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STRESZCZENIE 

 

Tematem mojej pracy dyplomowej jest projekt koncepcyjny socjalnej zabudowy 

wielorodzinnej z usługami wraz z zagospodarowaniem terenu uwzględniającym zieleń, strefy 

rekreacyjne, miejsca parkingowe i garażowe. Celem zagania jest poprawa warunków 

zamieszkania mieszkańców Bytowa oraz stworzenie wzorcowego przykładu dla zaniedbanych 

podwórek w śródmieściu oraz innych miast decydujących się na zastosowanie zabudowy 

dostępnej. Głównym założeniem podjętego tematu jest zaprojektowanie architektury o spójnej i 

wyrazistej formie architektonicznej całego zespołu zabudowy przy ograniczonych środkach 

finansowych oraz zaangażowanie sektora publicznego oraz mieszkańców do współpracy w 

tworzeniu ich wspólnego otoczenia. Efektem pracy dzięki socjalnemu działaniu architektury 

będzie stworzenie formy wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego o jak najniższych 

kosztach realizacji oraz eksploatacji. 

 
 
 
 

 

Słowa klucze: architektura, socjologia, urbanistyka, planowanie przestrzenne, mieszkania 

socjalne, budownictwo społeczne 
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ABSTRACT 
 
 

 

The subject of my diploma thesis is a conceptual design of multi-family social housing 

with services along with land development including green areas, recreation areas, parking and 

garage spaces. The aim of the project is to improve the living conditions of Bytów residents and to 

create a model example for neglected courtyards in the city center and other cities that decide to 

use accessible housing. The main assumption of the topic is to design architecture with a 

coherent and expressive architectural form of the entire building complex with limited financial 

resources and the involvement of the public sector and residents to cooperate in creating their 

common environment. The effect of the work, thanks to the social impact of architecture, will be to 

create a form of multi-family housing with the lowest possible implementation and operation costs. 

 
 

 

Keywords: architecture, sociology, urban planning, spatial planning, social housing, social 
 
housing 
 

OECD classification: Engineering and technical sciences: civil engineering - architectural 

engineering 
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1.Wstęp i cel pracy 

 

Podjętym tematem pracy jest budownictwo dostępne, którego celem jest zwiększenie 

szansy na poprawę warunków życiowych, próba rozwiązania problemu skrajności społeczeństwa 

i ubóstwa oraz zwiększenie dostępności mieszkań o uwarunkowanych kosztach realizacji i 

eksploatacji. W danym opracowaniu podejmuję wyzwanie stworzenia dobrej architektury przy 

ograniczonych dostępnych środkach oraz próbę wykreowania przykładowej formy oszczędnego 

wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. 

 
Budownictwo dostępne skierowane jest głownie do osób, którzy znaleźli się w trudnych 

sytuacjach życiowych a ich obecny stan finansowy lub społeczny, nie pozwala im zaspokoić 

swoich potrzeb mieszkaniowych. Oznacza to, że zaliczają się do tego nie tylko osoby bezdomne 

starsze czy samotne, ale również dzieci i młodzież pochodząca z rodzin posiadających bardzo 

niskie dochody lub rodzin wielodzietnych. 

 
Studium problemu budownictwa dostępnego poruszać więc będzie kwestie planowania 

przestrzennego oraz jakości i dostępność mieszkań. Elementy polityki społecznej i polityki 

mieszkaniowej czy panujące systemy przyznawania pomocy na przestrzeni czasu były i nadal 

będą zmienne. Poruszony w pracy problem mieszkalnictwa pokazuje, iż niezmienna pozostaje 

jedynie potrzeba niesienia pomocy mieszkaniowej. Obecny poziom społecznego budownictwa 

mieszkaniowego, a także próba pomocy najuboższym oraz chęć poprawy warunków i jakości ich 

życia, jaka zawarta jest w tym zagadnieniu przyczyniła się do podjęcia przeze mnie danego 

tematu. 

 
W teraźniejszych czasach można wyraźnie zauważyć, że rośnie dysproporcja pomiędzy 

niezamożnymi mieszkańcami potrzebującymi pomocy a zamożniejszą częścią społeczeństwa. 

Mieszkanie ulega transformacji z wartości użytkowej na wartość wymienną, staje się przedmiotem 

przeznaczonym do obrotu na rynku w celu powiększania swojego majątku przez najbogatszych. 

Panuje obecnie przekonanie, że im więcej ich posiadamy tym lepiej. Prowadzi to jednak do tego, 

że zupełnie pomijany zostaje fakt, iż prawo do mieszania powinien mieć każdy z nas bez względu 

na status społeczny czy ekonomiczny. 

 
Na przykładzie miast o małej skali udowodnię, że to właśnie zrównoważenie rynku 

mieszkaniowego może przynieść największe korzyści gospodarcze a przede wszystkim 

społeczne. W poruszonym temacie chcę pokazać, że wspieranie mieszkalnictwa nie stanowi 

zagrożenia, a stwarza szanse dla całego miasta oraz że budownictwo dostępne, socjalne czy 

społeczne może stanowić narzędzie niosące pomoc i ogólne korzyści. Zaprezentowane zostaną 

różne sposoby organizacyjne mogące usprawnić działania na rzecz polepszenia obecnego stanu 

mieszkaniowego oraz działania społeczne, architektoniczne i urbanistyczne wpływające znacząco 

na stan całego miasta. 
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2.Studium problemu 

 

Obecny stan oraz dostępność budownictwa socjalnego dostosowane są przede 

wszystkim do zmian społeczno-ekonomicznych na skutek, których następuje coraz większe 

rozwarstwianie społeczne, nierówności, przeludnienia, gwałtowna urbanizacja i ciągła gra 

rynkowa nieruchomościami. Może spowodować to widoczne zahamowanie rozwoju społecznego i 

duże różnice, w jakości życia mieszkańców, co z kolei może przyczynić się do powstawania 

dużych, narastających konfliktów. Spowodowane jest to głównie negatywnym podejściem do 

budownictwa dostępnego, jako obciążenie dla miast i ich gospodarki oraz z postrzegania, iż są to 

mieszkania rozdawane za darmo i tylko wybranym mieszkańcom. 

 
O wspomnianej dostępności budownictwa i nabywania mieszkania decyduje łatwość 

zakupu czy budowy, lub wynajęcia na wolnym rynku a w wyniku wzrastającego procesu 

prywatyzacji coraz większej ilości nieruchomości maleje zasób mieszkań komunalnych. W 

teraźniejszych czasach mieszkanie staje się symbolem naszego prestiżu, ma podkreślać naszą 

wyjątkowość a jego pierwotna rola dawania bezpieczeństwa maleje na znaczeniu, dlatego ci, co 

mają dużo chcą jeszcze więcej a tracą na tym ci, co mają najmniej, nie potrafiąc przebić się w 

rynkowej grze. Tak więc ciągle rośnie dysproporcja pomiędzy niezamożnymi mieszkańcami a 

potężnymi grupami kapitałowymi. Może o doprowadzić do tego, że niektórzy ludzie nie będą w 

stanie radzić sobie samodzielnie bez wsparcia publicznego. 

 

2.1.Budownictwo dostępne- definicja 
 
 

Budownictwo dostępne to budownictwo odnoszące się do osób i rodzin, które nie mają 

możliwości uzyskania mieszkania na wolnym rynku, bez spełniania dodatkowych kryteriów, dzięki 

pomocy państw lub gminy. Jest ono bardziej otwarte dzięki stawianiu jego adresatów na 

pierwszym miejscu. Dostępne budownictwo mieszkaniowe to również określenie: „1. mieszkań 

lub domów znajdujących się na rynku mieszkaniowym, bez cezury cenowej; 2. lokali 

mieszkalnych dla bezdomnych; 3. mieszkań lub domów, na które stać średnio zamożne 

gospodarstwa domowe, zazwyczaj finansowanych z pewną pomocą państwa lub gminy”.1 

 
Domy i mieszkania powstające w ramach budownictwa dostępnego charakteryzują się 

przede wszystkim niewielką skalą, skromnym wyposażeniem oraz niskimi kosztami 

eksploatacyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1cytat: Twardoch A. DOSTĘPNE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE, dz. Cyt., s77. 
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3.Rodzaje zasobów mieszkaniowych w Polsce 

 

W wyniku powiększającego się zróżnicowania zarobków różnych grup społecznych po 

1989 roku zaczęły rosnąc również dysproporcje w ich warunkach mieszkaniowych. Społeczne 

zasoby mieszkaniowe stały się w ten sposób główną formą pomocy w zaspakajaniu potrzeb 

mieszkaniowych dla osób o niewystarczających zarobkach. 

 
Wymienione poniżej kategorie społecznych zasobów mieszkaniowych utrzymywane lub 

dofinansowywane są za pomocą środków publicznych z gmin i budżetu państwa. Różnią się one 

jednak standardami mieszkaniowymi oraz zasadami i wymaganiami, jakie należy spełnić, aby je 

otrzymać. 

 

3.1.Budownictwo społeczne 

 

Znaczenie słowa społeczny według definicji Słownika języka polskiego pod red. W. 

Doroszewskiego oznacza „powstający, tworzący się w społeczeństwie, realizowany w 

społeczeństwie, związany ze społeczeństwem” oraz według definicji encyklopedycznej 

„utworzony, nagromadzony przez społeczeństwo w procesie produkcji, zorganizowany wspólnymi 

siłami, będący własnością ogółu, należący do ogółu obywateli”. Społeczne budownictwo według 

organizacji Habitat for Humanity charakteryzuję się: „wsparciem finansowym, na co najmniej 

jedynym etapie cyklu funkcjonowania zasobu mieszkaniowego, obowiązującymi kryteriami 

dostępu dla potencjalnych użytkowników i ściśle określonymi regułami działania”.2 

 
Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości społeczne 

budownictwo to budownictwo spełniające następujące warunki: 

 
„a) dostęp do lokali mieszkalnych odbywa się na zasadach nierynkowych na podstawie 

kryteriów określonych przez organy władzy publicznej, 

 
b) na etapie budowy, przebudowy lub użytkowania budynków podmioty realizujące 

inwestycje korzystają ze wsparcia środkami KZN lub publicznymi, 

 
c) jest realizowane przez podmioty, których głównym celem działania nie jest osiągnięcie 

 

zysku;”.3 
 

Podsumowując budownictwo społeczne to takie, które objęte jest wsparciem, 

przyznawane jest po spełnieniu konkretnych kryteriów, zapewniane przez podmioty, które nie 

działają w celach zarobkowych. Wielkość powierzchni nowych mieszkań społecznych w 

zabudowie wielorodzinnej wynosi nie więcej niż 150m² oraz 300m² w zabudowie jednorodzinnej. 
 
 
 
 

 
2Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 r. (tekst jednolity Dz. 
U. 2000, nr 98, poz. 1070 ze zmianami), znowelizowana Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 213 poz.  
2157). 

 
 

3 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, dz. Cyt., Art. 5., s. 5 
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Właścicielami zasobów budownictwa społecznego mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie 

mieszkaniowe lub deweloperzy. 

 

3.2.Lokale socjalne 
 
 

Socjalne mieszkania wydzielane są głównie z zasobu mieszkaniowego gminy. Według 

definicji jest to „lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, 

którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie 

może być mniejsza niż 5 m 2 a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m 2, 

przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie”.4 

 
Lokale te przeznaczone są dla osób najuboższych, nieposiadających dochodów lub z 

najniższymi dochodami. Najczęściej są to samotne osoby lub rodziny, które na skutek zadłużenia 

a następnie wydanego przez sąd wyroku eksmisyjnego utraciły swoje mieszkania. Często są to 

też osoby bezdomne, przebywające dotąd w schroniskach lub osoby koczujące u znajomych czy 

altanach i tym podobnych takich przypadkach gmina ma obowiązek po wykonaniu danego 

wyroku, znalezienie tym ludziom lokalu zastępczego, jednak nie mają oni prawa do mieszkania 

spółdzielczego lub komunalnego. 

