handlowe o małych walorach 
estetycznych. Towarzyszą im 
rozległe parkingi, na których 
brakuje zieleni. Teren ten 
położony jest pomiędzy 
historycznym centrum,              
a ważnymi zabytkami jak np. 
Kościół Świętej Elżbiety wraz z 
zespołem klasztornym. W tle 
widoczna jest wieża kościoła 
św. Trójcy.  

 

 
Fot. 116 Wzgórze zamkowe 
znajduje się pomiędzy 
korytem rzeki Olzy i Bobrówki. 
(foto: autor)  

Ze względu na znajdujące się 
w pobliżu obiekty 
przemysłowe, spore połacie 
terenu zajmują parkingi, które 
obniżają walory widokowe.  
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Analiza materiałów planistycznych 
 

 
Rysunek 34 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta Cieszyn. (www.cieszyn.pl) 
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Rysunek 35 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Cieszyn. (www.cieszyn.pl) 
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 Wydaje się, że największym problemem Cieszyna jest niewielkie pokrycie terenów 
miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta. Plany 
obejmują jedynie punktowe fragmenty miasta. Widoczne jest także określenie priorytetu 
opracowania MPZP dla terenów znajdujących się poza centrum miasta (na których znajdują 
się tereny przedmieść wraz z obszarami produkcji oraz usługami wielko powierzchniowymi). 
Centrum miasta oraz zdecydowana większość obszarów nadrzecznych nie posiada 
opracowań w ramach MPZP. Wyjątkiem jest strefa nr.20 znajdująca się pomiędzy ulicami 
Liburnia oraz Czarny Chodnik. Jest to miejsce, w którym znajduje się przede wszystkim 
główny dworzec kolejowy. Pomimo sąsiedztwa z rzeką, teren ten został przeznaczony na 
budowę obiektów usługowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 (1UC). 
Najprawdopodobniej presja inwestorów była głównym bodźcem dla opracowania planu dla 
tego fragmentu miasta. Po drugiej stronie cieku wodnego sytuacja ogranicza się do 
określenia terenów kolei, natomiast szerszy kontekst nie jest brany pod uwagę.  

 W zakresie poprawy ładu przestrzennego, umieszczony został zapis o zakazie 
lokalizacji reklam, jednak w przypadku opisywanego obszaru centrum miasta, dotyczy on 
jedynie terenów infrastruktury kolejowej (KK1). Natomiast na pozostałym terenie dopuszcza 
się lokowanie reklam „za wyjątkiem reklam świetlnych o zmieniającej się treści 
reklamowej"192. Zakaz ten nie dotyczy terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz 
usługowej, która często występuje w terenach nadrzecznych. 

 Nie lepiej wygląda kwestia zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych we 
wspomnianych terenach usług. Dokument Planu obliguje inwestorów do wygospodarowania 
odpowiedniej ilości miejsc parkingowych „w ramach wyznaczonego w planie terenu, na 
którym będzie realizowana ta zabudowa”193. Problem leży jednak w braku instrukcji, co do 
określenia sposobu w jaki powinny być one wykonane. Efektem powyższych ustaleń są 
rozległe parkingi zrealizowane wokół obiektów, charakteryzujące się znaczącym stopniem 
utwardzenia terenu bez udziału zieleni. Należą one zdecydowanie do elementów 
obniżających walory estetyczne w przestrzeni miasta. Rzeczywista sytuacja zgadza się 
jednak z zapisami MPZP, który dla sposobu zagospodarowania 1UC przewiduje 
maksymalną powierzchnię zabudowy na poziomie 50% terenu oraz towarzyszącą jej 
powierzchnię biologicznie czynną w ilości jedynie 5%. Takie zapisy sprawiają, że ważne dla 
budowania wizerunku miasta obszary ulegają degradacji. MPZP w tym przypadku nie tylko 
nie wnosi żadnej poprawy do stanu istniejącego, ale tym bardziej nie rokuje na poprawę 
takiego stanu rzeczy w przyszłości. Cały dokument Planu dla terenu pomiędzy ulicami 
Liburnia oraz Czarny Chodnik (oznaczonego numerem 20) pokazuje, że skupiono się jedynie 
na zapisach mających umożliwić inwestorom zrealizowanie inwestycji nastawionych na 
maksymalizację zysków przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów (np. poprzez poprawę 
jakości zagospodarowania terenu). 

 Jeżeli chodzi o teren oznaczony jako wody śródlądowe, to w dokumencie Planu nie 
znajdują się żadne zapisy dotyczące na przykład sposobu kształtowania skarp brzegowych, 
które również przynależą do tego oznaczenia. 

                                                           
192 "Uchwała Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony 
pomiędzy ul. Liburnia a ul. Czarny Chodnik", str. 3 
193 "Uchwała Nr XVI/139/15 Rady...", str. 5 
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 Najdokładniej opracowanym fragmentem miasta jest obszar objęty MPZP 
oznaczonym numerem 13, który obejmuje swym zasięgiem prawy brzeg Olzy znajdujący się 
na północ od centrum miasta. Samo opracowanie jednak nie sięga swym zakresem 
najstarszej części miasta. Na wspomnianym terenie znajdują się liczne zakłady produkcyjne  
i magazyny. Stykają się one w wielu miejscach z zabudową mieszkaniową jak                        
i mieszkaniową z usługami.  

 W miejscu zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów (oznaczonym symbolem 
4P) dopuszcza się lokalizację oczyszczalni ścieków oraz składowiska odpadów. Obie te 
funkcje mogłyby być zlokalizowane w innym, bardziej oddalonym od centrum miasta miejscu.  

 Zastanawiające wydają się zapisy dotyczące terenów zieleni nieurządzonej194. 
Dopuszcza się w nich między innymi możliwość lokalizacji budowli przeciwpowodziowych. 
Łączą się one z obszarami zieleni izolacyjnej (ZI), dla których nie umieszczono wytycznych  
w części tekstowej opracowania Planu. Zostały one wyłącznie wymienione w spisie 
sposobów funkcji zagospodarowania terenów. Przez fakt połączenia tych dwóch sposobów 
użytkowania oraz ich wzajemnego styku z ujściem cieków wodnych, nasuwa się wniosek, że 
skoro w jednym z tych terenów pozwala się realizować zabezpieczenia przeciwpowodziowe, 
to w przypadku drugiego rodzaju użytkowania również taki zapis powinien się pojawić. 

 
Rysunek 36 Schemat pokrycia terenów miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
(zródło: http://bip.um.cieszyn.pl) 

  

                                                           
194 Oznaczonej w "Uchwała Nr. XXXI/323/09 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia z dnia 26 lutego 2009r". - 
jako ZN. Wspomniane zapisy dotyczą art. 24, str. 9 
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Podsumowanie 
 Tereny nadrzeczne w Cieszynie są silnie zróżnicowane pod względem 
funkcjonalnym. W obszarach zurbanizowanych występuje mocne przenikanie się 
historycznej zabudowy z licznym obiektami przemysłowymi i poprzemysłowymi. W niektórych 
lokalizacjach stanowią one potencjał terenu, jednak najczęściej tworzą istotną barierę 
ograniczającą możliwości korzystania z terenów nadwodnych. Ważnym problemem jest 
także przeznaczanie obiektów poprzemysłowych w cennych lokalizacjach w sąsiedztwie 
cieków wodnych pod zabudowę komercyjną o niskich walorach wizualnych. Doprowadziło to 
do powstania licznych marketów w centrum miasta oraz w bezpośrednim sąsiedztwie rzek. 
Funkcjom tym towarzyszą parkingi wielko-powierzchniowe, które nie powinny się tam 
pojawić w formie wybrukowanych powierzchni, bez udziału zieleni. W przypadku Cieszyna 
występuje równocześnie problem z prowadzeniem linii kolejowych wzdłuż głównych cieków 
wodnych w mieście. Nie tylko chodzi tutaj o aspekty wizualne związane z takim 
rozwiązaniem, lecz torowiska są często istotną barierą przestrzenną, która istotnie ogranicza 
możliwość zbliżenia się do lustra wody.  

 Do pozytywnych działań należą próby wypromowania ponadprzeciętnych walorów 
kulturowych miasta Cieszyna. Liczne zabytki ogólnokrajowej rangi przyciągające 
zwiedzających, są położone w niedużej odległości od najistotniejszych cieków wodnych. Tak 
więc znaczenie tego typu obszarów również zyskuje jako elementy wpływające na wizerunek 
miasta. W ostatnich latach miasto odzyskuje na znaczeniu w roli międzynarodowego ośrodka 
kulturalnego i handlowego. 

 Zwrócenia baczniejszej uwagi wymagają zapisy Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego w odniesieniu do terenów nadwodnych. Zdarza się, że 
nieprecyzyjne wymogi urządzenia tych terenów przekładają się na obniżenie jakość 
przestrzeni miejskiej. 

 Rzekę Olzę możemy przekroczyć za pomocą jednego z trzech mostów, natomiast na 
rzece Bobrówce znajdują się cztery takie przeprawy. Na Olzie znajduje się dodatkowo kładka 
pieszo-rowerowa oraz most kolejowy. 

 Ważnym walorem są atrakcyjne widokowo powiązania występujące w terenach 
nadrzecznych. Liczne obiekty historyczne będące dominantami są widoczne w panoramie 
miasta. Sytuacja ta jest zauważalna zwłaszcza wzdłuż rzeki Olzy oraz Bobrówki. Wzdłuż 
Bobrówki występują także tereny, które są mało atrakcyjne widokowo, lecz w okresie od 
wiosny do jesieni są one dosyć dobre zasłonięte zielenią wysoką, która towarzyszy temu 
ciekowi wodnemu. 
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c) Sucha Beskidzka 
Ogólna charakterystyka miasta 

Liczba mieszkańców 9388195 

 
Rysunek 37 Schemat struktury przestrzennej Suchej 
Beskidzkiej (opr. autor) 

Powierzchnia miasta 27,65km2 

Gęstość zaludnienia 344/km2 

Długość styku śródmieścia 
miasta z rzeką 

6,75km 

 

Kalendarium historyczne196: 

 1405 - wydanie przywileju lokacji osady przez Księcia Oświęcimskiego Jana II. 
 1554 - sprzedaż Suchej krakowskiemu złotnikowi Gaspare Castiglione, który uzyskawszy 

nobilitację szlachecką przybrał od swojej posiadłości polskie nazwisko - Kasper Suski. 
 XVII w. - okres szybkiego rozwoju osady - powstaje huta szkła, młyn wodny, browar, 

suszarnia chmielu, gorzelnia, kuźnia żelaza i miedzi. 
 1772 - otrzymanie od cesarza austriackiego przywilejów zezwalających na organizowanie 

jarmarków, dzięki którym osada stała się znaczącym ośrodkiem handlowym                      
i rzemieślniczym. 

 lata 80-tych XIX w. - lokalizacja ważnego węzła linii kolei transwersalnej.  
 1883 - otwarcie trasy kolejowej pomiędzy Suchą, a Żywcem.  
 1884 - uruchomienie linii Kraków - Sucha - Nowy Sącz. 
 1886 - powstanie tartaku przy którym założono straż ogniową. 
 1896 - uzyskanie praw miejskich. 
 po 1945 roku - prężny rozwój budownictwa mieszkalnego (komunalnego, spółdzielczego, 

indywidualnego) oraz przemysłu197. Powstanie sieci szkół podstawowych, zawodowych          
i średnich. 

 1956 - powołanie powiatu Suskiego - do roku 1975. 
 1964 - zatwierdzenie dodania do nazwy miasta drugiego członu - "Beskidzka". 
 1983 - ukończenie budowy szpitala rejonowego. 
 1999 - ponowne otrzymanie statusu miasta powiatowego - w województwie małopolskim. 

  
                                                           
195 Dane na rok 2016 
196 Sporządzone na podstawie danych zawartych w dziale "Historia" w oficjalnym serwisie 
informacyjnym miasta Sucha Beskidzka (http://www.sucha-beskidzka.pl/pl/58803/0/Historia.html) 
197 Jak na przykład: Babiogórska Fabryka Mebli, Zakłady Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego, 
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, GS Samopomoc Chłopska. 
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Analiza kształtowania i zagospodarowania terenów nadrzecznych 

Miasto jest położone w dolinie, u ujścia rzeki Stryszawki do rzeki Skawy. Otaczające 
je wzniesienia przynależą do Beskidu Żywieckiego, Beskidu Makowskiego oraz Beskidu 
Małego. Przez miasto przepływają rzeki Skawa198 (na kierunku wschód-zachód)                     
i Stryszawka199 (na osi północ-południe). Z uwagi na topografię terenu, wszystkie elementy 
takie jak kolej oraz główne ciągi komunikacyjne prowadzone są w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowy oraz cieków wodnych.  

Nabrzeża zachowały swój naturalny charakter. Kontakt z taflą wody oraz korzystanie 
z brzegów utrudniona brak odpowiedniego zagospodarowania terenu - w tym ścieżek, co 
sprawia, że obszary te są trudno dostępne dla ruchu pieszego czy rowerowego. 

 Obecność linii kolejowej doprowadziła do powstania w sąsiedztwie rzeki wielu 
obiektów przemysłowych. Do dziś tereny te zachowują w znacznej mierze swoje 
przeznaczanie. Widoczne jest to szczególnie wzdłuż Stryszawki, która przepływa przez 
najmocniej zainwestowane fragmenty miasta. Utrzymywanie funkcji związanych z produkcją 
oraz magazynowaniem towarów nie sprzyja rozwojowi terenów nadrzecznych. Segregacja 
funkcji oraz brak wprowadzenia na tym obszarze usług skutkuje znikomym udziałem ruchu 
pieszego. 

 Znaczna część terenów zurbanizowanych leży w niedalekim sąsiedztwie głównych 
cieków wodnych. W ostatnich latach, na terenie Suchej Beskidzkiej przeprowadzono wiele 
zmian mających na celu poprawę jakości także przestrzeni publicznych. Istotnemu rozwojowi 
uległy usługi komercyjne. Handel został w znacznym stopniu zlokalizowany wzdłuż głównego 
ciągu komunikacyjnego, którym jest ulica Adama Mickiewicza200. Dodatkowo pomiędzy 
jezdnią, a opisywanymi obiektami znalazł się ciąg pieszo-rowerowy, który został odizolowany 
od ruchu kołowego zielenią wysoką. Po drugiej stronie ulicy budynki nie posiadają 
wyrównanego gabarytu zabudowy oraz cechują się odmienną stylistyką. Wśród 
najważniejszych obiektów należy wymienić dworzec kolejowy oraz zlokalizowany na wschód 
od niego nieatrakcyjny dworzec autobusowy. Duża ilość zieleni towarzysząca wielu 
przestrzeniom publicznym, poprawia jakość przestrzeni, przysłaniając wiele mankamentów 
stylistycznych zabudowy. Przy wspomnianej ulicy zlokalizowano najważniejsze obiekty 
administracyjne miasta201. 

                                                           
198 Skawa - rzeka płynąca na terenie Polski Południowej. Rzeka ta jest prawym dopływem Wisły. 
Płynie na obszarze Beskidów Zachodnich: przez Beskid Żywiecki, Makowski, między pogórzami 
Śląskim i Wielickim oraz Doliną Wisły. Jej bieg w całości znajduje się na terytorium województwa 
małopolskiego. Posiada duży potencjał powodziowy. Z rzadkich gatunków roślin w dolinie Skawy 
stwierdzono występowanie rdestnicy nawodnej (w miejscowości Dąbrówka) oraz rdestnicy włosowatej 
(w Świnnej Porębie). Ponadto w jej wodach występują gatunki ryb charakterystyczne dla wód 
górskich. 
199 Stryszawka – jedna z rzek płynących na terenie Polski Południowej Jest lewym dopływem Skawy. 
Ma długość 16,2 km. Dolina górnej i środkowej Stryszawki oddziela od siebie dwa pasma górskie: 
Pasmo Jałowieckie i Pasmo Solnisk. 
200 Ulica ta stanowi główną arterię komunikacyjną miasta na osi wschód-zachód. Skupia jednocześnie 
najważniejsze obiekty o funkcji administracyjnej i handlowej. 
201 Są wśród nich instytucje takie jak: urząd miasta, urząd skarbowy, sąd rejonowy, miejskie 
przedszkole samorządowe, liceum ogólnokształcące. czy też komenda powiatowa policji. 
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 Ulica Adama Mickiewicza prowadzi bezpośrednio do rynku, który w Suchej-
Beskidzkiej leży w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki202. Na jego płycie stoi znana karczma 
Rzym203. Powierzchnia rynku jest dobrze zagospodarowana. Równa nawierzchnia oraz 
odpowiednie wyposażenie zachęca do korzystania z niej. Także spory udział zieleni 
komponowanej przyczynia się do znacznego podniesienia atrakcyjności rynku jako 
przestrzeni publicznej. Jest to jeden z nielicznych przykładów, gdzie pomimo sąsiedztwa 
komunikacji kołowej z płytą rynku nie dochodzi do przenikania się funkcji parkowania             
z ruchem pieszym. 

 Położone w bliskim sąsiedztwie rzeki składowiska odpadów oraz punkty skupu metali 
kolorowych wraz z zakładem produkcji, stanowią dodatkową barierę w dostępnie do 
obszarów nadwodnych. 

 

  

                                                           
202 Pomimo położenia rynku blisko koryta rzeki, oba te elementy są rozdzielone za pomocą linii 
kolejowej. 
203 Karczma Rzym - została zbudowana w II połowie XVIII wieku. Jest to budynek drewniany, 
parterowy o konstrukcji zrębowej na kamiennej podmurówce. Cenny obiekt architektury drewnianej. 
Jako przykład obiektu o wybitnych walorach artystycznych jest często wymieniana nie tylko                 
w literaturze fachowej. To właśnie tu Adam Mickiewicz umieścił akcję ballady "Pani Twardowska". Na 
podstawie: Woźniak Barbara (red.), Spyrka Monika (red.), "Mini Przewodnik po Suchej Beskidzkiej - 
Zabudowa Zabytkowa i Tradycyjna", wyd. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka, 
2016 
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Fot. 117 Sucha Beskidzka - 
rzeka Stryszawka w centrum 
miasta. (foto: autor) 

Nawet w centrum miasta, 
brzegi umocnione zostały 
jedynie w minimalnym 
stopniu. W takiej formie 
koryto rzeki może być 
wykorzystywane w roli 
kąpieliska.  

 

 
Fot. 118 Sucha Besidzka - 
zakłady produkcyjne położone 
w bliskim sąsiedztwie rzeki 
Stryszawki. (foto: autor) 

Tereny w znajdujące się na 
styku z wodą zachowały 
naturalną zieleń, która 
stanowi zieleń izolacyjną dla 
obiektów przemysłowych.  

 

 
Fot. 119 Sucha Beskidzka - 
dolina rzeki Stryszawki. (foto: 
autor) 

Pomimo położenia                   
w niewielkiej odległości od 
centrum, brzegi zachowały 
swój naturalny charakter.  
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Fot. 120 Sucha Beskidzka - 
rzeka Stryszawka. (foto: autor) 

Widok na most kolejowy. 
Kilkadziesiąt metrów dalej 
rzeka ta łączy się ze Skawą. 
Wzdłuż rzeki przygotowano 
fragment ciągu pieszego, który 
równocześnie sąsiaduje            
z targowiskiem miejskim.  

 

 
Fot. 121 Sucha Beskidzka - 
betonowe otoczenie rzeki 
Stryszawki. (foto: autor) 

Teren miejskiego targowiska, 
zlokalizowanego pomiędzy 
zamkiem i rynkiem. Obszar ten 
leży w bezpośrednim 
sąsiedztwie rzeki.  

 

 
Fot. 122 Sucha Beskidzka - 
chodnik prowadzony 
pomiędzy rzeką a 
targowiskiem miejskim. (foto: 
autor) 

Widok na zabudowę 
przyrynkową oraz kościół 
Nawiedzenia NMP. Brakuje 
urządzenia nabrzeży dla 
udostępnienia ich pieszym.  

