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ROZDZIAŁ I 

WPROWADZENIE  

Problematyka dotycząca jakości współczesnego środowiska mieszkaniowego jest 

nadal bardzo aktualna. To ona przede wszystkim sprowokowała wybór tematu 

niniejszej pracy: „Rehabilitacja przestrzeni kieleckich osiedli mieszkaniowych z lat 

1960-1990 pod kątem współczesnych potrzeb”.  

Jednym z problemów, z jakim muszą się zmierzyć współcześni architekci oraz 

urbaniści jest kształtowanie przestrzeni mieszkalnej, mającej tworzyć atrakcyjne, 

zdrowe i przyjazne miejsce zamieszkania, umożliwiające realizację potrzeb jej 

użytkownika, zapewniające kontakt z przyrodą itd. Określenia te są bardzo ogólne i 

zawierają w sobie szereg aspektów związanych między innymi ze zrównoważonym 

rozwojem, który współcześnie uznawany jest za wyznacznik jakości przestrzeni 

mieszkalnej.  

Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dotyczy zarówno nowo projektowanych 

zespołów jak i tych już istniejących. W stosunku do tych drugich pojawia się pytanie 

o ich egzystencję. Zastanawiamy się, czy powinniśmy je wyburzać i tworzyć na ich 

miejscu nowe, czy też poddawać je działaniom rehabilitacyjnym. Odnosi się to 

głównie do przedwojennych dzielnic śródmieścia oraz osiedli  mieszkaniowych 

wybudowanych w technologii wielkopłytowej. W niniejszej pracy badaniom 

poddane zostały tzw. osiedla z wielkiej płyty. 

Zespoły bloków wielorodzinnych były podstawowym elementem struktury 

przestrzennej miast w 2 poł. XX wieku i do dziś stanowią istotny element 

urbanistyczny w większości ośrodków miejskich. 
1
 Dodatkowo w Polsce stanowią 

one duży procent nadal zamieszkałej tkanki miasta, w związku z czym wydaje się 

być konieczne podjęcie działań w kierunku ich rehabilitacji.  

Osiedla wielkopłytowe odbiegają od zasad zrównoważonego rozwoju. Częste jest 

wśród nich zanikanie punktów charakterystycznych oraz estetycznych elementów 

przestrzennych jak i brak odpowiednio zaprojektowanej przestrzeni mogącej 

                                                           
1
Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i 

powojskowe, Praca zbiorowa pod redakcja Wojciecha Jarczewskiego, Kraków 2009, str.22,( źródło: 

http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2016/10/04.-TOM-4-Przestrzenne-aspekty-

rewitalizacji.pdf dostęp: 13.04.2018) 

http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2016/10/04.-TOM-4-Przestrzenne-aspekty-rewitalizacji.pdf
http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2016/10/04.-TOM-4-Przestrzenne-aspekty-rewitalizacji.pdf
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realizować zmieniające się w czasie potrzeby współczesnego użytkownika. 

Nierzadko kojarzone są one z brakiem bezpieczeństwa oraz rozwojem przestępczości 

Masowe budownictwo mieszkaniowe wznoszone było według ujednoliconych 

wzorców. Uwzględniało głównie sanitarny aspekt zamieszkiwania. Charakteryzuje je 

niski standard mieszkań, brak przestrzeni do rekreacji oraz dość często słabo 

rozwinięta sfera usług.  

W pracy przedstawiona została  problematyka rehabilitacji osiedli mieszkaniowych z 

wielkiej płyty związana z odbudową zdegradowanego środowiska życia człowieka.  

W tzw. polskich blokowiskach, działania rehabilitacyjne sprowadzane są do 

niezbędnego minimum lub całkowicie pomijane.
 
Autorka rozprawy wysuwa tezę, że 

rehabilitacja osiedli z wielkiej płyty jest niezbędna. Dodatkowo właściwym 

kierunkiem przekształceń wydają się być działania przeprowadzane w myśl zasad 

zrównoważonego rozwoju, ponieważ tego typu zmiany prowadzą do poprawy stanu 

środowiska mieszkaniowego oraz są w stanie sprostać współczesnym, wciąż 

zmieniającym się w czasie potrzebom ich użytkowników.  

W pracy podjęto próbę określenia kierunków rehabilitacji na podstawie badań 

przeprowadzonych na czterech wybranych kieleckich osiedlach wybudowanych w 

technologii wielkopłytowej. 

 

1.1 Temat 

Rehabilitacja przestrzeni kieleckich osiedli mieszkaniowych z lat 1960-1990 pod 

kątem współczesnych potrzeb. 

 

1.2 Motywacja podjęcia tematu 

Dziedziną architektury szczególnie bliską każdemu człowiekowi jest architektura 

zespołów mieszkaniowych. W całej Polsce istnieje wiele osiedli borykających się z 

problemami architektonicznymi, ekonomicznymi oraz społecznymi. Są to m.in. 

osiedla wzniesione w technologii z tzw. wielkiej płyty. Tego typu zespoły, budynki 

oraz  przestrzenie wokół,  nie spełniają potrzeb człowieka wynikających z funkcji 

mieszkania. Współcześnie oczekuje się od miejsca zamieszkania wielofunkcyjności. 
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Powinno ono spełniać potrzeby mieszkańców w zakresie bezpiecznego schronienia, 

identyfikacji, komfortu fizycznego i psychicznego. Oczekuje się od niego poczucia 

wygody, intymności i izolacji, komfortu bioklimatycznego, bezpieczeństwa i 

higieny, warunków dla wypoczynku psychicznego i  fizycznego. Do tworzenia 

środowiska mieszkaniowego należy podejść wielowymiarowo, dostosować je do 

potrzeb społecznych jak i indywidualnych.
 2

 

Aspekt rehabilitacji zespołów mieszkaniowych z wielkiej płyty przedstawiony jest w 

wielu pozycjach literaturowych. Jednak temat ten jest nadal bardzo aktualny, 

szczególnie w Polsce, ze względu na ciągły brak radykalnych zmian w tym temacie. 

Polskie osiedla 2 poł. XX wieku poddawane są pewnym przekształceniom, jednak 

działania te są niewystarczające.  

Motywacją wyboru tematu rehabilitacji kieleckich osiedli jest fakt, iż nie podjęto do 

tej pory w Kielcach próby zbadania oraz rozwiązania tego problemu. Dodatkowym 

bodźcem podjęcia tematu jest widoczne zapotrzebowanie ze strony Zarządów 

Kieleckich Spółdzielni Mieszkaniowych na realizowanie tego typu działań, mających 

na celu poprawę stanu technicznego jak i jakości przestrzeni, a co za tym idzie 

standardu życia mieszkańców badanych osiedli.
3
  

Od kilku lat pojawiają się pierwsze plany dotyczące przekształceń kieleckich osiedli. 

W 2015 roku Spółdzielnia Na Stoku podjęła próbę stworzenia planu szerszej 

modernizacji kieleckiego osiedla Na Stoku polegającej na budowie deptaka 

prowadzącego od Szkoły Podstawowej nr 33 przez plac przy kościele do planowanej 

świetlicy środowiskowej przy ul. Sikorskiego.  

W założeniach deptak ma być zieloną przestrzenią, biegnącą przez znaczną część 

zespołu przechodzącą przez najważniejsze dla mieszkańców punkty osiedla. 

Dodatkowo ma być on przestrzenią wolną od ruchu samochodowego, wyposażoną w 

boiska sportowe, siłownie zewnętrzne oraz inne obszary rekreacji jak i miejsca 

przeznaczone na plenerowe warsztaty dedykowane dzieciom i młodzieży 

zlokalizowane w otoczeniu nowych drzew i krzewów. 

                                                           
2
G.Schneider –Skalska, Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego, Wybrane zagadnienia, 

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004 
3
Wywiad z Biurem Planowania Przestrzennego, http://www.radio.kielce.pl/pl/post-32941 (dostęp 

01.06.2015) 

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-32941
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Zadaniem projektu jest uzupełnienie osiedla o miejsca, w których będą mogli 

spotykać się mieszkańcy w różnym wieku. Przestrzeń ta ma być dostępna dla 

wszystkich poprzez likwidację istniejących barier przestrzennych. Realizacja tego 

typu przestrzeni publicznej ma wpłynąć na aktywizację osiedla, które do tej pory 

stanowiło mało atrakcyjną część miasta. 
4
  

W Kielcach zlokalizowane jest kilkanaście osiedli, na których znajdują się budynki  

z wielkiej płyty (schemat 1). Do tej pory działania w nich przeprowadzane 

ograniczały się głównie do termomodernizacji, renowacji oraz budowy placów 

zabaw i boisk sportowych.  

Osiedla z wielkiej płyty są w złym stanie technicznym oraz podlegają ciągłemu 

procesowi degradacji. Można wnioskować, iż nie podejmując działań 

rehabilitacyjnych, staniemy przed faktem niemożności zahamowania tego procesu 

oraz usunięcia jego negatywnych skutków. Stąd próba wyznaczenia kierunków 

przekształceń przestrzeni osiedlowych w opozycji do wyburzania i budowania na ich 

miejscu nowych zespołów, które to działanie generuje dużo większe koszty. 

Ważnym elementem zrównoważonego rozwoju jest propagowanie równości w 

społeczeństwie. Zaproponowana przez autorkę rehabilitacja dąży do stworzenia 

godnych warunków oraz miejsca zamieszkania odpowiedniego dla różnych grup 

społecznych. Nie podjęcie działań rehabilitacyjnych może doprowadzić w 

przyszłości do pozostania w tych zespołach wyłącznie osób, których nie będzie stać 

na zakup nowego mieszkania. W ten sposób, zdaniem autorki, tereny te staną się 

miejscem kojarzonym z ubóstwem, przestępczością oraz izolacją społeczną. 

Analizując wybrane kieleckie zespoły mieszkaniowe autorka starała się udowodnić, 

że istniejące osiedla mieszkaniowe z wielkiej płyty mają duże możliwości, aby 

poprzez szereg przekształceń stać się miejscem dostosowanym funkcjonalno-

przestrzennie do potrzeb ich mieszkańców, a powstałe poprzez rehabilitację 

przestrzenie społeczne oraz publiczne wpłyną na aktywizację miasta. 

Zdaniem autorki przeprowadzone badania oraz wnioski mogą przyczynić się  do 

większego zainteresowania problemem zarządców kieleckich spółdzielni oraz 

                                                           
4
http://nastoku.kielce.pl/pl/aktualnosci/21,rewitalizacja.html (dostęp: 17.05.2015) 

 

http://nastoku.kielce.pl/pl/aktualnosci/21,rewitalizacja.html
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samych mieszkańców. Ponadto  wyniki mogą posłużyć bezpośrednio jako pomoc 

przy sporządzaniu planów przekształceń badanych zespołów. 

 

Schemat 1 Kielce. Lokalizacja osiedli z wielkiej płyty  

1.Os.Barwinek, 2. Os.Bocianek, 3.Os. Świętokrzyskie, 4.Os. Uroczysko, 5.Os. Słoneczne 

Wzgórze, 6. Zagórska Północ/Zagórska Południe, 7.Os.Na Stoku, 8. Os. Jagiellońskie, 

9.Podkarczówka, 10.Os. Pod Dalnią, 11.Os. Ślichowice I i II, 12. Os. Chęcińskie, 

13.Os.Herby, 14. Os. Sandomierskie, 15.Os.Sady, 16.Os.Szydłówek (opracowanie 

S.Mochocka) 

 

1.3 Zakres czasowy, terytorialny i merytoryczny badań 

Zakres czasowy 
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Do badań przyjęto kieleckie osiedla mieszkaniowe II poł. XX wieku. Opracowaniu 

poddano osiedla z lat 60-tych XX wieku aż do lat 90-tych XX wieku, kiedy to, już w 

okresie transformacji, nadal realizowano pojedyncze obiekty z wielkiej płyty. W 

przypadku Kielc były to obiekty zlokalizowane na osiedlach Ślichowice I i II.  

Zakres terytorialny (schemat 1) 

Zakres terytorialny w części analitycznej pracy ogranicza się do obszaru miasta 

Kielce. Badaniom poddane zostały kieleckie osiedla mieszkaniowe wybudowane w 

technologii wielkopłytowej. Wybór jest wynikiem braku literatury dotyczącej tego 

problemu w Kielcach. Szczegółowej analizie  oraz próbie wyznaczenia kierunków 

modernizacji autorka poddała cztery osiedla: os. Barwinek, os. Pod Dalnią oraz os. 

Ślichowice I i II. Przy czym wykonane zostały dwie szczegółowe analizy. Jedna dla 

osiedla Barwinek, a druga dla zespołu, który stanowi jeden układ kompozycyjny, a 

stanowią go osiedla Pod Dalnią, Ślichowice I i II. 

Dodatkowo zakres terytorialny obejmuje wskazanie realizacji działań 

rehabilitacyjnych jak i współczesnych trendów obowiązujących w projektowaniu 

zabudowy mieszkaniowej w Europie, w tym również w Polsce. 

Zakres merytoryczny 

Kompleksowa rehabilitacja prefabrykowanych osiedli mieszkaniowych wiąże się z 

problemami politycznymi, ekonomicznymi (w tym z energooszczędnością), 

społeczno-kulturowymi (m.in. bezpieczeństwo, projektowanie uniwersalne, miejsca 

przyjazne, więzi międzyludzkie), a także architektoniczno-urbanistycznymi 

związanymi z funkcjonalnością (m.in. place zabaw, tereny rekreacji i sportu, miejsca 

spotkań osób starszych), kompozycją, ekologią (m.in. energooszczędność, segregacja 

odpadów), estetyką czy też problemami technicznymi.  

Jako przestrzeń, która powinna zostać objęta rehabilitacją należy rozumieć 

przestrzeń zabudowaną oraz otwartą. Kompleksowe działania poprawiające standard 

życia obejmować powinny przekształcenia urbanistyczne w skali zespołu oraz 

architektoniczne w obrębie budynku. Autorka pracy skupia się głównie na 

działaniach w przestrzeni otwartej, przekształceniach architektoniczno –

urbanistycznych, zagadnieniach społecznych związanych z tworzeniem miejsc 

sprzyjających kontaktom oraz tworzeniu więzi międzyludzkich. Natomiast 
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zaproponowane kierunki rehabilitacji w zakresie samych budynków ograniczają się 

do działań pomijających radykalne zmiany w funkcji, których wynikiem mogłaby 

być zmiana ilości mieszkań. Na zawężenie tego zakresu wpłynął fakt konfrontacji z 

problemem ciągłego zamieszkiwana badanych osiedli. Autorka przedstawia 

możliwość zmiany układów mieszkań nie wpływająca na zmianę powierzchni, a 

także jako przykład wskazuje, iż istnieje ewentualna możliwość łączenia mieszkań 

jak i wprowadzania zmian polegających na wycinaniu fragmentów obiektów. 

Według autorki działania tego typu będą mogły być zrealizowane w przyszłości, 

kiedy to ewentualny brak działań poprawiających standard badanych osiedli wpłynie 

na opuszczanie ich przez obecnych mieszkańców oraz pojawi się brak 

zainteresowania nimi wśród nowych użytkowników. 

 Zagadnienie przekształceń w obrębie budynku uwzględnia: energooszczędność, 

minimalizację zużycia wody, powiązanie wnętrza obiektu z terenami wokół, 

poprawę estetyki itp. 

Zakres pracy obejmuje wybrane kieleckie osiedla mieszkaniowe z wielkiej płyty. 

Przedstawia zagadnienia związane z historycznym tłem, uwarunkowaniami 

lokalnymi, mającymi wpływ na rozwój osiedli kieleckich. Praca zawiera analizy 

urbanistyczno-architektoniczne, które prowadzą do wyznaczenia konkretnych 

kierunków rehabilitacyjnych. Za wyznacznik jakości środowiska mieszkaniowego 

uznany jest  zrównoważony rozwój. 

 

1.4 Przedmiot oraz główny cel pracy 

Głównym przedmiotem badań i analiz niniejszej pracy są kieleckie zespoły 

mieszkaniowe wybudowane w technologii z wielkiej płyty powstałe w latach 1960-

1990 w Kielcach. 

Główny cel pracy: 

 Wskazanie rehabilitacji przeprowadzonej w myśl zasad zrównoważonego 

rozwoju przy wykorzystaniu zasady 6E
5
  jako działania wpływającego na 

                                                           
5
 Założenia ideowe 6E zostały zaprezentowane w poniżej cytowanych numerach wydawnictwa 

Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment 
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polepszenie stanu środowiska mieszkaniowego oraz poprawę warunków 

życia  jak i realizację potrzeb jego użytkowników. 

Cele pośrednie: 

 Usystematyzowanie wiedzy na temat współczesnego kształtowania 

środowiska mieszkaniowego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

 Wskazanie przykładów modernizacji osiedli z wielkiej płyty w Europie oraz 

sformułowanie wniosków dotyczących możliwości przeprowadzonych w 

tego typu osiedlach działań. 

 Analiza stanu istniejącego kieleckich osiedli z wielkiej płyty w celu: 

 Próby odpowiedzi na pytanie, czy warunki życia w tych zespołach 

odpowiadają współczesnym wymogom? 

 Określenia rodzaju i skali problemów w badanych zespołach w celu jak 

najlepszego doboru konkretnych działań rehabilitacyjnych. 

 Wskazanie rehabilitacji jako działania wpływającego na poprawę stanu 

środowiska mieszkaniowego osiedli z wielkiej płyty w tym przeciwdziałania 

zjawiskom kryzysowym. 

 Określenie konkretnych, strategicznych działań rehabilitacyjnych w zakresie 

osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty jako obszarów stanowiących 

nieaktywne miejsca na mapie wielu polskich miast. 

                                                                                                                                                                     
1. Seruga W. Dom w krajobrazie[w:] - Architektura mieszkaniowa, Środowisko 

mieszkaniowe/Housing Environment nr 7/2009, wydawnictwo: Katedra Kształtowania 

Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 

2009, str. 246 

2. Seruga W. Dom 4E [w:] Mieszkać bez barier, Środowisko mieszkaniowe/Housing 

Environment nr 9/2011, wydawnictwo: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego 

Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, str. 82-87 

3. Seruga W. Domy jutra [w:] Przestrzeń społeczna, Środowisko mieszkaniowe/Housing 

Environment nr 10/2012, wydawnictwo: Katedra Kształtowania Środowiska 

Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, str. 119 

4. Seruga W. Domy jutra-domy marzeń, Eksperymenty i poszukiwania [w:]Dom i osiedle jutra. 

Część II. Środowisko mieszkaniowe/Housing Environment nr 12/2013, wydawnictwo: 

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki 

Krakowskiej, Kraków 2013, str. 247 
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 Zwiększenie świadomości potrzeby przekształceń zespołów mieszkaniowych 

wśród władz - ewentualne uwzględnienie problemu w Strategii rozwoju 

miasta Kielce. 

 Wyniki badań mogą być pomocne przy tworzeniu planów rehabilitacji 

badanych osiedli oraz mogą okazać się cennymi wskazówkami dla innych 

polskich miast, w których zlokalizowane są osiedla z wielkiej płyty. 

 

1.5 Teza pracy  

Przestrzeń kieleckich osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty powstałych w 

latach 1960-1990 odbiega od współczesnych tendencji kształtowania środowiska 

mieszkaniowego oraz nie zaspokaja potrzeb jej mieszkańców. 

Przekształcenia rehabilitacyjne tych osiedli są niezbędne, a ich właściwym 

kierunkiem są działania przeprowadzane w myśl zasad zrównoważonego 

rozwoju. 

 

1.6 Metoda i układ pracy 

Praca składa się z 6 głównych części. Część pierwszą stanowi WPROWADZENIE, 

w którym autorka zawarła temat, motywację podjęcia tematu, tezę pracy, przedmiot 

oraz główny cel pracy, metodologię pracy, zakres czasowy, terytorialny i 

merytoryczny badań, opis układu pracy, stan badań i omówienie literatury 

przedmiotu oraz słownik pojęć. 

Część druga UWARUNKOWANIA zawiera omówienie stosowanych w Polsce 

systemów budownictwa wielkopłytowego oraz zarys historyczny tych osiedli w celu 

lepszego zrozumienia przez czytelnika specyfiki tego typu budownictwa. Dodatkowo 

w rozdziale zarysowany został rozwój urbanistyczny Kielc obejmujący zespoły 

mieszkaniowe od 1960 roku, a także omówiono strukturę osiedli mieszkaniowych z 

wielkiej płyty, bazując na wybranych kieleckich osiedlach. Powyższy rozdział jest 

wyjaśnieniem uwarunkowań towarzyszących powstawaniu badanych zespołów, 
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które mają wpływ na ich obecny stan oraz obserwowane w nich problemy 

architektoniczno-urbanistyczne.  

W części trzeciej ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY WYZNACZNIKIEM 

WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI MIESZKALNEJ omówiono tendencje w 

kształtowaniu współczesnego zespołu mieszkaniowego, których wyznacznikiem jest 

zrównoważony rozwój. Dodatkowo scharakteryzowano przykłady wybranych 

współczesnych realizacji zespołów mieszkaniowych, wybudowanych zgodnie ze 

współczesnymi tendencjami oraz opisano zmodernizowane obiekty z wielkiej płyty 

zlokalizowane poza granicami Polski. Podsumowanie tej części zawiera omówienie 

współczesnego podejścia do kształtowania środowiska mieszkaniowego oraz 

najczęściej obserwowane kierunki dotyczące przekształceń osiedli wielkopłytowych. 

W kolejnym rozdziale ANALIZA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEA 

WYBRANYCH KIELECKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH przeprowadzone 

zostały analizy stanu istniejącego wybranych kieleckich osiedli. Kryteria podzielono 

na dwie kategorie dotyczące urbanistyki oraz architektury. Wyniki tych badań 

zestawione zostały w tabelach zbiorczych. Na ich podstawie scharakteryzowano 

badane osiedla. Rozdział ten kończy zbiorcza ocena przedstawiona w tabelach. Na 

podstawie tych wyników  wyznaczono zalety jak i  problemy przestrzeni osiedli 

wielkopłytowych, z którymi trzeba się będzie zmierzyć podejmując działania 

rehabilitacyjne. Metoda analizy umożliwia nadanie wag poszczególnym grupom 

problemowym, poprzez zestawienie cech charakterystycznych danego obszaru. W 

części zostały zebrane wnioski z przeprowadzonych analiz na podstawie, których 

sprecyzowano kierunki rehabilitacji kieleckich zespołów, zawarte w kolejnym 

rozdziale. Dodatkowo w podsumowaniu tej części zawarto komentarz odnośnie 

realizacji założonych w pracy celów oraz dowodu tezy. 

 W części KIERUNKI REHABILITACJI opisane zostały przykładowe kierunki 

rehabilitacji badanych kieleckich osiedli mieszkaniowych, sformułowane na 

podstawie współczesnych tendencji w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego, 

wiedzy na temat rozwiązywania tego typu problemów za granicą oraz wyników 

przeprowadzonych analiz architektoniczno-urbanistycznych stanu istniejącego 

wybranych kieleckich osiedli. 
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We WNIOSKACH KOŃCOWYCH nastąpiło ogólne podsumowanie problemu 

rehabilitacji. 

Poniżej zaprezentowany został schemat graficzny przedstawiający metodę pracy 

użytą w rozprawie doktorskiej.  
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Metodologia pracy opiera się na przeprowadzeniu dowodu na to, że kieleckie osiedla 

mieszkaniowe z wielkiej płyty powstałe w latach 1960-1990 nie spełniają 
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współczesnych wymogów ich mieszkańców w zakresie stanu środowiska 

mieszkaniowego oraz zaspokajania potrzeb użytkowników, a właściwym kierunkiem 

rehabilitacji tych osiedli są przekształcenia przeprowadzane w myśl zasad 

zrównoważonego rozwoju. 

Udowodnienie założonej w rozprawie tezy wymagało zastosowania klasycznych 

metod stosowanych w architekturze obejmujących: 

 studia literatury z grupy pism zwartych oraz czasopism 

 badania architektoniczno – urbanistyczne (wizje lokalne, analizy 

funkcjonalne, analizy architektoniczno-urbanistyczne, pomiary, 

dokumentacja kartograficzna, fotograficzna oraz schematy analityczne) 

Metoda pracy polega na określeniu obszaru i przedmiotu badań, sformułowaniu tezy 

oraz sprecyzowaniu celów z uwzględnieniem obecnego stanu badań poprzez 

zgromadzenie literatury. 

Na podstawie literatury oraz źródeł informacji uzyskanych podczas wizji lokalnych 

scharakteryzowano współczesne tendencje kształtowania środowiska 

mieszkaniowego, uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju oraz 

wykorzystujące zasadę 6E. Na podstawie charakterystyki przykładów współczesnych 

zespołów mieszkaniowych wyprowadzono wnioski stwierdzające słuszność 

uwzględniania zrównoważonego rozwoju podczas kształtowania nowej zabudowy 

jak i podejmowania działań w osiedlach z 2 poł. XX wieku wymagających 

rehabilitacji. Dodatkowo na podstawie sformułowanych zasad kształtowania 

współczesnego środowiska mieszkaniowego opracowano kryteria analizy kieleckich 

osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty. Analiza wybranych osiedli pomogła w 

ocenie stanu środowiska mieszkaniowego pod kątem konkretnych potrzeb 

wynikających ze współczesnych tendencji. Dodatkowo przeprowadzenie analizy 

według opracowanych kryteriów oraz wnioski i ocena pomogły w sformułowaniu 

konkretnych działań, kierunków rehabilitacji badanych osiedli.  

Etapem końcowym było wyprowadzenie przykładowych kierunków rehabilitacji 

zgodnych z założonym modelem uwzględniającym zasady zrównoważonego 

rozwoju oraz zasadę 6E. 

Przeprowadzony proces dowodowy potwierdził prawdziwość założonej tezy. 
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1.7  Stan badań i omówienie literatury przedmiotu 

Tematyka pracy dotyczy badań nad współczesnym środowiskiem mieszkaniowym. 

Skupia się na problemach przestrzeni mieszkalnej powstałej  w latach 1960-1990. 

Jest próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące dalszej egzystencji osiedli 

mieszkaniowych wykonanych w technologii wielkopłytowej.  

Literatura związania z przekształceniami rehabilitacyjnymi, czy modernizacyjnymi 

jest bardzo obszerna. Dodatkowo przyjęty w pracy model, służący wyprowadzeniu 

kierunków rehabilitacji, wiąże się z szeroko pojętą tematyką, związaną ze 

środowiskiem mieszkaniowym oraz zawiera zbiór współczesnych tendencji 

projektowych uwzględniających elementy projektowania zrównoważonego. Stąd 

konieczne było przestudiowanie w niniejszej pracy tematyki z zakresu urbanistyki i 

planowania przestrzennego, kształtowania przestrzeni współczesnego środowiska 

mieszkaniowego, czy projektowania zrównoważonego. 

 

Współczesna literatura dostarcza dość obszerny materiał informacyjny dotyczący 

realizacji modernizacji czy rehabilitacji osiedli z wielkiej płyty przeprowadzonych za 

granicą. Działania tego typu szczegółowo opisywane i omawiane są m.in. w książce 

Jana Macieja Chmielewskiego i Małgorzaty Mireckiej Modernizacja osiedli 

mieszkaniowych
6
. Praca ta dotyczy aspektu przestrzenno- budowlanego odnowy 

osiedli. Autorzy książki opierając się na 17 wybranych osiedlach dokonują analizy 

elementów modernizacji. Następnie podają szereg możliwości, w jaki sposób można 

modernizować tego typu zespoły.  

 

Tematykę modernizacji podjęła również Barbara Ewa Gronostajska, a wyniki badań 

przedstawiła w książce Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej: teoria i 

praktyka na przykładzie wybranych realizacji wrocławskich z lat 1970-1990
7
 oraz w 

artykule Modernizacja przestrzeni publicznej w osiedlach mieszkaniowych z wielkiej 

                                                           
6
 Chmielewski M., Mirecka M. Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001 
7
 Gronostajska B. E. Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej: teoria i praktyka na przykładzie 

wybranych realizacji wrocławskich z lat 1970-1990, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 

Wrocław 2007 
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płyty.
8
 Głównym celem badań była analiza i prezentacja możliwości modernizacji 

wybranych osiedli mieszkaniowych na terenie Wrocławia z lat 1970-1990 pod 

względem ich humanizacji i rewitalizacji. Proponowane przedstawienie 

problematyki związanej z modernizacją oparte na analizach i studiach 

porównawczych pozwoliło na przyjęcie wrocławskich rozwiązań, które stanowią 

materiał pomocny przy modernizacji, także innych osiedli.
 9

 

 

Dodatkowo szczegółowe badania zmodernizowanych zagranicznych osiedli w swojej 

pracy doktorskiej Aspekt urbanistyczny i architektoniczny odnowy zespołów 

mieszkaniowych II poł. XX wieku opisała Orchowska A.
10

 

 

Szczegółowa analiza osiedli wybudowanych w technologii z wielkiej płyty 

omówiona została w pracy Diagnoza funkcjonalno – przestrzenna osiedli: Olszy i 

Ugorka
11

 powstałej w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego 

Politechniki Krakowskiej. W pracy dokonano badań jakości środowiska 

mieszkaniowego dwóch wybranych krakowskich osiedli mieszkaniowych Olsza II i 

Ugorek. Przeprowadzając je wzięto pod uwagę wymagania użytkowników względem 

niego, wynikające z rosnącego postępu oraz wzrostu świadomości mieszkańców 

znających swoje prawa. Środowisko, które zapewnia odpowiednie warunki dla 

współczesnego człowieka, w pracy zdefiniowane zostało jako miejsce „żyjące”, 

wygodne i zdrowe. Podstawowym celem badań było sformułowanie wniosków 

dotyczących oceny jakości środowiska mieszkaniowego w wybranych sąsiedztwach 

badanych osiedli  przydatnych dla  procesu ich rewitalizacji. Wnioski pozwoliły na 

wskazanie zalet oraz obszarów problemowych badanych terenów oraz umożliwiło 

                                                           
8
 Gronostajska B.E. , Modernizacja przestrzeni publicznej  w osiedlach mieszkaniowych z wielkiej 

płyty, [w:] Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010 
9
 Ibidem str. 7 

10
 Orchowska A. Aspekt urbanistyczny i architektoniczny odnowy zespołów mieszkaniowych II poł. XX 

wieku, Praca doktorska pod kierunkiem prof. Wacława Serugi, Kraków 2002 
11

 Diagnoza funkcjonalno – przestrzenna osiedli: Olszy i Ugorka praca powstała w Katedrze 

Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, 

kierownik projektu: Dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK, ekspert: Prof. dr hab. inż. arch. 

Grażyna Schneider-Skalska, członkowie zespołu: Dr inż. arch. Patrycja Haupt, Dr inż. arch. Kinga 

Racoń-Leja, Mgr inż. arch. Wojciech Sumlet, Mgr inż. arch. Paweł Tor 
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zaproponowanie kierunków zmian, dążące do powstania osiedla „żyjącego”, 

wygodnego i zdrowego.  

 

W pracy przydatne okazały się również pozycje: Rębowska A. Rehabilitacja 

„blokowisk”, w: Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, odnowa miast
12

 oraz 

Przestrzenne aspekty rewitalizacji- śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, 

pokolejowe i powojskowe- praca zbiorowa pod red. W. Jarczewskiego.
13

 

 

Dodatkowo problem modernizacji zespołów z wielkiej płyty poruszany jest w 

pozycjach: 

 Ostańska A. Podstawy metodologii tworzenia programów rewitalizacji dużych 

osiedli mieszkaniowych wzniesionych w technologii uprzemysłowionej na 

przykładzie osiedla im. St. Moniuszki w Lublinie
14

 

 Niekrasz K. Modernizacja osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty w Berlinie
15

 

 Szczerek E. Rewitalizacja wielkopłytowych osiedli mieszkaniowych szansą na 

podniesienie jakości przestrzeni miasta. Dobry przykład osiedla Hellersdorf w 

Berlinie
16

 

 Kwiatkowska A. Humanizacja blokowisk-rewaloryzacja, rewitalizacja czy 

renowacja? [w:] Humanizacja zespołów mieszkaniowych- blokowisk
17

 

                                                           
12

 Rębowska A. Rehabilitacja „blokowisk”, w: Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, odnowa 

miast, IGPiK Odział w Krakowie, Kraków 2000 
13

 Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i 

powojskowe, Praca zbiorowa pod redakcja Wojciecha Jarczewskiego, Kraków 2009 
14

 Ostańska A. Podstawy metodologii tworzenia programów rewitalizacji dużych osiedli 

mieszkaniowych wzniesionych w technologii uprzemysłowionej na przykładzie osiedla im. St. 

Moniuszki w Lublinie, Politechnika Lubelska, Monografie Wydziału Inżynierii Budowlanej i 

Sanitarnej. Vol. 1, Wydawnictwa Uczelniane, Lublin2009 
15

 Niekrasz K. Modernizacja osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty w Berlinie, Materiały VII 

Ogólnopolskiej II Międzynarodowej Konferencji Instytutu Projektowania Urbanistycznego nt. 

Mieszkanie, dom, środowisko mieszkaniowe na przełomie wieków, Zakopane 2000 
16

 Szczerek E. Rewitalizacja wielkopłytowych osiedli mieszkaniowych szansą na podniesienie jakości 

przestrzeni miasta. Dobry przykład osiedla Hellersdorf w Berlinie, Czasopismo Techniczne 

Architektura, Wydawnictwo PK, Kraków 2012 
17

 Kwiatkowska A. Humanizacja blokowisk-rewaloryzacja, rewitalizacja czy renowacja? [w:] 

Humanizacja zespołów mieszkaniowych- blokowisk, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Wrocławskiej, Wrocław 1994 
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 Bać Z. Humanizacja zespołów mieszkaniowych – blokowisk
18

 

 Problemy modernizacji zasobów mieszkaniowych
19

 

Autorzy wyżej wymienionych publikacji opisują strukturę osiedli wielkopłytowych, 

uwarunkowania, które wpłynęły na ich rozwój oraz wskazują działania związane z 

ich rehabilitacją, rewitalizacją, humanizacją czy modernizacją. 

 

Istotnym opracowaniem w tym temacie są również badania przeprowadzone przez 

grupę naukowców Politechniki Krakowskiej W. Cęckiewicz, A. Franta, A. Palej 

Przemiany w strukturze programowej i przestrzennej osiedli mieszkaniowych w 

Polsce; wnioski z analizy zespołów powstałych w latach 1960-1978.
20

 Praca ta 

zawiera analizę zespołów mieszkaniowych wybudowanych w latach 1960-1978. 

Odpowiednio zastosowane kryteria umożliwiły ocenę badanych osiedli oraz 

pozwoliły na określenie zaleceń programowo-przestrzennych z nimi związanych. 

 

Interesującą pozycją dotyczącą tematu jest również książka Komar B. Współczesna 

jakość spółdzielczej przestrzeni osiedlowej w świetle zasad rozwoju zrównoważonego 

na wybranych przykładach
21

. Autorka pracy podejmuje w niej próbę opisania roli i 

wpływu spółdzielczości mieszkaniowej na stan współczesnego środowiska 

mieszkaniowego. 

Szeroki zakres badań dotyczący kształtowania struktury miasta na terenie kraju w 

latach powojennych, w tym osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty prezentowany 

jest  m.in. w pracach: 

 Cibis J. Aktywizacja centralnych kwartałów miejskich – problematyka i 

uwarunkowania
22

, 

                                                           
18

 Bać Z. Humanizacja zespołów mieszkaniowych – blokowisk, Prace Naukowe Wydziału 

Architektury Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994 
19

 Problemy modernizacji zasobów mieszkaniowych, Materiały pokonferencyjne, Szczecin 2001 
20

 Cęckiewicz W., Franta A., Palej A.  Przemiany w strukturze programowej i przestrzennej osiedli 

mieszkaniowych w Polsce; wnioski z analizy zespołów powstałych w latach 1960-1978, Politechnika 

Krakowska, Monografia 49, Kraków 1986 
21

 Komar B. Współczesna jakość spółdzielczej przestrzeni osiedlowej w świetle zasad rozwoju 

zrównoważonego na wybranych przykładach, wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014 
22

 Cibis J. Aktywizacja centralnych kwartałów miejskich – problematyka i uwarunkowania, praca 

doktorska, politechnika Śląska, Gliwice 1998 
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 Komar B. Wojtkun G. Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku
23

. 

 

Tematyka związana ze strukturą przestrzenną miasta, projektowaniem 

urbanistycznym oraz kształtowaniem środowiska mieszkaniowego pojawia się w 

pracach Jana Macieja Chmielewskiego Teoria urbanistyki w projektowaniu i 

planowaniu miast
24

 czy też Wacława Ostrowskiego Wprowadzenie do historii 

budowy miast. Ludzie i środowisko
25

 jak i w książkach Jana Gehla Życie między 

budynkami
26

, czy też Miasta dla ludzi
27

.  Przydatną pozycją dotyczącą kompozycji 

zespołu mieszkaniowego okazała się praca Elementy kompozycji urbanistycznej
28

 

Kazimierza Wejcherta. 

Zagadnienie rehabilitacji przestrzeni osiedli mieszkaniowych wiąże się z szeroko 

pojętymi zagadnieniami przestrzeni przeznaczonej do zamieszkania, które 

znajdziemy w przykładowych  pozycjach: 

 H. Adamczewska- Wejchert Kształtowanie zespołów mieszkaniowych. Wybrane 

współczesne tendencje europejskie
29

 

 E. Stachura Środowisko mieszkaniowe w Polsce. Ocena, oczekiwania, aspiracje
30

 

 W. Czarnecki Planowanie miast i osiedli
31

 

 B. Szulczewska, R. Giedych Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli 

mieszkaniowych w XX i XXI wieku
32

 

                                                           
23

 Wojtkun G. Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku, Wydawnictwo Uczelniane 

Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2004 
24

 Chmielewski J.M.  Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001 
25

 Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, 2001. 
26

 Gehl J. Życie między budynkami Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, 

Kraków 2009 
27

 Gehl J. Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, Kraków2014 
28

 Wejchert K. Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 1984 
29

 Adamczewska-Wejchert H. Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Arkady, Warszawa 1985 
30

 Stachura E. Środowisko mieszkaniowe w Polsce. Ocena, oczekiwania, aspiracje 

Studia kształtowania zabudowy mieszkaniowej w miastach na tle poglądów z lat 1967-1970, prace 

IKŚ, PWN, Warszawa 1974 
31

 Czarnecki W. Planowanie miast i osiedli, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, t.I, Warszawa 1965 
32

 Szulczewska B. Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku, 

Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011 
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 Palej A. Kształtowanie przestrzeni dla dzieci w miejskim środowisku 

mieszkaniowym
33

 

Tematyka zawarta w pracy została wsparta wiedzą w zakresie kształtowania 

środowiska mieszkaniowego, którym to zagadnieniem zajmują się między innymi 

pracownicy Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Warto wymienić 

pozycje: 

 Seruga W. Kreacja w przestrzeni miasta 
34

 

 Kusińska E. Woda w założeniach architektoniczno-urbanistycznych
35

 

 Haupt P. Naturalne elementy kompozycji w kształtowaniu współczesnej 

przestrzeni miejskiej. Relacje budynku z otoczeniem
36

 

Dodatkowo bardzo cenny materiał, użyty w niniejszej pracy pochodzi z serii 

Środowisko Mieszkaniowe Housing Environment opracowywanej przez Katedrę 

Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki 

Krakowskiej. 

Kształtowanie środowiska mieszkaniowego wiąże się z aspektem komunikacji, 

aspektem funkcjonalno-przestrzennym, estetyczno–kompozycyjnym, czy też 

użytkowym. Przy wyznaczaniu kierunków rehabilitacji osiedli mieszkaniowych 

należało ocenić jakość środowiska mieszkaniowego oraz jego możliwości i potrzeby. 

Ocena taka pozwoli na osiągnięcie poprawy w zakresie jakości środowiska 

mieszkaniowego. Szczególnie przydatne w tym zakresie okazały się pozycje: 

 Kobylarczyk J. Ocena jakości środowiska zamieszkania w wybranych miastach 

województwa podkarpackiego po okresie „transformacji” w pierwszej dekadzie 

XXI wieku
37

. 

                                                           
33

 Palej A. Kształtowanie przestrzeni dla dzieci w miejskim środowisku mieszkaniowym, Monografia 

109, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1991 
34

 Seruga Wacław, Kreacja w przestrzeni miasta /Creation in the Urban Space [in:] Architektura 

kontekstu/Architecture of context, Monograph – Architecture 1/2014, collective study edited by 

Wacław Seruga, pp. 75–104, Publishing house: Kielce University of Technology, Kielce 2014 
35 Kusińska Elżbieta Woda w założeniach architektoniczno-urbanistycznych, Praca doktorska pod 

kierunkiem prof. Wacława Serugi,  Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Krakw 2009 
36

 Haupt Patrycja Naturalne elementy kompozycji w kształtowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej. 

Relacje budynku z otoczeniem, Monografia 514, Wydawnictwo PK, Kraków 2015 
37

 Kobylarczyk J. Ocena jakości środowiska zamieszkania w wybranych miastach województwa 

podkarpackiego po okresie „transformacji” w pierwszej dekadzie XXI wieku, Wydawnictwo PK, 

Kraków 2013 
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 Paprzyca  K. Poszukiwanie nowej jakości środowiska mieszkaniowego [w:] 

Miasto w mieście-problemy kompozycji
38

 

 Kłopotowska A. Osiedle strzeżone – Nowy model zamieszkania
39

 

Za wyznacznik jakości przestrzeni osiedlowej uznaje się zrównoważony rozwój. W 

związku z czym w pracy wsparto się również licznymi pozycjami z literatury 

zajmującej się projektowaniem zrównoważonym: 

 Baranowski A. Projektowanie zrównoważone w architekturze, Monografia 2, 

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1998 

 Wehle-Strzelecka S. Architektura słoneczna w zrównoważonym środowisku 

mieszkaniowym. Wybrane zagadnienia
40

 

 Zielonko-Jung K. Marchwiński J. Łączenie zaawansowanych i tradycyjnych 

technologii w architekturze proekologiczne
41

 

Częściowo tematykę tę w swojej pracy habilitacyjnej pt. Kształtowanie zdrowego 

środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia
42

 oraz w monografii 

Zrównoważone środowisko mieszkaniowe, społeczne –oszczędne -piękne podjęła 

również Grażyna Schneider-Skalska
43

. 

 

1.8 Słownik pojęć 

Rehabilitacja – Kompleksowe i zespolone działanie na rzecz osoby 

niepełnosprawnej, które ma na celu przywrócenie pełnej lub maksymalnej 

                                                           
38

 Paprzyca K. Poszukiwanie nowej jakości środowiska mieszkaniowego [w:] Miasto w mieście-

problemy kompozycji, Wydawnictwo PK, Kraków  
39

 Kłopotowska A. Osiedle strzeżone- nowy model zamieszkiwania, praca doktorska wykonana pod 

kierunkiem dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, prof. PK, Kraków 2005 
40

 Wehle-Strzelecka S. Architektura słoneczna w zrównoważonym środowisku mieszkaniowym. 

Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004. 
41

 Zielonko-Jung K., Marchwiński J. Łączenie zaawansowanych i tradycyjnych technologii w 

architekturze proekologicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012 
42

 Schneider-Skalska G.  Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia, 

Monografia 307, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004 
43

 Schneider –Skalska G. Zrównoważone środowisko mieszkaniowe, społeczne-oszczędne-piękne, 

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012 
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sprawności. Określenie to jest stosowane również w architekturze i urbanistyce m.in. 

jako przywrócenie zdatności.
44

  

Rehabilitacja to pojęcie łączące w sobie elementy modernizacji, renowacji, 

rewitalizacji i humanizacji. Przekształcenia służące odbudowie zdegradowanej w 

odczuciu społecznym pozycji  miejsca życia człowieka, łącząca działania w skali 

architektonicznej jak i urbanistyczno-społecznej.  Proces zmierzający do aktywizacji 

osiedla, integracji go z miastem, poprawy jakości zamieszkiwania, tworzenia 

odpowiednich warunków dla rozwoju mieszkańców. Dodatkowo poprawa wad 

technicznych i dostosowywanie zarówno budynków jak i przestrzeni je otaczającej 

do współczesnych wymogów 
45

. Rehabilitacja jest procesem ciągłym ,rozpoczęta 

musi być kontynuowana do końca.
 
 

Modernizacja- unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie, np. 

istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości 

użytkowej. Obejmuje prace związane z podnoszeniem walorów estetycznych i 

użytkowych budynku lub innego produktu. W ramach modernizacji może zostać 

wzbogacona architektura budynków, projektowanych niegdyś według uniwersalnego 

wzorca, prowadząc do nadania budynkowi wyrazu odpowiadającemu panującym 

aktualnie modom i gustom. Słownik języka polskiego podaje definicję: 

unowocześnienie i usprawnienie czegoś.
 46

 

Renowacja-Słownik języka polskiego podaje definicję: odnowienie czegoś, 

zwłaszcza budynków. 

Rekonstrukcja- całkowita odbudowa, odtworzenie zniszczonego obiektu nie 

posiadającego dokumentacji opisowej oraz rysunkowej z jego pierwotnego 

kształtu.
47
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 Gronostajska B. E. Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej: teoria i praktyka na przykładzie 

wybranych realizacji wrocławskich z lat 1970-1990, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 

Wrocław 2007 str. 15 
45

 A.Rębowska: Rehabilitacja „blokowisk”, w: Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, odnowa 

miast, IGPiK Odział w Krakowie, Kraków 2000 
46

http://pl.wikipedia.org/wiki/Modernizacja_%28technika%29 
47

 Buszko Henryk, Modernizacja  zasobów mieszkaniowych. Sens, Zakres, Metody , Materiały 

pokonferencyjne, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Politechnika Szczecińska, 

Szczecin 2001 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Produkt_%28marketing%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obiekt_budowlany
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Rewitalizacja-ma miejsce wtedy, gdy wartościowy obiekt z jakichś powodów jest 

opuszczony. Proces rewitalizacji ma na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni 

zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju oraz poprawę 

środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego.
48

 Słownik języka 

polskiego podaje definicję: odbudowa zniszczonych budynków lub dzielnic miasta. 

Rozwój zrównoważony- integracja działań politycznych, gospodarczych i 

społecznych,  z zachowaniem równowagi przyrodniczej, w celu zagwarantowania 

możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub 

obywateli zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń.
49

 

Projektowanie uniwersalne- „projektowanie dla wszystkich”, projektowanie, które 

ma na celu przystosowane przestrzeni dla osób niepełnosprawnych, a tym samym 

stworzenie przestrzeni łatwiejszej w korzystaniu dla wszystkich. 

Przestrzeń społeczna- wnętrze społeczne w strukturze urbanistycznej. Przeznaczona 

głównie dla grupy społecznej, którą stanowią mieszkańcy osiedla, służąca ich 

integracji oraz zaspokajaniu potrzeb związanych z kontaktami międzyludzkimi oraz 

przestrzeń, z którą się identyfikują. 
50

 

Przestrzeń publiczna- cześć miasta, przestrzeń, z którą identyfikuje się szersza grupa 

odbiorców. Według ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym obszar przestrzeni publicznej należy rozumieć jako „obszar o 

szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich 

życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego 

położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”. Kazimierz Wejchert
51
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Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i 
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Schneider –Skalska G. Zrównoważone środowisko mieszkaniowe, społeczne-oszczędne-piękne, 

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,  Kraków 2012 
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Housing Environment 10/2012, red. Wacław Seruga, Politechnika Krakowska 2012, s.6-10 
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miasta. Przez okres półwiecza uczył wychowanków Wydziału Architektury Politechniki 
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przestrzeń publiczną rozumiał jako przestrzeń „dostępną dla całej społeczności i 

przybyszy z zewnątrz, gdzie toczy się intensywne życie miasta, przy niej znajdują się 

najważniejsze obiekty o znaczeniu społecznym, usługowym, kulturalnym, obiekty - 

symbole”.  

Środowisko mieszkaniowe -według Grażyny Schneider - Skalskiej jest to 

szczegółowa forma środowiska, w którym żyje i rozwija się człowiek. Służy ona 

realizacji potrzeb wynikających z podstawowej funkcji mieszkania, oddziałuje na 

mieszkańców i ulega zmianom pod ich wpływem. Dodatkowo ma istotnie znaczenie 

w zaspokajaniu potrzeb psychofizycznych człowieka miejskiego.  
52

 

Wnętrze urbanistyczne- „[…]stanowi przestrzeń ograniczoną czytelnie ścianami, 

widocznymi bez przeszkód z określonego punktu widokowego. Pomiędzy ścianami 

lub w ścianach mogą występować różnego rodzaju przerwy-otwarcia widokowe, 

przez które można dojrzeć dalekie nawet widoki, jednakże otwarcia te nie 

przekreślają wyczuwalnego zamknięcia przestrzeni.”
53

 Wnętrza można podzielić na 

architektoniczne oraz urbanistyczne. Można stwierdzić, iż wnętrza to składowe 

całego miasta. Wnętrzem urbanistycznym może być plac jak i np. ulica.  

W opracowaniach dotyczących przekształceń osiedli mieszkaniowych stosuje się 

różnorodną terminologię m.in.: rehabilitacja, modernizacja, renowacja, rewitalizacja, 

czy też humanizacja. Każde z tych określeń dotyczy tego samego zagadnienia, 

jednak akcentuje różny jego aspekt.
 54

 Modernizacja jako uwspółcześnianie, czy 

unowocześnianie, dostosowanie obiektu, czy osiedla do współczesnych wymagań i 

współcześnie przyjmowanych standardów, np. wprowadzanie nowoczesnych 

rozwiązań materiałowych. Termin „humanizacja” to poprawa jakości przestrzeni 

mieszkalnej, której negatywne cechy odcisnęły się na charakterystyce 

zamieszkujących ją grup społecznych. Główny cel humanizacji to stworzenie 

odpowiednich warunków dla rozwoju człowieka oraz realizacji jego potrzeb. 

