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Streszczenie 
Celem pracy jest rewitalizacja obszaru stacji kolejowej Roma Tuscolana w Rzymie w oparciu o ideę 

zrównoważonego transportu oraz procesów adaptacyjnych, pomagających miastom zmagać się z 

negatywnymi skutkami oddziaływania zmian klimatu.  

Obszar ten charakteryzuje się bardzo intensywną strukturą zabudowy, a znajdująca się na nim 

stacja kolejowa stanowi istotny element systemu transportu publicznego miasta. Jednak stopień 

degradacji infrastruktury, brak przestrzeni publicznych i bardzo utrudnione swobodne poruszanie 

się pieszych sprawia, że funkcjonalność i atrakcyjność obszaru jest obecnie na niskim poziomie. 

Projekt przewiduje stworzenie węzła tranzytowego, który łączyć będzie różne środki transportu 

publicznego z infrastrukturą pieszą i rowerową oraz usługami typu park&ride czy car-sharing. W 

celu zwiększenia efektywności założenia planowana jest także przebudowa i reorganizacja ulic 

związanych z obszarem funkcjonowania węzła tranzytowego. Nieużytkowany, zdegradowany teren 

przynależący obecnie do stacji kolejowej został zagospodarowany na przestrzenie publiczne oraz 

nową zabudowę o bogatym programie funkcjonalnym.  

Szczególną rolę w projekcie odgrywa aspekt proekologiczny, a zastosowane w nim rozwiązania 

projektowe odpowiadać mają na rosnący problem oddziaływania zmian klimatu na obszary 

miejskie. 

Projekt ma na celu poprawienie jakości przestrzeni miejskiej w sąsiedztwie stacji Roma Tuscolana, 

ożywienie gospodarcze i społeczne obszaru, podniesienie poziomu jakości życia oraz 

bezpieczeństwa mieszkańców, a także polepszenie stanu środowiska naturalnego. 

 

Słowa kluczowe 

<rewitalizacja> <Rzym> <Roma Tuscolana> <adaptacja> <zmiana klimatu> <węzeł tranzytowy> 

<stacja kolejowa> <przestrzeń publiczna> 
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Abstract 

The subject of the project is urban regeneration of the area of  Roma Tuscolana train station in 

Rome based on the idea of sustainable transport and adaptation processes that help cities to cope 

with the negative effects of climate change. 

This area is characterized by a very intense development structure and the train station there is an 

important element of the city's public transport system. However, the degree of infrastructure 

degradation, lack of public spaces and very limited free movement of pedestrians mean that the 

functionality and attractiveness of the area is currently at a low level. 

The project provides for the creation of a transit hub that will connect various means of public 

transport with pedestrian and bicycle infrastructure as well as park&ride and car-sharing services. 

In order to increase the efficiency of this system, reconstruction and reorganization of streets related 

to the area of the transit junction are also planned. The unused, degraded area currently belonging 

to the train station has been developed for public spaces and new buildings with a vast functional 

program. 

The pro-ecological aspect plays a special role in the project, and the design solutions used in it are 

to respond to the growing problem of the impact of climate change on urban areas. 

The project aims to improve the quality of urban space in the vicinity of the Roma Tuscolana station, 

economic and social revival of the area, increase the quality of life and safety of residents, as well 

as improve the condition of the natural environment. 

 

Keywords 

<urban regeneration> <Rome> <Roma Tuscolana> <adaptation> <climate change> <transit 

hub> <train station> <public space> 
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1. Wstęp i cel pracy 

Tematem projektu jest rewitalizacja obszaru stacji kolejowej Roma Tuscolana w Rzymie w myśli 

idei adaptacji miast do zmian klimatu. Celem projektu jest zatem poprawienie jakości struktur 

miejskich, ale także zwiększenie dostępności do zrównoważonego transportu, ożywienie 

gospodarcze terenu, poprawę jakości życia jego mieszkańców, podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa i komfortu jego użytkowników oraz polepszenie stanu środowiska naturalnego.  

Idea projektu wywodzi się z rosnącego kryzysu transportowego w Rzymie. Miasto zdominowane 

jest przez samochody, które stopniowo zajmują coraz więcej przestrzeni, również tej przeznaczonej 

dla pieszych. W 2016r. w Rzymie liczba pojazdów wynosiła 814 na 1000 mieszkańców, czyli w 

sumie ponad 2,3 miliona (100 Resilient Cities, Rome Resilience Strategy, s.36). Niewydolny system 

transportu publicznego, brak odpowiedniej infrastruktury oraz ulice zdominowane przez samochody 

sprawiają, że mieszkańcom jest coraz trudniej przemieszczać się po mieście.  

Podstawą koncepcji jest utworzenie węzła tranzytowego, który łączyć będzie różne środki 

transportu zbiorowego (kolej regionalną, metro i autobusy) z infrastrukturą rowerową i usługami 

typu park&ride, car-sharing i scooter-sharing. Aby węzeł funkcjonował zgodnie z założeniami 

konieczna jest przede wszystkim reorganizacja ulic na obszarze jego zasięgu, tak aby mieszkańcy 

mogli w łatwy i bezpieczny sposób dostać się do wybranego przystanku czy stacji danego środka 

transportu. 