 
  



127 
 

Analiza funkcjonalna terenów przywodnych miasta 

 
 

 
Rysunek 38 Analiza funkcjonalna terenów nadwodnych miasta. (opr. autor) 

Podobnie jak w przypadku Andrychowa, tak i w Suchej Beskidzkiej można zaobserwować 
bardzo wyraźny podział na część mieszkalno usługową oraz produkcyjną. W tym przypadku 
elementem granicznym jest linia kolejowa. Obecność linii kolejowej oraz strefy przemysłowej, 
stanowią istotną barierę w dostępie mieszkańców do terenów nadrzecznych. Przez taką 
segregację funkcji obszary zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych są 
niezagospodarowane, a to powoduje brak dostępu do lustra wody. Tereny te nie są 
użytkowane przez mieszkańców. Liniowy charakter miasta powoduje, że wszystkie główne 
obiekty usługowe skupione są wzdłuż tranzytowych ciągów komunikacyjnych. Otoczenie 
rzeki Stryszawki i sposób ukształtowania jej brzegów sprzyjają tworzeniu się naturalnych 
kąpielisk. 
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Analiza pieszej dostępności terenów przywodnych miasta 

 
 

 
Rysunek 39 Analiza dostępności terenów nadrzecznych - z perspektywy pieszego. (opr. autor) 

Dla ruchu pieszego i rowerowego przystosowane jest jedynie centrum miasta. Pozostałe 
tereny przeważnie wymagają samochodu. Niektóre części tkanki urbanistycznej zupełnie nie 
są przygotowane dla ruchu pieszego - szczególnie dotyczy to strefy o charakterze 
przemysłowym. Często występuje sąsiedztwo obszarów o skrajnie różnej dostępności 
pieszej. Liniowy układ miasta wymusza bliskie sąsiedztwo zarówno przestrzeni publicznych, 
komunikacji kołowej jak i szynowej. Niewielka liczba parkingów nie jest w tym przypadku 
zaletą, gdyż nasycenie przestrzeni publicznych ruchem kołowym jest znaczne. Samochody 
są parkowane wzdłuż ulic, co utrudnia ruch oraz obniża walory widokowe. Sama dostępność 
również ulega ograniczeniu, gdyż niepewność możliwości zaparkowania samochodu 
zniechęca do korzystania z niego, powodując dyskomfort komunikacyjny. Z uwagi na 
przebieg głównego ciągu tranzytowego przez najistotniejsze przestrzenie publiczne, często 
tworzą się korki w centrum miasta z uwagi na liczne przejścia dla pieszych.  
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Analiza walorów kulturowych oraz walorów środowiska przyrodniczego 

Miasto posiada na swoim obszarze wiele zabytkowych obiektów, co wynika z bogatej 
tradycji handlowej i rzemieślniczej. Do dobrze znanych i zachowanych atrakcji należy              
z pewnością renesansowy zamek nazywany przez niektórych „Małym Wawelem”204. Obecnie 
w obiekcie tym mają siedziby Muzeum Miejskie jak i Miejski Ośrodek Kultury. Do zamku 
przylega rozległy park205. Do ważnych zabytków zalicza się też wybudowa w XIX wieku 
Oranżeria, która to jest jedynym przykładem architektury neogotyckiej w Polsce południowej 
o takiej funkcji. Nowy jak i stary206  kościół wraz z budynkiem klasztornym oraz czterema 
kaplicami stanowią wartościowy zarówno pod względem historycznym jak                               
i architektonicznym element w mieście. Najlepiej znanym zabytkiem jest wspomniana już 
wcześniej karczma „Rzym”, w której kultywuje się tradycje regionu. 

 Bogata szata roślinna tego obszaru obejmuje 800 gatunków roślin207, z czego 30 
gatunków jest pod ścisłą ochroną. W dolinach rzek na tym terenie występują także topolowo-
wierzbowe zespoły roślinności łęgowej. Na terenie miasta odnotowano liczne egzemplarze 
starodrzewu, których obwody pni sięgają nawet ok. 500cm208. 

 Do walorów środowiska przyrodniczego Suchej Beskidzkiej zalicza się także fauna 
należąca do krainy sudecko-karpackiej209.  

 

                                                           
204 Zamek w Suchej Beskidzkiej - którego początki wiążą się z dworem obronnym. Od tego czasu 
przeszedł on kilka rozbudów oraz remontów. W latach 1882 – 1887 Tadeusz Stryjeński przeprowadza 
generalny remont, na zlecenie Władysława Branickiego, który był ówczesnym właścicielem zamku. 
Obiekt posiada budowę trzyskrzydłową z czterema narożnymi wieżami. Na podstawie: (red.)               
B. Woźniak, M. Spyrka, „Mini Przewodnik po Suchej Beskidzkiej – Zespół zamkowo-parkowy”, wyd. 
Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej,  Sucha Beskidzka, 2015 
205 Został on założony w drugiej połowie XVI wieku jako ogród. Z początkiem XIX wieku teren ten 
został przekształcony w park krajobrazowy. 
206 Stary kościół w Suchej Beskidzkiej został zaprojektowany przez Teodora Talowskiego. Wzniesiony 
w latach 1897 – 1908 w stylu. Jest zaliczany do najwybitniejszych dzieł tego artysty. 
207 W tym także gatunki subalpejskie, górskie oraz synantropijne. 
208 Taki obwód pnia posiada rosnący przy ul. Mickiewicza ponad 400 letni wiąz górski, któremu 
nadano imię króla Jana III Sobieskiego. 
209 Należą do niej gatunki takie jak jeleń, dzik, ryś i lis. Żyje tutaj także wiele gatunków ptaków oraz 
owadów. Do najcenniejszych gatunków ptactwa należą pluszcz, nurogęś, zimorodek, myszołów            
i puszczyk uralski. Na terenie miasta występuje około 100 gatunków motyli i ponad 3000 gatunków 
chrabąszczy.  Występuje tutaj tzw. euro-syberyjski element zoogeograficzny. 
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Fot. 123 Sucha Beskidzka - 
rzeka Stryszawka w pobliżu 
centrum miasta. (foto: autor) 

Rzeka płynąc w pobliżu 
centrum miasta posiada 
naturalne otoczenie. Widok          
z mostu na ul. Beniowskiego.  

 

 
Fot. 124 Sucha Beskidzka - 
rzeka Stryszawka w pobliżu 
centrum miasta. (foto: autor) 

W centrum miasta dno koryta 
rzecznego Stryszawki 
prezentuje atrakcyjne 
uwarstwienie wynikające            
z uwarunkowań geologicznych 
terenu.  

  



131 
 

 

 
Fot. 125 Sucha Beskidzka - 
rzeka Stryszawka w pobliżu 
centrum miasta. (foto: autor) 

Brzegi na odcinku, który 
opływa tereny zajęte przez 
kolej porasta bujna zieleń.  

 

 
Fot. 126 Sucha Beskidzka - 
Zamek w sąsiedztwie ujścia 
Stryszawki do Skawy. (foto: 
autor) 

Zabytek ten jest jednym            
z najważniejszych obiektów 
tego typu w regionie.  

 

 
Fot. 127 Sucha Beskidzka - 
parking przy zamku. (foto: 
autor) 

Jest on położony w niewielkiej 
odległości od rzeki Skawy. 
Sposób urządzenia przestrzeni 
do parkowania nie jest 
atrakcyjny wizualnie. 
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Analiza kompozycyjno-estetyczna terenów przywodnych miasta 

 
 

 
Rysunek 40 Analiza kompozycyjno-estetyczna terenów nadrzecznych. (opr. autor) 

Podobnie jak w przypadku dostępności, tak i w przypadku atrakcyjności wizualnej, sąsiadują 
ze sobą obszary o skrajnie różnych walorach wizualnych. Widoczne jest także oddzielenie 
zielonych terenów nadrzecznych o dużym potencjale od centrum miasta ze względu na 
usytuowanie obszarów przemysłowych. Wspomniane tereny nadrzeczne atrakcyjne ze 
względów przyrodniczych i widokowych, są trudno dostępne z uwagi na słabo rozwiniętą 
infrastrukturę. W centrum miasta najbardziej istotne otwarcia widokowe znajdują się na 
mostach przerzuconych przez rzekę Stryszawkę. Jedynymi dominantami na tym terenie są 
wieże zamku i kościoła. Panorama miasta historycznego najlepiej widoczna jest                    
z okolicznych wzniesień, jednak pewne jej elementy są widoczne z ciągów komunikacyjnych 
prowadzonych wzdłuż rzeki oraz ze wspomnianych mostów na Stryszawce. 
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Analiza współczesnego wykorzystania terenów poprzemysłowych oraz powojskowych 
w otoczeniu rzeki. 

Liczne stare obiekty poprzemysłowe są zajmowane przez nowe firmy, które również 
zajmują się produkcją lub magazynowaniem. Jest to hipotetycznie korzystna sytuacja, gdyż 
znaczne fragmenty obszarów przemysłowych utrzymują swoją funkcję. Co więcej – tereny te 
są położone w pobliżu głównego układu komunikacyjnego miasta. Dodatkowe sąsiedztwo 
rozbudowanego układu dworca kolejowego także przekłada się na potencjał, który obecnie 
jest wykorzystany jedynie w minimalnym stopniu. Obecnie jedynie nieliczne obiekty są 
remontowane. Efekt wizualny oraz kompozycyjny często nie jest brany pod uwagę. 
Utrzymanie funkcji przemysłowej wiąże się jednocześnie ze słabym wykorzystywaniem 
obszaru przez mieszkańców. Położenie tych terenów w centrum miasta210 powoduje, że 
zagospodarowanie ulicy jest niejednolite.  Po jednej stronie znajdują się usługi wraz               
z ciągami pieszymi, a po drugiej stronie mało atrakcyjne składowisko materiałów opałowych. 

Wzorem wielu innych miast, w Suchej Beskidzkiej część terenów poprzemysłowych 
wykorzystywana jest przez wielko powierzchniowe usługi typu markety. Pomimo lokalizacji w 
pewnej odległości od głównego ciągu komunikacyjnego, usługi te wprowadzane zostają do 
centrum miasta. Obiekty sytuowane są pomiędzy główną arterią komunikacyjną, a rzeką. 
Prowadzi to do wprowadzenia we wspomniane obszary zwiększonego ruchu 
samochodowego oraz powiększania powierzchni parkingowych. 

 

 

                                                           
210 W tym w sąsiedztwie głównego ciągu komunikacyjnego jakim jest ulica Adama Mickiewicza. 
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Analiza materiałów planistycznych 

 

 
Rysunek 41 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta Sucha Beskidzka. (http://www.sucha-beskidzka.pl/) 
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Rysunek 42 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Sucha Beskidzka (http://www.sucha-beskidzka.pl/pl/58920/0/Miejscowy_Plan_Zagospodarowania_Przestrzennego.html) 
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Sucha Beskidzka w znacznej 
mierze skupia się na ochronie istniejących walorów historycznych i elementów środowiska 
przyrodniczego. Jest to szczególnie widoczne już od początkowych zapisów, takich jak 
chociażby wskazanie do usunięcia wysypisk śmieci w sąsiedztwie cieków wodnych211. 
Tereny w dolinie rzeki zostały podzielone na trzy strefy funkcjonalno-przestrzenne. Ma to 
zapewnić lepszą organizację sposobu wykorzystania terenów - w tym także obszarów 
leżących w sąsiedztwie rzek. Wiele zapisów wskazuje na konieczność ochrony zieleni 
naturalnej i półnaturalnej212. Ochronie poddaje się zarówno ważne obszarowo fragmenty 
środowiska naturalnego, jak i pojedyncze elementy. W całym dokumencie MPZP bardzo 
mocną uwagę zwraca się na zachowanie odpowiednich proporcji terenów biologicznie 
czynnych, podczas realizacji nowych inwestycji. 

 Obszary zurbanizowane zostały dodatkowo podzielone na cztery główne strefy 
ochrony "krajobrazu kulturowego oraz uzupełnienia i odtworzenia wysokich wartości 
kulturowych"213. Każda ze stref skupia się na kluczowych lokalizacjach oraz działaniach 
mających prowadzić do polepszenia jakości przestrzeni tam się znajdujących. Istotna            
w kontekście niniejszego opracowania wydaje się być szczególnie strefa "Ochrony 
Ekspozycji i Przedpola Zabytkowych Obiektów" (E). Jak wspomniano wcześniej, liczne 
obiekty zabytkowe w Suchej Beskidzkiej znajdują się w pobliżu terenów nadrzecznych. 
Zapisy odnoszące się do działań, jakie powinny zostać podjęte w obszarach objętych strefą 
odnoszą się do "utrzymania i uzupełniania walorów naturalnych zieleni"214 jak                         
i "wkomponowania nowych obiektów w otoczenie"215. Drugim niezwykle ważnym zapisem 
jest sprecyzowanie "zasad ochrony konserwatorskiej obszarów otwartych"216. Wiąże się to 
ściśle ze sposobem zagospodarowania oraz ochroną walorów środowiska przyrodniczego 
dolin rzecznych217. MPZP uwzględnia w swych zapisach kwestie relacje pomiędzy 
położeniem miasta a potrzebą jego przewietrzania218. 

                                                           
211 "Nakaz likwidacji nieurządzonego wysypiska odpadów nad rzeką Skawą oraz wszystkich „dzikich” 
wysypisk", "Uchwała Nr XIII/129/03 Rady Miejskiej W Suchej Beskidzkiej Z Dnia 18 grudnia 2003 r.          
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sucha Beskidzka", str. 3 
212 Mowa między innymi o zieleni spełniającej funkcje przeciwerozyjne, czy jej elementach 
"stanowiących biologiczną strefę ochronną cieków (przylegające do wód powierzchniowych tereny        
z trwałą runią łąkową oraz kępami drzew i krzewów), oznaczonych na rysunku planu nr 1 symbolami 
ZN i W,", Ibidem. 
213 "Uchwała Nr XIII/129/03 Rady ...", op. cit., str. 4 
214 "Uchwała Nr XIII/129/03 Rady ...", op. cit., str. 6 
215 "Uchwała Nr XIII/129/03 Rady ...", Ibidem. 
216 "Uchwała Nr XIII/129/03 Rady ...", Ibidem. 
217 "Ochrona obejmuje otwarty krajobraz pól, kompleksów leśnych, dolin rzek i potoków. Jej celem jest 
zachowanie historycznej sieci drożnej i pozostałości lokacyjnego rozłogu łanowo - leśnego, ochrona 
warunków percepcji krajobrazu z ciągów widokowych oraz szeroko pojętych walorów 
krajobrazowych", Ibidem. 
218 Ze szczególnym uwzględnieniem spływu zimnych mas powietrza w kierunku rzeki Stryszawki. 
"Uchwała Nr XIII/129/03 Rady ...", §16, pkt. 1,  ppkt. a, op. cit., str. 12 
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 W kwestii zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta wyznacza się odległości 
odpowiednie dla sytuowania nowopowstających obiektów219. Nie pojawia się jednak zapis 
precyzujący położenie ogrodzenia w przypadku, gdy właścicielem wód nie jest Skarb 
Państwa. Brakuje odniesienia się do możliwości zagospodarowania terenów, które w planie 
zostały zaklasyfikowane jako narażone na zalewanie wodami występujących z brzegów 
rzek220. 

 W Suchej Beskidzkiej jednym z najistotniejszych problemów związanych                     
z zagospodarowaniem obszarów nadrzecznych jest oddzielenie ich od zasadniczych 
fragmentów miasta za pomocą rozległych terenów kolei. MPZP zaleca na terenach 
sąsiadujących realizację pasów zieleni izolacyjnej. Najważniejszym aspektem wydaje się 
jednak wyłączenie terenów kolejowych z zakresu MPZP, co zresztą jest w pełni zgodne z 
obecnym stanem prawnym. 

 Występują tu tereny przemysłowe i składowe (PS). MPZP nie zmienia ich 
przeznaczenia i dopuszcza lokalizowanie i utrzymywanie wspomnianej funkcji w tych 
miejscach. Skutkuje to podtrzymaniem istnienia poważnej bariery dla rozwoju terenów 
nadrzecznych jak i umożliwienia kontaktu miejskich przestrzeni publicznych z obszarami 
znajdującymi się w bezpośredniej bliskości rzeki. Zapisy planu obligują inwestorów, których 
tereny leżą bezpośrednio nad wodą, jedynie do sporządzenia specjalistycznego 
opracowania221. 

 Szczegółowemu rozbiciu na poszczególne typy poddano usługi tj. "tereny usług           
i mieszkalnictwa" (Um) i "tereny usług komercyjnych" (Uc), w których pojawia się kilka 
nieścisłości. Do pierwszej grupy zaliczono między innymi zabudowania przyrynkowe wraz        
z Karczmą Rzym, która zalicza się w do grupy obiektów w przypadku których funkcja 
komercyjna jest wiodąca. Powoduje to pewne nieścisłości w sposobie zagospodarowania 
terenu. Do wspomnianej grupy zaliczono jedynie zabudowę po wschodniej stronie rynku222. 
Obiekty znajdujące się po zachodniej stronie należą do strefy "E"223. Do drugiej grupy należy 
natomiast plac targowy, który położony jest w u ujścia rzeki Stryszawki do Skawy oraz 
znajduje się pomiędzy rynkiem, a zamkiem. MPZP zakazuje budowy obiektów kubaturowych 
wskazując na potrzebę rezerwy terenu pod ewentualną rozbudowę torowiska kolejowego, 
nie zakazując zupełnego utwardzania terenu. Prowadzi to do powstania przestrzeni, która 
mocno ingeruje w otaczające ją walory środowiska przyrodniczego. 

                                                           
219 Jest to 15 metrów od górnej krawędzi skarpy dla wód będących własnością Skarbu Państwa oraz 6 
metrów dla pozostałych wód. W przypadku ogrodzeń odległość wynosi 3 metry od linii brzegu (dla wód 
będących własnością Skarbu Państwa), Dane pochodzą z "Uchwała Nr XIII/129/03 Rady ...", op. cit., 
str. 7 
220 Według zapisów MPZP tereny te powinny być przeznaczane pod naturalną zieleń. Brak jednak 
zapisów mówiących, czy obszary te można udostępnić za pomocą prowadzenia ścieżek pieszych 
bądź rowerowych. 
221 Chodzi o  §6 ust. 2. Paragraf ten nakazuje sporządzenie ekspertyzy hydrologicznej jeszcze przed 
przystąpieniem wykonywania dokumentacji budowlanej. Opracowanie to ma na celu określenie 
sposobu posadowienia i zabezpieczenia przed zalaniem budynków tam projektowanych. 
222 Włącznie z zabytkowym obiektem jakim jest Karczma Rzym. 
223 Jest to strefa "Ochrony Ekspozycji i Przedpola Obiektów Zabytkowych", "Uchwała Nr XIII/129/03 
Rady ...", op. cit., str. 6 
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 Zaliczenie płyty rynku do terenów publicznych parkingów (KP), przy często 
podkreślanej potrzebie ochrony walorów środowiska przyrodniczego oraz powiązań 
widokowych jest nieporozumieniem. W planie zabrakło zapisów, które chroniłyby jedną         
z najważniejszych przestrzeni publicznych w mieście. Jest to także istotne w kontekście 
położenia rynku w pobliżu terenów nadrzecznych. 
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Podsumowanie 

 Pomimo położenia geograficznego zapewniającego bogate walory przyrodnicze, oraz 
posiadania wartościowych obiektów kulturowych i historycznych  wydaje się, że potencjał 
terenów nadwodnych miasta Sucha Beskidzka nie jest wykorzystywany w wystarczającym 
stopniu. Sposób użytkowania nie pozwala na określenie ich jako miejskiej przestrzeni 
publicznej. Nie są one zintegrowane z miastem. Liczne zaniedbane powierzchnie 
sąsiadujące z ważnymi obiektami przekładają się na przeciętne walory widokowe. Punktowo 
prowadzone działania rewaloryzacyjne i rewitalizacyjne sprawiają, że struktura miasta nie 
jest wystarczająco spójna. Brakuje całościowej koncepcji przekształceń rozległych obszarów 
magazynowych, produkcyjnych i kolejowych znajdujących się w niedużej odległości od 
centrum miasta. Tereny te są wyraźną barierą, która oddziela zabudowę mieszkaniową          
i usługową od terenów nadrzecznych. 