                                                                                                                                                                     
Warszawskiej rzetelności zawodu, wyobraźni przestrzennej, zaangażowania w społeczny etos 

polskiego urbanisty. (źródło: www.wikipedia.pl) 
52

 G. Schneider-Skalska, Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia, 

Politechnika Krakowska, Kraków 2004r., str. 19-20. 
53

 Kazimierz Wejchert „Elementy kompozycji urbanistycznej”, Arkady, Warszawa 1984, str.142 
54

 Założenia programu rehabilitacji zabudowy blokowej osiedli na terenie gminy miejskiej Kraków, 

wrzesień 2010; https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=54693 
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Rewitalizacja to działania służące ożywieniu, często wprowadzaniu nowych funkcji. 

Często towarzyszy temu całkowita wymiana zabudowy bądź jej adaptacja do innych 

funkcji.  

Autorka rozprawy przyjęła, że działania opisane w rozprawie, zmierzające do 

odzyskania przez osiedle walorów godnego środowiska zamieszkania, utraconych ze 

względu na wiek oraz wzrost potrzeb mieszkańców najlepiej oddaje słowo 

„rehabilitacja”.  

Na proces rehabilitacji blokowisk składają się: 

 humanizacja osiedla jako uzupełnianie infrastruktury społecznej, zapewnienie 

różnych form aktywności mieszkańcom,  

 integracja osiedla z miastem, stworzenie przyjaznego miejsca zamieszkania, 

 remonty obiektów, naprawa wad technicznych powstałych podczas ich 

eksploatacji, 

 wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań materiałowych, dostosowujących 

obiekty do współczesnych wymagań techniki oraz poprawa wartości 

funkcjonalnych. 
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ROZDZIAŁ II 

UWARUNKOWANIA 

Poniższy  rozdział stanowi omówienie uwarunkowań towarzyszących powstawaniu 

osiedli z wielkiej płyty, które mają wpływ na ich obecny stan oraz obserwowane w 

nich problemy architektoniczno-urbanistyczne.  

 

2.1 Polska architektura mieszkaniowa II poł. XX wieku – osiedla z wielkiej płyty 

2.1.1 Ramy historyczne
55

 

Wielka płyta zapoczątkowana została w Europie Zachodniej. Po raz pierwszy 

zastosowano ją po I Wojnie Światowej w Holandii. W 1923 roku wybudowano 

pierwsze obiekty w tej technologii na osiedlu Splanemanna w Berlinie-Lichtenbergu. 

W latach 30-tych XX wieku we Francji, Szwecji, Finlandii oraz Niemczech powstały 

pierwsze większe konstrukcje z wielkiej płyty. W latach siedemdziesiątych XX 

wieku ostatecznie zrezygnowano ze stosowania tej technologii budowlanej.
56

  

Początek wielkiej płyty w Polsce ma związek z zakończeniem Drugiej Wojny 

Światowej, która to przerwała rozwój architektoniczno-urbanistyczny Państwa. Po 

jej zakończeniu architekci i urbaniści musieli zmierzyć się z odbudową kraju, którą 

należało rozpatrywać w ścisłym kontekście ustroju gospodarczego, w nowych 

warunkach ustrojowych oraz realiach ekonomicznych. Obowiązujący system 

określał parametry ilościowe infrastruktury oraz warunki wznoszenia nowej 

zabudowy mieszkaniowej. Przez pierwsze lata po wojnie w architekturze 

kontynuowano przedwojenne kierunki. Skupiano się na remontach najmniej 

zniszczonych obiektów. W latach 1947-49 w związku ze wzrostem liczby ludności 

pojawiła się potrzeba budowy dużej ilości nowych mieszkań.  

Potrzeba systematycznego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych zapoczątkowała 

rozwój budownictwa uprzemysłowionego. W 1947 roku wprowadzone zostały 

standardy mieszkań określające wielkość oraz wyposażenie nowo wznoszonych 
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 Opracowanie na podstawie: Ewa Stachura Środowisko mieszkaniowe w Polsce Ocena, oczekiwania, 

aspiracje Kraków 2013 
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wielkoplytowych/4/#Wielka_p.C5.82yta_w_Polsce 
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obiektów. Od początku lat 50-tych rozpoczęły się prace nad systemem prefabrykacji 

elementów budowlanych. Jako pierwsze znormalizowano podstawowe elementy 

konstrukcji oraz wyposażenia budynku w tym: stropy, nadproża, schody, kanały 

wentylacyjne, drzwi i okna. Pierwszy blok wybudowany z prefabrykatów w Polsce 

powstał w 1958 roku w Warszawie na osiedlu Jelonki. Największe nasilenie 

budownictwa wielkopłytowego w Polsce zanotowano w latach 70 i 80-tych, czyli w 

okresie kiedy świat poddał je już krytyce i zaczęło się ich wyburzanie.  

Montaż obiektów z gotowych prefabrykatów przebiegał szybko. Spowolnienie 

oddania budynku do użytku spowodowane było pracami wykończeniowymi, 

wynikającymi często z nierytmicznych dostaw materiałów wykończeniowych. 

System budownictwa prefabrykowanego nie należał do tanich, między innymi ze 

względu na cenę produkcji elementów. Dodatkowo dużo energii pochłaniał proces 

przyspieszania wiązania i twardnienia betonu, poprzez poddanie go działaniu 

wysokiej temperatury. Na cenę wpływał również transport gotowych elementów 

przez samochody ciężarowe oraz ich rozładunek specjalnymi dźwigami. W celu 

zmniejszenia nakładów na transport zaczęto budowę wytwórni w sąsiedztwie 

nowobudowanych osiedli. Wprowadzenie systemu wielkopłytowego miało 

zwiększyć liczbę realizowanych budynków oraz poprawić ich jakość. Okazało się 

jednak, że fabryki miały za niską wydajność, jak również sama jakość prefabrykatów 

była niska.  

Standardowe wielkości prefabrykatów wpłynęły na brak elastyczności mieszkań, 

utrudniały jakiekolwiek możliwości ich zróżnicowania, a także dobrego rozwiązania 

funkcjonalnego. Bryły budynków pozbawione były detalu, a ich formę maksymalnie 

upraszczano.  

Dodatkowo na drugim planie zostawało zagospodarowanie terenu. Mieszkańcy 

osiedli przez wiele lat mieszkali w otoczeniu placów budowy. 

Od II poł. lat 80-tych zaczęto realizować budynki w technologii mieszanej, gdzie 

część obiektu wykonana była z prefabrykatów, a część w technologii tradycyjnej, co 

umożliwiło wprowadzenie m.in. detalu. 
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2.1.2 Zagadnienie konstrukcji – systemy wielkopłytowe stosowane w Polsce
 57

 

W Polsce istniało kilka systemów wielkiej płyty. Spośród nich wyróżnić można 

systemy zamknięte (tylko elementy wielkopłytowe składane w jeden sposób) oraz 

otwarte (umożliwiające tworzenie różnych konfiguracji w ograniczonej liczbie 

typów budynków składających się na dowolny zespół urbanistyczny). Systemy 

zamknięte często miały ograniczony zasięg terytorialny. Każdy system posiadał 

ograniczoną ilość elementów produkowanych w tzw. typoszeregach i 

„typorozmiarach”. Im mniej ich było tym trudniejsze były możliwości ich 

wzajemnego zestawienia. Z drugiej strony im mniejsza różnorodność 

produkowanych elementów tym bardziej ekonomiczny był system budowy.
 58

 

SYSTEMY ZAMKNIĘTE 

System PBU 

 Po raz pierwszy zastosowano go w latach 50-tych na osiedlu mieszkaniowym 

Jelonki w Warszawie 

 Możliwość budowy bloków do wysokości 11 kondygnacji, 

 System stosowany przez Przedsiębiorstwa Budownictwa 

Uprzemysłowionego w odmianach: warszawskiej, krakowskiej i toruńskiej, 

 PBU-59 (jedna z pierwszych wersji) –oparta o płyty do wykonywania ścian 

wewnętrznych gr.14 cm i płyty stropowe gr.9 cm, natomiast ściany 

wewnętrzne wykonywano warstwowo z izolacją ze styropianu 

 PBU-63- wprowadzono poprzeczne ściany nośne, zmieniono grubość płyty 

stropowej na 14 cm oraz zastosowano ściany zewnętrzne osłonowe z 

gazobetonu. 

System Domino 

                                                           
57

 Opracowanie na podstawie: Derkowski Wit Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność , 

wydawnictwo Stowarzyszenie Producentów Betonów, Warszawa 2017, źródło: http://s-p-

b.pl/img/upload/III%20Prefab-mala.pdf (dostęp 01.05.2018) 
58

 Więcej o poszczególnych systemach budownictwa wielkopłytowego w  pracy Dzierżewicz Z., 

Starosolski W., Systemy budownictwa wielkopłytowego w Polsce w latach 1970-1985. Przegląd 

rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 

2010 

http://s-p-b.pl/img/upload/III%20Prefab-mala.pdf
http://s-p-b.pl/img/upload/III%20Prefab-mala.pdf
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 Jeden z najstarszych systemów budownictwa wielkopłytowego stosowany w 

Polsce, 

 Na podstawie systemu Domino opracowano kilka wariantów m.in.: Fadom, 

Dąbrowa, czy Domino 63, 

 System Domino 63-budynki mieszkalne w układzie trzytraktowym o 

mieszanym układzie, płyty stropowe i ściany wewnętrzne gr. 10 cm, ściany 

zewnętrzne elementami wielkopłytowymi, 

 Fadom- system stosowany na terenie Górnego Śląska, rozwiązania 

obejmowały budynki 5 i 11- kondygnacyjne, głębokość traktu 480 cm, płyty 

stropowe gr. 14 cm jednokierunkowo zbrojne, ściany wewnętrzne gr. 15 cm, 

ściany zewnętrzne 29 cm z ociepleniem z wełny mineralnej, elementy 

prefabrykowane stosowane w tym systemie produkowane były w „Fabrykach 

Domów”, 

 Dąbrowa- system stosowany w Łodzi, budowano budynki 5 i 11-

kondygnacyjne, głębokość traktu 510 cm, płyty żelbetowa gr. 14 cm, sciany 

zewnętrze gr. 24 cm z betonu komórkowego, elementy produkowano w 

wytwórniach poligonowych. 

System WUF-T (Warszawska Uniwersalna Forma Typowa) 

 System funkcjonował w Warszawie, 

 Wznoszenie budynków 5 i 11-kondygnacyjnych w układzie klatkowym i 

korytarzowym, 

 System opracowany w 1967 roku przez Biuro Projektów Typowych i 

Studiów Budownictwa miejskiego w Warszawie, 

 Adaptowany WUF-T/67 i WUF-T/72 w Wielkopolsce, 

 W roku 1974 opracowano WUF-75 (zwiększono wielkości typowych 

mieszkań) przy wysokości budynków nadal 5 i 11-kondygnacyjnych, 

System OW-T (Oszczędnościowy Wielkopłytowy-Typowy) 

 Opracowany w 1962 r. przez Biuro Projektów Typowych i Studiów 

Budownictwa Miejskiego w Warszawie 

 Opracowany na bazie OW-1700, 
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 Budowa 5 i 11-kondygnacyjnych budynków klatkowych oraz 11-

kondygnacyjnych w układzie korytarzowym,  

 W 1975 opracowano OW-75 (zwiększenie metrażu mieszkań oraz wysokość 

kondygnacji na 280 cm), grubość stropów 16 cm, ściany wewnętrzne do 15 

cm, a zewnętrzne do 19 cm, płyty stropowe krzyżowo-zbrojone, 

System WWP (Wrocławska Wielka Płyta) 

 Budynki 5 i 11-kondygnacyjne, 

 Płyty (stropy i ściany )gr.14 cm, 

 Ściany zewnętrzne podłużne w układzie warstwowym z ociepleniem ze 

styropianu lub wełny szklanej z warstwą elewacyjną ze szkła (marblitu) lub 

profilowanej blachy aluminiowej, 

 Elementy produkowane w wytwórniach stacjonarnych i poligonowych. 

System Rataje ( Wielka Płyta Ratajska) 

 System stosowany do budowy osiedla Rataje w Poznaniu, 

 Pierwsze bloki w tym systemie wybudowano w 1966 roku, 

 Budynki 5, 11 i 16-kondygnacyjne, 

 Płyty betonowe gr.14 cm (płyty stropowe i ściany wewnętrzne), 

 Ściany zewnętrzne-płyty osłonowe z keramzytobetonu o gr. 30 cm, 

 Wysokość kondygnacji 280 cm. 

System Winogrady (Wielka Płyta Winogradzka) 

 System stosowany w Poznaniu dla budowy położonego na terenie dzielnicy 

Stare Miasto osiedla Winogrady, 

 Wysokość kondygnacji 270 cm, 

 Budynki 5 i 13-sto kondygnacyjne, 

 Budynki 5-kondygnacyjne w układzie klatkowym, 

 Stropy i ściany wewnętrzne 14 cm, 

 Ściany zewnętrzne z keramzytobetonu gr.35 cm, 

System Szczeciński 

 Oparty o importowane z ZSRR linie technologiczne, 
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 Dostosowane do warunków polskich przez Biuro Projektowo-Badawcze 

Budownictwa Ogólnego „Miasto Projekt Szczecin” i Biura Projektów 

Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego w Warszawie, 

SYSTEMY OTWARTE 

System W-70 

System W-70 jak i jego odmiana Wk-70 opierały się na rozwiązaniach stosowanych 

w NRD. Pierwsze prace nad rozwiązaniami w tym systemie odbyły się w latach 

1967-70. System ten służył głównie do budowania bloków mieszkalnych.  

 System opierał się o siatkę modularną 60x60cm, 

 Płyty stropowe zbrojone jednokierunkowo grubości 22 cm, 

 Ściany wewnętrzne 15 cm, 

 Ściany piwnic 20 cm, 

 Ściany zewnętrzne wielowarstwowe gr. 27 cm lub 40 cm, 

 Rozpiętości stropów: 240, 360, 480, 600 cm, 

 Kondygnacja wys. 280 cm, 

W systemie Wk-70 zastosowano dodatkową rozpiętość stropów wynoszącą 300 cm 

oraz wysokość kondygnacji 330 cm (wprowadzono dla szkół i hoteli), dodatkowo 

stosowano pełne płyty stropowe (gr, 16 cm).  

Budynki wielkopłytowe borykają się z problemami natury ekologicznej, estetycznej 

oraz technicznej. Podczas budowy często wykorzystywano szkodliwe dla zdrowia 

materiały w tym: azbest, czy radioaktywny żwir. Na pogorszenie jakości 

prefabrykatów wpłynęła również  zła jakość elementów prefabrykowanych 

spowodowana m.in. nadmiernym nagrzewaniem betonu, które miało przyspieszyć 

jego „dojrzewanie”, a w rezultacie powodowało uszkodzenie izolacji cieplnej 

wewnątrz ściany. 

Podczas budowy obiektów wielkopłytowych często używano materiałów o gorszych 

właściwościach, a prefabrykaty przewożone na duże odległości często ulegały 

uszkodzeniu bądź były źle montowane. 

Klasyczna wielka płyta była elementem jednolicie płaskim przez co niewielkie 

uszkodzenia brzegów tworzyły szczeliny trudne do uzupełnienia. W późniejszym 
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etapie wprowadzono płyty o profilowanych krawędziach, a zewnętrzna ściana 

elewacyjna posiadała zróżnicowaną fakturę, dzięki czemu budynki zyskały 

zróżnicowany wygląd. Wprowadzając dodatkowe udoskonalenia płyt, nie udało się 

rozwiązać problemu z uszczelnieniem połączenia płyt. 
59

 

 

2.2 Rozwój budownictwa mieszkaniowego w Kielcach (schemat 2) 

Kielce są stolicą Województwa Świętokrzyskiego. Miasto położone jest             

 w dolinie rzeki Silnicy i na otaczających ją wzgórzach pasma Kadzielniańskiego  

oraz grzbietu Szydłówkowskiego.  

W granicach miasta położona jest góra Telegraf (406 m.n.p.m.) 

 z wyciągiem narciarskim, góra Biesak ze skocznią narciarską, góra Karczówka 

stanowiąca rezerwat leśno-krajobrazowy z zabudowaniami klasztoru 

pobernardyńskiego, a także rezerwaty geologiczne Kadzielnia i Ślichowice. 

Miasto jest głównym ośrodkiem administracyjnym i kulturalnym Kielecczyzny. 

W okresie powojennym miasto uległo silnym przeobrażeniom. Nowe dzielnice 

mieszkaniowe znacznie poszerzyły zasięg starych Kielc. Pierwsze lata po 

wyzwoleniu Kielc poświęcone zostały przede wszystkim odbudowie miejsc pracy, 

szkół, komunikacji i handlu jak i naprawie tych domów i mieszkań, które można 

było względnie szybko doprowadzić do stanu używalności.  

W latach pięćdziesiątych wybudowano w Kielcach kilka nowych bloków. Między 

innymi na przedłużeniu ul. Sienkiewicza, przy ulicy Zagórskiej i Piekoszowskiej 

oraz na Czarnowie. W 1952 roku powstało kilka bloków na Szydłówku, jednak ze 

względu na brak dróg dojazdowych, szkół i sklepów zdecydowano na 

kontynuowanie budowy bliżej centrum miasta, wykorzystując obecne uzbrojenie 

terenu. W taki sposób powstała „Sienkiewiczowska Dzielnica Mieszkaniowa” 

(między ulicami Wesołą oraz Hipoteczną).  

W latach 1956 – 1960 zakończono wypełnianie „luk” w centrum miasta i 

zdecydowano o rozpoczęciu budowy osiedli na obrzeżach miasta.
 60
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 Opracowanie na podstawie: http://debowski.inzynier.rzeszow.pl/pl/dane-techniczne/opis-systemow-

wielkoplytowych/4/#Wielka_p.C5.82yta_w_Polsce (dostęp 01.05.2018) 
60

 Jan Zieliński, Kielce w Polsce Ludowej, Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza , 1978 

http://debowski.inzynier.rzeszow.pl/pl/dane-techniczne/opis-systemow-wielkoplytowych/4/#Wielka_p.C5.82yta_w_Polsce
http://debowski.inzynier.rzeszow.pl/pl/dane-techniczne/opis-systemow-wielkoplytowych/4/#Wielka_p.C5.82yta_w_Polsce
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Pierwsze pojedyncze bloki wykonane w technologii wielkopłytowej w Kielcach 

powstały na Szydłówku Zachód (1956) oraz na Szydłówku Wschód (1960-1962). 

Część Zagórska Północ datowana jest na lata 1959-1974, przy czym bloki między 

Sandomierską a Pomorską to lata 1969-1970, Zagórska Południe lata 60-te i 70-te, 

Osiedle Sandomierskie (część wschodnia 1976-1977, część zachodnia 1977-1978) 

natomiast budowa Osiedla Sady rozpoczęła się w 1964 roku, ale większość bloków 

wybudowana w latach 1971-1973. 

Również budowa osiedla dziś zwanego KSM położonego na wschód od centrum 

Kielc rozpoczęła się już pod koniec lat 50-tych. Pierwsze bloki wybudowano przy 

ulicach L. Wawrzyńskiej i Źródłowej, a następnie między ulicami Konarskiego, 

Zagórskiej i Chopina, potem Karłowicza i Szymanowskiego. Realizatorem osiedla 

była Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, a powstałe osiedle nazwano „Osiedlem 

25 – lecia PRL”. 

W 1959 roku powstała Robotnicza Spółdzielnia „Armatury”. 
61

Również w latach 60-

tych rozpoczęła budowę na Osiedlu Jagiellońskim w zachodniej części Kielc. Są to 

czterokondygnacyjne bloki przy ulicy Grunwaldzkiej nr 4 i5 wybudowane w 1964 

roku. Rok później w 1965 zakończono budowę bloków 4 oraz 5- kondygnacyjnych  

nr 1, 3, 6, 7, również przy ulicy Grunwaldzkiej. W roku 1966 oddano kolejne bloki 

przy ulicy Grunwaldzkiej (2, 8, 9, 10), a także przy ulicy Urzędniczej 4/6 oraz 11-

kondygnacyjny wieżowiec przy ul. Jagiellońskiej 39.  Następnie w latach 1967-1969 

wybudowano kolejne 11-kondygnacyjne budynki na obecnym osiedlu Chęcińskim 

przy ulicy Kaczmarka (4, 8, 10, 12, 14). 

Największy rozwój „wielkiej płyty” w Kielcach datuje się na lata 70-te XX wieku. 

Wtedy to powstały kolejne bloki na osiedlu Chęcińskim, 11-kondygnacyjne przy 

ulicy Chęcińskiej (4, 33, 37, 35, 39), 5-kondygnacyjne przy ulicy Chęcińskiej (15, 

21, 25) oraz przy ulicy Karczówkowskiej 10 i 12 oraz Zgody 7. 

W latach 70-tych dalej rozbudowywało się osiedle Jagiellońskie. Powstały 5-

kondygnacyjne bloki przy ulicy Urzędniczej (2, 3a, 7a, 9a, 17a), przy ulicy 

Jagiellońskiej (101, 103, 105) oraz przy ulicy Szkolnej (33, 35, 37, 40),  Słonecznej 

(23, 36, 38), oraz pojedyncze obiekty przy ulicy Południowej i Różanej. Dodatkowo 
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 Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez Spółdzielnię Armatury 
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wieżowce przy Jagiellońskiej, Słonecznej (34) i Karczówkowskiej (19 i 21). 

Lata 70-te to początek budowy osiedla Herby. Powstały wtedy obiekty przy ulicach 

Nowy Świat 14 a (1970). W 1975 r. RSM „Armatury” przystąpiła do budowy 

bloków oraz domków jednorodzinnych w osiedlu „Pod Karczówką”, m.in. przy ulicy 

Dolomitowej, Kalcytowej, Galenowej, Kruszcowej, Szczygla czy Fosforytowej. 

W latach 1971 – 1974 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa realizowała budynki na 

osiedlach „Bocianek” i „Sady”, a w roku 1975 rozpoczęto budowę osiedla 

„Uroczysko” dziś należącego do Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Dodatkowo lata 70-te to dalsza rozbudowa północnej części Kielc.  

Lata 80-te to dalszy rozwój północnej części Kielc. W roku 1980 w północnych 

dzielnicach miasta rozpoczęła realizację budynków „Świętokrzyska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa”, której owocem jest powstanie osiedli „Na Stoku”, „Słoneczne 

Wzgórze” oraz „Świętokrzyskie”. Budowa tych osiedli to część programu 

inwestycyjnego, który zakładał zabudowanie Kielc północnych do roku 1983. 

Istniały już osiedla „Bocianek„ i „Uroczysko”, rozpoczęto budowę osiedla 

„Świętokrzyskie”. Pierwsze bloki oddano do użytku w latach 1979-80, a 

równocześnie z nimi powstawały obiekty usługowo-handlowe. W latach 1980-81 

wybudowano osiedle "Słoneczne Wzgórze". Jako ostatnie w latach 1981-82 

powstało osiedle "Na Stoku".
62

 

W latach 80-tych nastąpił również rozwój południowej części Kielc. W latach tych 

powstało osiedle Barwinek. W 1982 oddano 5 bloków, rok później kolejnych 7, w 

1984 kolejne 4bloki, dodatkowo 2 bloki w 1988 i ostatni blok nr 25 w 1990 roku. 

Lata 80-te to również dalszy rozwój osiedla Herby. Wybudowano bloki przy ulicy 1 

Maja, Strycharskiej, Helenówek, czy Skrzetlewskiej 29, a także bloki przy ulicy 

Kryształowej na Podkarczówce. 

W 1986 r. powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator”, która swoją działalność 

rozpoczęła od budowy bloków w zachodniej części miasta od osiedla „Pod Dalnią”, 

a następnie osiedli „Ślichowice I” i „Ślichowice II”.
63
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 http://www.ssmkielce.pl/index.php/strefa/rys-historyczny 
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 Opracowanie na podstawie dokumentów udostępnionych przez Administrację Osiedla Ślichowice II 
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Najmłodszymi osiedlami wybudowanymi w technologii wielkopłytowej w Kielcach 

są osiedla Pod Dalnią oraz Ślichowice I i II. 
64

 Budowa osiedla Pod Dalnią, którego 

inwestorem bezpośrednim była SM Domator, a zastępczym kielecki Inwestprojekt 

rozpoczęła  się w 1986 roku. .   Wykonawcą osiedla Pod Dalnią był nieistniejący już 

Kombinat Budownictwa Miejskiego. Budowa zakończyła się w 1989 roku. Jest to 

typowe osiedle z wielkiej płyty, z Fabryki Domów z Dymin. Do 1989 roku powstało 

19 bloków z wielkiej płyty o zróżnicowanej wysokości. W późniejszym okresie 

wybudowano na tym terenie wiele nowych obiektów o funkcji mieszkaniowej. 

Trzy lata po rozpoczęciu budowy osiedla Pod Dalnią w 1990 roku SM Domator 

przystąpiła do budowy osiedla Ślichowice I, która trwała do 1993, a następnie 

Ślichowic II, którego ostatnie budynki całościowo, bądź częściowo wykonane z 

wielkiej płyty powstały w 1996 roku.  Osiedle Ślichowice II  było ostatnim osiedlem 

z wielkiej płyty wybudowanym w Kielcach.  
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 http://kieleckie.blogspot.com/2015/01/wielka-pyta-pod-dalnia.html 

http://kieleckie.blogspot.com/2015/01/wielka-pyta-pod-dalnia.html
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Schemat 2 Kielce. Rozwój osiedli z wielkiej płyty (opracowanie S.Mochocka) 

 

Poniższa tabela przedstawia archiwalne zdjęcia obiektów z wielkiej płyty 

zlokalizowanych na kieleckich osiedlach. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej 

http://kielce.fotopolska.eu 
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Lata 1980-1981 , Ulica Źródłowa, widok w 

kierunku skrzyżowania z ul. Zagórską. 

http://kielce.fotopolska.eu/893866,foto.html 

Lata 1980-1985 , Bloki na osiedlu Uroczysko. 

http://kielce.fotopolska.eu/894256,foto.html 

 

  
Lata 1980-1985 , Osiedle Uroczysko - początek 

lat 80. Widok od ulicy Janka Krasickiego 

(obecnie Biskupa Jaworskiego). 

http://kielce.fotopolska.eu/894264,foto.html 

Lata 1980-1985 , Bloki na osiedlu 

Świętokrzyskim 

http://kielce.fotopolska.eu/894264,foto.html 

 

 

 
Lata 1980-1981 , Bloki na osiedlu XXV-lecia 

PRL (obecnie Zagórska Południe), popularnie 

zwanym "Kaesemem" 

http://kielce.fotopolska.eu/894281,foto.html 

 

Lata 1965-1968 , Osiedle Czarnów, ul. 

Jagiellońska.  

http://kielce.fotopolska.eu/1005796,foto.html?o=

b213296&p=1 

 

http://kielce.fotopolska.eu/893866,foto.html
http://kielce.fotopolska.eu/894256,foto.html
http://kielce.fotopolska.eu/894264,foto.html
http://kielce.fotopolska.eu/894264,foto.html
http://kielce.fotopolska.eu/894281,foto.html
http://kielce.fotopolska.eu/1005796,foto.html?o=b213296&p=1
http://kielce.fotopolska.eu/1005796,foto.html?o=b213296&p=1
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Dane dotyczące lat budowy oraz systemów konstrukcyjnych użytych w danych 

obiektach, które udało się zebrać autorce niniejszej rozprawy umieszczone zostały w 

aneksie zamieszczonym na końcu pracy. 

 

2.3 Struktura osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty na podstawie kieleckich 

osiedli z wielkiej płyty 

Zespoły wielkopłytowe cechuje dość monotonna urbanistyka oraz 

niezagospodarowane przestrzenie, które wymagają aktywizacji.  

Wnętrza urbanistyczne pozbawione są odpowiedniego dla mieszkańców programu 

funkcjonalnego. Brakuje placów zabaw, miejsc do aktywnego spędzania czasu dla 

dzieci i młodzieży oraz rozwiązań przystosowanych np. dla osób starszych, które 

obecnie stanowią dość duży procent mieszkańców tego typu osiedli. Jak wynika z 

literatury osiedla z wielkiej płyty są często kojarzone, jako miejsca niebezpieczne, 

gdzie obserwuje się akty wandalizmu oraz przestępczości.  Istnieje wiele czynników, 

które mogą być przyczyną takiego stanu rzeczy, między innymi obecność 

niezdefiniowanych przestrzeni, które stanowią „miejsca niczyje”, często 

niebezpieczne,  gdzie rozwija się przestępczość.
65

 

Przestrzenie wokół budynków ze względu na wiek są zaniedbane, a ciągi jezdne jak i 

piesze cechuje zły stan techniczny. Duże utrudnienie stanowią niedostosowane dla 

niepełnosprawnych rozwiązania terenowe oraz wnętrza budynków. Zaobserwować 

można liczne bariery architektoniczne oraz urbanistyczne: brak pochylni oraz wind 

przy klatkach schodowych, schody terenowe bądź zbyt wysokie krawężniki. 

Początkowo dość dobre założenia rozwiązań komunikacyjnych, w wyniku 

upływających lat oraz znacznego zwiększenia się ilości samochodów, stały się  
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 Problem rozwoju przestępczości w środowisku mieszkaniowym podejmuje Marek Czyński w 

książce Architektura w przestrzeni ludzkich zachowań. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w 

środowisku zbudowanym, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2006 
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nieczytelne oraz niedostosowane do współczesnych wymogów. Brakuje podziału 

komunikacji na kołową, rowerową i pieszą. Przypadkowo powstałe miejsca 

parkingowe wypełniają wszelkie wolne przestrzenie, stwarzając duże zagrożenie 

m.in. dla sąsiadujących z nimi placów zabaw dla dzieci. Dodatkowo ciągły ruch 

samochodowy obniża walory użytkowe osiedla, naraża ludzi na hałas oraz 

zanieczyszczenia komunikacyjne. Dużym problemem jest niedostateczna ilość 

miejsc postojowych w stosunku do ilości samochodów. 

Charakterystycznym elementem struktury osiedla jest obecność budynków oświaty.  

Jan Maciej Chmielewski opisuje 5 typów układów urbanistycznych: grzebieniowy, 

gniazdowy, liniowy, meandrowy i blokowy. Układ grzebieniowy to budynki średniej 

długości ustawione równolegle lub prawie równolegle względem siebie wzdłuż osi 

pn-pd. Czasami układ ten uzupełniany był dłuższymi budynkami na osi wsch.-zach.  

Układ gniazdowy tworzą budynki punktowe otaczające wnętrze o charakterze 

odmiennym od przestrzeni otaczających. Układ liniowy tworzą długie pojedyncze 

budynki sytuowane wzdłuż linii prostej, krzywej lub łamanej. Zdarzało się, że ciągi 

te były równolegle powielane. Układ meandrowy to ciągi skomponowane z długich 

budynków przełamywanych często pod kątem prostym, tworzących wnętrza o 

zróżnicowanym charakterze funkcjonalnym. Układ blokowy to budynki o formie 

prostokątnej, często wpisujące się w prostokątną sieć ulic oraz ciągów pieszych.
66

  

Najbardziej niekorzystnym układem pod względem kompozycyjnym jest układ 

grzebieniowy, który cechuje największa powtarzalność. Układ ten nie zapewnia 

kameralności wnętrz, poczucia prywatności, ponieważ umożliwia łatwy dostęp do 

wnętrz niepożądanym użytkownikom z zewnątrz. Tworzeniu więzi społecznych 

sprzyja natomiast układ blokowy, gdzie wyznaczony wspólny dziedziniec tworzy 

przestrzeń sąsiedzką. Wadą tego typu układów jest nierównomierne nasłonecznienie 

mieszkań. Kolejny z układów, układ gniazdowy, mimo rozmieszczenia budynków 

wokół jednego wspólnego wnętrza, również nie sprzyja tworzeniu więzi sąsiedzkich. 

Główną przyczyną jest wysokość kondygnacji, często dochodząca do 11, a co za tym 
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Wymienione układy urbanistyczne w swojej książce opisuje  Jan Maciej Chmielewski, 

Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 

2007, str.22- 23 
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idzie duża ilość mieszkańców. Z kolei układy liniowe często stanowiły przegrodę 

między osiedlem, a zabudową miejską. Charakteryzowała je duża skala zabudowy, w 

związku z czym często w układach tych dochodziło do wzajemnego przesłaniania. 

Ostatni z omawianych układów meandrowy rozdziela budynkiem mieszkalnym 

przestrzenie osiedlowe rekreacyjne od przestrzeni publicznych. Wadą tego układu 

jest ograniczone przewietrzanie wnętrz osiedlowych.
67

 

Osiedla wielkopłytowe to często układy mieszane (tabela 1). Wśród osiedli 

wybudowanych  w technologii wielkopłytowej w Kielcach można wyróżnić między 

innymi układ liniowy na osiedlu Bocianek złożony z długich ciągów budynków, 

między którymi powstają naprzemianległe wnętrza o różnej funkcji , w tym 

przypadku parkingów i terenów rekreacji. Układy te dają dość dobre możliwości 

przewietrzania i nasłoneczniana mieszkań. Jednak długie ciągi budynków są 

przyczyną powstania miejsc  wciąż zacienionych. Osiedle Ślichowice I i Pod Dalnią 

prezentują układ meandrowy, tworzący wnętrza o funkcji parkingowej oraz 

rekreacyjnej. Osiedle Podkarczówka to zespół łączący układ budynków punktowych 

i liniowych. Natomiast w zespole budynków na osiedlu Jagiellońskim można 

wyróżnić układy liniowe jak i we fragmentach układy grzebieniowe. Podobnie na 

osiedlu KSM zlokalizowane mamy grzebieniowe układy krótkich budynków, 

natomiast w układzie osiedla Uroczysko można wyróżnić układy liniowe oraz 

grzebieniowe. Kieleckie osiedla wielkopłytowe są często monotonne i schematyczne. 

W szczególności układy grzebieniowe nie sprzyjają powstawaniu więzi społecznych, 

ze względu na brak wnętrz urbanistycznych.  

Wśród osiedli mieszkaniowych wybudowanych w technologii prefabrykowanej 

można zatem wyróżnić zespoły, które mają wiele cech pozytywnych, jeżeli chodzi o 

urbanistykę (np. Barwinek, Pod Dalnią, Ślichowice). Ich walorem jest niska 

wysokość zabudowy, niewielkie rozmiary budynków oraz układy tworzące 

kameralne wnętrza stwarzające idealne warunki do tworzenia przestrzeni 

społecznych (osiedle Ślichowice i Pod Dalnią), a co za tym idzie budujących więzi 
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 Beata Komar, Współczesna jakość spółdzielczej przestrzeni osiedlowej w świetle zasad rozwoju 

zrównoważonego na wybranych przykładach, Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 

Gliwice 2014, str. 78-81 
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wśród mieszkańców. Zdaniem autorki zaletę te należy  wykorzystać przy 

ewentualnych pracach rehabilitacyjnych. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że na 

tego typu osiedlach coraz częściej obserwuje działania negatywne polegające na 

wypełnianiu, obecnych w nich zielonych wnętrz, nową zabudową mieszkaniową, 

usługową, czy też przedszkolami i żłobkami, a także parkingami. Powstałe w ten 

sposób nowe przestrzenie są często  terenami ogrodzonymi, niedostępnymi dla 

wszystkich użytkowników, co z kolei może prowadzić do izolacji społecznej.  

Osiedle KSM jest przykładem zespołu, który tworzą wysokie 11-kondygnacyjne 

budynki ułożone względem siebie grzebieniowo. Zabudowa tego typu była 

stosowana ze względu na  tworzenie dobrych warunków nasłonecznienia mieszkań 

oraz przewietrzania terenu i lokali, jednak nie stanowi dobrej bazy do powstawania 

przestrzeni społecznych. Wielkość budynków wpływa na ilość mieszkańców. 

Natomiast zbyt duże zagęszczenie ludności przypadające na dany obszar zielony, 

powoduje, że przestrzeń wspólna traci cechy typowej przestrzeni sąsiedzkiej. 

Znaczna część terenów między budynkami na osiedlu jest przeznaczona na dojazdy 

do śmietników, drogi pożarowe, a także na miejsca parkingowe, co wpływa na 

zanikanie  granic przestrzeni publicznej i społecznej.  

Najczęściej stosowanymi wysokościami budynków budowanych w technologii 

wielkopłytowej są 5- oraz 11-kondygnacyjne budynki. Preferowane były budynki do 

5 kondygnacji ze względu na brak wymogu stosowania w nich wind. Na osiedlu 

Barwinek, Ślichowice czy KSM wyróżnić można obydwie z tych wielkości 

natomiast np. na osiedlu Bocianek usytuowane są tylko 5-kondygnacyjne obiekty.  

Program usług podstawowych w osiedlach wielkopłytowych obejmował tworzenie 

szkół podstawowych, przedszkoli, żłobków, obiektów handlu, małej gastronomii, 

przychodni i aptek oraz innych obiektów typu administracyjnego. 

Zaobserwować można 2 rodzaje lokalizacji usług. Jedna to typ rozproszony, np. na 

osiedlu Ślichowice I, gdzie małe sklepiki znajdują się w parterach budynków. 

Rozproszenie usług w obrębie osiedla ma pozytywne cechy takie jak bliska odległość 

dla większej ilości mieszkańców. Posiada jednak również negatywne skutki jak 

zwiększenie ruchu kołowego w obrębie osiedla, co z kolei zakłóca spokój oraz 

zmniejsza bezpieczeństwo. Drugi rodzaj lokalizacji usług na osiedlu obserwujemy 
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np. na osiedlu Barwinek, gdzie usługi typu handel, bank, czy poczta są skupione w 

jednym miejscu.  

Zespoły wielkopłytowe cechuje brak dostosowania programowo-funkcjonalnego do 

różnych grup wiekowych oraz społecznych. Objawia się to poprzez brak dostępności 

dla osób niepełnosprawnych, czy też matek z dziećmi,  brak miejsc do czynnej i 

biernej aktywności dla młodzieży oraz miejsc aktywności dla osób starszych, a także 

złą lokalizację placów zabaw np. w miejscach niebezpiecznych oraz 

niedostosowanych dla dzieci. 

Architektura budynków wybudowanych w technologii wielkopłytowej jest dość 

monotonna. Powtarzalność budynków, kolejnych kondygnacji oraz rodzajów 

mieszkań wynikała ze sposobu budowania, opierającego się na gotowych elementach 

prefabrykowanych, mających stałe parametry wielkościowe. Ze względu na duży 

koszt, w niektórych inwestycjach zmniejszano, bądź likwidowano balkony oraz 

loggie, co miało znaczny wpływ na obniżenie komfortu użytkowania mieszkania.  

Budynki prefabrykowane często posiadają wady techniczne utrudniające w znaczny 

sposób ich modernizację. Wady te wynikają z przyjętych rozwiązań projektowych. 

W mieszkaniach zlokalizowanych w budynkach wielkopłytowych głównie w tych 

wysokich np.11-kondygnacyjnych często stosowano ciemną kuchnię, którą nie 

zawsze jest możliwość przeprojektować. Problem stanowią również małe łazienki 

(często bez umywalki) lub pokoje o zbyt małej powierzchni.  
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SCHEMATY URBANISTYCZNE OSIEDLI Z WIELKIEJ PŁYTY W 

KIELCACH (stan współczesny) 

 

Układ urbanistyczny (osiedla w 

Kielcach) 
Zdjęcia architektury osiedla 

 

Barwinek 

 

 

Fot.S.Mochocka 

 

 

Bocianek 

 

 

Fot.S.Mochocka 
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Ślichowice I i II 

 

 

Fot.S.Mochocka 
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Pod Dalnią 
 

Fot. S.Mochocka 

 

 

Podkarczówka 

 

 

 

Fot. S.Mochocka 
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Zagórska Północ, Zagórska Południe 

 

Fot.S.Mochocka 

 

 

Słoneczne Wzgórze 

 

Fot.S.Mochocka 
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Jagiellońskie 

 

Fot. S.Mochocka 

 

 

Na Stoku 

 

Fot.S.Mochocka 

 

Tabela 1 Układy urbanistyczne osiedli z wielkiej płyty w Kielcach (opracowanie S.Mochocka 

na podstawie wikimapia.org) 
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2.4 Podsumowanie 

Okres budownictwa mieszkaniowego II połowy XX wieku w Polsce był wynikiem 

polityki państwowej. Rozwój osiedli z wielkiej płyty miał na celu zaspokajanie 

potrzeb mieszkaniowych, które w wyniku zniszczeń po II wojnie światowej były 

bardzo duże. 

Ostatnie lata przyniosły szybki rozwój cywilizacyjny i ekonomiczny,  co 

spowodowało zmianę oczekiwań społeczeństwa względem ich miejsca 

zamieszkania. W Polsce do dziś obserwuje się wzrost wymagań wobec licznych 

osiedli prefabrykowanych, które kojarzone są ze zużyciem technicznym oraz 

różnego rodzaju niedogodnościami funkcjonalno-przestrzennymi. 

Wśród wielu sfer problemowych dotyczących badanych osiedli można wyróżnić 

zagadnienia natury architektonicznej, urbanistycznej oraz społecznej.  Należą do nich 

braki funkcjonalno - użytkowe związane m.in. z infrastrukturą komunikacyjną, brak 

czytelności układów przestrzennych, słaba estetyka samych budynków jak i 

przestrzeni wokół, brak ciekawie ukształtowanych terenów zielonych, oraz niskie 

standardy mieszkaniowe. 

Jednym z bardziej uciążliwych dla samych użytkowników problemów jest 

rozwiązanie komunikacji, głównie kołowej. W czasach kiedy rozpoczął się rozwój 

wielkiej płyty transport samochodowy nie był jeszcze tak powszechny. Z tego 

względu miejsca postoju samochodów oraz parkingi nie były kluczowym 

problemem, który należało rozwiązać podczas projektowania. Często zakładano, że 

dowóz mebli, dojazd straży, czy karetki może odbywać się po ciągach pieszych. Dziś 

sprawa parkowania samochodów w zespołach mieszkaniowych jest jednym z 

najważniejszych problemów,  z którym należy się zmierzyć go projektując. 

Niedocenianie problemu motoryzacji oraz nieprzewidzenie jej aż tak szybkiego 

rozwoju w kolejnych latach,  stanowi dziś przyczynę dużego dyskomfortu, nawet w 

dość dobrze zaprojektowanych zespołach. W związku z licznymi problemami 

pojawiło się pytanie o egzystencję osiedli wielkopłytowych, a także o sens ich 

przekształceń. 

Zagadnienia zawarte w powyższym rozdziale częściowo tłumaczą, skąd wynikają 

współczesne problemy architektoniczno-przestrzenne obserwowane w osiedlach 

wielkopłytowych, jak również wskazują ich dość liczne zalety. Obecność dużych 
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niezagospodarowanych terenów zielonych, jest jedną z tych cech, która wpływa na 

dominację poglądów mówiących o większych korzyściach płynących z przekształceń 

analizowanych osiedli. Zdaniem autorki przy odpowiednim podejściu zauważone i 

odpowiednio wykorzystane zalety badanych osiedli mogłyby stać się ich głównym 

atutem, wyróżniającym je spośród współczesnych zespołów. 
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ROZDZIAŁ III  

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY WYZNACZNIKIEM WSPÓŁCZESNEJ 

PRZESTRZENI MIESZKALNEJ  

Niniejsza część pracy zawiera omówienie współczesnego podejścia do kształtowania 

środowiska mieszkaniowego w oparciu o rozwój zrównoważony. W rozdziale tym 

scharakteryzowano przykłady wybranych współczesnych realizacji zespołów 

mieszkaniowych oraz opisano obiekty z wielkiej płyty zlokalizowane za granicą 

poddane działaniom modernizacyjnym, zawierającym elementy zrównoważonego 

rozwoju. W podsumowaniu rozdziału na podstawie sporządzonej charakterystyki 

określono kierunki, które można uwzględnić w modelu rehabilitacji osiedli z wielkiej 

płyty, tak aby osiedla te stały się przestrzeniami dostosowanymi programowo, 

funkcjonalnie i kompozycyjnie do współczesnych wymogów.  

Miasto jest naturalnym środowiskiem życia współczesnego człowieka.  Świadomość 

konsekwencji podejmowanych decyzji oraz wielowątkowość zagadnień związanych 

z projektowaniem i kształtowaniem przestrzeni sprawia, że kreowanie 

współczesnego środowiska mieszkaniowego jest niezwykle trudne i odpowiedzialne.   

W ostatnich stuleciach nastąpiła gwałtowna zmiana warunków życia ludzi. 

Obserwujemy ciągłe zmniejszanie się naturalnej otwartej przestrzeni na rzecz 

środowiska zurbanizowanego. Człowiek został zdominowany przez sztuczne 

otoczenie oraz wszechobecną telewizję czy reklamy, a współczesny tryb życia 

wymusza przebywanie w zamkniętych pomieszczaniach w domu, pracy czy też w 

samochodach. Ludzie żyjący w miastach, zaabsorbowani ciągłą pracą, pozbawiani są 

obcowania z naturą. Postępujące zanieczyszczenie środowiska jest przyczyną coraz 

liczniejszych chorób cywilizacyjnych. Dodatkowo obserwowane zjawisko kurczenia 

zasobów nieodnawialnych, zarówno wody, gleby jak i czystego powietrza oraz 

związany z tym zanik przyrody może mieć, jak wynika z wielu prowadzonych 

obecnie badań, bardzo negatywne skutki dla przyszłych pokoleń. 

Zmienił się również stan świadomości społeczeństwa. Współczesny człowiek potrafi 

dostrzegać otaczające go niebezpieczeństwa oraz przewidywać przyszłość i skutki 

swoich działań. Ta umiejętność oraz obserwowana ciągła degradacja naturalnego 

otoczenia, stała się przyczyną rozpoczęcia poszukiwań kierunków kształtowania 

przestrzeni, niezakłócających naturalnych cykli oraz dających możliwości 
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wczesnego wykrywania i zapobiegania zagrożeniom. Poszukiwaniom tym sprzyja 

wciąż rozwijająca się nauka.  

Na podstawie zasad i zaleceń opisanych w Nowej Karcie Ateńskiej oraz Karcie 

Lipskiej za wyznacznik opracowania wymagań jakościowych dotyczących wielkich 

osiedli mieszkaniowych przyjmuje się zrównoważony rozwój.
68

 

Andrzej Baranowski pisze „zrównoważony rozwój to rozwój zdolny do zaspokajania 

potrzeb współczesnych w sposób nienaruszający możliwości zaspokojenia potrzeb 

przyszłych pokoleń”.
69

 

Dodatkowo: „…projektowanie zrównoważone w architekturze to 

harmonizowanie procesów rozwoju i przekształcania struktur przestrzennych 

oparte na zasadzie poszanowania zasobów oraz pełna integracja społecznych, 

kulturowych, ekonomicznych, ekologicznych i przestrzennych aspektów procesu 

projektowania.”
70

  

Idea zrównoważonego rozwoju obejmuje najogólniej trzy obszary uwarunkowań: 

ekologiczne, ekonomiczne oraz społeczne. Działania w zakresie ekologii zakładają 

ochronę zasobów naturalnych i środowiska, w zakresie ekonomii równomierny 

podział korzyści i wzrost gospodarczy. Dodatkowo zrównoważony rozwój wiąże się 

z rozwojem społecznym. 

Do zrównoważonego projektowania architektoniczno-urbanistycznego domów, 

mieszkań, zespołów mieszkaniowych etc. wpisuje się autorska zasada 6E prof. 

Wacława Serugi (założenia ideowe 6e zostały zaprezentowane na stronie 8 niniejszej 

rozprawy). Jest to zasada stosowana w teorii projektowania architektonicznego oraz 

dydaktyce w trakcie wykładów i ćwiczeń projektowych na Politechnice Krakowskiej 

oraz Politechnice Świętokrzyskiej.  Może być stosowana również w praktyce 

zawodowej. Zasada 6E pozwala na uzyskanie optymalnych rozwiązań funkcjonalno-

przestrzennych współczesnego środowiska zamieszkania. Stosowanie tej zasady 
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wpływa na jakość oraz indywidualność rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych. 

Przestrzeń zaprojektowana z uwzględnieniem zasady 6E charakteryzuje się dążeniem 

do elastycznego rozwiązania funkcjonalnego pozwalającego na zmianę aranżacji w 

zależności od zmieniających się potrzeb, zmierzaniem do formy architektonicznej i 

stosowania materiałów zapewniających maksymalną energooszczędność oraz 

stosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwalających pozyskiwać 

energię. Dodatkowo idea ta zakłada dążenie do ekonomicznie racjonalnego 

rozwiązania funkcjonalnego, ekologicznego kształtowania formy budynku będącego 

w harmonii z naturalnym krajobrazem, atrakcyjną i estetyczną formę wpisaną w 

kontekst oraz spójność formy z funkcją obiektów.
71

 

 

Na podstawie zasad zrównoważonego projektowania oraz zasady 6E można 

określić standardy uznane współcześnie za wyznacznik kształtowania 

środowiska mieszkaniowego. (schemat3) 
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Schemat 3 Kształtowanie środowiska mieszkaniowego – zakres (opracowanie S.Mochocka) 

 

3.1.Tendencje w kształtowaniu współczesnego zespołu mieszkaniowego – aspekt 

urbanistyczny i architektoniczny 

 

3.1.1 Rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne w osiedlu mieszkaniowym 

PODZIAŁ PRZESTRZNI W STRUKTURZE URBANISTYCZNEJ OSIEDLA, 

BEZPIECZEŃSTWO, DOSTĘPNOŚĆ 
72
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„Człowiek z natury swojej jest istotą społeczną. W kontaktach z innymi realizuje 

potrzebę akceptacji, spójności społecznej, przynależności do grupy. […] Poczucie 

przynależności do określonej grupy i odpowiadającego jej terytorium podnosi 

stopień identyfikowania się z miejscem zamieszkania, zwiększa poczucie 

odpowiedzialności i stopień społecznej kontrolowalności, przyczyniając się do 

podniesienia stanu bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa.”
73

 

Współcześnie w mieście obserwuje się zjawisko „anonimowości jednostki”. Styl 

życia dzisiejszych ludzi nie sprzyja powstawaniu więzi społecznych. Brak 

aktywności społecznej i zainteresowania wobec wspólnych spraw jest następstwem 

braku lub źle rozwiązanej przestrzeni społecznej.  