Okolica terenu projektowego to w przeważającej części intensywnie zabudowana dzielnica 

mieszkaniowa, w której brak jest jasno określonych przestrzeni publicznych. Dlatego też, w 

programie rewitalizacji przewidziane jest zagospodarowanie nieużytkowanego terenu należącego 

do stacji kolejowej Roma Tuscolana na przestrzenie publiczne oraz nową zabudowę usługową. 

Wprowadzony tam nowy program funkcjonalny znacząco przyczyni się do zwiększenia 

atrakcyjności obszaru węzła tranzytowego, a także stanowić będzie nowe miejsce pracy, rekreacji 

i spotkań mieszkańców.  

Aspekt proekologiczny odgrywa w przedstawionej koncepcji szczególnie istotną rolę. Zastosowane 

rozwiązania projektowe mają odpowiadać na rosnący problem oddziaływania zmian klimatu na 

obszary miejskie, a więc redukować zjawisko „miejskich wysp ciepła”, zmniejszać emisję dwutlenku 

węgla do atmosfery, oczyszczać powietrze oraz wzmacniać i ochraniać bioróżnorodność w mieście.  

2. Tło problemu, jego geneza oraz skutki 

2.1 Rola środowiska przyrodniczego w mieście  

Światowa Karta Przyrody (1982) podkreśla, że „ludzkość jest częścią przyrody i jej życie zależy od 

nieprzerwalnego funkcjonowania systemów naturalnych, które są źródłem energii i zasobów”. 

Przyroda współtworzy środowisko życia człowieka, stanowi nie tylko jego uzupełnienie, ale jest 

warunkiem koniecznym dla ciągłości jego rozwoju. Środowisko to ogół elementów przyrodniczych, 

w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka. Granice pomiędzy elementami je 

tworzącymi przesuwają się nieustannie w czasie, pokazując ekspansję cywilizacyjną populacji 

ludzkiej, która podporządkowuje sobie coraz więcej terenów naturalnych. Człowiek zmienia 
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środowisko, pobierając z niego surowce i energię niezbędne dla swojej egzystencji, wytwarza 

produkty, ale także pozostawia odpady.  

Miasto jest specyficznym układem stworzonym i zdominowanym przez człowieka, lecz nadal 

pozostaje uzależnione od zasobów i procesów przyrodniczych. Środowisko miejskie rozumie się 

jako wewnętrznie powiązany układ, w skład którego wchodzą dwa główne elementy: przyroda oraz 

człowiek wraz ze swoją kulturą, działalnością i wytworami. Jednak to od przyrody zależy stabilność 

tego układu. Dlatego też tak ważny dla obszarów miejskich jest posiadany kapitał przyrodniczy. 

Stanowi on najbardziej podstawową i najbliższą człowiekowi kategorią kapitału, ponieważ jest 

niezbędny dla realizacji funkcji biologicznych, tworzy warunki dla ludzkiej egzystencji i jest kluczowy 

dla zapewnienia wysokich standardów życia. (Rzeńca A. EkoMiasto#Środowisko, 2016, s.29). To 

ogromne znaczenie środowiska przyrodniczego w życiu człowieka doprowadziło do wprowadzenia 

pojęcia „podstawowego kapitału naturalnego”, obejmującego zasoby niezbędne do życia, 

bezcenne, których nie można zastąpić innymi.   

Najbardziej zasadnicze spośród nich dla ekosystemu miasta to: 

¶ Gleba. Warunkuje ona bilans wodny (retencję wód) oraz produktywność siedlisk 

przyrodniczych (w tym kondycję terenów zieleni). Największym problemem w miastach jest 

zasklepianie gleby (jej ubicie), które zmniejsza jej przepuszczalność i utrudnia wymianę 

gazową, co prowadzi do deficytu powietrza i obumierania korzeni. Zjawisko to zagraża 

różnorodności biologicznej, zwiększa ryzyko zarówno powodzi, jak i niedoborów wody na 

skutek zmniejszenia możliwości infiltracji i retencji wód.  

¶ Powietrze (klimat miasta). W najcieńszej i najniżej położonej warstwie atmosfery – 

troposferze – żyją rośliny i zwierzęta oraz zachodzą zjawiska pogodowe. Troposfera jest 

dynamiczna, a w efekcie deponowane w powietrzu zanieczyszczenia przemieszczają się 

oraz są reaktywne (mają skłonność do wchodzenia w interakcję z innymi substancjami w 

celu tworzenia nowych). Powietrze krąży wokół Ziemi, a razem z nim zanieczyszczenia, 

dla których nie ma granic. Miasta są istotnym sprawcą zanieczyszczeń atmosfery i 

wywierają największy wpływ na klimat. Zła jakość powietrza oddziałuje na zdrowie ludzi, 

jak również na środowisko. 

¶ Woda. Zdecydowanie najważniejsze dobro środowiskowe, determinujące warunki życia i 

rozwoju wszystkich organizmów. Ilość i jakość zasobów wodnych odgrywają kluczową rolę 

w kształtowaniu funkcjonalności ekosystemu miasta, warunków bytowych i jakości życia 

ludności oraz rozwoju wszystkich sektorów gospodarki. Zmniejszenie zasobów wodnych 

może prowadzić m.in. do ograniczenia przepływów w rzekach, obniżenia zwierciadła wód 

podziemnych i wysychania obszarów podmokłych. To z kolei wywiera ogromny wpływ na 

ekosystemy zależne od wody (w tym na bytujące w nich gatunki) i bezpośrednio zagraża 

ich stabilności.  