 
Z osobami, których dochody nie mogą przekroczyć określonej w uchwale wysokości 

gmina zawiera umowę najmu lokalu socjalnego. Zawarta jest ona na okres 12 miesięcy z 

możliwością przedłużenia w wypadku, gdy nadal nie poprawi się sytuacja finansowa 

najmującego. Lokal ten nie może jednak zostać wykupiony na własność. 

 
Wielkość powierzchni lokali socjalnych wynosi około 40 m². Właścicielem tych zasobów 

jest gmina, powiat, związek międzygminny lub inne organizacje pożytku publicznego oraz 

spółdzielnia mieszkaniowa, tbs a także osoby fizyczne po porozumieniu z gminą.5 

 

3.3.Mieszkania komunalne 
 
 

Mieszkania komunalne przyznawane jest przez gminę dla osób, których sytuacja 

finansowa nie pozwala na zakup własnego mieszkania, ale stać ich na utrzymanie przyznanego 

lokalu. Kryteriami i ustaleniami, którymi kieruje się gmina przy przyznawaniu lokali są: dochody 

miesięczne w przeliczeniu na jedną osobę oraz ilość metrów kwadratowych przypadających na 

jedną osobę. W przypadku osób niepełnosprawnych lub utrzymujących się tylko z emerytury, 

renty czy świadczeń przedemerytalnych dochód może nieznacznie przekroczyć pierwsze 

kryterium. 
 
 
 
 

 
4cytat: Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego, dz. Cyt., Art. 2., s. 37 
 
5 Maria Thiel Hanka Zaniewska MIESZKANIA SOCJALNE I SPOŁECZNE W POLSCE ORAZ W WYBRANYCH 
KRAJACH EUROPEJSKICH DOSTĘPNOŚĆ I STANDARD, s. 36 
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Umowa wynajmu mieszkania komunalnego zawierana jest na czas nieokreślony. Ustawa 

określa, kto w wypadku śmierci głównego najemcy przejmuje mieszkanie, a jeśli gmina wyrazi 

zgodę mieszkanie komunalne może zostać wykupione na własność. 

 
Wielkość powierzchni mieszkań komunalnych wynosi około 46m². Właścicielem zasobów 

komunalnych jest gmina.6 

 

3.4.Społeczne mieszkania czynszowe 
 
 

Mieszkania funkcjonujące w formie Towarzystw Budownictwa Społecznego, czyli 

podmiotów gospodarczych o samodzielnej osobowości prawnej. Zasoby organizacji tbs zaczęły 

powstawać głównie w miastach po 1996 roku. Prowadzą one działalności zajmujące się 

budowaniem i nabywaniem domów w celu udostępniania ich mieszkań na wynajem. Do zasobów 

tbs zaliczają się również zmodernizowane przez organizacje budynki również te o wartościach 

historycznych czy też obiekty niemieszkalne zaadaptowane na cele mieszkaniowe. Ich standardy 

techniczne oraz powierzchnia określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów i wynosi przeciętnie 

50 m². Towarzystwa te funkcjonują, jako organizacje non profit a ich dochody z działalności 

gospodarczej przeznaczane są na budowę i eksploatację mieszkań przeznaczonych na wynajem. 

 
Mieszkania te kierowane są do osób, „których dochód przypadający na członka 

gospodarstwa domowego nie może być wyższy niż 1,3 przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w danym województwie, powiększone o: 

 
20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym 

 

80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym 

 

o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie 
 

osób”.7 
 

Koszty inwestycji TBS są W połowie pokrywane przez utworzone w ramach 

Banku Gospodarstwa Krajowego kredyty KFM. Pozostałe koszty pokrywają osoby prawne lub 

gmina, którzy dzięki temu decydują, która osoba może zawrzeć z TBS umowę najmu.8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Maria Thiel Hanka Zaniewska MIESZKANIA SOCJALNE I SPOŁECZNE W POLSCE ORAZ W WYBRANYCH 
KRAJACH EUROPEJSKICH DOSTĘPNOŚĆ I STANDARD, s. 36 

 
7cytat: Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, dz. Cyt., 
Art. 30., s.18 

 
8Thiel M,  Zaniewska H ,MIESZKANIA SOCJALNE I SPOŁECZNE W POLSCE ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH  
EUROPEJSKICH DOSTĘPNOŚĆ I STANDARD (maszynopis), Wydział Architektury-Politechnika Poznańska, Kraków 

 
2003 s.37 
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3.5.Własne mieszkanie z finansowym wsparciem państwa 
 
 

Domy jednorodzinne lub mieszkania wybudowane lub kupione na własność dzięki wsparciu 

finansowemu państwa przy spłacaniu preferencyjnego kredytu hipotecznego, lub dzięki innym 

wspierającym programom rządowym, takim jak: 

 
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 

 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest programem, który pomaga osobom z 

zaciągniętym kredytem hipotecznym, których sytuacja finansowa nagle uległa pogorszeniu np. 

poprzez utratę pracy. Jest to jednak program wsparcia zwrotnego, czyli korzystający z niego będą 

musieli zwrócić środki pieniężne, które zapożyczyli9. 
 

Program Mieszkanie na Start 

 

Program oferujący pomoc finansową w postaci dopłat do czynszów. Przeznaczony jest 

dla osób, których środki finansowe nie są wystarczające, aby samodzielnie wynająć lub kupić 

mieszkanie na rynku komercyjnym, ale jednocześnie ich zarobki są za wysokie, aby mogli 

otrzymać mieszkanie komunale10. 
 

Program Mieszkanie dla Młodych 

 

Program Mieszkanie dla Młodych, którego ostatni nabór wniosków odbył się 3 stycznia 

2018r. dedykowany był dla młodych osób przed 35 rokiem życia planujących kupno pierwszego 

własnościowego mieszania lub domu. Osoby te nie mogły jednak posiadać wcześniej żadnej 

nieruchomości oraz nie posiadali prawa do spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu 

mieszkalnego czy domu. Warunków tych mogły jednak nie spełniać osoby wychowujący, co 

najmniej trójkę dzieci11. 
 

Kooperatywy Mieszkaniowe 

 

Jedną z najnowszych inicjatyw społecznego budownictwa w Polsce są kooperatywy 

mieszkaniowe. Idea kooperatyw opiera się na mieszkaniu we wspólnocie, którą samemu możemy 

wybrać. Wystarczy, że pewna grupa osób adaptuje miejsce, do zamieszkania, które może być 

starą kamienicą, hale poprzemysłową czy pustą działką w mieście i chce na niej stworzyć 

wspólną przestrzeń do życia. Opiera się to na podobnych zasadach do spółdzielni, jednak przy 

znacznie mniejszych nakładach finansowych, ponieważ nie jest ono nastawione na zysk. 

Gwarantuje to jednocześnie niższe utrzymanie w tym mniejsze opłaty za czynsz czy spłaty. 

Kooperatywy mieszkaniowe tworzą wygodne miejsce do życia oferując tym samym oprócz 

własnego kąta na ziemi wspólne tereny zielone, place zabaw czy boiska. 
 
 

 
9 Twardoch A.System do mieszkania, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2019, s.123 

 
10

Mieszkanie na Start- Dopłaty do czynszu, https://narodowyprogram.pl/mieszkanie-na-start/doplaty-do-czynszu/( data 
dostępu 08.02.2020r.)  
11 Twardoch A.System do mieszkania, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2019, s.124 
 

12 

https://www.ceneo.pl/Sztuka;030ps3=fundacja~~Mnowej~~Mkultury~~Mb~~rc~~Mzmiana.htm
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Pierwsza Kooperatywa Mieszkaniowa Pomorze ukończona w 2012 roku powstała w 

odpowiedzi na zbyt wysokie ceny mieszkań w Trójmieście. Projekt założenia zrealizowany jest 

według projektu z katalogu, aby jeszcze bardziej obniżyć koszty realizacji. Najważniejsze dla 

przyszłych mieszkańców kooperatywy miała być wysoka jakość materiałowa i techniczna 

budynków. Najważniejszą cechą kooperatyw są relacje społeczne i więzi, jakie mogą powstać 

między mieszkańcami a oprócz tego wspólne budowanie daje duże korzyści ekonomiczne12. 

 

4.Historia budownictwa społecznego 

 

Rozwój budownictwa społecznego na większą skalę rozpowszechnił się w czasie 

dziewiętnastowiecznej industrializacji. W okresie, kiedy ludność masowo przybywała do miast w 

celu poszukiwania pacy w miejscowych fabrykach zaczęły powstawać pierwsze osiedla 

robotnicze. Pod koniec XIX wieku zaczęto tworzyć ustawy mające za zadanie udzielanie pomocy 

finansowej do mieszkań robotniczych. Wspomagały one budowę mieszkań na wynajem a także 

pomagały w pozyskiwaniu ich na własność. 

 
Na początki XX wieku większość państw europejskich posiadała już podobne ustawy a 

budownictwo społeczne nadal się rozwijało. Nowe osiedla patronackie były zapleczami dla 

wielkich przemysłowych zakładów, w których skład wchodziły domy i mieszkania dla robotników 

oraz obiekty użyteczności publicznej takie jak sklepy, kościoły czy przychodnie. Jednym z 

pierwszych założycieli osiedli robotniczych był Robert Owen, właściciel fabryki, który chciał, aby 

jego pracownicy stali się spójnym, idealnym społeczeństwem oraz aby ich warunki bytowe uległy 

poprawie. W większości przypadków jednak to czynnik ekonomiczny wpływał na decyzje o 

budowie osiedli patronackich. Ludność przybywająca za pracą nie była w stanie utrzymać się w 

wynajmowanych lokalach w okolicach zakładów, ponieważ ich ceny ciągle rosły. Mimo iż 

właściciele fabryk, aby nie utracić siły roboczej byli zmuszani budować osiedla robotnicze, nie byli 

w stanie zapewnić ich wszystkim robotnikom i tak zdecydowanie większa ich część musiała 

wynajmować ciasne, tłoczne pomieszczenia poniżej standardów. 

 
Budownictwo społeczne swój najbardziej dynamiczny okres przeszło w okresie 

międzywojennym. Po zniszczeniach jakie spowodowała I wojna światowa oraz zmianach, jakie po 

niej nastąpiły w architekturze i urbanistyczne zabudowa socjalna tworzona często przez 

znakomitych architektów kreowała wielkie działa architektoniczne. Projektanci często angażowali 

się w procesy organizacji i finansowania społecznych mieszkań oraz ich dostępności. 

 
Okres po II wojnie światowej ponownie był etapem odbudowy zasobów mieszkaniowych 

państw. Jednocześnie jednak znaczenie budownictwa dostępnego malało na skutek rosnącej 

zamożności społeczeństw przede wszystkim w zachodnioeuropejskich krajach. Tak zaczęły 
 
 
 

 
12 Twardoch A.System do mieszkania, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2019, s.222 
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rosnąć dysproporcje w posiadaniu majątków i statusach społecznych między ludźmi, które po dziś 

dzień ciągle rosną. 

 
 

 

4.1. Budownictwo społeczne w Polsce 

 

Osobą odpowiedzialną za rozwój spółdzielczości w Polsce był Stanisław Staszic. Założył 

on Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie już w 1812 roku. Innymi istotnymi osobami, które 

przyczyniły się do zainicjowania społeczności mieszkaniowej byli Stanisław Tołwiński i Teodor 

Toeplitz, którzy stworzyli Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową. 

 
Za pierwsze spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce uznaje się spółdzielnię bydgoską i 

spółdzielnie poznańską o nazwie „Pomoc” założone około 1890r. Oprócz nich do momentu 

wybuchu I wojny światowej powstało łącznie około 40 spółdzielni mieszkaniowych, a gdy w 1920 

roku umożliwiono kredytowanie nawet do 95% kosztów budowy spółdzielni utworzono aż 96 

tysięcy spółdzielczych mieszkań. W 1948 roku została powołana organizacja „Zakład Osiedli 

Robotniczych”, która do 1955 roku wybudowała 230 tysięcy mieszkań. 