 Do centrum miasta wprowadzane zostają funkcje, które powinny być lokalizowane 
poza nim. Duże obiekty komercyjne znajdują się w miejscach, do których nie jest 
zapewniona odpowiednia dostępność komunikacyjna. Zwiększa to ilość samochodów           
w centrum. 

 Zapisy MPZP starają się chronić liczne wartości wynikające z uwarunkowań 
historycznych bądź walorów środowiska przyrodniczego. W dokumencie planu zabrakło 
jednak zdecydowanych działań, które pozwoliłby uporządkować bezpośrednie otocznie 
najważniejszych cieków wodnych. Podtrzymanie produkcji i składowania materiałów              
w dotychczasowej lokalizacji nadal będzie utrudniało skuteczne połączenie miasta z rzeką.  

 System przestrzeni publicznych jest prowadzony niezależnie od przepływających 
przez tereny zurbanizowane cieków wodnych. Wydaje się istotnym zwrócenie większej 
uwagi na wzajemne relacje pomiędzy tymi elementami. 

 W części centralnej miasta, na drugi brzeg rzeki Stryszawki można przedostać się za 
pomocą jednego z pięciu mostów (nie licząc konstrukcji przeznaczonej dla ruchu 
kolejowego). Cztery z nich umożliwiają także przeprawę pieszą. W centrum Suchej 
Beskidziej, na Skawie znajduje się jeden most przeznaczony wyłącznie dla ruchu kołowego. 

 Powiązania widokowe obu brzegów występują na głównie na odcinku sąsiadującym      
z centrum miasta. Stąd widoczne są najważniejsze dominanty. W pozostałych terenach 
bujna zieleń towarzysząca rzece znacząco ogranicza widoczność na zabudowę znajdującą 
się na drugim brzegu. 
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d) Zator 
Ogólna charakterystyka miasta 

Liczba mieszkańców 3702224 

 
Rysunek 43 Schemat struktury przestrzennej Zatora. 
(opr. Autor) 

Powierzchnia miasta 11,52km2 

Gęstość zaludnienia 321,4/km2 

Długość styku śródmieścia 
miasta z rzeką 

4,86km 

 

Kalendarium historyczne225: 

 1179 - przyjmowana data powstania pierwszego grodu 
 1228 - pierwsze zapiski o wsi Zator 
 1281 - wejście w skład księstwa Cieszyńskiego 
 1292 - nadanie praw miejskich 
 1393 - powstanie kościoła parafialnego pod wezwaniem. św. Wojciecha i św. Jerzego 
 1445 - wyodrębnienie Księstwa Zatorskiego z Księstwa Oświęcimskiego. W  tym samym 

roku powstaje zamek, który później zostaje przebudowany na rezydencję. 
 1513 - włączenie Księstwa Zatorskiego do Polski 
 1778 - sprzedaż Fryderykowi Piotrowi Duninowi dóbr zatorskich przez rząd austriacki. 

Powstanie nowych zakładów rzemieślniczych i wytwórczych. Prężny rozwój handlu           
i gospodarki rybnej. Uruchomienie kolei do Skawiny.  

 1836 - przeprowadzenie gruntownego remontu zamku przez Potockich. 
 1865 - utworzenie Straży Ogniowej. 
 1891 - powołanie Sądu Grodzkiego. 
 1895 - powstanie banku. 
 1975-1998 - przynależność Zatoru do województwa bielskiego 
 2014 - powstanie jednego z największych parków rozrywki w Polsce - Energylandia   

                                                           
224 Dane na rok 2016 
225 Sporządzone na podstawie danych zawartych w dziale "Gmina - Historia" w oficjalnym serwisie 
informacyjnym miasta Zator (http://www.zator.pl/gmina/historia.html) 
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Analiza kształtowania i zagospodarowania terenów nadrzecznych 
 Przez miasto na osi północ-południe płynie rzeka Skawa226. Stała się ona naturalną 
granią rozwoju terenów zurbanizowanych. Zarówno historyczne centrum, współczesna 
zabudowa jak i liczne inwestycje o charakterze turystycznym zlokalizowane są na zachodnim 
brzegu rzeki. Znajdują się tutaj również stawy hodowlane, dzięki którym Zator znany jest        
w kraju i na świecie. 

 Tereny nabrzeżne w zdecydowanej większości zachowały swój naturalny charakter. 
Przebieg rzeki także nie jest kontrolowany za pomocą dodatkowych konstrukcji inżynierskich. 
Meandruje ona swobodnie w zielonym korytarzu, który udało się zachować pomimo bliskiego 
sąsiedztwa z centrum miasta. Genezą takiego stanu rzeczy może być zmienność poziomu 
wód w korycie rzeki o charakterze górskim. Pomimo sporej ilości zieleni w sąsiedztwie wody, 
przez brak odpowiedniej infrastruktury utrudnione jest zbliżenie się ruchu pieszego lub 
rowerowego do tafli wody. Częściowo wynika to też z usytuowania miasta na skarpie. 
Morfologia terenu sprzyja więc takiej sytuacji. Wzdłuż rzeki prowadzone są także wały 
przeciwpowodziowe, których przekraczanie nie jest umożliwione w sposób zorganizowany. 
Powoduje to dodatkowo brak kontaktu wzrokowego z terenami nadwodnymi. 

 Z uwagi na przebieg linii kolejowej na kierunku wschód-zachód w stosunku do 
południowo-północnego układu miasta, nie stanowi ona bariery przestrzennej dla rozwoju 
terenów zurbanizowanych.  

 Największym zagrożeniem dla cennych ze względów kulturowych oraz 
przyrodniczych terenów nadwodnych Zatora, są masowo realizowane w ostatnich latach 
parki rozrywki. Zagospodarowują one częściowo tereny poprzemysłowe, jednak konsumują 
przy tym znaczne ilości dodatkowych terenów, które są niezbędne do realizacji tak dużych 
inwestycji. Większość z nich położonych jest w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki227. Niektóre 
inwestycje realizowane są wprost na terenach, które powinny być szczególnie chronione228. 
Wspomniane inwestycje nagradzane są licznymi certyfikatami i dyplomami przyznawanymi 
za rozwój turystyki na obszarze miasta. Niewątpliwie są to miejsca odwiedzane masowo 
przez turystów, dla których niejednokrotnie jest to jedyny powód odwiedzin Zatoru. Należy 
podkreślić, że forma urządzeń rozrywkowych oraz sposób zagospodarowania wspomnianych 
terenów najczęściej nie przystaje jakością, stylistyką, czy też skalą, do tak ważnego 
historycznie ośrodka miejskiego. Do funkcjonowania obleganych przez turystów inwestycji, 
niezbędne jest zapewnienie odpowiednio dużych powierzchni parkingowych. Są to rozległe 
powierzchnie w całości utwardzone. Tego typu powierzchnie zdecydowanie nie powinny 
znaleźć się w pobliżu centrum miasta jak i koryta rzecznego. W parkach rozrywki działalność 
jest prowadzona w okresie pomiędzy wiosną i jesienią, natomiast  w pozostałym czasie 
obszary te są wyłączone z użytkowania. Wiąże się to z dodatkowym obniżeniem walorów 
wizualnych, jak i z brakiem możliwości poruszania się po rozległych terenach nadrzecznych, 
na których znajdują się te funkcje. 

                                                           
226 Skawa - patrz przypis nr 192, str. 123 
227 Np. Zatorland, Park Mitologii, czy też Park Bajek i Wodnych Stworzeń. Łączna powierzchnia 
terenów rozrywki przygotowana przez jednego inwestora (w tym przypadku firmę Lemarpol Sp. z o.o.) 
to 14ha 
228 Park Mitologii wchodzący w skład parku rozrywki Zatorland zrealizowano na Stawie Piastowskim, 
który leży około 300 metrów od historycznego centrum Zatora wraz z Zamkiem Książęcym. Staw ten 
styka się jednocześnie z korytem rzeki Skawy. 
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 Do najważniejszych elementów związanych zagospodarowaniem terenów 
nadwodnych Zatora należą stawy hodowlane. Usytuowane są one po obu stronach rzeki. 
Otaczające je tereny przeważnie zachowały naturalny charakter. Zabudowa mieszkaniowa 
jest jednak realizowana w coraz mniejszej odległości od zbiorników wodnych. Sytuacja ta 
dotyczy przede wszystkim stawów znajdujących się na zachodnim brzegu, a które położone 
są w niewielkiej odległości od centrum miasta. 

 Istotne są powiązania widokowe pomiędzy dominantą będącą obiektem 
historycznym, a terenami nadwodnymi. Poprzez usytuowanie miasta na wzniesieniu, wieża 
kościoła parafialnego jest dobrze widoczne z wielu kierunków - także z terenów znajdujących 
się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. 
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Fot. 128 Zator - widok z mostu 
w ciągu drogi krajowej nr 44 
na most kolejowy na rzece 
Skawie. (foto: autor) 

Widoczna jest naturalna 
roślinność porastająca tereny 
nadrzeczne. Tereny te nie 
zostały w żaden sposób 
zagospodarowane.  

 

 
Fot. 129 Zator - widok w 
kierunku miasta z mostu 
znajdującego się w ciągu drogi 
krajowej nr 44. (foto: autor) 

Widoczna jest wieża kościoła 
parafialnego, będącego 
główną dominantą w mieście. 
Tereny nabrzeżne porasta 
bujna naturalna zieleń, wśród 
której nie są prowadzone 
żadne elementy mogące 
umożliwić komunikację pieszą 
bądź rowerową. 

 

 
Fot. 130 Zator - rozległe 
parkingi towarzyszące parkom 
rozrywki. (foto: autor) 

Od jesieni do wiosny obszary 
te nie są w żaden sposób 
wykorzystywane. W tym 
czasie zmniejszona zostaje 
ilość terenów nadrzecznych, 
które mogą być 
wykorzystywane przez 
mieszkańców oraz turystów. 
Duże, utwardzone 
powierzchnie sprawiają 
wrażenie nieatrakcyjnych. 
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Fot. 131 Zator - tereny nad 
Skawą. (foto: autor) 

Pomiędzy rzeką i ulicą 
Zamkową prowadzony jest wał 
przeciwpowodziowy, który 
uniemożliwia wizualny kontakt 
pomiędzy obszarami 
znajdującymi się po obu 
stronach wału. Brakuje także 
możliwości jego 
przekroczenia. Powoduje to, 
że tereny nadwodne wzdłuż 
Skawy nie są wykorzystywane 
dla celów związanych                
z rekreacją.  

 

 
Fot. 132 Zator - Zbiornik 
Piastowski. (foto: autor) 

Stanowi on tło dla 
zlokalizowanego na nim Parku 
Mitologii, który jest częścią 
parku rozrywki Zatorland.  

 

 
Fot. 133 Zator - Zbiornik 
Piastowski. (foto: autor) 

Sposób urządzenia jego 
otoczenia sprawia, że jest to 
przestrzeń nieatrakcyjna. 
Brakuje podstawowego 
wyposażenia otaczających 
zbiornik ciągów pieszych,          
a tereny brzegowe są 
zaniedbane. Znajduje się tutaj 
wiele zniszczonych obiektów 
związanych z 
funkcjonowaniem Parku 
Mitologii. 
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Analiza funkcjonalna terenów przywodnych miasta 

 
 

 
Rysunek 44 Analiza funkcjonalna terenów nadrzecznych. (opr. autor) 

Znaczna część terenów miasta jest położona w bliskim sąsiedztwie obszarów nadrzecznych, 
bądź w pobliżu zbiorników wodnych. W bezpośrednim sąsiedztwie koryta Skawy znajduje się 
korytarz zieleni wysokiej. W wielu miejscach zieleń jest jednak słabo zagospodarowana, 
przez co utrudnione jest korzystanie z tych miejsc przez pieszych jak i rowerzystów. Stare 
miasto usytuowano na wysokiej skarpie, wznoszącej się bezpośrednio nad rzeką. Coraz 
mocniej w strukturze zaczynają się zarysowywać obszary związane z produkcją oraz             
z funkcją wypoczynkową. Są one lokalizowane zarówno w pewnym oddaleniu od centrum 
miasta, jak też w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki i stawów. Na południe od założenia 
historycznego, w zakolu rzeki Skawy zlokalizowany jest park rozrywki Zatorland. 
Bezpośrednio nad wodą znajduje się Park Bajek i Stworzeń Wodnych. Tu także utworzono 
inne ośrodki wypoczynku jak Park Owadów, Park Św. Mikołaja czy River Park. Po 
zachodniej stronie miasta znajduje się Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski 
Zachodniej w Zatorze. Jest ona położona pomiędzy historyczną częścią miasta, a obszarem 
zajmowanym przez park Energylandia. Nowopowstające obiekty produkcyjne stanowią mało 
atrakcyjne sąsiedztwo dla zabytkowej zabudowy miasta, parków rozrywki oraz znajdujących 
się w pobliżu stawów hodowlanych. 
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Analiza pieszej dostępności terenów przywodnych miasta 

 
 

 
Rysunek 45 Analiza dostępności terenów nadwodnych - z perspektywy pieszego. (opr. autor) 

Pomimo bogatych walorów środowiska przyrodniczego, skorzystanie z nich jest utrudnione 
przez brak dostępności do terenów zieleni dla ruchu pieszego. Istniejąca sieć ścieżek 
pieszych nie pokrywa wystarczająco swym zasięgiem obszarów miasta - także tych wzdłuż 
Skawy. W mieście dominuje w związku z tym indywidualny ruch samochodowy. W wielu 
miejscach ruch pieszy jest utrudniony przez brak chodników wzdłuż głównych dróg. Brakuje 
czytelnego powiązania pomiędzy dworcem kolejowym a centrum. Liczne parkingi sytuowane 
w sąsiedztwie obiektów usługowych wkraczają także w tereny przywodne rzeki i stawów 
rybnych. 
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Analiza walorów kulturowych oraz walorów środowiska przyrodniczego 
 Z uwagi na historyczne uwarunkowania powstania Zatoru, w miejscowości występuje 
zachowany układ zabudowy. Miasto to cechuje obszerna lista walorów kulturowych, takich 
jak średniowieczny układ miasta z zabudową zabytkową i stawy rybne, których geneza 
przypada na ten sam okres. Miasto w swej przeszłości było prężnie działającym ośrodkiem 
produkcyjnym i handlowym. Do najważniejszych zabytków w mieście zalicza się kościół 
parafialny pw. św. Wojciecha i św. Jerzego powstały w 1393 roku229. Także wnętrza 
wspomnianego obiektu zawierają liczne elementy cenne pod względem historycznym230.      
O randze tego obiektu może świadczyć współpraca pomiędzy gminą Zator, a Akademią 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Dzięki tej współpracy, co roku we współpracy z Wydziałem 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuk prowadzone są prace mające na celu odnawianie 
świątyni. Do istotnych zabytków należy także znajdujący się tuż obok kościoła zamek zwany 
Pałacem Potockich. Pierwsze działania budowlane zmierzające w kierunku jego budowy 
podjęto już w roku 1445. Później zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli jak i swe 
przeznaczanie231. Wartościowym zabytkiem jest także wzniesiony w 1903 roku Ratusz. Jego 
północną elewację zdobi płaskorzeźba „Zator – Stolica Doliny Karpia”232. Około 50 budowli 
posiada cechy obiektów zabytkowych. Do najstarszych znalezisk należą obiekty odsłonięte 
podczas prac archeologicznych na terenie Grodziska233. Badania te potwierdziły, że tereny te 
zamieszkiwane były przez ludzi około r. 500 p.n.e. 

 Do istotnych walorów kulturowych z pewnością można zaliczyć hodowlę karpia,          
z której Zator znany jest nie tylko w Polsce, ale i na świecie234. Pierwsze wzmianki                   
o rozpoczęciu hodowli ryb datowane są na 1291 rok235. 

 W związku ze specyficznymi uwarunkowaniami środowiska wynikającymi z dużej 
ilości stawów hodowlanych, mamy także do czynienia z bogatymi zasobami środowiska 

                                                           
229 Znajduje się on w miejscu gdzie niegdyś stała świątynia utrzymana w stylu romańskim. Źródło: 
Dziedzic Łukasz, "Zator - zostaniesz tu na dłużej. Przewodnik po Zatorze", wyd. Regionalny Ośrodek 
Kultury Doliny Karpia w Zatorze, Zator 2014, s. 17. 
230 Do najistotniejszych zaliczyć można spiżową chrzcielnicę z XV wieku, mozaiki i freski z XVI wieku, 
jak i ołtarz główny, który utrzymany jest w stylu gotyckim (ołtarz pochodzi z 1886 roku). Źródło: 
Dziedzic Łukasz, "Zator...", ibidem. 
231 Od 2013 roku obiekt znajduje się w rękach spadkobierców. Źródło: Dziedzic Łukasz, "Zator...", op. 
cit., wyd. Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, Zator 2014, s. 18. 
232 Jest ona dziełem prof. Mieszka Tylki. 
233 Grodzisko - mocno wysunięty na południe fragment miasta leżący nad rzeką Skawą. 
234 Stawy hodowlane zajmują blisko jedną-czwartą powierzchni całej Gminy  
235 Kiedy to zapada decyzja o remoncie trzech młynów na Skawie oraz odnowienie zniszczonego 
jeziora. Przez kilkaset lat ryby ze stawów w Zatorze ugruntowały pozycję tej miejscowości, jako 
istotnego ośrodka produkcyjnego. Zatorskie karpie trafiały także na królewskie stoły. W ostatnich 
latach powołano do działania Stowarzyszenie Dolina Karpia, które promuje i pozyskuje środki na 
dalszy rozwój gospodarki rybnej. "Karp zatorski" znajduje się także na "Liście produktów tradycyjnych 
województwa małopolskiego", która jest tworzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki 
działalności Stowarzyszenia Dolina Karpia znacznemu wzrostowi uległ ruch turystyczny na tym 
obszarze. "Karp zatorski" - nazwa ta objęta jest znakiem "Chroniona Nazwa Pochodzenia". 
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przyrodniczego. Nad brzegami stawów rosną rzadkie gatunki roślin236. Na terenie miasta 
utworzono kilka dydaktycznych ścieżek przyrodniczych. Mają one eksponować elementy 
takie jak lasy łęgowe czy zarośla wierzbowe znajdujące się na brzegu Skawy. Występują 
tutaj także liczne okazy topoli czarnej oraz stanowiska ochrony jednego z gatunków 
paproci237. 

 

 

 
Fot. 134 Zator - kościół 
parafialny. (foto: autor) 

Jest on jednym                            
z najważniejszych zabytków w 
mieście. Jego wieża stanowi 
główną dominantę, która 
widoczna jest w panoramie 
miasta, a także z wielu 
oddalonych od centrum miejsc 
- również tych położonych       
w terenach nadwodnych. 

 

 
Fot. 135 Zator - wieża kościoła 
parafialnego jako główna 
dominanta. (foto: autor) 

W panoramie starego 
miasta udało się zachować 
główne elementy 
wpływające na kompozycję. 
Widok z drogi nr 44. 

  

                                                           
236 Można do nich zaliczyć kotewkę orzecha wodnego oraz grzybieńczyka wodnego. Źródło: Dziedzic 
Łukasz, "Zator...", op. cit., wyd. Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, Zator 2014,        
s. 23. 
237 Stanowiska ochrony pióropusznika strusiego. 
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Fot. 136 Zator - zamek 
położony w bezpośrednim 
sąsiedztwie kościoła 
parafialnego pw. św. 
Wojciecha i św. Jerzego. (foto: 
autor) 

Oba obiekty znajdują się          
w niewielkiej odległości od 
rynku.  

 

 
Fot. 137 Zator - tereny nad 
rzeką Skawą. (foto: autor) 

Walory środowiska 
przyrodniczego tworzy bujna 
naturalna roślinność 
porastającą oba brzegi rzeki 
Skawy. Miejsca te jednak są 
słabo udostępnione dla ruchu 
pieszego, przez co nie są 
wykorzystywane w 
odpowiednim stopniu.  