¶ Zieleń miejska. Tereny zieleni pełnią przede wszystkim funkcje przyrodnicze 

(ekologiczne), tj. klimatyczne (regulują temperaturę w mieście, zmniejszają 

zanieczyszczenie powietrza, zapewniają naturalną wentylację, pełnią funkcję 



7 
 

hydrologiczną (wpływają na obieg wody, zapobiegają powodziom), biologiczną (zwiększają 

różnorodność biologiczną), ochronną (zapobiegają erozji gleby, chronią przed hałasem) 

oraz pozaprzyrodniczą (zdrowotną, wypoczynkową i rekreacyjną, estetyczną, edukacyjną, 

naukową, mieszkaniową). Odgrywają ogromną rolę w adaptacji miast do zmian klimatu. 

¶ Różnorodność biologiczna. Podstawą ekosystemu miast jest dynamiczny układ roślin, 

zwierząt, grzybów i mikroorganizmów. Jego utrata, wraz ze zmianą klimatu, jest najbardziej 

krytycznym zagrożeniem środowiskowym na świecie. Ekosystem miasta współtworzą 

różne gatunki zwierząt. Istotna jest rola ptaków, które ograniczają populacje szkodników 

oraz uciążliwych dla człowieka owadów. Pełnią również ważną funkcję w monitoringu 

środowiska w mieście, gdyż są wyspecjalizowane pod wieloma względami 

środowiskowymi, mają duże wymagania terytorialne, a w efekcie są wrażliwe na zmiany 

środowiskowe.  

W obliczu zaawansowanego rozwoju gospodarczego, stałego rozrostu infrastruktury oraz postępu 

technologicznego coraz częściej odwołujemy się do przyrody, doceniając jej pozytywny wpływ na 

jakość życia. Elementy ekosystemu, takie jak gleba, klimat, woda, tereny zieleni, są cennym 

zasobem przyrody stanowiącym integralną całość. Ich ilość, jakość oraz współzależność odgrywa 

istotną rolę nie tylko w zachowaniu kapitału przyrodniczego, ale również w budowaniu odporności 

i zdolności adaptacyjnej całego systemu ekologicznego.  

2.2 Wpływ zmian klimatu na obszary zurbanizowane i komfort życia w miastach 

Klimat jest jednym z najistotniejszych czynników determinujących funkcjonowanie społeczeństw i 

gospodarek, a także całego ziemskiego ekosystemu. Na kształtowanie się klimatu mają wpływ 

liczne czynniki. Są to zjawiska zachodzące w atmosferze ziemskiej związane z promieniowaniem 

słonecznym, bilansem energetycznym, obiegiem wody i cyrkulacją powietrza oraz czynniki 

geograficzne, takie jak: szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, rzeźba terenu, 

charakter podłoża. System klimatyczny obejmuje bowiem całość atmosfery, hydrosfery, biosfery i 

geosfery i ich wzajemne oddziaływanie. Trudno zaprzeczyć, że obecnie w coraz większym zakresie 

na te sfery oddziałuje także człowiek (Flannery T., Twórcy pogody – historia i przyszłe skutki zmian 

klimatu, 2007). 

Ze względu na złożoność ziemskiego ekosystemu i zależność wielu czynników wpływających na 

klimat trudno precyzyjnie przewidzieć skutki zmian. Naukowcy ustalili jednak, w efekcie stale 

wzrastających temperatur powietrza, nastąpi:  

¶ podniesienie poziomu wód mórz i oceanów wskutek zwiększania się objętości wody 

(ekspansja termiczna) i zwiększania się ilości wody przez topnienie lodowców i lądolodów 

¶ zmiana stosunków wodnych i warunków upraw rolnych 

¶ przyspieszenie topnienia lodowców i lądolodów 

¶ przesuwanie się stref klimatycznych i stref upraw 
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¶ częstsze występowanie katastrof i ekstremalnych zjawisk pogodowych, pojawianie się 

częstych anomalii pogodowych (takich jak: grad, huragan, deszcze nawalne, długie okresy 

suszy) 

¶ zmiana rozkładu opadów oraz ich intensywności 

¶ pustynnienie wielu obszarów 

¶ wymieranie niektórych zwierząt i roślin 

¶ zmniejszenie się zasobów wody pitnej.  

Konsekwencje zmian klimatu w poszczególnych regionach świata są bardzo zróżnicowane i będą 

oddziaływać również na znajdujące się w nich ośrodki miejskie. Lokalizacja miast, jak też poziom 

ich rozwoju mają istotne znaczenie dla możliwości adaptacji do zmian klimatycznych i związanych 

z nimi zagrożeń ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Najpoważniejsze problemy związane ze 

zmianami klimatycznymi, jakie występują na terenach zurbanizowanych, obejmują:  

¶ nadmiar wody (powodzie) 