 
W 1965 roku, kiedy spółdzielczość mieszkaniowa osiągnęła najbardziej gwałtowny rozwój 

została upaństwowiona tracąc swój charakter społeczny. Nastąpił okres budowania osiedli na 

wielką skalę z „wielkiej płyty”, co oznaczało masową produkcję i obniżenie jakości powstających 

obiektów. Następnie w historii budownictwa społecznego pod koniec lat siedemdziesiątych 

przyszedł kryzys społeczno-gospodarczy i zaprzestano budowania domów publicznych. 

Przyczyniło się to do wprowadzenia zmian ustrojowych w Polsce. Tak powstał pierwsze hasła 

„mieszkanie jest towarem”, jednak bez uzasadniania w jaki sposób będzie ono udostępniane, jako 

towaru pierwszej potrzeby, do którego wszyscy mają prawo. Dopiero powstała Ustawa o 

niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przyczyniła się do rozwoju 

budownictwa społecznego określając zasady, na jakich miały być tworzone oraz jak mały 

funkcjonować organizacje mieszkaniowe nowego typu- towarzystwa budownictwa społecznego. 

 
Dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i współpracy międzynarodowej nastąpił 

rozwój mieszkalnictwa społecznego. Wzrosło zainteresowanie problemem bezdomności, 

skrajności i integracji społecznej. W ramach ogólnoeuropejskiego procesu zaczęto wprowadzać 

rozwiązania finansowe i systemowe mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków 

mieszkaniowych wszystkim obywatelom. 

 

4.1.1. Analiza obecnego stanu mieszkalnictwa społecznego w Polsce 
 
 

Według danych GUS w I półroczu 2019 roku powstało 778 mieszkań komunalnych i 750 

mieszkań społeczno-czynszowych. Jednak z tego samego raportu wynika, że po mieszkanie 

komunale w 2017 roku od gminy czekało 154, 2 tys. gospodarstw domowych. W latach 2013- 
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2017 wybudowano jedynie 9, 5 tysięcy mieszkań komunalnych. Podsumowując przedstawione 

dane okazuje się, że rocznie na gminę przypadało mniej niż 1 nowy lokal.13
 

 
 

Tabela 2. Budowane mieszkania komunalne.Tabela  1.  Powstałe  mieszkania  komunalne  i  społecznie 
Źródło:https://infonajem.pl/2019/07/31/ile-mieszkan- czynszowe. Źródłó:https://infonajem.pl/2019/07/31/ile- 
czynszowych-buduja-najbogatsze-i-najwieksze-miasta-w- mieszkan-czynszowych-buduja-najbogatsze-i-najwieksze-  
polsce/ miasta-w-polsce/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.Przykłady rozwiązań budownictwa dostępnego 

 

Obecne budownictwo dostępne może być rozumiane i realizowane na różne sposoby. 

Musi ono również odpowiadać ludziom w każdym wieku i dostosowywać się do różnych zmian 

przestrzennych i funkcjonalnych. 

 
Przykładami rozwiązań spełniających te wymogi, z których mogą skorzystać państwa 

tworząc miasta inkluzyjne odpowiadające na indywidualne potrzeby, empatię i solidarność 

społeczną, są min. kooperatywy mieszkaniowe, existenzminimum-minimum egzystencji, mikro 

urbanizacja czy domy do samodzielnej rozbudowy umożliwiające mieszkańcom samodzielne 

podnoszenie swoich standardów- incremental housing. Innymi proponowanymi działaniami 

architektonicznymi mogą być oddolne budownictwa mieszkaniowe takie jak cohousingi, małe 

spółdzielnie mieszkaniowe, obiekty integrujące, dogęszczanie zabudowy czy uzupełnianie 

kwartałów. W każdym z wymienionych przykładów, którym przyświeca idea eliminacji skrajności 

oraz wykluczenia społecznemu ważne jest, aby przestrzeń architektoniczna była zintegrowana z 

organizacja społeczną. 

 
Poniżej przedstawione współczesne przykłady rozwiązań architektonicznych mogą być 

inspiracją do tworzenia domów i mieszkań dostępnych niskim kosztem we współpracy z 

państwem i społeczeństwem. 

 

5.1.Domy socjalne Alejandro Aravena 

 

Pierwszym z zagranicznych przykładów budownictwa społecznego są domy socjalne 

Alejandro Araveny. Głównym celem jego pracowni ELEMNTAL poprzez zintegrowane działania 
 
 
 

13Ile mieszkań czynszowych budują najbogatsze i największe miasta w Polsce? https://infonajem.pl/2019/07/31/ile-

mieszkan-czynszowych-buduja-najbogatsze-i-najwieksze-miasta-w-polsce/, (data dostępu 15.01.2020r.) 
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zespołowe razem ze społeczeństwem jest poprawa życia ubogich ludzi. Aby uzyskać jak 

najlepsze efekty oraz warunki realizacji domów socjalnych architekci angażują do współpracy 

polityków, naukowców, prawników, lokalne władze i producentów oraz przede wszystkim 

okolicznych mieszkańców. Bardzo duże znaczenie w procesie powstawania inwestycji ma 

uczestnictwo przyszłych mieszkańców we wszystkich jego etapach. 

 
Realizacje Alejandro Araveny to osiedla tworzone zgodnie z zasadą „połowa dobrego 

domu”14, która polegała na pozostawieniu domu w połowie zabudowanego. Dzięki temu 

mieszkańcy mogą go sami dokończyć i nadać mu indywidualny charakter. Obecnie powstało 

ponad 2500 domów socjalnych wybudowanych zgodnie z tą ideą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1. Osiedle Quinta Monroy 2004, Iquique, Chile  
Źródło: https://architektura.info/architektura/polska_i_swiat/domy_socjalne_alejandro_aravena 
 

5.2.Akademik z używanych kontenerów w Kopenhadze 

 

Następnym projektem odpowiadającym na problem budownictwa dostępnego jest 

akademik z używanych kontenerów w Kopenhadze autorstwa firmy CPH Containers. W dalszych 

planach młodych architektów jest stworzenie całego campusu uczelnianego z odzyskanych 

kontenerów. Każdy z nich ma 12m²powierzchni, na której znajduje się pokój dzienny z sypialnią i 

kuchnią oraz toaleta z prysznicem. Dzięki zastosowaniu dużych okien w ścianach szczytowych 

obiektu przestrzeń będzie optycznie powiększona oraz doskonale doświetlana. Do metalowych 

kontenerów przyłączony również będzie dwupoziomowy pawilon poliwęglanowy, który ma służyć 

jako ogród zimowy. 

 
Osiedla akademickie to organizacje non-profit, gdzie koszt miesięcznego najmu 

pojedynczej jednostki mieszkaniowej ma wynosić około tysiąc złotych. Do 2021 roku twórcy mają 

w planach stworzenie około 2500 takich mieszkań. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 2. CPH Village – duński akademik z kontenerów. Źródło: https://exumag.com/cph-village-kontenery-
kopenhaga/  
 
14Domy socjalne Akejandro Aravena 
https://architektura.info/architektura/polska_i_swiat/domy_socjalne_alejandro_aravena,(data dostępu 09.02.2020r.) 
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5.3. Małe mieszkanie w wielkim mieście - Tiny Homes Amsterdam. 
 

Twórcami projektu Tiny Homes w Amsterdamie są Jay Tsai i Ryszard Rychlicki. Budynki 

te kierowane są dla osób mniej zamożnych czy studentów chcących prowadzić minimalistyczny 

tryb życia. Koncepcja bryły jest na planie krzyża, którego tworzą małe jednostki mieszkalne z 

wspólną częścią wspólna pośrodku założenia. Całość zbudowana jest ze sklejki i poliwęglanu. 

Obiekt wyposażony jest również w schowek na rowery, małą pralnie czy miejsce do pacy i 

relaksu. Według twórców projektu obiekt najlepiej sprawdziłby się w Chicago w dziennicach o 

najniższych dochodach, jednak mógłby on powstać wszędzie, gdzie byłaby potrzeba pomocy 

ubogim. W całym założeniu chodzi głównie o to, aby zwrócić uwagę na nadmierne marnowanie 

przestrzeni w miastach dużymi obiektami mieszkalnymi oraz na przekonaniu ludzi, że czasem 

„mniej znaczy więcej” a wielkość mieszkania nie decyduje o naszym przyszłym szczęściu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 3. Małe domy Amsterdam. Źródło:https://www.designboom.com/architecture/jay-tsai-ryszard-rychlicki-tiny-
homes-chicago-04-15-2017/ 

 

5.4.13-metrowe mieszkania Szymona Hanczara. 
 

Projekt przedstawia 13 metrowe funkcjonalne mieszkanie, gdzie mieści się salon z 

miejscem do spania, kuchnią oraz łazienką. Koncepcja ta pokazuje nam, że minimalizm 

mieszkaniowy jest jednym z kierunków, który może być wykorzystany również w budownictwie 

dostępnym. Okazuje się, że na 13 metrach kwadratowych można wygodnie mieszkać oraz 

pracować. Jest to świetne rozwiązanie dla młodych ludzi na start lub osób starszych, którym nie 

potrzeba wiele czy bezdomnych. Jest to rozwiązanie dla tych, którzy nie maja pieniędzy na 

samodzielne mieszkanie a nie chcą mieszkać pod jednym dachem z obcymi. 

 
Pokazuje również, że możliwe jest także mini malowanie własnych potrzeb czy 

ograniczenie tendencji do zbierania i kupowania nowych a niepotrzebnym rzeczy, co wpływa na 

ekologię środowiska a także oszczędność. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rysunek 4. Mieszkanie Szymona Hanczara. Źródło:https://dom.wp.pl/aranzacja-malego-mieszkania-co-mozna-zmiescic-na-13-
metrach-kwadratowych-6098153041953921g 
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5.5.Dom Kereta 

 

Kolejnym przykładem mogącym być jedną z opcji budownictwa dostępnego jest Dom 

Kereta autorstwa Jakuba Szczęsnego. Jest to artystyczna instalacja zbudowana w 2012 roku w 

Warszawie dla pisarza Etgara Kereta. Instalacja ta jest 3 poziomowa w formie obiektu 

mieszkalnego. Obiekt ma formę zbliżona do trójkąta prostokątnego i jest on umieszczony między 

dwoma budynkami wielorodzinnymi. Budynek w najszerszym miejscu ma 122cm a w najwęższym 

70cm. Konstrukcja obiektu jest ze stalowego szkieletu a elewacja wykonana jest z poliwęglanu. 

Posiada on dodatkowo ogrzewanie elektryczne. Obiekt ma podstawowe wyposażenie takie jak 

kuchnię ze zlewem i płytą grzewczą, łazienkę z prysznicem i wc, salonu ze stolikiem i workową 

sofą oraz z sypialni z łóżkiem oraz stolikiem do pracy. 

 
Idea stworzenia minimalnego obiektu mieszkalnego wzięła się z próby wypełnienia pustki 

przestrzennej w zabudowie miasta bez względu na jej wymiary. Nie jest on przeznaczony do 

stałego zamieszkania jednak stanowi przykład minimalizmu w mieszkalnictwie mogącym 

zredukować ceny i koszty eksploatacyjne przyszłych mieszkańców oraz pokazuje, że możliwe jest 

życie również na małej powierzchni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rysunek 5. Dom Kereta. Źródłó:https://czasnawnetrze.pl/design/13732-dom-kereta-najwezszy-budynek-swiata 
 
 
 

5.6. Kooperatywa Nowe Żerniki 
 

Kooperatywy mieszkaniowe Nowe Żerniki zlokalizowane są w nowej dzielnicy Wrocławia. 