Przestrzeń społeczna to czytelnie zaznaczony w strukturze osiedla zielony obszar o 

konkretnych funkcjach użytkowych m.in. placów zabaw, miejsc spotkań, czy też 

ogrodów społecznych, umożliwiający kontakt z naturą.  

Czytelna i logiczna gradacja przestrzeni od prywatnej przez społeczną do publicznej 

pozwala na przepływ ludzi, w wyniku którego powstają kontakty społeczne 

integrujące społeczeństwo.  

Natura ludzka ma społeczny charakter, z którego wynika potrzeba kontaktów 

społecznych, a co z tym się wiąże określenie „swojego” terytorium oraz 

identyfikacja z nim. Grażyna Schneider –Skalska pisze, że przestrzeń społeczna, 

będąca w strukturze urbanistycznej wnętrzem społecznym jest niezbędnym 

składnikiem środowiska mieszkaniowego, sprzyjającym identyfikacji terytorialnej i 

społecznej oraz umożliwiającym realizację potrzeb społecznych.
74

  Możliwość 

rekreacji i wypoczynku jest niezbędna dla zdrowia fizycznego oraz psychicznego. 

Środowisko mieszkaniowe sprzyjające realizacji życia społecznego powinno mieć 

czytelną przestrzeń społeczną, dającą możliwość jej adaptacji do zmiennych w czasie 

potrzeb ludzkich. Ludzie potrzebują miejsc, które będą ich inspirować oraz 

stymulować rozwój kontaktów społecznych. 

Dobrze zaprojektowana przestrzeń zachęca do przemieszczania się pieszo, a 

dodatkowo możliwość przyjemnego oraz pożytecznego spędzenia czasu wpływa na 
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chęć częstszego jej użytkowania. W związku z powyższym wydaje się być dobrym 

rozwiązaniem jest zaprojektowanie przestrzeni w taki sposób, aby możliwe było 

wykorzystanie spaceru do realizacji dodatkowych zadań. 

Czynnikiem sprzyjającym realizacji spójności społecznej jest m.in. powstanie 

jednostki sąsiedzkiej, czyli grupy ludzi dobrze znających się, mogących na siebie 

liczyć. Taka jednostka składa się z grupy dzieci w podobnym wieku oraz grupy 

dorosłych, którzy mogą sobie wzajemnie zaufać. Jednostka sąsiedzka powinna być 

również wsparciem dla osób potrzebujących np. starszych lub niepełnosprawnych. 

Dodatkowo spójności społecznej sprzyja partycypacja społeczna, odpowiedni 

program użytkowy, dostępność dla wszystkich grup wiekowych oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa.  

Elementy przestrzeni warunkujące rozwój przestępczości to obecność ciągów 

tranzytu pieszego, punkty dostępu (wjazdy), przystanki autobusowe, tereny 

niestrzeżonych parkingów i garaży, sklepy z alkoholem, węzły komunikacyjne czy 

też rejony o utrudnionej orientacji. 
75

 

Na zmniejszenie braku bezpieczeństwa wpływa nieczytelność układów 

urbanistycznych, brak  podziału przestrzeni na prywatną, publiczną oraz społeczną, 

brak przestrzeni sąsiedzkiej, brak elementów identyfikacji przestrzeni, złe 

zagospodarowanie wejść do budynków. Sprzyja temu również obecność przestrzeni 

niczyjej, czyli miejsc, za które nikt nie odpowiada i z którymi nikt się nie 

identyfikuje, a co za tym idzie,  nie dba o nie. 

Spójność społeczna jest warunkowana również przez obecność przestrzeni 

dostępnych dla wszystkich grup społecznych oraz wiekowych. Współczesne 

kształtowanie przestrzeni zespołów mieszkaniowych uwzględniać powinno aspekt 

dostępności jako przestrzeni dostępnej bez barier dla osób niepełnosprawnych, ale 

także ogólnej dostępności dla pieszego.
76

 

Obszar przyjazny dla pieszego jest dostępny dla wszystkich oraz dobrze 

skomunikowany z miastem lub miejscami, w których przebywają większe skupiska 
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ludzi. 
77

 Od przestrzeni publicznej osiedla wymaga się, aby była miejscem 

przyjaznym do odpoczynku i relaksu, co się z tym wiąże z dostosowaną do ruchu 

pieszego i rowerowego komunikacją wewnątrzosiedlową. 

Dostępna przestrzeń posiada równą nawierzchnię, odpowiednie szerokości ciągów 

pieszych, oznakowanie przejść dla osób niedowidzących oraz niewidomych poprzez 

np. zróżnicowanie fakturowe oraz kolorystyczne w posadzce. Dodatkowo tego typu 

elementy powinny być możliwe do pokonania przez wszystkich użytkowników. W 

związku z czym należy uwzględniać  obniżanie krawężników na styku ciągów 

pieszych i jezdnych lub stosowanie ramp krawężnikowych oraz w miejscach o 

zmianie wysokości terenu wyposażenie w elementy ułatwiające poruszanie się 

różnego rodzaju wózków, typu pochylnie czy windy. Przestrzeń wolna od barier  jest 

czytelna, posiada punkty identyfikujące oraz wyposażona jest w miejsca do 

odpoczynku.  

 

KOMUNIKACJA W ZESPOLE MIESZKANIOWYM
78

 

Jednym z postulatów architektury ekologicznej jest racjonalne wykorzystanie 

istniejącej infrastruktury, również komunikacyjnej. 

Projektowanie zrównoważone zakłada ruch pieszy jako priorytetowy. (schemat 4) 

Tymczasem rozwijający się ruch samochodowy, który zaczął dominować w 

przestrzeniach miejskich zaczął rodzić coraz większe problemy. Przez wiele lat 

spadało zainteresowanie potrzebami pieszego, natomiast dziś zaczęto odczuwać i 

przeciwdziałać niedogodnościom z tym związanym.   

Badania wskazują, że zwiększenie liczby osób poruszających się pieszo pozytywnie 

wpływa na stan zdrowia mieszkańców, a dodatkowo ma wpływ na gospodarkę. 

Rezygnacja z ruchu samochodowego pozytywnie wpływa na jakość powietrza, 

spadek natężenia hałasu, czy też mniejszą liczbę wypadków. W związku z czym 

pojawił się kierunek kształtowania przestrzeni jako bezpiecznych, dostępnych oraz o 

ograniczonym ruchu samochodowym. Ciągi piesze zaczęto dostosowywać dla osób 
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niepełnosprawnych, czy też wózków dziecięcych. Powszechne stało się stosowanie 

pochylni. 

We współczesnym osiedlu ogromną rolę odgrywają systemy ścieżek rowerowych 

oraz ciągów pieszych połączonych z miastem. Przestrzenie, gdzie człowiek ma 

przemieszczać się pieszo lub rowerem kształtuje się jako miejsca o ciekawej 

estetyce, z miejscami do relaksu oraz możliwością zrealizowania różnego rodzaju 

potrzeb w trakcie np. spaceru. Te czynniki wpływają na chęć powrotu do danej 

przestrzeni oraz korzystania z niej właśnie  ten sposób.
 79

 

Umiejętność kształtowania przestrzeni służących aktywności pieszej jest 

niewątpliwie jednym z większych atutów współczesnego miasta.  

Jan Gehl pisze: „Chodzenie jest tu początkiem, punktem wyjścia. Człowiek został 

stworzony do chodzenia i wszystkie wydarzenia w życiu – wielkie i małe – mają 

miejsce, gdy idziemy wśród innych ludzi. Cała różnorodność życia otwiera się przed 

nami, gdy poruszamy się pieszo. 

W miastach pełnych życia, bezpiecznych, zrównoważonych i zdrowych warunkiem 

wstępnym dla miejskiego funkcjonowania są dobre warunki do chodzenia.”
80

 

 

 

Schemat 4 Schemat prezentujący cechy przestrzeni osiedlowej dostosowanej do ruchu 

pieszego(opracowanie S.Mochocka) 

Podstawowym środkiem komunikacji współczesnego człowieka stał się samochód, w 

związku z czym planowanie i projektowanie sieci dróg zaczęło mieć znaczący 
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wpływ na rozwój miast. Coraz większe odległości, które codziennie pokonujemy 

wymuszają korzystanie właśnie z tego środka transportu, a co za tym idzie sprzyjają 

coraz bardziej intensywnemu rozwojowi infrastruktury komunikacyjnej.  

W Polsce liczba miejsc parkingowych określona jest w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Według tej ustawy przyjmuje się 1 

miejsce parkingowe na 1 mieszkanie oraz odpowiednią ilość miejsc postojowych dla 

terenów przeznaczonych pod usługi. Ustawa określa ilość oraz położenie miejsc 

względem budynków mieszkalnych, określa ich wymiary oraz ilość miejsc 

parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 81

 Analizując położenie 

oraz ilość miejsc postojowych na osiedlu należy wziąć pod uwagę ich lokalizację 

oraz możliwość korzystania z tych miejsc przez osoby nieupoważnione, a także 

powierzchnię terenu biologicznie czynnego dla nich przeznaczonego. 

Aktualnie problem parkingowy jest jednym z najbardziej doskwierających zarówno 

na osiedlach starszych np. z wielkiej płyty jak i nowo wybudowanych.  

Kolejnym zagadnieniem związanym z komunikacją jest dostępność komunikacyjna, 

która powinna być rozpatrywana w relacjach: komunikacja wewnątrz osiedla, 

komunikacja osiedla z miastem oraz osiedla z aglomeracją. 

W kontekście komunikacji zbiorowej należy przeanalizować np. zmniejszenie 

zużycia samochodów, poprzez wprowadzenie priorytetu przejazdu środkami 

komunikacji zbiorowej np. przez skrzyżowania, łatwy dostęp do przystanków, 

modernizację przystanków, oraz szybkość przemieszczania się środkami publicznego 

transportu. 

Dodatkowo można zastanowić się nad zmniejszaniem odległości zespołów 

mieszkaniowych od miejsc pracy, poprzez integrację zagospodarowania terenu z 

planowaniem transportu.  
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3.1.2 Aspekt estetyczno –kompozycyjny w osiedlu mieszkaniowym 

KOMPOZYCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA OSIEDLA
82

 
83

 

Kazimierz Wejchert pisze, że czynnikami decydującymi o oddziaływaniu 

emocjonalnym środowiska przestrzennego są: jego forma, szerzej struktura, cechy 

indywidualne wyróżniające dane środowisko oraz funkcje i znaczenie społeczne 

poszczególnych obiektów zespołu przestrzennego lub jego całości.  

W zespołach mieszkaniowych w poszukiwaniu indywidualnego kształtu przestrzeni 

występuje tendencja do dzielenia obszarów zabudowanych, nawet podobnym 

tworzywem, na zespoły wyodrębniające się formą architektoniczną. Tworzenie w 

poszczególnych zespołach mieszkaniowych przestrzeni o zupełnie różnym 

charakterze, pozwala na uzyskanie indywidualnych cech struktury nawet w 

zespołach, których swoboda kształtowania była ograniczona np. poprzez stosowaną 

technologię, jak to odbywało się w zespołach wielkopłytowych.
 84

 

Elementami ułatwiającymi identyfikację w przestrzeni są miedzy innymi dominanty, 

czy też znaki szczególne.
85

 Dominantę stanowi unikalny obiekt wyróżniający się w 

danym środowisku,  może to być wysoki budynek, wieża czy też zespoły 

przestrzenne o cechach indywidualnych, place o dużym znaczeniu społecznym, 

zespoły usługowe, założenia parkowe, czy nawet grupy drzew. Natomiast znaki 

szczególne to elementy nie zasługujące na miano dominant, a wyróżniające się w 

przestrzeni jak elementy rzeźbiarskie. 

Istotnym elementem kompozycji urbanistycznej osiedla mogą być przestrzenie 

publiczne wyznaczone poprzez oś kompozycyjną przebiegającą przez dany zespół 

bądź plac stanowiący dominantę. Są to ważne elementy osiedli o charakterze 

społecznym, które należy odpowiednio rozwiązać funkcjonalnie, aby stały się 

miejscami przyciągającymi do siebie społeczeństwo. 
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Przestrzeń miejska jest przedmiotem przekształceń kompozycyjnych. Jej krajobraz 

stał się miejscem dążenia do „przenikania” elementów współtworzących jego 

strukturę z naturą.
 
Przez lata wyróżnić można było różne etapy kształtowania się tej 

relacji polegające na adaptacji tego, co naturalne, imitacji krajobrazu, 

przekształcaniu natury, przeciwstawianiu się naturze, czy też imitacji form natury w 

postaci zarówno przestrzennej jak i funkcjonalnej. Natura jako element użytkowy 

bądź estetyczny wprowadzana jest jako część budynku, ściana, dach, bądź przestrzeń 

będąca stykiem obiektu z otoczeniem.
 86

 

W odniesieniu do osiedli mieszkaniowych niezbędne do rozwiązania są strefa 

wejściowa do budynku oraz strefa ogrodowa jako strefy półprywatne i prywatne.  

Zespoły mieszkaniowe wyróżniają się w strukturze urbanistycznej osiedla. 

Elementami tworzącymi ich kompozycję są budynki oraz otaczająca je przestrzeń, 

stworzona poprzez sumę przestrzeni publicznych, społecznych oraz prywatnych, 

umożliwiających kontakty międzyludzkie. W przestrzeniach tych powinny pojawiać 

się elementy charakterystyczne, dominanty, zamknięcia i otwarcia widokowe, 

uzyskiwane między innymi dzięki zastosowaniu odpowiedniego rodzaju, wielkości i 

pokroju roślin. Zieleń może stać się również elementem podkreślającym oś 

kompozycyjną danej przestrzeni, bądź stanowić granicę między kolejnymi rodzajami 

przestrzeni.  

Ważnym elementem przestrzeni wpływającym na kompozycję urbanistyczną są 

założenia wodne. Ich kształt może być nieograniczony, może stanowić jedną wielką 

płaszczyznę, bądź mały element krajobrazu. Płaszczyzny wody mogą tworzyć 

podstawowe elementy, budujące wnętrze urbanistyczne, takie jak podłoga, czy 

ściana. 

Kazimierz Wejchert pisze, że woda jako zbiornik stały stanowi w podłodze 

urbanistycznej jeden z niezwykle ciekawych i zawsze zmiennych elementów. 

Poprzez odbicia wiąże obraz w całość jako zbiór linii rzeczywistych i odbitych w 

tafli wodnej. 

Odpowiednio zaprojektowane założenia wodne mogą pełnić w przestrzeniach 

mieszkaniowych rolę osi kompozycyjnych, bądź łączyć kompozycyjnie kolejne 
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wnętrza urbanistyczne, poprzez stworzenie struktury połączonych ze sobą sieci. 

Założenia wodne będące osią kompozycyjną zespołu są elementami wyjątkowo 

czytelnymi oraz estetycznymi. W podobny sposób woda może stanowić akcent bądź 

dominantę w przestrzeni.  

Założenia wodne w przestrzeni miejskiej są niezależnymi, atrakcyjnymi poprzez 

swój ruch i kolor częściami kształtującymi kompozycję. 

Elementem mającym duży wpływ na odbiór przestrzeni jest układ otaczającej oraz 

doprowadzonej do niej komunikacji. Jest to jeden z aspektów warunkujących układ 

samej zabudowy. Układ osiedli powinien zapewniać odpowiednią lokalizację miejsc 

parkingowych, w odpowiedniej odległości od przestrzeni służących rekreacji i 

odpoczynkowi oraz nie stwarzających niebezpieczeństwa. W sytuacji, gdy nie ma 

możliwości „schowania” samochodu pod ziemię dobrym kierunkiem jest tworzenie 

elementów architektury służących jako przykrycie, a jednocześnie pozytywnie 

wpływających na odbiór estetyczny danego zespołu. 

Z literatury wynika, iż najlepsze zagospodarowanie przestrzeni osiedla uzyskuje się 

stosując zabudowę kwartałową o wysokości 4-6 kondygnacji. Układy takie sprzyjają 

kontaktom społecznym i integracji. W kontekście osiedli prefabrykowanych należy 

zwrócić uwagę na rodzaj wytwarzanych między zabudową wnętrz, gdyż ich układy 

kompozycyjne odbiegają od tych uznawanych za najlepsze. Często, swobodny układ 

bloków nie pozwala na powstawanie wnętrz społecznych. Wnętrza społeczne są 

istotnym elementem kompozycji osiedla. Stwarzają poczucie prywatności, a co za 

tym idzie zwiększone poczucie odpowiedzialności za daną przestrzeń. 

 

Światło
87

 

„Architektura to przemyślana, bezbłędna, wspaniała gra brył w świetle”
88

 

Zapewnienie optymalnych warunków dostępu światła słonecznego jest jednym z 

czynników warunkujących formę zespołów urbanistycznych oraz budynków 

mieszkalnych. Orientacja względem stron świata, niewielkie otwarcia w ścianach 

północnych oraz większe od strony południowej, czy zachodniej stanowią naturalne 
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elementy kontroli światła i ciepła. Nasłonecznienie jest elementem budującym 

strukturę budynku, a wykorzystanie słońca sprawia, że budowle stają się bardziej 

trójwymiarowe i przestrzenne. 

Relacja wnętrza budynku i jego przestrzeni zewnętrznej jest obecnie jednym z 

głównych aspektów w projektowaniu architektonicznym. Otwarcie budynku na 

kontekst najbliższego otoczenia służy budowie estetyki zewnętrznej budynku, jak 

również buduje wrażenia wewnątrz obiektu. Świadome użycie światła w budynku, 

poprzez stosowanie transparentności bądź ażurowości przegród wpływa na 

uzyskanie odpowiednich efektów kompozycyjnych. Współcześnie dominującym 

materiałem, w szczególności elewacyjnym staje się szkło, które umożliwia 

wprowadzenie relacji krajobrazowych, umożliwia widok na zewnątrz, kontakt z 

naturą oraz wprowadza naturalne światło do wnętrza, dzięki czemu budynek staje się 

bardziej samowystarczalny energetycznie. Dodatkowo nowoczesne technologie 

pozwalają na wprowadzanie bez ograniczeń dużych przeszklonych powierzchni, a 

także dzięki zastosowaniu odpowiedniego rodzaju szkła, umożliwiają „dozowanie” 

ilości światła i ciepła, które ma się dostać do wnętrza, w zależności od potrzeb. 

Światło posiada oprócz funkcji użytkowej, jaką jest nagrzewanie budynku, liczne 

walory zdrowotne. Z mnogiej literatury wynika, że światło wpływa na dobre 

samopoczucie oraz zdrowie fizyczne oraz psychiczne użytkowników danej 

przestrzeni. Wprowadzenie do wnętrza możliwości, choćby wzrokowego kontaktu z 

naturalnym krajobrazem, wpływa regeneracyjnie na psychikę człowieka. 

Elementami architektury służącymi człowiekowi do kontaktu ze światłem 

słonecznym i zielenią są ogrody zimowe. Zaletą ogrodów zimowych jest możliwość 

użytkowania ich jako dodatkowego pokoju, przy jednoczesnym pozyskiwaniu przez 

niego energii słonecznej. Wprowadzanie do architektury mieszkaniowej ogrodów 

zimowych jest połączeniem funkcjonalności z walorami estetycznymi, które można 

uzyskać, dzięki nieograniczonym możliwościom w kreowaniu formy tych obiektów. 

Dodatkowo współczesna technologia dąży do zamiany szkła na inteligentne powłoki, 

które będą w stanie reagować i dostosowywać się do warunków klimatycznych. 

Nieodłącznym aspektem związanym ze światłem słonecznym w przestrzeni 

urbanistycznej  jest zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc zacienionych oraz 

możliwości zasłonięcia wnętrza obiektu, gdy dopływ światła jest zbyt intensywny. 
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Aby umożliwić wprowadzenie cienia w przestrzeni otwartej jest zieleń np. drzewa, 

jak również coraz częściej obserwowanym zjawiskiem jest wprowadzanie do 

przestrzeni różnego rodzaju form architektonicznych, które służą odpoczynkowi w 

zacienionym miejscu. W związku z wprowadzaniem cienia we wnętrzu nowoczesne 

technologie umożliwiają stosowanie m.in. specjalnego szkła, które jest w stanie 

zmieniać natężenie promieni świetlnych dostających się do niego, czy też 

specjalnych ażurowych konstrukcji, swego rodzaju żaluzji, które w zależności od 

natężenia słońca mogą się rozsuwać, bądź zasuwać. 

 

PRZESTRZEŃ A ESTETYKA  

Kazimierz Wejchert pisze: „Otoczenie tworzone przez człowieka kształtuje smak 

estetyczny, wrażliwość, upodobania społeczeństwa, dając zadowolenie, wypoczynek i 

rozbudzając rozwój zdolności twórczej, jeśli jest harmonijne, piękne, lub otępiając 

człowieka i wyzwalając rozwój najgorszych cech społecznych, jeśli jest brzydkie, 

rażące nieporządkiem i brakiem wartości technicznych.”
89

 

 

Komfort fizyczny i bezpieczeństwo nie są już jedynymi wartościami oczekiwanymi 

przy wyborze miejsca zamieszkania. Ludzie coraz częściej szukają estetycznych 

elementów otoczenia oddziałujących pozytywnie na psychikę. Współczesny tryb 

życia, tempo, w którym żyje człowiek, natłok informacji i wrażeń, które do niego 

docierają w ciągu całego dnia powodują potrzebę posiadania miejsca do odpoczynku, 

w którym możliwe będzie odreagowanie stresu i które zagwarantuje poprzez swoją 

estetykę przyjemne odczucia. 

Badania wykazują, że stan środowiska mieszkaniowego, jak również jego wygląd, 

wpływają bezpośrednio na stan zdrowia użytkowników rozumiany jako stan  

fizycznego, społecznego i psychicznego dobrego samopoczucia. Elementy  takie jak 

kolor, światło, czy widoki na krajobraz naturalny nie są tylko elementami 

podnoszącymi atrakcyjność środowiska, a mają wpływ na zdrowie, a także motywują 

go do działania. Obcowanie z naturą jest dla współczesnego człowieka elementem 

niezbędnym dla zachowania zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Elementy, 
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które szczególnie wpływają na pozytywny odbiór przestrzeni to zieleń czy też woda.
 
 

90
 

Estetyka współczesnego zespołu mieszkaniowego jest związana z użyciem 

odpowiednich materiałów. Do tendencji zrównoważonych w tym zakresie zaliczyć 

można użycie tradycyjnych oraz lokalnych materiałów, jak i nowoczesnych 

materiałów dających możliwość pozyskiwania energii. Nie da się jednoznacznie 

ocenić nowoczesnych surowców dla realizowania celów proekologicznych. Z jednej 

strony nie są one podatne na recykling, a ich produkcja jest droga. Natomiast z 

drugiej strony mają wiele walorów, jak chociażby trwałość, czy możliwość kontroli 

przenikania światła w przypadku szkła, które mogą dawać znaczne korzyści 

użytkowe oraz estetyczne. 

Najczęściej używanym współcześnie materiałem jest beton. Ma on znakomite 

parametry techniczne. Dodatkowo coraz częściej buduje się obiekty całkowicie 

betonowe ze względu na ich estetykę i prosty charakter, który przy odpowiednim 

wymodelowaniu potrafi współgrać z naturalnym otoczeniem. 

Kolejnym materiałem często stosowanym we współczesnym budownictwie jest stal. 

Warto również wspomnieć o wyrobach drewnopochodnych, które pozwalają na 

oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi, a przy tym jest to materiał 

zdrowy. 

Bardzo ważnym we współczesnej architekturze materiałem jest szkło. Jest ono ciągle 

udoskonalane. Stosuje się je nie tylko w elewacjach, ale także we wnętrzach 

budynków. Odpowiednie użycie szkła pozwala na dużą energooszczędność budynku, 

jak i wpływa na jego formę i estetykę. 

 

ZIELEŃ W PRZESTRZENI OSIEDLA 

Kontakt z naturalnymi elementami środowiska jest dla człowieka niezbędny dla 

utrzymania równowagi psychicznej i fizycznej. Wprowadzenie zieleni do przestrzeni 

publicznej wpływa pozytywnie na zdrowie jej użytkowników. 

Kształtowanie przestrzeni współczesnych zespołów mieszkaniowych  dąży do 

wydobywania relacji pomiędzy architekturą, naturą i człowiekiem jako 
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użytkownikiem tej przestrzeni. Nowoczesne technologie pozwalają na wprowadzanie 

nietuzinkowych form architektonicznych. Spośród nich wyróżniają się te, które 

swoją formą i rozwiązaniami funkcjonalnymi współgrają z otaczającym 

krajobrazem. Zielone tereny rekreacyjne zapewniają mieszkańcom komfort oraz 

przyczyniają się do poprawy warunków życia. Rola zieleni jest nieoceniona 

zwłaszcza w dużych, wciąż rozrastających się miastach. Systemy zieleni od lat 

współtworzyły przestrzeń miast. W związku z czym wydaje się, że ich ochrona i 

rozwój powinny stać się działaniami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania. 

Na przełomie lat 70 i 80 XX wieku wzrosło zainteresowanie potrzebą ochrony 

środowiska. Do procesu kształtowania przestrzeni miasta wkroczyło nowe pojęcie 

ekologia. Gromadzona wiedza na temat procesów zachodzących w przyrodzie stała 

się podstawą do sformułowania zasad kształtowania miejskich układów w sposób 

bezpieczny dla naturalnego środowiska. 
91

  

W okresie PRL-u zakładano 8m
2
 zieleni przypadające na 1 mieszkańca i nie mniej 

niż 50% terenu netto. 

Współcześnie zieleń osiedlowa powinna być przede wszystkim spójna z planami 

zagospodarowania przestrzennego oraz musi spełniać następujące funkcje: 

 Izolacja, ochrona osiedla przed hałasem zewnętrznym oraz nieprzyjemnymi 

zapachami (pochodzącymi np. ze śmietników), 

 rekreacja jako zieleń na placach zabaw, na skwerach, 

 Wyznaczenie granic terenów wnętrz osiedlowych, placów zabaw, obrzeży 

osiedli, 

 Zieleń przy budynku jako ogród lub tzw. „przedgródek”. 

Rozwój nowoczesnych technologii pozwala na coraz bardziej różnorodne 

zastosowanie zieleni. Często obserwowanym kierunkiem jest tworzenie zielonych 

ścian, bądź adaptacja dachów obiektów na cele rekreacyjne. Wszystkie z tych działań 

mają na celu zrekompensowanie zabranego pod budowę, współcześnie bardzo 

cennego, terenu biologicznie czynnego.  Przestrzenie dla pieszych na budynkach 

mogą być ciekawą alternatywą dla braku tego typu miejsc w silnie zurbanizowanych 

częściach miasta. Ciekawie rozwiązana przestrzeń na dachu, może stać się chętnie 
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odwiedzaną przestrzenią, również ze względu na walory widokowe. Zalety 

przestrzeni na dachu to m.in. bezpieczeństwo, zapewnione poprzez ograniczoną 

przestrzeń, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci. Dodatkowo przestrzenie te 

są całkowicie uwolnione od ruchu kołowego, a co z tym się wiąże od uciążliwości 

związanych z hałasem. Zaadaptowany na przestrzeń publiczną dach sprzyja 

kontaktom międzyludzkim, motywując do zatrzymania się i wspólnego spędzenia 

czasu. 
92

 

Nieodłącznym aspektem związanym z kształtowaniem zieleni jest wybór roślin, 

podczas którego należy zwrócić uwagę na lokalne warunki siedliskowe oraz 

właściwości gatunków. Coraz częściej stosuje się rodzime gatunki, które najlepiej 

znoszą panujące warunki oraz pozwalają na zachowanie charakteru krajobrazu. 

Wybierając rośliny warto zwrócić dodatkowo uwagę na ich właściwości lecznicze 

oraz rodzaj pielęgnacji, który nie powinien być skomplikowany. 

 

WODA W PRZESTRZENI OSIEDLA  

Woda jako element niezbędny w życiu człowieka od zawsze kształtowała jego 

otoczenie. Wprowadzenie założeń wodnych odpowiada idei zrównoważonego 

rozwoju, mającej na celu zachowanie równowagi przyrodniczej. 

Woda jest czynnikiem mającym znaczący wpływ na atrakcyjność przestrzeni. 

Poprzez stany skupienia, odbicia w wodzie oraz różnorodne formy przestrzenne 

wpływa na pozytywny odbiór przez użytkownika.  

Podstawowe walory estetyczne wody to; kolor, światło, dźwięk, ruch, odbicia w 

wodzie oraz stan skupienia. 

Woda może stanowić charakterystyczny punkt danego miejsca, estetyczny element 

przestrzeni, co z kolei tworzy jej indywidualność i unikalny charakter. Woda jest 

„elastycznym tworzywem, które może oddziaływać na człowieka w wielu 

płaszczyznach. Poprzez odpowiednie kształtowanie założeń wodnych można stwarzać 
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 Aspekt adaptacji dachów na różnego rodzaju funkcje porusza w swoim artykule Elżbieta Kusińska: 

Przestrzenie dla pieszych na budynkach w: Środowisko mieszkaniowe, Housing Environment 

13/2014, Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki 

Krakowskiej, Kraków 2014, str.114-119 
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różnorodne sposobności wykorzystania walorów wody i wydobywać jej pozytywne 

oddziaływanie na człowieka.”
 93

 

Sięgając do historii, woda stanowiła ważny element w przestrzeni. Od zawsze 

towarzyszyła człowiekowi pełniąc głównie rolę użytkową. Współcześnie woda 

obecna w różnorodnych formach, oczek wodnych, sadzawek,  czy basenów stanowi 

element regulujący wilgotność, oczyszczający i chłodzący powietrze oraz przede 

wszystkim dający możliwość obcowania z naturą we współcześnie coraz bardziej 

zabudowanej otaczającej nas przestrzeni.
94

 

Założenia wodne wzbogacają program i funkcję przestrzeni, dodatkowo wpływają na 

emocjonalne odbieranie przestrzeni przez użytkownika. Estetyczne formy wodne 

umożliwiają kontakt z naturą, współcześnie oczekiwany i poszukiwany przez ludzi. 

Jednym z elementów wpływających na poprawę jakości środowiska mieszkaniowego 

jest wprowadzenie otwartych terenów o walorach ekologicznych.  

Woda ma pozytywny wpływ na mikroklimat wnętrza urbanistycznego. Korzystna 

jonizacja powietrza będąca wynikiem obecności wody objawia się poprawą nastroju, 

spadkiem ciśnienia krwi oraz działa pobudzająco na układ nerwowy.
95

 

Obecność wody w różnorodnych formach w przestrzeni sprzyja relaksowi i biernemu 

odpoczynkowi. Zbiorniki wodne ochładzają powietrze, co wpływa na samopoczucie 

przebywających w takiej przestrzeni ludzi. Dodatkowo odpowiednio zaprojektowane 

zbiorniki wodne sprzyjają aktywnemu spędzaniu czasu, a dzięki swojej atrakcyjnej 

formie, sprawiają, że mieszkańcy chętniej spędzają przy nich czas, co z kolei ma 

wpływ na budowanie relacji międzyludzkich. 

Ważnym aspektem związanym z obecnością zbiorników wodnych jest fakt, że 

przyczyniają się one do zwiększenia bioróżnorodności, gdyż mogą być siedliskiem 

dla wielu roślin i tworzyć ekosystemy. 
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 Elżbieta Kusińska Woda w założeniach architektoniczno-urbanistycznych, Praca doktorska 

wykonana pod kierunkiem prof. Wacława Serugi,  Katedra Kształtowania Środowiska 

Mieszkaniowego Wydziału Architektury, Kraków 2009, str.7 
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 Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, Kształtowanie osiedli mieszkaniowych o charakterze ekologicznym, 
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3.1.3 Program użytkowy współczesnego zespołu mieszkaniowego 

Dom i środowisko mieszkaniowe to podstawowy kontekst relacji międzyludzkich. 

Aranżacja przestrzeni współczesnego zespołu mieszkaniowego stymuluje kontakty 

międzyludzkie. Otaczająca przestrzeń powinna sprzyjać rozmowie, czy też 

spotkaniom towarzyszącym codziennym obowiązkom takim jak wyjście po zakupy, 

spacer z dzieckiem, czy też wyprowadzenie zwierząt. Od przestrzeni otaczającej 

współczesnego człowieka wymaga się, by była odpowiednio zorganizowana i 

uporządkowana, wyposażona w miejsca spotkań i rekreacji w sąsiedztwie obiektów, 

które umożliwiają załatwienie codziennych spraw, jak zrobienie zakupów czy wizyta 

w banku. Różnorodność i jakość rozwiązań przestrzennych, programowych i 

funkcjonalnych świadczy o atrakcyjności oraz indywidualnym charakterze 

kształtowanej przestrzeni. 

Do programu użytkowego współczesnego zespołu mieszkaniowego zaliczamy 

miejsca rekreacji, w tym te dostosowane dla osób starszych, łatwo dostępne, w 

niedalekiej odległości od domu, ze względu na ograniczone możliwości 

przemieszczania się. Są to miejsca, gdzie można usiąść i porozmawiać, zagrać w 

szachy, bądź oddawać się innym aktywnościom dostosowanym do starszego wieku. 

W dobrze zorganizowanej przestrzeni znajdzie się również miejsce rekreacji dla osób 

w średnim wieku, matek z dziećmi, młodzieży, a także dzieci będących pod opieką 

rodziców. Szczególnie wymagającą grupą w tej kwestii jest młodzież, która 

potrzebuje zapewnienia rekreacji czynnej jak i biernej. Odpowiednie dla tej grupy są 

zarówno miejsca do aktywnego spędzania czasu jak boiska sportowe, skateparki, 

zimą lodowiska itp. jak i miejsca zaaranżowane w sposób odpowiedni dla spotkań, 

rozmów czy też czytania książek. Ważnymi miejscami współczesnego zespołu 

mieszkaniowego są zewnętrzne sceny, służące okolicznościowym imprezom. 

Dodatkowo współczesne miejsca rekreacji są przestrzeniami atrakcyjnymi 

estetycznie, z ciekawą małą architekturą, wygodnymi siedziskami dostosowanymi 

również do leżenia, interesującym oświetleniem czy też elementami zieleni i wody. 

3.1.4 Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne w budynku  

Elementem zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie użytkownikom przestrzeni 

odpowiednich warunków do życia i pracy, a w tym projektowanie wnętrz 
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elastycznych, zdolnych do rearanżacji, a przy tym o wysokiej jakości estetycznej 

oraz zapewniających kontakt z naturą. 

Od współczesnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wymaga się, aby był 

dostępny. W związku  z tym powinien posiadać windę, schody o odpowiednich 

parametrach wielkościowych, łatwo dostępne i dobrze oznaczone wejście do obiektu, 

wyposażone, gdy jest to konieczne w rampę, bądź inne rozwiązania techniczne 

ułatwiające poruszanie się wózków.  

Współczesne mieszkanie dzielimy na strefę nocną i dzienną. Na atrakcyjność 

konkretnych stref wpływa ich lokalizacja względem stron świata. Coraz częściej 

stosuje się otwarte, łączone przestrzenie salonu, jadalni i kuchni, co optycznie 

powiększa przestrzeń szczególnie w mieszkaniach o małej powierzchni. Dodatkowo 

ważnym elementem mieszkania jest taras czy też balkon lub ogród jako element 

integrujący wnętrze z zewnętrzem.  

Coraz częściej stosowanymi we współczesnym mieszkaniu elementami są ogrody 

zimowe, zapewniające kontakt z naturalnym krajobrazem oraz umożliwiające 

wprowadzenie światła naturalnego do wnętrza. Dokładniej zalety ogrodów 

zimowych opisane zostały w podrozdziale Kompozycja architektoniczno-

urbanistyczna osiedla – Światło (str. 60) 

 

3.1.5 Rozwiązania ekologiczne, energooszczędne i ekonomiczne   

Jednym z kluczowych postulatów architektury zrównoważonego rozwoju jest 

stosowanie różnego rodzaju rozwiązań gwarantujących racjonalne gospodarowanie 

zasobami środowiska naturalnego. Wiąże się to z obserwowanym problemem 

kurczenia się zasobów naturalnych oraz kryzysem energetycznym, co wymusza 

stosowanie rozwiązań zmniejszających zapotrzebowanie budynków na energię 

wytwarzaną.  

Zaobserwować można dwa kierunki prowadzące do zwiększania ekologiczności 

budynków. Są to działania tradycyjne oraz stosowanie nowoczesnych technologii. 

Wydaje się, że tylko połączenie tych dwóch metod może prowadzić do powstania 
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obiektu jak najbardziej odpowiadającego współczesnym zrównoważonym 

tendencjom.
96

 

Do tradycyjnych technik energooszczędności zaliczyć można już sam etap budowy, a 

dokładniej sięganie po lokalne materiały i technologie, wykorzystywanie 

nieprzetwarzanych materiałów jak i odpadów, używanie atutów środowiska 

naturalnego, rzeźby terenu, czy nasłonecznienia. Podstawową zasadą jest stosowanie 

maksymalnie dużych przeszkleń od strony południowej oraz pełnych ścian od strony 

północnej.  

Do nowoczesnych technologii zaliczamy działania służące pozyskiwaniu energii 

odnawialnej, tworzeniu i stosowaniu nowoczesnych materiałów podatnych 

recyklingowi, czy też magazynowanie i ponowne użycie wody. 

Energooszczędność względem budynku mieszkalnego czy też osiedla 

mieszkaniowego dotyczy nie tylko zużycia prądu, gazu lub wody. Zrównoważone 

projektowanie dąży do samowystarczalności zespołu mieszkaniowego w procesie 

jego użytkowania. Zagadnienie energooszczędności powinno odnosić do całego 

cyklu życia budynku, uwzględniać jego usytuowanie na działce oraz jego formę, 

która ma wpływ na energooszczędność. 

 

Ponowne użycie wody 

Efektywność gospodarki wodno-ściekowej objawia się redukcją zużycia wody, 

redukcją ścieków, użyciem wody szarej oraz uzbrojeniem terenu służącym wtórnemu 

wykorzystaniu wody opadowej . 

Sztuczne zbiorniki wodne projektowane w zespołach mieszkaniowych, szczególnie 

na terenach o intensywnej zabudowie, mogą pełnić funkcję zbiorników retencyjnych 

dla wody opadowej. Woda spływająca z dachów budynków może być kierowana nie 

bezpośrednio do kanalizacji opadowej, lecz do otwartego zbiornika wodnego, z 

którego może być rozprowadzana w celach użytkowych na terenie danego zespołu. 

Takie rozwiązanie jest również korzystne podczas dużych opadów, kiedy to nadmiar 

wody deszczowej może być szybko odprowadzony do zbiornika, co pozwala uniknąć 

projektowania kanałów burzowych oraz ogranicza koszty infrastruktury. Woda 
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Marchwiński Łączenie zaawansowanych i tradycyjnych technologii w architekturze proekologicznej, 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012 



 Rehabilitacja kieleckich osiedli mieszkaniowych z lat 1960-1990 pod kątem współczesnych potrzeb   

70 
 

gromadzona w zbiornikach wodnych może zostać oczyszczona w tzw. roślinnych 

oczyszczalniach, a następnie jest wykorzystywana w mieszkaniach m.in. do 

spłukiwania toalet, prania, zmywania w zmywarkach, czy też nawadniania otwartych 

terenów zielonych. 

Segregacja odpadów 

Gospodarka odpadami we współczesnym zespole mieszkaniowym opiera się na 

zasadzie 3R (Reduce-Redukuj, Reuce-Użyj ponownie, Recycle-Poddaj 

recyklingowi). Główna zasada dotycząca postępowania z odpadami polega na 

zapobieganiu ich powstawaniu, następnie ograniczaniu ich ilości oraz szkodliwości, 

ich ponownym wykorzystaniu, a także ich unieszkodliwianiu. Bardzo ważna w 

związku z tym jest edukacja mieszkańców osiedli w tym zakresie.  

Współczesna cywilizacja generuję ogromną ilość odpadów. Często są to elementy 

niezużyte jeszcze technicznie. Najczęściej stosowanymi materiałami tego typu są 

kontenery, palety, butelki, czy zużyte opony. Jednocześnie ciągły rozwój technologii 

spowodował znaczny rozwój nowoczesnych rozwiązań materiałowych jak i 

udoskonalanie tradycyjnych materiałów. 

Transport 

Nieodłącznym elementem zrównoważonego projektowania jest redukcja transportu 

indywidualnego na rzecz komunikacji zbiorowej autobusów, tramwajów czy lekkiej 

kolei, bądź korzystanie z tras rowerowych. Pozwala to oszczędzać energię oraz 

niweluje emisję spalin do powietrza. Redukcja transportu samochodowego wewnątrz 

zespołów mieszkaniowych wpływa pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa oraz 

estetykę samego zespołu. 

 

Wykorzystanie materiałów 

Współczesne budownictwo opiera się na tradycyjnych materiałach budowlanych, 

ciągle udoskonalanych dzięki rozwojowi nauki. Jednocześnie zwiększa się 

zainteresowanie materiałami w żaden sposób nieprzetworzonymi. Znane są realizacje 

używające gliny, torfu, piasku, drewna czy też słomy. Pojawiają się również 

realizacje łączące łatwe do pozyskania na danym terenie materiały naturalne z 

materiałami sztucznymi, ale stosukowo tanimi jak sklejka, czy też materiałami 
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odzyskanymi jak: palety, kontenery czy opony. Powraca się również do budowy z 

kamienia, drewna, czy cegły. 

Bardzo ważnym aspektem w wyborze użytych materiałów jest ich dostępność na 

określonym terenie, ze względu na redukcję kosztów transportu, co z kolei zmniejsza 

zawartość energetyczną materiału. Dodatkowo stosowanie lokalnych materiałów 

pogłębia związek obiektu z miejscem oraz jego tradycją.  

Omawiając materiały stosowane we współczesnym budownictwie nie pominąć 

materiałów zdolnych do wytwarzania energii. Do nich zaliczamy m.in. ogniwa 

fotowoltaiczne, pozyskujące prąd z energii słonecznej. 

 

3.1.6 Podsumowanie 

Powyżej omówione zostały współczesne tendencje w projektowaniu zespołów 

mieszkaniowych. Z literatury oraz obserwacji przestrzeni wynika, że właściwym 

kierunkiem kształtowania współczesnej przestrzeni są działania w myśl zasad 

zrównoważonego rozwoju.  W związku z czym można założyć, że tego typu 

działania są odpowiednie nie tylko w odniesieniu do nowo budowanych zespołów, 

ale również rehabilitacji istniejących osiedli mieszkaniowych, również tych 

wybudowanych w technologii z wielkiej płyty. 

 

3.2 Charakterystyka przykładów współczesnych osiedli mieszkaniowych 

Poniżej scharakteryzowano 2 polskie i 5 zagranicznych współczesnych zespołów 

mieszkaniowych zawierających elementy projektowania zrównoważonego. Wybrane 

przez autorkę zespoły charakteryzuje obecność naturalnych elementów 

kompozycyjnych, wody i zieleni, rozwiązań energooszczędnych, rozwiązań 

pozyskujących oraz wykorzystujących ponownie wodę, proekologicznych rozwiązań 

komunikacyjnych oraz innych. 
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3.2.1 Zespół Bursztynowa w Gdańsku
97

 

Nowe osiedle na gdańskim Jelitkowie wyróżnia spójność z otoczeniem. (il.1 i il.2) 

Domy zlokalizowane są w ogrodzie z bogatą topografią oraz elementami wodnymi. 

Zespół zaprojektowano w formie czterech, wolno stojących obiektów, ze względu na 

sąsiedztwo niskiej jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Osiedle charakteryzuje 

prosta architektura, harmonijne proporcje oraz dopracowane detale. W elewacjach 

budynków dominuje biały tynk skontrastowany grafitowymi dachami oraz drewnem. 

Dla wykończenia części ogrodowej  użyto betonowych prefabrykatów. W przestrzeni 

zewnętrznej osiedla zastosowano naturalne elementy: zieleń w poziomie, a także w 

pionie wijącą się po elewacji, drewno w fasadzie oraz na tarasach czy schodach. 

Ciekawym elementem bryły budynku jest wejście do fitnessu służącego 

mieszkańcom. Jest to zacieniony, wyłożony drewnem taras obrośnięty zielenią, która 

odbija się w lustrzanej elewacji. Płaskie dachy wykorzystano jako tarasy dla 

najwyżej położonych mieszkań. Pozostałe mieszkania posiadają duże balkony 

poszerzające powierzchnię mieszkań. Zabudowa mieszkaniowa ginie w ilości 

otaczającej ją zieleni, a naturalne elementy jej  wykończenia potęgują związek 

obiektów z naturalnym otoczeniem. 

Osiedle jest strzeżone, jednak nie sprawia wrażenia zamkniętego na pozostałą część 

miasta ze względu na zastosowanie ażurowego ogrodzenia.  
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Osiedle Bursztynowa w Gdańsku, lokalizacja: ul. Bursztynowa, Autorzy: MAARTE (Sopot), 

MAARTE.LAB (Warszawa), architekt Marek Łańcucki; 

Współpraca: architekci Agnieszka Antoniuk, Izabela Bartosik, Piotr Becla, Anna Błażewicz, Monika 

Buksińska, Marta Jaros, Anna Kalbarczyk, Bartosz Kisiel, Alan Klingiert, Aleksandra Krzciuk, 

Krzysztof Lenart, Marta Lizak, Agnieszka Matłosz, Joanna Mieczkowska, Paweł Nikiel, Zofia 

Płóciennik, Alicja Rusowicz-Rospondek, Jerzy Skarżyński, Marcin Staniszewski, Katarzyna 

Stankiewicz, Paweł Śnieżek, Jakub Walczak, Aleksandra Wolffgram, Aleksandra Wróblewska, Patryk 

Żurawski; 

Architektura wnętrz: PB Studio: Jakub Piórkowski i Hanna Bialic; Maciej Ryniewicz; 

Architektura krajobrazu: architekci Marek Łańcucki, Wiesława Cichocka; 

Inwestor: Invest Komfort; 

Powierzchnia całkowita:9109 m² (w tym pow. całkowita nadziemna: 5455 m², pow. całkowita 

podziemna 3654 m²), kubatura: 30 220 m³ (w tym: kubatura nadziemna 18 999 m³, kubatura 

podziemna 11 221 m³); 

Liczba mieszkań: 71; 

Projekt (data) 2013-2015; 

Data realizacji (początek)2015; 

Data realizacji (koniec)2017, Architektura Murator 08/2017 str.78-81 

Architektura Murator 08/2017 str.78-81 
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Il.1 Elewacje budynków – osiedle Bursztynowa  

 

 

Il.2  Patio strefy fitness na poziomie -1 – osiedle Bursztynowa  
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3.2.2 Blok EVERGREEN 365 w Poznaniu
98

 

EVERGREEN to obiekt wielorodzinny z funkcją handlowo-usługową w parterze. 

Charakterystycznym elementem budynku są prefabrykowane szklarnie w formie 

domków jako substytut domu jednorodzinnego. (il.3) Projekt stanowi w swojej 

formie kontynuację  pobliskich budynków mieszkalnych, dodatkowo od strony 

elewacji ogrodowej prosta bryła została zmiękczona dobudowanymi szklarniami. 

Elementy te stanowią przedłużenie mieszkań. Lokalizacja od strony południowej 

zapewnia dodatkowe nasłonecznienie mieszkań. Z założenia szklarnie mają być 

wypełnione zielenią oraz służyć uprawie np. warzyw, dzięki czemu budynek nawet 

zimą będzie „zielonym elementem w mieście”. Dodatkowo powierzchnia dachu na 

budynku usługowym jest zaaranżowana jako ogólnodostępny zielony dach, co 

zapewnia odpowiednią ilość terenu biologicznie czynnego. 

 

                                                           
98

 Blok Evergreen Autorzy: Insomia 

Lokalizacja: zbieg ulic Grochowska i Bukowska, Poznań 

Konstrukcja: Apnea – Marcin Całka 

Wykonawca/inwestor: Masterm 

Powierzchnia całkowita: 5150.0 m² 

Liczba mieszkań: 51 

Powierzchnia mieszkań: 41,5-93 m² 

Projekt: 2013 

Data realizacji (koniec): 2016 

Architektura Murator 04/2017 str.102-106 
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Il.3 EVERGREEN widok od strony ogrodowej –wizualizacja  

 

3.2.3 QRESTAD – Kopenhaga
99

 

Qrestad to dzielnica Kopenhagi budowana od podstaw od  lat 90 XX wieku na 

całkowicie niezagospodarowanym terenie. Projekt Qrestad powstał na podstawie 

master planu, który określał konkretne zasady powstawania dzielnicy. 

Dzielnica podzielona jest na rejony Qrestad Nord, Qrestad City i Qrestad Syd. 