¶ niedobór wody i susze 

¶ fale gorąca 

Nadmiar wody  

Może on spowodować różnego rodzaju powodzie: rzeczne, błyskawiczne, przybrzeżne, związane 

z podnoszeniem się poziomu wód gruntowych lub niewydolnością miejskich sieci kanalizacyjnych 

i burzowych. Do niedawna miasta budowały głównie infrastrukturę ochronną przed powodziami 

spowodowanymi przez rzeki. Obecnie coraz częściej problem stanowią powodzie błyskawiczne, 

podczas których gwałtowne, czasem zaledwie kilkunastominutowe deszcze nawalne powodują 

podtapianie całych połaci miasta, a rwące potoki wody spływają ulicami do najniżej położonych 

dzielnic. Powodzie miejskie destrukcyjnie wpływają na zabudowę, infrastrukturę transportową, 

funkcjonowanie sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych, powodują straty w 

sektorze biznesu, stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, generują wzmożony popyt na 

usługi służb ratowniczych. Należy liczyć się z tym, że zmiany klimatu i związane z nimi częstsze 

niż w przeszłości ekstremalne zjawiska pogodowe będą nasilać tego typu zagrożenia. 

Niedobór wody i susze 

Kolejne problemy miast wynikające ze zmian klimatu związane są z niedoborem wody i suszą. 

Pierwszy z nich dotyczy sytuacji utrzymywania się przez dłuższy czas nierównowagi pomiędzy 

popytem na wodę a dostępnymi naturalnymi jej zasobami. Może to być spowodowane skąpymi 

(kurczącymi się) zasobami wody w regionie, niskimi opadami, wzrostem zapotrzebowania na wodę 

w związku z powiększaniem się liczby mieszkańców, wodochłonnym modelem konsumpcji, 

użytkowaniem wody przez rolnictwo i przemysł. Może także dojść do zanieczyszczenia wód, co 

ograniczy dostęp do odpowiednio obfitych zasobów czystej wody, a te – jak wiadomo – są kluczowe 

dla egzystencji każdego miasta. Susza oznacza natomiast okresowy spadek dostępności wody. 

Pierwotną przyczyną susz jest zazwyczaj deficyt opadów w regionie. Jeśli towarzyszy temu fala 

gorąca, to rośnie parowanie, co dodatkowo zaostrza problem. Generalnie susze są wywołane przez 
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zjawiska pogodowe, natomiast niedobory wody zależą w dużej mierze od gospodarowania 

dostępnymi zasobami. Przewiduje się, że zmiana klimatu w Europie spowoduje nasilenie się 

niekorzystnych tendencji w zakresie dostępu do wody.  

Fale gorąca 

Kolejnym dotkliwym dla mieszkańców miast problemem są związane ze wzrostem temperatur 

powietrza fale gorąca, wzmagające efekt „miejskich wysp ciepła”. Tym mianem określa się zjawisko 

meteorologiczne polegające na utrzymywaniu się w przestrzeni miejskiej wyższych temperatur niż 

na otaczających ją obszarach niezabudowanych. Mierzy się ją różnicą temperatury pomiędzy 

miastem a obszarami podmiejskimi. W wielu regionach świata coraz częściej obserwuje się wzrost 

liczby dni z ekstremalnie wysokimi temperaturami przekraczającymi wieloletnie średnie. Fale 

gorąca pogarszają jakość życia w mieście, stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia ludności, mogą 

także zakłócać funkcjonowanie sieci energetycznych i transportowych. Powodują zwiększony popyt 

na energię elektryczną do zasilania systemów klimatyzacji, z których ciepło wyprowadzane na 

zewnątrz obiektów dodatkowo podnosi temperaturę. Nagrzewające się mury zabudowań, jezdnie i 

chodniki kumulują ciepło, co przy braku swobodnego przewietrzania i niskiej wilgotności powoduje 

długotrwałe utrzymywanie się wyższych temperatur w porównaniu z otoczeniem. 

Potencjalne szkody wynikające ze zmian klimatycznych dotyczą terenów zurbanizowanych w 

kontekście posiadanej infrastruktury, ale również mieszkańców i komfortu życia w mieście. Mogą 

one mieć charakter materialny i niematerialny, a także charakter bezpośredni (np. straty w 

infrastrukturze) lub pośredni (np. utrata zysków przedsiębiorstwa). Występujące zagrożenia 

spowodowane zmieniającym się klimatem mogą prowadzić do utraty życia lub uszczerbku na 

zdrowiu mieszkańców. W efekcie nasilających się ekstremalnych zjawisk pogodowych mogą 

występować utrudnienia w transporcie, brak dostępu do wody i żywności, a nawet ewakuacja i 

wysiedlenie mieszkańców. Zniszczeniu mogą ulec budynki mieszkalne, obiekty użyteczności 

publiczne, zakłady produkcyjne, mosty, wiadukty, budowle hydrotechniczne, drogi, pojazdy, obiekty 

dziedzictwa kulturowego i wiele innych. Ogromnym zagrożeniem dla jakości życia w mieście jest 

także emisja zanieczyszczeń oraz energii (ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne). Za 

najbardziej uciążliwą i niebezpieczną w mieście uznaje się emisję pyłów i gazów z przedsiębiorstw 

(głównie z sektora energetycznego) oraz transportu drogowego. Szkody środowiskowe mogą 

dotyczyć uszkodzonych drzewostanów, skażonej gleby, powietrza i wody, a także zniszczenia 

chronionych gatunków roślin i zwierząt, uszkodzenia siedlisk zwierząt, przekształcenia rzeźby 

terenu oraz zniszczenia w krajobrazie.  