Całość założenia kooperatyw ma być wielofunkcyjna, żywa i zróżnicowania społecznie a także 

wyposażona w suszarnie z pralnią, rowerowaniewspólne przestrzenie do pracy i zabawy, garaże, 

place zabaw, świetlice i komórki lokatorskie. Dzielnica oferuje mieszkania deweloperskie o 

różnym standardzie, mieszkania TBS na wynajem, szkołę, przedszkola i żłobki, dom seniora, dom 

kultury, kościół oraz targowisko a także miejsca na dodatkowe usługi, które mogą być 

prowadzone osobiście przez członków kooperatywy. Bardzo ważne w całym założeniu są również 

tereny zielone z altanami, miejscami na grilla i leżakami. 
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Obiekty architektoniczne kooperatywy charakteryzują się zróżnicowanym typem 

mieszkań pod względem standardu oraz wielkość. Trzy działki dzielnicy przeznaczone są pod 

kooperatywy mieszkaniowe, oddawane na wieczyste użytkowanie. Dzięki braku dewelopera oraz 

niższej cenie działki mieszkania są znacząco tańsze od mieszkań dostępnych z rynku 

pierwotnego tej samej okolicy. Obecnie istnieją 2 kooperatywy jedna złożona z 4 rodzin i druga z 

10 rodzin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 6.Projekt Pracowni Architektonicznej CREO i architektów Piotra Marka, Bartosza Szczepańskiego i Bartosza Żmudy. 
Źródło:https://www.wroclaw.pl/trzecia-kooperatywa-jest-dobrej-mysli 

 

6. Idea budownictwa dostępnego 

 

Aby domy i mieszkania były dostępne dla najuboższych, koszty ich uzyskania, a 

następnie użytkowania muszą być dostosowane do możliwości finansowych przyszłych 

nabywców. Ilość środków, jakie trzeba przeznaczyć na ich wybudowanie jest zależna od wartości 

terenu oraz własności, która w przypadku budownictwa społecznego jest najczęściej własnością 

gminną. Na wartość terenu składa się natomiast kilka czynników, min. lokalizacja, wielkość i 

kształt działki, ukształtowanie terenu, uzbrojenie terenu, warunki geotechniczne i geodynamiczne, 

dojazd oraz dostęp do działki, itp. 

 
Koszty budowy domów i mieszkań dostępnych zależą również od 

zaprojektowanej, jakości środowiska mieszkaniowego. Na daną, jakość składa się: komfort, 

zdrowotność, bezpieczeństwo oraz dopasowanie. W przypadku budownictwa dostępnego, aby 

zminimalizować koszty wymienione wyżej kryteria mogą spełniać minimalne wymagania 

jakościowe. Nie oznacza to jednak, że poziom wybudowanych obiektów będzie niski. W idei 

dostępności minimalny zakres pożądanych cech ma oznaczać maksymalny ich zakres, jaki może 

zostać osiągnięty przy danym poziomie dostępności. Oznacza to, że dostępne dla tego sektora 

warunki oraz finanse mają być wykorzystane w najbardziej optymalny, opłacalny i 

najkorzystniejszy sposób dla przyszłych mieszkańców. 
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6.1. Kryteria jakościowe domu dostępnego  

 

Na komfort domu wielorodzinnego  wpływa 
 

przede wszystkim powierzchnia użytkowa 

mieszkania, która według Wymagań Krajowego 

Funduszu Mieszkaniowego z 2000r. na 1 osobę 

wynosi minimum 25m². Należy również pamiętać o 
 

zaprojektowaniu komfortowych przestronnych 

częściach wejściowych i klatkach schodowych 

umożliwiających swobodne poruszanie się osób w 
 

każdym wieku oraz osób z ograniczeniami. Ponieważ powierzchnia mieszkań w budownictwie 

dostępnym jest ograniczona istotnym elementem jest dobrze zaprojektowany układ przestrzenny, 

najlepiej umożliwiający elastyczne użytkowanie pomieszczeń oraz łatwą adaptowalność na 

zmiany.15
 

 

Oprócz dobrego funkcjonowania mieszkania ważnym aspektem wpływającym na komfort 

użytkowania wpływa trwałość i niezawodność zastosowanych rozwiązań budowlanych. Domy 

muszą być również wyposażone we wszystkie podstawowe instalacje 

 

Nowe budownictwo dostępne musi spełniać również podstawowe wymagania i standardy 

higieniczno-zdrowotne, które określają odpowiednie przepisy techniczno-budowlane w tym min. 

zapewnienie wymiany powietrza, naturalnego oświetlenia i nasłonecznienia, odpowiedniej 

wilgotności i temperatury oraz ograniczyć hałas i materiały szkodliwe dla zdrowia. 

 

Kryterium bezpieczeństwa odnosi się do ograniczenia zagrożeń mogących wynikać np. z 

agresji z zewnątrz oraz do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa 

konstrukcji. 

 

Powstające domy dostępne muszą być zaprojektowane w sposób spójny z zastanym 

otoczeniem przy dostępnych środkach finansowych. Dzięki dopasowaniu strukturalnemu poprzez 

wykorzystanie elastycznych struktur funkcjonalno-przestrzennych możliwe jest różnicowanie 

kształtów i sposobów formowania. Forma architektoniczna musi być jednak integralną częścią 

tych struktur. Formy i rozwiązania modelowe budownictwa dostępnego muszą być również 

odpowiednio dopasowane do konkretnych warunków lokalizacyjnych. 

 

6.2.Lokalizacja budownictwa dostępnego 

 

Problem z dostępnością i zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych najbardziej widoczny 

jest w dużych i największych miastach. Jego rozwiązanie nie jest jednak priorytetem w lokalnej 

polityce rozwoju a istniejące już zasoby mieszkań socjalnych powodują nieraz wielkie trudności w 
 

 

15Pallado J. Architektura wielorodzinnych domów dostępnych, Wydawnictwo Naukowe ŚLĄSK, Katowice 
2007,s. 51 

 

 

 

20 

Tabela 3. Minimalna powierzchnia użytkowa mieszkań 

https://www.poczytaj.pl/w/wydawnictwo-naukowe-slask


 
ich utrzymaniu. Stabilniejszą sytuację sektora społecznego posiadają małe miasta. Jednocześnie 

małe miasta znajdujące się w pobliżu wielkich ośrodków metropolitalnych mogą być pod wpływem 

negatywnych skutków ich polityki. Mowa tu przede wszystkim o polityce absorpcji zasobów z 

małych ośrodków miejskich, co prowadzi do znacznego zmniejszenia siły roboczej oraz do 

emigrowania inwestorów ze swoimi działalnościami do dużych ośrodków. W takich miastach 

społeczeństwo składa się głównie ze starzejących się osób i budownictwo dla nich nie jest 

wystarczająco dogodnym sektorem dla inwestycji publicznych a funkcje lokalnych ośrodków 

miejskich przeobrażają się w funkcje mieszkaniowe o słabych jakościowo warunkach lub takie, na 

które mogą pozwolić sobie tylko zamożni mieszkańcy. Powiększa się w ten sposób przewaga 

konkurencyjna dużych miast, w jakości życia mieszkańców a małe ośrodki miejskie zaopatrujące 

się w dużych miastach kurczą się, tracą na znaczeniu i zmniejsza się ich integracja z otoczeniem. 

Aby wyrównać warunki mieszkaniowe i poprawić jakość życia mieszkańców w małych miastach 

uważam, że to właśnie w nich należy głównie lokalizować zabudowę dostępną oraz ograniczyć 

działanie programów pomocy mieszkaniowych w ośrodkach metropolitalnych na rzecz małych 

miejscowości, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. 

 
W mniejszych skupiskach miejskich poprzez poprawę warunków życiowych mieszkańców 

łatwiej poprawić społeczne relacje. Wielkie przeludnione metropolie, gdzie ludność przyjeżdża 

głównie za pracą nie może w pełni zapewnić takich relacji sąsiedzkich jakie może zagwarantować 

dobrze zarządzane małe miasto. Ludność w małych miastach dzięki pogłębianiu swoich więzi 

społecznych może liczyć na wzajemne zainteresowanie czy pomoc sowim najbiedniejszym 

sąsiadom. 

 
Taką poprawę w małych miastach można uzyskać między innymi poprzez miękkie 

działania prowadząc przemyślaną gospodarkę gruntami czy też wprowadzając do planów 

miejscowej obowiązek różnicowania mieszkań. Mieszkania te w tej samej okolicy o różnym 

standardzie i wielkości czy sposobie zasiedlenia mogą przyczynić się do większej integracji 

społecznej zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo dzielnicy. Innymi rodzajami pomocy, które 

może oferować miasto oprócz pomocy czysto materialnej mogą być ulgi i kredyty czy uzbrojenie 

terenów i innych podobnych ułatwień. Takie działania przysłużą się małym miastom chcącym 

przyciągnąć mieszkańców i ograniczyć jednocześnie emigrację osób w wieku produkcyjnym poza 

granice miasta w poszukiwaniu lepszych warunków życiowych. Wszystko to może przyczynić się 

również do zbudowania dobrej renomy oraz pozytywnego wizerunku miasta, co z kolej 

przyciągnie inwestorów. Również dzięki wspieraniu polityki prorodzinnej programy typu 

Mieszkanie+ oraz pomocy rodzicom miasto staje się bardziej atrakcyjne i zachęca do tego, aby w 

nim zamieszkać. 

 
Oprócz tego małe miasta, w których mają być lokalizowane lokale i mieszkania socjalne 

muszą zapewniać miejsca pracy dla przyszłych i obecnych mieszkańców. Dzięki temu zwiększy 

się ich efektywność gospodarki przes trzewnej oraz zachęci to do migracji powrotnych. Najlepsza 

lokalizacją budownictwa dostępnego będą zatem małe miasta posiadające zaplecze 

przemysłowe. Ich rozwój przyczyni się do polepszenia warunków życiowych mieszkańców 
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zapewniając im pracę a z miasta tworząc samodzielny ośrodek. Miasto posiadające własny 

przemysł w dobrej kondycji nie będzie musiało martwic się o proces depopulacji nawet będąc pod 

dużym wpływem metropolitalnym, ponieważ jego siła robocza będzie na miejscu. 

 
Aby zadbać jednocześnie o dobre wyniki gospodarczo-społeczne, wielkie zakłady 

przemysłowe powinny przede wszystkim zatrudniać lokalną ludność a w razie potrzeby szkolić 

ich, aby nawet w przypadku braku doświadczenia mieli możliwość rozwoju i pracy na miejscu, co 

da korzyści i miastu i społeczeństwu. Możliwy tez musi być rozwój współpracy poprzez realizację 

licznych projektów w miastach, które aktywizują różne grupy społeczne powiększając 

jednocześnie szanse na więzi międzysąsiedzkie. 

 

6.2.1.”Małe miasta” analiza strukturalna na wybranych przykładach 
 
 

Małe miasta odgrywają istotna rolę w rozwoju lokalnym całego kraju. Pełnia one funkcje 

ośrodków usługowych lub skoncentrowane są w nich działalności gospodarcze. W ich rozwoju 

istotne jest przede wszystkim wykorzystywanie rozwojowych potencjałów a także poprawa jakości 

życia mieszkańców a ich strategicznymi celami polityki są min. zdolności do zrównoważonego 

rozwoju oraz tworzenia miejsc pracy. Miasta te liczą do 20.000 mieszkańców i dzielą się na 

zwarte oraz rozproszone. Pierwsze z nich charakteryzują się spójną, jednolitą strukturą 

przestrzenną. Miasta rozproszone charakteryzują się natomiast jednostkami przestrzennymi 

rozdzielonymi terenami zielonymi. Powstały one na skutek administracyjnego połączenia małych 

ośrodków w jedno miasto. Miasta te mogą funkcjonować jako oddzielne ośrodki miejskie 

niezależne od dużych aglomeracji miejskich oraz miasta bezpośrednio połączone i uzależnione 

pod względem gospodarczym, społecznym i przestrzennym od dużych miast. 

 
Małe miasta oddalone od śródmieścia mogą funkcjonować całkowicie lub też częściowo 

niezależnie od siebie a także posiadają swoje własne centralne obszary czy lokalną kulturę i 

tradycję. Nie zawsze są one jednak połączone bezpośrednią komunikacją tak jak w przypadku 

miast bezpośrednio połączonych i zależnych od aglomeracji. Miasta samodzielne są 

samowystarczalne pod względem usług, posiadają swoje szkoły czy ośrodki zdrowia, swoje 

ośrodki centralne z własna lokalną tradycją, dzięki czemu nie potrzebują bezpośredniego 

połączenia czy zależności od dużych ośrodków centralnych. Miasta zależne natomiast potrzebują 

bezpośredniego połączenia do usług śródmiejskich dużych ośrodków, dlatego często są one 

traktowane, jako sypialnie, a nie żywe ośrodki miejskie. 