Główną oś kompozycyjna założenia stanowi linia metra z główną arterią 

komunikacji kołowej. Rejon Qrestad Syd to w większości nadal niezagospodarowana 

przestrzeń. Do tej pory w tej części zrealizowano dwa projekty: założenie mieszkalne 

Staeven (proj. Vilhelm Lauritzen Arkitekter, 2009) oraz 8Tallet 
100

(proj. BIG) (il.4), 

zamykające południową część obszaru. Charakterystycznymi obiektami rejonu 
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 Qrestad – nowa dzielnica, jak do tej pory największy urbanistyczny projekt Kopenhagi. 

Trzystuhektarowy obszar o długości pięciu kilometrów i szerokości sześciuset metrów, rozplanowany 

wokół linii metra. Dzielnica podzielona jest na rejony Qrestad Nord, Qrestad City i Qrestad Syd. 

Maserplan dzielnicy opracowany został przez fińsko-duński zespół ARKKI ApS.  
100

 8Tallet – Dom Ósemka, koniec budowy 2010. Założenie mieszkaniowe w kształcie cyfry 8, wersja 

typowego kwartału z zielonym dziedzińcem, „skręcona” pośrodku oraz obniżona w jednym z rogów 

w celu otwarcia na słońce. W parterach budynków zlokalizowano usługi, biura, sklepy, przedszkole 

oraz kawiarnie, natomiast na wyższych kondygnacjach znajdują się mieszkania. 
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Qrestad City są zespół VM Husene
101

 oraz Mountain Dwellings
102

 (proj. BIG i JDS). 

(il.5) 

Innymi obiekty dzielnicy to: Hotel Bella Sky (proj. 3XN, 2011r.), The Bridge House 

(proj. 3XN, 2007r.), Hotel Cabinn Metro (proj.Daniel Libeskind, 2010r.), Dom 

studencki Signalhuset (proj. Nobel Arkitekter,  2006r.), centrum handlowe Field’s 

(proj. C. F. Moller Archtects, 2004), czy też The Bow (proj. 3XN, 2007r.). 

Jednym z charakterystycznych obiektów dzielnicy jest obiekt 8Tallet. Jest to założenie 

mieszkaniowe w kształcie cyfry 8. Jego forma to wersja typowego kwartału z zielonym 

dziedzińcem, „skręcona” pośrodku oraz obniżona w jednym z rogów w celu otwarcia na 

słońce. Obiekt ma kontakt z zielenią parku na zachodzie oraz akwenami na wschodzie. Jego 

charakterystycznym elementem jest wielki zielony dach. Wewnątrz budynku utworzyła się 

przestrzeń społeczna, którą zaaranżowano jako przestrzeń spotkań i rekreacji oraz 

zaproponowano w niej place zabaw dla dzieci. 

Obiekt Mountain Dwellings to założenie w formie góry, łączące funkcję parkingową 

z mieszkalną. Kolejne mieszkania posiadają cechy domku jednorodzinnego, które 

umożliwiło schodkowe kształtowanie formy budynku, wynikające z prób 

poszukiwań sposobu na dostarczenie jak największej ilości poziomu światła oraz 

zapewnienie optymalnego widoku. W celu zapewnienia przestrzeni społecznej 

budynek wzniesiono nad podłoże i ustawiono na słupach. 

Zasadniczym elementem master planu było wprowadzenie między zabudowę zieleni 

i wody. Dodatkowo istotnym elementem było stworzenie przyjaznych przestrzeni 

społecznych, złożonych ze skwerów, placyków pełniących różnorodne funkcje, czy 

też placów zabaw dla dzieci. Zieleń występująca na terenie dzielnicy Qrestad ma 

zróżnicowaną formę. Są to naturalne łąki, pola golfowe, boiska sportowe oraz 

zielone urządzone przestrzenie społeczne. 

Obecnie Qrestad to przyjazne miejsce zamieszkania w komfortowym miejscu, z 

dostępem do rekreacji oraz dobrze skomunikowane z miastem poprzez oś 
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 VM Husene – dwa budynki powstałe na rzutach liter V i M. Charakterystycznym detalem budynku 

V jest elewacja południowa wypełniona szpiczastymi balkonami, mającymi za zadanie ochronę przed 

nadmiarem promieni słonecznych. 
102

 Założenie The Mountain Dwellings –ukończone w 2008 roku, założenie w formie góry, 

mieszczące 20tys. metrów kwadratowych przestrzeni parkingowej oraz 10 tys. metrów kwadratowych 

przestrzeni mieszkalnej w jednym obiekcie, kontynuacja budynku VM. Schodkowe ukształtowanie 

bryły wpływa na odseparowanie przestrzeni mieszkalnych z tarasem, dzięki czemu zyskała ona cechy 

domku jednorodzinnego. 
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kompozycyjną osiedla, którą stanowi linia metra. Prawidłowo rozwiązana funkcja 

komunikacyjna, w tym duża ilość ścieżek rowerowych biegnących przez tereny 

zielone, zachęca mieszkańców do rezygnacji z transportu indywidualnego na rzecz 

komunikacji miejskiej lub rowerowej. 

Dzielnicę charakteryzuje różnorodność zabudowy, co wpływa na zainteresowanie 

osiedlem różnych grup społecznych zarówno rodzin jak i osób starszych czy też 

singli. 

Qrestad to najczęściej wielokondygnacyjne budynki otoczone zielonymi terenami o 

różnorodnym charakterze. Ważnym elementem Qrestad są założenia wodne w 

postaci atrakcyjnych kanałów wodnych, które swoją formą przyciągają mieszkańców 

do odpoczynku i rekreacji w ich pobliżu. Nadbrzeża ciągów spacerowych wzdłuż 

kanałów posiadają często schodkową formę, umożliwiającą lepszy kontakt z wodą. 

System kanałów oraz otwartych zbiorników wodnych  pełni nie tylko funkcję 

kompozycyjną, ale również funkcję retencyjną. Kanały zbierają nadmiar wody 

deszczowej, którą odprowadzają do głównego kanału lub morza.
 103

 

 

Il.4 Qrestad, BIG House (8 Tallet) – widok na przestrzeń społeczną we wnętrzu 

urbanistycznym założenia  
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 Elżbieta Kusińska, Qrestad – rozwój kontrolowany, Środowisko mieszkaniowe Housing 

Environment 10/2012 
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Il.5 Widok Qrestad z lotu ptaka. Z lewej strony obiekt Mountain Dwellings  

 

3.2.4  Küppersbusch - Gelsenkirchen
104

 

Zespół powstał między dworcem kolejowym a istniejącymi dzielnicami. Osiedle w 

centrum miasta na terenie dawnej siedziby Küppersbusch w Gelsenkirchen 

charakteryzuje się architektonicznym wykorzystaniem wód opadowych. Jest to jeden 

z najbardziej spektakularnych projektów IBA Emscherpark. (il.6) 

Teren zajmujący 17 ha został podzielony na trzy główne części. Wysokość 

budynków waha się od dwóch kondygnacji w obrębie  zielonych dziedzińców do 

czterech kondygnacji przy granicy. (il.7) Z gleby pobranej z dawnego osiedla 

przemysłowego stworzono długi park z dużą ilością zieleni, placami, ścieżkami i 

schodami terenowymi.  

Centralnym miejscem w osiedlu jest  przestrzeń w kształcie łzy służąca jako plac 

zabaw, a także pełniąca funkcję zbierania wody deszczowej odprowadzanej z 

dachów siecią akweduktów biegnących nad budynkami. Stalowe nadwieszane 

                                                           
104

  Küppersbusch - Gelsenkirchen  

Lata budowy: 1994-1998 

Powierzchnia: 7,5 ha 

Projektanci: Michael Szyszkowitz , Karla Kowalski  

https://www.baukunst-nrw.de/en/designer/Michael-Szyszkowitz--570.htm
https://www.baukunst-nrw.de/en/designer/Karla-Kowalski--569.htm
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konstrukcje oplecione zielenią wpływają pozytywnie na odbiór estetyczny zespołu.
 

105
 

 

Il. 6 System zbierania i odprowadzania nad ziemią deszczówki z dachów, Küppersbusch 

Gelsenkirchen 
 
 

 

Il. 7 Zabudowa mieszkaniowa,  Küppersbuschstr Gelsenkirchen  
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 Źródło: https://www.stadtgrenze.de/b/oek/37kueppe/kueppersbusch.html 
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3.2.5 Vauban – Fryburg
106

 

Vauban (il.8) to przykład ekologicznego, zrównoważonego osiedla. Na powierzchni 

42 ha położone jest 1850 jednostek mieszkalnych, zamieszkałych przez 5500 osób. 

Poszczególne etapy budowy powstawały od połowy lat 90. Vauban ma korzystną 

lokalizację - 3km od centrum miasta. Powstało na terenie dawnej francuskiej bazy 

wojskowej. 

W projekt zagospodarowania terenu w dużej mierze włączone było społeczeństwo.  

Plan zagospodarowania ściśle określał strukturę ulic i parametry zabudowy przy 

czym osiedle jest różnorodne pod względem form architektonicznych . 

Vauban to zespół, w którym zredukowano ruch samochodowy oraz zastosowano 

dobre połączenie z transportem publicznym. W ciągu dnia tramwaj jeździ do 

centrum co kilka minut, a w godzinach wieczornych co kwadrans. Jednym z założeń 

zagospodarowania osiedla było przedłużenie linii tramwajowej oraz połączenie 

osiedla z miastem liniami autobusowymi.  Na obrzeżach zespołu zlokalizowany jest 

parking wielopoziomowy dla mieszkańców, który stanowi główne miejsce 

postojowe.  Wewnątrz osiedla istnieją niewielkie parkingi podziemne zlokalizowane 

pomiędzy budynkami. Dodatkowo na części terenu dopuszcza się budowę 

prywatnych parkingów podziemnych. Komunikacja umożliwia przejechanie do 

domu np. w celu wypakowania zakupów, jednak postój nie może trwać dłużej niż 

5min.  

Na terenie osiedla zlokalizowane są 3 przedszkola, szkoła podstawowa, kilka 

supermarketów, drogerie, sklepy ekologiczne, usługi kosmetyczne, gabinety 

lekarskie itp. Zlokalizowano tam również kilka lokalnych miejsc pracy.  

Na terenie osiedla położony jest zespół budynków produkujących energię Plus 

Energie Haus.
 107
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 Vauban – Fryburg 

Lokalizacja: Fryburg, Niemcy 

Powierzchnia:42 ha 

Liczba mieszkańców: 5500 osób 

Projektanci: biuro Kohlhoff 
107

 Architektura Murator 03/2014 
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Il. 8 Vauban – przykład miasta ekologicznego  

3.2.6 Zespół Bo01 w Malmo w Szwecji 
108

 

Zespół Bo01
109

 to przykład rewitalizacji zdegradowanego terenu. Zespół 

projektowało dwadzieścia dwie szwedzkie firmy, dzięki czemu udało się uzyskać w 

jego obrębie różnorodne rodzaje zabudowy w ramach wytycznych narzuconych 

projektantom. Nowa miejska dzielnica miała na celu stworzenie przykładu 

zrównoważonego środowiska mieszkaniowego, a zarazem zagospodarowanie 

zdegradowanych terenów dawnej stoczni w Malmö. W zagospodarowaniu terenu 

ważne było stworzenie kameralnych wnętrz dla różnego rodzaju zabudowy 

mieszkaniowej.  

W zespole Bo01 ograniczono ruch kołowy, poprzez lokalizację usług w parterach 

budynków przy głównych ulicach. Zabieg ten wpłynął na przyzwyczajenia ludzi, 

którzy zaczęli przemieszczać się pieszo w obrębie zespołu, w celu realizacji 

codziennych potrzeb. Ruch pieszy i rowerowy odizolowany jest od transportu 

publicznego.  Dodatkowo przestrzenie piesze zaprojektowane są jako społeczne i 
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 Zespół Bo01 zlokalizowany jest w Malmo.  Autor projektu: szwecki architekt Klas Tham. 

Założenie zrównoważone, powstało na terenach dawnej stoczni, przeważającą funkcją jest 

mieszkaniowa. 
109

 https://en.wikipedia.org/wiki/Bo01 
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przyjazne człowiekowi, zapewniają miejsca do odpoczynku i kontaktów 

międzyludzkich. (il.9) 

Charakterystycznymi elementami są liczne założenia wodne powstałe w miejscu 

dawnego kanału portowego posiadające bogaty program rekreacyjny, będące 

elementami kompozycji urbanistycznej, podnoszące atrakcyjność przestrzeni, 

wpływające na jakość środowiska mieszkaniowego oraz zharmonizowane z 

elementami kompozycji urbanistycznej zespołu. 

Główne założenia zespołu: 

-100% energii pozyskiwanej wyłącznie z lokalnych odnawialnych źródeł (źródła 

geotermalne 85%, kolektory 15%).Większą część energii produkuje położony 3 km 

od zespołu wiatrak. Dodatkowo na jednym z budynków mieszkalnych 

zaprojektowano ogniwa fotowoltaiczne. W  zespole Bo01 zastosowano również 

specjalny system połączenia sieci energetycznej i cieplnej z siecią miejską, co 

umożliwia czerpanie z zasobów miejskich zimą oraz oddawanie nadwyżek energii 

latem. 

-W zespole zastosowano otwarty system ucieczki wody. Woda deszczowa zbierana 

jest na zielonych dachach oraz w obecnych w przestrzeni osiedla zbiornikach 

wodnych. Taki system pozwala na nawadnianie rozległych terenów zielonych oraz 

odprowadzanie nadmiaru wody otwartymi kanałami do morza. (il.10) 

-W Bo01 istnieje wydajny system gospodarki odpadami. Mieszkania wyposażone są 

w specjalny system próżniowy do usuwania odpadków żywnościowych oraz system 

segregacji śmieci. Odpady organiczne przekształcane są na biogaz, z którego z kolei 

produkowana jest elektryczność, natomiast śmieci z parków są kompostowane i 

używane do nawożenia terenów zielonych. 

- Projekt sieci komunikacyjnej jest połączony ze sposobem gospodarki ściekami. 

Ścieki z mieszkań w części są oczyszczane, a częściowo służą do produkcji energii 

cieplnej wspomagającej system CO oraz są przetwarzane na biogaz, służący za 

paliwo napędzające linie autobusowe.   
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-w zespole zastosowano transport przyjazny dla środowiska. Starano się ograniczyć 

ruch kołowy, stawiając nacisk na tworzenie ścieżek rowerowych i ciągów pieszych. 

Wszystkie pojazdy obsługujące Bo01 są elektryczne.
110

 

 

Il. 9 Zespół Bo01 – wnętrze społeczne  
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 Kusińska E. Miasto przyszłości – zrównoważona dzielnica mieszkaniowa, Czasopismo Techniczne 

Architektura, Wydawnictwo PK, 2007 
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Il. 10 Zespół Bo01- kanały wodne  

3.2.7 Dzielnia Solar City w LINZ 
111

 

Dzielnica Linz Solar City położona jest w Linz-Pichling w Austrii. Jest to zespół o 

charakterze mieszkaniowo – usługowym zaprojektowany i zrealizowany według 

trzech zasad projektowania zrównoważonego: wzrost ekonomiczny, równowaga 

ekologiczna, rozwój społeczny. Zespół urbanistyczny wyposażony w centrum 

usługowe (bank, supermarket, kawiarnie) oraz tereny rekreacyjne powiązany są z 

akwenem służącym za zbiornik retencyjny. Znajdziemy tam żłobek, przedszkole, 

szkołę, gimnazjum oraz centrum administracyjne i dzienne.  Położony jest na 

terenach przylegających do miasta. Obszar okolicy jezior Pichling posiada niezwykłe 
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 Osiedle Linz Solar City położone jest w Linz-Pichling w Austrii. Zespół urbanistyczny  

wybudowany według projektu grupy READ (Renewable Energies in Architecture and Design). W 

skład zespołu projektowego wchodzili m.in. : Norman Foster, Richard Rogers, Jacques Herzog, 

Norbert Kaiser, Renzo Piano Atelier Dreiseitl. Dzielnica ta przeznaczona jest dla 4000 mieszkańców. 

Okres budowy 1999-2005 
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walory krajobrazowe oraz jest środowiskiem bioróżnorodności. Tereny te są 

dostępne dla mieszkańców i okolic, a zarazem są one obszarem chronionym. 

W centrum założenia zlokalizowany jest przystanek komunikacji autobusowej oraz 

tramwajowej. Do śródmieścia można dojechać w 30 minut. Dodatkowo priorytetem 

jest ruch pieszy, czemu sprzyja rozbudowana sieć ścieżek rowerowych , ciągów 

pieszych oraz licznych przestrzeni, placyków o różnorodnej funkcji sprzyjających 

kontaktom społecznym. W dzielnicy zastosowano parkingi podziemne, z których 

można dostać się bezpośrednio do budynków.  

Solar City to założenie zasilane  w całości energią odnawialną oraz maksymalnie 

ograniczające emisję spalin, ścieków, śmieci itp. W zespole zaobserwować można 

liczne rozwiązania energooszczędne, kolektory, czy biomasę, dzięki czemu część 

ciepłej wody generowana jest przez energię słoneczną. Dodatkowo energia słoneczna 

wykorzystywana jest do oświetlania osiedla.
112

 System solarny zapewnia 50 %  

ogrzewania konsumowania ciepłej wody. Pozostała część energii pochodzi z 

miejskiej elektrociepłowni –Linz-Ebelsberg. 

Dzielnica idealnie wpisuje się w otaczający krajobraz. Zaprojektowany równocześnie 

z zabudową sztuczny zbiornik wodny oraz park krajobrazowy zapewnia 

mieszkańcom kontakt z naturą i służy do retencji wody opadowej. W dzielnicy 

istnieje innowacyjny system separacji ścieków. Woda szara jest filtrowana i 

oczyszczana w oczyszczalni, natomiast woda czarna trafia do kolektora miejskiego. 

Do budowy budynków użyto materiałów odnawialnych. Formę kształtowano tak, 

aby obiekty były maksymalnie energooszczędne oraz miały zapewniony odpowiedni 

dostęp do światła naturalnego. Budynki wykorzystują pasywne i aktywne systemy do 

pozyskiwania energii. Oprócz paneli słonecznych budynki posiadają duże 

przeszklenia i ogrody zimowe, które akumulują ciepło w zimie. (il.11 i il.12) 

 

                                                           
112

 Wojsztyn B., Ekologiczna realizacja miasta „SolarCity” inwestycja w przyszłość zrównoważonego 

rozwoju obszarów miejskich w Austrii, „Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska/Uniwersytet 

Zielonogórski”, Nr 160 (40), 2015 
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Il.11 Solar City – nowa zrównoważona dzielnica 
 
 

 

Il.12 Solar City- przestrzeń publiczna  

 

3.2.8 Podsumowanie -współczesne zespoły mieszkaniowe 

Powyżej omówiono zrównoważone rozwiązania zaprezentowane na podstawie 5 

zagranicznych oraz 2 polskich wybranych przykładów.  Dzielnica Solar City jest 

przykładem całkowicie energooszczędnego założenia o innowacyjnym systemie 

gospodarowania wodą. Dodatkowo posiada szerokie walory  estetyczne oraz 

krajobrazowe.   
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Zespół Bo01 w Malmo jest przykładem rewitalizacji zdegradowanego terenu.  

Założenie zapewnia ochronę środowiska naturalnego oraz maksymalne 

wykorzystanie terenu.  Większość przestrzeni między budynkami jest zielona, a na 

dziedzińcach i placach zaprojektowano zbiorniki wodne. Elementem wyróżniającym 

zespół są założenia wodne powstałe w miejscu dawnego kanału portowego, 

posiadające bogaty program rekreacyjny. W trosce o jakość środowiska 

mieszkaniowego zastosowano szereg ekologicznych rozwiązań projektowych typu: 

100% energii pozyskiwana jest z lokalnych źródeł odnawialnych (źródła 

geotermalne, kolektory, elektrownia wiatrowa, czy ogniwa fotowoltaiczne), 

ograniczono ruch kołowy, postawiono na transport zbiorowy oraz zastosowano 

systemy służące ponownemu wykorzystaniu odpadów i ścieków, a także otwarty 

system ucieczki wody. 

Osiedle Vauban w Niemczech, gdzie na szczególną uwagę zasługuje system 

komunikacji, który ściśle określał projekt zagospodarowania. Liczne udogodnienia 

związane z transportem, w tym rozwinięta sieć tramwajowa i autobusowa pozwoliły 

na całkowite ograniczenie ruchu samochodowego w części zespołu, umożliwiając w 

niektórych miejscach podjechanie pod mieszkanie np. w celu wypakowania 

zakupów.  

Kolejnym omówionym w rozdziale zespołem jest osiedle na terenie dawnej siedziby 

Küppersbusch w Gelsenkirchen, które charakteryzuje się architektonicznym 

wykorzystaniem wód opadowych, poprzez sieć akweduktów biegnących nad 

budynkami. 

Dzielnica Qrestad to przyjazne miejsce zamieszkania w komfortowym miejscu, 

dobrze skomunikowanym z miastem poprzez oś kompozycyjną osiedla, którą 

stanowi linia metra. W zespole zastosowano liczne rozwiązania zrównoważone, 

jednak na szczególną uwagę zasługuje forma i kompozycja poszczególnych 

obiektów. Różnorodna zabudowa oraz ciekawie rozwiązane założenia wnętrz 

społecznych, wpływają na szczególne zainteresowanie użytkowników oraz wpływają 

na postrzeganie estetyczne przestrzeni. Kolejne budynki dzielnicy zapewniają 

kontakt z akwenami wodnymi i przyrodą. Podczas projektowania mieszkań 

zwracano uwagę na odpowiedni dostęp światła oraz wzrokowy kontakt z naturą. 
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Między kolejnymi budynkami zaprojektowano liczne wielofunkcyjne przestrzeni 

społeczne oraz publiczne. 

Spośród polskich realizacji autorka wybrała blok EVERGREEN 365 w Poznaniu, 

jako interesujące rozwiązanie elewacji budynku z dobudowanymi szklarniami, które 

stanowią przedłużenie mieszkań, a lokalizacja od strony południowej zapewnia 

dodatkowe nasłonecznienie mieszkań. Z założenia szklarnie mają być wypełnione 

zielenią oraz służyć uprawie warzyw. 

Drugim przykładem polskim jest Osiedle Bursztynowa w Gdańsku, który wyróżnia 

spójność z otoczeniem. W przestrzeni osiedla zastosowano naturalne elementy: 

zieleń poziomą oraz pionową wijąca się w fasadzie, czy też drewno w elewacji oraz 

na tarasach czy schodach, a także elementy wodne. Zabudowa mieszkaniowa ginie w 

ilości otaczającej ją zieleni, a naturalne elementy jej  wykończenia potęgują związek 

obiektów z naturalnym otoczeniem. 

Zaprezentowane powyżej przykłady dowodzą, że projektowanie zrównoważone jest 

właściwym współczesnym kierunkiem kreowania środowiska mieszkaniowego. 

Wszelkie rozwiązania zrównoważone podnoszą atrakcyjność przestrzeni, wpływając 

na jakość środowiska mieszkaniowego oraz są zharmonizowane z elementami 

kompozycji urbanistycznej zespołów. 

 

3.3 Charakterystyka przykładów zagranicznych realizacji  przekształceń obiektów z 

"wielkiej płyty"  

3.3.1 Lausitztower, Hoyerswerda
113

 

Modernizacja Lausitztower prezentuje przekształcenia w obrębie jednego budynku. 

Założeniem projektowym było stworzenie punktu orientacyjnego w coraz bardziej 

pustoszejącej dzielnicy miasta, gdzie w ciągu poprzednich lat trwało wyburzanie 

obecnych tam 11-kondygnacyjnych niezamieszkałych budynków z wielkiej płyty. 

                                                           
113

 Lausitztower, Hoyerswerda 

Lokalizacja: miasto Hoyerswerda, Niemcy 

Okres modernizacji: 2007 

Projektanci: MuckPetzetArchitekten 

Powierzchnia:3700m2 
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Budynek wybudowany w technologii wielkopłytowej poddany został 

przekształceniom zarówno we wnętrzu jak i na zewnątrz. Zaproponowano zmiany w 

obrębie samych mieszkań poprawiające ich jakość i funkcjonalność.  

Monotonna elewacja obiektu została urozmaicona poprzez wprowadzenie donic z 

zielenią, która w ciągu lat ma się rozrastać i pokrywać elewację. Fasada budynku ma 

stać się w przyszłości pionowym parkiem - nawiązaniem do otaczających ją cennych 

drzew. Rośliny stanowią dodatkowo naturalny filtr słoneczny oraz izolację budynku. 

Dodatkowo otworzono ostatnią kondygnację tworząc na niej publiczną platformę 

widokową oraz taras rekreacyjno-widokowy dla mieszkańców.
 114

 

W budynku zastosowano nowoczesne technologie pozwalające oszczędzać energię, 

między innymi wymieniono wszystkie okna na nowe o lepszych parametrach 

termoizolacyjnych. 

Obiekt miał stać się punktem orientacyjnym w mieście, a zarazem swego rodzaju 

dominantą.
115
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http://www.inoutic.pl/systemy-okienne/arcade/referencje/referencje.html dostęp: 28.02.2018 
115

http://a-f-a.de/projekt/lausitztower/ dostęp: 28.02.2018 

http://www.inoutic.pl/systemy-okienne/arcade/referencje/referencje.html
http://a-f-a.de/projekt/lausitztower/
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Il. 13 Budynek Lausitztower przed przebudową  

 

 

 

Il. 14 Budynek Lausitztower po działaniach modernizacyjnych  
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3.3.2 Przebudowa pojedynczego obiektu- Hamburg, Bogenallee 12
116

 

Modernizacja obiektu z lat 70-tych, przebudowa biurowca na obiekt mieszkaniowy. 

117
 (il.15 i il.16) 

Kolejny przykład to efekt modernizacji obiektu biurowego z roku 1974. Budynek 

znajduje się w spokojnej, mieszkaniowej części Hamburga. Przeprowadzone analizy 

nie uzasadniały dalszego użytkowania obiektu jako biurowego, w związku z czym 

podjęto decyzję o przekształceniu go na budynek mieszkalny. Nadanie mu funkcji 

mieszkaniowej idealnie komponowało się z otoczeniem. Przywrócenie do życia 

opuszczonego biurowca ożywiło całą okolicę oraz spowodowało modernizację 

kolejnych zlokalizowanych tam obiektów. Obecnie wygląda on jak współczesna 

mieszkaniówka z nowoczesnym rozwiązaniem detalu. Budynek został rozebrany do 

skorupy i poddany całkowitym przekształceniom. Użyto nowoczesnych materiałów 

między innymi jako wykończenie elewacji. Kolejne piętra budynku zostały 

zindywidualizowane. Na 4 kondygnacjach powstało 15 apartamentów różnego typu. 

Mieszkania zlokalizowane na parterze od strony dziedzińca poprzedzone są patio. 

Wszystkie mieszkania mają przestronne balkony od strony dziedzińca oraz 

powiększoną przestrzeń samego mieszkania poprzez wprowadzenie tzw. pudełek 

Flex od strony elewacji frontowej. Elementy te stanowią poszerzenie w zależności od 

apartamentu przestrzeni salonu, łazienki lub sypialni. Zlokalizowane są w nich w 

zależności od pomieszczenia sauna, wanna, czy też stół jadalniany. Dodatkowo 

przeprojektowano wejścia do budynku, wzdłuż których zlokalizowano donice z 

zielenią. „Pudełka” od strony elewacji frontowej nadają charakterystyczny wygląd 

całej bryle. 
118
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 Hamburg, Bogenallee 12 

Lokalizacja: Hamburg, Bogenallee 10-12 

Okres realizacji: 2003-2004 

Projektanci: BlauraumArchitekten 
117

http://www.bryla.pl/bryla/1,85298,6437379,Pozytywna_modernizacja_wielkiej_plyty.html dostęp: 

28.02.2018 
118

 http://www.blauraum.eu/projekte/project/2/ dostęp: 28.02.2018 
 

http://www.bryla.pl/bryla/1,85298,6437379,Pozytywna_modernizacja_wielkiej_plyty.html
http://www.blauraum.eu/projekte/project/2/
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Il. 15 Budynek biurowy przy Bogenallee 12 przed modernizacją  

 

 

 

http://www.bryla.pl/bryla/51,85298,6437379.html?i=3
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Il. 16 Budynek przy Bogenallee 12 po modernizacji  

 

 

 

3.3.3 Modernizacja bloku w Saalfeld
119

 

Modernizacja bloku w Saalfeld (il.17) polegała na podziale jednego obiektu na 4 

mniejsze poprzez wyburzenie dwóch traktów przy klatkach schodowych. Obiekt 

nabrał cech zabudowy niskiej intensywnej. Całkowita liczba mieszkań zmniejszyła 

się z 40 na 16. Po przebudowie jedna klatka schodowa obsługuje nie 10, a 4 

mieszkania. Wpłynęło to nie tylko na lepszą możliwość przewietrzania mieszkań, ale 

na ogólną poprawę środowiska życia. Strefa wejściowa do budynków została 

zaakcentowana daszkiem oraz ulepszona funkcjonalnie poprzez zastosowanie w niej 

komórek do przechowywania rowerów. Dodatkowo rozbudowano strefę ogrodową 

budynków. Częściowe wyburzenia pozwoliły na zastosowanie narożnych balkonów, 

które dzięki temu zabiegowi są lepiej nasłonecznione. 
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 Modernizacja bloku w Saalfeld 

Lokalizacja: osiedle Gorndorf, Klostergasse 27,Saalfeld, Niemcy 

Okres modernizacji: 2004 

Projektanci: Junk&Reich 
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Materiał pochodzący z rozbiórki został częściowo wykorzystany do modelowania 

otwartych przestrzeni. Bezpłatne i wspólne obszary są przypisane do poszczególnych 

mieszkań, dzięki czemu konkretni mieszkańcy identyfikują się z nimi i o nie dbają.  

Miejsca powstałe poprzez wyburzenie zostały utwardzone materiałem pochodzącym 

z rozbiórki i wykorzystane jako parking. W elewacjach budynków zastosowano 

nowoczesne rozwiązania materiałowe m.in. balustrady balkonowe. Dodatkowo 

wprowadzono na nich kolor biały kontrastujący z mocnymi kolorami zastosowanymi 

na ścianach frontowych i od strony ogrodowej. 
120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il. 17 Blok w Saalfeld przed i po modernizacji  
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http://www.junk-reich.com/deutsch/projekte/wohnungsbau/sanierung-plattenbauten-saalfeld.html 

(dostęp:03.03.2018) 

http://www.junk-reich.com/deutsch/projekte/wohnungsbau/sanierung-plattenbauten-saalfeld.html
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3.3.4 Modernizacja budynku w mieście Halle –Neustadt
121

 

Modernizacja budynku w mieście Halle –Neustadt  prezentuje przekształcenia w 

obrębie jednego obiektu. (il.18 i il.19) 

W pięciopiętrowym bloku wyburzono część ostatniej kondygnacji, zostawiając górne 

mieszkanie tylko w co drugiej klatce, a w przestrzeniach uzyskanych po wyburzeniu 

zaplanowano tarasy z ogrodami. Pozostawiono sześć z jedenastu klatek schodowych. 

Usunięcie części budynku spowodowało zburzenie monotonii elewacji typowego 

budynku z wielkiej płyty. Podobnie zadziałały dobudowane od strony podwórka 

duże balkony, a także okalające nowe wejścia do klatek murki i posadzona w nich 

zieleń. Zaakcentowano oddzielne wejścia do klatek schodowych oraz rozwiązano 

zieloną strefę wejściową zapewniającą lepszą identyfikację oraz poprawę 

bezpieczeństwa. Rozległe ogródki w parterach od strony podwórka zapewniły lepszy 

kontakt wnętrza obiektu z zewnętrzem. Kolejnym przeprowadzonym w budynku 

działaniem była redukcja ilości mieszkań, która wpłynęła na poprawę ich standardu 

funkcjonalnego. Zaproponowano 18 różnych wariantów mieszkań, w tym 5 

apartamentów 2-poziomowych. Oprócz ciągłej podstawy jasnej okładziny 

klinkierowej i obszernych przestrzeni otwartych, projekt ma harmonijną kolorystykę. 

W elewacji budynku zastosowano intensywny żółty kolor.
 122

 

 

 

  

Il. 18 Blok w Halle –Neustadt przed rewitalizacją   
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 Modernizacja budynku w mieście Halle –Neustadt 

Lokalizacja: Halle-Neustradt przy ulicy Oleanderweg 21, Niemcy 

Okres modernizacji: 2008-2010 

Projektanci: Stefan ForsterArchitekten 
122

 http://www.stefan-forster-architekten.de/ dostęp: 03.03.2018 

http://www.stefan-forster-architekten.de/
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Il. 19 Blok w Halle –Neustadt po rewitalizacji   

 

3.3.5  Modernizacja bloków mieszkalnych w Leinefelde
123

 

Przekształcenia w obrębie kilku budynków. (il.20 i il.21) 

Projekt zakładał przebudowę kilku bloków wybudowanych w technologii z „wielkiej 

płyty” zlokalizowanych w mieście Leinefelde. Największą ingerencję poczyniono w 

bloku Haus 7 o adresie 7 - 8 Stadtvillen. Pierwotnie miał on aż 180m długości. 

Forster wyburzył aż do fundamentu część budowli, tworząc osiem niezależnych 

mniejszych budynków, połączonych ze sobą kondygnacją -1 widoczną ponad 

poziomem terenu z jednej strony. Obiekty zyskały cechy zabudowy niskiej 

intensywnej. Swoimi proporcjami lepiej odpowiadają skali człowieka. 

Zaproponowane zostały ogródki w parterach od strony podwórza, co powiększyło 
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 Modernizacja bloków mieszkalnych w Leinefelde 

Lokalizacja: osiedle w Leinfelde, Niemcy 

Okres modernizacji: 2001-2006 (Haus 7 Stadtvillen 7-8, 2004; Haus 6-Stormstrasse 14-28, 2007) 

Projektanci: Stefan Forster 
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strefę prywatną, której brakowało w obiektach z „wielkiej płyty”. Dodatkowo tak 

rozwiązane przyziemie oraz powiększenie balkonów wpłynęło na lepsze powiązanie 

wnętrza z zewnętrzem obiektu.
 124

 

Budynek Haus 6 przy ulicy Stormstrasse został obniżony o dwie kondygnacje, 

dodatkowo usunięto jego dwa segmenty na końcach. Częściowe usunięcie 4 

kondygnacji utworzyło duże tarasy oraz zburzyło monotonność elewacji. W parterze 

dobudowano poziomy pas z cegły (detal architektoniczny) natomiast pozostała część 

budynku jest spójna kolorystycznie i utrzymana w odcieniu koloru niebieskiego. 

Prawie wszystkie przebudowy bloków zakładały redukcję wysokości z 6 na 4 

kondygnacje.
 125

 Budynki nabrały indywidualnego charakteru oraz stały się 

elementami charakterystycznymi dla osiedla i miasta. We wszystkich budynkach 

wprowadzono działania poprawiające bezpieczeństwo przy strefie wejściowej. 
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http://www.bryla.pl/bryla/56,85298,9742606,Wielka_plyta_i_co_dalej_.html dostęp:03.03.2018 
125

http://www.stefan-forster-architekten.de/ dostęp: 03.03.2018 

http://www.bryla.pl/bryla/56,85298,9742606,Wielka_plyta_i_co_dalej_.html
http://www.stefan-forster-architekten.de/
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Il. 20 Blok w Leinefelde po przebudowie  
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Il. 21 Blok w Leinefelde po przebudowie 

 

3.3.6  Rietveld Retrofit - studialny projekt modernizacji osiedla Robijnhof 
126

  

 

Autorem osiedla Robijnhof (il.22) z lat 50-tych jest Gerrit Rietveld. Zaproponowana 

przez autorów koncepcja nie wymagałaby przesiedlenia mieszkających tam ludzi. 

Projekt zakłada uzupełnienie zespołu w dodatkowe przestrzenie mieszkaniowe oraz 

obiekty społeczne bez ingerencji w strukturę społeczną. Podstawowym założeniem 

projektu jest dostawienie do istniejących obiektów nowych prefabrykowanych 

struktur, zawierających przestrzenie mieszkalne. Miałyby one być połączone z 

istniejącymi budynkami poprzez usunięte okna. Kwartałowość zabudowy uzyskano 

dzięki wprowadzeniu galerii łączących nową prefabrykowaną strukturę z windami. 

We wnętrzu nowych kwartałów zaplanowano ogrody warzywne.
 127
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 Rietveld Retrofit - studialny projekt modernizacji osiedla Robijnhof 

Lokalizacja: Utrecht, Holandia 

Autorzy: Urban – ThinkThank oraz SLiK Architekten GmbH;  

Architektura krajobrazu: Topotek 

Projekt: 2010 
127

 Architektura Murator 10/2017 str.36 
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Il. 22 Studialny projekt modernizacji osiedla Robijnhof   

 

3.3.7 Podsumowanie- przekształcenia obiektów z wielkiej płyty 

Powyżej omówione zostało sześć przykładów przekształceń obiektów 

wybudowanych w technologii wielkopłytowej, w których uwzględniono zasady 

projektowania zrównoważonego.  

Pierwszym opisanym obiektem jest  wieżowiec Lausitztower w Niemczech, w 

którym zaproponowano zmiany w obrębie samych mieszkań, mające na celu 

poprawienie ich jakości i funkcjonalności. Jednak na szczególną uwagę zasługuje 

rozwiązanie elewacji oraz usunięcie ostatniej kondygnacji obiektu na rzecz 

przestrzeni publicznej, będącej jednocześnie punktem widokowym. Monotonna 

elewacja obiektu została urozmaicona poprzez wprowadzenie donic z zielenią, która 

w ciągu lat ma stać się pionowym parkiem. Rośliny stanowią dodatkowo naturalny 

filtr słoneczny oraz izolację budynku.  

Przebudowa pojedynczego obiektu biurowego na obiekt mieszkaniowy w Hamburgu 

to przykład całkowitego przekształcenia budynku, który został rozebrany do skorupy. 

W ostatecznej formie budynku na uwagę zasługuje rozwiązanie elewacji frontowej, 

na której wprowadzono tzw. pudełka Flex, powiększające przestrzeń mieszkań, 

umożliwiające lepszy kontakt z otaczającym krajobrazem oraz stanowiące element 

estetyczny bryły budynku. 

Modernizacja bloku w Saalfeld to przykład działań polegających na podziale jednego 

obiektu na 4 mniejsze, dzięki czemu budynek zyskał cechy zabudowy niskiej 
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intensywnej. Dodatkowo materiał pochodzący z rozbiórki został częściowo 

wykorzystany do modelowania otwartych przestrzeni.  

Modernizacja budynku w mieście Halle –Neustadt to przebudowa pięciopiętrowego 

bloku, w którym w miejscach wyburzonej częściowo piątej kondygnacji 

zastosowano tarasy z ogrodami. Budynek zyskał ciekawą formę poprzez 

zaakcentowanie wejść do klatek i zaprojektowanie ich jako zielonych stref. 

Dodatkowo szczególne walory krajobrazowe uzyskano dzięki wprowadzeniu 

rozległych ogródków od strony podwórka, które umożliwiają lepsze otwarcie na 

otaczający krajobraz. 

Modernizacja bloków mieszkalnych w Leinefelde prezentuje przekształcenia w 

obrębie kilku budynków. Podobnie jak w poprzednim przykładzie przekształcenia 

polegały na wyburzaniu części obiektów, w taki sposób, aby obiekty zyskały skalę 

lepiej dostosowaną do skali człowieka.  

Największą ingerencję poczyniono w bloku Haus 7 o adresie 7 - 8 Stadtvillen, który 

to podzielono na osiem niezależnych mniejszych obiektów, połączonych ze sobą 

pierwszą kondygnacją. Dodatkowo ważnymi działaniami było zagospodarowanie 

zielonej przestrzeni wokół obiektów oraz stworzenie bezpiecznej strefy wejściowej. 

Ostatnim zaprezentowanym przykładem jest projekt studialny modernizacji osiedla 

Robijnhof. Projekt zakładał uzupełnienie zespołu o dodatkowe przestrzenie 

mieszkaniowe oraz obiekty społeczne. Podstawowym założeniem projektu było 

dostawienie do istniejących obiektów nowych prefabrykowanych struktur, 

stanowiących przestrzenie mieszkalne. Dodatkowo dzięki wprowadzeniu galerii 

łączących windy z nową prefabrykowaną strukturą uzyskano kwartałowy kształt 

zabudowy, który sprzyja tworzeniu wnętrz społecznym, służących kontaktom 

międzyludzkim.  
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3.4 Podsumowanie 

W powyższym rozdziale omówione zostały tendencje współczesnego kształtowania 

środowiska mieszkaniowego, czerpiące z zasad zrównoważonego rozwoju jak i 

zasady 6E.  

Jednym z zagadnień wpisujących się w nurt zrównoważonego rozwoju jest ekologia. 

Architektura ekologiczna charakteryzuje się racjonalnym bilansem energetycznym w 

ciągu całego cyklu swego istnienia. Stosowane w niej rozwiązania mają dążyć 

minimalizacji zanieczyszczenia środowiska, zużycia terenu, wody oraz  surowców 

naturalnych. 

Zasada zrównoważonego rozwoju, mówiąca o zaspokajaniu potrzeb współczesnego 

użytkownika, a zarazem dawaniu możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych 

pokoleń, jest jedną z podstaw stwierdzenia, że przekształcania istniejących obiektów, 

w myśl tych zasad jest odpowiednim i przyszłościowym kierunkiem.  

Przytoczone w powyższym rozdziale przykłady współczesnych zespołów 

mieszkaniowych jak i przykładowe modernizacje obiektów wybudowanych w 

technologii wielkopłytowej, potwierdzają zasadność stosowania zasad 

zrównoważonego rozwoju w projektowaniu jak i przekształcaniu obiektów oraz 

zespołów mieszkaniowych.  
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ROZDZIAŁ IV  

ANALIZY ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE WYBRANYCH 

KIELECKICH ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH 

4.1 Kryteria wyboru kieleckich zespołów mieszkaniowych 

1. Okres powstania 

Wybrane do szczegółowego opracowania zespoły pochodzą z lat 80-tych aż do lat 

90-tych XX wieku. Osiedle Barwinek powstało w latach 1982-90. Budowę osiedla 

Pod Dalnią rozpoczęto 1988 roku, a zakończono w 1990. Ostatnie obiekty z wielkiej 

płyty na osiedlu Ślichowice I zostały oddane do użytku w 1993, a na Ślichowicach II 

w 1996 roku. Przy czym zespół Ślichowice jest najmłodszym osiedlem, na którym 

zlokalizowane są budynki z wielkiej płyty powstałym w Kielcach.  

2. Lokalizacja w skali miasta/dostępność 

Na wybór osiedli mieszkaniowych wpłynęła lokalizacja w skali miasta, co z kolei 

wiąże się z dostępnością do różnego rodzaju usług, czy też miejsc pracy 

zlokalizowanych w centrum. Wybrane zespoły położone są w różnych częściach 

Kielc. Zespół Barwinek leży w południowej części miasta, natomiast Ślichowice i 

osiedle Pod Dalnią w części północno-zachodniej. Obydwa zespoły, pomimo 

lokalizacji na obrzeżach Kielc są bardzo dobrze skomunikowane z centrum, dzięki 

lokalizacji wzdłuż głównych ulic miasta oraz bliskości dość dobrze rozwiniętej 

komunikacji zbiorowej. 

3. Istniejąca tkanka mieszkaniowa o dużych możliwościach przekształceń 

Osiedla 2 poł. XX wieku stanowią istniejącą tkankę mieszkaniową, która według 

autorki jest bardzo podatna na wszelkie przekształcenia. Wybrane układy 

urbanistyczne dają możliwości czytelnego podziału na strefy publiczne, prywatne 

oraz społeczne. Wyodrębniona w niektórych z nich strefa usługowa stwarza 

możliwości rozbudowy. Natomiast ogromne tereny biologicznie czynne pozwalają 

na zagospodarowanie obszaru, tworząc miejsca bogate w zieleń, mogące służyć 

rekreacji i odpoczynkowi, przystosowane do potrzeb współczesnych użytkowników. 

4. Różnorodność rozwiązań, typów układów urbanistycznych 

Kolejnym kryterium wyboru przykładów są rozwiązania urbanistyczne, w tym forma 

zabudowy, czytelność układów, skala zabudowy, wielkość oraz forma osiedla. 

Poddane analizie osiedla prezentują różne typy układów. Barwinek to zabudowa 
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„pół-kwartałów otwartych” w kształcie litery L, natomiast Ślichowice i osiedle Pod 

Dalnią tworzą układy meandrowe, między którymi wytwarzają się swego rodzaju 

kameralne wnętrza, które przy odpowiednich przekształceniach, mogą stać się 

przyjazną przestrzenią sąsiedzką. Obydwa układy urbanistyczne są czytelne w skali 

miasta. Wyróżniają się wielkością powierzchni zabudowy oraz zwartą formą. 

Obiekty w większości posiadają do 5 kondygnacji nadziemnych. W obydwu 

przypadkach zachowana jest minimalna odległość obiektów od siebie. Wybrane 

układy urbanistyczne nie posiadają czytelnego podziału na strefy: prywatną, 

półprywatną, społeczną, czy też publiczną. Jednak według autorki istnieją 

możliwości na wprowadzenie takiego podziału oraz wyodrębnienie tych przestrzeni, 

a także dostosowanie wnętrz do skali odpowiedniej dla człowieka. 

5. Wyposażenie w zieleń 

Wybrane zespoły charakteryzują niezagospodarowane, biologicznie czynne, rozległe  

tereny z dużą ilością różnorodnej gatunkowo, nieurządzonej zieleni. Dużą zaletą jest 

występowanie na ich obszarze kilkudziesięcioletniej zieleni, natomiast wadą jest jej 

stan zaniedbania. 

6. Wyposażenie w podstawowe usługi 

Wybrane zespoły mieszkaniowe są różnorodne pod względem wyposażenia w usługi 

podstawowe. Na obszarze Barwinka wyodrębnić można rozległą część usługową na 

północy zespołu oraz teren szkoły i przedszkola na południu. Na terenie osiedla Pod 

Dalnią również zlokalizowana jest szkoła podstawowa, gimnazjum, a także market 

Biedronka. Nieliczne sklepy zlokalizowane są w piwnicach budynków oraz w 

wolnostojących budkach. Podobnie na osiedlu Ślichowice I i II nie odnajdujemy 

większego zespołu usługowego.  Sklepy, głównie spożywcze, zlokalizowane są w 

piwnicach  budynków mieszkalnych oraz w budkach wolnostojących. Dodatkowo 

kilka z budynków posiada partery zaadaptowane pod usługi. Na terenie Ślichowic I 

nie ma szkoły. Mieszkańcy zespołu korzystają ze szkoły zlokalizowanej na osiedlu 

Pod Dalnią oraz na Ślichowicach II. W sąsiedztwie Ślichowic I położony jest 

supermarket E.Leclerc. 
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Wykonane zostały dwie szczegółowe analizy. Jedna dla osiedla Barwinek, a druga 

dla zespołu, który stanowi jeden układ kompozycyjny, a stanowią go osiedla Pod 

Dalnią, Ślichowice I i II. 

 

4.2 Osiedle Barwinek, Osiedle Pod Dalnią, Osiedle Ślichowice I i II- wybór 

Dokładnej analizie oraz próbie wyznaczenia kierunków rehabilitacji poddane zostały 

trzy osiedla: os. Barwinek, os. Pod Dalnią oraz os. Ślichowice I. (schemat 5) 

 

 

Schemat 5  Osiedla wybrane do analizy (opracowanie S.Mochocka) 

 

Osiedle Barwinek (schemat 6) 

Osiedle Barwinek zarządzane jest przez Spółdzielnię mieszkaniową Pionier. Jest to 

zespół wybudowany w technologii z wielkiej płyty powstały w latach 80-tych. 
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Położony jest na obrzeżach, w południowej części Kielc,  między ulicami Dionizego 

Czachowskiego i Aleją Księdza Jerzego Popiełuszki.  

 

Schemat 6 Osiedle Barwinek – układ urbanistyczny 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących 2. 

Przedszkole Samorządowe nr3 3. Zespół usługowy  (opracowanie S.Mochocka na podstawie 

http://www.gis.kielce.eu/) 

 

 

 

 

Osiedle Pod Dalniąi Ślichowice I i II (schemat 7) 

Osiedla Pod Dalnią oraz Ślichowice I i II zarządzane są przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową Domator. Są to zespoły wybudowane w technologii z wielkiej płyty 

pochodzące z lat 80-tych i 90-tych XX wieku. Położone są na obrzeżach, w 

północno-zachodniej części Kielc.  
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Schemat 7 Układ urbanistyczny zespołu osiedli Ślichowice I i II oraz  Pod Dalnią 

(opracowanie S.Mochocka na podstawie http://www.gis.kielce.eu/) 
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4.3 Kryteria analizy/oceny stanu istniejącego wybranych zespołów mieszkaniowych 

Kryteria analizy stanu istniejącego osiedli sformułowane zostały na podstawie 

zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem zasady 6E tzn. ekonomiczny, 

energooszczędny, ekologiczny, elastyczny, ergonomiczny, estetyczny. Zasada ta 

związana jest z kształtowaniem architektury budynków i zespołów mieszkalnych 

oraz jest wyznacznikiem współczesnej przestrzeni mieszkalnej. 
128

 

 

KRYTERIA URBANISTYCZNE 

A. Rozwiązania komunikacyjne 

A1. Odpowiednia ilość miejsc postojowych w stosunku do ilości mieszkańców. 

A2. Bezpieczna oraz nie kolidująca z przestrzeniami społecznymi lokalizacja 

parkingów i garaży. 

A3.Dostępność garaży oraz parkingów dla wszystkich grup społecznych i 

wiekowych. 

A4. Obecność tras rowerowych. 