3. Proces adaptacji obszarów zurbanizowanych do zachodzących zmian 

klimatycznych 

Adaptacja do zmian klimatu to proces dostosowywania do obecnych lub oczekiwanych warunków 

klimatycznych i ich skutków. Realizowany jest poprzez działania adaptacyjne, mogące mieć 

charakter mniej formalnych, punktowych interwencji lub oficjalnych działań planowych, mających 
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na celu zwiększenie odporności miast oraz ich zdolności do przystosowania się do nowych 

warunków i wykorzystywania szans z tym związanych.  

3.1 Miasto odporne i jego charakterystyka 

Miasta stają przed coraz większymi wyzwaniami, związanymi nie tylko ze zmianami klimatu, ale 

także rosnącą populacją migrantów, nieodpowiednią infrastrukturą, pandemią czy cyberatakami. 

Odporność pozwala miastom dostosowywać się i przekształcać w obliczu tych wyzwań, pomagając 

im przygotować się zarówno na oczekiwane, jak i nieoczekiwane. 

Organizacja 100 Resilient Cities definiuje odporność miejską jako „zdolność jednostek, 

społeczności, instytucji, przedsiębiorstw i systemów w mieście do przetrwania, adaptacji i rozwoju 

bez względu na to, jakiego rodzaju chronicznych stresów i wstrząsów doświadczają”. 

Chroniczne stresy to powolne klęski, które osłabiają tkankę miasta, takie jak: wysokie bezrobocie, 

przeciążony lub niewydajny system transportu publicznego, przemoc, chroniczne niedobory 

żywności i wody. Z drugiej strony ostre wstrząsy są nagłymi, dotkliwymi wydarzeniami, które 

zagrażają miastu, w tym: trzęsienia ziemi, powodzie, ogniska choroby i ataki terrorystyczne. 

Wyzwania, przed którymi często stają, nie są ani jednym szokiem, ani stresem – większość z nich 

stoi w obliczu kombinacji różnych zdarzeń. Miasta odporne to miasta, które są w stanie je przetrwać, 

odzyskać siły i przygotować się na możliwość ich ponownego wystąpienia w przyszłości.  

Szeroko zakrojone badania i ocena doświadczeń miast na całym świecie pozwoliły na opracowanie 

wspólnego zestawu czynników i systemów, które zwiększają zdolność miasta do przetrwania, 

adaptacji i rozwoju w obliczu przeciwności losu. Wynikiem tych analiz jest Model Odporności Miasta 

(City Resilience Framework - CRF). Opisuje on podstawowe systemy miasta w czterech 

kategoriach: Zdrowie i samopoczucie, Ekonomia i społeczeństwo, Infrastruktura i środowisko oraz 

Zarządzanie i strategia. Każdy z nich posiada „narzędzia napędowe”, które są odzwierciedleniem 

akcji, które mogą podjąć miasta w celu wzmocnienia swojej odporności. 

Budowanie odporności miasta jest zagadnieniem niezwykle złożonymi i porusza wiele aspektów –

polityczne, społeczne, ekonomiczne, przestrzenne i środowiskowe. Szczególnej uwagi wymagają 

od projektantów dwa ostatnie, ponieważ podstawą odporności miasta jest wzmocnienie jego tkanki 

podstawowej, co obliczu postępujących zmian klimatycznych oznacza jej adaptację i przygotowanie 

na przyszłe wyzwania, ale także łagodzenie skutków tych zmian i przyczynianie się do polepszania 

jakości środowiska naturalnego. 

3.2 Analizy i ocena zdolności adaptacyjnej danego obszaru 

Na podstawie prognoz rozwoju gospodarczego, zużycia energii, emisji zanieczyszczeń itp. ośrodki 

badawcze pracują nad zbudowaniem scenariuszy pozwalających ocenić wpływ zmian klimatu na 

rozwój społeczno-gospodarczy. Ich celem jest określenie wrażliwości, podatności na zagrożenia 

i zdolności adaptacyjnej różnych regionów. Wrażliwość wskazuje, czy i w jaki sposób dany 

system może zostać dotknięty przez związane z klimatem czynniki. Podatność na zagrożenia 

określa zdolność systemu do radzenia sobie z niekorzystnymi efektami zmian klimatycznych. 
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Zależy ona od charakteru, wielkości i tempa zmian, na jakie system jest wystawiony, jego 

wrażliwości i zdolności adaptacyjnych. Adaptacyjność oznacza zdolność do przystosowania się do 

zmian klimatu poprzez powstrzymywanie potencjalnych strat i radzenie sobie z konsekwencjami.  

 

Rys. 1. Elementy niezbędne do określenia podatności danego terenu na czynnik klimatyczny  

Ekspozycja  

W celu określenia stopnia ekspozycji na dany czynnik klimatyczny niezbędne jest rozpoznanie 

trendów wpływu poszczególnych zjawisk jakie występują w badanym regionie. Parametry za 

pomocą których dokonuje się takiej analizy to: temperatura powietrza, opady, ulewne deszcze, 

sztormy oraz zmiana poziomu wód, jednak w zależności od potrzeb i charakterystyki terenu listę tę 

można modyfikować. Analiza tych parametrów pozwoli na określenie ekspozycji/narażenia danego 

miasta na badany czynnik.  