 
Na przykładzie 3 miast w województwie pomorskim przedstawię zależności powiązania i 

różnice w funkcjonowaniu społeczności w tych ośrodkach a także wskaże według mojej opinii 

najlepsze miejsce do zlokalizowania projektu zabudowy socjalnej wielorodzinnej. 
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Miasto Żukowo 

 

Miasto położone w powiecie kartuskim w województwie pomorskim oddalone 

około 19km na południowy zachód od Gdańska. Powierzchnia miasta wynosi 5km², liczba 

ludności (dane z 01.01.2018) wynosi 6 677. Na 1000 mieszkańców w mieście pracuje 408 osób a 

czego spośród wszystkich pracujących zawodowo mieszkańców 676 osób ma pracę w innych 

miastach. Bezrobocie na rok 2017 miasta wynosi 2,8%16. 
 

Zlokalizowane są tu funkcje kulturalne takie jak Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, a 

przez miasto prowadzi niebieski szlak turystyczny Kartuski. W Żukowie jest także Urząd Gminy i 

inne instytucje oraz przedsiębiorstwa i placówki handlowo-usługowe usprawniające dobre 

funkcjonowanie całego miasta. W mieście funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W 

Żukowie, który świadczy usługi z zakresu schronienia i wyżywienia bezdomnych osób a także 

udziela świadczeń pieniężnych jak np. zasiłek stały czy okresowy oraz świadczeń niepieniężnych 

takich jak praca socjalna, pobyt w domu pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne 

i społeczne i inne. 

 
Miasto to położone jest w gminie Żukowo, która rozwija się oraz poprawiają się jej 

warunki ekonomiczne ludności. Ciągła rozbudowa infrastruktury technicznej, dobre położenie w 

tym bliskość do dużego ośrodka metropolitalnego, wzrost podmiotów gospodarczych powoduję, 

że gmina z rolniczo-przemysłowej przekształca się w przemysłową. Wszystko to sprzyja 

osiedlaniu się w niej ludności miejskiej, która chce mieszkań poza granicami dużego miasta. 

 
Gospodarka miasta i gminy Żukowo opiera się na przemyśle lekkim a polityka miasta 

nastawiona jest na zmniejszenie bezrobocia oraz na połączeniu z głównymi ośrodkami Pomorza. 

Dzięki temu można zauważyć, że w gminie wzrasta liczba przedsiębiorców a także dynamicznie 

wrasta rozwój gospodarki. 

 
Jednak do najważniejszych dziedzin rozwoju gospodarczego w gminie Żukowo należą 

usługi, rolnictwo oraz turystyka i działania na rzec rozwoju kultury, sportu czy współpracy z 

gminami zagranicznymi. To wszystko jednak nie wystarcza, aby poprawić warunki życiowe 

mieszkańców zwłaszcza tych najuboższych. W mieście brak programów umożliwiających 

łatwiejsze budowanie domów dostępnych oraz fakt, iż jest ono położone w gminie atrakcyjnie 

turystycznej może spowodować, że będzie tylko sypialnią dla osób pracujących w 

metropolitalnym mieście po sąsiedzku. 

 
Miasto Kartuzy 

 

Miasto położone w powiecie kartuskim w województwie pomorskim położone około 32km 

od Gdańska. Powierzchnia miasta wynosi 6,8km², liczba ludności (dane z 31.12.2013) wynosi 14 

866. Według danych z 2009 roku w mieście pracowało 4 704 osób, w tym 2 146 mężczyzn i 2 
 
 
 

 
16 Żukowo w liczbach, https://www.polskawliczbach.pl/Zukowo#rynek-pracy,(data dostępu 09.02.2020r.). 
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558 kobiet. W mieście Kartuzy liczba osób korzystająca z zasiłków społecznych (na 1000 

mieszkańców) wynosi 28 a liczba osób bezrobotnych (na 1000 mieszkańców) wynosi 2817. 
 

W mieście zlokalizowane jest Muzeum Kaszubskie im. F. Tredera a także zabytki takie 

jak np. XIV-wieczna kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zakonu Kartuzów i inne. 

Miasto jest siedzibą władz gminy miejsko-wiejskiej Kartuzy. W mieście Kartuzy funkcjonuje 

również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którego głównym celem jest zwiększanie 

aktywności zawodowej oraz społecznej przeznaczony dla mieszkańców, którym grozi 

wykluczenie społeczne oraz osób nieaktywnych zawodowo a będących jeszcze w wieku 

produkcyjnym. Oprócz tego Ośrodek świadczy usługi z udziela świadczeń pieniężnych jak np. 

zasiłek stały czy okresowy oraz świadczeń niepieniężnych takich jak praca socjalna, pobyt w 

domu pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne i inne. Na terenie 

gminy Kartuzy działa również „Środowiskowy Dom Samopomocy” w Kartuzach, którego działania 

ukierunkowane są na pomoc niepełnosprawnym dzieciom oraz ludziom starszym a także 

zapewnia opiekę całodobową dorosłym, których kwalifikuje do tego ich sytuacja życiowa, 

zdrowotna czy materialna 

 
Gospodarka gminy Kartuzy oparta jest na aktywności inwestorów prywatnych w 

sektorach małych albo średnich przedsiębiorstw w handlu detalicznym, usługach budowlanych, 

transportowych, mechanicznych itp. Gmina może pochwalić się również bardzo dobrze 

rozwiniętym przemysłem budowlanym stanowiącym o dużym potencjalne rozwojowym a do 

największych firm z gminy należą Przedsiębiorstwo Budowlane „Górski” czy Przedsiębiorstwo 

Budowlane „Granit”. Jednak, mimo, iż gmina posiada tak dobre zaplecze budowlane oraz jej 

rynek budownictwa mieszkaniowego pozytywnie się zmienia to w mieście Kartuzy nadal istnieje 

deficyt mieszkaniowy. 

 
Miasto posiada również dobrze rozwinięte przetwórstwo przemysłowe, dzięki czemu jest 

ono ważnym ośrodkiem handlowym nie tylko o znaczeniu lokalnym, ale również i wojewódzkim. 

Bardzo dobrze rozwinięte w mieście są również usługi turystyczne. Kartuzy są także dobrze 

skomunikowane, ponieważ rozchodzą się z nich drogi kołowe w kierunkach: Gdynia, Gdańsk, 

Bytów, Lębork, Kościerzyna i Tczew. Dodatkowo 20 km od miasta znajduję się Port Lotniczy im. 

Lecha Wałęsy, co umożliwia połączenie z krajami Europy 

 
Tak jak w przypadku miasta Żukowo, miasto Kartuzy skupia się na poprawie 

infrastruktury technicznej, podniesieniu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej, co może 

również przyczynić się do tego, że będzie ono jedynie miejscem do odpoczynku po pracy ludzi 

pracujących w pobliskiej metropolii a także turystów czy ludzi szukających chwilowego relaksu. 

Jednak tym, co różni te miasta to fakt, że Kartuzy skupiają się także na innych działaniach 

mających poprawić jakość życia mieszkańców min. dzięki inwestycjom w ramach lokalnego 

budżetu odpowiadającym na potrzeby ludności. Jednak oba te miasta poprze bliski kontakt z 

dużymi miastami oraz wygodnie doprowadzoną do nich komunikacją nie są samodzielnymi i 
 
 
17 Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Kartuzy do 2020 roku, http://poczta.kartuzy.pl/bip/2016/ ak_strat_roz.pdf, (data 
dostępu 09.02.2020r.).. 
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samo wystarczającymi ośrodkami. Lokalizując tutaj zabudowę dostępną może się okazać, że 

przyszli mieszkańcy również będą szukali pracy poza miastem nie wspierając tym samym 

gospodarki miasta Kartuzy oraz nie angażować się wystarczająco w sprawy społeczne swojego 

miasta. 

 
Miasto Bytów 

 

Miejscowością, którą wybrałam do opracowania danego tematu jest miasto Bytów. Miasto 

to położone jest w powiecie Bytowskim, w gminie miejsko-wiejskiej Bytów. Jest to zachodnia 

część województwa pomorskiego, położona około 95km od Gdańska. Powierzchnia miasta 

wynosi 8,72km², liczba ludności (dane z 30.06.2019) wynosi 16 91818. 
 

Na decyzję w sprawie lokalizacji mieszkań dostępnych wpłynęło głównie to, że Bytów jest 

największym ośrodkiem miejskim w odległości ok. 50km. Zlokalizowane są tu główne funkcje 

kulturalne, gospodarcze oraz społeczne całej gminy Bytów, co oznacza, że miasto jest 

samodzielne i samowystarczalne. W mieście znajdują się cenne zabytki, min. Zamek krzyżacki z 

przełomu XIV i XV w, spichlerz z połowy XIX w. czy zamkowy młyn. W Bytowie jest także Urząd 

Miejski i inne najważniejsze instytucje publiczne. 

 
Dodatkowo dzięki dofinansowaniu z Unii, jakie zostało przyznane decyzją Zarządu 

Województwa Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 roku, Bytów otrzymało dotacje na rewitalizacje 

wybranych obszarów w mieście. Na wybór danego miejsca wpłynął główny cel, jaki przyświeca 

tym planowanym projektom rewitalizacji, ponieważ jest on ściśle związany z wybranym przeze 

mnie tematem: rewitalizacja ta ma na celu podniesienie jakości życia mieszkaniowców oraz ma 

przyczynić się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ponadto obecnie rozwijająca się w 

Bytowie firma Drutex S.A. proponująca miejsca pracy dałyby możliwość osobom zagrożonym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym szanse na lepsze życie. Te dwa główne czynniki-

zapewnienie miejsca do mieszkania oraz miejsca do pracy byłyby świetnym „atraktorem” 

przyciągającym ludzi z zewnątrz. Projekt ten przyczyniłby się do stworzenia nowego wizerunku 

miasta jako przyjaznego, dbającego i wspierającego osoby z wewnątrz i z zewnątrz, 

odpowiedniego do życia z całą rodziną. Z kolei zwiększenie ilości mieszkańców przyczyniłoby się 

znacząco do wzrostu gospodarczego miasta 

 
Lokalny Program Rewitalizacji Bytowa zakłada podział na poszczególne jednostki 

urbanistyczne grupowane na podstawie wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych. Wybranym 

przeze mnie obszarem jest OBSZAR 3 MIŁA, o funkcji mieszkaniowo- usługowej. Obszar ten 

charakteryzuje się, jako najbardziej zdegradowany wśród analizowanych jednostek 

urbanistycznych. 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Bytów miasto na Kaszubach, https://www.bytow.com.pl/,(data dostępu 04.01.2020r.). 
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Dane z zakresu pomocy społecznej z opracowywanego obszaru (na 1000 mieszkańców) 
 

przestawiają się następująco19: 
 

- rodziny korzystające z pomocy społecznej - 35,09 
 

- osoby bezdomne- 1,77 
 

- rodziny objęte pomocą społeczną z powodu ubóstwa- 21,62 
 

- rodziny objęte pomocą społeczna z powodu niepełnosprawności – 20,2 
 

- rodziny objęte pomocą społeczną z powodu bezrobocia- 18,43 
 

- rodziny objęte pomocą społeczną z powodu alkoholizmu – 6,38 
 

- osoby bezrobotne – 54,59 
 

-osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny – 50,95 

 

-osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 2,51 

 

- dożywiane dzieci- 118,61 

 

- wystawiane stypendia socjalne- 109,49 

-przyznane dodatki mieszkaniowe- 20,81 

 
- wielkość zasiłków z pomocy społecznej w przeliczeniu na osobę- 104,62zł 

 

Z analizy przeprowadzone na potrzebę Lokalnego programu rewitalizacji Bytowa na lata 

2017-2023 wynika, że na wybranym obszarze występuje duży problem z bezrobociem, co 

przyczynia się do powiększania ubóstwa, co może również doprowadzić do wykluczenia 

społecznego oczy patologii społecznych. Wynikiem tej sytuacji wsparcie udzielne przez podmioty 

opieki społecznej jest dwukrotnie wyższe w stosunku do średnich środków dla miasta. 