A5. Brak uciążliwości komunikacyjnych (hałas), lokalizacja w mieście zapewniająca 

izolację od uciążliwości miasta 

A6. Połączenia komunikacyjne piesze oraz kołowe z istniejącą infrastrukturą. 

A7. Lokalizacja w mieście zapewniająca dobre połączenia komunikacyjne z miastem 

A8. Stan techniczny istniejącej infrastruktury komunikacyjnej 

A9. Bliska odległość osiedla od przystanków komunikacji miejskiej 

Stan techniczny istniejącej infrastruktury komunikacyjnej 

B. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 

B1. Rodzaj wnętrz urbanistycznych: wielkość wnętrz dostosowana do skali 

człowieka. 

B2. Możliwości przekształceń układów urbanistycznych. 

B3. Czytelność układu urbanistycznego, podział przestrzeni na prywatną, społeczną, 

publiczną, półprywatną. 

B4. Podział przestrzeni na strefy: wejściową, miejsca wspólnotowe, parkingi, place 

zabaw, podział na funkcję rekreacyjną, komunikacyjną, integrującą, izolacyjną 

B5. Rozwiązania poszczególnych stref odpowiadające potrzebom mieszkańców. 

B6. Dostępność piesza terenów osiedlowych, brak barier przestrzennych. 

Dostępność dla niepełnosprawnych, pieszych, rowerzystów. 

                                                           
128

 Założenia ideowe zasady 6E zaprezentowane zostały we WPROWADZENIU, str.8 
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B7. Sposób aranżacji przestrzeni wpływający na poczucie bezpieczeństwa: m.in. 

brak miejsc niebezpiecznych, odpowiednie oświetlenie przestrzeni. 

C. Rozwiązania estetyczno – kompozycyjne 

C1. Usytuowanie osiedla w kontekście kompozycji w środowisku naturalnym. 

C2. Kształtowanie zieleni: tereny spacerowe, ogródki przydomowe, zielona strefa 

sąsiedzka, zieleń wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 

C3.Duża ilość terenu biologicznie czynnego. 

C4. Ochrona różnorodności gatunkowej - zieleń w zespole mieszkaniowym. 

C5. Rozwiązania wodne: ciągi  i zbiorniki wodne. 

C6. Dobry stan techniczny przestrzeni urbanistycznej. 

C7. Obecność elementów małej architektury: rzeźb, zbiorników wodnych, 

kompozycji posadzek oraz starannego detalu architektonicznego w obrębie 

budynków jak i przestrzeni wokół m.in. śmietników, ławek. 

C8. Kształtowanie przestrzeni zgodne z zasadami kompozycji, stosowanie: otwarcia, 

zamknięcia widokowego, akcentu itp. 

D. Rozwiązania programowe 

D1. Wyposażenie osiedla w obiekty towarzyszące. Usługi: administracja, 

gastronomia, biura, bank itp., handel: sklepy, piekarnie itp., rekreacja: kino, teatr itp., 

edukacja: obiekty oświaty, szkoły podstawowe, gimnazjum, biblioteka, muzeum czy 

też służba zdrowia. 

D2. Dostosowanie miejsc rekreacji dla różnych grup wiekowych i społecznych oraz 

zmieniających się potrzeb użytkowników: tereny zabaw dla dzieci, miejsca spotkań 

młodzieży, miejsca do aktywnego spędzania czasu, tereny odpoczynku i rekreacji 

dla osób starszych. 

D3. Uzupełnienie przestrzeni osiedla w obiekty takie jak: kluby osiedlowe, 

kawiarnie, czy też ośrodki młodzieżowe. 

E. Rozwiązania ekologiczne i energooszczędne 

E1. Redukcja transportu indywidualnego na rzecz komunikacji zbiorowej oraz tras 

rowerowych, co pozwala oszczędzać energię i niweluje emisję spalin do powietrza. 

E2. Rozwiązania służące ograniczeniu powstawania odpadów trwałych: ponowne 

użycie oraz utylizacja. 

E3. Uzbrojenie terenu służące zbieraniu wód opadowych. 

E4. Samowystarczalność zespołu mieszkaniowego w procesie użytkowania. 
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KRYTERIA ARCHITEKTONICZNE 

F. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 

F1. Dobry stan techniczny budynków: zabezpieczona konstrukcja obiektów, 

termomodernizacja, wymiana instalacji, wymiana okien, wymiana i 

zagospodarowanie dachów, wyposażenie budynków w windy i inne. 

F2. Powiazania wnętrza z zewnętrzem budynku m.in. ogródki przydomowe. 

F3. Odpowiednio zaakcentowane oraz czytelne rozwiązania stref  wejściowych. 

F4. Dostępność budynków dla wszystkich grup wiekowych oraz społecznych. 

G. Rozwiązania estetyczno – kompozycyjne 

G1. Estetyczna forma i elewacja budynku m.in. zielone elewacje. 

G2. Zagospodarowanie dachów budynków. 

G3. Stosowanie starannego detalu architektonicznego: balustrady, poręcze, 

wiatrołapy, schody i inne. 

H. Rozwiązania programowe 

H1. Dostosowanie funkcji obiektów do zmieniających się potrzeb użytkowników. 

H2. Rozwiązania funkcjonalne mieszkań dostosowane do współczesnych potrzeb 

użytkowników. 

I. Rozwiązania ekologiczne, energooszczędne oraz ekonomiczne 

I1.Dobór materiałów budowlanych wykorzystujących materiał o małej energii 

wbudowanej - minimalne zużycie energii w zespole mieszkaniowym. 

I2. Stosowanie alternatywnych źródeł energii. 

I3. Stosowanie technologii wspierających oszczędność wody oraz umożliwiających 

jej odzysk – minimalne zużycie wody w zespole mieszkaniowym. 

I4. Samowystarczalność energetyczna - optymalne usytuowanie budynków 

względem stron świata. 

 

Wyniki analizy stanu istniejącego i ocenę przedstawiono w formie tabeli dla każdego 

zespołu mieszkaniowego. 
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4.4 Osiedle Barwinek 

4.4.1 Zarys historyczny – Spółdzielnia Pionier 

Barwinek to część Kielc położona w południowej części miasta. Początkowo była to 

wieś na obrzeżach Kielc. W 1866 roku została włączona w granice miasta. Znajduje 

się tu zabudowa jednorodzinna oraz osiedla złożone z bloków mieszkalnych: os. 

Barwinek, należące do spółdzielni Pionier, os. Ściegiennego, również spółdzielni 

Pionier oraz os. Zacisze należące do spółdzielni Domator.
129

 

Osiedle bloków wielkopłytowych Barwinek, które w dalszej części pracy poddano 

analizie, należy do Spółdzielni Budowlanej Pionier, utworzonej 2 marca 1959 roku 

na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczyły 24 osoby. Spółdzielnia została 

wpisana do spółdzielczego rejestru 30 lipca. Nowa spółdzielnia w Kielcach 

wywołała niespodziewane zainteresowanie, bowiem otrzymała prawo budowania 

domków jednorodzinnych na zasadach spółdzielczego prawa własnościowego. 

Pierwszą inwestycją prowadzoną przez Spółdzielnię była budowa 11 bliźniaczych 

domków jednorodzinnych na Barwinku. Kolejne domki powstawały na kilku innych 

działkach w mieście. 

Ważnym akcentem w kronikach „Pioniera" był rok 1978, kiedy to dokonano zmian 

w statucie i od tego roku spółdzielnia rozpoczęła budowanie mieszkań typu 

lokatorskiego. 

Wynikało to z faktu, iż zamierzenia inwestycyjne miały być prowadzone na terenach 

zabudowanych, co łączyło się z koniecznością wyburzenia siedlisk i obowiązku 

zapewnienia mieszkań dla ludzi z tych domów. Rozpoczęła się budowa 80 

segmentów jednorodzinnych przy Żołnierzy Radzieckich, Bąkowej i 

Dąbrowszczaków. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem była decyzja przydzielająca „Pionierowi" funkcje 

inwestora osiedla mieszkaniowego Barwinek w 1980. Obecnie jest to największe 

osiedle w zasobach mieszkaniowych spółdzielni. Wtedy w „Pionierze" po raz 

pierwszy zatrudniono prezesa na pełnym etacie. 

Pierwsze bloki o numerach 2, 4, 5, 6, 7 na osiedlu Barwinek powstały w 1982 roku. 

Są to 5-kondygnacyjne bloki w kształcie litery L położone wzdłuż ulicy Barwinek. 
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Kolejne dwa bloki o numerach 1 i 3 wzdłuż ulicy Barwinek (pięciokondygnacyjne) 

oraz pięć o numerach 10,11,12,14,15 (pięciokondygnacyjne) wzdłuż ulicy 

Czachowskiego powstały w 1983 roku.  Następny pięciokondygnacyjny blok  

numerze 13 oraz trzy wieżowce w północnej części osiedla o numerach 22,23 i 24 

powstały w 1984 roku. Ostatnie  2 bloki o numerach 8 i 9 wybudowano w 1988 roku. 

Ostatni blok o numerze 25 oddano do użytku w 1990 roku.  

 

  
 
Il. 23 Budowa osiedla Barwinek (http://www.sbmpionier.pl/index.php?page=historia, 

dostęp:08.12.2018)  

 

W latach 90. Spółdzielnia rozpoczęła budowę osiedla Kochanowskiego, 

kontynuowano stawianie bloków na Barwinku oraz  przygotowano i rozpoczęto 

budowę osiedla Podhale. Powstał zbiornik retencyjny, hydrofornia na osiedlu 

Kochanowskiego, budowano kotłownie olejowe, sieć telefoniczną, sieć telewizji 

kablowej, drogi oraz place zabaw. Ważnymi inwestycjami lat 90-tych były budowa 

szkoły na Barwinku, ośrodka zdrowia, przedszkoli oraz żłobka.  

Dodatkowo wykorzystując rezerwy terenu, w osiedlu Czarnockiego urządzono 

parking, a na Barwinku powstały dwa kolejne - u zbiegu Tarnowskiej i Wrzosowej 

oraz Wapiennikowej i Starowapiennikowej. 

W kolejnych latach powstał na terenie osiedla klub młodzieżowy „Na Barwinku”, 

który jest chętnie uczęszczanym miejscem osiedla.
130
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4.4.2 Lokalizacja – położenie obszaru – podstawowe parametry 

Przedmiotem analiz są nieruchomości położone na osiedlu Barwinek o łącznej 

powierzchni ok. 25ha, zamieszkiwane przez średnio 3000 mieszkańców (część 

mieszkań jest wynajmowana, w związku z czym nie da się dokładnie ocenić ilości 

użytkowników zespołu). 
 

Barwinek położony jest  na południowym obrzeżu miasta Kielce, ok.3 km od Rynku 

Głównego. (schemat 8) Osiedle ograniczone jest od zachodu ulicą Dionizego 

Czachowskiego, od wschodu aleją Księdza Jerzego Popiełuszki, od południa ulicą 

Wrzosową natomiast od północy Wapiennikową.  

Barwinek sąsiaduje od zachodu z osiedlem Ściegiennego (należącym do tej samej 

spółdzielni), na południowy zachód z osiedlem Zacisze (Spółdzielnia Domator), na 

północ z osiedlem Kochanowskiego (również należącym do spółdzielni Pionier).  

W niewielkiej odległości od Barwinka zlokalizowana jest Góra Telegraf, a na niej 

stok narciarski. Na północny-wschód od Barwinka zlokalizowany jest Rezerwat 

Przyrody Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego i park krajobrazowy zbudowany 

głównie z kamieni dewońskich. Zespół mieszkaniowy Barwinek leży na lekkim 

wzniesieniu, wznoszącym się w kierunku południowym. Przechodzi przez niego 

niebieski szlak turystyczny z Chęcin do Łagowa. W bliskiej odległości na południe 

przy skrzyżowaniu ulicy Wrzosowej i Alei Księdza Jerzego Popiełuszki zespół 

sąsiaduje z marketem budowlanym Castorama.  

 

Zagospodarowanie terenu (schemat 9) 

Osiedle złożone jest z bloków mieszkalnych, zabudowy jednorodzinnej, licznych 

budynków usługowych, rekreacyjnych, sklepów ogólnospożywczych, stref 

wypoczynku itp. Dominującą funkcją na osiedlu jest zabudowa wielorodzinna (ok. 

87% budynków). Zespół bloków mieszkalnych wielkopłytowych składa się z 

czternastu 5-kondygnacyjnych budynków w kształcie litery L, które tworzą 

półotwarte kwartały, jednego 5-kondygnacyjnego o planie prostokąta oraz czterech 

11-kondygnacyjnych obiektów. 

Część południową osiedla zamyka ulica Wrzosowa.  W części tej znajdują się 

głównie obiekty rekreacyjne i wypoczynkowe oraz Zespół Szkół 
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Ogólnokształcących nr 16, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 32 im. 

Janusza Kusocińskiego, Gimnazjum nr 16 oraz Przedszkola Samorządowe  nr 3 i 39.  

Przy szkole położony jest  Ośrodek sportowy Orlik, w którym spotykają się rodzice z 

dziećmi, nastolatkowie jak i dorośli uprawiający sport (piłka nożna, koszykówka, 

tenis ziemny). W tej części znajdują się również dwa boiska do piłki nożnej, jedno 

boisko do koszykówki i tenisa ziemnego oraz jedno boisko bez konkretnego 

przeznaczenia. Około 12m na północ od Orlika położone są 2 kolejne boiska, które 

ze względu na zły stan techniczny i brak wyposażenia (brak ogrodzenia, brak miejsc 

siedzących) nie jest użytkowane. Dodatkowo na terenie szkoły zlokalizowana jest 

pływalnia „Foka”. Na południe od osiedla położony jest market budowlany 

Castorama, a przy ulicy Szweckiej zlokalizowany jest Kościół pw. Św. Stanisława 

Biskupa Męczennika. 

Wschodnią część osiedla oddziela Aleja ks. Jerzego Popiełuszki, przy której znajdują 

się dwa przystanki autobusowe. Od ulicy Barwinek mamy bezpośredni dojazd po 

bloki nr: 1,3,5,6,7,8,9,42. Znajdziemy tu głównie budynki usługowe, sklepy 

ogólnospożywcze, biura. Zlokalizowana jest tu również siedziba Spółdzielni 

Mieszkaniowej Pionier oraz punkt odbioru przesyłek pocztowych. 

Kolejno idąc na północ od spółdzielni mieści się parking płatny o wielkości około 

2400 m
2
, służący głównie właścicielom pobliskich przedsiębiorstw, dzięki czemu 

samochody nie parkują przy pobliskich blokach mieszkalnych. 

Obok parkingu we wschodnim sąsiedztwie są budynki usługowe: apteka, fryzjer, 

sklepy ogólnospożywcze oraz alkoholowe, sklepy z obuwiem i tanią odzieżą oraz 

ślusarz. 

Dalej na północ położony jest jeden z dwóch przystanków autobusowych, na których 

można skorzystać z transportu miejskiego i pozamiejskiego. 

Środek osiedla to przestrzeń wspólna dla wszystkich mieszkańców, gdzie w 

południowej części zlokalizowany jest zespół szkół, natomiast w północnej znajduje 

się przestrzeń publiczna z wszelkiego rodzaju usługami. Obszar dzielący osiedle na 

dwie części to ogromny niezagospodarowany teren zielony o dużych możliwościach 

przekształceń i rozwoju. W przestrzeni tej znajduje się wzniesienie wysokości 

ok.8m, które w porze zimowej służy jako stok saneczkowy oraz jest miejscem 

spotkań dzieci i ich opiekunów. 
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Duży odsetek w strukturze przestrzennej zajmują tereny dróg wewnętrznych oraz 

parkingów zewnętrznych. Zlokalizowane są one wzdłuż ciągów komunikacyjnych 

oraz wypełniają przestrzenie między budynkami. 

 

Schemat 8 Lokalizacja osiedla barwinek w Kielcach (opracowanie S.Mochocka) 
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Schemat 9 Zagospodarowanie terenu – stan istniejący-osiedle Barwinek (opracowanie 

S.Mochocka) 
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4.4.3 Analiza stanu istniejącego - Barwinek 

URBANISTYKA 

A. Rozwiązania komunikacyjne 

Obszar osiedla położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej 73 i 

powiatowej 764 Alei Księdza Jerzego Popiełuszki, połączonej z ulicą Tarnowską, 

która stanowi główne połączenie osiedla z centrum Kielc.  

Zespół ma dobre powiązania z układem komunikacyjnym Kielc. (schemat 10) 

Najbliżej położone przystanki komunikacji autobusowej zlokalizowane są wzdłuż 

Alei Księdza Jerzego Popiełuszki (4 przystanki), przy ulicy Wrzosowej (1 

przystanek) oraz ulicy Wapiennikowej (2 przystanki). Na południe od osiedla przy 

markecie Castorama zlokalizowana jest pętla autobusowa. (schemat 11) 

Jednocześnie lokalizacja osiedla oraz układ budynków w kształcie  litery L, 

tworzących półotwarte kwartały, zapewnia izolację od uciążliwości miasta, np. 

hałasu. 

W trakcie analizy zaobserwowano brak połączenia osiedla z miastem poprzez system 

ścieżek rowerowych, których brakuje na osiedlu. Problem ten związany jest z 

rozwojem infrastruktury komunikacyjnej całego miasta Kielce, w którym 

obserwowany jest brak spójnego systemu ścieżek rowerowych, umożliwiających 

sprawne przemieszczanie się rowerem do dowolnego punktu w mieście.  Najbliższa 

ścieżka rowerowa  biegnie wzdłuż Alei Księdza Jerzego Popiełuszki. Podobnie 

wygląda sytuacja związana z ciągami pieszymi, których brakuje wewnątrz osiedla, a 

te istniejące są w bardzo złym stanie technicznym i nie mają połączenia z 

atrakcyjnymi punktami w mieście. 

Na obszarze osiedla nie ma zamkniętych garaży. Mieszkańcy mogą parkować 

samochody na wyznaczonych, zewnętrznych miejscach parkingowych oraz na 

płatnym parkingu, z którego, ze względu na konieczność uiszczenia opłaty, 

korzystają głównie osoby przyjeżdżające do pracy. 

Obserwowany niedobór miejsc parkingowych, zlokalizowanych wokół zespołu 

wpłynął na powstawanie placów postojowych we wnętrzach między budynkami, na 

osiedlowych sieciach ulicznych. Zjawisko to powoduje hałas oraz zanieczyszczenie 

powietrza spalinami w przestrzeni, która powinna służyć rekreacji. Dodatkowo 
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stanowi niebezpieczeństwo, w związku z sąsiadującymi z parkingami placami 

zabaw.  

Komunikacja zajmuje znaczną część terenów osiedla (drogi publiczne i wewnętrzne) 

oraz tereny usług komunikacji jak zewnętrzne miejsca postojowe.  Brak dobrze 

zorganizowanej infrastruktury komunikacji w tym m.in. sąsiedztwo parkingów z 

placami zabaw znacząco wpływa na jakość codziennego życia mieszkańców.  

Ciągły wzrost ilości samochodów prowadzi również do coraz częściej 

obserwowanego, parkowania w pobliżu budynków, w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych, kosztem terenów zielonych.  

Dodatkowo bardzo niekorzystne zjawisko zaobserwować można we wnętrzu 

wytworzonym między budynkami 1 i 2, gdzie uprzednio zielona przestrzeń, została 

wyłożona kostką betonową i służy jako ogromny plac parkingowy (tabela 3), nie 

dając możliwości zaproponowania w tym wnętrzu funkcji rekreacyjnej. 

W czasach budowy zespołów wielkopłytowych nie dostrzegano wagi budowania 

ścieżek rowerowych oraz ciągów spacerowych połączonych z miastem. Dodatkowo 

ciągi piesze nie były dostosowywane dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób 

niepełnosprawnych oraz np. matek z dziećmi. Obecnie obserwujemy w tych 

zespołach liczne bariery architektoniczne i urbanistyczne, jak schody terenowe, czy 

wysokie krawężniki, które znacznie utrudniają użytkowanie tych terenów.  

Dodatkowo wiek osiedli wpłynął na obecny stan istniejących ciągów 

komunikacyjnych, zarówno jezdnych jak i pieszych. Są one w bardzo złym stanie 

technicznym. 
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Schemat 10  Osiedle Barwinek – powiązania komunikacji miejskiej z miastem (opracowanie 

S.Mochocka) 



 Rehabilitacja kieleckich osiedli mieszkaniowych z lat 1960-1990 pod kątem współczesnych potrzeb   

120 
 

 

Schemat 11 Osiedle Barwinek – komunikacja w skali miasta (opracowanie S.Mochocka) 
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A. Rozwiązania komunikacyjne 

Lokalizacja w 

mieście – 

dostępność 

komunikacji 

zbiorowej 

-sąsiedztwo z drogą 

krajową i powiatową 

-bliskość przystanków 

komunikacji miejskiej 

-dobre połączenia 

komunikacją miejską 

-bliskość pętli 

autobusowej 

-brak połączeń 

komunikacji rowerowej 

-brak połączeń 

komunikacji pieszej z 

miastem 

-brak tras rowerowych 

wewnątrz osiedla 

-obecność ścieżki 

rowerowej wzdłuż 

sąsiedniej ulicy 

 

Miejsca 

postojowe i 

garaże – ilość, 

lokalizacja 

-za mała ilość miejsc 

postojowych w stosunku 

do ilości mieszkań 

-lokalizacja miejsc w 

sąsiedztwie placów 

zabaw i wejść do 

budynków 

-obecne parkowanie na 

chodnikach, 

krawężnikach  i pasach 

zieleni 

-przestrzeń, która mogła 

spełniać rolę wnętrza 

społecznego adaptowana 

na parking (między 

budynkami 1 i 2) 

-brak garaży 

-brak zieleni wysokiej 

bądź innych rozwiązań 

dających cień nad 

miejscami postojowymi 

-brak miejsc parkowania 

dla rowerów 

- parkingi zlokalizowane 

wzdłuż dróg wokół 

zespołu (zbyt mała ilość) 
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Dostępność 

garaży oraz 

parkingów dla 

wszystkich grup 

społecznych i 

wiekowych. 

 

-lokalizacja miejsc 

postojowych nie zawsze 

jest dostępna dla np. 

wózków inwalidzkich 

poprzez niedostosowanie 

ciągów pieszych 

-ukształtowanie terenu 

na osiedlu nie ma 

znacznych różnic 

wysokości, w związku z 

czym przemieszczanie 

się nie jest znacznie 

utrudnione 

 

Uciążliwości 

komunikacyjne 

- wnętrze osiedla 

uwolnione od ruchu 

tranzytowego/okrężnego 

-lokalizacja osiedla oraz 

układ budynków chroni 

od hałasu płynącego z 

drogi głównej 

-na drogach 

prowadzonych wzdłuż 

osiedla od wschodniej i 

zachodniej strony  

wprowadzony ruch 

uspokojony  

-samochody wjeżdżające 

do wnętrz przy kolejnych 

obiektach powodują 

uciążliwości 

komunikacyjne typu 

hałas 

 

Stan techniczny 

istniejącej 

infrastruktury 

komunikacyjnej 

 

-wewnątrz osiedla 

poprowadzone są 

wyłącznie ciągi piesze 

(dodatkowo będące w 

złym stanie 

technicznym) 

 

Tabela 2 Ocena rozwiązań komunikacyjnych – osiedle Barwinek (fot.S.Mochocka) 

B. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 

W strukturze osiedla dominują obiekty wielorodzinne (średniowysokie). Dodatkowo 

obecne są obiekty usługowe o średniej i niskiej wysokości.  
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Układ urbanistyczny jest czytelny w skali miasta. Wysokość budynków jest 

odpowiednio dostosowana do skali człowieka. Dodatkowo istniejący układ nie 

powoduje zacieniania sąsiadujących ze sobą obiektów. Budynki tworzą półotwarte 

kwartały, które ze względu na dużą niezagospodarowaną powierzchnię nie sprzyjają 

powstawaniu więzi sąsiedzkich. Należy również dodać, że tworzą one idealne 

warunki do podziału na przestrzenie publiczne, półprywatne i społeczne, a co za tym 

idzie powstania kameralnych wnętrz tzw. podwórek, służących lepszej identyfikacji i 

budowaniu więzi wśród mieszkańców.  

Na osiedlu brakuje czytelnego podziału przestrzeni na strefę wejściową, miejsca 

wspólnotowe, parkingi, place zabaw, prywatne ogrody, czy też przestrzenie o 

różnorodnych funkcjach.  

W układzie urbanistycznym osiedla wyróżnić można przestrzeń o dużych walorach 

estetyczno-kompozycyjnych, biegnącą przez osiedle na osi północ-południe. 

Przestrzeń ta jest jednak całkowicie niezagospodarowana. Do jej zalet zaliczyć 

można obecność nowego placu zabaw oraz estetycznej zieleni, którą można 

wykorzystać w trakcie rehabilitacji.  

Na osiedlu obserwowany jest proces starzenia się mieszkańców (dane ze Spółdzielni 

Mieszkaniowej). Natomiast program funkcjonalny osiedla nie jest dostosowany do 

tej grupy wiekowej. Brakuje przestrzeni służącej aktywności biernej czy też czynnej 

dla seniorów, typu kluby i inne miejsca spotkań.  

Analiza wykazała brak zainteresowania osiedlem ludzi w wieku produkcyjnym 

posiadających dzieci. Być może jest to wynikiem braku lub złego rozwiązania 

przestrzeni dla dzieci oraz niedostosowania przestrzeni do potrzeb współczesnego 

użytkownika. 

Obecnie udział grupy produkcyjnej na osiedlu jest odpowiedni. Nie oznacza to 

jednak, że za parę lat grupa ta będąc w wieku poprodukcyjnym nie będzie stanowiła 

większości mieszkańców osiedla.  To natomiast może prowadzić do pogorszenia 

kondycji ekonomicznej mieszkańców. 

Na osiedlu we wnętrzach  między budynkami zlokalizowane są place zabaw, jednak 

ich stan techniczny nie pozwala na korzystanie z nich, a nowy plac zabaw w 

przestrzeni wspólnej nie jest wystarczającym rozwiązaniem, w szczególności dla 
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dzieci małych do 4 roku życia, dla których place zabaw powinny być zlokalizowane 

w niedalekiej odległości od wejść do budynków. 

Dodatkowo obserwuje się brak dostępności terenów osiedlowych dla różnych grup 

wiekowych i społecznych poprzez obecność barier przestrzennych, niedostępność dla 

niepełnosprawnych i osób starszych oraz dla matek z dziećmi w wózkach. 

Zlokalizowane na osiedlu miejsca zdegradowane oraz nieodpowiednie oświetlenie są 

elementami warunkującymi rozwój przestępczości. 

Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że osoby wynajmujące mieszkania to 

głównie osoby młode np. studenci. Wynika to m.in. z atrakcyjnej lokalizacji oraz 

niskiej ceny mieszkań. 

 

 

 

B. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 

Rodzaj wnętrz 

urbanistycznych 

-wysokość i skala 

budynków odpowiednia do 

skali człowieka 

-zachowane odległości 

między kolejnymi 

budynkami 

-duża skala wnętrz między 

kolejnymi budynkami ( 

poprzez 

niezagospodarowanie i dużą 

skalę nie sprzyja 

powstawaniu więzi 

sąsiedzkich) 
 

Możliwości 

przekształceń 

-wnętrza urbanistyczne 

podatne na przekształcenia, 

ze względu na duże 

niezagospodarowane 

zielone przestrzenie 
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Czytelność 

układu 

urbanistycznego 

-brak przestrzeni prywatnej 

typu ogródki  

-brak strefy półprywatnej 

typu przedgródek 

-brak przestrzeni sąsiedzkiej 

(brak odpowiednio 

dostosowanego programu 

funkcjonalnego) 

-brak podziału na 

przestrzenie służące różnym 

grupom wiekowym  

-odznaczająca się w 

przestrzeni osiedla 

przestrzeń mogąca służyć 

jako publiczny ciąg pieszy, 

jednak jest to przestrzeń w 

tym momencie 

niezagospodarowana 

 

 

Podział 

przestrzeni na 

strefy 

- przestrzeń komunikacyjna 

obecna w miejscach, które 

powinny stać się 

przestrzenią sąsiedzką 

-brak dobrego rozwiązania 

strefy wejściowej (bariery 

urbanistyczne) 

-brak przestrzeni izolującej, 

zieleni izolującej 

-brak stref o różnych 

funkcjach dostosowanych 

do potrzeb mieszkańców 

(miejsca wspólnotowe, 

place zabaw, miejsc 

integracji itp.) 

  



 Rehabilitacja kieleckich osiedli mieszkaniowych z lat 1960-1990 pod kątem współczesnych potrzeb   

126 
 

Dostępność 

piesza terenów 

osiedlowych 

-obecność barier 

przestrzennych: nierówna, 

zniszczona posadzka 

-brak ramp w miejscach 

zmiany wysokości 

-brak dostępnej strefy 

wejściowej do budynków 

-brak stref rekreacji 

dostosowanej dla osób 

niepełnosprawnych 

-brak oznaczeń 

dostosowanych dla osób 

niedowidzących 

-szerokości ciągów pieszych 

niedostosowane do osób 

niepełnosprawnych 

 

Bariery 

urbanistyczne 

 

-obecne na osiedlu schody 

terenowe 

-niedostępne dla wszystkich 

wejścia do klatek 

schodowych 

-wysokie krawężniki 

-zły stan techniczny 

nawierzchni 
 

Bezpieczeństwo 

-brak odpowiedniego 

oświetlenia wejść do 

budynków oraz innych stref 

na osiedlu 

-obecność niestrzeżonych 

parkingów, śmietników w 

pobliżu wejść do obiektów 

oraz sklepów z alkoholem, 

które sprzyjają powstawaniu 

miejsc niebezpiecznych 

-brak czytelnego podziału, 

co sprzyja rozwojowi 

przestępczości 

-brak zieleni izolującej 

kolejne strefy osiedla 

-obecność miejsc 

zdegradowanych 

warunkujących rozwój 

przestępczości 
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Ciągi piesze 

-brak bezpiecznych ciągów 

pieszych 

-brak wielofunkcyjnych 

ciągów pieszych 

-brak miejsc do rekreacji dla 

różnych grup wiekowych 

 

Tabela 3 Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych – osiedle Barwinek (fot. 

S.Mochocka) 

Budynki 

wysokie 

 

Budynki 

oświaty 

 

Budynki 

średniowy

sokie 

 

Zespół 

usługowy 

 

 

Tabela 4 Rodzaje zabudowy osiedle Barwinek (fot. S.Mochocka) 
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Schemat 12 Osiedle Barwinek – wysokości budynków (opracowanie S.Mochocka) 

 

C. Rozwiązania estetyczno – kompozycyjne 

Układ kompozycyjny osiedla jest czytelny, nie stwarza większych problemów w 

orientacji w terenie. (schemat 17) 

W układzie urbanistycznym osiedla wyróżnić można zieloną przestrzeń, która 

stanowi oś kompozycyjną, a także punkt orientacyjny. Dodatkowo przestrzeń ta 

stanowi dominantę o pozytywnym charakterze, ze względu na swój czytelny układ 

oraz obecność dużej ilości zieleni.  Przestrzeń ta jest niezagospodarowana i 

zdegradowana, a obecne w niej elementy małej architektury oraz ciągi piesze są 

zniszczone, zieleń wymaga pielęgnacji, a częściowo nadaje się do usunięcia. Po 
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pewnych przekształceniach przestrzeń ta mogłaby służyć, jako zielony publiczny 

ciąg spacerowy. 

Analiza wykazała obecne w przestrzeni osiedla 3 dominanty neutralne (bloki nr 22, 

23, 24), które nie stanowią elementów o szczególnym znaczeniu kompozycyjno-

estetycznym. Są to punkty orientacyjne w przestrzeni osiedla. W przestrzeni nie 

zaobserwowano dominant o negatywnym charakterze. 

Wyróżniono szereg miejsc o ujemnych walorach estetycznych. Są to m. in: 

śmietniki, zniszczone place zabaw, wypełnione przez samochody ciągi piesze. 

W sąsiedztwie osiedla zlokalizowane są punkty przyrodnicze i turystyczne (np. 

Rezerwat Przyrodniczy Wietrznia, Góra Telegraf), zielone place, parki i inne. Jednak 

samo osiedle nie posiada dogodnych połączeń pieszych,  rowerowych czy też 

kołowych z tymi miejscami. Dodatkowo zespół nie posiada połączeń widokowych z 

ciekawymi krajobrazowo terenami sąsiednimi typu pasmo gór. Brakuje odpowiednio 

zaprojektowanej przestrzeni z np. punktami widokowymi. 

Teren osiedla to rozległy biologicznie czynny teren z bogatą różnorodną gatunkową 

zielenią. Część z tej zieleni to rośliny wieloletnie, które ze względu na swoją 

wielkość są cennym elementem w przestrzeni i mogą zostać wykorzystane przy 

pracach rehabilitacyjnych, jednak wymagają one odpowiedniej pielęgnacji. Na 

osiedlu obecna jest również zieleń zdegradowana, którą należałoby usunąć. 

Na osiedlu brakuje podziału przestrzeni na prywatną, półprywatną i publiczną. 

Obserwowany jest brak przestrzeni prywatnej typu ogrody w parterach, bezpiecznej, 

zielonej i dostępnej strefy wejściowej, czy wielofunkcyjnej przestrzeni sąsiedzkiej, 

służącej tworzeniu więzi społecznych.  

Analiza wykazała brak zieleni spełniającej różnorodne funkcje, jak zieleń izolująca 

od uciążliwości miasta, zieleń oddzielająca od siebie kolejne strefy, czy też zieleń 

izolująca przy klatkach schodowych lub zieleń wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 

Zdecydowana większość zieleni wysokiej nosi wszelkie znamiona przypadkowości. 

Stan techniczny przestrzeni urbanistycznej osiedla pozostawia wiele do życzenia. 

Obecne elementy małej architektury są w większości zniszczone. Zaobserwować 

można zniszczone elementy placów zabaw, ławki, oświetlenie, kosze na śmieci, czy 

też śmietniki. Dodatkowo na osiedlu nie ma elementów wodnych, które wpływają na 

odbiór estetyczny. W zespole nie występują naturalne ani sztuczne zbiorniki z wodą. 
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Ważną rolę w tworzeniu tożsamości miejsca odgrywają przestrzenie interakcji 

międzyludzkich. W zespole wyróżniono miejsca wypoczynku, place zabaw oraz 

budynki oświatowe i obiekty sportowe. 

 

 

Schemat 13 Analiza kompozycyjna - osiedle Barwinek (opracowanie S.Mochocka) 
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C. Rozwiązania estetyczno-kompozycyjne 

Usytuowanie 

osiedla w 

kontekście 

-brak połączeń spacerowych z 

terenami krajobrazowymi 

 typu Rezerwat Przyrody 

Wietrznia, Góra Telegraf 

-brak połączeń widokowych, 

otarć widokowych na 

 sąsiadujący krajobraz  

 

Kształtowanie 

zieleni 

-brak ogródków przydomowych 

-obecność ciągów pieszych, 

jednak są to ciągi zniszczone, 

niewyposażone w odpowiednie 

funkcje 

-brak zielonej przestrzeni 

sąsiedzkiej służącej rekreacji 

-brak zieleni izolującej, 

ograniczającej tereny o różnych 

funkcjach 

-brak zieleni wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych, eliminującej 

uciążliwości oraz dającej cień na 

miejsca postojowe 

-duże powierzchnie terenu 

biologicznie czynnego 

-obecność wieloletniej 

różnorodnej gatunkowo zieleni, 

którą można zachować w 

projekcie rehabilitacji 

 

 

 

 

Rozwiązanie 

parteru 

budynku od 

strony 

ogrodowej 

 

-brak ogrodu w parterze 

-obecne w parterze balkony 

-możliwość wprowadzenia 

ogrodu, zewnętrznego tarasu 
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Rozwiązanie 

parteru 

budynku od 

strony 

wejściowej 

 

- brak oznaczeń budynków 

-bariery urbanistyczne 

-brak elementów 

charakterystycznych 

-brak tzw. przedgródka 

-zaniedbana zieleń 

-parkingi przy klatkach 

schodowych 

-wejście do budynku jest 

miejscem niebezpiecznym  

Stan techniczny 

przestrzeni 

-zniszczone elementy małej 

architektury typu ławki 

- zniszczone śmietniki, kosze na 

śmieci 

-stare oraz zniszczone 

oświetlenie 

- krzywe, popękane, zniszczone 

posadzki 

-zdegradowane place zabaw  

-brak urządzonych boisk 

sportowych, zniszczone 

elementy boisk 

 

Grodzenie 

osiedla 

 

-ogrodzony budynek na terenie 

osiedla 

-wprowadzanie barier 

-nieestetyczny element w 

przestrzeni 

 

Elementy małej 

architektury 

-brak rzeźb 

- brak zbiorników wodnych 

-brak detalu architektonicznego 

-brak elementów małej 

architektury służących różnym 

formom spędzania czasu 

-zły stan techniczny istniejących 

elementów małej architektury 
 

Rozwiązania 

wodne 

-brak zbiorników wodnych 

-brak fontann 

-brak małej architektury zawierającej elementy wodne 
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Przestrzeń 

biegnąca przez 

środek osiedla 

 

-przestrzeń nie posiada 

elementów, które 

przyciągnęłyby 

użytkowników 

-zaniedbany ciąg spacerowy 

-brak elementów małej 

architektury 

-brak wprowadzonych 

funkcji (możliwości 

spędzania w przestrzeni 

czasu)  

Przestrzeń 

sąsiedzka 

między 

budynkami 

 

-ogromne 

niezagospodarowane 

przestrzenie 

-zaniedbana zieleń 

-zły stan elementów placu 

zabaw dla dzieci 

-brak miejsc do rekreacji dla 

różnych grup wiekowych 

-obecność parkingów 

 

Place zabaw w 

przestrzeniach 

między 

budynkami 

 

-zły stan techniczny 

-z większości elementów nie 

da się korzystać 

 

Lokalizacja 

śmietników 

wewnątrz 

osiedla 

 

-lokalizacja śmietników w 

przestrzeni sąsiedzkiej, w 

niedalekiej odległości od 

wejść do budynków 

-nieestetyczna architektura 

obiektów śmietnikowych 

 

Tabela 5 Ocena rozwiązań estetyczno-kompozycyjnych – osiedle Barwinek (fot. S.Mochocka) 
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D. Rozwiązania programowe 

W ramach analizy dokonano sprawdzenia dostępności funkcji usługowych osiedla 

oraz wybranych obiektów aktywności. 

Osiedle wyposażone jest w podstawowe usługi: obiekty oświaty, szkoły 

podstawowe, gimnazjum, służbę zdrowia, bank, sklepy ogólnospożywcze, piekarnie, 

obiekty administracji, gastronomii itp. 

Na północy osiedla zlokalizowany jest zespół usługowy. Jest on mocno zaniedbany. 

Charakteryzuje go nieestetyczna architektura pozostająca w złym stanie 

technicznym. W zespole zlokalizowane są sklepy z różnorodnym asortymentem, 

bank, piekarnia, pralnia, poczta, fryzjer, sklep odzieżowy i inne. Zespół usługowy 

daje duże możliwości rozwoju. Jest w nim zawarty pewien potencjał centrotwórczy, 

na który warto zwrócić uwagę.  

W związku z powyższym wydaje się być zasadne przeprowadzenie przekształceń 

przestrzeni centralnej osiedla na ciąg spacerowy, łączący północną oraz południową 

część zespołu.  

Dodatkowo obiekty usługowe zlokalizowane są wzdłuż wschodniej granicy zespołu, 

równolegle do Alei Księdza Jerzego Popiełuszki. Znajdziemy tam kilka sklepów 

spożywczych, aptekę, gabinet okulistyczny, budynek spółdzielni mieszkaniowej, 

zakład fryzjerski, sklep elektroniczny, niepubliczną przychodnię zdrowia, sklep 

odzieżowy oraz kwiaciarnia. Na południu zespołu wzdłuż ulicy Wrzosowej 

zlokalizowane są pływalnia FOKA, sklep z rękodziełem, LEWIATAN, Auto serwis, 

sklep z zaopatrzeniem stomatologicznym oraz przychodnia.  

Analiza wykazała dobrą lokalizację obecnych wokół osiedla usług. Jednak budynki, 

w których są one zlokalizowane wymagają remontu bądź całkowitej przebudowy. 

Według analizy istnieją znaczne braki funkcji gastronomicznej (restauracje, 

kawiarnie) dla tej wielkości zespołu. Stwierdzono znaczny niedobór funkcji 

kulturalnej zwłaszcza dla grup wiekowych: młodzież, studenci, młode małżeństwa, 

osoby w wieku dojrzałym. Stwierdzono obecność niewielu miejsc spełniających 

kryteria obiektu o charakterze kulturalnym. Są to: klub młodzieżowy „Na 

Barwinku”, Ośrodek sportowy Orlik i Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr8.  

W ramach analizy określono istniejącą infrastrukturę służącą aktywności 

mieszkańców. 
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Na osiedlu brakuje miejsc rekreacji dostosowanych dla różnych grup wiekowych i 

społecznych oraz zmieniających się potrzeb użytkowników: tereny zabaw dla dzieci, 

miejsca spotkań młodzieży, miejsca do aktywnego spędzania czasu, terenów 

służących rekreacji i odpoczynku dla osób starszych. 

Stwierdzono obecność dwóch placów zabaw dla dzieci w przestrzeni biegnącej przez 

środek osiedla przeznaczonych dla starszych i młodszych dzieci. We wnętrzach 

między budynkami zlokalizowane są elementy placów zabaw, piaskownice, 

huśtawki, jednak są one w bardzo złym stanie technicznym.  Na terenie szkoły 

zlokalizowane jest  boisko sportowe. Drugie boisko w przestrzeni osiedla jest w złym 

stanie technicznym (nie jest użytkowane zgodnie z przeznaczeniem). 

Zauważono brak zainteresowania osiedlem wśród młodzieży. Decyduje o tym 

ograniczona dostępność do usług zwłaszcza ponadpodstawowych adresowanych do 

mieszkańców będących w wieku studenckim (kluby, kawiarnie, obiekty sportowe), 

czy też centrów młodzieżowych. Na terenie osiedli brakuje także obiektów 

kulturalno-rozrywkowych oraz punktów aktywności społecznej. Z uwagi na niepełną 

dostępność boiska przyszkolnego stwierdza się niedobór ogólnodostępnych obiektów 

sportowych. 

Na terenie osiedla jest wystarczająca ilość przedszkoli, szkół podstawowych i ponad 

podstawowych.   

Jeśli chodzi o możliwość wypoczynku biernego, w obecnej chwili na osiedlu obecne 

są: 

- znaczna liczba ławek zlokalizowana dość równomiernie we wszystkich częściach 

osiedla (zły stan techniczny) 

- dość duża ilość ciągów spacerowych (zły stan techniczny). 

W związku z powyższym można przyjąć, że infrastruktura służąca wypoczynkowi 

biernemu na osiedlu istnieje, jednak wymaga rehabilitacji, naprawy oraz rozwinięcia 

funkcjonalnego. Wskazane jest doinwestowanie istniejących ciągów spacerowych, 

m.in. uzupełnienie w  oświetlenie, oraz dostosowanie ich do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, zwłaszcza w okolicach znacznej zmiany wysokości. 

Jeśli chodzi o możliwość wypoczynku aktywnego osiedle w obecnej chwili 

dysponuje następującą infrastrukturą: 

- przyszkolne boisko wielofunkcyjne 
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- zaniedbane boisko w przestrzeni wspólnej 

-  zaniedbane place zabaw w kolejnych wnętrzach między budynkami, 

- nowy plac zabaw w przestrzeni centralnej oraz plac zabaw  na terenie osiedla (nie 

dostępny dla wszystkich), 

-piaskownice 

-skarpa (stok saneczkowy) w centralnej przestrzeni wspólnej. 

 

Schemat 14 Lokalizacja usług - osiedle Barwinek (opracowanie S.Mochocka) 

 

D. Rozwiązania programowe 

Wyposażenie 

w obiekty 

towarzyszące 

-na terenie osiedla 

zlokalizowane jest 

przedszkole (wymaga 

przebudowy/rozbudowy

) 

-na terenie osiedla 

zlokalizowana jest 

szkoła (wymaga 

przebudowy/ 

rozbudowy) 
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-na terenie osiedla 

zlokalizowany jest 

zespół usługowy 

(częściowo nowe 

obiekty, w większości 

budki i mocno 

zdegradowane stare 

obiekty kwalifikujące 

się do wyburzenia bądź 

do przebudowy). W 

zespole tym 

znajdziemy: bank, 

sklepy, piekarnię, 

pizzerię, pralnię. 

 

Dostosowani

e do różnych 

grup 

wiekowych 

-brak dostosowania 

przestrzeni do rekreacji 

dla różnych grup 

wiekowych 

-brak przestrzeni dla 

młodzieży (do biernego 

i czynnego spędzania 

czasu) 

-brak miejsc dla osób 

starszych 

-brak miejsc dla matek z 

dziećmi 

-brak odpowiedniej 

ilości i dobrze 

zlokalizowanych placów 

zabaw 

 

Obiekty 

rekreacji 

-brak klubów 

osiedlowych (obecny 

jeden klub o małej ilości 

oferowanych zajęć, 

niedogodna lokalizacja i 

jego rozwiązania 

funkcjonalne) 

-brak kawiarni 

-brak ośrodków 

młodzieżowych 
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Boisko 

sportowe 

 

 

-boisko należące do 

szkoły 

-mało rozwinięty 

program funkcjonalny 

przestrzeni sportowej 

 

Plac zabaw w 

przestrzeni 

publicznej 

 

-nowy plac zabaw 

-duża ilość elementów 

do zabawy 

-lokalizacja w 

przestrzeni biegnącej 

przez środek osiedla ( 

zła lokalizacja dla 

młodszych dzieci) 

-daleka odległość od 

przestrzeni sąsiedzkich  

Tabela 6 Ocena rozwiązań programowych –osiedle Barwinek  (fot.S.Mochocka) 

 

E. Rozwiązania ekologiczne i energooszczędne 

Osiedle Barwinek posiada dobrą lokalizację w mieście i dogodne połączenie z 

miastem komunikacją miejską. Mimo tego mieszkańcy osiedla nie korzystają chętnie 

z tego rodzaju transportu. Jest to ogólny problem obserwowany nie tylko na tym 

osiedlu, ale w całych Kielcach. Na terenie osiedla brakuje możliwości stosowania 

alternatywnych rodzajów transportu typu rower z powodu braku ścieżek rowerowych 

oraz mało rozwiniętej komunikacji rowerowej w mieście. 

Na osiedlu brakuje rozwiązań służących ograniczeniu powstawania odpadów 

trwałych (ponowne użycie oraz utylizacja). Jedynym działaniem wprowadzonym do 

tej pory jest zastosowanie koszy do segregacji w wyniku obecnego wymogu 

obowiązującego w Polsce. 

Na osiedlu nie ma systemów pozwalających na zbieranie i ponowne użycie wód 

opadowych, dodatkowo zespół nie jest samowystarczalny energetycznie, nie posiada 

systemów pozwalających oszczędzać energię i wykorzystujących odnawialne źródła 

energii. 
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E. Rozwiązania ekologiczne 

Transport 

-osiedle ma dobrą lokalizację w mieście i dogodne połączenie 

komunikacją miejską z miastem 

-redukcja transportu indywidualnego na rzecz komunikacji 

zbiorowej wymaga zmiany świadomości jej zalet w 

społeczeństwie oraz wprowadzenia profitów wynikających z 

korzystania z tego typu transportu 

Ograniczanie odpadów trwałych 

-brak rozwiązań służących utylizacji bądź powtórnemu użyciu 

odpadów trwałych 

- jedynym obserwowanym działaniem jest wprowadzenie koszy 

do 

segregacji śmieci 

Zbieranie wód opadowych -brak rozwiązań służących zbieraniu wód opadowych 

Samowystarczalność 

energetyczna zespołu 

-brak rozwiązań służących samowystarczalności zespołu 

mieszkaniowego 

Tabela 7 Ocena rozwiązań ekologicznych – osiedle Barwinek (opracowanie S.Mochocka) 

 

ARCHITEKTURA 

F. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 

Okres eksploatacji budynków wynosi ok 40 lat. Wbrew obiegowym opiniom nie 

zaobserwowano w nich zjawisk budzących obawy o ich techniczną żywotność, a 

konstrukcja obiektów jest odpowiednio zabezpieczona. 

Problemy techniczne obiektów wielkopłytowych: 

-w obiektach wielkopłytowych, ze względu na ich wiek, mieszkańcy często 

podejmują działania dotyczące przerabiania instalacji gazowych bez sprawdzenia ich 

szczelności, co może być przyczyną ulatniania się gazu, 

-w budynkach tego typu stosowane są podgrzewacze gazowe zlokalizowane w 

każdym mieszkaniu, w związku z czym konieczne było wprowadzenie kominów 

zbiorczych, które to szczególnie w wysokich budynkach stanowią niebezpieczeństwo 

zatrucia gazem, 

- dużym problemem w obiektach wielkopłytowych jest utrzymanie odpowiedniej 

wilgotności w mieszkaniach oraz ryzyko zatrucia czadem,  w związku z wymianą 

okien na plastikowe, które powodują nadmierne uszczelnienie mieszkań, 

- zanik warstwy ocieplającej lub zmiana jej struktury, powoduje zwiększenie 

współczynnika przenikania ciepła k, dodatkowo brak ocieplenia budynków 

powoduje korozję ścian, 
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- w obiektach z wielkiej płyty stosowano w mieszkaniach zabezpieczenia 10A, aby 

umożliwić korzystanie ze sprzętu RTV i AGD mieszkańcy wymieniają je na 16A,  

co stanowi ryzyko porażenia prądem. 