Wrażliwość  

Ocenienie wrażliwości polega na opisie sytuacji warunkowanej przez różnorodne czynniki i 

elementy charakteryzujące dany obiekt lub otoczenie. Sektory i obszary funkcjonalne miasta 

niezbędne do przeanalizowania pod względem wrażliwości na dane zjawisko klimatyczne 

przedstawia Tabela 1. 

Tabela 1. Źródło: The FUTURE CITIES Adaptation Compass – Guidance for developing climate-proof city region. 
 

Badane sektory i 

obszary wrażliwe 

Zakres wpływu zjawisk 

klimatycznych 

Komponent miasta i jego 

struktury 

Zdrowie 

publiczne/grupy 

wrażliwe 

Fale upałów, miejska wyspa 

ciepła, fale zimna, susza, 

intensywne opady, smog 

Mieszkańcy, infrastruktura 

służąca ochronie zdrowia i życia 
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Transport Burze, intensywne opady, 

podnoszenie poziomu rzek, fale 

upałów i fale zimna 

Infrastruktura drogowa 

Energetyka Burze, intensywne opady, 

podnoszenie poziomu rzek, fale 

upałów i fale zimna, susze 

Infrastruktura energetyczna 

Gospodarka wodna  Burze, fale upałów i fale zimna, 

susze 

Zbiorniki i cieki wodne, 

infrastruktura wodno-

kanalizacyjna 

Infrastruktura Burze i opady ulewne, susza, fale 

upałów, fale zimna, podnoszenie 

się poziomu rzek, stagnacja 

powietrza 

Zabudowa śródmiejska, dużych 

zespołów mieszkaniowych oraz 

podmiejska 

Budownictwo Burze, intensywne opady, 

podnoszenie poziomu rzek, fale 

upałów i fale zimna 

Tereny z halami magazynowymi, 

tereny zalewowe 

Turystyka Burze, intensywne opady, 

podnoszenie poziomu rzek, fale 

upałów i fale zimna 

Tereny zielone – ekosystemy 

miejskie 

Przemysł Burze, intensywne opady, 

podnoszenie poziomu rzek, fale 

upałów i fale zimna 

Tereny produkcyjne i 

magazynowe 

Różnorodność 

biologiczna, leśnictwo 

Burze, intensywne opady, 

podnoszenie poziomu rzek, 

susza, fale upałów i fale zimna 

Tereny zielone – ekosystemy 

miejskie, infrastruktura wodno- 

kanalizacyjna 

Rolnictwo Burze, intensywne opady, 

podnoszenie poziomu rzek, 

susza, fale upałów i fale zimna 

Zbiorniki i cieki wodne, 

infrastruktura wodno- 

kanalizacyjna, tereny zalewowe 

Strefa wybrzeża Burze i sztormy, wzrost poziomu 
morza 

Infrastruktura wybrzeża, tereny 
zalewowe, zabudowa 
śródmiejska, dużych zespołów 
mieszkaniowych oraz 
podmiejska 

 
 

W ramach tej analizy należy dokonać wyboru klasy wrażliwości przyporządkowując dla każdego 

obszaru funkcjonalnego miasta, wrażliwego w zakresie badanego zjawiska, jedno z poniższych 

(Podręcznik adaptacji miast. Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planuj Adaptacji do zmian 

klimatu, 2014, s. 22).: 
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¶ wysoka: obszar funkcjonalny miasta jest bardzo wrażliwy i mocno narażony na 

oddziaływanie analizowanego zjawiska atmosferycznego. W tym przypadku zdolność 

adaptacji jest średnia lub niska. 

¶ średnia: obszar funkcjonalny miasta jest średnio wrażliwy i średnio narażony na 

oddziaływanie analizowanego zjawiska atmosferycznego. W tym przypadku zdolność 

adaptacji jest średnia lub wysoka. 

¶ niska: obszar funkcjonalny miasta jest bardzo mało lub nie wrażliwy na oddziaływanie 

analizowanego zjawiska atmosferycznego. W tym przypadku zdolność adaptacji jest 

średnia lub wysoka 

Wpływ zmian klimatu 

Zagadnienie zostało opisany w pierwszej części pracy, w punkcie 1.2 Wpływ zmian klimatu na 

obszary zurbanizowane i komfort życia w miastach. 

Zdolności adaptacyjne 

Chcąc określić podatność miasta należy również oszacować lokalną zdolność do adaptacji. W tym 

celu przydatne jest przeanalizowanie lokalnych fizycznych cech miast oraz warunków społeczno-

gospodarczych w nich panujących. Aby określić potencjał adaptacyjnego miasta należy znaleźć 

odpowiedź na pytanie: 

„Jaką możliwość (finansową, technologiczną, społeczną) adaptacji do określonych skutków zmian 

klimatu posiada dany obszar?”  