 

 
Fot. 138 Zator - stawy w 
których prowadzona jest 
hodowla ryb. (foto: autor) 

Stanowią one jeden                    
z najważniejszych elementów 
dziedzictwa kulturowego          
w Zatorze. Obecnie                  
w niewielkiej odległości od 
nich rozbudowywane są 
obiekty przynależące do Strefa 
Aktywności Gospodarczej 
Małopolski Zachodniej.  
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Analiza kompozycyjno-estetyczna terenów przywodnych miasta 

 
 

 
Rysunek 46 Analiza kompozycyjno-estetyczna terenów nadwodnych. (opr. autor) 

Miasto dysponuje znacznym potencjałem zarówno historycznym jak i  środowiska 
przyrodniczego. Obszary leżące w pobliżu rzeki oraz stawów porasta bujna naturalna zieleń. 
Liczne tereny są jednak słabo zagospodarowane, przez co ich dostępność jest niewielka. 
Poprzez usytuowania zabytkowej części miasta na wzgórzu, wieża kościoła jest dominantą 
widoczną z wielu lokalizacji - także z wybranych terenów nadrzecznych. Obiekt ten jest 
zauważalny również w panoramie miasta widzianej z głównego mostu na rzece Skawie.       
W nowych terenach zurbanizowanych coraz liczniej pojawiają się nieatrakcyjne obiekty 
związane z obsługą parków rozrywki, które zaczynają dominować w strukturze Zatoru.         
W połączeniu ze strefami o funkcji produkcyjnej, powoduje to obniżenie jakości przestrzeni 
miasta. Rozproszona zabudowa oraz zróżnicowana stylistyka nowych obiektów w Strefie 
Aktywności Gospodarczej jak i w terenach parków rozrywki, nie sprzyja poprawie walorów 
widokowych. Historyczny układ jak i powiązania widokowe nie są specjalnie respektowane. 
Często w tereny nadwodne wprowadzane zostają obiekty o niskich walorach estetycznych,  
a spora część terenów komercyjnych jest zaniedbana. Najważniejsze elementy układu 
miejskiego nie są wystarczająco wyeksponowane również od strony rzeki.  
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Analiza współczesnego wykorzystania terenów poprzemysłowych oraz 
powojskowych w otoczeniu rzeki. 
 Część terenów poprzemysłowych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. 
Wiele z nich leży jednak blisko innych zbiorników wodnych, które na stałe już wpisały się      
w krajobraz miasta. Niejednokrotnie są to pojedyncze obszary zajmowane przez 
poszczególnych inwestorów. Zwłaszcza w takich miejscach produkcja i magazynowanie 
wytworzonych dóbr odbywa się w obiektach o niskich walorach estetycznych, czy też 
znikomych walorach architektonicznych. Właściciele tych terenów czynią jedynie niezbędne 
starania mające zapewnić możliwość użytkowania zajmowanych przez siebie obiektów. 
Czynniki wizualne nie są brane pod uwagę.  

 W Zatorze działa Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej. Sposób 
zagospodarowania powstałych w ostatnich latach obszarów produkcji238 powoduje, że 
sprawiają wrażenie zadbanych. Brakuje spójnej struktury zabudowy, która dawałaby 
poczucie, że obiekty te są realizowane z pewnym zamysłem oraz zgodnie z zasadami 
kompozycji urbanistycznej. Jakość realizacji na tym terenie wydaje się kluczowa z uwagi na 
fakt, że wypełniają one obszary pomiędzy stawami rybnymi, z których znany jest Zator. 
Lokalizacja strefy produkcyjnej oddziela także park Energylandia od historycznej części 
miasta. Obiekty te zmieniają krajobraz miasta w obszarze związanym z zasobami 
historycznymi. Pomimo realizacji funkcji związanej z turystyką, której towarzyszą elementy 
historyczne, tereny te nie są spójne wizualnie ze strukturą zabytkową miasta. 

 Podobnie jak w innych miastach, także Zator nie ustrzegł się wprowadzenia do 
centrum miasta leżącego blisko rzeki, wielko powierzchniowych obiektów komercyjnych. 
Markety sąsiadują z obiektami zabytkowymi. 

  

                                                           
238 Tereny te lokalizowane są po zachodniej stronie miasta. 
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Fot. 139 Zator - w tereny 
nadwodne wprowadzane są 
na dużą skalę parki rozrywki. 
(foto: autor) 

Inwestycje te są realizowane 
tak by zapewnić maksymalny 
zysk przy niskim nakładzie 
środków ekonomicznych na 
przygotowanie całego terenu. 
Skutkuje to wprowadzeniem  
w te obszary elementów           
o niskich walorach wizualnych 
jak chociażby betonowe 
ogrodzenia.  

 

 
Fot. 140 Zator - tereny nad 
Skawą. (foto: autor) 

W bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów nadrzecznych 
lokalizowane są funkcje 
składowania nawozów oraz 
środków ochrony roślin. Nowy 
MPZP utrzymuje istnienie tej 
funkcji. Zarówno obiekty jak     
i ich otoczenie sprawia, że 
pogorszeniu ulegają walory 
widokowe w ważnych dla 
miasta lokalizacjach.  

 

 
Fot. 141 Zator - otoczenie  
parkiów rozrywki. (foto: autor) 

Pomimo realizowania parków 
rozrywki w otwartych 
przestrzeniach terenów 
nadwodnych, obszary te są 
odgradzane, przez co 
uniemożliwione są 
jakiekolwiek powiązania 
widokowe z pozostałymi 
terenami miasta. 
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Fot. 142 Zator - rozległe 
tereny parkingów. (foto: 
autor) 

Ich przygotowanie jak                 
i organizacja dróg 
dojazdowych do obiektów, 
realizowana jest zgodnie z 
założeniem maksymalnego 
ograniczenia kosztów 
poniesionych na inwestycję, 
co przekłada się na 
powstawanie terenów              
o niskiej wartości wizualnej.  

 

 
Fot. 143 Zator - Strefa 
Aktywności Gospodarczej 
Małopolski Zachodniej. (foto: 
autor) 

Zlokalizowana została ona       
w sąsiedztwie zbiorników 
hodowlanych, które stanowią 
jedną z ważnych atrakcji 
Zatoru. Strefa ta stała się 
również barierą oddzielającą 
stawy od historycznej części 
miasta.  

 

 
Fot. 144 Zator - park rozrywki 
Energylandia. (foto: autor) 

To przykład realizowania 
dużych inwestycji na terenach, 
które nie są do tego 
odpowiednio przygotowane. 
Potwierdza to brak powiązań 
pieszych z miastem, rozległe 
parkingi wielko 
powierzchniowe w skali 
nieadekwatnej do rozmiaru 
miasta oraz sąsiedztwo ze 
strefą przemysłową.  
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Analiza materiałów planistycznych 
 

 
Rysunek 47 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta Zator. (http://www.zator.pl) 
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Rysunek 48 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2016 roku fragmentu miasta Zator. (http://www.zator.pl/gospodarka/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego.html) 
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 W ciągu kilku ostatnich lat, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
był kilkukrotnie zmieniany. Bez wprowadzenia zmian, nie byłoby możliwe zlokalizowanie 
niektórych inwestycji w stopniu, jaki ma miejsce obecnie. Jednym z takich przykładów są 
obszary widniejące w MPZP z 2011239 roku jako A, B1 i B2240, a które obecnie włączono już 
do głównego dokumentu planu.  

 
Rysunek 49 Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2011 roku, z przedstawieniem 
obszarów oznaczonych symbolami A, B1 i B2. (http://www.zator.pl) 

 Dwie główne inwestycje związane z parkami rozrywki, są zlokalizowane na terenach, 
które w najnowszym dokumencie MPZP241 oznaczają strefy o różnym przeznaczeniu242.  

 Zapisy MPZP nakazują wprost respektowanie w wybranych zagadnieniach przepisów 
Prawa Wodnego, jednak rozmieszczenie usług znajdujących się w terenach nadrzecznych 
wydaje się dosyć przypadkowe. Duża część tego typu terenów stanowi jednocześnie 
zabudowę przyrynkową243. Stykają się one z obszarem założenia dworsko-pałacowego 
(1ZPd), który dodatkowo na swym obszarze zawiera stanowisko archeologiczne. Po jego 
drugiej stronie znajduje się kolejny obszar usługowy, na którym dopuszczone jest 
zlokalizowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (oznaczony jako 32U). 

                                                           
239 Uchwała nr VIII/31/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator 
240 Obszary A oraz B w MPZM z 2011 roku oznaczały granice obowiązujących planów miejscowych. 
W dwóch z trzech lokalizacji obszary te dotyczyły terenów, na których obecnie znajdują się parki 
rozrywki.  
241 Uchwała Nr XXIV/219/16 Rady Miejskiej W Zatorze z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru miasta Zatora 
242 Park Zatorland położony jest na terenach usług (6UT-8UT), natomiast park Energylandia 
zlokalizowano na terenach rzemieślniczo-usługowych (1PU oraz 2PU). 
243 Tereny  oznaczone jako 26U-29U są przeznaczone dla zabudowy usługowej. 
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Wydaje się, że tak ważna lokalizacja i znaczące ze względów kulturowych jak                         
i środowiskowych sąsiedztwo, powinny wykluczać możliwość umieszczania tego typu usług. 

 Coraz większe połacie terenu konsumowane są także przez zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. Odnosi się to także do działek znajdujących się w bliskim sąsiedztwie rzeki 
oraz zbiorników wodnych. Pod tego rodzaju zabudowę wyznaczane są także nowe 
lokalizacje244, które równocześnie posiadają informację o zniszczeniach, które mogą 
wystąpić w przypadku awarii wałów przeciwpowodziowych. W jeszcze bliższym sąsiedztwie 
koryta rzecznego proponuje się tereny usług245. 

 Podejmowane są działania, które mają sprawić, że Zator będzie miastem parków 
rozrywki. Zapisy o ich możliwym lokalizowaniu znajdują się zarówno w terenach usług 
sportu246, rzemiosła247, oraz obsługi turystyki248. Presja inwestorów oraz dążenie władz 
miasta do osiągnięcia sukcesu ekonomicznego jest tak duże, że właściwie nic nie stoi na 
przeszkodzie w budowaniu kolejnych obiektów mających na celu przyciągnięcie turystów. 
Jest to o tyle istotne, że historycznie w mieście istniała jedna dominanta wysokościowa, którą 
była wieża kościoła. Nowy plan dopuszcza jednak na wspomnianych terenach wznoszenie 
obiektów, które będą wyższe249. Przyczynia się to zaburzenia walorów widokowych oraz 
kompozycyjnych, takich jak chociażby panorama miasta. 

  

                                                           
244 Oznaczone jako 24MN-27MN 
245 Mowa o terenach oznaczonych jako 30U, 31U, 4UT. Na wymienionych terenach opatrzonych literą 
U, możliwe jest lokalizowanie zabudowy usługowej oraz usług związanych z kultem religijnym, 
usługami publicznymi, zabudową rzemieślniczą, z usługami transportu publicznego oraz targowiska. 
W terenach 4UT dopuszcza się natomiast usługi związane z turystyką, sportem, rekreacją, a także 
inne nieuciążliwe rodzaje usług. " Uchwała Nr XXIV/219/16 Rady...", str. 16-18. 
246 Np. w przypadku 5US, który leży bezpośrednio nad rzeką Skawą oraz w pobliżu historycznego 
centrum. 
247 Mowa o wspomnianych wcześniej obszarach 1PU-4PU, na których wybudowano między innymi 
park rozrywki Energylandia 
248 O oznaczeniach od 1UT do 8UT, których spora część położona jest w sąsiedztwie rzeki Skawy. To 
na nich wybudowano park rozrywki Zatorland wraz z towarzyszącymi mu parkami tematycznymi. 
249 Jest to 65 metrów dla terenów 1UT-8UT oraz aż 99 metrów dla terenów 1PU-4PU. 
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Podsumowanie 
 Zator jest jednym z przykładów, które pokazują, że obecność licznych, często 
unikatowych walorów, nie jest wystarczającym powodem dla próby kreowania struktury 
miasta zgodnie z jego historycznymi założeniami. Zabudowa z upływem lat coraz bardziej 
zbliża się do rzeki oraz zbiorników wodnych. Wprowadzane są liczne inwestycje, których 
charakter jak i gabaryty spychają na dalszy plan wartości, które chronione były przez wiele 
lat. Do takich przykładów należy chociażby brak poszanowania panoramy miasta, w której 
obok wieży kościoła zaczynają pojawiać się urządzenia parków rozrywki. Często znajdują się 
one w strefie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz środowiska przyrodniczego nie 
pomagają także zapisy MPZP. Dokument ten skupiony jest wokół kreowania miasta jako 
ośrodka turystycznego o sporym zasięgu.  

 Chęć rozwoju gospodarczego miasta sprawiła, że poza parkami rozrywki 
zlokalizowana została specjalna strefa aktywności gospodarczej, która stworzyła barierę 
pomiędzy centrum miasta a pobliskimi terenami zajmowanymi przez stawy hodowlane, które 
stanowią w dużej mierze o wyjątkowym charakterze Zatoru. Nowe obszary produkcyjne 
przystosowane są wyłącznie do poruszania się po nich za pomocą komunikacji kołowej, co 
ogranicza możliwe powiązania okolicznych terenów nadwodnych z historycznym centrum po 
zachodniej stronie miasta. 

 W mieście funkcjonuje jedna przeprawa mostowa na rzece Skawie. Z konstrukcji 
znajdującej się w ciągu drogi nr 44 widoczna jest panorama miasta wraz z dominantą            
w postaci wieży kościoła pw. św. Wojciecha i św. Jerzego. 

 Jeżeli chodzi o powiązania widokowe zachodzące pomiędzy terenami znajdującymi 
się na obu brzegach Skawy, to występują one jedynie ze wspomnianego wcześniej mostu.  
W pozostałych terenach widoczność ogranicza bujna zieleń porastająca tereny przywodne. 
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e) Żywiec 
Ogólna charakterystyka miasta 

Liczba mieszkańców 31770250 

 
Rysunek 50 Schemat struktury przestrzennej Żywca. (opr. 
Autor) 

Powierzchnia miasta 50,54km2 

Gęstość zaludnienia 634,3/km2 

Długość styku śródmieścia 
miasta z rzeką 

7,18km 

 

Kalendarium historyczne251: 

 1308 - pierwsze wzmianki w kronikach o istnieniu miasta. 
 1327 - lokacja miasta na prawie polskim. 
 1456 - wykupienie ziemi żywieckiej króla Kazimierza Jagielończyka. 
 1838 - okoliczne ziemie i miasto przechodzą pod panowanie Habsburgów. 
 1837 - założenie Huty Fryderyka, która w 1910 roku zostaje przekształcona we fabrykę 

śrub. 
 1856 - powstanie z inicjatywy Albrechta Fryderyka Habsburga Browaru Arcyksiążęcego. 
 1878 - uzyskanie połączenia kolejowego z Bielskiem i Czechowicami-Dziedzicami. 
 1884 - połączonenie Koleją Transwersalną ze wszystkim ważniejszymi miejscowościami 

po północnej stronie Karpat. 
 1885 - założenie Fabryki Wyrobu Masy z Drzewa na Papier (późniejsza "Fabryka Papieru 

Solali"). 
 1902 - powstanie Fabryki Maszyn braci Wróblów (obecnie Ponar Żywiec). 
 po 1945 - miasto należy do województwa krakowskiego. 
 1967 - utworzenie Jeziora Żywieckiego poprzez spiętrzenie wód Soły zaporą w Tresnej. 
 1975 - 1998 - włącznie do województwa bielskiego.  
 1999 - w wyniku nowego podziału administracyjnego Żywiec stał się częścią 

województwa śląskiego.  

                                                           
250 Dane na rok 2016 
251 Sporządzone na podstawie danych zawartych w dziale "O Żywcu" w oficjalnym serwisie 
informacyjnym miasta Żywiec (http://www.zywiec.pl/) 
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Analiza kształtowania i zagospodarowania terenów nadrzecznych 

Przez miasto przepływają rzeki Soła i Koszarawa, dzieląc je na trzy części. Z uwagi 
na swoje położenie geograficzne, klimat oraz sąsiedztwo z jeziorem, miasto jest zaliczane do 
grona miejscowości o charakterze turystycznym. Tereny nadrzeczne w Żywcu to w głównej 
mierze obszary przeznaczone pod usługi oraz infrastrukturę techniczną252. Na brzegach 
jeziora znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jak również zlokalizowano tutaj 
przede wszystkim główne obiekty związane z kanalizacją oraz oczyszczaniem wód. Listę 
uzupełniają obiekty związane z logistyką jak dawna zajezdnia komunikacji PKS. Na 
zachodnim brzegu znajduje się także przeważająca część obiektów o funkcji produkcyjnej        
i magazynowej. Wybudowana w ostatnich latach droga mająca cechy obwodnicy centrum 
miasta, przyczyniła się jednocześnie do ożywienia gospodarczego obszaru, przy 
jednoczesnym ograniczeniu możliwości związanych z kształtowaniem przestrzeni 
publicznych w tym rejonie. Jedynymi inwestycjami o charakterze rekreacyjnym jest 
zrealizowany wzdłuż brzegu jeziora ciąg pieszo-rowerowy, którego sposób 
zagospodarowania prezentuje przeciętny poziom. 

Zarówno Soła jak i Koszarawa są rzekami górskimi. Tworzą one widły, w których 
znajduje się wzgórze Grojec. Na jego szczycie w XIII wieku wzniesiono drewniany zamek, 
który nie zachował się do obecnych czasów. Wzdłuż Soły położona jest przeważająca część 
terenów miejskich. Po jej wschodniej stronie zlokalizowany jest układ zabudowy zabytkowej 
wraz z zamkiem. Na zachodnim brzegu zlokalizowano amfiteatr miejski. Po zachodniej 
stronie ujścia Soły oraz na zachodnim brzegu Koszarawy znajduje się zdecydowana 
większość terenów przemysłowych oraz magazynowych. Są to między innymi obiekty 
dawnej papierni Solali, budynki dawnej garbarni, jak i obiekty dużych zakładów 
produkcyjnych np. browar Żywiec, MiTech, Hutchnson, Ponar, Famed, Alpla, Sews Cabind. 

Rozbudowana infrastruktura kolejowa sąsiaduje z terenami nadwodnymi. 
Podejmowane są próby wprowadzenia ścieżek pieszych i rowerowych w miejscach 
stykających się z wodą. Ich jakość oraz ilość są jednak niewystarczające. Sposób 
kształtowania terenów nadrzecznych jest w tym wypadku nieadekwatny do istniejącego 
potencjału przyrodniczego. Zmniejszona zostaje rola elementów środowiska przyrodniczego 
wraz z ciągami widokowymi, które mogłyby być wizytówką miasta.  

W terenach nadwodnych pojawia się niewiele przestrzeni publicznych. Te które 
istnieją, są przeważnie słabo zagospodarowane. 

Nowe inwestycje w pobliżu rzek, często nie posiadają odpowiednio zorganizowanego 
sposobu parkowania. Przykładem takiej inwestycji jest nowy Amfiteatr pod Grojcem. 
Podobnie jak przed przebudową, tak i teraz całość obsługuje jedynie niewielki parking253. 
Jest to ilość zdecydowanie niewystarczająca, biorąc pod uwagę fakt, że organizowane są 

                                                           
252 Między innymi jest to oczyszczalnia ścieków zlokalizowana na brzegu Jeziora Żywieckiego u ujścia 
rzeki Soły. 
253 Parking przeznaczony dla około 50 samochodów został zlokalizowany przy pobliskiej ulicy 
Wincentego Witosa będącej jedną z głównych arterii komunikacyjnych w południowo-wschodniej 
części miasta oraz w sąsiedztwie parku zamkowego. 
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tutaj duże imprezy254. Także dostępność nowej inwestycji za pomocą komunikacji miejskiej 
nie jest adekwatna do skali przedsięwzięcia.  