 
Wprowadzenie do danego obszaru budownictwa społecznego- zabudowy wielorodzinnej 

z usługami może przyczynić się do stworzenia nowych podmiotów gospodarczych, zwiększenia 

aktywności zawodowej mieszkańców oraz do uatrakcyjnienia rynku pracy w gminie szczególnie 

dla osób najbardziej potrzebujących. Dzięki temu na obszarze tym będą mogli osiedlić się osoby 

w wieku produkcyjnym, co ograniczy wyludnianie się miasta. 

 
Dzięki dobrej lokalizacji danego obszaru, który znajduje się w bliskim sąsiedztwie z 

usługami, instytucjami publicznymi i społecznymi miejsce jest atrakcyjne zarówno dla osób 

młodych i starszych, co może zapewnić zróżnicowanie społeczeństwa, co z kolei może przyczynić 

się do wzrostu aktywności społecznej, międzypokoleniowej, wzrostu bezpieczeństwa publicznego 

i zdrowotnego. Mieszkańcy jakoś przyszła wspólnota będą mogli angażować się w lokalne 

inicjatywy obywatelskie czy wydarzenia integracyjne. 
 
 
 
 

 
19 Lokalny Program Rewitalizacji Bytowa na lata 2017 – 2023 s. 47 
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Zaprojektowane mieszkania socjalne z usługami zapewnią przyjazną przestrzeń miejską 

o wysokiej efektywność energetycznej, wzrośnie dostęp do usług społecznych w danym obszarze 

a także zapewniony będzie rozwój społeczny mieszkańców. Zrewitalizowanie danego obszaru 

może przynieść korzyści całemu miastu poprzez przykład dobrego zagospodarowania 

zdegradowanych części innych obszarów a także, jako idea niesienia pomocy potrzebującym, 

która niesie korzyści i społeczeństwu i gospodarce miasta. 

 

6.2.2. Korzyści z budownictwa dostępnego dla małych miast. 
 
 

Budownictwo dostępne może przynieść dużo korzyści miastom, w których są 

lokalizowane. Może podnieść efektywność używania infrastruktury a także może być atraktorem 

przyciągającym mieszkańców o wysokim kapitale społecznym. Pod względem środowiskowym 

może poprzez zwartą zabudowę ograniczyć straty ciepła obiektów, a także przyczynić się do 

zwiększenia świadomości o ekologicznym trypie życia czy o wymaganiach środowiska 

naturalnego. Dzięki mieszkalnictwu społecznemu tworzą się wspólnoty sąsiedzkie dbające o 

wspólne bezpieczeństwo w okolicy. Powstają nowe usługi społeczne takie ja ogrody społeczne, 

wspólne przestrzenie coworkingowe czy punkty przedszkolne. 

 
Budownictwo dostępne korzysta z rozwiązań światowych, poszukujeco raz 

nowszych rozwiązań, aby ograniczyć koszty a jednocześnie tworzyć obiekty o odpowiednich 

standardach i wytrzymałych materiałach, dzięki czemu są one innowacyjne i oryginalne, często 

dopasowywane do indywidualnych potrzeb przyszłych mieszkańców. Obiekty te budowane są z 

myślą o jak najbardziej efektywnym przyszłym użytkowaniu, aby jego koszty eksploatacyjne i 

użytkowe były jak najmniejsze, dlatego jakość tej zabudowy jest bardzo wysoka. 

 

 

7.Podsumowanie 

 

Negatywny stosunek do pojęcia budownictwa dostępnego bierze się z błędnego 

postrzegania, że są to mieszkania rozdawane za darmo. Należy również podkreślić, że 

budownictwo to wcale nie wiąże się z dużym wzrostem publicznych wydatków. Istnieje wiele 

narzędzi niebędących finansowanych, które mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności i 

jakości mieszkań i domów dla najbardziej potrzebujących osób, co obecnie jest jednym z 

ważniejszych problemów społecznych w każdym mieście. 

 
Budownictwo dostępne oznacza dla miasta przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa, 

innowacyjności, wysoką, jakość nowej zabudowy oraz większą skuteczność prawidłowego 

wykorzystania infrastruktury. Dzięki zintegrowanym wspólnotom dbającym o ich wspólne dobro 

społeczeństwo staje się bardziej ożywione oraz odpowiedzialne. Natomiast dzięki dogęszczaniu 

tkanki miasta czy adaptacjom budynków wzrasta efektywne wykorzystanie infrastruktury. 

Wszystko to wpływa na rozwój społeczno-ekonomiczny miast i wyróżnia je na tle innych. 
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Podsumowując pragnę podkreślić, że budownictwo dostępne niesie za sobą wiele 

korzyści dla przyszłych mieszkańców oraz dla samego miasta. Dzięki niemu koszty budowy oraz 

eksploatacji mieszkań są dużo niższe. Powstające zespoły przyczyniają się również do 

stwarzania więzi społecznych a następnie sąsiedzkich, dzięki wspólnemu zaangażowaniu w 

procesy projektowania i budowania przy tworzeniu inwestycji. Zaangażowanie mieszkańców 

może również korzystnie wpłynąć na formę i układ przyszłych mieszkań oraz przestrzeni 

wspólnych poprzez wykorzystane ich autorskich wizji. Tak spersonalizowane budownictwo 

przyczynia się do łatwiejszego dostosowania dodatkowych funkcji w budynku do potrzeb 

przyszłych mieszkańców. Na przedstawionych przykładach możliwych rozwiązań budownictwa 

dostępnego widać również, że architektura oraz efekt wizualny tych budynków mogą być równie 

ciekawe i estetyczne jak w innych projektach zabudowy wielorodzinnej o wysokich standardach. 

 
Wprowadzając do polityki mieszkaniowej miast budownictwo dostępne, które 

wykorzystujące w większości problemowe lub nieatrakcyjne dla deweloperów tereny, stare 

nieużytkowane budynki przywracając im na nowo życie, uzupełniające luki w przestrzeni miejskiej 

plomby oraz obiekty rewitalizowane, miasta oszczędzają środowisko nie marnując cennych dla 

niego przestrzeni. Jednocześnie budownictwo dostępne to również mikroapartamenty, 

mikrodomy, obiekty wykonywanie z kontenerów, z materiałów z recyklingu promujące minimalizm, 

oszczędność i ekologię w mieście. Tak więc wspieranie budownictwa socjalnego nie stanowi 

zagrożenia dla miasta a daje szansę na jeszcze lepszy rozwój przestrzenny czy gospodarczy 

jednocześnie niosąc pomoc i ogólne korzyści dla całego społeczeństwa. 
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8.Część analityczna 

 

8.1.Lokalizacja 

 

Bytów to małe miasto zlokalizowane na północy Polski w województwie Pomorskim o 

powierzchni 8,72 km². Liczy ono ponad 16tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia w mieście 

wynosi 1931,8 os./km² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 7 Lokalizacja miasta Bytów w strukturze kraju 
Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 8 Lokalizacja miasta Bytów w strukturze województwa 

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 9 Zakres działki objętej opracowaniem 

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 
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Opracowywany teren znajduje się w bliskim sąsiedztwie śródmieścia miasta z bogatą 

ofertą usługowo-handlową, urzędów, szkół oraz instytucji wsparcia takich jak MOPS czy CIS. 

 
Dzięki tak dobrej lokalizacji osoby, które są komunikacyjnie ograniczone nie będą miały 

problemu z dostępem do rzeczy i usług niezbędnych do codziennego funkcjonowania. 

 

8.2.Analiza projektowanego obszaru 
 
 

8.2.1. Schemat waloryzacyjny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 10 Schemat waloryzacyjny 
Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 

 

Miasto Bytów posiada wiele obiektów cennych kulturowo. Zaliczyć do nich można gotycki 

zamek krzyżacki, zespół kamienic z XIX wieku, kościół parafialny z XIX w, kamienice 

mieszczańskie z XVIII wieku przy rynku, klasycystyczny budynek Poczty Konnej, Most kolejowy 

nad Borują, Barokową Cerkiew z XVII wieku, czy wieżę gotycką, w której znajduje się obecnie 

Muzeum Zachodniokaszubskie. 

 
Z przedstawionego schematu wynika również, że w części śródmieścia miasta dominuje 

zabudowa wielorodzinna o dużych walorach architektonicznych. 
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W pobliżu działki projektowej znajduje się również zachowany historyczny układ 

urbanistyczny. 

 

8.2.2. Schemat komunikacji  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.11 Schemat komunikacji 

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 
 

Przez środek miasta przebiega droga wojewódzka, co oznacza, że teren ten 

zdominowany jest przez komunikację kołową. Powoduje to znaczę utrudnienia w ruchu pieszym, 

hałas i zanieczyszczenia miasta. 

 
Miasto posiada linię miejskiej komunikacji autobusowej oraz dworzec autobusowy. 

 

W pobliżu projektowanej działki znajdują się przystanki autobusowe. 

 

Miasto posiada dużą ilość ścieżek rowerowych, jednak główne ciągi piesze nie są 

atrakcyjne i dostatecznie rozwinięte. 

 
Na schemacie został oznaczony nieczynny dworzec kolejowy z końca XIX wieku, który 

obecnie nie spełnia swojej funkcji. 
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8.2.3. Schemat zieleni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 12 Schemat zieleni 

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 
 
 

 

Miasto znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. 

 

Schemat zieleni pokazuje wielki potencjał obszarów zielonych, jako miejsc do wspólnej 

rekreacji mieszkańców. Istnieje możliwość kontynuacji korytarz zieleni, co znacznie przyczyni się 

do uatrakcyjnienia ciągów pieszych. Dzięki znaczymy różnicom wysokości terenu miasto posiada 

duże walory krajobrazowe. 
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8.2.4. Schemat funkcjonalny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 13 Schemat funkcjonalny 
Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 

 

Przeważającą funkcją w mieście jest zabudowa jednorodzinna, która rozrasta się 

i zajmuje nowe tereny, co prowadzi do poszerzania się miasta na przedmieścia. W historycznej 

części miasta dominuje zabudowa wielorodzinna z usługami w parterach, co sprawia, że 

śródmieście jest głównym ośrodkiem usługowym w mieście. 

 
W północnej części miasta znajduje się duże zaplecze produkcyjne z potencjałem 

rozwoju nowych miejsc pracy. 
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9.Część projektowa- opis techniczny 

 

9.1.Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest zespół wielorodzinnej zabudowy społecznej/socjalnej z 

usługami znajdujący się w Bytowie przy ulicy Pochyłej, na 4 połączonych ze sobą sąsiadujących 

działkach. W obecnym momencie na wyznaczonej działce znajduje się zabudowa mieszkaniowa, 

która według diagnozy zawartej w “Lokalnym Programie Rewitalizacji Bytowa na lata 2017-2023" 

posiada niedostateczną estetykę przestrzeni oraz budynki o złym stanie technicznym. W związku 

z tym istniejąca zabudowa przewidziana jest do rozbiórki, a pozyskany po niej teren 

przeznaczony jest pod nową zabudowę mieszkalno-usługową od strony Ulicy Pochyłej, oraz 

zabudowę mieszkalną wielorodzinną wewnątrz kwartału. 

 

9.2. Cel projektu 
 
 

Celem projektu jest poprawa warunków zamieszkania mieszkańców Bytowa oraz 

stworzenie wzorcowego przykładu dla zaniedbanych podwórek w śródmieściu oraz innych miast 

decydujących się na zastosowanie zabudowy dostępnej. Głównym założeniem podjętego tematu 

jest zaprojektowanie architektury o spójnej i wyrazistej formie architektonicznej całego zespołu 

zabudowy z uwzględnieniem aspektu ekologicznego oraz wykreowanie warunków sprzyjających 

właściwym interakcjom społecznym. Efektem pracy dzięki socjalnemu działaniu architektury 

będzie również stworzenie formy wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego o jak niskich 

kosztach realizacji i z eksploatacji oraz poprawnie funkcjonującego kwartału. 