Odpowiedź umożliwi przyporządkowanie obszaru funkcjonalnego/części miasta do jednej z trzech 

grup (Podręcznik adaptacji miast. Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planuj Adaptacji do 

zmian klimatu, 2014, s. 24).: 

¶ wysokiej zdolności do adaptacji: obszar funkcjonalny jest przygotowany do adaptacji do 

skutków zmian klimatu 

¶ średniej zdolności do adaptacji: obszar funkcjonalny jest przygotowany jedynie 

częściowo do działań zmniejszających negatywny wpływ skutków zmian klimatu 

¶ niskiej zdolności do adaptacji: obszar funkcjonalny nie jest przygotowany do 

zmniejszania wrażliwości na skutki zmian klimatu i każda zmiana lub próba adaptacji 

będzie wiązała się ze znacznymi kosztami i wysiłkiem 

Podatność 

Diagnoza podatności prezentuje status quo danego miasta w kontekście zagrożeń związanych ze 

zmianami klimatu. Pomaga ona w osiągnięciu celu nadrzędnego planu – jakim jest uczynienie 

miasta bardziej odpornym na zmiany klimatu oraz wyprowadzenia na jego podstawie celów 

szczegółowych, które pozwolą opracować odpowiednie opcje adaptacyjne. Cele szczegółowe, 

którym podporządkowane są priorytetowe obszary funkcjonalne miasta, powinny dotyczyć 

podniesienia odporności miasta przede wszystkim na: powodzie „miejskie” związane z 
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gwałtownymi i intensywnymi opadami, długotrwałe susze i związany z nimi brak lub ograniczenie 

dostępu do wody, powodzie związane z wylaniem rzeki, fale upałów i gwałtowny wiatr.  

3.3 Opracowanie opcji adaptacji 

Po opracowanej diagnozie, wskazaniu celów szczegółowych i priorytetów planu możliwe jest 

przygotowanie zestawu opcji.  

Opcje adaptacji składają się z propozycji działań, których realizacja będzie odpowiedzią na 

określone na podstawie diagnozy cele planu adaptacji. Mają one na celu doprowadzenie do 

akceptowalnego poziomu niekorzystnych dla obszarów zurbanizowanych skutków zmian 

klimatycznych. Mogą również pozwolić korzystać z pojawiających się szans będących 

następstwem tych zmian. Wybór typu opcji powinien być właściwy dla zagrożenia występującego 

na danym obszarze, w związku z czym proces identyfikacji problemu powinien mieć charakter 

bardzo indywidualny.  

Opcje adaptacyjne powinny składać się z działań technicznych i opartych na różnych technologiach 

oraz z tzw. działań „miękkich” obejmujących zmiany zachowania, podnoszenie świadomości, 

szkolenia i budowanie potencjału, reformy instytucjonalne oraz restrukturyzację. Wśród propozycji 

opcji adaptacyjnych powinny także znaleźć się ogólne wytyczne np. standardy i normy budowlane, 

a także nowe zasady postępowania w przygotowywaniu dokumentów polityki miejskiej 

uwzględniające wzmacnianie odporności miasta na wpływ zmian klimatu. 

Według Podręcznika adaptacji miast wyróżnić można cztery grupy rozwiązań: 

¶ opcje typu „no-regrets” 

¶ opcje typu „low-regrets” 

¶ opcje typu „win-win” 

¶ opcje elastyczne 

Opcja „no-regrets” oznacza takie rozwiązania, które są efektywne kosztowo i jednocześnie 

przynoszą mierzalne i natychmiastowe korzyści adaptacyjne. Takie działania to np. zakaz budowy 

na terenach zalewowych, redukowanie zniszczeń będących wynikiem powodzi przez budowę ścian 

i dachów z materiałów wodoodpornych, umieszczanie kabli elektrycznych na wyższym poziomie 

niż w przypadku normalnej zabudowy, zapewnienie odpowiedniej izolacji oraz systemów 

schładzania budynków (najlepiej wykorzystując naturalne uwarunkowania jak osłona zielenią przed 

wiatrem i śniegiem, zielone ściany). 

Opcja „low-regrets” zrzesza rozwiązania, które wymagają relatywnie niewielkich nakładów 

finansowych przy dużej efektywności adaptacyjnej. Takie działania związane są głównie z ochroną 

terenów zielonych oraz budową infrastruktury z uwzględnieniem dynamicznych zmian klimatu, a co 

za tym idzie z pozostawieniem przestrzeni na ewentualny montaż klimatyzacji lub dodatkowego 

systemu odprowadzania wody. 

Opcja typu „win-win” dotyczy rozwiązań, które oprócz zredukowania wrażliwości obszaru na efekty 

zmian klimatu, przynosi również korzyści w innych sferach, takich jak: socjalna, ekologiczna i 
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ekonomiczna. Takie działania to m.in. stosowanie rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych 

zapewniających zacienianie budynków, co zmniejsza użycie klimatyzacji, czy tworzenie zielonej 

infrastruktury (dachy i ściany zielone) w miastach.  

Ostatnią grupą działań adaptacyjnych jest opcja elastyczna. Zastosowanie takich rozwiązań 

polega na stopniowej implementacji mniej złożonych działań adaptacyjnych, przy unikaniu działań 

na dużą skalę. To podejście minimalizuje ryzyko błędnej decyzji opartej na niesłusznych 

założeniach. Przykładem takich działań jest: stopniowe wycofywanie inwestycji z terenów 

nadbrzeżnych lub stopniowe przywracanie tarasów zalewowych. 

3.4 Charakterystyka działań adaptacyjnych 

Przy doborze rozwiązań należy w miarę możliwości dążyć do wykorzystywania zielonej 

infrastruktury oraz zastosowanie prawidłowej gospodarki wodnej (Blue-Green Cities). W tym 

celu konieczne jest tworzenie i umacnianie istniejącej zieleni miejskiej, zapewnienie możliwie 

najmniejszego poziomu strat różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemu oraz przywrócenie 

naturalnego cyklu hydrologicznego w miastach.  