Termomodernizacji zostało poddane 7 obiektów z wielkiej płyty (Schemat 18, 

Tab.11). Trwają prace związane z ociepleniem kolejnych obiektów.  

Budynki nie są dostępne dla wszystkich grup wiekowych oraz społecznych. Analiza 

wykazała brak wind, brak pochylni przy wejściach, wąskie korytarze, mieszkania 

rozwiązane jako układ wydzielonych osobnych pomieszczeń, brak mieszkań o 

przestrzeni otwartej, która jest łatwiejsza w użytkowaniu np. dla osób 

niepełnosprawnych. Do drzwi wejściowych do każdego obiektu prowadzą schody 

często wyposażone w zjazd, który nie spełnia wymogów pochylni dla 

niepełnosprawnych pod względem nachylenia oraz wyposażenia.  Większość 

pięciokondygnacyjnych budynków nie jest wyposażona w windy, natomiast dźwigi 

osobowe obecne w jedenastokondygnacyjnych wieżowcach są zużyte oraz wymagają 

wymiany. 

Wnętrza obiektów nie posiadają powiązania z zewnętrzem. Mieszkania wyposażone 

są w niewielkie balkony, które są niefunkcjonalne. Mieszkańcy najczęściej 

wykorzystują je do suszenia ubrań. Natomiast mieszkania w parterach nie posiadają 

tarasów i ogrodów, mimo że istnieją warunki, aby stworzyć tego typu prywatną 

przestrzeń. Relacjom mieszkania z zewnętrzem nie sprzyjają również niewielkie 

okna, uniemożliwiające kontakt wzrokowy z otoczeniem. 

Same budynki posiadają monotonną architekturę, brak detalu architektonicznego, 

czy też zagospodarowania dachów. 

 

F. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 

Stan 

techniczny 

-zabezpieczona konstrukcja 

budynków 

-budynki częściowo zostały 

poddane termomodernizacji 

- nie zaobserwowano w obiektach 

zjawisk budzących obawy o ich 

techniczną żywotność  

-brak wyposażenia w windy 
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Powiązanie z 

zewnętrzem 

-małe balkony 

-brak ogródków przydomowych 

-brak zagospodarowania dachów 

obiektów, na np. przestrzenie 

publiczne, będące zarazem 

punktami widokowymi 

 

Rozwiązanie 

strefy 

wejściowej 

-brak „przedgródka” 

-brak odpowiednio 

zaprojektowanej zieleni 

warunkującej bezpieczeństwo 

-brak wyposażenia w rampy, czy 

windy 

-brak odpowiedniego oświetlenia 

-brak odpowiedniego 

oznakowania 

 

Dostępność 

-brak wind 

-brak rampy przy wejściu 

-wąskie korytarze 

 

Tabela 8 Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych- osiedle Barwinek (fot.S.Mochocka) 
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Schemat 15 Budynki objęte termomodernizacją na osiedlu Barwinek (opracowanie 

S.Mochocka) 

Przykładowe termomodernizacje budynków-stan obecny 

Lp. Adres 
Przeprowadzona termomodernizacja 20 cm  

Fotografia 

1 ul. Barwinek 1 
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2 ul. Barwinek 2 

 

3 ul. Barwinek 10 

 

Tabela 9 Budynki objęte termomodernizacją - osiedle Barwinek (fot.S.Mochocka) 

 

G. Rozwiązania estetyczno – kompozycyjne 

Negatywnym elementem zaobserwowanym na osiedlu jest typizacja rozwiązań 

architektonicznych. Istniejące bloki mieszkalne nie posiadają indywidualnych 

walorów estetycznych.  

Budynki na osiedlu Barwinek posiadają mało estetyczną formę. Ich architektura jest 

monotonna. Zauważalna jest powtarzalność elewacji. Brakuje nowoczesnych 

rozwiązań wpływających na pozytywny odbiór obiektów, jak zastosowanie 

nowoczesnych materiałów, chociażby obudów elewacji bądź zieleni w elewacjach w 

formie luźnej np. na konstrukcji, czy też w specjalnych donicach. Kolejnym 

negatywnym elementem jest brak zagospodarowania dachów budynków, które przy 

użyciu współczesnej technologii mogłyby stać się ciekawą przestrzenią. Ostatnim 

zaobserwowanym aspektem jest brak precyzyjnie rozwiązanego nowoczesnego 

detalu typu: balustrady, poręcze czy schody. Natomiast istniejące obecnie posadzki i 

ściany w budynkach są zniszczone i wymagają gruntownego remontu. 
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G. Rozwiązania estetyczno-kompozycyjne 

Forma i elewacja 

budynku 

-brak zastosowania 

nowoczesnych materiałów 

- część budynków poddana 

termomodernizacji, nowe 

elewacje budynków nie tworzą 

spójnej kompozycji osiedla, nie 

wpisują się w kontekst 

-brak zieleni w elewacjach 

-brak nowoczesnego detalu w 

elewacjach 

-brak wykorzystania dachu 

budynku 

-monotonna architektura 

-powtarzalność elewacji 

 

Detal 

architektoniczny 

-nieciekawe rozwiązania 

materiału i formy balustrady, 

poręczy, schodów 

 

Tabela 10 Ocena rozwiązań estetyczno-kompozycyjnych –osiedle Barwinek (fot. 

S.Mochocka) 

 

H. Rozwiązania programowe 

Na podstawie rzutów  budynku nr 3 przeanalizowano rozkład funkcjonalny 

powtarzalnych typów mieszkań zlokalizowanych na terenie osiedla Barwinek. W 

budynku tym zlokalizowane są 4 typy mieszkań. 

Poniższy schemat prezentuje fragment rzutu funkcjonalnego parteru budynku nr 3. 

Rozróżnić można na nim 4 rodzaje mieszkań:  
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NAZWA 

POWIERZCHNIA 
POMIESZCZENIA SCHEMAT 

M2  

33,35 m
2
 

 1 pokój 

 Łazienka 

 Kuchnia z 

oknem 

 

M3 

49,17 m
2
 

 3 pokoje 

 Łazienka 

 Kuchnia z 

oknem 

 

M4 

59,32 m
2
 

 3 pokoje 

 Łazienka 

 Kuchnia z 

oknem 
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M5 

70,64 m
2
 

 3 pokoje 

 Łazienka 

 Kuchnia z 

oknem 

 

Schemat 16 Przykładowe układy funkcjonalne mieszkań, budynek nr 3, osiedle Barwinek 

(opracowanie S.Mochocka)  

Schemat 17 Fragment układu funkcjonalnego mieszkań na osiedlu Barwinek w Kielcach 

(opracowanie S.Mochocka) 

Mieszkania rozplanowane są jako przestrzenie zamknięte. Brakuje w nich 

powiązania wnętrza z zewnętrzem. Rozwiązania funkcjonalne mieszkań nie są 

dostosowane do współczesnych potrzeb użytkowników. Analiza wykazała plus, 

jakim jest obecność kuchni z oknem oraz minus, jakim są małe niefunkcjonalne 

łazienki.  
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Na osiedlu Barwinek obecne są różne typy mieszkań, od 1 do 3-pokojowych. 

Analiza wykazała możliwości przebudowania ścianek wewnętrznych w taki sposób, 

aby stworzyć otwarte, bardziej nowoczesne układy mieszkań. 

Bardzo negatywnym elementem budynków jest obecność zaniedbanych małych 

balkonów o nieciekawych balustradach oraz zaniedbanych klatek schodowych o 

niewłaściwych parametrach wielkościowych. 

H. Rozwiązania programowe 

Rozwiązania 

funkcjonalne 

mieszkań 

-wąski przedpokój 

-małe łazienki (źle rozwiązane 

funkcjonalnie, nie zachowane są 

odpowiednie odległości) 

-brak otwartej przestrzeni salonu, 

kuchni i jadalni 

-małe balkony 

-korytarze ogólnodostępne o 

niewłaściwych parametrach 

 
Tabela 11 Ocena rozwiązań programowych – osiedle Barwinek (opracowanie S.Mochocka) 

 

I. Rozwiązania ekologiczne oraz ekonomiczne 

Problem poprawy energooszczędności na osiedlu prefabrykowanym napotyka na 

liczne bariery, w tym: wielkość zespołów mieszkaniowych, kubaturę obiektów, 

nieenergooszczędne i nie ekologiczne materiały budowlane, których użyto do 

budowy, zły stan techniczny budynków (wiek budynków), czy też czynnik 

ekonomiczny. Spółdzielnie mieszkaniowe nie jest stać na finansowanie drogich 

rozwiązań. Dodatkowo podczas planowania tego typu przekształceń, pojawiają się 

obawy, co do inwestycji w technologie odnawialne, wpływające na uzależnienie się 

od słonecznej pogody, która w polskim klimacie nie sprzyja pozyskiwaniu energii 

słonecznej. 

Te czynniki między innymi wpłynęły na brak zastosowania w budynkach rozwiązań 

energooszczędnych, poza termomodernizacją. 
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Budynki na osiedlu Barwinek są dobrze usytuowane względem stron świata. Strefa 

dzienna w mieszkaniach zlokalizowana jest od stron południowej i zachodniej, 

jednak otwory okienne nie są wystarczająco duże, a stolarka okienna jest w złym 

stanie technicznym. Często nieszczelne okna wymieniane są na nowe plastikowe, co 

z kolei jest przyczyną braku odpowiedniej wentylacji pomieszczeń.  

Dodatkowo: 

 w obiektach nie są stosowane alternatywne źródła energii. 

 w budynkach nie ma zastosowanych technologii wspierających oszczędność 

wody oraz umożliwiających jej odzysk, 

 w budynkach nie ma zastosowanych możliwości technologicznych 

pozyskujących oraz wykorzystujących energię odnawialną (pompy ciepła, 

rekuperatory, kotły grzewcze, termo kominki, systemy ogrzewania i chłodzenia 

powierzchniowego itp.). 

 

I. Rozwiązania ekologiczne i ekonomiczne 

Energia wbudowana 
-technologia wielkiej płyty nie wykorzystywała materiałów o 

małej energii wbudowanej 

Alternatywne źródła energii 

-brak pomp ciepła 

-brak kolektorów 

-brak systemów ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego 

-brak termo kominków itp. 

Oszczędność wody 

-brak technologii pozwalających na oszczędność wody 

-brak technologii służących gromadzeniu i ponownemu użyciu 

wody 

Samowystarczalność 

energetyczna 
-brak 

Tabela 12 Ocena rozwiązań ekologiczno-ekonomicznych – osiedle Barwinek (opracowanie 

S.Mochocka) 

 

4.4.4 Zestawienie wyników badań 

Powyżej przeprowadzono szczegółową analizę osiedla Barwinek. Pozwoliło to na 

dokonanie oceny stanu środowiska mieszkaniowego oraz warunków życia ludzi. 

Ocenę przeprowadzono według przyjętych kryteriów, sformułowanych na podstawie 

zasad zrównoważonego rozwoju oraz zasady 6E. Wyniki oceny przedstawiono w 

poniższych tabelach. 

OSIEDLE BARWINEK 

 KRYTERIA URBANISTYCZNE 
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Symbol 

kryterium 

Nazwa kryterium 

 

Ocena spełnia/nie spełnia/ 

częściowo spełnia 

 

 

 

A. Rozwiązania komunikacyjne 

 A1 ilość miejsc postojowych +/- 

A2 lokalizacja parkingów i garaży 

 

- 

A3 dostępność garaży oraz parkingów +/- 

A4 obecność tras rowerowych - 

A5 brak uciążliwości komunikacyjnych +/- 

A6 połączenia komunikacyjne z istniejącą infrastrukturą 

 

+/- 

A7 lokalizacja w mieście zapewniająca dobre połączenia komunikacyjne z miastem + 

A8 stan techniczny istniejące j infrastruktury komunikacyjnej - 

A9 bliska odległość osiedla od przystanków komunikacji miejskiej + 

B. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 

 B1 skala wnętrz urbanistycznych +/- 

B2 możliwości przekształceń + 

B3 czytelność układu urbanistycznego + 

B4 podział przestrzeni na strefy - 

B5 rozwiązania poszczególnych stref - 

B6 dostępność piesza terenów osiedlowych +/- 

B7 bezpieczeństwo w osiedlu +/- 

C. Rozwiązania estetyczno-kompozycyjne 

 C1 osiedle w kontekście środowiska naturalnego +/- 

C2 kształtowanie zieleni +/- 

C3 ilość terenu biologicznie czynnego + 

C4 ochrona różnorodności gatunkowej - 

C5 rozwiązania wodne - 

C6 stan techniczny przestrzeni urbanistycznej - 

C7 elementy małej architektury - 

C8 kształtowanie przestrzeni zgodne z zasadami kompozycji +/- 

D. Rozwiązania programowe 

 D1 wyposażenie osiedla w usługi +/- 

D2 
dostosowanie miejsc rekreacji dla różnych grup wiekowych i społecznych oraz 

zmieniających się potrzeb użytkowników 

- 

D3 uzupełnienie przestrzeni osiedla w obiekty dodatkowe - 

E. Rozwiązania ekologiczne 

 
E1 

redukcja transportu indywidualnego na rzecz komunikacji zbiorowej oraz tras 

rowerowych 

- 

E2 ponowne użycie oraz utylizacja odpadów - 

E3 zbieranie wód opadowych - 

E4 samowystarczalność zespołu mieszkaniowego - 

 

 

 

 

KRYTERIA ARCHITEKTONICZNE 
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Symbol Nazwa kryterium 

Ocena Spełnia/nie 

spełnia/ częściowo 

spełnia 

 

 

Spełnia/nie spełnia/ 

częściowo spełnia 

 

F. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 

 F1 stan techniczny budynków 

 

+/- 

F2 powiazania wnętrza z zewnętrzem budynku +/- 

F3 zaakcentowane oraz czytelne rozwiązania stref  wejściowych 

 

- 

F4 dostępność budynków - 

G. Rozwiązania estetyczno – kompozycyjne 

G1 forma i elewacja budynków - 

G2 zagospodarowanie dachów - 

G3 detal architektoniczny - 

H. Rozwiązania programowe 

 
H1 

dostosowanie funkcji obiektów do zmieniających się potrzeb 

użytkowników 

- 

H2 rozwiązania funkcjonalne mieszkań +/- 

I. Rozwiązania ekologiczne oraz ekonomiczne 

 I1 stosowanie materiałów ekologicznych - 

I2 stosowanie alternatywnych źródeł energii - 

I3 
stosowanie technologii wspierających oszczędność wody oraz umożliwiających jej 

odzysk 

- 

I4 samowystarczalność energetyczna - 

Wynik nie spełnia/potrzeba 

 modernizacji 

 

 

spełnia/brak 

potrzeby 

modernizacji 

 

Ocena: 

+ spełnia   +/- częściowo spełnia   - nie spełnia   0 brak informacji 

OCENA ILOŚĆ WYNIKÓW 

Spełnia 4 

Nie spełnia 26 

Częściowo spełnia 14 

WYNIK: nie spełnia bądź częściowo spełnia 

 

 

4.5 Osiedle Pod Dalnią i Ślichowice I i II 

4.5.1 Zarys historyczny – Spółdzielnia Domator 

Nazwa Ślichowice pochodzi od znajdującej się w pobliżu góry Ślichowicy (widać z 

niej panoramę miasta). Określenie Ślichowica po raz pierwszy pojawiło się w 

dokumentach w 1818 roku.  Obszar, na którym znajduje się obecnie osiedle należy 

do Kielc od 1930 roku.
131
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 https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alichowice_(Kielce) (dostęp: 21.02.2019) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kielce
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” została utworzona 1986 roku. Do czasu 

budowy należących do niej osiedli, zachodnią granicę Kielc stanowiło osiedle 

kilkudziesięciu domów wraz z zespołem szpitali i wzgórzem Karczówka. 

Na początku lat osiemdziesiątych przystąpiono do sporządzania szczegółowych  

projektów osiedli, należących do Spółdzielni „Domator”. Prace zlecono Zakładowi 

Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” w Kielcach. Pierwszym 

realizowanym osiedlem, było osiedle „Pod Dalnią”, nad którym prace rozpoczęto w 

1988 r. Osiedle zostało zaprojektowane wraz z całą niezbędną infrastrukturą. 

Zlokalizowano na nim szkołę, przedszkole, pawilony handlowe oraz drogi 

dojazdowe.  Jednocześnie wraz z budową osiedla „Pod Dalnią” rozpoczęto budowę 

kolejnego osiedla pod nazwą „Ślichowice I”, którego inwestorem również była S.M. 

„Domator”. Pierwszy budynek na tym osiedlu oddany został do użytku w 1989 roku. 

Budowa osiedla „Pod Dalnią” została zakończona w 1990 r. Wybudowano 762 

mieszkania. Dwa lata później ostatecznie została oddana do użytku Szkoła 

Podstawowa nr 34. Jednocześnie nadal realizowano budowę osiedla „Ślichowice I”, 

które ostatecznie zakończono w 1992 roku oraz rozpoczęto budowę „Ślichowic II”, 

na którym zlokalizowane są ostatnie obiekty z wielkiej płyty oddane w 1996 roku.
132

 

4.5.2 Lokalizacja-położenie obszaru – podstawowe parametry  

Przedmiotem analiz są nieruchomości położone na osiedlach Ślichowice I i II oraz 

Pod Dalnią. Osiedla zlokalizowane są  na zachodnim obrzeżu miasta Kielce, ok. 4 

km od Rynku Głównego. (schemat 18) Zespół Ślichowice zlokalizowany jest między 

ulicami Malików oraz Aleją Szajanowicza-Iwanowa natomiast osiedle Pod Dalnią 

między Grunwaldzką i Nauszewicza. Na wysokości Ślichowic znajduje się stacja 

kolejowa Kielce Ślichowice (dawniej Kielce Czarnów) leżąca na linii Kielce-

Fosowskie. Ślichowice od zachodu sąsiadują z dzielnicą domków jednorodzinnych 

Malików, od północy granicę stanowi duży węzeł kolejowy Kielce Herbskie, a za 

nim osiedle Niewachlów Pierwszy, natomiast od wschodu osiedle Pod Dalnią, 

którego z kolei wschodnią granicę stanowi osiedle Czarnów. 
 

W niewielkiej odległości na północ od badanych zespołów zlokalizowany jest 

Rezerwat Skalny Ślichowice oraz na południe Rezerwat Krajobrazowy Karczówka 

                                                           
132

 Materiały udostępnione przez Administrację Osiedla Ślichowice II 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kielce_%C5%9Alichowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kielce
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oraz Klasztor na Karczówce. Na południu zespołu Ślichowice położone jest 

wybudowane w 2006 roku centrum handlowe Pasaż Świętokrzyski.  

Wszystkie zabudowania leżą na stokach wzniesienia, na wysokości od ok. 278 do ok. 

301 m n.p.m. 

 

Zagospodarowanie terenu (schemat 19) 

Osiedle złożone jest głównie z bloków mieszkalnych. Brak jest tutaj zakładów pracy 

czy siedzib większych firm.   

Dominującą funkcją na osiedlu jest zabudowa wielorodzinna. Zespół bloków 

mieszkalnych wielkopłytowych składa się głównie z obiektów 5-kondygnacyjnych w 

kształcie półotwartych nieregularnych kwartałów oraz kilku 11-kondygnacyjnych 

wieżowców. 

Część południową osiedla zamyka Aleja Jerzego Szajanowicza –Iwanowa.  

Na terenie osiedla Pod Dalnią znajduje się Szkoła Podstawowa nr 34 im. Adama 

Mickiewicza, sklepy oraz place zabaw. W sąsiedztwie szkoły położony jest Klub 

Młodzieżowy Wolna Strefa oraz Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 13. Osiedle 

leży na terenie parafii pw. Miłosierdzia Bożego. Na terenie osiedla Ślichowice 

znajdują się przedszkola, szkoła podstawowa nr 25, tor saneczkowy, tor do jazdy 

rowerowej, basen, centrum tenisowe, klub młodzieżowy „Domatorek” oraz 

niedawno rozbudowany kościół pod wezwaniem bł. Jerzego Matulewicza. W 

centrum osiedla Pod Dalnią zlokalizowany jest nowy plac zabaw oraz boisko 

sportowe, które poprzez  zły stan techniczny i brak wyposażenia (brak ogrodzenia, 

brak miejsc siedzących) nie jest użytkowane, natomiast w północnej części market 

Biedronka. Na osiedlach Ślichowice I i II we wnętrzach między budynkami 

zlokalizowane jest kilka zniszczonych placów zabaw oraz jeden nowy w centralnej 

zielonej części osiedla Ślichowice I.  Na jego terenie położony jest Urząd pocztowy, 

kwiaciarnia, sklep spożywczy Społem, stacja paliw Orlen, czy też w południowej 

części Pasaż Świętokrzyski. Przy ulicy Edmunda Massalskiego położony jest 

budynek administracji Spółdzielni Domator, do której należą osiedla. Na południu 

wzdłuż Alei Szajanowicza- Iwanowa oraz między osiedlami Pod Dalnią i Ślichowice 

zlokalizowane są  liczne budki z różnego rodzaju usługami: kwiaciarnie, warzywniak 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Mi%C5%82osierdzia_Bo%C5%BCego_w_Kielcach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_b%C5%82._Jerzego_Matulewicza_w_Kielcach
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itp. Natomiast sklepy spożywcze zlokalizowane są w piwnicach oraz parterach 

budynków mieszkalnych. 

Przez środek osiedla Ślichowice I na osi północ-południe biegnie zielona przestrzeń 

wspólna dla wszystkich mieszkańców. Przestrzeń ta to niezagospodarowany teren 

zielony o dużych możliwościach przekształceń i rozwoju. Znajdują się tu plac zabaw, 

stok saneczkowy oraz jest to miejsce spotkań dzieci i ich opiekunów. 

Duży odsetek w strukturze przestrzennej zajmują tereny dróg wewnętrznych oraz 

parkingów zewnętrznych. Zlokalizowane są one wzdłuż ciągów komunikacyjnych 

oraz wypełniają przestrzenie między budynkami. Na terenie osiedli położone jest 

kilka większych powierzchniowo parkingów zewnętrznych, natomiast większość 

miejsc postojowych zlokalizowana jest wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz we 

wszystkich wnętrzach między budynkami. 

 

Schemat 18 Lokalizacja osiedli Pod Dalnią, Ślichowice I i II w Kielcach (opracowanie 
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S.Mochocka) 
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Schemat 19 Zagospodarowanie terenu – stan istniejący, Osiedle Pod Dalnią, Ślichowice I i 

II (opracowanie S.Mochocka na podstawie http://www.gis.kielce.eu/) 

 

4.5.3 Analiza stanu istniejącego - Pod Dalnią i Ślichowice I i II 

URBANISTYKA 

A. Rozwiązania komunikacyjne 

Obszar osiedla położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Alei 

Jerzego Szajnowicza-Iwanowa i Grunwaldzkiej oraz drogi powiatowej Malików.  

Poprzez Aleję Szajnowicza-Iwanowa przechodzącą w Grunwaldzką badane osiedla 

mają bezpośredni kontakt z centrum Kielc.  

Osiedle ma dobre powiazania z układem komunikacyjnym Kielc. (schemat 20) 

Najbliżej położone przystanki komunikacji autobusowej zlokalizowane są wzdłuż 

Alei Szajnowicza-Iwanowa (6 przystanków), przy ulicy Grunwaldzkiej (3 

przystanki) oraz ulicy Massalskiego (6 przystanków).  Na północy zespołu 

Ślichowice, na końcu ulicy Massalskiego zlokalizowana jest pętla autobusowa. 

(schemat 21) 

Układ budynków w formie półotwartych kwartałów zapewnia izolację od 

uciążliwości miasta, w tym hałasu.  

W trakcie analizy zaobserwowano problem związany z rozwojem infrastruktury 

komunikacyjnej całego miasta Kielce, mianowicie brak spójnego systemu ścieżek 

rowerowych, umożliwiających sprawne przemieszczanie się rowerem do dowolnego 

punktu w mieście. Podobnie wygląda sytuacja związana z ciągami pieszymi, których 

jest brak wewnątrz osiedla, a te istniejące są w bardzo złym stanie technicznym oraz 

nie mają połączenia z atrakcyjnymi punktami w mieście. 

Na obszarze osiedla nie ma zamkniętych garaży. Zlokalizowane jest tu kilka 

zewnętrznych parkingów. Dodatkowo miejsca postojowe znajdują się wzdłuż 

większości dróg prowadzących do budynków, wypełniając przestrzenie między 

kolejnymi budynkami. Zjawisko to powoduje hałas oraz zanieczyszczenie powietrza 

spalinami w przestrzeni, która powinna służyć odpoczynkowi i spędzaniu wolnego 

czasu, jak i stanowi niebezpieczeństwo, w związku z sąsiadującymi z parkingami 

placami zabaw.  

Komunikacja, drogi oraz miejsca postojowe zajmują znaczną część terenów osiedla. 

Brak dobrze zorganizowanej infrastruktury komunikacji w tym m.in. obecność 
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parkingów wewnątrz wnętrz urbanistycznych,  znacząco wpływa na jakość 

codziennego życia mieszkańców.  

W czasach budowy zespołów wielkopłytowych na drugi plan schodziło 

projektowanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszych oraz dostosowywanie ich do 

ruchu niepełnosprawnych, w związku z czym obserwujemy w zespołach liczne 

bariery architektoniczne i urbanistyczne, takie jak schody terenowe i wysokie 

krawężniki, które znacznie utrudniają użytkowanie tych terenów. Sytuacja ta jest 

szczególnym utrudnieniem ze względu na obserwowane znaczne różnice w 

wysokości terenu. Dodatkowo wiek osiedli wpłynął na zły stan techniczny 

istniejących ciągów komunikacyjnych, zarówno jezdnych, jak i pieszych.  

 

 

Schemat 20  Osiedle Pod Dalnią, Ślichowice I i II – powiązania komunikacji miejskiej z 

miastem (opracowanie S.Mochocka) 
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Schemat 21  Osiedle Pod Dalnią, Ślichowice I i II – komunikacja w skali miasta 

(opracowanie S.Mochocka) 

 

A. Rozwiązania komunikacyjne 

Lokalizacja w 

mieście – 

dostępność 

komunikacji 

zbiorowej 

-sąsiedztwo z drogą 

wojewódzką 

-bliskość przystanków 

komunikacji miejskiej 

-dobre połączenia 

komunikacją miejską 

-bliskość pętli 

autobusowej 

(ul.Massalskiego) 

-brak połączeń 

komunikacji rowerowej 

-brak połączeń 

komunikacji pieszej z 

miastem 

 
www.google.maps 
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Miejsca 

postojowe i 

garaże – ilość, 

lokalizacja 

-za mała ilość miejsc 

postojowych w stosunku 

do ilości mieszkań 

-lokalizacja miejsc we 

wnętrzach między 

budynkami 

-parkowanie na 

chodnikach, 

krawężnikach  i pasach 

zieleni 

-brak garaży 

-brak rozwiązań 

dających cień nad 

miejscami postojowymi 

-brak miejsc parkowania 

dla rowerów 

 
 

 

Dostępność 

garaży oraz 

parkingów dla 

wszystkich grup 

społecznych i 

wiekowych. 

 

-lokalizacja miejsc 

postojowych  nie zawsze 

jest dostępna dla np. 

wózków inwalidzkich 

poprzez niedostosowanie 

ciągów pieszych  

-obserwowane duże 

zmiany w wysokości 

terenu 

 
 

Uciążliwości 

komunikacyjne 

- wnętrze osiedla 

uwolnione od ruchu 

tranzytowego/okrężnego 

-na drogach 

prowadzących do 

budynków wprowadzony 

ruch uspokojony  

-samochody wjeżdżające 

do wnętrz przy kolejnych 

obiektach powodują 

uciążliwości 

komunikacyjne typu 

hałas 

-brak tras rowerowych 

wewnątrz osiedla oraz 

wzdłuż dróg 

otaczających osiedla 
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Stan techniczny 

istniejącej 

infrastruktury 

komunikacyjnej 

 

-wewnątrz osiedla 

poprowadzone są 

wyłącznie ciągi piesze 

(dodatkowo będące w 

złym stanie 

technicznym) 

 

Tabela 13 Ocena rozwiązań komunikacyjnych – osiedle Pod Dalnią i Ślichowice I i II 

(fot.S.Mochocka) 

B. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 

W strukturze osiedla dominują obiekty wielorodzinne (średniowysokie) oraz kilka 

budynków 11-kondygnacyjnych. 

Układ urbanistyczny jest czytelny w skali miasta. Wysokość budynków jest 

odpowiednio dostosowana do skali człowieka i nie powoduje zacieniania 

sąsiadujących ze sobą obiektów. Budynki tworzą półotwarte kwartały. Wielkości 

wnętrz społecznych sprzyjają powstawaniu więzi sąsiedzkich. Na osiedlu brakuje 

czytelnego podziału przestrzeni na strefę wejściową, miejsca wspólnotowe, parkingi, 

place zabaw, prywatne ogrody, czy też przestrzenie o różnorodnych funkcjach.  

W układzie urbanistycznym osiedla wyróżnić można przestrzeń o dużych walorach 

estetyczno-kompozycyjnych, biegnącą przez osiedle Ślichowice I na osi północ-

południe, prowadzącą w kierunku kościoła, a następnie do Rezerwatu Skalnego 

Ślichowice. W przestrzeni tej obecna duża ilość dobrze zachowanej zieleni, którą 

można wykorzystać w trakcie rehabilitacji.  

Na osiedlach brakuje programu funkcjonalnego dostosowanego dla osób starszych, 

przestrzeni służącej aktywności biernej czy też czynnej dla seniorów, typu kluby i 

inne miejsca spotkań.  

Zaobserwowano również brak, bądź złe rozwiązania przestrzeni dla dzieci oraz nie 

dostosowanie jej do potrzeb współczesnego użytkownika. We wnętrzach  między 

budynkami zlokalizowane są place zabaw, jednak ich stan techniczny nie pozwala na 

korzystanie z nich.  Analiza wykazała obecność dwóch nowych placów zabaw w 

centrum osiedla Pod Dalnią oraz w przestrzeni w centrum Ślichowic I, jednak nie 

jest to wystarczające rozwiązanie dla tak dużej ilości użytkowników. 
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Na osiedlach zaobserwowano obecność licznych barier przestrzennych, które 

wpływają na jej niedostępność dla osób na wózkach, czy też matek z dziećmi. 

Dodatkowo zlokalizowane na osiedlach miejsca zdegradowane oraz nieodpowiednie 

oświetlenie są elementami warunkującymi rozwój przestępczości. 

 

B. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 

Rodzaj wnętrz 

urbanistycznych 

-wysokość i skala 

budynków odpowiednia do 

skali człowieka 

-w większości zachowane 

odległości między 

kolejnymi budynkami 

 

 

Możliwości 

przekształceń 

-wnętrza urbanistyczne 

podatne na przekształcenia 

-obecne 

niezagospodarowane tereny 

zielone oraz zieleń warta 

zachowania 

 

Czytelność 

układu 

urbanistycznego 

-brak przestrzeni prywatnej 

typu ogródki , strefy 

półprywatnej, sąsiedzkiej 

-brak podziału  na 

przestrzenie służące różnym 

grupom wiekowym  

-odznaczająca się w 

przestrzeni osiedla 

przestrzeń mogąca służyć 

jako publiczny ciąg pieszy, 

obecnie 

niezagospodarowana,  z 

dużą ilością zieleni 
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Podział 

przestrzeni na 

strefy 

- przestrzeń komunikacyjna 

obecna w miejscach, które 

powinny stać się 

przestrzenią sąsiedzką 

-brak dobrego rozwiązania 

strefy wejściowej (liczne 

bariery urbanistyczne) 

-brak zieleni izolującej 

-brak przestrzeni 

dostosowanych do potrzeb 

mieszkańców (miejsca 

wspólnotowe, place zabaw, 

miejsc integracji itp.) 

  

Dostępność 

piesza terenów 

osiedlowych 

-obecność barier 

przestrzennych: nierówna, 

zniszczona posadzka, brak 

ramp  

-brak dostępnej strefy 

wejściowej do budynków 

-brak stref rekreacji 

dostosowanej dla osób 

niepełnosprawnych  

-brak oznaczeń 

dostosowanych dla osób 

niedowidzących 

-wysokie krawężniki 

-zły stan techniczny 

nawierzchni 

 

Bezpieczeństwo 

-brak odpowiedniego 

oświetlenia wejść do 

budynków oraz innych stref 

na osiedlu 

-obecność niestrzeżonych 

parkingów, śmietników w 

pobliżu wejść do obiektów 

oraz sklepów z alkoholem, 

które sprzyjają powstawaniu 

miejsc niebezpiecznych 

-brak czytelnego podziału,  

-brak zieleni izolującej 

kolejne strefy osiedla 

-obecność miejsc 

zdegradowanych 

warunkujących rozwój 

przestępczości 
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Ciągi piesze 

-brak bezpiecznych ciągów 

pieszych 

-brak wielofunkcyjnych 

ciągów pieszych 

-brak miejsc do rekreacji dla 

różnych grup wiekowych 

 

Tabela 14 Ocena rozwiązań  funkcjonalno-przestrzennych – osiedle Pod Dalnią, Ślichowice 

I i II (fot. S.Mochocka) 

Budynki 

wysokie 

 

Budynki 

oświaty 

Szkoła 

 

Budynki 

średniowy

sokie 

 

Budki 

wzdłuż 

ulic z 

różnego 

rodzaju 

usługami 

 

Tabela 15 Rodzaje zabudowy osiedle Pod Dalnią, Ślichowice I i II (fot. S.Mochocka) 
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Schemat 22 Osiedle Pod Dalnią, Śłichowice I i II – wysokości budynków (opracowanie 

S.Mochocka) 

 

C. Rozwiązania estetyczno – kompozycyjne 

Układ kompozycyjny osiedla jest czytelny w skali miasta. (schemat 22) Analiza 

wykazała liczne elementy o ujemnych walorach estetycznych. Zaliczyć do nich 

możemy: zniszczone śmietniki, place zabaw, elementy małej architektury 

pozostające w złym stanie technicznym: ławki czy oświetlenie. W przestrzeni nie 

zaobserwowano dominant o negatywnym charakterze, natomiast zauważono 

dominanty neutralne, stanowiące punkty orientacyjne w przestrzeni, jak wysokie 

bloki (3 bloki na osiedlu Pod Dalnią oraz 3 bloki na Ślichowicach I). Dominantę o 

pozytywnym charakterze, jak i oś kompozycyjną zespołu stanowi zielona przestrzeń 

dzieląca Ślichowice I oraz prowadząca do kolejnej dominanty przestrzennej oraz 

punktu charakterystycznego, jakim jest Kościół pod wezwaniem bł. Jerzego 

Matulewicza. W przestrzeni tej zaobserwowano zniszczone elementy małej 

architektury oraz ciągi piesze. Obecna zieleń częściowo wymaga pielęgnacji, a 

częściowo nadaje się do usunięcia. Po pewnych przekształceniach przestrzeń ta 
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mogłaby służyć jako zielona przestrzeń publiczna, wpływająca na ożywienie tej 

części miasta. 

Punkt orientacyjny w przestrzeni stanowi również plac wytworzony wewnątrz 

zabudowy na osiedlu Pod Dalnią. 

Dodatkowo analiza wykazała brak połączeń badanego terenu z punktami 

przyrodniczymi, takimi jak Rezerwat Skalny Ślichowice oraz Rezerwat 

Krajobrazowy Karczówka zlokalizowanych w jego sąsiedztwie. Zespoły nie 

posiadają również dogodnych połączeń pieszych oraz rowerowych z parkami, czy też 

placami w mieście. Brakuje połączeń widokowych z ciekawymi krajobrazowo 

terenami sąsiednimi typu Klasztor na Karczówce oraz odpowiednio zaprojektowanej 

przestrzeni z np. punktami widokowymi. 

Główną zaletą badanych osiedli jest obecność dużej ilości różnogatunkowej zieleni, 

która po odpowiedniej pielęgnacji może być wykorzystana przy pracach 

rehabilitacyjnych. 

Na osiedlu brakuje podziału przestrzeni na prywatną, typu ogródki przydomowe, 

półprywatną i publiczną, jak i prawidłowo rozwiązanej strefy wejściowej i 

przestrzeni sąsiedzkiej.  

Na osiedlu nie ma elementów wodnych, które wpływają na odbiór estetyczny. W 

zespole nie występują naturalne ani sztuczne zbiorniki z wodą. 

Obecność zróżnicowanej formy terenu, wymusiła nieregularne kształtowanie 

zabudowy, dzięki czemu każde z powstałych wnętrz posiada inne proporcje oraz 

indywidualny charakter.  
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Schemat 23 Analiza kompozycyjna - osiedle Pod Dalnią i Ślichowice I i II (opracowanie 

S.Mochocka) 

 

 

C. Rozwiązania estetyczno-kompozycyjne 

Usytuowanie 

osiedla w 

kontekście 

-brak połączeń spacerowych z 

terenami krajobrazowymi 

 typu Rezerwat Skalny 

Ślichowice 

-brak połączeń widokowych, 

otwarć widokowych na 

 sąsiadujący krajobraz  

 
https://www.google.pl/search?q=rezerwat+skalny+%C5%9Blich
owice&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjrx9zQx

s3gAhWAw8QBHXmfDIUQ_AUIDygC&biw=1920&bih=944

#imgdii=mZfqExWbmCf_OM:&imgrc=6RoSFeGEAQwahM: 
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Kształtowanie 

zieleni 

-brak ogródków przydomowych 

-obecność ciągów pieszych 

(zużyte technicznie, 

niewyposażone w odpowiednie 

funkcje) 

-brak zielonej przestrzeni 

sąsiedzkiej 

-brak zieleni odgraniczającej 

tereny o różnych funkcjach, 

-brak zieleni dającej cień nad 

miejscami postojowymi, 

-rozległe tereny biologicznie 

czynne 

-obecność wieloletniej 

różnorodnej gatunkowo zieleni, 

którą można zachować w 

projekcie rehabilitacji 

 

 

 

Rozwiązanie 

parteru 

budynku od 

strony 

ogrodowej 

 

-brak ogrodu w parterze 

-obecne w parterze balkony 

(brak intymności) 

-możliwość wprowadzenia 

ogrodu, zewnętrznego tarasu 

 

Rozwiązanie 

parteru 

budynku od 

strony 

wejściowej 

 

- brak oznaczeń budynków 

-bariery urbanistyczne 

-brak elementów 

charakterystycznych 

-brak tzw. przedgródka 

-zaniedbana zieleń 

-parkingi przy klatkach 

schodowych 

-wejście do budynku jest 

miejscem niebezpiecznym  
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Stan techniczny 

przestrzeni 

-zniszczone elementy małej 

architektury oraz oświetlenia 

- zniszczone śmietniki, kosze na 

śmieci 

- krzywe, popękane, zniszczone 

posadzki 

-zdegradowane place zabaw  

-brak urządzonych boisk 

sportowych, zniszczone 

elementy boisk 

 

Elementy małej 

architektury 

-brak rzeźb 

- brak zbiorników wodnych 

-brak detalu architektonicznego 

-brak elementów małej 

architektury  

-zły stan techniczny istniejących 

elementów małej architektury 

 

Rozwiązania 

wodne 

-brak zbiorników wodnych, czy też fontann, 

-brak małej architektury zawierającej elementy wodne 

Przestrzeń 

biegnąca przez 

środek osiedla 

 

 

-zaniedbany ciąg spacerowy 

-brak elementów małej 

architektury 

-zniszczone ławki, kosze na 

śmieci, lampy 

-brak prawidłowej aranżacji 

funkcjonalnej, 

umożliwiającej rekreację 

czynną i bierną  



 Rehabilitacja kieleckich osiedli mieszkaniowych z lat 1960-1990 pod kątem współczesnych potrzeb   

168 
 

Przestrzeń 

sąsiedzka 

między 

budynkami 

 

-zaniedbana zieleń 

-zły stan elementów placu 

zabaw dla dzieci 

-brak miejsc do rekreacji dla 

różnych grup wiekowych 

-obecność parkingów 

 

Tabela 16 Ocena rozwiązań estetyczno-kompozycyjnych –osiedle Pod Dalnią, Ślichowice I i 

II (fot. S.Mochocka) 

 

D. Rozwiązania programowe 

Osiedle wyposażone jest w podstawowe usługi: obiekty oświaty, szkoły 

podstawowe, gimnazjum, służbę zdrowia, bank, sklepy ogólnospożywcze, piekarnie, 

obiekty administracji, gastronomii itp. 

Na południu osiedla Ślichowice zlokalizowany jest market E.Leclerc, na północy 

Lewiatan czy też Delikatesy, natomiast w centrum sklep Społem. Na obszarze 

osiedla Pod Dalnią zlokalizowany jest sklep Biedronka.  

Dodatkowo na terenie osiedli zlokalizowane są liczne usługi w parterach lub 

piwnicach obiektów, jak i wolnostojące budki z różnorodnymi usługami. Znajdziemy 

wśród nich warzywnik, kwiaciarnię, pizzerię,  gabinet weterynaryjny, urząd 

pocztowy, bank, sklep zoologiczny, piekarnia, sklepy ogólnospożywcze, czy też 

sklep Żabka. Przy Szkole Podstawowej nr 25 zlokalizowana jest Pływalnia Jurajska. 

Analiza wykazała dobrą lokalizację obecnych wokół osiedla usług. Jednak budynki, 

w których są one zlokalizowane wymagają remontu bądź przebudowy. 

Na osiedlach zaobserwowano braki funkcji gastronomicznej (restauracje, kawiarnie). 

Stwierdzono znaczny niedobór funkcji kulturalnej zwłaszcza dla grup wiekowych: 

młodzież, studenci, młode małżeństwa, osoby w wieku dojrzałym. Stwierdzono 

obecność niewielu obiektów, spełniających kryteria obiektu o charakterze 

kulturalnym. Są to: Klub „Domatorek”, czy też „Młodzieżowy Klub Wolna Strefa”.  

Na osiedlu brakuje miejsc rekreacji dostosowanych dla różnych grup wiekowych: 

tereny zabaw dla dzieci, miejsca spotkań młodzieży, miejsca do aktywnego 

spędzania czasu, terenów służących rekreacji i odpoczynku dla osób starszych. 
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Stwierdzono obecność dwóch nowych placów zabaw dla dzieci. Na terenie szkoły 

zlokalizowane jest  boisko sportowe. Drugie boisko w przestrzeni osiedla Pod Dalnią 

jest w złym stanie technicznym. 

Dodatkowo zauważono ograniczoną dostępność do usług typu: kluby, kawiarnie, 

obiekty sportowe, czy też centrów młodzieżowych. Na terenie osiedli brakuje także 

obiektów kulturalno-rozrywkowych, przestrzeni do uprawiania sportu oraz punktów 

aktywności społecznej. Na terenie osiedla jest wystarczająca ilość przedszkoli, szkół 

podstawowych i ponad podstawowych.   

Wskazane jest doinwestowanie istniejących ciągów spacerowych, min. uzupełnienie 

w  oświetlenie, oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

zwłaszcza w okolicach znacznej zmiany wysokości. 

 

 

 

 

Schemat 24 Lokalizacja usług - osiedle Pod Dalnią, Ślichowice I i II (opracowanie 

S.Mochocka) 
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D. Rozwiązania programowe 

Wyposażenie w 

obiekty 

towarzyszące 

-brak przedszkoli 

-na terenie osiedli zlokalizowana 

są dwie szkoły  

-w parterach obiektów 

zlokalizowane są : bank, sklepy, 

piekarnia, kwiaciarnia, poczta, 

warzywniak itp. 

-obecne liczne budki z różnego 

rodzaju usługami 

 

 

Dostosowanie 

do różnych 

grup 

wiekowych 

-brak dostosowania przestrzeni 

do rekreacji dla różnych grup 

wiekowych: dla młodzieży, 

dzieci, osób starszych 

-brak odpowiedniej ilości i 

dobrze zlokalizowanych placów 

zabaw 

 

Obiekty 

rekreacji 

-obecne dwa kluby młodzieżowe 

o ubogim programie 

funkcjonalnym 

-brak kawiarni 

-brak ośrodków młodzieżowych 
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Boisko 

sportowe 

 

 

-boisko należące do szkoły 

-mało rozwinięty program 

funkcjonalny przestrzeni 

sportowej 

 

Tabela 17 Ocena rozwiązań programowych – osiedle Pod Dalnią, Ślichowice I i II  (fot. 

S.Mochocka) 

 

E. Rozwiązania ekologiczne i energooszczędne 

Zespół osiedli Pod Dalnią, Śłichowice I i II posiadają dobrą lokalizację w mieście i 

dogodne połączenia komunikacją miejską z centrum, jednak mieszkańcy niechętnie z 

niego korzystają, co jest ogólnym problemem dostrzeganym w całym mieście. Na 

terenie osiedla brakuje ścieżek oraz ciągów rekreacyjno-spacerowych. 

Brakuje również rozwiązań służących ograniczeniu powstawania odpadów trwałych 

(ponowne użycie oraz utylizacja). Zaobserwowano wprowadzone kosze do 

segregacji odpadów. Zespół nie jest samowystarczalny energetycznie oraz nie 

posiada systemów umożliwiających zbieranie i ponowne użycie wody. 

 

E. Rozwiązania ekologiczne 

Transport 

-osiedle ma dobrą lokalizację w mieście i dogodne połączenie 

komunikacją miejską z miastem 

-odpowiednia lokalizacja oraz ilość przystanków komunikacji 

zbiorowej 

-ludzie niechętnie korzystają z komunikacji zbiorowej 

Ograniczanie odpadów trwałych 

-brak rozwiązań służących utylizacji bądź powtórnemu użyciu 

odpadów trwałych 

- obecne kosze do segregacji śmieci 

Zbieranie wód opadowych -brak rozwiązań służących zbieraniu wód opadowych 

Samowystarczalność 

energetyczna zespołu 

-brak rozwiązań służących samowystarczalności energetycznej 

zespołu mieszkaniowego 

Tabela 18 Ocena rozwiązań ekologicznych – osiedle Pod Dalnią, Ślichowice I i II 

(opacowanie S.Mochocka) 
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ARCHITEKTURA 

F. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 

Okres eksploatacji budynków wynosi ok 30 lat. Nie zaobserwowano w nich zjawisk 

budzących obawy o ich techniczną żywotność. 

Problemy techniczne obiektów są podobne we wszystkich obiektach pochodzących z 

tego okresu. Należą do nich: 

- działania mieszkańców dotyczące przerabiania instalacji gazowych bez 

sprawdzenia ich szczelności, co może być przyczyną ulatniania się gazu. 

- stosowanie podgrzewaczy gazowych w mieszkaniach, co stanowi 

niebezpieczeństwo zatrucia gazem, 

- problem utrzymania odpowiedniej wilgotności w mieszkaniach oraz ryzyko 

zatrucia czadem,  w związku z wymianą okien na plastikowe, 

- zwiększenie współczynnika przenikania ciepła k poprzez zanik warstwy 

dociepleniowej oraz korozja ścian spowodowana brakiem ocieplenia, 

-pękanie ścian wewnątrz mieszkań. 

Budynki zlokalizowane na badanych osiedlach nie są docieplone. Spółdzielnia 

opracowała plan dociepleń, który ma być realizowany przez najbliższe lata. 

Analiza wykazała następujące problemy: 

-budynki nie są dostępne dla wszystkich grup wiekowych oraz społecznych, 

-brak wind, brak pochylni przy wejściach, wąskie korytarze,  

-mieszkania rozwiązane jako układ wydzielonych osobnych pomieszczeń,  

-brak mieszkań o przestrzeni otwartej, która jest łatwiejsza w użytkowaniu np. dla 

osób niepełnosprawnych, 

-pięciokondygnacyjne budynki nie są wyposażone w windy, natomiast windy obecne 

w jedenastokondygnacyjnych wieżowcach są zużyte oraz wymagają wymiany, 

-wnętrza obiektów nie posiadają powiązania z zewnętrzem,  

-obecność małych balkonów,  

-brakuje ogrodów w parterze. 
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F. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 

Stan 

techniczny 

-zabezpieczona konstrukcja 

budynków 

-budynki nie poddane 

termomodernizacji 

-brak wyposażenia w windy 

 

 

Powiązanie z 

zewnętrzem 

-małe balkony 

-brak ogródków w parterach 

-brak zagospodarowania dachów 

obiektów 

-balkony zlokalizowane w 

parterze, brak intymności 

 

Rozwiązanie 

strefy 

wejściowej 

-obecność zieleni, której należy 

nadać odpowiednią formę 

sprzyjającej zachowaniu 

bezpieczeństwa 

-brak wyposażenia w rampy, czy 

windy 

-brak odpowiedniego oświetlenia 

-brak odpowiedniego 

oznakowania budynków 

 

Dostępność 

-brak wind 

-brak rampy przy wejściu 

-wąskie korytarze 

 

Tabela 19 Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych –osiedle Pod Dalnią, Ślichowice I 

i II (fot.S.Mochocka) 

 

G. Rozwiązania estetyczno – kompozycyjne 

Budynki na badanych osiedlach posiadają mało estetyczną formę. Ich architektura 

jest monotonna, mimo stosunkowo różnorodnej formy zabudowy, tworzącej 

nieregularne półotwarte kwartały. Bloki mieszkalne nie posiadają indywidualnych 

walorów estetycznych.  

Brak: 

-nowoczesne rozwiązania elewacji, 
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-brak zagospodarowania dachów budynków,  

-brak rozwiązanego nowoczesnego detalu typu: balustrady, poręcze czy schody.  

Obecnie posadzki i ściany w budynkach są zniszczone i wymagają gruntownego 

remontu. 