 

9.3. Zagospodarowanie terenu 
 
 

9.3.1. Stan istniejący 
 
 

Teren opracowywanej działki znajduję się przy ulicy Pochyłej, na działkach nr 123, 

121/13, 121/19 stanowiących własność gminy oraz działce nr 121/16 będącą władnością 

prywatną planowaną do przejęcia przez gminę. Łączna powierzchnia działek wynosi 3103m2. Od 

strony północno-wschodniej, południowo-wschodniej i południowo-zachodniej graniczy on z 

działkami budowlanymi.Od strony północno-zachodniej znajduje się ulica oraz wjazd na teren. 

 
Rzędne terenu pomiędzy skrajnymi narożnikami działki wahają się od 129.0m n.p.m. do 

124.6m n.p.m. Działa ze spadkiem o nachyleniu w kierunku południowo-zachodnim. Teren o 

nierównej powierzchni o różnicy wysokości ok 4.5m. 

 
Wszystkie budynki mieszkalne i garaże znajdujące się na działce przeznaczone są do 

rozbiórki. 
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Rys. 14 Obecne zagospodarowanie działki 

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 

 

9.3.2. Projekt zagospodarowania działki 
 
 

Teren objęty opracowaniem nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

 
Działka została przeznaczona na projekt zabudowy wielorodzinnej z usługami w parterze, 

która została zaprojektowany według wytycznych inwestorskich burmistrza Bytowa. 

 
Na działce zostały zaprojektowane budynki wielorodzinne z garażem i lokalami 

usługowymi w parterze. Do nowych obiektów nie przylegają sąsiednie obiekty budowlane. 

 
Nowa zabudowa znajduję się w odległości 1.5m od najbliższej granicy działki od strony 

północno-wschodniej, 5.12m od najbliższej granicy działki od strony południowo-zachodniej, 

4.09m od najbliższej granicy działki od strony południowo-wschodniej oraz 0.69m od najbliższej 

granicy działki od strony północno-zachodniej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 15 Projektowane zagospodarowanie działki 
Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskiej 
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9.3.2.1. Rozwiązania przestrzenne 
 
 

Projektowany zespół zabudowy wielorodzinnej składa się z 4 nieprzylegających ze sobą 

budynków na rzutach prostokąta, posiadających wspólne przyziemie z garażem, 

pomieszczeniami technicznymi oraz usługami. 

 
Projektowana inwestycja posiada dostęp do drogi publicznej- ulicy Pochyłej od północno-

zachodniej strony działki. Wjazd do garażu znajduje się od strony południowo-zachodniej. Przed 

wjazdem do garażu przy południowo-zachodniej granicy działki znajduje się miejsce postojowe z 

sygnalizatorem świetlnym wjazdu do garażu. Od strony południowo-wschodniej działki znajdują 

się 4 miejsca postojowe. 

 
Komunikacja piesza została zaprojektowana w taki sposób, aby bez ograniczeń 

prowadziła do wejść głównych budynków oraz zapewniała swobodne poruszanie się po 

zagospodarowanym terenie. Od strony południowo-zachodniej założenia zostały zaprojektowane 

schody terenowe prowadzące na dach garażu- górną część działki. Wejście na działkę od strony 

północno-zachodniej z poziomu ulicy. 

 
Teren został wyposażony również z mała architekturę taką jak ławki, pergole ogrodowe, 

szklarnie miejskie oraz w zieleń niską i wysoką. Na działce zostały zaprojektowane naziemne i 

podziemne zbiorniki gromadzące wodę deszczowa. 

 

9.3.2.2. Rozwiązania funkcjonalne 
 
 

Opracowanie zawiera obiekty o jednorodnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

mieszkaniowej z usługami umieszczonymi w parterze od strony ulicy Pochyłej. 

 
Przyziemie założeni posiada lokal usługowy z zapleczem, pomieszczenie na odpady, 

garaż z 25 miejscami parkingowymi, 22 komórkami lokatorskimi oraz pomieszczeniami 

technicznymi. 

 
Parter założenia posiada 3 lokale usługowe z zapleczami, 2 pomieszczenia na odpady, 

wózkownię oraz 6 lokali mieszkaniowych 3 i 4 pokojowych. Na poziomie parteru znajdują się 

również szklani miejskie oraz przestrzeń wspólna dla mieszkańców. 

 
Pietro 1 składa się z 10 lokali mieszkaniowych 3 i 4 pokojowych. 

 

Piętro 2 składa się z 6 lokali mieszkaniowych 3 i 4 pokojowych. 
 

Wszystkie kondygnacje połączone są ze sobą schodami. 

 

Obiekty posiadają również zielone dachy i tarasy użytkowe z urządzoną przestrzenia 

wspólną 

 
dla mieszkańców. 
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9.3.2.2. Forma architektoniczna 
 
 

Forma architektoniczna projektowanego założenia nawiązuje do ekspozycji istniejącej 

zabudowy przy ulicy Pochyłej. Założenie zapewnia ciągłość jej struktury urbanistycznej poprzez 

uzupełnienie działki nową, spójna zabudową w formie półzwartej. Kształt budynków i ich elewacje 

odnoszą się do budynków na sąsiadujących działkach. Dodatkowo zabudowa została 

dostosowana do terenu ze spadkiem poprzez schodkowe ukształtowanie zabudowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 16 Schemat budowy bryły 

Opracowanie własne na potrzeby pracy magisterskie, 

 

9.4. Dane podstawowe 
 
 

9.4.1. Parametry zabudowy 
 
 

Powierzchnia obszaru opracowania: 3103m2 

Powierzchnia zabudowy: 1747,7m2 

Powierzchnia użytkowa: 3396,1m2 

Max wysokość założenia: 16,02m2 

Max liczba kondygnacji założenia: 2 
 
 
 

 

9.4.2. Bilans terenu 
 
 

Powierzchnia działki: 3103m2 

Powierzchnia zabudowy: 1747,7m2 

Powierzchnia terenów utwardzonych: 559,1m2 

Powierzchnia terenów zielonych: 1832,2m2 
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9.4.3. Wykaz pomieszczeń 
 
 

Przyziemie: 

 

0’/01 Pom techniczne1 0/02 

Klatka schodowa 1 0’/03 

Pom. Techniczne 2 0’/04 

Przedsionek 1 0’/05 Klatka 

schodowa 2 0’/06 Komórka 

lokatorska 1 0’/07 Komórka 

lokatorska 2 0’/08 Komórka 

lokatorska 3 0’/09 Komórka 

lokatorska 4 0’/10 Komórka 

lokatorska 5 0’/11Komórka 

lokatorska 6 0’/12 Komórka 

lokatorska 7 0’/13 Komórka 

lokatorska 8 0’/14 Komórka 

lokatorska 9 0’/15 Komórka 

lokatorska 10 0’/16 Komórka 

lokatorska 11 0’/17 Komórka 

lokatorska 12 0’/18 Komórka 

lokatorska 13 0’/19 Komórka 

lokatorska 14 0’/20 Pom 

techniczne 3 0’/21 Pom 

techniczne 4 0’/22 Komórka 

lokatorska 15 0’/23 Komórka 

lokatorska 16 0’/24 Komórka 

lokatorska 17 0’/25 Komórka 

lokatorska 18 0’/26 Komórka 

lokatorska 19 0’/27 Komórka 

lokatorska 20 

 
 
 
 
 

 

30,0m2 

 

36,9m2 

 

14,0m2 

 

7,0m2 

 

19,8m2 

 

4,8m2 

 

4,8m2 

 

4,8m2 

 

4,8m2 

 

4,8m2 

 

4,8m2 

 

4,2m2 

 

4,2m2 

 

4,5m2 

 

4,5m2 

 

4,5m2 

 

4,5m2 

 

4,5m2 

 

4,5m2 

 

16,2m2 

 

24,5m2 

 

4,5m2 

 

4,5m2 

 

4,5m2 

 

4,5m2 

 

4,5m2 

 

4,5m2 
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0’/28 Komórka lokatorska 21 

 

0’/29 Komórka lokatorska 22 

 

0’/30 Przedsionek 2 

 

0’/31 Klatka schodowa 3 

 

0’/32 Pom techniczne 5 

 

0’/33 Pom techniczne 6 

 

0’/34 Pom na odpady 

 

0’/35 Klatka schodowa 4 

 

0’/36 Lokal usługowy 

 

0’/37 Łazienka 1 

 

0’/38 Zaplecze 1 

 

0’/39 Zaplecze 2 

 

0’/40 Zaplecze 3 

 

0’/41 Klatka schodowa 5 

 

0’/42 Garaż+ komunikacja 

 

Powierzchnia użytkowa przyziemia 
 

 

Parter: 
 

0/01 Klatka schodowa 1 

 

0/02 Lokal usługowy 1 

 

0/03 Łazienka1 

 

0/04 Zaplecze1 

 

0/05 Wózkownia 

 

0/06 Pom. na odpady1 

 

0/07 Klatka schodowa 2 

 

0/08 Lokal usługowy 2 

 

0/09 Łazienka 2 

 

0/010 Zaplecze 2 

 

0/11 Pom. na odpady 2 

 

0/12 Przedsionek 
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4,2m2 

 

4,2m2 

 

7,0m2 

 

19,8m2 

 

15,3m2 

 

23,6m2 

 

13,9m2 

 

33,9m2 

 

47,0m2 

 

6,3m2 

 

23,3m2 

 

23,3m2 

 

8,0m2 

 

31,2m2 

 

1001,2m2 

 

1501,8m2 
 
 
 
 

 

17,9m2 

 

50,0m2 

 

5,0m2 

 

12,8m2 

 

50,0m2 

 

15,2m2 

 

23,6m2 

 

21,6m2 

 

5,0m2 

 

5,2m2 

 

10,1m2 

 

5,0m2 



0/13 Lokal usługowy 3 30,3m2 

0/14 Łazienka 3 5,0m2 

0/15 Łazienka 4 4,4m2 

0/16 Salon z kuchnią 1 20,2m2 

0/17 Korytarz 1 8,9m2 

0/18 Pokój 1 11,0m2 

0/19 Pokój 2 12,6m2 

0/20 Łazienka 5 5,7m2 

0/21 Salon z kuchnią 2 16,0m2 

0/22 Korytarz 2 9,5m2 

0/23 Pokój 3 12,3m2 

0/24 Pokój 4 12,0m2 

0/25 Pokój 5 9,2m2 

0/26 Łazienka 6 5,6m2 

0/27 Salon z kuchnią 3 16,1m2 

0/28 Korytarz 3 9,1m2 

0/29 Pokój 6 8,8m2 

0/30 Pokój 7 13,5m2 

0/31 Pokój 8 13,9m2 

0/32 Łazienka 7 4,4m2 

0/33 Salon z kuchnią 4 17,4m2 

0/34 Korytarz 4 8,8m2 

0/35 Pokój 9 14,7m2 

0/36 Pokój 10 12,5m2 

0/37 Łazienka 8 5,6m2 

0/38 Salon z kuchnią 5 16,0m2 

0/39 Korytarz 5 9,1m2 

0/40 Pokój 11 8,7m2 

0/42 Pokój 12 13,3m2 

0/42 Pokój 13 13,9m2 
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0/43 Klatka schodowa 3 23,6m2 

0/44 Łazienka 9 3,5m2 

0/45 Salon z kuchnią 6 22,4m2 

0/46 Korytarz 6 9,9m2 

0/47 Pokój 14 8,6m2 

0/48 Pokój 15 11,6m2 

0/49 Klatka schodowa 4 28,2m2 

0/50 Klatka schodowa 5 20,7m2 

Powierzchnia użytkowa parteru 698,4m2 

Piętro 1:  