W przeciągu kilku ostatnich lat, przebudowie poddano znaczną liczbę terenów 
nadrzecznych w mieście. Jednak nie wszystkie działania pozytywnie wpływają na wizerunek 
miasta. Największych zmian dokonano na odcinku znajdującym się pomiędzy dwoma 
głównymi mostami łączącymi wschodni i zachodni brzeg rzeki Soły255 oraz w miejscu,           
w którym rzeki Soła i Koszarawa tworzą widły. Tereny te oddzielają Sołę od historycznego 
centrum oraz obszaru zajmowanego przez park zamkowy, które znajdują się na wschodnim 
brzegu rzeki. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych doprowadziła do pojawienia się wielko 
powierzchniowych marketów wraz z parkingami. W ich pobliżu zrealizowano promenadę, 
która nie jest odpowiednio powiązana zarówno z rewitalizowanymi obszarami jak i miejscami 
położonymi w większej odległości, do których pozornie ma prowadzić promenada.                
W sąsiedztwie opisywanej lokalizacji prowadzono także dodatkowe działania mające na celu 
rozbudowę układu drogowego o dodatkowe połączenia. Nowe rozwiązania umożliwiły 
niwelację części zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz wprowadziły przekształcenia 
nadrzecznych terenów zielonych - w tym wycinkę drzew i krzewów. Z uwagi na 
niedostateczny stan techniczny starego mostu, zdecydowano się na budowę nowej 
konstrukcji. Jednym z przyjętych rozwiązań, było zagłębienie jednej z jezdni poniżej 
głównego przęsła mostu. Tym samym poziom po który będą poruszały się samochody 
znajdzie się na podobnej wysokości co lustro wody. Koniecznym stała się budowa pionowej 
przegrody mającej zabezpieczyć jezdnię od koryta rzeki w przypadku wezbrania wód Soły256. 
Pomijając fakt oceny zapotrzebowania na połączenie drogowe w przedstawionej w projekcie 
formie, zachodzi pytanie o powiązania widokowe w tak usytuowanej niecce.  

Z funkcją turystyczną występującą w terenach nadwodnych, nierozerwalnie związany 
jest także problem parkowania samochodów. Pomimo stosunkowo niewielkiego obszaru 
układu staromiejskiego (położonego w stosunkowo niedużej odległości od cieków wodnych) 
występuje problem z wolnymi miejscami parkingowymi. Naziemne parkingi przy centrach 
handlowych są nieatrakcyjne wizualnie i są przeważnie zajęte. Co więcej, parking przy 
zrealizowanym w ostatnich latach centrum handlowym w zakolu Soły257 znajduje się 
stosunkowo daleko od miejsc, które są odwiedzane przez pieszych ze względu na walory 
przyrodnicze bądź kulturowe. Jeszcze gorsza sytuacja jest w wąskich uliczkach 
historycznego centrum, gdzie miejsc parkingowych jest zbyt mało. Brak jest przemyślanego 
sposobu zorganizowanego parkowania, którego forma nie była by uciążliwa dla otoczenia. 
Nie są podejmowane działania, które umożliwiłyby parkowania samochodów                         
w przeznaczonych do tego obiektach wielopoziomowych - również tych, które byłyby 
umieszone pod powierzchnią terenu. 

  
                                                           
254 Włącznie z Tygodniem Kultury Beskidzkiej, który jest największym wydarzeniem o charakterze 
folklorystycznym w kraju. 
255 Opisywany obszar rozciąga się od mostu w ciągu ulicy Dworcowej (łączącej dworzec kolejowy        
z rynkiem) do znajdującego się na północny-zachód mostu na drodze nr 946. 
256 Soła jest rzeką górską, w przypadku której podczas roztopów bądź intensywnych opadów deszczu 
poziom wody potrafi gwałtownie wzrosnąć. 
257 Przy alei Jana Pawła II, która znajduje się przy obiektach przekształconych w ostatnich latach na 
wielko powierzchniowe usługi komercyjne.  
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Fot. 145 Żywiec - zachodni 
brzeg Soły. (foto: autor) 

Nawet w obszarze 
centrum zachował on w 
dużej mierze naturalny 
charakter. Brakuje jednak 
możliwości skorzystania     
z tych terenów z uwagi na 
brak infrastruktury dla 
ruchu pieszego i 
rowerowego. 

  

 

 
Fot. 146 Żywiec - promenada 
nad Sołą. (foto: autor) 

W pobliżu centrum, wraz      
z przebudową mostu 
zrealizowano dodatkową 
inwestycję, która miała na 
celu rozbudowę układu 
komunikacyjnego. Dodano 
promenadę, która nie jest 
powiązana z pozostałymi 
przestrzeniami publicznymi 
miasta. 

 

 
Fot. 147 Żywiec - 
zakończenie promenady. 
(foto: autor) 

Wydeptana ścieżka świadczy 
o braku istniejących 
powiązań komunikacyjnych. 
Jednym z problemów 
przestrzennych jest fakt, że 
piesi nie mieszczą się pod 
konstrukcją mostu 
kolejowego (niewiele ponad 
metr prześwitu), który 
znajduje się na zakończeniu 
promenady. 
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Fot. 148 Żywiec - Soła w 
obszarach śródmiejskich. 
(foto: autor) 

Rzeka płynie często wśród 
sztucznych zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych. 
Ścieżki piesze na tym terenie 
są w słabym stanie oraz 
większości przypadków nie 
mają swojej kontynuacji. 

 

 
Fot. 149 Żywiec - rzeka Soła 
w pobliżu Amfiteatru. (foto: 
autor) 

Pomimo zachowania 
naturalnego otoczenia, 
brakuje jednak możliwości 
pełniejszego jego 
wykorzystania - w tym 
powiązania z pobliską 
promenadą w sąsiedztwie 
centrum miasta.  

 

 
Fot. 150 Żywiec - widok na 
niewielki most łączący 
obszar Parku Zamkowego z 
Amfiteatrem. (foto: autor) 

Niewielka szerokość mostu 
nie sprzyja bezpieczeństwu 
w trakcie organizowanych 
imprez masowych. Ścieżka ta 
przebiega także przez 
niestrzeżony przejazd 
kolejowy.  
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Analiza funkcjonalna terenów przywodnych miasta 

 
 

 
Rysunek 51 Analiza funkcjonalna. (opr. autor) 

Miasto jest podzielone układem hydrograficznym na trzy części. Po wschodniej stronie rzeki 
Soły znajduje się historyczne centrum wraz z zespołem zamkowo-parkowym. Jest ono 
położone bliżej brzegu jeziora. Strefy zainwestowane charakteryzują się podobnym 
nasyceniem usług. Tereny przemysłowo-magazynowe znajdują się w większości po 
zachodniej stronie miasta. W tej części zlokalizowane są najważniejsze obiekty zarówno 
poprzemysłowe, jak i te, które zajmują się produkcją obecnie. W dużej mierze stanowią one 
barierę pomiędzy miastem a jeziorem oraz jego cofką, której obszar jest terenem 
wartościowym pod względem przyrodniczym. Obszar ten charakteryzuje się także 
najbardziej rozwiniętą siecią tranzytową, zarówno dla ruchu kołowego jak i szynowego. 
Układ ten został uzupełniony o drogę S1, która stanowi obecnie główne połączenie 
komunikacyjne na odcinku Bielsko-Biała - Zwardoń. Brakuje zjazdów z obwodnicy w tereny  
o funkcji produkcyjnej, wobec czego tranzyt nadal wpływa negatywnie na poziom ruchu 
kołowego w mieście. Zachodnia część Żywca nie posiada wykształconych przestrzeni 
publicznych. Trzecią (położoną po południowo-wschodniej stronie miasta) część stanowi 
wzgórze Grojec, które w dużej mierze zachowało naturalny charakter. Najważniejszym 
obiektem w tym miejscu jest amfiteatr. Wprowadzenie marketów do centrum miasta - często 
w bliskie sąsiedztwo głównego rynku czy też w tereny nadrzeczne, jest jednym                      
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z najistotniejszych problemów przestrzennych. Powoduje to utrudnienia natury 
komunikacyjnej (w tym wzmożony ruch kołowy) także przez nadmierne nasycenie 
przestrzeni miasta parkującymi samochodami. W sąsiedztwie cieków wodnych 
doprowadzono do utraty cennych dla miasta lokalizacji. W górnym biegu Soły znajdują się 
miejsca, które adaptowane są przez okolicznych mieszkańców na kąpieliska. W dolnym 
biegu widoczne są niezagospodarowane tereny pozostawione na ewentualność podniesienia 
poziomu wód jeziora.  
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Analiza pieszej dostępności terenów przywodnych miasta 

 
 

 
Rysunek 52 Analiza dostępności terenów miejskich - z perspektywy pieszego. (opr. autor) 

Najlepiej dostępne tereny dla ruchu pieszego są jednocześnie najmocniej nasyconymi 
usługami komercyjnymi. Najkorzystniejsza sytuacja występuje po wschodniej stronie miasta, 
w obrębie której znajduje się historyczne centrum. W tej strefie znajduje się także duża część 
zabudowy wielorodzinnej zrealizowanej około 30 lat temu, co również wpływa na rozwiązania 
stosowane w strukturze miasta. Po zachodniej stronie odpowiednio udostępnione jest 
połączenie pomiędzy dworcem kolejowym, a wspomnianym wcześniej centrum Żywca. Na 
tym terenie przeważają zakłady produkcyjne oraz zabudowa jednorodzinna co wpływa 
negatywnie na stopień dostępności pieszej licznych obszarów. Także obecność głównego 
dworca kolejowego nie przekłada się na zwiększony ruch pieszy po zachodniej stronie 
miasta. Powyższy schemat ilustruje także, jak duża ilość terenów nadrzecznych jest 
niedostępna. Potencjał środowiska przyrodniczego nie przekłada się zupełnie na sposób 
użytkowania przestrzeni w sąsiedztwie cieków wodnych. Znaczna część terenów 
zurbanizowanych zakłada wykorzystanie samochodu jako środka transportu. Parkingi 
zlokalizowane właściwie wyłącznie w sąsiedztwie dużych obiektów handlowych. Najtrudniej 
dostępna jest południowo-wschodnia strefa, która charakteryzuje się dużą ilością terenów 
zielonych. Na tym terenie brakuje zorganizowanych tras pieszych oraz rowerowych, a także 
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interesujących przestrzeni publicznych, które stanowiły by element systemu przestrzeni 
publicznych w mieście. 
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Analiza kompozycyjno-estetyczna terenów przywodnych miasta 

 
 

 
Rysunek 53 Analiza kompozycyjno-estetyczna terenów miejskich. (opr. autor) 

Żywiec dysponuje dużym potencjałem wartości krajobrazowych, co wynika z położenia 
miasta jak i ukształtowania terenu. Znaczna większość walorów widokowych pozostaje 
jednak wykorzystana w niewielkim stopniu. Dzieje się tak zarówno w odniesieniu do sposobu 
prowadzenia tras pieszo-rowerowych jak i lokowania obiektów położonych bezpośrednio nad 
brzegiem rzeki (jak np. miejski amfiteatr). W wielu atrakcyjnych widokowo lokalizacjach 
brakuje elementów zagospodarowania terenu, dzięki którym wspomniane walory mogłyby 
być eksponowane w większym stopniu. Pomiędzy Jeziorem Żywieckim, a centrum miasta 
znajdują się obszary o niskich walorach widokowych. Przekształcenia, które doprowadziły do 
takiego stanu, zostały zrealizowane w ostatnich latach - zarówno jeżeli chodzi o lokalizację 
oczyszczalni ścieków, jak i o przekształcenia obiektów poprzemysłowych na wielko-
powierzchniowe obiekty handlowe wraz z towarzyszącymi im parkingami. Główne dominanty 
stanowi wieża Konkatedry Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu, wieża miejskiej 
dzwonnicy oraz komin dawnego tartaku zachowany na zrewitalizowanych terenach w zakolu 
rzeki Soły. Ważnym punktem widokowym jest szczyt wzgórza Grojec. Widać z niego 
panoramę miasta wraz z najważniejszymi obiektami oraz jezioro i doliny rzek. Drugim 
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istotnym punktem widokowym, jest most znajdujący się u ujścia Soły do Jeziora 
Żywieckiego. Z uwagi na swoje położenie oraz wysokość, również z niego widoczna jest 
panorama miasta wraz z dominantami. Interesujący jest także widok na miasto od strony 
jeziora, w przypadku którego również dominanty są dostrzegalne. Poza powyższymi, ciąg 
widokowy prowadzi wzdłuż wału po zachodniej stronie Soły. Z tego miejsca widoczna jest 
jedynie część zabudowy mieszkalno-usługowej oraz naturalna zieleń w korycie rzeki.           
W przeciwnym kierunku widoczne są markety wraz z towarzyszącymi im rozległymi 
parkingami. Na terenie miasta możliwe jest wskazanie kilku osi kompozycyjnych, które 
jednak w przestrzeni nie są wyeksponowane przy pomocy przestrzeni publicznych bądź 
ważnych obiektów. Z terenów nadwodnych widoczne są także wzniesienia otaczające 
Kotlinę Żywiecką.  



170 
 

Analiza walorów kulturowych oraz walorów środowiska przyrodniczego 

Miasto jedynie w swojej najstarszej części zachowało zwartą strukturę. Układ 
staromiejski wraz z rynkiem oraz kompleksem zamkowym tworzą spójną całość. 
Uzupełnieniem systemu przestrzeni otwartych jest park zamkowy, który ma powierzchnię 
około 26 hektarów. Zarówno zamek jak i park przeszły w 2009 roku gruntowną renowację, 
która znacząco poprawiła zwłaszcza stan budynku zamku, który jest jedną z największych 
atrakcji turystycznych miasta. Tzw. Stary Zamek znajduje się w miejscu średniowiecznego 
zamku zniszczonego w 1477 roku. Na jego miejscu Komorowscy wznieśli obiekt, który 
następnie kilkukrotnie przebudowano. Sąsiaduje on z klasycystycznym pałacem - tzw. 
Nowym Zamkiem, który wybudowano na zlecenie arcyksięcia Albrechta Fryderyka 
Habsburga w XIX wieku. Cały kompleks należy do najważniejszych zabytków tego typu         
w regionie. 

 W pobliżu rynku  znajduje się wiele zabytkowych obiektów. Jednym z nich jest 
pochodzący z 1868 roku ratusz. Jego stylistyka jest połączeniem neorenesansu                      
i neomauretanizmu.  Do charakterystycznych obiektem należy kamienna dzwonnica 
znajdująca się pomiędzy płytą rynku a budynkiem konkatedry, który stanowi najważniejszą 
dominantę miasta. Konkatedra pochodzi z XV wieku, natomiast wieża dzwonnicy powstała   
w 1724 roku. W ostatnich latach w niewielkiej odległości od zabytkowej części miasta, 
wzniesiono nowe obiekty handlowe. Znajdują się one od niego około 0,45km. Tak duże 
nasycenie usługami komercyjnymi jednego miejsca, powoduje zamieranie ruchu pieszego     
w pozostałych częściach miasta - z rynkiem włącznie. W tym przypadku można mówić o zbyt 
pragmatycznym podejściu polegającym na pozyskiwaniu za wszelką cenę jak największej 
ilości inwestorów gotowych podjąć się przekształcania zaniedbanych terenów, które 
położone są blisko ważnych walorów kulturowych. Skutkuje to nie tylko niską jakością 
zagospodarowania tak zrewitalizowanych terenów, ale także w pewien sposób 
nieodwracalnym niszczeniem wartości kulturowych, jaką są z pewnością zabytkowe obiekty   
i układ historycznej zabudowy. Opisywany teren znajdujący się w zakolu rzeki Soły stanowi 
blisko połowę zabytkowego układu parkowego, którego powierzchnia wynosi około 26 ha. 
Podobne działania są stosowane w odniesieniu do licznych obiektów poprzemysłowych, 
które na stałe wpisały się w historię miasta. Budynki dawnej garbarni czy Żywieckich 
Zakładów Papierniczych "Solali" są zajmowane przez tymczasowych użytkowników, którzy 
nie dbają o te obiekty. Prowadzi to pogorszenia stanu technicznego, a w konsekwencji do 
obniżenia wartości estetycznych całego otoczenia. 

Żywiec otaczają liczne tereny zielone – w tym także objęte ochroną z uwagi na 
wartości środowiska przyrodniczego. Rezerwat „Grapa”, chroni fragmenty lasów 
grądowych258 naturalnego pochodzenia. Na stokach Grojca znajdują się także liczne 
stanowiska występowania rzadkich gatunków roślin259.  

  

                                                           
258 Grąd – wielogatunkowy las liściasty z przewagą grabów i dębów. Lasy tego typu stanowią siedlisko 
przyrodnicze chronione także w ramach programu Natura 2000. 
259 Są to między innymi: obuwik pospolity, tojad lisi, rosiczka okrągłolistna. Większość z nich podlega 
ścisłej ochronie gatunkowej. 
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Fot. 151 Żywiec - widok na 
miejsce w którym rzeki Soła i 
Koszarawa tworzą widły. 
(foto: autor) 

Rzeki w obszarach 
śródmiejskich w wielu 
obszarach zachowały swoje 
naturalne otoczenie. Brzegi 
porasta bujna zieleń.  

 

 
Fot. 152 Żywiec - rzeka Soła. 
(foto: autor) 

Zieleń towarzyszy także 
wielu ważnym obiektom 
znajdującym się                     
w sąsiedztwie rzeki - na 
zdjęciu odcinek Soły w 
pobliżu Amfiteatru. 

 

 
Fot. 153 Żywiec - rzeka Soła. 
(foto: autor) 

Zaletą kształtowania 
otoczenia rzek na wielu 
śródmiejskich odcinkach na 
terenie Żywca, są szerokie 
połacie terenu o naturalnym 
charakterze. Sprzyjają one 
zarówno różnorodności 
biologicznej jak i są 
przestrzenią, którą woda 
może zająć w czasie nagłych 
wezbrań.  Stanowią także 
miejsca wypoczynku.  
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Analiza współczesnego wykorzystania terenów poprzemysłowych oraz powojskowych 
w otoczeniu rzeki 

W Żywcu od XIX wieku rozwijano wiele aktywności produkcyjnych, które w wyniku 
zmian ustroju stopniowo redukowano. Stąd w mieście znajduje się wiele terenów 
poprzemysłowych oraz  wciąż jeszcze użytkowych na tę funkcję. Najważniejszymi 
przykładami tego typu lokalizacji jest opisywane wcześniej nowe centrum handlowe u ujścia 
rzeki Soły do jeziora, czy też teren dawnej papierni przy ulicy Księdza Prałata Stanisława 
Słonki260, na terenie której w ostatnich latach zaczęło pojawiać się wiele nowych firm 
korzystających z przestronnych obiektów. Niestety ani zewnętrzni inwestorzy, ani zarząd 
obszaru nie prowadzą żadnych robót remontowych może niezbędnie koniecznych. Z tego też 
względu tereny te nie należy do atrakcyjnych wizualnie. Niszczejące dawne obiekty 
przemysłowe mogłyby stać się atrakcyjną przestrzenią dla wielu rodzajów aktywności. 

Największe zmiany objęły zakole rzeki Soły. Znajdowały się tam nieliczne 
zabudowania po dawnym tartaku, jednak poza nimi, teren ten w znacznym stopniu był 
czynny biologicznie. Z uwagi na bardzo dogodną lokalizację względem ogólnej struktury 
miasta, a także niewielką odległość od centrum (około 1km), był to teren bardzo 
atrakcyjny261. Istniejące budynki zostały przekształcone oraz przebudowane na hale 
supermarketów, przed którymi pojawiły się duże, pokryte asfaltem parkingi o znikomym 
udziale zieleni. Wzdłuż zakola poprowadzono drogę, która miała być pewnego rodzaju 
obwodnicą, łączącą nowe centra handlowe z głównym mostem262 na rzece Sole, a także 

                                                           
260 Ulica w południowej części miasta. Ma ona orientację wschód-zachód. Po wschodniej stronie wylot 
ulicy skierowany jest na wzgórze Grojec, natomiast w kierunku zachodnim prowadzi ona do ulicy 
Dworcowej, która jest główną arterią komunikacyjną zachodniej części miasta. 
261 Pod koniec 2012 roku zapadła decyzja o przedłużeniu drogi nr 945 oraz o przystosowaniu 
towarzyszących jej terenów dla funkcji handlowo-produkcyjnych. 
262 Most na drodze wojewódzkiej nr 946. Jest to droga łącząca Żywiec z Suchą Beskidzką.                  
W ostatnich latach przedłużono ją także po zachodniej stronie Żywca jako dojazd do jednego               
z odcinków drogi ekspresowej S1. 