Forma budynków jest zróżnicowana. Wynika to z obecności zróżnicowanej formy 

terenu, która wymusiła nieregularne kształtowanie zabudowy. Dzięki temu każde z 

powstałych wnętrz posiada inna wielkość i proporcje, tworzące jej indywidualny 

charakter. Elewacje obiektów są powtarzalne. 

 

G. Rozwiązania estetyczno-kompozycyjne 

Forma i elewacja 

budynku 

-brak zastosowania 

nowoczesnych materiałów 

- część budynków poddana 

termomodernizacji, nowe 

elewacje budynków nie tworzą 

spójnej kompozycji osiedla, nie 

wpisują się w kontekst 

-brak zieleni w elewacjach 

-brak nowoczesnego detalu w 

elewacjach 

-brak wykorzystania dachu 

budynku 

-powtarzalność elewacji 

 

Tabela 20 Ocena rozwiązań estetyczno-kompozycyjnych – osiedle Pod Dalnią, Ślichowice I i 

II (fot. S.Mochocka) 

 

H. Rozwiązania programowe 

Plusy: 

-kuchnia z oknem,  

-średniej wielkości łazienki, 

-odpowiednia do współczesnych wymogów wielkość mieszkań, 

-możliwości wyburzenia ścianek działowych oraz przearanżowania przestrzeni 

mieszkań, 

Minusy: 

-zamknięte przestrzenie, 

-brak relacji z zewnętrzem, 

-małe zaniedbane balkony. 
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H. Rozwiązania programowe 

Rozwiązania 

funkcjonalne 

mieszkań 

-wąski przedpokój 

-średniej wielkości łazienki  

-brak otwartej przestrzeni salonu, kuchni i jadalni 

-małe balkony 

-korytarze ogólnodostępne o niewłaściwych parametrach 

Tabela 21 Ocena rozwiązań programowych – osiedle Pod Dalnią, Ślichowice I i II 

(opracowanie S.Mochocka) 

 

I. Rozwiązania ekologiczne oraz ekonomiczne 

W związku z rozwiązaniami związanymi z energooszczędnością i ekologią podczas 

analizy zauważono takie same grupy problemowe jak na osiedlu Barwinek. W tym: 

 w obiektach nie są stosowane alternatywne źródła energii. 

 w budynkach nie ma zastosowanych technologii wspierających oszczędność 

wody oraz umożliwiających jej odzysk, 

 w budynkach nie ma zastosowanych możliwości technologicznych 

pozyskujących oraz wykorzystujących energię odnawialną (pompy ciepła, 

rekuperatory, kotły grzewcze, termo kominki, systemy ogrzewania i chłodzenia 

powierzchniowego itp.). 

 

I. Rozwiązania ekologiczne i ekonomiczne 

Energia wbudowana 
-technologia wielkiej płyty nie wykorzystywała materiałów o 

małej energii wbudowanej 

Alternatywne źródła energii 

-brak pomp ciepła 

-brak kolektorów 

-brak systemów ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego 

-brak termo kominków itp. 

Oszczędność wody 

-brak technologii pozwalających na oszczędność wody 

-brak technologii służących gromadzeniu i ponownemu użyciu 

wody 

Samowystarczalność 

energetyczna 
-brak 

Tabela 22 Ocena rozwiązań ekologiczno-ekonomicznych - osiedle Pod Dalnią, Ślichowice I i 

II (opracowanie S.Mochocka) 
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4.5.4 Zestawienie wyników badań 

Powyżej przeprowadzono szczegółową analizę osiedli Pod Dalnią, Ślichowice I i II. 

Pozwoliło to na dokonanie oceny stanu środowiska mieszkaniowego oraz warunków 

życia ludzi. Ocenę przeprowadzono według przyjętych kryteriów, sformułowanych 

na podstawie zasad zrównoważonego rozwoju oraz zasady 6E. Wyniki oceny 

przedstawiono w poniższych tabelach. 

 

OSIEDLE POD DALNIĄ I ŚLICHOWICE I i II 

 KRYTERIA URBANISTYCZNE 

Symbol 

kryterium 

Nazwa kryterium 

 

Ocena 

Spełnia/nie spełnia/ częściowo 
spełnia 

 

 

 

A. Rozwiązania komunikacyjne 

 A1 ilość miejsc postojowych +/- 

A2 lokalizacja parkingów i garaży 

 

+/- 

A3 dostępność garaży oraz parkingów +/- 

A4 obecność tras rowerowych - 

A5 brak uciążliwości komunikacyjnych +/- 

A6 połączenia komunikacyjne z istniejącą infrastrukturą 

 

+/- 

A7 lokalizacja w mieście zapewniająca dobre połączenia komunikacyjne z miastem + 

A8 stan techniczny istniejącej infrastruktury komunikacyjnej - 

A9 bliska odległość osiedla od przystanków komunikacji miejskiej + 

B. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 

 B1 skala wnętrz urbanistycznych + 

B2 możliwości przekształceń + 

B3 czytelność układu urbanistycznego +/- 

B4 podział przestrzeni na strefy - 

B5 rozwiązania poszczególnych stref - 

B6 dostępność piesza terenów osiedlowych - 

B7 bezpieczeństwo w osiedlu +/- 

C. Rozwiązania estetyczno-kompozycyjne 

 C1 osiedle w kontekście środowiska naturalnego +/- 

C2 kształtowanie zieleni +/- 

C3 ilość terenu biologicznie czynnego + 

C4 ochrona różnorodności gatunkowej +/- 

C5 rozwiązania wodne - 

C6 stan techniczny przestrzeni urbanistycznej - 

C7 elementy małej architektury - 

C8 kształtowanie przestrzeni zgodne z zasadami kompozycji +/- 

D. Rozwiązania programowe 

 D1 wyposażenie osiedla w usługi +/- 

D2 
dostosowanie miejsc rekreacji dla różnych grup wiekowych i społecznych oraz 

zmieniających się potrzeb użytkowników 

- 

D3 uzupełnienie przestrzeni osiedla w obiekty dodatkowe - 



 Rehabilitacja kieleckich osiedli mieszkaniowych z lat 1960-1990 pod kątem współczesnych potrzeb   

177 
 

E. Rozwiązania ekologiczne 

 
E1 redukcja transportu indywidualnego na rzecz komunikacji zbiorowej oraz tras 

rowerowych 

- 

E2 ponowne użycie oraz utylizacja odpadów - 

E3 zbieranie wód opadowych - 

E4 samowystarczalność zespołu mieszkaniowego - 

 

 

KRYTERIA ARCHITEKTONICZNE 

 Symbol Nazwa kryterium 

Ocena Spełnia/nie 

spełnia/ częściowo 

spełnia 

 

 

Spełnia/nie spełnia/ 

częściowo spełnia 

 

F. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 

 F1 stan techniczny budynków 

 

+/- 

F2 powiazania wnętrza z zewnętrzem budynku +/- 

F3 zaakcentowane oraz czytelne rozwiązania stref  wejściowych 

 

- 

F4 dostępność budynków - 

G. Rozwiązania estetyczno – kompozycyjne 

G1 forma i elewacja budynków - 

G2 zagospodarowanie dachów - 

G3 detal architektoniczny - 

H. Rozwiązania programowe 

 
H1 

dostosowanie funkcji obiektów do zmieniających się potrzeb 

użytkowników 

- 

H2 rozwiązania funkcjonalne mieszkań +/- 

I. Rozwiązania ekologiczne oraz ekonomiczne 

 I1 stosowanie materiałów ekologicznych - 

I2 stosowanie alternatywnych źródeł energii - 

I3 
stosowanie technologii wspierających oszczędność wody oraz umożliwiających jej 

odzysk 

- 

I4 samowystarczalność energetyczna - 

Wynik nie spełnia/potrzeba 

 modernizacji 

 

 

spełnia/brak 

potrzeby 

modernizacji 

 

Ocena: 

+ spełnia  +/- częściowo spełnia   - nie spełnia   0 brak informacji 

 

OCENA ILOŚĆ WYNIKÓW 

Spełnia 5 

Nie spełnia 24 

Częściowo spełnia 15 

WYNIK: nie spełnia bądź częściowo spełnia 
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4.6 Omówienie wyników oceny - podsumowanie 

Problematyka przeprowadzonych analiz nawiązuje do następujących grup 

problemów tj. mieszkalnictwa, edukacji, bezpieczeństwa, dostępności, zasobów 

przyrodniczych,  przestrzeni publicznych itp. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że badane osiedla z wielkiej płyty nie 

spełniają współczesnych wymagań wynikających ze zrównoważonego 

projektowania jak i odbiegają od współczesnych tendencji projektowych oraz 

nie spełniają zmiennych w czasie potrzeb współczesnego oraz przyszłego 

użytkownika. 

Dodatkowo analiza wykazała, że na badanych osiedlach powtarzają się grupy 

problemowe, co wynika z faktu, że wybrane zespoły pochodzą z podobnego okresu. 

W związku z czym, posiadają również podobne grupy zalet, które bezpośrednio 

wpłynęły na ich wybór do szczegółowych analiz. 

Według wyników analizy na osiedlu Barwinek, ŚlichowiceI i II oraz Pod Dalnią 

tylko 10% badanych rozwiązań wpisuje się we współczesne zrównoważone 

tendencje projektowe, 57% ich całkowicie nie spełnia, natomiast 33% odpowiada im 

w pewnym stopniu. 

Analiza przeprowadzona została według określonych wcześniej kryteriów 

sformułowanych na podstawie zasad projektowania zrównoważonego i zasady 6E 

(patrz Rozdział 4 podrozdział 4.1). Taki dobór kryteriów pozwala stwierdzić, które z 

rozwiązań zastosowanych w osiedlach nie wpisują się we współczesne 

zrównoważone tendencje projektowe. Na podstawie wyników analizy możemy 

dokładniej określić obszary osiedli bardziej lub mniej problemowe. 

 

Analizie poddano rozwiązania komunikacyjne, rozwiązania funkcjonalno-

przestrzenne, rozwiązania estetyczno-kompozycyjne, rozwiązania programowe oraz 

rozwiązania ekonomiczno-ekologiczne. W każdym z tych obszarów zaobserwować 

można elementy niespełniające określonych wymogów. 

Atutem ocenianych osiedli jest ich lokalizacja. Osiedle Barwinek położone jest bliżej 

centrum Kielc, mimo to wszystkie z badanych osiedli posiadają dobre połączenia 

komunikacyjne z miastem. Sprawny system powiązań komunikacyjnych, zarówno 

transportu publicznego jak i prywatnego, umożliwia szybkie przemieszczanie się w 
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kierunku centrum Kielc. W sferze komunikacji zaobserwowano problemy z 

parkowaniem i garażowaniem samochodów, w tym brak garaży oraz za małą ilość i 

nieprawidłową lokalizację miejsc postojowych. Ze względu na ogólny brak spójnego 

systemu dróg rowerowych w Kielcach, nie istnieją również tego typu powiązania z 

samym osiedlem. Duży problem stanowi zły stan techniczny infrastruktury 

komunikacyjnej.  

Kolejnym bardzo istotnym zagadnieniem jest brak połączeń rowerowych i pieszych z 

infrastrukturą miasta. Na osiedlach wielkopłytowych nie ma tras i ścieżek 

rowerowych, które mogłyby być połączone ze ścieżkami rowerowymi biegnącymi 

wzdłuż sąsiednich ulic, jak w przypadku osiedla Barwinek. Współcześnie 

priorytetem, jeżeli chodzi o komunikację w mieście jest samochód, natomiast 

kierunkiem przyszłościowym jest zwrot w kierunku transportu zbiorowego bądź 

rowerowego, a w związku z tym, potrzebna jest zmiana świadomości wśród samych 

mieszkańców i zachęcanie ich do przemieszczania np. pieszo, czy rowerem, poprzez 

odpowiednio zaprojektowane przestrzenie. 

Jeżeli chodzi o rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, badane osiedla posiadają na 

ogół czytelne układy urbanistyczne, które stwarzają możliwości do wyodrębnienia 

różnego rodzaju stref i stworzenia jeszcze bardziej czytelnego podziału. W każdym z 

badanych osiedli zauważyć można brak podziału na strefę wejściową, strefę 

parkingów, strefę rekreacyjną, ogrodową i inne. W zespołach brakuje odpowiednio 

zlokalizowanych i rozwiązanych placów zabaw, dostosowanych do dzieci w różnym 

wieku. Podobnie sytuacja wygląda z boiskami sportowymi oraz innymi 

przestrzeniami do aktywnego spędzania czasu dla młodzieży jak np. skatepark, czy 

lodowiska. Nie ma również miejsc do rekreacji biernej, relaksacji w otoczeniu natury 

np. dla osób starszych. Brakuje podziału na przestrzeń prywatną, półprywatną i 

publiczną. Dodatkowo osiedle nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, 

poprzez liczne bariery urbanistyczne. 

Na osiedlu można zaobserwować pierwsze zjawiska dotyczące problemu grodzenia, 

wydzielania przestrzeni prywatnych z przestrzeni osiedla. Jest to negatywne 

zjawisko, które skutkować może chaosem przestrzennym oraz konfliktami 

społecznymi. 
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W stosunku do rozwiązań w obrębie samych budynków, głównym zauważalnym 

problemem jest brak połączenia wnętrza z zewnętrzem, brak dużych balkonów i 

ogrodów. Budynki są niedostępne dla osób niepełnosprawnych i bardzo zaniedbane. 

Wymagają generalnego remontu. 

W odniesieniu do analizy estetyczno-kompozycyjnej zaobserwowano zły stan 

techniczny przestrzeni, brak elementów małej architektury, brak rozwiązań wodnych, 

obecność zdegradowanej i nieuporządkowanej zieleni. Osiedle nie posiada połączeń 

spacerowych, czy też rowerowych z ciekawymi krajobrazowo miejscami w mieście. 

Architektura budynków charakteryzuje się powtarzalnością, obiekty są zaniedbane, 

brakuje w nich elementów naturalnych, poprawiających odbiór danego obiektu przez 

użytkownika. Podstawowym typem zabudowy mieszkaniowej badanych osiedli są 

bloki wybudowane w latach 80 – tych i 90-tych XX wieku. Nie są one atrakcyjne 

wizualnie oraz nie posiadają indywidualnych cech charakterystycznych. Ich atutem 

jest przyjazna skala, sprzyjająca tworzeniu przestrzeni sąsiedzkiej, umożliwiającej 

relacje społeczne. Same obiekty znajdują się najczęściej w odpowiednich 

odległościach względem siebie. Ich układ pozwala na czytelne zdefiniowanie wnętrz 

wspólnych. Szczególnie czytelny układ kompozycyjny ma osiedle Barwinek. 

Pozwala on na wyodrębnienie przestrzeni o różnym przeznaczeniu i typie własności.  

W rozwiązaniach programowych zauważono niewystarczające wyposażenie osiedli 

w obiekty towarzyszące oraz brak przestrzeni służącej odpoczynkowi biernemu oraz 

czynnemu, dostosowanej do różnych grup wiekowych, odpowiadającej na różne 

potrzeby użytkowników. Pozytywną cechą, jaką wykazała analiza, jest obecność na 

osiedlach szkół o różnym profilu i stopniu edukacyjnym oraz przedszkoli. 

Charakterystycznym elementem osiedli z wielkiej płyty jest obecność rozległych 

terenów zielonych. Analiza wykazała, że jest to element, z którym mogą 

identyfikować się ich mieszkańcy. Zieleń obecna w zespołach ma różnorodną formę, 

częściowo jest zdegradowana i wymaga pielęgnacji. Obecna jest również zieleń 

warta zachowania podczas prac rehabilitacyjnych, której jednak brakuje konkretnej 

funkcji. 

Jednym z postulatów zrównoważonego rozwoju jest wprowadzanie różnego rodzaju 

technologii pozwalających oszczędzać wodę i energię oraz pozyskiwać energię ze 

źródeł odnawialnych. Tego typu rozwiązań nie obserwuje się w badanych osiedlach. 
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Pomimo licznych niedogodności, które wykazała analiza, badane osiedla można 

ocenić wysoko, jeżeli chodzi o potencjał oraz możliwości wprowadzenia zmian. 

Główne atuty związane są z ich lokalizacją oraz występowaniem otwartych terenów 

zielonych, których na ogół nawet w bardzo nowoczesnych zespołach 

mieszkaniowych brakuje. 

Według powyższego podsumowania postawiona we wstępie pracy teza została 

udowodniona. Przestrzeń kieleckich osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty 

powstałych w latach 1960-1990 odbiega od współczesnych tendencji kształtowania 

środowiska mieszkaniowego oraz nie zaspokaja potrzeb jej mieszkańców, wobec 

czego przekształcenia rehabilitacyjne tych osiedli są niezbędne. Właściwym 

kierunkiem tych działań są przekształcenia przeprowadzane w myśl zasad 

zrównoważonego rozwoju przedstawione w Rozdziale V. KIERUNKI 

REHABILITACJI. 
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ROZDZIAŁ V  

KIERUNKI REHABILITACJI  

Współczesne miasto wymaga głębokiej analizy w celu wyznaczenia zasad 

przekształcania istniejącej tkanki mieszkaniowej, w tym osiedli wybudowanych w 

tzw. technologii z wielkiej płyty. Zagadnienie to jest bardzo aktualne również w 

stosunku do kieleckich osiedli mieszkaniowych, które borykają się z wieloma 

problemami. Zespoły te stanowią nieaktywne miejsca na mapie wielu polskich miast. 

Działania przeprowadzane w ich obrębie należą do podstawowych, a stan środowiska 

mieszkaniowego odbiega od współczesnych wymogów, jakie stawia rozwój 

zrównoważony.  

Koniecznym działaniem podczas wyznaczania kierunków rehabilitacji  jest 

przeprowadzenie analizy urbanistyczno –architektonicznej stanu istniejącego oraz 

wyznaczenie problemów oraz atutów badanych przestrzeni. 

Propozycje, jakie można zaoferować dla analizowanych osiedli wynikają z braków i 

niedogodności tam występujących, które wykazały przeprowadzone w poprzednim 

rozdziale analizy. Przykładowe kierunki rehabilitacji podzielone zostały na dwie 

grupy dotyczące przekształceń urbanistycznych oraz architektonicznych. 

5.1 Kierunki rehabilitacji– urbanistyka 

Rozwiązania komunikacyjne: 

*dostosowanie ilości miejsc parkingowych do ilości mieszkańców osiedli, 

*zmiana lokalizacji parkingów i garaży, w taki sposób, aby nie sąsiadowały z przestrzeniami 

rekreacyjnymi, nie stanowiły niebezpieczeństwa, jak i nie wprowadzały dysharmonii w 

przestrzeni, 

*wprowadzenie ruchu pieszego jako priorytetowego, uzupełnienie osiedla w ciągi piesze i 

spacerowe, 

*wprowadzenie na osiedlu tras rowerowych, 

*wprowadzenie wszelkich udogodnień zachęcających do korzystania z transportu 

zbiorowego, 

*stosowanie rozwiązań uspokajających ruch samochodowy wewnątrz osiedli. 

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne: 

*wprowadzenie wszelkich udogodnień dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni, 

*poprawa bezpieczeństwa na osiedlu, poprzez jego prawidłową aranżację, 
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*wprowadzenie czytelnego podziału osiedla na przestrzeń prywatną, społeczną oraz 

publiczną, 

*prawidłowa aranżacja strefy wejściowej i ogrodowej obiektu, 

*poprawa proporcji wnętrz urbanistycznych poprzez ich odpowiedni podział i aranżację 

(szczególnie w przypadku osiedla Barwinek). 

Rozwiązania estetyczno-kompozycyjne: 

*kształtowanie estetycznych ciągów pieszych, 

*kształtowanie estetycznej przestrzeni służącej rekreacji, 

*wprowadzenie zieleni o różnorodnej funkcji m.in.: estetycznej, czy też izolacyjnej, 

*wprowadzenie założeń wodnych, 

*aranżacja przestrzeni osiedla jako spójnej i estetycznej kompozycji, 

*wykorzystanie ukształtowania terenu do kreacji założeń przestrzennych (wykorzystanie 

dużych różnic w ukształtowaniu terenu na osiedlach Pod Dalnią i Ślichowice), 

*wprowadzenie elementów małej architektury o ciekawej formie i estetyce, 

*naprawa techniczna zdegradowanych elementów przestrzeni osiedla, 

*wprowadzenie charakterystycznych elementów przestrzeni ułatwiających orientację oraz 

nadających indywidualny charakter przestrzeni. 

Rozwiązania programowe: 

*wprowadzenie do wnętrz społecznych odpowiednich funkcji dostosowanych do 

użytkowników w różnym wieku (miejsca spotkań osób starszych, place zabaw, boiska, 

skateparki, stoki saneczkowe, lodowiska, zewnętrzne szachy itp.), 

*wprowadzenie we wnętrzach między budynkami funkcji odpowiednich dla dzieci 

mniejszych oraz dla osób starszych, 

*tereny rekreacji dla dzieci starszych i młodzieży można sytuować w odległości większej od 

wejścia do budynku, 

*uzupełnienie osiedla w obiekty dodatkowe typu zewnętrzna scena, pawilony 

wystawiennicze itp., 

*wprowadzenie usług typu kawiarnie, restauracje, czy pizzerie, 

*przebudowa/ rozbudowa zespołu usługowego na osiedlu Barwinek, 

*rozbudowa terenu szkoły na osiedlu Barwinek , Pod Dalnią i Ślichowice II, budowa 

nowych boisk sportowych oraz przebudowa istniejących, 

*rezygnacja z przyulicznych budek z usługami, oraz wprowadzenie zespołu usług 

podstawowych na osiedlu Ślichowice (piekarnia, sklep ogólnospożywczy, warzywniak, czy 

kwiaciarnia itp.), 
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*przebudowa/ budowa nowego obiektu stanowiącego klub młodzieżowy o odpowiednio 

rozwiniętym programie funkcjonalnym, 

*wprowadzenie obiektu oferującego program funkcjonalny dla osób dorosłych (np. fitness) 

oraz miejsc spotkań dla osób starszych. 

Rozwiązania ekologiczne: 

*zbieranie i ponowne wykorzystanie wód opadowych, 

*racjonalna gospodarka odpadami – zasada 3R, 

* użycie materiałów odnawialnych oraz pochodzących z recyklingu w projektach przestrzeni 

zewnętrznej (elementy małej architektury, ławki, kosze na śmieci itp.), 

* stosowanie alternatywnych źródeł energii odnawialnej, optymalizacja zużycia energii 

poprzez stosowanie różnego rodzaju  nowoczesnych technologii, służących kontroli i 

zarządzaniu energią, w tym stosowanie możliwości technologicznych pozyskujących oraz 

wykorzystujących energię odnawialną (pompy ciepła, rekuperatory, kotły grzewcze, termo 

kominki, systemy ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego itp.). 

 

W ramach analizy komunikacji samochodowej przeanalizowano natężenie ruchu na 

otaczających osiedla ulicach, z których wynika, że natężenie ruchu jest adekwatne do 

funkcji i charakteru dróg. Ruch jest utrudniany poprzez nieprawidłowo parkujące 

samochody oraz zły stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych. 

Analiza wykazała zadowalający stopień dostępności do komunikacji autobusowej 

wszystkich mieszkańców analizowanych osiedli. Jednym z postulatów 

architektury zrównoważonej jest zachęcanie do korzystania z komunikacji 

zbiorowej, czemu sprzyja między innymi odpowiednia lokalizacja przystanków 

autobusowych, stwierdzona podczas analizy w badanych osiedlach. Działaniem, 

które mogłoby znacząco wpłynąć na zwiększenie użycia środków transportu 

zbiorowego, jest wprowadzanie stref, w których mogą poruszać się tylko one, bądź 

wprowadzanie wewnątrzosiedlowych busów, co byłoby szczególnie dobrym 

działaniem w zespole osiedli Pod Dalnią i Ślichowice, ze względu na ich dużą 

powierzchnię. Dodatkowo w mieście, jak i na samych osiedlach powinny znajdować 

się wypożyczalnie rowerów oraz dobrze zlokalizowane oraz rozwiązane parkingi 

rowerowe. 

Podczas analizy zaobserwowano niedogodności komunikacyjne wynikające ze 

sposobu wyposażenia systemu komunikacji. W tym zakresie należy zmodernizować 
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niektóre przystanki autobusowe, dostosować ciągi piesze do osób 

niepełnosprawnych, czy też stworzyć połączenia rowerowe z centrum miasta. 

Kolejnym z postulatów architektury zrównoważonej jest obniżenie emisji spalin oraz 

przyjęcie odpowiednich rozwiązań dążących do bezkolizyjnego układu 

komunikacyjnego, nie stwarzającego zagrożenia wewnątrz zespołów 

mieszkaniowych. W związku z czym należy zachęcać do korzystania z transportu 

nie-silnikowego, tworzyć ciągi komunikacji rowerowej i pieszej oraz 

wprowadzać  ułatwienia dla ruchu pieszego. Komunikacja piesza oraz rowerowa 

wewnątrz osiedla powinna być dostępna dla wszystkich oraz prowadzić do 

wszystkich części osiedla.  

W celu uspokojenia ruchu stosuje się ograniczenia prędkości w postaci małych rond 

czy progów zwalniających. Tego typu działania wpływają na zmniejszenie hałasu, 

który emitują pojazdy silnikowe. 

Zrównoważone projektowanie zakłada przekształcenie komunikacji kołowej, w taki 

sposób, aby nie stwarzała ona zagrożenia dla mieszkańców, w szczególności dla 

dzieci, dodatkowo ruch samochodowy nie powinien obniżać walorów użytkowych 

osiedla oraz stwarzać uciążliwości np. w postaci hałasu.  

Dużym problemem analizowanych osiedli jest parkowanie i garażowanie 

samochodów. Stwierdzono niedobór ogólnodostępnych parkingowych, który zmusza 

mieszkańców do parkowania w miejscach niedozwolonych.  Nowoczesne 

technologie pozwalają na budowę wielopoziomowych parkingów podziemnych, jak i 

parkowanie na dachach obiektów. Samochody mogą być parkowane standardowo w 

poziomie bądź przy pomocy specjalnych dźwigów w pionie.  

Istniejące obiekty z wielkiej płyty nie dają możliwości wprowadzenia pod nimi bądź 

na ich dachach parkingów, w związku z czym konieczne wydaje się wprowadzenie 

wolnostojących parkingów wielopoziomowych w odpowiednich, wyznaczonych do 

tego miejscach. W przypadku osiedla Barwinek działaniem wartym zastanowienia 

jest stworzenie w miejscu nieatrakcyjnego kompleksu usługowego, nowych 

obiektów usługowych, w których obrębie mogłyby się znaleźć parkingi podziemne. 

Osiedla Ślichowice i Pod Dalnią dysponują zewnętrznymi placami parkingowymi, 

które w przypadku prac rehabilitacyjnych, mogłyby zostać przekształcone w parkingi 

podziemne, bądź zostać wyposażone w specjalne konstrukcje i dźwigi umożliwiające 
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parkowanie samochodów w pionie. Tego typu parkingi mogłyby się znaleźć w 

różnych częściach osiedla, zapewniając w ten sposób krótkie dojście do parkingu z 

różnych miejsc osiedla. (schemat 25) 

Projektowanie zrównoważone zakłada ruch pieszy jako priorytetowy. Ciągi 

piesze powinny zostać dostosowane dla osób niepełnosprawnych, czy też wózków 

dziecięcych. Należy doinwestować ciągi piesze, między innymi wprowadzić 

oświetlenie, wymienić elementy małej architektury, wprowadzić miejsca 

odpoczynku i relaksu. Wymiany wymagają nawierzchnie ciągów pieszych. Ciągi 

spacerowe i rowerowe powinny być projektowane jako miejsca ciekawe estetycznie. 

W miejscach zmiany wysokości terenu konieczne jest wprowadzenie ramp i pochylni 

o odpowiednich parametrach, dostosowanych do poruszania się wózkami. 

Dodatkowym kierunkiem rehabilitacji może być wprowadzenie cyklów wykładów, 

dotyczących rozwoju zrównoważonego, a w tym wpływu, jaki niesie za sobą wciąż 

zwiększająca się ilość samochodów w przestrzeni miasta oraz np. kultury 

parkowania.  

Przyszłościowym kierunkiem mogłoby być również stworzenie wypożyczalni 

samochodów oraz rowerów na terenie osiedla. Takie działanie może wpłynąć na 

zastąpienie samochodu właśnie rowerem. 

 

 

Schemat 25 Schemat prezentujący możliwości rozwiązania miejsc parkingowych 

(opracowanie S.Mochocka) 
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Układ komunikacyjny osiedla Barwinek jest czytelny. Wymaga uzupełnienia miejsc 

postojowych wzdłuż ulicy Barwinek. Ciągi te należy projektować w estetyczny 

sposób, co kilka miejsc parkingowych proponując zieleń dającą cień oraz 

poprawiającą estetykę. 

Częściowo miejsca postojowe można wprowadzić do wnętrz między budynkami. 

Tak powstałe place muszą mieć odpowiednią odległość od budynków oraz od miejsc 

rekreacji. Można zastosować zieleń izolującą je od miejsc rekreacji i odpoczynku lub 

wprowadzić nad nimi formy architektoniczne, stanowiące zadaszenie, a zarazem 

dające cień i poprawiające estetyczny odbiór tego fragmentu przestrzeni. Działania 

takie obserwowane są w realizacjach zagranicznych. Nawierzchnia placów 

parkingowych powinna być ażurowa, aby umożliwiać wsiąkanie wody.  

Na osiedlu Ślichowice oraz Pod Dalnią obserwujemy gorszą sytuację, jeżeli chodzi o 

komunikację. Samochód wprowadzony jest niemal do wszystkich miejsc na osiedlu, 

wypełnia przestrzenie między budynkami zakłócając bezpieczeństwo oraz 

wpływając na jej negatywny odbiór estetyczny. Podstawowym zadaniem prac 

rehabilitacyjnych powinny, w tym wypadku, stać się działania zmierzające do 

uspokojenia ruchu wewnątrz zespołu oraz częściowej eliminacji miejsc postojowych 

z wnętrz między budynkami. 

Otoczenie analizowanych osiedli powinno być kształtowane zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. 

Badane osiedla przeanalizowano pod kątem zagadnienia skali. Stwierdzono, że w 

większości przypadków na osiedlu Barwinek i Ślichowice zachowane są 

odpowiednie proporcje wnętrz urbanistycznych oraz odległości między budynkami, 

natomiast na osiedlu Pod Dalnią można wyróżnić kilka miejsc, które wymagają w tej 

kwestii interwencji. W związku z powyższym stwierdzono, że osiedla mają duże 

możliwości wprowadzania zmian. Analizowane osiedla to układy sprzyjające 

tworzeniu więzi społecznych ze względu na możliwość powstania między nimi 

wnętrz społecznych oraz podziału na przestrzeń prywatną, społeczną i publiczną. 

Niska zabudowa oraz stosunkowo mały rozmiar bloków wpływa na ilość 

mieszkańców, co z kolei ma znaczenie przy tworzeniu się więzi oraz daje możliwość 

powstania jednostki sąsiedzkiej, czyli grupy osób znającej się nawzajem i mogącej 

na siebie liczyć.  
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Zauważono również, że na osiedlu Barwinek kolejne wnętrza między budynkami 

mają zbyt dużą skalę, aby była to przestrzeń sprzyjająca tworzeniu więzi 

społecznych. Wynika to z faktu braku jej  zagospodarowania. Działania 

rehabilitacyjne obejmujące ten obszar powinny dążyć do wprowadzenia w tej 

przestrzeni różnorodnych funkcji oraz zieleni oddzielającej od siebie kolejne strefy, a 

zarazem optycznie zmniejszającej skalę tych wnętrz oraz tworzącej w niej kameralny 

charakter. 

Czytelna i logiczna gradacja przestrzeni pozwala na przepływ ludzi, w wyniku 

którego powstają kontakty społeczne integrujące społeczeństwo. Podziałowi stref 

może służyć również wprowadzanie nowej zabudowy (np. służącej rekreacji, typu 

sceny zewnętrzne), detalu architektonicznego, bądź użycie zieleni np. w postaci 

buforu lub stosowanie zmian ukształtowania terenu (działanie to, ze względu na duże 

różnice wysokości terenu, mogłoby być w szczególności zasadne na osiedlach 

Ślichowice i Pod Dalnią).  

Ważnym elementem prac rehabilitacyjnych jest poprawa bezpieczeństwa w 

badanych osiedlach. Mają na to wpływ rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne. 

Według opinii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie zaobserwowano na 

badanych osiedlach szczególnego nasilenia problemu wykluczenia społecznego. W 

przypadku podjęcia prac rehabilitacyjnych należy przeanalizować ten aspekt w 

obrębie poszczególnych bloków, aby znaleźć punkty jego nasilenia. 

Na zapewnienie bezpieczeństwa w zespole mieszkaniowym wpływa odpowiednio 

zaprojektowana przestrzeń, w tym wprowadzenie czytelnych podziałów, granic 

przestrzeni publicznych czy prywatnych, wprowadzenie punktów orientacyjnych w 

przestrzeni, odpowiednie oświetlenie przestrzeni publicznych oraz np. wejść do 

budynków, stosowanie zieleni izolacyjnej, stanowiącej granice przestrzeni, 

likwidacja obszarów o trudnej orientacji czy też naprawa zdegradowanych 

przestrzeni. 

Czytelna klasyfikacja stref użytkowania na publiczną, półpubliczną i prywatną służy 

likwidacji  „miejsc niczyich” podatnych na rozwój przestępczości. Przekształcenia 

zespołów mieszkaniowych powinny zmierzać do zdefiniowania przestrzeni między 

budynkami tak, aby nabrały znamion prywatności i bezpieczeństwa oraz nie były 

powszechnie dostępne.  Ważne jest również odpowiednie zagospodarowanie wejścia 
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do budynku, w taki sposób aby było ono dostępne, czytelne, a zarazem bezpieczne, 

na co ma wpływ np. odpowiednie oświetlenie. Korzystając z przykładów 

zagranicznych sąsiadów można stworzyć granice własności przy wejściu do 

kolejnych klatek, tak aby do tych miejsc miały dostęp tylko osoby uprawnione. W 

tym celu można zastosować granice ze zwartej zieleni bądź wprowadzić estetyczne 

ogrodzenia lub murki tworzące wokół wejścia do budynku strefę półprywatną, nie 

dostępną dla wszystkich. Różne rodzaje roślinności, w tym zróżnicowanie pod 

względem wysokości i gęstości nasadzeń porządkuje przestrzeń, będąc przy tym 

bezpieczną i estetyczną oraz nie tworzącą barier społecznych, jakie tworzy typowe 

ogrodzenie. Podczas prac rehabilitacyjnych należy unikać typowego grodzenia 

przestrzeni wokół budynków, co sprzyja powstawaniu barier społecznych oraz 

wpływa negatywnie na kompozycję osiedla.  

Szczególnie ważne dla osób starszych oraz słabowidzących jest dobrze oznakowane 

wejście do kolejnych budynków. Ciekawym działaniem przeprowadzanym za 

granicą jest uatrakcyjnianie wejść poprzez stosowanie różnego rodzaju małej 

architektury np. zielonych pergoli nad wejściami. 

Dodatkowo należy zorganizować przestrzeń prywatną, przyległych do mieszkań 

ogrodów, zapewniając w ten sposób kontakt z otoczeniem, jak i powiększając w 

pewnym sensie powierzchnię mieszkań oraz nadając właściciela, a zarazem osoby, 

która będzie dbała o tę część przestrzeni. 

Osiedle Barwinek ze względu na duże niezagospodarowane obszary daje możliwości 

stworzenia dużej strefy wejściowej do obiektu, jak i rozleglejszej części ogrodowej. 

Natomiast osiedla Ślichowice oraz Pod Dalnią, w związku z mniejszymi wnętrzami 

urbanistycznymi, dają w tej kwestii mniejsze możliwości. (schemat 26) 

Jednym z podstawowych działań, które należy przeprowadzić podczas prac 

rehabilitacyjnych jest uporządkowanie i odnowienie przestrzeni. Miejsca przyjazne i 

tętniące życiem tworzą przebywający w nich ludzie, pojawiający się tam by spędzić 

razem czas, porozmawiać, czy też uczestniczyć w jakimś wydarzeniu. Do tego 

niezbędna jest odpowiednio zaprojektowana spójna przestrzeń,  na co wpływa 

zorganizowanie oraz czytelność. Elementy te sprzyjają zrozumieniu otaczającej 

przestrzeni.  
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Jak już wspomniano wcześniej jednym z postulatów architektury zrównoważonej jest 

wprowadzenie ruchu pieszego, jak i rowerowego jako priorytetowego. W tym celu 

należy stworzyć ciekawą funkcjonalnie oraz estetyczną przestrzeń, która będzie 

zachęcać do przemieszczania się po niej pieszo. Dobrym działaniem jest 

zaprojektowanie przestrzeni w sposób umożliwiający wykorzystanie spaceru do 

realizacji dodatkowych zadań oraz zachęcający do przemieszczania się pieszego przy 

okazji przyjemnego oraz pożytecznego spędzania czasu. 

Pomimo ogromnego potencjału badanych obszarów wynikających z wielkości 

terenów zielonych (powierzchnia terenów biologicznie czynnych jest na poziomie 

70%)  zauważyć należy  ich słaby sposób  zagospodarowania. 

Na osiedlu Barwinek można wyróżnić oś kompozycyjną, którą stanowi zielona 

przestrzeń, łącząca północną oraz południową część osiedla. W tym momencie jest to 

przestrzeń niewykorzystana, ale ma ona predyspozycje do stania się atrakcyjnym 

zielonym ciągiem pieszo-rowerowym, publiczną przestrzenią przyciągającą do siebie 

również ludzi z zewnątrz. Przestrzeń ta łączy zespół szkół z zespołem usługowym, w 

związku z czym, zasadne wydaje się doinwestowanie jej i stworzenie pewnego 

rodzaju centrum zespołu. Jednym z działań w tej przestrzeni powinny być 

przekształcenia poprawiające jej dostępność, a zarazem służące spójności społecznej 

typu: wprowadzenie udogodnień dla osób poruszających się na wózkach, jak i 

usunięcie obecnych w przestrzeni barier, zwłaszcza w okolicach znacznej zmiany 

wysokości. Wskazane jest doinwestowanie istniejących ciągów spacerowych, min. 

uzupełnienie w  oświetlenie. 

Podobna sytuacja wygląda na terenie osiedla Ślichowice I, gdzie obecna jest duża 

zielona przestrzeń, prowadząca w kierunku Kościoła. Jej dodatkowym atutem jest 

fakt, iż jest możliwość doprowadzenia jej do Rezerwatu Skalnego Ślichowice. 
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Schemat 26  Przykładowy podział wnętrza społecznego na podstawie osiedla Barwinek 

(opracowanie S.Mochocka) 

 

W celu stworzenia indywidualnego charakteru przestrzeni należy wprowadzić do niej 

charakterystyczne punkty, dominanty, czy punkty orientacyjne. Mogą to być 

elementy zieleni, detal architektoniczny, formy małej architektury np. rzeźby, 
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fontanny, czy też różnorodne formy założeń wodnych, których całkowicie brakuje na 

osiedlu.  Wzmocnienie osi północ-południe na Barwinku, oprócz odpowiedniego 

kształtowania zieleni oraz wprowadzania założeń wodnych, odbyć się powinno 

poprzez wprowadzenie różnorodnych funkcji, dostosowanych do różnych grup 

wiekowych, umożliwiających czynne oraz bierne spędzanie czasu. Bardzo ważnym 

elementem, który powinien pojawić się w takiej przestrzeni to miejsca, gdzie można 

odpocząć w cieniu. Analiza wykazała, że w otoczeniu osiedli zlokalizowane są 

ciekawe punkty przyrodnicze, jak i kulturowe typu Klasztor na Karczówce, czy Góra 

Telegraf. Działania rehabilitacyjne w tym wypadku powinny dążyć do 

wprowadzenia punktów, tarasów widokowych w  tych kierunkach np. wykorzystując 

dachy obiektów wysokich występujących na osiedlach. 

 

Wszelkie wprowadzone podczas rehabilitacji zmiany mają prowadzić do 

uznania osiedla przez mieszkańców jako miejsca przyjaznego. 

Jeśli chodzi o możliwość wypoczynku aktywnego, osiedle w obecnej chwili 

dysponuje następującą infrastrukturą: 

Osiedle Barwinek: 

-przyszkolne boisko wielofunkcyjne (nie jest ogólnodostępne), 

-zaniedbane boisko w przestrzeni wspólnej, 

-zaniedbane place zabaw w kolejnych wnętrzach między budynkami, nowy plac 

zabaw w przestrzeni centralnej oraz plac zabaw  na terenie osiedla (nie dostępny dla 

wszystkich), 

-piaskownice, 

-skarpa (stok saneczkowy) w centralnej przestrzeni wspólnej. 

Osiedle Ślichowice I, II i Pod Dalnią: 

- przyszkolne boisko wielofunkcyjne (nie jest ogólnodostępne) na osiedlu Pod 

Dalnią, 

-boisko przyszkolne na osiedlu Ślichowice II, 

- zaniedbane boisko w przestrzeni osiedla Pod Dalnią, 

-zaniedbany plac zabaw w przestrzeni centralnej osiedla Ślichowice, 

-nowy plac zabaw w przestrzeni biegnącej przez środek osiedla Pod Dalnią. 
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Przekształcenia rehabilitacyjne powinny dążyć do stworzenia przestrzeni społecznej, 

żywej o każdej porze roku. Elementy, których obecność wpływa na jej ożywienie to 

np.: lodowiska, zbiorniki wodne, stoki saneczkowe, stoły do tenisa, urządzenia 

służące eksperymentom, ścianki wspinaczkowe, miejsca służące imprezom 

okolicznościowym, miejsca do handlu, tańca, różnego rodzaju zabaw na świeżym 

powietrzu, miejsca do uprawiania sportu, place zabaw, przestrzeń warsztatowa, 

kawiarnia i wiele innych.  

Prace rehabilitacyjne obejmować powinny adaptację istniejących placów zabaw, tak 

aby uwzględniały potrzeby dzieci będących w różnym wieku. Place dla 

najmłodszych dzieci zawierać powinny zjeżdżalnie, czy też piaskownice, natomiast 

dla starszych urządzenia usprawniające ruch. Dodatkowo należy dążyć do 

zapewnienia ogólnodostępności boiska przyszkolnego, tak aby mogło służyć 

wszystkim mieszkańcom oraz budowy nowych obiektów na miejscu zniszczonych 

boisk sportowych. 

Podczas wyboru przestrzeni, w których powinny się znaleźć odpowiednie funkcje 

należy zwrócić uwagę na kilka aspektów: 

-place zabaw dla dzieci mniejszych powinny się znaleźć w każdym wnętrzu 

społecznym, w bliskiej odległości od samych budynków, 

-miejsca spotkań osób starszych ze względu na ograniczoną możliwość 

przemieszczania się również powinny być obecne we wszystkich wnętrzach 

społecznych, dodatkowo dojścia do nich powinny być dostępne, 

-nad placami zabaw dla dzieci małych oraz nad miejscami spotkań osób starszych 

powinny znaleźć się elementy zacieniające (pergole, zieleń wyższa itp.), 

-miejsca spotkań młodzieży i dzieci starszych mogą być zlokalizowane w dalszej 

odległości od budynków, 

-miejsca spotkań młodzieży powinny być zaaranżowane jako przestrzeń 

umożliwiająca bierny, jak i aktywny wypoczynek (boiska, skatepark, zewnętrzne 

szachy, siłownia itp.) 

-elementy takie jak zewnętrza scena służąca imprezom okolicznościowym powinna 

znajdować się w przestrzeni wspólnej, w odpowiedniej odległości od budynków, aby 

nie zakłócać spokoju mieszkańców, ponieważ jest to miejsce, które wpływa na 

zainteresowanie i napływ ludzi z zewnątrz, a zarazem powstawanie hałasu podczas 



 Rehabilitacja kieleckich osiedli mieszkaniowych z lat 1960-1990 pod kątem współczesnych potrzeb   

194 
 

organizowanych spotkań, czy występów. Tego typu element w przestrzeni osiedla, z 

jednej strony może zakłócać jego spokój, a z drugiej, ma znaczący wpływ na 

ożywienie osiedla oraz zainteresowanie nim osób z zewnątrz, 

-elementy wodne o większej powierzchni należy lokalizować w przestrzeni 

wspólnej, 

-pojawiające się w przestrzeni społecznej elementy wodne powinny być stosunkowo 

niewielkie. Wprowadzając wodę do wnętrza osiedla, należy zwrócić uwagę na 

bezpieczeństwo, głównie ze względu na dzieci, 

-miejsca urządzone w przestrzeni osiedla powinny zaspokajać indywidualne 

potrzeby mieszkańców danego zespołu. Przestrzenie społeczne powinny być 

kształtowane jako miejsca kreatywne oraz indywidualne. Dodatkowo powinna to być 

przestrzeń atrakcyjna i estetyczna, wyposażona w wygodne siedziska, czy też 

interesujące oświetlenie, bogata w interesujące formy i materiały podnoszące jej 

jakość. 

 

Ważnym elementem wpływającym na estetykę osiedla jest kształtowanie zieleni. 

Działania rehabilitacyjne powinny dążyć do wydobycia relacji pomiędzy 

architekturą, naturą i człowiekiem. Zieleń w zespole mieszkaniowym powinna pełnić 

określone funkcje, takie jak: 

-izolacja, ochrona przed hałasem zewnętrznym, 

-zieleń o charakterze kompozycyjnym (obudowa ciągów komunikacyjnych, 

zamknięcia, otwarcia widokowe, zielone dominanty, czy punkty orientacyjne, zieleń 

oddzielająca od siebie koleje strefy o różnych funkcjach itp.), 

-zieleń dająca cień w przestrzeni rekreacyjnej, czy też na miejscami postojowymi, 

-zieleń stanowiąca przestrzeń prywatną typu ogrody prywatne, będące strefą 

aktywności i wypoczynku. 

Aspektem związanym z kształtowaniem zieleni jest jej dobór, podczas którego 

należy zwrócić uwagę na właściwości gatunków, ich rozmiar i formę oraz 

możliwości zmiany właściwości np. kolorystycznych w trakcie roku 

kalendarzowego. Dzięki temu możliwa jest do uzyskania kompozycja, która o każdej 

porze roku będzie wpływać na pozytywny odbiór przestrzeni. 
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Na analizowanych osiedlach obecna jest zieleń o różnorodnych formach i wielkości. 

Przed pracami rehabilitacyjnymi należy przeprowadzić dogłębną analizę jej stanu 

zachowania, aby stwierdzić, którą jej część należy pozostawić, a którą ewentualnie 

usunąć.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, że więcej przypadkowej i zdegradowanej zieleni 

zaobserwować można na osiedlu Ślichowice i Pod Dalnią. Być może jest to wynik 

mniej czytelnego układu urbanistycznego osiedla. 

 

Analiza wykazała brak programu dla aktywności młodzieży na badanych osiedlach. 

Na osiedlu Barwinek obecny jest Klub na Barwinku, natomiast na osiedlu 

Ślichowice i Pod Dalnią Klub Młodzieżowy Wolna Strefa oraz Klub Domatorek. 

Klub na Barwinku to mały, nieatrakcyjny budynek, niedostosowany do pełnienia 

tego typu funkcji. Mimo tych niedogodności jest chętnie uczęszczanym przez 

młodzież miejscem. Prace rehabilitacyjne, w tym wypadku, obejmować powinny 

przebudowę tego obiektu, ewentualnie zmianę jego lokalizacji, umożliwiając jego 

rozbudowę. Forma tego typu obiektu powinna być atrakcyjna, aby zachęcać 

młodzież do spędzania w nim czasu. Obiekt ten musi mieć również odpowiednią 

wielkość, aby zapewnić lokalizację różnych form aktywności. Współczesny klub 

młodzieżowy powinien zawierać: kawiarnię, salę do uprawiania różnych sportów, 

pracownie tematyczne (np. plastyczna, czy muzyczna), salę do języków obcych, czy 

też kręgielnia itp. Klub Młodzieżowy Wolna Strefa i Klub Domatorek, wymagają 

podobnych działań, jak Klub na Barwinku. 

Dodatkowo w przestrzeni osiedla powinien być zlokalizowany obiekt z salami 

dostosowanymi funkcjonalnie dla osób dorosłych i starszych, zawierający sale 

fitness, łączący funkcje związane ze sportem i rekreacją oraz sale spotkań, dyskusji, 

wykładów i imprez towarzyskich dla osób starszych. 

Jeżeli chodzi o program usług oferowanych na analizowanych osiedlach, jest on 

podstawowy oraz typowy dla tego typu osiedli. Należy zwrócić uwagę, że na osiedlu 

Barwinek i Pod Dalnią obecny jest market Biedronka, natomiast w okolicy osiedla 

Ślichowice zlokalizowany jest market E.Leclerc. Należy dodatkowo podkreślić, że 

osiedla posiadają dobre połączenia z centrum, co zapewnia ich mieszkańcom 

łatwą  dostępność do usług ponadpodstawowych i miejskich atrakcji.  
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Na osiedlu Barwinek obecny jest zespół usługowy w północnej części osiedla. 

Znajdziemy tam piekarnię, warzywniak, sklep ogólnospożywczy, bank, czy pocztę 

oraz Biedronkę. Prace rehabilitacyjne w tym obszarze obejmować powinny 

przebudowę zespołu, ponieważ większość obiektów to stare i zniszczone budynki lub 

wolnostojące budki. W zespole znaleźć się powinno więcej usług typu kawiarnie, 

restauracje czy pizzerie. Przestrzeń zespołu powinna stanowić ciekawą atrakcyjnie 

przestrzeń publiczną, o interesujących rozwiązaniach funkcjonalno- przestrzennych 

oraz interesującej, estetycznej architekturze. Dodatkowo w przestrzeni tej powinny 

się znaleźć miejsca do odpoczynku, spotkań i rozmów. Kolejne sklepy, apteka, 

kwiaciarnia czy też budynek spółdzielni mieszkaniowej oraz Klub na Barwinku 

zlokalizowane są między Aleją Księdza Jerzego Popiełuszki, a ulicą Barwinek. 