1/01 Klatka schodowa 1 25,4m2 

1/02 Łazienka 1 7,6m2 

1/03 Salon z kuchnią 1 21,4m2 

1/04 Korytarz 1 11,8m2 

1/05 Pokój 1 11,7m2 

1/06 Pokój 2 16,4m2 

1/07 Łazienka 2 6,0m2 

1/08 Salon z kuchnią 2 23,6m2 

1/09 Korytarz 2 9,2m2 

1/10 Pokój 3 15,4m2 

1/11 Pokój 4 13,7m2 

1/12 Klatka schodowa 2 23,6m2 

1/13 Łazienka 3 4,4m2 

1/14 Salon z kuchnią 3 17,2m2 

1/15 Korytarz 3 9,1m2 

1/16 Pokój 5 9,2m2 

1/17 Pokój 6 11,7m2 

1/18 Pokój 7 13,8m2 

1/19 Łazienka 4 4,4m2 

1/20 Salon z kuchnią 4 20,2m2 
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1/21 Korytarz 4 8,9m2 

1/22 Pokój 8 11,0m2 

1/23 Pokój 9 12,6m2 

1/24 Łazienka 5 4,4m2 

1/25 Salon z kuchnią 5 20,2m2 

1/26 Korytarz 5 8,9m2 

1/27 Pokój 10 12,6m2 

1/28 Pokój 11 11,0m2 

1/29 Łazienka 6 5,7m2 

1/30 Salon z kuchnią 6 16,0m2 

1/31 Korytarz 6 9,5m2 

1/32 Pokój 12 12,3m2 

1/33 Pokój 13 12,0m2 

1/34 Pokój14 9,2m2 

1/35 Łazienka 7 5,6m2 

1/36 Salon z kuchnią 7 16,1m2 

1/37 Korytarz 7 9,1m2 

1/38 Pokój 15 8,8m2 

1/39 Pokój 16 13,5m2 

1/40 Pokój17 13,9m2 

1/41 Łazienka 8 4,4m2 

1/42 Salon z kuchnią 8 17,4m2 

1/43 Korytarz 8 8,8m2 

1/44 Pokój 18 14,7m2 

1/45 Pokój 19 12,5m2 

1/46 Łazienka 9 5,6m2 

1/47 Salon z kuchnią 9 16,0m2 

1/48 Korytarz 9 9,1m2 

1/49 Pokój 20 8,7m2 

1/50 Pokój 21 13,3m2 
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1/51 Pokój 22 13,9m2 

1/51 Klatka schodowa 3 23,6m2 

1/52 Łazienka 10 3,5m2 

1/53 Salon z kuchnią 10 22,4m2 

1/54 Korytarz 10 9,9m2 

1/55 Pokój 23 8,6m2 

1/56 Pokój 24 11,6m2 

1/57 Klatka schodowa 4 20,0m2 

1/58 Klatka schodowa 5 20,7m2 

Powierzchnia użytkowa piętra 1 742,8m2 

Piętro 2:  

2/01 Klatka schodowa 1 25,4m2 

2/02 Łazienka 1 7,6m2 

2/03 Salon z kuchnią 1 21,4m2 

2/04 Korytarz 1 11,8m2 

2/05 Pokój 1 16,4m2 

2/06 Pokój 2 11,7m2 

2/07 Łazienka 2 6,0m2 

2/08 Salon z kuchnią 2 23,6m2 

2/09 Korytarz 2 9,2m2 

2/10 Pokój 3 15,4m2 

2/11 Pokój 4 13,7m2 

2/12 Klatka schodowa 2 23,6m2 

2/13 Łazienka 3 4,4m2 

2/14 Salon z kuchnią 3 17,2m2 

2/15 Korytarz 3 9,1m2 

2/16 Pokój 5 9,2m2 

2/17 Pokój 6 11,7m2 

2/18 Pokój 7 13,8m2 
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2/19 Klatka schodowa 3 20,0m2 

2/20 Łazienka 4 4,4m2 

2/21 Salon z kuchnią 4 20,2m2 

2/22 Korytarz 4 8,9m2 

2/23 Pokój 8 11,0m2 

2/24 Pokój 9 12,6m2 

2/25 Łazienka 5 5,6m2 

2/26 Salon z kuchnią 5 16,1m2 

2/27 Korytarz 5 9,1m2 

2/28 Pokój 10 8,8m2 

2/29 Pokój 11 13,5m2 

2/30 Pokój 12 13,9m2 

2/31 Łazienka 6 4,4m2 

2/32 Salon z kuchnią 6 17,4m2 

2/33Korytarz 6 8,8m2 

2/34 Pokój 13 14,7m2 

2/35 Pokój 14 12,5m2 

Powierzchnia użytkowa piętra 2 453,1m2 
 
 

 

9.5. Rozwiązania konstrukcyjne 
 
 

Zespół zabudowy zaprojektowany technologii murowanej. Ściany wykonane z pustaków 

ceramicznych. Konstrukcję założenia stanowi ustrój płytowo-ścianowy oraz miejscami płytowo-

słupowy. Słupy i stropy wykonano w technologii żelbetowej. 

 

Zadaszenie klatki schodowej wychodzącej na dach zaprojektowano z konstrukcji stalowej 

o nachyleniu połaci 13°. 

 

Przegrody zewnętrzne pełnią rolę konstrukcji nośnej stropów i stanowią przegrodę 

termiczną. 

 

9.6. Rozwiązania systemów instalacyjnych 
 
 

Projektowane budynki wyposażone są w: 
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-instalację ciepłej i zimnej wody użytkowej 
 

Instalacje podłączone do miejskiego wodociągu 
 
 

 

-Instalację elektroenergetyczną 

 

instalacja podłączona z sieci miejskiej podłączona do rozdzielni głównej znajdującej się w 

pomieszczeniu technicznym w kondygnacji przyziemia. 

 
 
 

-instalację kanalizacji deszczowej 

 

odwodnienie dachu z wody deszczowej poprowadzone przez rury spustowe o średnicy 

120mm, przyłączenie do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z zaleceniami gestora 

 
 
 

-instalację kanalizacji sanitarnej 
 

kanalizacja sanitarna podłączona do sieci miejskiej 
 
 

 

-instalację centralnego ogrzewania 

 

Ciepło do budynków doprowadzone z sieci miejskiej. 
 
 

 

-instalację oddymiania przeciwpożarowego 

 

Oddymianie budynku poprzez klapę oddymiającą z funkcją wyłazu dachowego o 

wymiarach 120x150cm 

 

 

-instalację energooszczędnej wentylacji- rekuperację 

 

Instalacja znajdująca się w pomieszczeniu technicznym w kondygnacji przyziemia. 

Odzyskiwanie ciepła z wentylacji, zmniejszanie strat ciepła w budynku 

 

 

-oświetlenie awaryjne 

 

Komunikacja w budynkach wyposażona w dodatkowe oświetlenie awaryjne znajdujące 

się na drogach ewakuacyjnych 

 

 

-odnawialne źródła energii- panele słoneczne oraz panele fotowoltaiczne 
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Wykorzystywanie energii słonecznej. Panele umieszczone na dachach założenia 

 

9.7. Rozwiązania materiałowe 
 
 

Projektowane założenie wykończone jest w połowie tynkiem dekoracyjnym w kolorze 

białym oraz cegłą wykonana na bazie odpadów w kolorze grafitowym. Elewacje dodatkowo 

zostały pokryte lamelami w kolorze jasnego brązu, zakrywającymi rynny spustowe. 

 
W projekcie zastosowano energooszczędne okna o potrójnym szkleniu z profilami z 

recyklingu z PVC w kolorze grafitowym. 

 
Znaczna część powierzchni działki pokryta płytami ażurowymi w pełni przetwarzalnymi, 

produkowanymi z materiałów z recyklingu. 

 
Projektowane ocieplenie obiektów z odnawialnej wełny skalnej wyprodukowanej na bazie 

surowców z odpadów. 

 

9.8. Wpływ inwestycji na środowisko 
 
 

W projekcie założenia zabudowy wielorodzinnej socjalnej bardzo ważny jest aspekt 

ekologiczny i wpływ całego założenia na środowisko w mieście. W związku z tym w projekcie 

zostało uwzględnione wykorzystanie ekologicznych rozwiązań oraz materiałów. 

 
Zakłada się wykorzystanie kolektorów słonecznych, z których energia słoneczna 

przetwarzana będzie na energię cieplną do podgrzewania wody użytkowej. Ogniwa 

fotowoltaiczne będą zamieniały energie elektryczną w darmowy prąd. Zastosowanie rekuperatora 

umożliwi natomiast odzyskanie ciepła ze zużytego powietrza. 

 
Zastosowanie zielonych dachów przyczyni się do zmniejszania efektu wyspy ciepłej w 

mieście, dodatkowo będą filtrowały powietrze oraz będą atrakcja i miejscem do wypoczynku dla 

mieszkańców. 

 
Przewidziane jest również gromadzenie wody deszczowej i ponowne jej wykorzystywanie 

do spłukiwania toalet czy podlewania ogródków miejskich. 

 
Projekt zakłada również utworzenie szklarni miejskich dla mieszkańców do 

samodzielnego i ekologicznego produkowania żywności. 

 

9.9. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
 
 

Całość założenia została zaprojektowana w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne 

mogły poruszać się po nim bez ograniczeń oraz mieć swobodny dostęp do części mieszkaniowej i 

usługowej. Zapewniona jest możliwość wejścia do wszystkich budynków z poziomu podłogi. 

Wszystkie wejścia do budynków nie przekraczają minimalnego wymiaru 0.9m a także nie 

posiadają progów. W związku z 7% spadkiem terenu od strony frontu założenia zastosowane 
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zostały pochylnie o spadku nie większym niż 6% umożliwiające nieograniczony dostęp do usług 

znajdujących się na parterach budynków. Lokale usługowe przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych. W części mieszkaniowej klatki schodowe wyposażone są w windy a część 

mieszkań jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W garażu znajduję się miejsce 

parkingowe o wymiarach 3.6x5m. 

 

9.10. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
 
 

Projektowany zespół zabudowy jest w dwóch strefach pożarowych. Oddzielone są one 

od siebie przegrodami o odpowiedniej odporności ogniowej. 

 
-PM –pomieszczenia techniczne oraz garaż znajdujący się w przyziemiu założenia. 

 

-ZL – pomieszczenia parteru oraz 2 kondygnacje nadziemne. 

 

W projektowanym założeniu nie ma substancji palnych oraz nie jest on 

zagrożony wybuchem. 

 
Powierzchnia wydzielonej strefy pożarowej nie przekracza pow. 5000m2 

 

Projektowana zabudowa wielorodzinna z usługami znajduje się w strefie zagrożenia 

ludzi ZLIII I ZLIV. 

 

 

10.Podsumowanie 

 

Projekt magisterski zakłada stworzenie zespołu zabudowy wielorodzinnej socjalnej, 

która sprzyjać będzie tworzeniu właściwych interakcji społecznych. Dogęszczane tkanki miejskie 

architekturą dobrej jakości, staną się miejscami do stwarzania więzi społecznych a następnie 

sąsiedzkich bez rosnących dysproporcji pomiędzy niezamożnymi mieszkańcami a zamożniejszą 

częścią społeczeństwa. 

 
Głównym założeniem projektu poprzez architekturę społeczną jest poprawa 

warunków zamieszkania mieszkańców Bytowa oraz stworzenie wzorcowego przykładu dla 

innych miast decydujących się na inwestowanie w budownictwo socjalne. 

 
Dzięki poszerzaniu wiedzy oraz zainteresowania tematem budownictwa socjalnego 

w małych miastach, stopniowo będzie w nich poprawiana jakość życia ludzi najuboższych i 

potrzebujących, których los nie powinien nam być obojętny. 

 
Przyjęte przeze mnie rozwiązania projektowe danego tematu mają pokazać korzyści 

ze wspierania budownictwa dostępnego oraz sposób na rozwiązywanie problemów skrajności 

społeczeństwa i ubóstwa a także niedostępności mieszkań. 
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