 
Fot. 154 Widok z lotu ptaka na "stary" most (przed 
jego przebudową) z widocznym po lewej stronie 
częściowo już zrealizowanym układem 
komunikacyjnym. (foto: Mirosław Stecyk / 
www.zywieconline.pl) 

 
Fot. 155 Zakole rzeki Soły - widok z lotu ptaka na 
zrewitalizowany teren. (foto: Mirosław Stecyk / 
www.zywieconline.pl) 
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drogami wprowadzającymi w najistotniejsze fragmenty miasta. Utworzono tym samym 
barierę podobną do tych, które próbuje obecnie się usunąć w większości dużych miast 
europejskich. 

W północnej części miasta, na zachód od ulicy Henryka Sienkiewicza263 dokonują się 
niespiesznie przeprowadzane remonty obiektów produkcyjnych., Obszar ten zyskał ostatnimi 
czasy na znaczeniu jako teren przemysłowo-produkcyjny, którym zresztą był od wielu lat. Na 
skutek zawirowań gospodarczych utracił on na pewien czas swe znaczenie. Sytuacja 
zmieniła się między innymi dzięki nowemu połączeniu komunikacyjnemu, umożliwiającemu 
bezprośredni dojazd od strony Bielska-Białej. 

Zdecydowana większość terenów poprzemysłowych zlokalizowana jest po zachodniej 
stronie miasta. Obszar ten wyznacza potok Leśnianka264 oraz rzeka Soła wraz ze swoim 
ujściem do jeziora Żywieckiego. Na jego styku została w ostatnich latach zrealizowana 
obwodnica, która przyczyniła się do częściowego odciążenia układu komunikacyjnego         
w centrum miasta. Nie poprawiła ona jednak skomunikowania terenów przemysłowych z 
uwagi na brak umożliwienia zjazdu z niej w ich bezpośredniej bliskości. Ruch tranzytowy 
nadal jest prowadzony przez miasto - także w sąsiedztwie obszarów nadwodnych.  

Istotną rolę w strukturze miasta odgrywają tereny związane z komunikacją kolejową. 
Torowiska prowadzone są wzdłuż rzeki Koszarawy jak i w pobliżu brzegów Jeziora 
Żywieckiego. Stanowią one istotną barierę mającą wpływ na sposób kształtowania terenów 
nadwodnych. Także w miejscu w którym Soła łączy się z Koszarawą wzniesiono most 
kolejowy. Tereny towarzyszące komunikacji szynowej są przeważnie słabo 
zagospodarowane. 

 Jedynym obszarem powojskowym w Żywcu jest teren po dawnej jednostce wojskowej 
oraz komendzie uzupełnień, która miała swoją siedzibę przyległą do zespołu parkowego. 
Została ona jednak zlikwidowana w roku 2011. Tereny te są zagospodarowane w stopniu 
zadowalającym, a zachodzące (co prawda powoli) na nich zmiany prowadzą do podniesienia 
jakości tego obszaru. 

                                                           
263 Ulica ta znajduje się po północnej stronie miasta Żywca. Rozciąga się ona od rynku aż do bliskich 
okolic brzegu Jeziora Żywieckiego. Znajduje się przy niej także Szpital Powiatowy. 
264 Potok płynący we wschodniej części Beskidu Śląskiego. Stanowi jeden z dopływów Soły. 
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Fot. 156 Żywiec - widok na 
nowe centrum handlowe. 
(foto: autor) 

Mieści się  ono                        
w zrewitalizowanym 
obiekcie poprzemysłowym. 
Logo jednej z sieci marketów 
znalazło się na jednej              
z dominant, przez co 
widoczne jest z wielu 
lokalizacji. 

 

 
Fot. 157 Żywiec - teren 
nowego centrum 
handlowego w sąsiedztwie 
rzeki Soły. (foto: autor) 

Widoczny jest brak 
odpowiedniego urządzenia 
ciągu pieszo-jezdnego.  

 

 
Fot. 158 Żywiec - widok na 
brzegi Soły znajdujące się 
pomiędzy dwoma mostami. 
(foto: autor) 

Tereny nie są 
odpowiednio 
zagospodarowane, a 
istniejące zabezpieczenia 
przeciwpowodziowe 
wymagają konserwacji. 
Utrudniają one także 
dostęp do lustra wody dla 
pieszych. 
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Fot. 159 Żywiec - 
rozbudowany układ 
komunikacyjny wzdłuż Soły. 
(foto: autor) 

W tle widać jezdnię która 
jest zagłębiona pod przęsłem 
mostu. 

 

 
Fot. 160 Żywiec - tereny nad 
Sołą. (foto: autor) 

Pomimo lokalizacji nowego 
centrum handlowo-
usługowego w pobliżu rzeki 
Soły, tereny te nie są 
urządzone w sposób, które 
prezentowałby się 
atrakcyjnie. Wiele terenów 
nie zostało do dziś 
zagospodarowanych tak jak 
wynikałoby to z założonej 
funkcji. 

 

 
Fot. 161 Żywiec - tereny nad 
Sołą. (foto: autor) 

Zaniedbane otocznie rzeki      
w bezpośrednim sąsiedztwie 
nowych inwestycji sprawia, 
że tereny te nie prezentują 
się atrakcyjnie. W licznych 
przypadkach naturalna 
roślinność rozwinęła się tak 
mocno, że uniemożliwia już 
przejście urządzonymi 
niegdyś ciągami pieszymi.   
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Analiza materiałów planistycznych 
 

 
Rysunek 54 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta Żywca z 2011 roku. (www.mpzp24.pl) 
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Rysunek 55 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta Żywca z 2011 roku. (www.mpzp24.pl) 
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 W obowiązującym MPZP zawarto szereg zmian dotyczących terenów znajdujących 
się w miejscu, w którym Soła wpływa do Jeziora Żywieckiego (oznaczonych jako S2.1 oraz 
S2.2). Obszar ten tworzący zakole został zaopatrzony w nowy układ komunikacyjny, którego 
szerokość jest dwukrotnie większa, aniżeli szerokość dróg w jego najbliższym otoczeniu, co 
wynika z klasy drogi. Jedynym czynnikiem, na który owa szerokość się przekłada, jest 
powiększenie bariery dla pieszych, którzy mogliby korzystać w tym miejscu z terenów 
nadrzecznych. Po zrealizowaniu inwestycji, teren ten jest nieprzygotowany dla pieszych. 
Świadczą o tym liczne wydeptane ścieżki. W dodatku pomiędzy rzeką a terenami o funkcji 
usługowej naniesiono w MPZP pas terenów przeznaczony na zespoły parkingów i garaży 
(3KDs). Trudno sobie wyobrazić wypełnienie tego miejsca gorszym elementem niż szerokie 
asfaltowe parkingi uzupełnione zabudowaniami garaży, które najczęściej przedstawiają niską 
jakość formy oraz zastosowanych materiałów. Blisko połowa tego obszaru została                
w dokumencie MPZP objęta strefą B265 ochrony konserwatorskiej. Zapis dotyczący 
wytycznych odnośnie stosowanych materiałów do wykończeń ścian oraz pokryć 
dachowych266 dla obiektów objętych tą strefą jest bardzo szczegółowy. Część użytych 
materiałów wykończeniowych nie odpowiada standardom wynikającym z tych zapisów planu. 
Przykładem jest obiekt myjni samochodowej, który w istocie jest prostą konstrukcją 
szkieletową obłożoną blachą trapezową, a której to wspomniane zapisy zakazują. Także 
dostawiony do niej kontener pełniący rolę biura wygląda mało atrakcyjnie - zwłaszcza, że 
znajdują się w strefie konserwatorskiej. Wydaje się, że jest to efekt braku nadzoru 
budowlanego nad inwestycjami prowadzonymi w obrębie planu. 

 Obszar nowego powiązania komunikacyjnego ul. Dworcowej z Al. Jana Pawła II267 na 
rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jest wyjęty z opracowania 
(podobnie jak cały opisywany węzeł komunikacyjny na wschód od mostu). Pomimo tego, że 
jest to droga kołowa, nie został on objęty opracowaniem podobnie jak tereny kolejowe, 
których urządzenie regulują odrębne dokumenty. Obszar ten ciągnie się na południowy 
wschód, wzdłuż rzeki Koszarawy (i częściowo Soły).  

Występuje ogólny problem ze zgodnością planu przygotowanego dla województwa,  
a planem opracowanym dla miasta. W planie Przestrzennego Zagospodarowania 

                                                           
265 Uchwała Nr XI/83/2011 Rady Miejskiej W Żywcu z dnia 30 czerwca 2011 r.w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca w granicach administracyjnych miasta, 
rozdział 2, §7. W punkcie 7 zapis brzmi "Ustala się listę obszarów i obiektów objętych ochroną 
konserwatorską na mocy planu - Strefa B - pośredniej ochrony konserwatorskiej zachowanych 
elementów zabytkowych: (...) 7) Zespół zabudowy tartaku przy ul. Legionów". 
266 "Dla obszarów i obiektów objętych strefą B obowiązuje oraz wymienionych w par 7 ust. 9 ustala się: 
1) rygor w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej substancji 
zabytkowej oraz dostosowania do niej charakteru i skali nowej zabudowy; 2) nakaz stosowania 
materiałów tradycyjnych np. dla ścian kamień, cegła elewacyjna lub cegła, tynk oraz materiały 
pomocnicze typu: kamień, drewno, tynk, szkło, stal a na pokrycie dachów gont, dachówki ceramicznej 
lub innych materiałów dachówko podobnych o kształtach zbliżonych do dachówki (np. blacha, 
dachówki bitumiczne, cementowe itp.) - w przypadku dachów o spadkach większych niż 15%; zakaz 
stosowania sidingów, blach trapezowych, blach falistych, przęseł z betonowych prefabrykatów jako 
ogrodzeń;" 
267 Jest to miejsce w którym połączono wschodni i zachodni brzeg Soły. Jest to dawna trasa łącząca 
centrum Żywca (po wschodniej stronie rzeki) z obszarem dworca kolejowego (zlokalizowanego na 
zachodnim brzegu Soły). 
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Przestrzennego Województwa Śląskiego (zwanego dalej PZPWŚ) mamy do czynienia            
z zakazem budowania na terenach zagrożonych powodzią oraz koniecznością stopniowej 
rezygnacji z zabudowy na terenach objętych takim zakazem268. W Studium Uwarunkowań           
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) Miasta Żywca w podsumowaniu 
pt. „ograniczenia w zabudowie dolin rzek, wynikających z ekspertyzy”269 , w ppkt. 3, 
umieszczono zapis traktujący o możliwości budowy dodatkowych obwałowań, które mogą 
okazać się niezbędne w przypadku „potrzeby zintensyfikowania budownictwa”270 . Studium 
nie jest dokumentem prawa miejscowego, jednak mimo to, późniejsze miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego powinny się na nim opierać i być ze sobą możliwe 
spójne. Co więcej, SUiKZP Miasta Żywca, w części zatytułowanej "wody powierzchniowe"271 
zaleca ochronę szczególnie wartościowych terenów znajdujących się w granicach 
administracyjnych miasta.  

W innych zapisach tego dokumentu, dopuszczone zostaje zabudowanie tych 
terenów, a także zabezpieczanie ich za pomocą wałów przeciwpowodziowych.                     
W dokumencie stwierdza się także, że w górnych odcinkach rzek Soły i Koszarawy nie 
występują żadne zbiorniki retencyjne272. Taki stan rzeczy ma miejsce, pomimo występowania 
kilku lokalizacji, które mógłby by spełniać taką funkcję. 

                                                           
268 PZPWŚ - rozdział I, § 4 pkt. 4.1, str. 48 
269 SUIKZP Miasta Żywca, cz.1, §6 
270 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żywca, cz.1, str. 71 
271 SUIKZP Miasta Żywca, cz. 2 w art. 3 § 2, ust. 5, str. 10 
272 SUIKZP Miasta Żywca, cz. 1, §6, pkt. 4, ppkt. c i d, str. 67 
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Fot. 162 Żywiec - tereny nowego centrum 
handlowego w sąsiedztwie rzeki Soły. (foto: autor) 

Brak przystosowania dla ruchu pieszego terenu 
poddanego procesowi rewitalizacji. 

 
Fot. 163 Żywiec - tereny sąsiadujące z nowym 
centrum handlowym w pobliżu rzeki Soły. (foto: 
autor) 

Obszar ten jest udostępniony                                   
w niewystarczającym stopniu. Brakuje 
odpowiednio przygotowanych tras pieszych          
i rowerowych. 
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Podsumowanie 

 Przekształcenia dokonujące się obecnie w terenach nadwodnych w Żywcu są 
przykładem forsowania aktywności gospodarczej, jako głównego czynnika decydującego       
o sposobie urządzenia tych obszarów. Po zrealizowaniu nowych ośrodków komercyjnych 
nastąpił znaczny spadek zainteresowania lokalami położonymi przy rynku, a także wzdłuż 
ulicy Dworcowej. Do tej pory oba te miejsca skupiały większość usług w mieście. Widoczne 
jest to nie tylko poprzez zmniejszającą się liczbę firm w tym rejonie, ale także poprzez 
szybko pogarszający się stan budynków. Z uwagi na coraz mniejszą ilość najemców, 
właściciele nie mają często środków na przeprowadzenie odpowiednich remontów. 
Zastosowane rozwiązania mające doprowadzić do rozwoju miasta, jednocześnie 
przyczyniają się do zaniedbywania jego najważniejszych fragmentów, oraz tworzeniu 
nowych barier i obszarów problemowych. 

 Można jednak odnaleźć przykłady pozytywnych przemian zachodzących na 
przestrzeni ubiegłych lat. W 2009 roku znacznemu remontowi poddano Stary Zamek oraz 
Pałac Habsburgów273. Odnowieniu uległ także otaczający go zespół parkowy wraz ze 
ścieżkami pieszymi oraz znajdującymi się w nim obiektami. Odnowieniu poddano także 
znaczną część zabytkowej zabudowy w centrum miasta. Zrealizowanych zostało kilka 
dużych projektów mających wspomóc rozwój kultury i sztuki. Wśród nich są: Sala 
Koncertowa przy Szkole Muzycznej, a także nowy Amfiteatr "Pod Grojcem". Wymienione 
powyżej obiekty znajdują się w niewielkim oddaleniu od głównych cieków wodnych 
płynących przez Żywiec. 

 Wykorzystanie terenów nadwodnych jest zdecydowanie niewystarczające względem 
potencjału występującego ze względu na lokalizację miasta. Tereny nadrzeczne są słabo 
udostępnione pieszym, a tereny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora 
Żywieckiego274 nie są odpowiednio zagospodarowane. Brakuje kompleksowego systemu 
ścieżek, którymi piesi mogliby podróżować. 

 Brak jest podejmowania prób zlokalizowania w terenach nadwodnych nowych 
przestrzeni publicznych (w tym takich, które z istniejącymi już obszarami tego typy 
stanowiłyby zintegrowany system umożliwiający komfortowe poruszanie się przez pieszych 
w przestrzeni miasta). 

 Zdecydowanie brakuje kompleksowego połączenia terenów zieleni miejskiej               
w zorganizowany system. W znikomym stopniu w porównaniu do ich potencjału, zostały 
zagospodarowane tereny nadrzeczne, a także fragmenty brzegu Jeziora Żywieckiego. 

 Zapisy w dokumentach prawnych dla jednych terenów są szczegółowe, a dla innych 
są niezbyt precyzyjne. Wytyczne te powinny regulować wiele z powyższych zagadnień 
odnoszących się do urządzenia terenów nadwodnych. Dodatkowo są one realizowane 
jedynie częściowo. 

 Powiązania widokowe z terenów nabrzeżnych są wyeksponowane szczególnie na 
odcinku od wideł Soły i Koszarawy do cofki Jeziora Żywieckiego. W tym miejscu istnieje 
wiele ścieżek pieszych, które zostały wydeptane przez mieszkańców. Dobry widok na 

                                                           
273 Środki ekonomiczne pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 
Kwota potrzebna do przeprowadzenia rewitalizacji wyniosła 13 mln zł. (źródło: http://zywiecinfo.pl) 
274 Jezioro Żywieckie – utworzony w 1966 roku zbiornik wodny. Ma on powierzchnię ok. 10km2 
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panoramę miasta roztacza się ze szczytu Grojca, który stanowi najwyższe wzniesienie 
położone w terenach zurbanizowanych.  
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V. Część syntetyczna 
Synteza przykładów: 
 Na podstawie analiz wybranych miast położonych w Polsce południowej dokonano 
syntezy wyników badań. Zauważalne jest duże znaczenie obszarów położonych wzdłuż 
cieków wodnych. Ich zagospodarowanie oraz istniejące w tych miejscach przestrzenie 
publiczne nierzadko kształtowane były od początku istnienia danego ośrodka 
urbanistycznego. Zarówno w okresie preindustrialnym, industrialnym oraz poindustrialnym, 
tereny położone wzdłuż cieków wodnych wpływają na kształt miasta i jego postrzeganie 
przez mieszkańców oraz osoby je odwiedzające. 

 Przeprowadzone analizy uwidaczniają podział terenów brzegowych na dwie grupy - 
do pierwszej można zaliczyć obszary o przeznaczeniu produkcyjnym, a do drugiej miejsca 
przeznaczone na potrzeby rekreacji. Zaklasyfikowanie do odpowiedniej grupy determinuje 
dostępność terenu dla ruchu pieszego oraz przekłada się bezpośrednio na wartości wizualne 
- w tym na respektowanie ważnych powiązań kompozycyjnych. 

Tabela 2. WYNIKI BADAŃ DOTYCZĄCYCH SPOSOBU KSZTAŁTOWANIA 
 I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW NADRZECZNYCH (opr. autor) 
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Istniejące relacje kompozycyjne pomiędzy 
przestrzeniami nadwodnymi, a istniejącą strukturą 
urbanistyczną 

- + +/- - - 

Obecność umocnień 
przeciwpowodziowych 

wały przeciwpowodziowe + +/- + - + 
mury + + - - +/- 
poldery - - - - - 

Obecność komunikacji w 
sąsiedztwie rzeki 

piesza - + - +/- +/- 
rowerowa - +/- - - - 
kołowa + + + + + 
kolejowa +/- + + +/- + 

Odpowiednio dobrane funkcje dla uatrakcyjnienia 
przestrzeni nadwodnych 

- +/- +/- +/- - 

Spójna stylistyka zabudowy - +/- - - - 
Zbliżone gabaryty zabudowy - - - - - 
Pozytywny wpływ układu komunikacji na funkcjonalność 
terenów nadrzecznych 

+/- + - +/- - 

Pozytywny wpływ układu komunikacji na wygląd 
terenów nadrzecznych 

+/- + - + - 

Znaczący potencjał przyrodnicznieurządzonych terenów 
nadwodnych wynikający z historycznych uwarunkowań 

+/- + + + + 

Znaczący potencjał urządzonych terenów nadwodnych 
wynikający z historycznych uwarunkowań 

+/- + +/- + + 
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 Z powyższego zestawiania można zauważyć, że relacje kompozycyjne pomiędzy 
terenami nadwodnymi, a obecnie rozwijaną strukturą urbanistyczną są respektowane 
wyłącznie w Cieszynie. W pozostałych miastach lokalizacje wzdłuż rzek nadal nie są 
postrzegane jako ważne miejsca - zarówno w sensie kompozycyjnym jak i widokowym. Nie 
zachodzi zależność pomiędzy rodzajem komunikacji prowadzonej wzdłuż rzek, a sposobem 
zabezpieczenia koryta cieku. Obszary nadwodne w większości nie posiadają sieci ścieżek 
pieszych bądź rowerowych. Rzekom w analizowanych miastach towarzyszy przeważnie 
rozbudowany układ komunikacji kołowej i kolejowej, który nie tylko tworzy barierę w sensie 
dostępności do tafli wody, ale także generuje straty w wyniku szkód, które muszą zostać 
przeznaczone na ewentualną naprawę. 