Obiekty te również wymagają odnowy. 

Na osiedlu Ślichowice i Pod Dalnią sytuacja wygląda nieco inaczej. Usługi 

podstawowe zlokalizowane są w dużej mierze w parterach, bądź piwnicach 

budynków. Prace rehabilitacyjne dotyczące tych miejsc dążyć powinny do 

czytelnego ich oznakowania oraz stworzenia dostępnego dla wszystkich dojścia. 

Dodatkowo usługi podstawowe typu kwiaciarnia, czy warzywniak zlokalizowane są 

w budkach wzdłuż Alei Jerzego Szajanowicza- Iwanowa. Na osiedlu Pod Dalnią 

znajdziemy również sklep Biedronka oraz Żabka, natomiast na osiedlach Ślichowice 

sklep Społem. Podczas prac rehabilitacyjnych należałoby przedyskutować 

wprowadzenie niewielkiej wielkości pasażu, w którym znalazły by się wszystkie 

usługi, które w tym momencie zlokalizowane są w budkach przy drogach, typu: 

piekarnia, warzywniak, kwiaciarnia, czy też usługi typu fryzjer. Dodatkowo 

przestrzeń ta powinna być atrakcyjna i umożliwiająca odpoczynek. 

 

Założeniem pracy jest rehabilitacja osiedli mieszkaniowych według współczesnych 

potrzeb, które związane są ze zrównoważonym rozwojem. W związku z powyższym 

nieodłącznym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas prac 

rehabilitacyjnych jest samowystarczalność zespołu mieszkaniowego. 

Kierunkiem przyszłościowym jest stosowanie różnego rodzaju rozwiązań 

gwarantujących racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego. 
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Do nowoczesnych technologii zaliczamy działania służące pozyskiwaniu energii 

odnawialnej,  stosowanie nowoczesnych materiałów podatnych recyklingowi, czy też 

magazynowanie i ponowne użycie wody. 

Gospodarka odpadami powinna opierać się na zasadzie 3R (Reduce-Redukuj, Reuce-

Użyj ponownie, Recycle-Poddaj recyklingowi), której podstawową zasadą jest 

zapobieganie ich powstawaniu, następnie ograniczanie ich ilości oraz szkodliwości, 

ich ponowne wykorzystanie, a także ich unieszkodliwianie. Bardzo ważna w 

związku z tym jest edukacja mieszkańców osiedli w tym zakresie. 

Efektywność gospodarki wodno-ściekowej objawia się redukcją zużycia wody,  

redukcją ścieków, użyciem wody szarej oraz uzbrojeniem terenu służącym wtórnemu 

wykorzystaniu wody opadowej, co wiąże się ze wprowadzaniem zbiorników 

wodnych do przestrzeni osiedla. 

Sztuczne zbiorniki wodne mogą pełnić funkcję zbiorników retencyjnych dla wody 

opadowej. Woda spływająca z dachów budynków może być kierowana nie 

bezpośrednio do kanalizacji opadowej, lecz do zbiornika, z którego może być 

rozprowadzana w celach użytkowych na terenie danego zespołu. Takie rozwiązanie 

jest również korzystne podczas dużych opadów, kiedy to nadmiar wody deszczowej 

może być szybko odprowadzony do zbiornika, co pozwala uniknąć projektowania 

kanałów burzowych oraz ogranicza koszty infrastruktury. Dodatkowymi elementami, 

które można wprowadzić w przestrzeń osiedli są roślinne oczyszczalnie, gdzie 

zebrana woda może zostać oczyszczona oraz ponownie użyta m.in.  nawadniania 

otwartych terenów zielonych. (schemat 27) 

Efektywna gospodarka odpadami wymaga odpowiedniej lokalizacji ich miejsc 

składowania, projektowanie śmietników umożliwiających ich segregację, w celu ich 

ponownego użycia. Bardzo ważna w tym zakresie jest zmiana lokalizacji samych 

śmietników oraz ich przebudowa. Analiza wykazała, że w tym momencie śmietniki 

w przestrzeni badanych osiedli stanowią nieatrakcyjne elementy przestrzeni, 

zlokalizowane w sąsiedztwie palców zabaw oraz zielonych przestrzeni służących 

odpoczynkowi. Należy wyznaczyć dogodne dla mieszkańców, a przy tym 

niezakłócające ładu przestrzennego oraz jakości życia, miejsca składowania 

odpadów. Ich lokalizacja powinna być w miejscach ustronnych, a zarazem łatwo 

dostępnych. Dobrym rozwiązaniem jest izolowanie śmietników, poprzez 
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wprowadzanie zieleni. Ważne, aby miejsca składowania odpadów były 

systematycznie opróżniane.  

 

Schemat 27 Schemat obrazujący zbieranie deszczówki z dachów oraz zasilanie nią nowo 

powstałego zbiornika wodnego i donic z zielenią zawieszonych na elewacjach (opracowanie 

S.Mochocka) 

 

Efektywność użycia materiałów i surowców objawia się doborem materiałów o 

małej energii wbudowanej, w  tym użyciem materiałów miejscowych,  stosowaniem 

materiałów zdrowych, materiałów z recyklingu, czy materiałów odnawialnych. W 

związku z pracami rehabilitacyjnymi należy przedyskutować użycie tego typu 

surowców w samych budynkach jako elementy elewacji bądź wykończenia wnętrz, a 

także użycie ich w projektach przestrzeni zewnętrznej (elementy małej architektury, 

ławki, kosze na śmieci itp.). 

Nieodłącznym elementem zrównoważonego projektowania jest redukcja transportu 

indywidualnego na rzecz komunikacji zbiorowej autobusów, tramwajów czy lekkiej 

kolei, bądź korzystanie z tras rowerowych. Aspekt ten został już omówiony w 

rozdziale przy okazji rozwiązań komunikacyjnych. Pozwala to oszczędzać energię 

oraz niweluje emisję spalin do powietrza. Redukcja transportu samochodowego 

wewnątrz zespołów mieszkaniowych wpływa pozytywnie na poprawę 

bezpieczeństwa oraz estetykę samego zespołu.  

Kolejnym aspektem zrównoważonego rozwoju jest efektywność energetyczna, którą 

można uzyskać poprzez stosowanie alternatywnych źródeł energii odnawialnej, 

optymalizację zużycia energii poprzez stosowanie różnego rodzaju nowoczesnych 

technologii, służących kontroli i zarządzaniu energią, w tym stosowanie możliwości 
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technologicznych pozyskujących oraz wykorzystujących energię odnawialną (pompy 

ciepła, rekuperatory, kotły grzewcze, termo kominki, systemy ogrzewania i 

chłodzenia powierzchniowego itp.). Na badanych osiedlach jednym z łatwiejszych 

do przeprowadzenia w tym zakresie działań jest zastosowanie regulowanego systemu 

oświetleniowego czy cieplnego. Wprowadzenie pozyskiwania energii z kolektorów 

słonecznych, czy ogniw fotowoltaicznych oraz wykorzystanie jej np. do oświetlenia 

przestrzeni osiedla, bądź podgrzewania wody. 

 

5.2 Kierunki rehabilitacji– architektura 

W ramach analizy w obrębie samych budynków stwierdzono wiele niedogodności. 

W obiektach, mimo wieku nie stwierdzono zjawisk budzących obawy o ich 

techniczną żywotność. Zaobserwowano jednak liczne wady, wynikające z 

zastosowanej do ich budowy technologii.  

Na badanych osiedlach budynki częściowo zostały poddane termomodernizacji. Ich 

kolorystyka nie tworzy spójnej kompozycji. Zaobserwowano brak intersującego 

detalu, który mógłby zmienić monotonność obecnych elewacji. W trakcie prac 

rehabilitacyjnych wszystkie obiekty powinny zostać poddane termomodernizacji, a 

przy tej okazji należy zaproponować kolor oraz formę elewacji np. przy użyciu 

nowoczesnych, ekologicznych, bądź odnawialnych materiałów, nowe balustrady czy 

wykończenie schodów zewnętrznych. Ciekawym działaniem obserwowanym za 

granicą jest wprowadzanie naturalnej zieleni w elewacjach np. w formie donic bądź 

jako dodatkowej obudowy, po której „wije się zieleń”. 

Każdy obiekt powinien zostać wyposażony w windę. W tym celu można 

wykorzystać część budynku, bądź doprojektować windę jako dodatkową 

konstrukcję, która jako intersujący element wprowadzi dynamikę na elewacji. 

W budynkach brakuje odpowiednio rozwiązanej strefy wejściowej, która powinna 

być dostępna dla wszystkich oraz odpowiednio oznakowana i oświetlona. W 

miejscach, gdzie zaobserwowano zmiany wysokości terenu, należy stosować rampy.  

Dodatkowo należy zaproponować rozwiązania, które będą wpływać na 

bezpieczeństwo tej strefy. Działania w tym obrębie zostały już dokładniej opisane w 

rozdziale.  
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Mieszkania w wybranych do analizy osiedlach są  średniej wielkości, co stwarza 

możliwości ewentualnego przearanżowania. Głównym zaobserwowanym w nich 

problemem, jest brak ich połączenia z otaczającym krajobrazem. W związku z czym 

ważna jest wymiana otworów okiennych na większe, umożliwiające widok oraz 

lepszy dostęp światła słonecznego do wewnątrz. Współczesne technologie 

umożliwiają zastosowanie szkła, które jest w stanie dobierać ilość oraz jakość 

światła słonecznego, które ma dostać się do wnętrza w zależności od potrzeb. 

Kontakt wnętrza z zewnętrzem można wzmocnić również poprzez wprowadzenie 

ogrodów w parterach budynków. Dzięki takiemu działaniu mieszkania te zyskują 

dodatkową przestrzeń prywatną, a zarazem poprawę prywatności. Wprowadzenie 

ogrodu zwiększa odległość okien od najbliższych ciągów pieszych, a zarazem 

uniemożliwia wgląd do mieszkania. (schemat 29) 

Kolejnym z kierunków działań, dotyczących obiektów z wielkiej płyty, jest 

zagospodarowanie ich dachów. Na budynek można się dostać projektując nową 

zewnętrzną klatkę schodową, bądź w niektórych przypadkach spróbować 

wykorzystać istniejącą klatkę schodową. (schemat 28) 

Dach można wykorzystać jako: 

- forma rekreacyjnego tarasu przeznaczonego np. do odpoczynku z różnorodnymi 

siedziskami, w niektórych przypadkach przestrzeń ta może być wzbogacona o 

roślinność bądź zbiorniki wodne wykorzystujące wodę deszczową, 

- punkty widokowe, zaprojektowane na nich kawiarnie bądź galerie sprzyjać będą 

napływowi ludzi z zewnątrz osiedla, 

-dachy częściowo można wykorzystać pod rozmieszczenie instalacji kolektorowych 

bądź paneli fotowoltaicznych. 
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Schemat 28  Schemat prezentujący możliwości wprowadzenia windy do obiektów z wielkiej 

płyty (opracowanie S.Mochocka) 

 

 

Schemat 29  Schemat prezentujący przykładowe rozwiązanie ogrodu oraz „przedgródka”. 

Zastosowanie zieleni na dachu oraz na elewacji  (opracowanie S.Mochocka) 

 

Mieszkania w osiedlach objętych analizą należą do mieszkań o średnim metrażu. 

Rozplanowane są jako przestrzenie zamknięte oraz nie są dostosowane do 

współczesnych potrzeb użytkowników. Analiza wykazała plus, jakim jest obecność 

kuchni z oknem w badanych obiektach.  Obecnie większość mieszkań w badanych 

obiektach jest zamieszkała, co uniemożliwia radykalne zmiany w układach 
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funkcjonalnych mieszkań. Jako przykłady wprowadzenia w zakresie zmian można 

podać łączenie mieszkań w poziomie, jak i pionie. W chwili obecnej wszelkim 

pracom podlegać mogą przestrzenie wspólne. Wymiany wymagają istniejące 

posadzki i ściany w budynkach, które są zniszczone. 

Dodatkowo w obiektach w celu uzyskania nowoczesnych samowystarczalnych 

budowli należy zastosować: 

 technologie wspierające oszczędność wody oraz umożliwiające jej odzysk, 

 alternatywne źródła energii oraz możliwości technologiczne pozyskujące oraz 

wykorzystujące energię odnawialną (pompy ciepła, rekuperatory, kotły 

grzewcze, termo kominki, czy też systemy ogrzewania i chłodzenia 

powierzchniowego itp.). 

 

 

Schemat 30  Schemat prezentujący wprowadzenie dodatkowej konstrukcji do obiektu z 

wielkiej płyty, mogącej służyć jako balkony, powiększenie powierzchni mieszkań, czy tez 

element estetyczny umożliwiający wprowadzenie zieleni w elewacji 9opracowanie 

S.Mochocka) 

 

Powyżej omówione zostały przykładowe kierunki rehabilitacji osiedli 

mieszkaniowych z wielkiej płyty. Są to instrumenty służące poprawie działania i 

wyglądu przestrzeni osiedlowej, a w konsekwencji poprawy jakości życia na 

badanych osiedlach. 

 

 

 



 Rehabilitacja kieleckich osiedli mieszkaniowych z lat 1960-1990 pod kątem współczesnych potrzeb   

203 
 

5.3 Graficzne kierunki rehabilitacji 

OSIEDLE BARWINEK 

 

 

Schemat 31  Schemat prezentujący przykładowe działania możliwe do przeprowadzenia na 

osiedlu Barwinek (opracowanie S.Mochocka) 
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 ZESPÓŁ OSIEDLI POD DALNIĄ, ŚLICHOWICE I i II 

 

Schemat 32 Schemat prezentujący przykładowe działania możliwe do przeprowadzenia w 

zespole osiedli Pod Dalnią, Ślichowice I i II (opracowanie S.Mochocka) 
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ROZDZIAŁ VI 

WNIOSKI KOŃCOWE 

Wraz z upływem czasu następują zmiany we wszystkich dziedzinach życia. Podnosi 

się jego  standard  i jakość oraz oczekiwania, jakie stawiają użytkownicy danej 

przestrzeni. Dodatkowo obserwowany jest przyrost ludności oraz wzrost skali 

degradacji środowiska.  

Analizując współczesną rzeczywistość  jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski 

wynikające z analizy zagrożeń związanych z ociepleniem klimatu, uszczuplaniem 

zasobów naturalnych środowiska, czy też wzrostem demograficznym ludności, 

będącym przyczyną urbanizacji globu ziemskiego, a zarazem zmniejszaniem terenów 

biologicznie czynnych. 

Aktualna sytuacja mieszkaniowa w Polsce nie należy do najlepszych. Budynki i ich 

zespoły budowane w latach powojennych, stanowiące znaczną część polskiej tkanki 

mieszkaniowej, są poważnie zużyte. Często budynki sprzed II Wojny Światowej są 

w lepszym stanie niż te budowane po wojnie. Ta sytuacja sprowokowała podjęcie 

badań nad różnego rodzaju możliwościami przekształceń istniejących zasobów 

mieszkaniowych, w tym ich modernizację, rewitalizację czy też rehabilitację. 

Dokument opracowany przez Główną Komisję Urbanistyki i Architektury w 2009 

roku przedstawiał ogólne cele dotyczące kształtowania wielkich zespołów 

mieszkaniowych. Należały do nich uznanie rozwoju zrównoważonego za 

wyznacznik jakościowy współczesnych zespołów mieszkaniowych, czy też 

integracja funkcjonalna oraz przestrzenna osiedli z miastem.  

Podstawą wszelkich przekształceń powinno być dążenie do przystosowania 

istniejącej tkanki mieszkaniowej do zmieniających się w czasie potrzeb 

użytkowników oraz poprawy warunków środowiska mieszkaniowego.  

Działania rehabilitacyjne powinny być wspólnym działaniem architektów, 

urbanistów, ekspertów z dziedziny budownictwa wielkopłytowego, socjologów, 

zarządów spółdzielni oraz samych mieszkańców.  

Zmieniające się warunki ekonomiczne, społeczne, czy też demograficzne w kraju 

powodują, że proces odnowy osiedli jest działaniem długotrwałym oraz 

powtarzalnym, w związku z czym prace poprawiające stan środowiska 

mieszkaniowego potrzebują konsekwencji w działaniu. Natomiast wyznaczone 
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kierunki rehabilitacji należy traktować elastycznie ze względu na wciąż zachodzące 

wokół nas zmiany oraz rozwijać w związku ze zmiennymi w czasie potrzebami 

ludzi. 

Jedną z głównych obecnie obserwowanych barier w realizacji zamierzonych zadań 

rehabilitacyjnych jest czynnik ekonomiczny, a także problem własności zasobów 

spółdzielczych. Spółdzielnie mieszkaniowe stawiają na pierwszym miejscu poprawę 

warunków w lokalach mieszkaniowych, na drugim planie zostawiając 

zagospodarowanie przestrzeni. Prace skupiają się na odnowie np. elewacji bądź 

remontach wnętrz części wspólnych obiektów. Kolejnym problemem jest fakt, że 

tego typu polskie osiedla są w większości zamieszkałe, co znacząco utrudnia 

przeprowadzenie w nich radykalnych zmian. Dużym utrudnieniem w 

przeprowadzeniu rehabilitacji jest również fakt, iż z działalności zawodowej 

wycofały się osoby, które uczestniczyły w budowie tych obiektów i mogłyby 

udzielić potrzebnych informacji, a ewentualne prace nad tymi zespołami 

przeprowadzać będzie pokolenie architektów, które nie miało styczności z tego typu 

budownictwem. 

Badania demograficzne wskazują, że całe społeczeństwo polskie, jak i mieszkańcy 

badanych osiedli starzeją się. Obserwowany jest również brak zainteresowania 

osiedlami z wielkiej płyty wśród osób w wieku produkcyjnym, co może być 

przyczyną pustoszenia tych zespołów w najbliższej przyszłości, a co się z tym wiąże 

powstaną m.in. większe możliwości przeprowadzenia zmian w obrębie samych 

mieszkań. 

W związku z powyższym działania rehabilitacyjne w badanych osiedlach są 

niezbędne i należy szukać możliwości, w jaki sposób je przeprowadzić, aby 

poprawić stan środowiska mieszkaniowego oraz wpłynąć na zainteresowanie nimi 

wśród młodych pokoleń. 

Z literatury dotyczącej przekształceń zespołów mieszkaniowych wynika,  że koszt 

rehabilitacji osiedla jest dużo mniejszy od kosztów budowy nowego. Jest to kolejny 

argument przemawiający za koniecznością przeprowadzenia działań w tym kierunku. 

 

Analiza przestrzeni polskich zespołów wielkopłytowych potwierdza fakt, iż istnieje 

duża potrzeba zmian. Osiedla te nie spełniają współczesnych wymagań oraz 
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odbiegają od zasad zrównoważonego rozwoju, który jest wyznacznikiem 

kształtowania współczesnej przestrzeni. 

Rehabilitacja osiedli mieszkaniowych jest działaniem zmierzającym do stworzenia 

spójnej struktury miasta, a przekształcenia wnętrz urbanistycznych, czy też sieci 

komunikacyjnych są elementami scalającymi miasto. Kompleksowa rehabilitacja 

przestrzeni zespołów mieszkaniowych powinna nieść za sobą poprawę jakości stanu 

środowiska mieszkaniowego oraz dostosowania jej do zasad zrównoważonego 

rozwoju. Rehabilitacja osiedli z wielkiej płyty stanowiących znaczną część tkanki 

polskich miast jest dodatkowo czynnikiem hamującym ich niekontrolowany rozrost. 

Prowadzi ona do aktywizacji osiedli z wielkiej płyty, a co się z tym wiąże do 

ożywienia nieatrakcyjnych dziś części miasta, poprzez napływ do nich ludzi z 

zewnątrz. 

 

Zadaniem polskiej rehabilitacji osiedli mieszkaniowych wybudowanych w 

technologii wielkopłytowej powinno być przystosowanie ich do zmieniającej się 

jakości życia. W tym celu należy na bieżąco analizować problemy osiedlowe oraz 

mieć na uwadze wszystkie aspekty życia osiedlowego. 

Niniejsza praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy możliwa jest rehabilitacja 

przestrzeni osiedli mieszkaniowych sprzyjająca powstawaniu więzi międzyludzkich 

oraz tworzeniu wspólnoty sąsiedzkiej. Jak i: czy odpowiednie kształtowanie 

przestrzeni urbanistycznej może wpłynąć na przyzwyczajenia mieszkańców, w tym 

na podejście m.in. do transportu, zużycia mediów, czy też sortowania odpadów.  

Opisane w pracy badania potwierdzają, że wszelkie działania projektowe zawierające 

zasady zrównoważonego rozwoju są odpowiednim i przyszłościowym kierunkiem. 

Rozwój zrównoważony jako wyznacznik współczesnej przestrzeni mieszkalnej jest 

kierunkiem działań, który spełnia współczesne wymagania użytkownika, a zarazem 

bierze pod uwagę przyszłe pokolenia oraz ich potrzeby. 

 

Podjęcie prób przekształceń rehabilitacyjnych wymaga dokonania dokładnej oceny 

wielkości zjawiska. W tym celu należy wyznaczyć kryteria analizy, które pomogą 

dogłębnie zbadać problemy danego obiektu, czy zespołu obiektów, a następnie 

zaproponować odpowiednie kierunki działań. 
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Proces rehabilitacji powinna poprzedzać analiza przestrzeni osiedlowych, na 

podstawie której dokonana zostaje kompleksowa ocena osiedla oraz wyznaczone 

zostają  problemy, jak i atuty przestrzeni mieszkalnej, ocena warunków życia oraz 

stanu środowiska mieszkaniowego. 

W celu wyznaczenia kierunków rehabilitacji przeprowadzonej w myśl zasad 

zrównoważonego rozwoju należy odpowiednio sformułować kryteria analizy, które 

pozwolą określić braki w konkretnych obszarach osiedla oraz dopasować do nich 

konkretne działania 

Przeprowadzona na podstawie czterech wybranych osiedli analiza potwierdza, że 

kieleckie zespoły wielkopłytowe nie spełniają współczesnych wymogów oraz nie są 

w stanie zaspokoić zmieniających się w czasie potrzeb, a zarazem odpowiedzieć na 

potrzeby przyszłego użytkownika. W związku z tym przeprowadzenie radykalnych 

działań rehabilitacyjnych jest nieuniknione. 

Aktualnie działania na tych osiedlach  koncentrowane są na termomodernizacji, 

budowie placów zabaw, boisk sportowych, a także na próbach rozwiązania problemu 

małej ilości parkingów kosztem przestrzeni zielonych. Tymczasem rehabilitacja 

zgodna z zasadami rozwoju zrównoważonego obejmować powinna 

przystosowywanie przestrzeni do wszystkich użytkowników oraz wybiegać w 

przyszłość, jak i przewidywać pozytywne oraz negatywne, ewentualne skutki 

przeprowadzanych  inwestycji. 

Dużym zagrożeniem dla osiedli jest zatłoczenie samochodami, w związku z czym 

ważnym aspektem przekształceń jest usprawnienie oraz rozbudowa układu 

komunikacyjnego. W strukturę osiedla należy wprowadzić ścieżki rowerowe, nowe 

ciągi piesze,  uzupełniać infrastrukturę komunikacyjną o nowe alternatywne 

możliwości transportu, wprowadzać coraz lepsze połączenia osiedla ze strukturą 

miasta poprzez komunikację zbiorową. Dobrym rozwiązaniem w stosunku do osiedli 

z wielkiej płyty wydaje się być budowa parkingów wielopoziomowych nadziemnych 

lub podziemnych. 

Równolegle z wprowadzaniem tych zmian powinno iść uświadamianie 

społeczeństwa o nieodwracalnych skutkach, jakie niesie za sobą np. zwiększanie 

ilości samochodów w naszym otoczeniu oraz ich szkodliwości.  
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Projektowanie zrównoważone zakłada ruch pieszy jako priorytetowy w związku z 

czym należy zachęcać do korzystania z transportu nie-silnikowego, tworzyć ciągi 

komunikacji rowerowej i pieszej oraz wprowadzać  ułatwienia dla ruchu pieszego. 

Wszelkie przestrzenie piesze należy kształtować jako atrakcyjne oraz 

wielofunkcyjne, z możliwością relaksu oraz realizacji codziennych potrzeb. 

Duże znaczenie w poprawie stanu środowiska  mieszkaniowego ma zwiększenie 

oferty sportowo-rekreacyjnej oraz handlowo-usługowej, obecnie mało rozwiniętej w 

kieleckich osiedlach z wielkiej płyty. Obecne na osiedlach obiekty można poddawać 

odnowie technicznej, zmianie funkcji, czy też aktywizacji poprzez wdrożenie 

nowych funkcji odpowiadającym współczesnym potrzebom. 

Ważnym działaniem jest również wprowadzanie elementów środowiska naturalnego 

do osiedla, w tym zieleni czy też elementów wodnych. Poprawa jakości istniejącej 

zieleni oraz wprowadzanie nowej, zarówno w obrębie przestrzeni otwartej, jak i w 

samych obiektach np. na elewacjach, wpływa na ich wygląd oraz jest rodzajem 

detalu architektonicznego.  

Widocznym problemem w badanych osiedlach jest brak podziału na przestrzenie 

przynależące do konkretnego użytkownika. Niezbędnym wydaje się wprowadzenie 

czytelnego podziału na strefy prywatną, społeczną oraz publiczną. Tego typu 

działania wpływają na poprawę bezpieczeństwa oraz likwidują „miejsca niczyje”, 

które stanowią miejsca nieestetyczne, zaniedbane oraz są czynnikiem warunkującym 

rozwój przestępczości.  

 

Rehabilitacja w skali architektonicznej powinna obejmować poprawę stanu 

zabudowy, głównie likwidację wad technicznych oraz obniżenie kosztów 

eksploatacji, w tym wprowadzenie nowoczesnych systemów w celu umożliwienia 

samowystarczalności budynków.  

Szczególnie poważnym problemem w skali urbanistycznej osiedla jest ten związany 

z ekologią jak np. utylizacja odpadów. Aspekt ten jest szczególnie trudny do 

rozwiązania, ponieważ dotyczy nie tylko badanych osiedli, ale całej Polski. 

Utylizacja odpadów  oraz  recykling powinny zmierzać np. do możliwości produkcji 

na osiedlach biogazu służącego do ogrzewania mieszkań. 
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Ważnym aspektem zrównoważonego rozwoju jest stosowanie nowych technologii, 

które umożliwiają: 

 wykorzystywanie energii odnawialnej (słońce, wiatr, woda), 

 stosowanie zielonych dachów (miejsce rekreacji bądź np. produkcji 

żywności), 

 wprowadzanie technologii pozwalających na zerowe zużycie energii przez 

budynki, 

 stosowanie materiałów umożliwiających ponowne użycie lub recykling, 

 produkcję energii z odpadów, 

 stosowanie rozwiązań komunikacji umożliwiających obniżenie stosowania 

paliw kopalnych. 

Rehabilitacja obiektów wielkopłytowych nie byłaby kompleksowa bez 

wprowadzenia zmian w obrębie samych mieszkań, prowadzących do poprawy 

funkcjonalnej, tworzeniu bardziej elastycznych oraz wygodniejszych przestrzeni. 

 

Zdaniem autorki w stosunku do osiedli wybudowanych w technologii 

wielkopłytowej najwłaściwszym działaniem jest rehabilitacja, czyli przekształcenia 

służące odbudowie zdegradowanej w odczuciu społecznym pozycji  miejsca życia 

człowieka, łączące działania w skali architektonicznej jak i urbanistyczno-

społecznej. Służące aktywizacji danej przestrzeni oraz jej integracji z miastem, co z 

kolei wpływa na poprawę jakości zamieszkiwania oraz tworzenie odpowiednich 

warunków dla rozwoju mieszkańców.  
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Schemat 3 Kształtowanie środowiska mieszkaniowego – zakres (opracowanie S.Mochocka) 
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Schemat 21  Osiedle Pod Dalnią, Śłichowice I i II – komunikacja w skali miasta 
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Zastosowanie zieleni na dachu oraz na elewacji  (opracowanie S.Mochocka) 

Schemat 30  Schemat prezentujący wprowadzenie dodatkowej konstrukcji do obiektu z 

wielkiej płyty, mogącej służyć jako balkony, powiększenie powierzchni mieszkań, czy też 

element estetyczny umożliwiający wprowadzenie zieleni w elewacji (opracowanie 

S.Mochocka) 

Schemat 31  Schemat prezentujący przykładowe działania możliwe do przeprowadzenia na 

osiedlu Barwinek (opracowanie S.Mochocka) 

Schemat 32 Schemat prezentujący przykładowe działania możliwe do przeprowadzenia w 

zespole osiedli Pod Dalnią, Ślichowice I i II (opracowanie S.Mochocka) 

 

Tabele 

Tabela 1 Układy urbanistyczne osiedli z wielkiej płyty w Kielcach (opracowanie 

S.Mochocka na podstawie wikimapia.org) 

Tabela 2 Rozwiązania komunikacyjne – osiedle Barwinek  

Tabela 3 Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne – osiedle Barwinek  

Tabela 4 Rodzaje zabudowy osiedle Barwinek  

Tabela 5 Ocena rozwiązań estetyczno-kompozycyjnych – osiedle Barwinek  

Tabela 6 Ocena rozwiązań programowych –osiedle Barwinek   

Tabela 7 Ocena rozwiązań ekologicznych – osiedle Barwinek  

Tabela 8 Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych- osiedle Barwinek  

Tabela 9 Budynki objęte termomodernizacją - osiedle Barwinek  

Tabela 10 Ocena rozwiązań estetyczno-kompozycyjnych –osiedle Barwinek  

Tabela 11 Ocena rozwiązań programowych – osiedle Barwinek  

Tabela 12 Ocena rozwiązań ekologiczno-ekonomicznych – osiedle Barwinek  

Tabela 13 Ocena rozwiązań komunikacyjnych – osiedle Pod Dalnią i Ślichowice I i II  

Tabela 14 Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych – osiedle Pod Dalnią, Ślichowice I 

i II 

Tabela 15 Rodzaje zabudowy osiedle Pod Dalnią, Ślichowice I i II  

Tabela 16 Ocena rozwiązań estetyczno-kompozycyjnych –osiedle Pod Dalnią, Ślichowice I 

i II  

Tabela 17 Ocena rozwiązań programowych – osiedle Pod Dalnią, Ślichowice I i II   

Tabela 18 Ocena rozwiązań ekologicznych – osiedle Pod Dalnią, Ślichowice I i II  

Tabela 19 Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych –osiedle Pod Dalnią, Ślichowice I 

i II  

Tabela 20 Ocena rozwiązań estetyczno-kompozycyjnych – osiedle Pod Dalnią, Ślichowice I 

i II  



 Rehabilitacja kieleckich osiedli mieszkaniowych z lat 1960-1990 pod kątem współczesnych potrzeb   

213 
 

Tabela 21 Ocena rozwiązań programowych – osiedle Pod Dalnią, Ślichowice I i II  

Tabela 22 Ocena rozwiązań ekologiczno-ekonomicznych - osiedle Pod Dalnią, Ślichowice I 

i II  

 

Ilustracje 

Il.1 Elewacje budynków – osiedle Bursztynowa (źródło: 

http://architektura.muratorplus.pl/galeria/osiedle-bursztynowa-w-gdansku1 

dostęp:13.03.2018) 

Il.2  Patio strefy fitness na poziomie -1 – osiedle Bursztynowa (źródło: 

http://architektura.muratorplus.pl/galeria/osiedle-bursztynowa-w-gdansku 

dostęp:13.03.2018) 

Il.3 EVERGREEN widok od strony ogrodowej –wizualizacja (źródło: 

http://architektura.muratorplus.pl/technika/warsztat/blok-evergreen-365-w-

poznaniu_7318.html dostęp: 13.03.2018) 

Il.4 Qrestad, BIG House (8 Tallet) – widok na przestrzeń społeczną we wnętrzu 

urbanistycznym założenia (źródło: https://pfnphoto.com/new/2013/02/8tallet-copenhagen-

orestad dostęp: 20.11.2018) 

Il.5 Widok Qrestad z lotu ptaka. Z lewej strony obiekt Mountain Dwellings (źródło: 

http://www.investcph.com/projects/development/orestad) 

Il. 6 System zbierania i odprowadzania nad ziemią deszczówki z dachów, Küppersbusch 

Gelsenkirchen (źródło: http://www.szy-kow.at/content/wohnbebauung-

k%C3%BCppersbuschgel%C3%A4nde-iba-emscher-park dostęp:18.05.2018)
 
 

Il. 7 Zabudowa mieszkaniowa,  Küppersbuschstr Gelsenkirchen (źródło: http://www.szy-

kow.at/content/wohnbebauung-k%C3%BCppersbuschgel%C3%A4nde-iba-emscher-park 

dostęp:18.05.2018)
 
 

Il. 8 Vauban – przykład miasta ekologicznego (źródło:  

Il. 9 Zespół Bo01 – wnętrze społeczne (źródło: 

https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/bo01-city-of-tomorrow-malmo-sweden/ 

dostęp: 21.02.2019) 

Il. 10 Zespół Bo01- kanały wodne (źródło: http://buildipedia.com/aec-pros/design-

news/ecocity-malmo-sustainable-urban-development?print=1&tmpl=component dostęp: 

18.11.2018) 

Il.11 Solar City – nowa zrównoważona dzielnica (źródło: 

https://www.latzundpartner.de/en/projekte/freianlagen/solar-city-linz-pichling/ dostęp: 

14.11.2018)
 
 

Il.12 Solar City- przestrzeń publiczna (źródło: 

https://www.latzundpartner.de/en/projekte/freianlagen/solar-city-linz-pichling/ dostęp: 

14.11.2018) 

Il. 13 Budynek Lausitztower przed przebudową (źródło: http://a-f-a.de/projekt/lausitztower/ 

dostęp: 28.02.2018) 

Il. 14 Budynek Lausitztower po działaniach modernizacyjnych ( źródło:                                              

http://a-f-a.de/projekt/lausitztower/ dostęp: 28.02.2018) 

Il. 15 Budynek biurowy przy Bogenallee 12 przed modernizacją (źródło: 

http://www.blauraum.eu/projekte/project/2/ dostęp: 28.02.2018) 

Il. 16 Budynek przy Bogenallee 12 po modernizacji (źródło: 

http://www.blauraum.eu/projekte/project/2/ dostęp: 28.02.2018 i 

http://architektura.muratorplus.pl/galeria/osiedle-bursztynowa-w-gdansku1
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http://www.bryla.pl/bryla/1,85298,6437379,Pozytywna_modernizacja_wielkiej_plyty.html 

dostęp: 21.02.2019) 

Il. 17 Blok w Saalfeld przed i po modernizacji (źródło http://www.junk-

reich.com/deutsch/projekte/wohnungsbau/sanierung-plattenbauten-saalfeld.html  dostęp: 

03.03.2018) 

Il. 18 Blok w Halle –Neustadt przed rewitalizacją (źródło: 

https://architizer.com/projects/oleanderweg-halle/ dostęp: 03.03.2018)  

Il. 19 Blok w Halle –Neustadt po rewitalizacji (źródło: 

https://architizer.com/projects/oleanderweg-halle/ dostęp: 03.03.2018)  

Il. 20 Blok w Leinefelde po przebudowie (źródło: http://www.stefan-forster-architekten.de/ 

dostęp:02.01.2018) 

Il. 21 Blok w Leinefelde po przebudowie (źródło: https://www.sfa.de/regeneration-

east/haus-07-en dostęp: 02.01.2018) 

Il. 22 Studialny projekt modernizacji osiedla Robijnhof (źródło: 

https://www.designboom.com/architecture/alfredo-brillembourg-and-hubert-klumpner-

rietveld-retrofit-project/ dostęp: 18.05.2018)  

Il. 23 Budowa osiedla Barwinek (http://www.sbmpionier.pl/index.php?page=historia, 

dostęp:08.12.2018)  
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ANEKS 

Osiedle Barwinek 133 

Rok oddania bloku Numer bloków 

31.08.1982r. 7 

31.09.1982r. 6 

31.12.1982r. 5, 4, 2 

1983r. 1,3,10,11,12,14,15 

1984r. 13,22,23,24 

1988r. 8, 9 

1990r. 25 
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Adres budynku Lata budowy Ilość kondygnacji 

Budynki wybudowane w systemie W-70 

Chęcińska 4 1971 11 

Chęcińska 15 1974 5 

Chęcińska 21 1973 5 

Chęcińska 25 1975 5 

Karczówkowska 10 1970 11 

Budynki wybudowane w systemie Żerań 

Chęcińska 33, 37 1972 11 

Chęcińska 35, 39 1971 11 

Kaczmarka 4 1967 11 

Kaczmarka 8, 10, 12 1968 11 

Kaczmarka 14 1969 11 

Karczówkowska 12 1976 11 

Zgoda 7a 1973 5 

 

Osiedle Jagiellońskie 135 

Adres budynku Lata budowy Ilość kondygnacji 

Budynki wybudowane w technologii wielkopłytowej 

Grunwaldzka 1, 3, 6, 7 1965 
Nr 1, 3 (5 kondygn.) Nr 6, 7 (4 

kondygn.) 

Grunwaldzka 2,8,9,10 1966 
Nr 8 (4 kondygn.), Nr 2, 9, 10 

(5kondygn.) 

Grunwaldzka 4, 5 1964 4 

Urzędnicza 2 1972 5 

Urzędnicza 3a 1976 5 

Urzędnicza 4/6 1966 5 

Urzędnicza 7a 1975 5 

Urzędnicza 9a 1974 5 

Urzędnicza 17a 1968 5 

Jagiellońska 39 1966 11 

Jagiellońska 101, 103 1972 5 

Jagiellońska 105 1971 5 

Szkolna 33, 35 1974 5 

Szkolna 37, 38 1973 Nr 37 (5 kondygn.) Nr 38 (11 kondygn.) 

Szkolna 39 1973 5 

Szkolna 40 1971 5 

Słoneczna 23 1976 5 

Słoneczna 34 1975 11 

Słoneczna 36, 38 1974 5 

Południowa 4 1975 5 

Różana 6 1977 5 
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Karczówkowska 19 1977 11 

Karczówkowska 21 1976 11 

Ciepła 2 1984 5 

 

Osiedle Herby - Skarpa 136 

Adres budynku Lata budowy Ilość kondygnacji 

Budynki wybudowane w technologii wielkopłytowej W-70 

1 Maja 119, 121, 127, 133 1980 5 

1 Maja 139 1981 5 

Szczygla 1, 3, 7 1979 11 

Strycharska 15 1986 11 

Helenówek 3 1988 5 

Helenówek 5 1987 5 

Skrzetlewska 29 1988 5 

Nowy Świat 14a 1970 11 

 

Osiedle Podkarczówka 137 

Adres budynku Lata budowy Ilość kondygnacji 

Budynki wybudowane w technologii wielkopłytowej 

Dolomitowa 1 1976 11 

Dolomitowa 3 1976 8 

Dolomitowa 5 1976 5 

Kalcytowa 1 1976 11 

Kalcytowa 3 1977 8 

Kalcytowa 5 1977 5 

Galenowa 1 1976 11 

Galenowa 2, 3, 5, 7 1977 5 

Kruszcowa 1, 3, 5 1977 5 

Fosforytowa 1, 3, 5 1978 5 

Budynki wybudowane w technologii szczecińsko-kieleckiej 

Dolomitowa 7 1978 3 

Kalcytowa 7 1978 3 

Kalcytowa 9 1979 3 

Galenowa 9 1979 3 

Kruszcowa 7 1980 3 

Fosforytowa 7 1979 3 

Kryształowa 8, 12 1983 3 

Kryształowa 10 1985 3 

Kryształowa 14 1982 3 

Kryształowa 16 1989 3 

 

Osiedle Ślichowice I138 
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Wykaz budynków zlokalizowanych w Osiedlu „Ślichowice I”  

z datami odbioru oraz technologią wykonania 

Adres budynku Data odbioru Technologia 

Kowalczewskiego 1 30.12.1989r. W-70/MK 

Kowalczewskiego 3 30.12.1989r W-70/MK 

Kowalczewskiego 5 30.08.1990r. W-70/MK 

Kowalczewskiego 7 05.01.1991r. W-70/MK 

Kowalczewskiego 9 05.01.1991r W-70/MK 

Kowalczewskiego 11 02.10.1990r W-70/MK 

Kowalczewskiego 13 02.10.1990r W-70/MK 

Kowalczewskiego 2 23.06.1989r W-70/MK 

Kowalczewskiego 4 30.06.1989r. W-70/MK 

Kowalczewskiego 6 31.08.1989r W-70/MK 

Kowalczewskiego 8 29.09.1989r W-70/MK 

Kowalczewskiego 10 31.05.1990r W-70/MK 

Puscha 3 31.07.1991r W-70/MK 

Puscha 7 31.07.1991r W-70/MK 

Puscha 13 02.10.1990r W-70/MK 

Puscha 15 02.10.1990r W-70/MK 

Puscha 17 29.01.1991r W-70/MK 

Puscha 19 29.01.1991r W-70/MK 

Puscha 21 29.05.1991r W-70/MK 

Puscha 23 01.10.1989r W-70/MK 

Kazimierza Wielkiego 20 30.11.1989r W-70/MK 

Kazimierza Wielkiego 22 30.06.1990r W-70/MK 

Kazimierza Wielkiego 24 29.04.1991r W-70/MK 

Kazimierza Wielkiego 26 29.04.1991r W-70/MK 

Kazimierza Wielkiego 28 27.05.1991r W-70/MK 

Kazimierza Wielkiego 27 14.10.1991r W-70/MK 

Kazimierza Wielkiego 29 14.10.1991r. W-70/MK 

Massalskiego 4 16.12.1991r W-70/MK 

Massalskiego 6 31.12.1991r W-70/MK 

Massalskiego 8 31.12.1991r W-70/MK 

Massalskiego 10 30.03.1992r W-70/MK 

Massalskiego 12 30.03.1992r W-70/MK 

Massalskiego 14 07.01.1993r W-70/MK 

Massalskiego 16 20.07.1992r W-70/MK 

Massalskiego 18 20.07.1992r W-70/MK 

Massalskiego 20 31.08.1992r W-70/MK 

Massalskiego 24 26.10.1992r W-70/MK 

Massalskiego 26 17.11.1992r W-70/MK 

Massalskiego 28 15.04.1993r W-70/MK 

Dewońska 1 25.03.1992r W-70/MK 

Dewońska 3 12.03.1992r W-70/MK 

Dewońska 5 12.03.1992r W-70/MK 
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Dewońska 7 30.12.1992r W-70/MK 

Dewońska 9 30.12.1992r W-70/MK 

Dewońska 11 30.11.1992r W-70/MK 

Dewońska 13 30.11.1992r W-70/MK 

Dewońska 15 18.03.1993r W-70/MK 

Dewońska 17 18.03.1993r W-70/MK 

Dewońska 19 15.04.1993r. W-70/MK 

Dewońska 4 24.05.1993r. w technologii tradycyjnej 

Dewońska 6 16.02.1993r w technologii tradycyjnej 

Dewońska 8 21.01.1993r. w technologii tradycyjnej 

Dewońska 10 14.07.1993r w technologii tradycyjnej 

Dewońska 12 22.06.1993r w technologii tradycyjnej 

Dewońska 14  11.01.1993r. w technologii tradycyjnej 

Dewońska 16 12.10.1993r w technologii tradycyjnej 

Dewońska 18 02.11.1993r w technologii tradycyjnej 

Dewońska 20 24.11.1993r w technologii tradycyjnej 

 

Osiedle Ślichowice II139 

Wykaz budynków zlokalizowanych na Osiedlu Ślichowice II z datami odbioru oraz technologią wykonania 

Adres Data odbioru Technologia 

Massalskiego 11 31.05.1994 W-70 

Kaznowskiego 3 21.06.1994 W-70 

Kredowa 6 30.09.1994 W-70 

Kredowa 8 18.05.1995 tradycja 

Karbońska 3 24.03.1999 W-70 

Karbońska 4 20.06.1995 W-70 

Karbońska 5 22 i 29.09.1999 tradycja 

Karbońska 5 A 28.10.1999 tradycja 

Kazanowskiego 7 29.12.1995 tradycja 

Kazanowskiego 9 22.09.1997 tradycja 

Kazanowskiego 13 30.12.1997 tradycja 

Raciborskiego 10 03.04.1996 W-70 

Raciborskiego 12 12.12.1996 tradycja 

Raciborskiego 14 27.01.1997 i 14.04.197 W-70 

Raciborskiego 16 11.07.1997 i 28.08.1997 W-70 

Raciborskiego 18 27.02.1998 Tradycja 

Raciborskiego 20 07.10.1997 Tradycja 

Massalskiego 17 12.11.1998 Tradycja 

Massalskiego 19 20.12.1999 Tradycja 

Jurajska 2 16.12.1998 Tradycja 

Jurajska 3 20.09.1999 Tradycja 

Jurajska 4 15.09.1999 Tradycja 

Jurajska 6 28.06.2000 Tradycja 

Jurajska 8 21.08.2000 Tradycja 

Jurajska 10 21.09.2000 Tradycja 
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Triasowa 4 26.11.2009 Tradycja 

Triasowa 6 14.11.2000 Tradycja 

Triasowa 8 15.11.2000 Tradycja 

Triasowa 10 28.11.2000 Tradycja 

Triasowa 12 14.02.2000 Tradycja 

Tektoniczna 1 28.05.2009 Tradycja 

Tektoniczna 2 14 i 16.11.2009 Tradycja 

Tektoniczna 4 13.12.2002 Tradycja 

Tektoniczna 6 01.12.2004 Tradycja 

Tektoniczna 8 06.11.2006 Tradycja 

Tektoniczna 10 06.06.2006 Tradycja 

Tektoniczna 12 06.06.2006 Tradycja 

Tektoniczna 31 (zespół garaży) 18.12.2008 Tradycja 

Tektoniczna 33 16.12.2011 Tradycja 

Tektoniczna 35 19.09.2011 Tradycja 

Tektoniczna 33A 10.07.2014 Tradycja 

Tektoniczna 35 A 30.01.2014 Tradycja 

Fałdowa 5 31.12.2004 Tradycja 

Fałdowa 6 06.11.2006 Tradycja 
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STRESZCZENIE 

Tematem rozprawy doktorskiej jest Rehabilitacja przestrzeni kieleckich osiedli mieszkaniowych z 

lat 1960-1990 pod kątem współczesnych potrzeb. 

Motywacją podjęcia tematu jest fakt, iż do tej pory nie podjęto w Kielcach próby zbadania oraz 

rozwiązania tego problemu. Dodatkowo istnieje duże zapotrzebowanie na realizowanie 

rehabilitacji zespołów wielkopłytowych, w celu dostosowania ich do współczesnych potrzeb, a 

co za tym idzie poprawy jakości życia ich mieszkańców. 

Biorąc pod uwagę ciągły proces degradacji osiedli z wielkiej płyty, można wnioskować, że nie 

podejmując działań rehabilitacyjnych, w przyszłości stanie się niemożliwe zahamowanie tego 

procesu oraz usunięcie jego negatywnych skutków. 

W opracowaniach dotyczących przekształceń osiedli mieszkaniowych stosuje się różnorodną 

terminologię m.in.: rehabilitacja, modernizacja, renowacja, rewitalizacja, czy też humanizacja. 

Każde z tych pojęć dotyczy tego samego zagadnienia, jednak akcentuje różny jego aspekt. W 

pracy doktorskiej przyjęto słowo rehabilitacja, jako termin, który najlepiej oddaje działania w 

niej opisane, zmierzające do aktywizacji osiedla, integracji go z miastem, poprawy warunków 

życia, jak i polepszenia stanu środowiska mieszkaniowego. 

Praca składa się z 6 głównych części. Zastosowano w niej następującą metodę badawczą. Na 

podstawie literatury oraz źródeł informacji uzyskanych podczas wizji lokalnych 

scharakteryzowano współczesne tendencje kształtowania środowiska mieszkaniowego, 

uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju oraz wykorzystujące zasadę 6E. Następnie, na 

podstawie charakterystyki przykładów współczesnych zespołów mieszkaniowych, 

wyprowadzono wnioski, stwierdzające słuszność uwzględniania zrównoważonego rozwoju 

podczas kształtowania nowej tkanki mieszkaniowej, jak i rehabilitacji istniejących osiedli. 

Kolejnym etapem był wybór oraz analiza dwóch wybranych kieleckich osiedli, przeprowadzona 

według kryteriów sformułowanych na podstawie zrównoważonego rozwoju, omówionych w 

poprzednim rozdziale. Analiza pomogła w ocenie stanu środowiska mieszkaniowego pod kątem 

konkretnych potrzeb, wynikających ze współczesnych tendencji. Dodatkowo na podstawie oceny 

osiedli, jak i wniosków z niej wyprowadzonych, sformułowano działania, kierunki rehabilitacji, 

będące etapem końcowym badań. 

Przeprowadzony proces dowodowy potwierdził prawdziwość założonej tezy, która brzmi: 

Przestrzeń kieleckich osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty powstałych w latach 1960-1990 

odbiega od współczesnych tendencji kształtowania środowiska mieszkaniowego oraz nie 

zaspokaja potrzeb jej mieszkańców. 

Przekształcenia rehabilitacyjne tych osiedli są niezbędne, a ich właściwym kierunkiem są 

działania przeprowadzane w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. 

Rozprawę kończą wnioski końcowe, w których nastąpiło ogólne podsumowanie problemu 

rehabilitacji. 
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