 O działaniach mających na celu uatrakcyjnienie terenów nadwodnych za pomocą 
doboru funkcji możemy mówić w przypadku Polskiego Cieszyna, Suchej Beskidzkiej oraz 
Zatoru. W tym ostatnim przypadku jednak jakość wykonania wielu elementów na tych 
obszarach pogarsza walory widokowe.  

 Dużym problemem jest brak spójności stylistyki zabudowy w przyrzecznych 
obszarach zurbanizowanych. Pewne działania mające podnieść jakość zabudowy obserwuje 
się w Cieszynie. Zabudowa w terenach nadrzecznych we wszystkich przypadkach nie jest 
spójna pod względem gabarytu zabudowy. Wynika to często z położenia w bliskim 
sąsiedztwie terenów o kilku rodzajach przeznaczenia. 

 Pozytywny wpływ komunikacji na wygląd oraz funkcjonalność lokalizacji znajdujących 
się wzdłuż rzek można również odnotować w Cieszynie. Jest to związane z optymalnie 
dobranymi gabarytami układu drogowego oraz odpowiednią segregacją ruchu, w przypadku 
którego samochody poruszają się najczęściej odrębnymi traktami, aniżeli piesi i rowerzyści. 
Główne arterie transportowe przebiegają także w pewnym oddaleniu od cieków wodnych 
oraz najważniejszych przestrzeni publicznych. 

 Jeżeli chodzi o potencjał przyrodniczy nieurządzonych terenów przywodnych, to we 
wszystkich miastach poddanych analizie jest on na podobnie wysokim poziomie. Przywodne 
tereny niezagospodarowane  znajdują się bardzo często w bliskim sąsiedztwie 
najważniejszych zabytków oraz towarzyszących im przestrzeni publicznych. Wszystkie 
miasta posiadają znaczne zasoby kulturowe zlokalizowane na terenach urządzonych. Nie są 
one jednak przeważnie odpowiednio wykorzystane, gdyż tereny poprzemysłowe są 
nieatrakcyjnie i niefunkcjonalnie zagospodarowane, a znajdujące się tam historyczne obiekty 
przemysłowe są najczęściej zaniedbane. Zwłaszcza w Zatorze wartości historyczne ulegają 
degradacji nie w wyniku zaniedbania, ale za sprawą realizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie założeń tradycyjnych i zabytkowych, parków rozrywki oraz towarzyszących im 
wielkopowierzchniowych parkingów. 
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Tabela 3. SYNTEZA FUNKCJONALNA TERENÓW MIEJSKICH (opr. autor) 

KRYTERIA OCENY 
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Korzystny wpływ znacznej ilości nadwodnych terenów 
zielonych na wzrost powierzchni biologicznie czynnych 
w łącznym bilansie terenów miasta 

+ + + + + 

Obecność terenów leśnych +/- +/- + + + 
Obecność koncentracji usług + + + +/- + 
Obecność wielko powierzchniowych usług 
komercyjnych 

+ + + + + 

Obecność rozległych terenów o utrzymanej funkcji 
przemysłowej 

+ + + +/- + 

Obecność terenów składów i magazynów + +/- + + +/- 
Obecność ważnych funkcji związanych z wizerunkiem 
miasta (zabytki, obiekty kultury itp.) 

+ + + + + 

Obecność dróg o znaczeniu strategicznym dla miasta w 
terenach nadwodnych 

+ + + + + 

Transport kolejowy jako bariera rozwoju miasta + - + - +/- 
 W każdym z analizowanych przypadków ilość zieleni porastającej tereny nadrzeczne 
korzystnie wpływa na ogólny bilans terenów biologicznie czynnych w mieście. Lasy oraz 
roślinność łęgowa znajdująca się wzdłuż cieków wodnych przyczynia się do zwiększenia 
atrakcyjności tych lokalizacji pod względem przyrodniczym.  

 We wszystkich przypadkach występują miejsca koncentracji usług o charakterze 
komercyjnym. Markety oraz sąsiadujące z nimi parkingi znajdują się w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenów nadwodnych oraz historycznego centrum każdego z miast. 

 Obszary nadrzeczne często są powiązane z obiektami o funkcji produkcyjnej bądź        
z budynkami składów i magazynów. Wszystkie miasta posiadają rozległe tereny 
przemysłowe, w przypadku których podtrzymana zostaje dotychczasowa funkcja. Dotyczy to 
także licznych przykładów obszarów poprzemysłowych (w tym składów i magazynów). Wiąże 
się to najczęściej z historycznymi czynnikami lokalizowania miejsc produkcji.  

 W każdym z miast poddanych analizie występuje bliskie sąsiedztwo rzeki                    
z elementami, które w sposób znaczący wpływają na podniesienie atrakcyjności i wizerunek 
miasta tj. zabytki, obiekty związane z kulturą lub sportem bądź główne przestrzenie 
publiczne.  

 Wszystkie analizowane miasta posiadają ważny strategicznie układ komunikacyjny, 
który położony jest w również w terenach nadrzecznych, co powoduje, że jest on barierą dla 
ruchu pieszego. W Andrychowie, Suchej Beskidzkiej oraz w Żywcu, powiązany niegdyś          
z przemysłem transport kolejowy stanowi barierę dla dalszego rozwoju miasta oraz jego 
przestrzeni nadwodnych. W Cieszynie transport szynowy również utrudnia 
zagospodarowanie niektórych terenów wzdłuż cieków, jednak dotyczy to głównie rzeki 
Bobrówki. W Zatorze problem ten nie występuje z uwagi na prostopadły przebieg linii 
kolejowej w stosunku do koryta rzecznego. Linia kolejowa jest także prowadzona w pewnym 
oddaleniu od centrum miasta.  
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Tabela 4. SYNTEZA PIESZEJ DOSTĘPNOŚCI  
NADRZECZNYCH TERENÓW MIEJSKICH (opr. autor) 
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MIASTA PODDANE ANALIZIE 
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Dostępność przestrzeni publicznych z elementami 
założeń wodnych 

+/- + +/- - - 

Obecność łatwo dostępnych terenów wzdłuż lustra 
wody 

- + - +/- +/- 

Obecność funkcjonalnego układu pieszo-rowerowego 
wzdłuż rzeki 

- + - - - 

Przestrzenie publiczne umożliwiające poruszanie się 
osobom niepełnosprawnym 

- - - - - 

 Pod kątem dostępności pieszej do przestrzeni publicznych, w których obecna jest 
woda najlepiej wypada Cieszyn. Słabszy wynik uzyskują Andrychów oraz Sucha Beskidzka. 
Najgorsza sytuacja jest w Zatorze oraz Żywcu. W Zatorze sytuacja ta podyktowana jest 
usytuowaniem miasta na wysokiej skarpie, która oddziela obszar centrum od rzeki. W Żywcu 
tereny, które powinny być udostępnione dla ruchu pieszego zostały przystosowane przede 
wszystkim dla komunikacji kołowej. Część atrakcyjnych widokowo obszarów jest 
udostępniona w stopniu zdecydowanie niewystarczającym.  

 Także pod względem obecności łatwo dostępnych lokalizacji wzdłuż lustra wody 
najlepiej wypada Cieszyn. W Zatorze duża część koryta rzecznego nie została 
zagospodarowana dzięki czemu zachowała swój naturalny charakter. Rzeka została jednak 
oddzielona od miasta wałem ziemnym, przez który brak jest zorganizowanego przejścia 
pieszego. Dostęp do wody utrudnia również bujna roślinność porastająca brzegi. Na odcinku 
sąsiadującym bezpośrednio z centrum Żywca, znajduje się kilka miejsc, które umożliwiają 
podejście w pobliże wody. Rozwiązania te nie są jednak tworzone w oparciu o kompleksowe 
rozwiązanie tras pieszych.  

 W obecnej sytuacji nie można mówić o w pełni funkcjonalnym układzie pieszo-
rowerowym wzdłuż rzek. W Andrychowie i Suchej Beskidzkiej tereny nadwodne są zajęte    
w dużej mierze przez obiekty o funkcji produkcyjnej. Zwłaszcza w Andrychowie wzdłuż 
Wieprzówki znajduje się wiele miejsc, w których z uwagi na istniejące zagospodarowanie 
terenu utrudnione jest atrakcyjne zagospodarowanie brzegów tego cieku wodnego.              
W Zatorze i Żywcu elementy układu pieszo-rowerowego nie są połączone w funkcjonalną 
całość. W Cieszynie sytuacja jest najbardziej korzystna. Wzdłuż cieków wodnych jest 
prowadzona większość tras               o charakterze rekreacyjnym.  

 W żadnym z miast nie występują kompleksowe rozwiązania, które ułatwiałyby 
przemieszczanie się wzdłuż głównych cieków wodnych osobom niepełnosprawnym. Na tym 
tle można by jednak wyróżnić Cieszyn, w którym zwłaszcza wzdłuż Olzy znajdują się ciągi 
spacerowe o dobrze utrzymanych nawierzchniach oraz pochylniach, które pomagają 
pokonywać różnice poziomów.  
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Tabela 5. SYNTEZA WALORÓW KOMPOZYCYJNO-ESTETYCZNYCH  
TERENÓW MIEJSKICH (opr. autor) 
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Historyczne centrum położone na wzniesieniu - + - + - 
Ciągi widokowe wzdłuż koryta rzecznego +/- + - +/- +/- 
Dominanty eksponowane w terenach nadwodnych +/- + - +/- +/- 
Powiązania widokowe przestrzeni publicznych z 
terenami nadwodnymi 

- + +/- +/- +/- 

Wpływ układu komunikacyjnego na kompozycję 
przestrzeni publicznych 

+/- - +/- - +/- 

Widoczność panoramy miasta z terenów położonych 
wzdłuż rzeki 

- + +/- +/- +/- 

 Wiele historycznych miast sytuowanych było na wzniesieniach, co zapewniało 
poprawę obronności całego założenia. Przekładało się to również na dobrą widoczność 
najważniejszych obiektów-dominant z terenów nadwodnych. Sytuacja taka występuje             
w Cieszynie oraz w Zatorze. W Andrychowie, Suchej Beskidzkiej oraz w Żywcu, historyczne 
centrum znajduje się na tym samym poziomie co pozostałe tereny zurbanizowane. 

 Zarówno pod kątem obecności ciągów widokowych wzdłuż rzek jak i istniejących 
powiązań widokowych, najkorzystniejsza sytuacja występuje w Cieszynie. Ciągi spacerowe 
są prowadzone blisko koryta rzecznego, skąd roztaczają się widoki na liczne dominanty - 
zarówno po czeskiej jak i polskiej stronie. Istniejące od dawna powiązania widokowe są 
zachowane. W Andrychowie, Zatorze i w Żywcu sytuacja jest podobna, choć nie tak 
korzystna jak w przypadku Cieszyna. Dominanty są widoczne jedynie z wybranych 
lokalizacji. Wyjątkiem jest Sucha Beskidzka, w której wzdłuż rzek nie są prowadzone żadne 
ciągi piesze o charakterze widokowym.  

 Brak ścieżek oraz bujna zieleń wzdłuż rzeki sprawia, że rzekę widać jedynie                
z mostów oraz z obszaru targowiska miejskiego. W Cieszynie układ głównych arterii 
tranzytowych jest poprowadzony w sposób, który nie koliduje z terenami nadrzecznymi. 
Także rozmieszczenie głównych przestrzeni publicznych wynika przede wszystkim                 
z historycznych uwarunkowań.  

 Zabytkowe centrum Cieszyna jest położone na wzgórzu, natomiast obiekty o funkcji 
produkcyjnej skupione są na północnym-zachodzie, gdzie teren jest płaski. Podobna 
sytuacja ma miejsce w Zatorze, gdzie układ dróg ma niewielki wpływ na kompozycję 
przestrzeni publicznych. W tym przypadku również najstarsza część zabudowy jest położona 
na wzniesieniu. Z uwagi na obsługę rozległych zabudowań produkcyjnych w Andrychowie, 
Suchej Beskidzkiej oraz w Żywcu sytuacja jest zbliżona, tj. układ drogowy jest traktowany 
jako element nadrzędny w stosunku do terenów nadrzecznych. Układ komunikacyjny nie ma 
jednak dużego wpływu na kompozycję najważniejszych przestrzeni publicznych, które 
znajdują się w pobliżu wody. Panorama miasta jest widoczna w niewielkim stopniu                 
z obszarów nadwodnych we wszystkich przypadkach poza Andrychowem. Najkorzystniejsza 
sytuacja występuje w Cieszynie, pomimo położenia starego miasta na wzgórzu.   
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Tabela 6. SYNTEZA WALORÓW KULTUROWYCH ORAZ  
WALORÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO (opr. autor) 
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Obecność cennych elementów środowiska 
przyrodniczego 

+ + + + + 

Obecność cennych elementów środowiska kulturowego + + + + + 
Dawne założenia ogrodowe jako współczesne parki 
miejskie 

+ - + - + 

Obecność naturalnej, bujnej zieleni w pobliżu koryta 
rzecznego 

+/- +/- + + + 

Korzystny wpływ obecności rzeki w mieście na 
tworzenie bioróżnorodności środowiska przyrodniczego 

+ + + + + 

Występowanie rzadkich gatunków fauny i flory w 
sąsiedztwie cieków wodnych 

+ + + + + 

Obszary ochrony przyrody w sąsiedztwie rzeki + + + + + 
Poprawa mikroklimatu + + + + + 
 We wszystkich analizowanych przykładach występują bogate walory środowiska 
przyrodniczego i kulturowego. Sytuacja ta ma miejsce pomimo obecności rozległych 
obszarów o funkcji produkcyjnej. W każdym z opisywanych przypadków był to zresztą jeden 
z czynników, który zadecydował w przeszłości o dynamicznym rozwoju miasta. 

 Wszystkie miasta posiadają ważne obiekty zabytkowe w obszarach nadwodnych. 
Jest to związane z lokowaniem historycznego centrum w pobliżu wody. W pobliżu rzek 
znajdują się zarówno tereny staromiejskie jak i założenia zamkowe bądź pałacowe, wraz        
z towarzyszącymi im często rozległymi ogrodami, które obecnie pełnią rolę parków miejskich. 
Takie tereny zielone znajdują się w Andrychowie, Suchej Beskidzkiej oraz w Żywcu.             
W Cieszynie oraz w Zatorze poprzez usytuowanie starego miasta na szczycie wzniesienia 
jak i dążenie do mocniejszego ufortyfikowania ośrodka urbanistycznego nie występują 
historyczne założenia ogrodowe. 

 Wodzie towarzyszy najczęściej bujna naturalna zieleń, wśród której można odnaleźć 
wiele rzadkich gatunków fauny i flory. Wpływa to korzystnie na tworzenie bioróżnorodności 
środowiska przyrodniczego także w terenach zurbanizowanych. W miastach oraz ich 
najbliższym sąsiedztwie znajduje się wiele rezerwatów, w których bytują rzadki gatunki fauny 
i flory. 

 W każdym z przypadków tereny nadwodne wpływają korzystnie na poprawę 
mikroklimatu. 
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Tabela 7. SYNTEZA WSPÓŁCZESNEGO WYKORZYSTANIA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH 
ORAZ POWOJSKOWYCH W OTOCZENIU RZEKI (opr. autor) 

KRZYTERIA OCENY 
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Dominacja industrialnego charakteru zabudowy w 
terenach przemysłowych 

+ + + + + 

Intensywne strefowanie funkcji przemysłowej, które 
prowadzi do braku różnorodności struktury 
urbanistycznej  

+ +/- +/- + + 

Obecność obiektów przemysłowych o wysokich 
walorach wizualnych 

- +/- - +/- +/- 

Obecność w obszarach nadwodnych terenów 
produkcyjnych, które utraciły swoje podstawowe 
znaczenie i funkcja ta nie jest obecnie kontynuowana 

+/- +/- +/- - + 

Wprowadzenie wielko powierzchniowych obiektów 
handlowych w obszary poprzemysłowe 

+ +/- +/- +/- + 

 W kwestii obecnego wykorzystania terenów poprzemysłowych i powojskowych, mamy 
do czynienia z podobnym stopniem zagospodarowania we wszystkich przypadkach. Część 
obiektów jest adaptowana przez nowych właścicieli dla celów produkcji, a pozostałe obiekty 
pozostają zaniedbane. Wyjątkiem jest Zator, w którym zdecydowana większość zabudowy 
przemysłowej została zrealizowana w ostatnich latach. Pomimo to, na terenie specjalnej 
strefy ekonomicznej w Zatorze dominuje industrialny charakter architektury.  

 Wydzielenie stref o funkcji wyłącznie przemysłowej niekorzystnie wpływa  na 
umożliwienie wykorzystania terenów produkcyjnych dla celów rekreacyjnych. Brak 
infrastruktury dla ruchu pieszego sprawia, że obszary te stają się barierą w dostępie do rzeki. 
We wspomnianych lokalizacjach brakuje budynków, które charakteryzowałyby się wysokimi 
walorami estetycznymi. 

 W Cieszynie i Żywcu występują obiekty przemysłowe o wysokich walorach 
wizualnych. Są to najczęściej dawne obiekty, które obecnie zostały zaadaptowanych przez 
nowych właścicieli. Nie zawsze jednak ich stan wizualny odpowiada wartości historycznej          
i architektonicznej obiektu. W Zatorze większość zabudowy o charakterze produkcyjnym 
prezentuje się atrakcyjnie, co jest związane tym, że zabudowa ta w dużej mierze dopiero 
powstaje. W Andrychowie i Suchej Beskidzkiej obiekty produkcyjne są w większości 
zaniedbane. 

 We wszystkich miastach znajdują się zabudowania poprzemysłowe, które nie są 
obecnie użytkowane. Nie są podejmowane również żadne prace mające na celu ich 
ponowne wykorzystanie. Wyjątkiem jest Zator, w przypadku którego obiekty produkcyjne 
dopiero powstają. 

 W każdym z opisywanych miast zachodzi sytuacja, w której budynki bądź tereny 
poprzemysłowe zostały zaadaptowane na potrzeby wielko powierzchniowych obiektów 
handlowych. Rewitalizacja części terenów poprzemysłowych zakończona została 
wprowadzeniem marketów do centrum miast.  
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Tabela 8. SYNTEZA MATERIAŁÓW PLANISTYCZNYCH (opr. autor) 

KRYTERIA OCENY 
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Dążenie w zapisach planu do utworzenia miejskiego 
systemu nadwodnych przestrzeni publicznych 

- + + +/- +/- 

Zapisy ograniczające komunikację kołową w 
sąsiedztwie rzeki  

- - - - - 

Cały obszar miasta pokryty opracowaniem 
planistycznym 

+ - + + + 

Działania mające na celu likwidację sztucznych 
umocnień przeciwpowodziowych 

- - - - - 

Faworyzowanie w terenach nadwodnych usług na rzecz 
zieleni  

+ - + + + 

Lokowanie w śródmiejskich terenach nadwodnych 
funkcji, które nie sprzyjają wizerunkowi miasta 

+/- - + + +/- 

Obecność zapisów wprowadzających zieleń w terenach 
stykających się z wodą 

- +/- - - - 

Ochrona dziedzictwa kulturowego +/- + +/- - +/- 
Ochrona wartości kompozycyjnych - + +/- - - 
 Nieczęsto w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zawierane są zapisy mówiące 
o konieczności utworzenia miejskiego systemu przestrzeni publicznych powiązanych             
z ciekami wodnymi. Pod tym względem najgorzej wypada Andrychów, w którym dopuszcza 
się ograniczanie koryta rzecznego przez tereny o funkcji produkcyjnej.  

 W dokumentach takich jak SUiKZP czy MPZP najczęściej pisze się o konieczności 
rozwijania dodatkowych powiązań komunikacyjnych, natomiast nie wspomina się o ich 
ograniczeniu w miejscach takich jak na przykład tereny nadwodne. 

 MPZP nie zawsze obejmują wszystkie tereny miasta. Często dokumenty te 
opracowywane są fragmentarycznie, co ma miejsce w przypadku Cieszyna, którego jedynie 
niewielka część obszaru zurbanizowanego jest objęta planem. W pozostałych miastach 
tereny przywodne są objęte miejscowymi planami. W żadnym przypadku dokument planu nie 
wpływa znacząco na organicznie istniejących umocnień przeciwpowodziowych.  

 We wszystkich miastach poza Cieszynem, mamy do czynienia z zapisami, które 
faworyzują lokowanie usług zamiast terenów zieleni, a także umożliwiają lokowanie funkcji, 
które często nie sprzyjają poprawie wizerunku miasta. Jeżeli chodzi o ochronę środowiska 
przyrodniczego i kulturowego, to najkorzystniejsza sytuacja występuje w Cieszynie. W tym 
przypadku zapisy te są w miarę możliwości stopniowo wdrażane. W pozostałych miastach 
jak Andrychów, Sucha Beskidzka oraz Żywiec zapisy mające chronić wspomniane wartości 
są obecne w MPZP, jednak sposób w jaki są realizowane odbiega od wstępnych założeń, 
zwłaszcza w świetle idei zrównoważonego rozwoju oraz przykładów tzw. "dobrej praktyki". 
Najgorzej pod tym względem prezentuje się Zator, w którym dopuszcza się w terenach 
nadwodnych lokalizowanie funkcji, które znacząco obniżają walory wizualne tych lokalizacji. 
Przepisy te zezwalają również na obniżenie atrakcyjności panoramy miasta.  
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Wnioski: 
 Na podstawie przeanalizowanych miast widać, że tereny nadwodne w miastach 
liczących do 50 tysięcy mieszkańców w Polsce wciąż nie są odpowiednio wykorzystywane. 
Na obszarach sąsiadujących z korytem rzecznym nie są respektowane powiązania 
widokowe i kompozycyjne. Uwarunkowania historyczne nadal nie są wystarczającym 
kryterium przy lokalizowaniu nowych funkcji w opisywanych lokalizacjach. Dzieje się tak 
również w odniesieniu do obiektów będących najważniejszymi dominantami. Obiekty te        
w trakcie rozwoju opisywanych ośrodków urbanistycznych stanowiły o charakterze miasta 
oraz były ważnymi punktami orientacyjnymi. Ich budowa była najczęściej możliwa wyłącznie 
ze względu na wysoką rangę urzędu bądź właściciela inwestycji. Przekładało się to 
bezpośrednio na zachowanie ładu przestrzennego panoramy miasta. Obecnie  w wielu 
miastach, prawo dopuszcza realizację obiektów, które mogą stanowić nowe dominanty 
wysokościowe w trenach zurbanizowanych. Wymagania w odniesieniu do ich gabarytu czy 
stylistyki są najczęściej niewystarczające. Może to doprowadzić do utraty wartości 
kompozycyjnych, które podlegały ochronie przez kilka stuleci. Niejednokrotnie miejsca           
o dużym znaczeniu dla tkanki miejskiej są przeznaczane pod usługi charakteryzujące się 
niskimi wartościami wizualnymi. 

 Niekorzystnie wypada ocena stopnia udostępniania terenów nadrzecznych. Brakuje 
ścieżek pieszych i rowerowych. Miejskie przestrzenie publiczne nie są najczęściej w żaden 
sposób powiązanie z terenami wzdłuż cieków wodnych. Dodatkowo, w pobliżu rzek często 
znajdują się najważniejsze przestrzenie publiczne jak na przykład rynek. Woda nadal nie jest 
postrzegana jako jeden z ważniejszych elementów mających wpływ na kształtowania miasta 
oraz na atrakcyjność jego przestrzeni.  

 We wszystkich analizowanych przypadkach mamy do czynienia z bogatymi walorami 
środowiska przyrodniczego wzdłuż cieków wodnych, które stanowią ostoję wielu cennych 
gatunków fauny i flory. Obszary te wpływają także korzystnie na bilans obszarów biologicznie 
czynnych - przede wszystkim w ośrodkach, w których do czynienia mamy z rozległymi 
strefami o funkcji produkcyjnej. Zdarza się, że szerokość koryta rzeki i jej otoczenia jest 
mocno ograniczana na rzecz nowych inwestycji o charakterze komercyjnym. Pomimo to, 
otoczenie rzek zachowało w przeważającej ilości przypadków naturalna zieleń. Dotyczy to 
cieków wodnych płynących w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta oraz 
przepływających  przez tereny przemysłowe. Wynika to w dużej mierze z braku urządzenia 
tych terenów dla potrzeb ruchu pieszo-rowerowego. Powoduje to, że są one udostępnione      
w niewystarczającym stopniu, czego efektem jest utrudniona dostępność do lustra wody. 
Pod tym względem miasta średniej wielkości powielają rozwiązania przestrzenne 
spotykanych w dużych miastach zagranicznych, w stosunku do których miasta te podejmują 
od wielu lat działania mające doprowadzić do rewitalizacji tych obszarów. Można więc 
powiedzieć, że miasta do 50 tysięcy wprowadzają rozwiązania, których unika się już              
w innych krajach. Duże ośrodki zagraniczne analizowane w roli tła badawczego, prowadzą 
intensywne prace mające przywrócenie utraconych walorów środowiska przyrodniczego oraz 
kulturowego. Podobnie dzieje się w odniesieniu do miast średniej wielkości. Miasta te 
przeznaczają duże środki ekonomiczne na wyeksponowania najcenniejszych elementów          
w swojej strukturze, tak by podnieść funkcjonalność oraz atrakcyjność przestrzeni miasta, ze 
szczególnym uwzględnieniem terenów nadwodnych. 

 W Polsce władze miast często działają pospiesznie chcąc wykazać się szybkim           
i efektywnym przekształcaniem przestrzeni miasta. Ma to udowodnić również umiejętność 
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odpowiedniego gospodarowania budżetem, który w przypadku wielu polskich miast, 
zwłaszcza małych i średniej wielkości, nie pozwala na rozległe przekształcenia                       
i porządkowanie struktury przestrzennej miasta. Sytuację pogarszają zbyt małe wymagania 
w stosunku do inwestorów mających prowadzić realizacje w terenach nadwodnych, co 
przekłada się na niski standard urządzenia terenu. Pod tym względem zauważalna jest 
różnica w stosunku do miast przedstawionych w roli tła badawczego. W przypadku licznych 
miast zagranicznych dysponujących często unikalnymi wartościami środowiska 
przyrodniczego oraz kulturowego, stosowane są odpowiednio wysokie wymagania                
w zakresie prowadzenia inwestycji. Dotyczy to zarówno doboru funkcji jak i standardów 
materiałowych. 

 Częstym zjawiskiem w odniesieniu do krajowych przykładów, jest zaniedbanie 
obiektów położonych w obszarach przemysłowych. Zbyt pragmatyczne podejście 
charakteryzujące się minimalizacją kosztów poniesionych na utrzymanie odpowiedniego 
stanu zabudowań prowadzi do pogorszenia walorów wizualnych na dużym obszarze. 
Powszechne jest także wprowadzanie wielko-powierzchniowych obiektów handlowych oraz 
towarzyszących im rozległych parkingów do centrum miasta. Duże obiekty komercyjne 
realizowane w nadwodnych terenach poprzemysłowych powodują utrudnienia 
komunikacyjne za sprawą intensyfikacji ruchu samochodowego. Tego typu funkcjom 
towarzyszą liczne banery reklamowe, których nie zabraniają zbyt liberalne pod tym 
względem przepisy. 

 W odniesieniu do przykładów położonych w Polsce, konieczne wydaje się zwrócenie 
większej uwagi na konieczność kompleksowego podejścia do rewitalizacji rozległych 
terenów, którymi często są obszary poprzemysłowe w sąsiedztwie rzeki. Ważna jest 
integracja sąsiadujących ze sobą funkcji oraz sposobu i jakości urządzenia całego terenu,       
a nie jedynie jego fragmentu. Zmiany w dokumentach prawnych sprawiają, że droga 
administracyjna związana z przekształcaniem terenów nadwodnych jest przesadnie 
skomplikowana. Korzystne byłoby uszczegółowienie wielu zapisów w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz zwiększenie pokrycia planami terenów miejskich. 
Przydatne mogą być wzorce wypracowane w przykładach zagranicznych, gdzie rewitalizacja 
jest prowadzona od samego początku według pewnej myśli przewodniej, niezależnie czy 
chodzi o jeden duży projekt, czy o zbiór pomniejszych rozwiązań. Całościowe działanie 
pozwala na wprowadzanie wielopłaszczyznowych i interdyscyplinarnych rozwiązań, które 
integrują ze sobą liczne elementy, co nierzadko prowadzi do uzyskania synergii. 
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Streszczenie 
 Woda od wieków jest jednym z najważniejszych czynników mających udział w 
kształtowaniu przestrzeni miasta. Początkowo wykorzystywana była jako źródło wody pitnej 
oraz bariera zapewniająca bezpieczeństwo mieszkańców. Wykorzystywano ją także do 
transportu towarów, a późniejszym okresie lokowano w pobliżu rzek obiekty produkcyjne. 
Szczególnie II rewolucja przemysłowa doprowadziła do intensywnego rozwoju przemysłu. 
Zakłady budowano poza miastem ze względu na duże zapotrzebowanie na rozległe połacie 
terenu oraz na bliskie sąsiedztwo wody, która była niezbędna w procesie wytwarzania. 

 Wraz ze zmianami, które dokonały się w trakcie III rewolucji przemysłowej mającej 
miejsce w XX wieku, duża część zakładów zaprzestała produkcji. Dawna funkcja rzeki jako 
drogi transportu wodnego oraz tradycja prowadzenia tras kołowych wzdłuż niej, wpłynęła na 
współczesny stan kontaktu miasta z rzeką w wielu ośrodkach. Równoczesny rozwój 
terytorialny miast doprowadził do wchłonięcia rozbudowanych układów komunikacyjnych 
oraz terenów o funkcji produkcyjnej, które znalazły się w obszarach śródmiejskich. Często 
zdarza się, że miejsca te położone są w bliskim sąsiedztwie historycznego centrum. 

 Deglomeracja przemysłu z obszarów śródmiejskich wielkich miast spowodowała, że 
często tereny opuszczone przez funkcję przemysłu były zamieniane na tereny zieleni  lub 
zabudowywane innym rodzajem obiektów. Niejednokrotnie były one także przez wiele lat 
niezagospodarowane. Doprowadziło to do sytuacji, w której wieloletnie nieużytkowanie 
terenów poprzemysłowych sprzyjało naturalnej sukcesji roślin, czyniąc te tereny ostojami 
obszarów biologicznie czynnych. Jednak niska jakość takich miejsc sprawia, że nie mogą 
one być uznane za pełnoprawne tereny wypoczynkowe, za które czasami są uznawane 
przez okolicznych mieszkańców. Do dziś władze wielu miast nie poradziły sobie z licznymi 
reliktami epoki industrialnej. Wciąż w wielu miastach znajdują się tereny opuszczone wraz z 
zaniedbanymi zakładami produkcyjnymi, które położone są w bezpośrednim sąsiedztwie 
rzeki i w obszarze śródmiejskim. 

 Rozwiązanie opisanych problemów wydaje się kluczowe dla kreowania nowych, 
funkcjonalnych i atrakcyjnych wizualnie przestrzeni publicznych, które będą mogły stać się 
wizytówką miasta. Tego typu obszary przekładają się jednocześnie na korzyści gospodarcze 
wynikające z większej liczby osób odwiedzających miasto w celach rekreacyjnych bądź też 
szukających pracy. Można przyjąć, że miasto o bardziej atrakcyjnych przestrzeniach 
publicznych jest bardziej konkurencyjne w stosunku do pozostałych ośrodków 
urbanistycznych. Obserwując współczesne kierunki rewitalizacji terenów przywodnych w 
dużych miastach, nietrudno zauważyć, że podejmowane są starania mające integrować 
miasto z rzeką w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie odnotowano.  

 Obecnie rola wody w mieście związana jest przede wszystkim z rekreacją oraz 
terenami zielonymi. Obszary te coraz częściej wpływają bezpośrednio na kształt i ocenę 
jakości zagospodarowania terenów zurbanizowanych. W dużych ośrodkach miejskich 
prowadzone są liczne projekty, których głównym założeniem jest przywrócenie użytkowania 
terenów nadwodnych oraz obszarów poprzemysłowych. W sąsiedztwie rzek lokalizowane są 
najważniejsze inwestycje. Wiele  z nich ma za zadanie integrowania przestrzeni miejskich.  

 Wśród najbardziej znanych przykładów można wymienić liczne koncepcje dotyczące 
Londynu, czy też Paryża. Ważny jest także przykład Walencji, w której koryto rzeki Turia 
stało się inspiracją dla projektu City of Arts and Sciences. Na tym obszarze przeprowadzono 
w kolejnych latach również konkurs o nazwie "Valencia del Mar – Marina Juan Carlos I". 
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Podobne koncepcje realizowane są na całym świecie - można tu wymienić miasta takie jak 
Dallas, Toronto, Tirana czy Shunde. Główne założenia w opisywanych przypadkach 
niezmiennie są powiązane z wodą oraz położonymi w jej sąsiedztwie terenami. Inwestowane 
są znaczne środki ekonomiczne by umożliwić mieszkańcom dostęp do tafli wody oraz 
powiększyć ogólno-miejski bilans zielonych terenów rekreacyjnych. Prowadzone są działania 
mające odtworzyć elementy środowiska przyrodniczego, które zostały zdegradowane w 
czasie intensywnego rozwoju przemysłu. Wydobywane są także wartości kompozycyjne, 
które niejednokrotnie stanowią o charakterze danego miejsca bądź całego miasta. Ważne 
dominanty oraz osie kompozycyjne zachowywane są we współczesnych koncepcjach 
rewitalizacji, umożliwiając ochronę wartości kompozycyjnych oraz dziedzictwa historycznego. 

 Celem pracy jest określenie powiązań pomiędzy miastem i wodą, a także 
nadrzecznymi terenami poddawanymi procesowi rewitalizacji w miastach różnej wielkości. 
Porównując liczne przykłady zagranicznych przebudów, rewitalizacji i sposobu 
zagospodarowania miejskich terenów przywodnych, autor ma zamiar sprawdzić, jak te 
często bardzo znane rozwiązania przekładają się na metody stosowane w miastach leżących 
w Polsce. To również próba sprecyzowania działań z perspektywy człowieka - potencjalnego 
mieszkańca, a także opracowanie typologii użytkowania terenów nadwodnych. Potrzeba 
wykonania niniejszego opracowania wynika jednocześnie z zależności rzeki od wielu 
dokumentów prawnych, które dotyczą zagospodarowania różnych elementów znajdujących 
się w obszarach nadwodnych.  

 Przed przystąpieniem do badań przykładów polskich, wykonano dokładną analizę 
literatury oraz przeanalizowano materiał planistyczny dotyczący poszczególnych ośrodków. 
Literatura obejmuje najnowsze pozycje, dzięki czemu w pracy udało się zawrzeć aktualne 
trendy w sposobie kształtowania przestrzeni nadwodnych 

 W Polsce często przypadkowy sposób ich urządzenia na podstawie decyzji 
planistycznych, a nie kompleksowych planach zagospodarowania przestrzennego, powoduje 
obniżenie walorów widokowych miasta. Sprawdzeniu poddano również, na ile najnowsze 
ogólnoświatowe tendencje przekształcania i porządkowania terenów nadwodnych są obecne 
w Polsce. Analizy wykonano dla grupy 5 miast położonych w południowej części kraju. 
Przykłady do szczegółowych analiz wybrano spośród kilkunastu ośrodków spełniających 
zdefiniowane w pracy kryteria. 
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Abstract 
 Water has been one of the most important factors contributing to shaping the city’s 
space for centuries. Initially, it was used as a source of drinking water and a barrier to ensure 
the safety of residents. It was also used to transport goods, and later on, manufacturing 
facilities were located near rivers. Particularly the Second Industrial Revolution led to the 
intense development of industry. The plants were built outside the city due to the high 
demand for large areas of land and the close proximity of water, which was necessary in the 
production process. 

 Along with the changes that took place during the Third Industrial Revolution of the 
20th century, a large part of the plants ceased production. The former function of the river as 
a water transport route and the tradition of running circular routes along it influenced the 
contemporary state of the city’s contact with the river in many centres. Simultaneous 
territorial development of cities has led to the absorption of extensive communication 
systems and areas with a production function, which were located in the downtown areas. It 
often happens that these places are located in close proximity to the historical centre. 

 The deglomeration of industry from the inner city areas of large cities meant that 
areas abandoned by the industry function were often transformed into green areas or built-up 
with other types of facilities. Often, they have been undeveloped for many years. This led to 
a situation in which many years of non-use of brownfield sites favoured the natural 
succession of plants, making these areas refuges of biologically active areas. However, the 
low quality of such places means that they cannot be considered as full-fledged recreation 
areas, for which they are sometimes recognized by local residents. Until today, the 
authorities of many cities have not dealt with numerous relics of the industrial era. There are 
still abandoned areas in many cities along with neglected production plants, which are 
located in the immediate vicinity of the river and in the downtown area. 

 The solution of the described problems seems to be crucial for creating new, 
functional and visually attractive public spaces that can become a showcase of the city. 
These types of areas also translate into economic benefits resulting from the greater number 
of people visiting the city for recreation or job seekers. It can be assumed that a city with 
more attractive public spaces is more competitive in relation to other urban centres. 
Observing contemporary trends of revitalization of land in large cities, it is not difficult to 
notice that efforts are being made to integrate the city with the river in a way that has never 
been reported before.  

 Currently, the role of water in the city is associated primarily with recreation and green 
areas. These areas more and more often directly affect the shape and assessment of the 
quality of development of urban areas. Numerous projects are being carried out in large 
urban centres, the main assumption of which is to restore the use of the surface areas and 
post-industrial areas. The most important investments are located in the vicinity of the rivers. 
Many of them have the task of integrating urban spaces.  

 Among the most well-known examples, there are numerous concepts regarding 
London or Paris. The example of Valencia is also important, in which the Turia river bed 
became an inspiration for the City of Arts and Sciences. In this area, a competition called 
“Valencia del Mar – Marina Juan Carlos I” was also carried out in the following years. Similar 
concepts are implemented all over the world – cities such as Dallas, Toronto, Tirana or 
Shunde can be mentioned. The main assumptions in the described cases are invariably 
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connected with water and the areas located in its vicinity. Significant economic resources are 
invested to enable residents to access the water surface and increase the overall urban 
balance of green recreational areas. Activities are being carried out to recreate elements of 
the natural environment that have been degraded during the intensive development of 
industry. Composite values are also extracted, which often determine the character of a 
given plane or the entire city. Important dominants and compositional axes are preserved in 
modern revitalization concepts, allowing protection of compositional values and historical 
heritage. 

 The purpose of the work is to determine the connections between the city and water, 
as well as riverside areas subjected to the process of revitalization in cities of various sizes. 
When comparing numerous examples of foreign reconstructions, revitalization and ways of 
managing urban areas, the author intends to check how often these very well-known 
solutions translate into methods used in cities located in Poland. It is also an attempt to 
specify actions from the perspective of a person – a potential inhabitant, as well as to 
develop a typology of use of the aquatic areas. The need to implement this study results 
simultaneously from the dependence of the river on many legal documents that relate to the 
development of various elements located in the aquatic areas.  

 Prior to the study of Polish examples, a thorough literature analysis was carried out 
and the planning material for individual centres was analysed. The literature includes the 
latest items, thanks to which the work has managed to include current trends in the way of 
shaping the aquatic spaces. 

 In Poland, the often accidental way of their equipment based on planning decisions, 
and not comprehensive spatial development plans, results in lowering the city’s viewing 
qualities. The review also examined the extent to which the latest global tendencies of 
transforming and organizing aquatic areas are present in Poland. The analyses were carried 
out for a group of 5 cities located in the southern part of the country. The examples for 
detailed analyses were selected from a dozen or so centres that meet the criteria defined in 
the paper. 
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