Zielona infrastruktura wpływa znacząco na łagodzenie zmian klimatu, w szczególności przez 

kontrolowanie temperatury w miastach i łagodzenie lokalnego „efektu wyspy ciepła”. Roślinność 

zapewnia efekt chłodzenia przez zacienianie i zwiększone parowanie, zielone ściany i dachy 

stanowią dodatkową izolacją termiczną. Tereny zielone mogą pełnić także funkcje rekreacyjne i 

regulacyjne w odniesieniu do mikroklimatu, retencji wody i oczyszczania powietrza. Służą również 

podtrzymywaniu bioróżnorodności, dając schronienie ptakom, owadom i innym przedstawicielom 

fauny.  

Odpowiednio zaprojektowana niebieska infrastruktura pozwala „zatrzymać” w miastach wodę 

deszczową, co w okresach suszy może łagodzić pojawiające się deficyty i chronić przed 

powodziami w okresach wzmożonych opadów. Zrównoważone gospodarowanie wodą powinno 

współgrać z rozwiązaniami z zakresu zielonej infrastruktury, które razem stanowić mogą ochronę 

przed powodziami, zwiększą retencję wody deszczowej, wpłyną na utrzymanie odpowiednich 

poziomów wód gruntowych, przywracanie różnorodności biologicznej bądź powstrzymywanie jej 

utraty, łagodzenie przebiegu skrajnych zjawisk pogodowych i ich skutków oraz poprawę stanu 

zdrowia mieszkańców i ogólne podniesienie jakości ich życia.  
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Tabela 2. Charakterystyka działań związanych z zieloną i niebieską infrastrukturą, źródło: Podręcznik adaptacji dla Miast, 

Ministerstwo Środowiska, 2015 

 

Analiza przykładów dobrej praktyki projektowej jest ważnym elementem przy podejmowaniu decyzji 

na temat rozwiązań adaptacyjnych. Pozwala ona na ocenienie czy dana metoda sprawdza się w 

praktyce i przynosi zamierzone efekty oraz pomaga ocenić aspekty finansowe danej interwencji. 

Dzięki takiej analizie możliwe jest dopasowanie podobnych rozwiązań do potrzeb i możliwości 

obszaru, optymalizując efekty procesu adaptacji. Wybrane przykłady dobrej praktyki projektowej w 

zakresie wykorzystywania zielonej i niebieskiej infrastruktury dla działań adaptacyjnych zostały 

opisane poniżej. 

Zielone ściany w Aarhus (Dania) 

W miastach, gdzie często przestrzeń jest ograniczona, brakuje zieleni. W takich sytuacjach 

rozwiązanie stanowią zielone ściany, które mają właściwości izolacyjne, pochłaniające hałas oraz 

są estetycznym i praktycznym rozwiązaniem, które jest krokiem w kierunku zdrowszego i bardziej 

ekologicznego środowiska miejskiego. 

W mieście Aarhus w wielu miejscach do instalacji ściany zielonej wykorzystano system BGreen-it 

Living Wall, w którym dystrybucja wody działa grawitacyjnie. Gdy zbiornik wody w górnych 

modułach zostanie napełniony, woda rozprowadza się między rzędami, aż dosięgnie najniższej 

warstwy ściany zielonej. Możliwe jest podłączenie odpływu dachu bezpośrednio do górnego rzędu, 

optymalizując w ten sposób wykorzystanie wody deszczowej. 
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Rys. 2 i 3. Zielone ściany Katedralskole i Rådmand Liisbergsgade w Aarhus 

Zielony dach Duńskiego Archiwum Państwowego w Kopenhadze 

W związku z budową nowego Duńskiego Archiwum Państwowego zaprojektowany został publiczny 

ogród na dachu i nowa przestrzeń miejska powierzchni ok. 7 000 m². Zielony dach działa również 

jako ścieżka dla pieszych oraz ścieżka rowerowa. 

       

Rys. 4 i 5. Zielony dach Duńskiego Archiwum Państwowego, Kopenhaga 

Główna alejka wykonana jest z asfaltu, natomiast mniejsze ścieżki łączące tereny rekreacyjne 

wzdłuż głównej osi są pokryte lekkim żwirem. Pola przeznaczone na rośliny i trawę znajdują się w 

przestrzeniach między nimi. Zasadzono tam ponad 40 różnych odmian roślin, aby zapewnić 

najlepsze możliwe warunki dla podniesienia poziomu bioróżnorodności w mieście. Rośliny te mają 

także wpływ na jakość powietrza, ponieważ wiążą zawarte w nim cząsteczki pyłu, a dzięki 

procesowi fotosyntezy produkują tlen, redukując dwutlenek węgla. 

Szacuje się, że około 60–70% wody opadowej jest zatrzymywana w specjalnym systemie 

zbiorników instalowanych pod warstwą roślinną, dzięki czemu ilość wody odprowadzanej do 

kanalizacji jest znacznie mniejsza, a rośliny mogą korzystać z jej zgromadzonych zasobów. 
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Ogrody deszczowe w Viborg (Dania) 

Zastosowane w Viborg rozwiązanie pozwala na odprowadzanie wody z intensywnych opadów do 

ogrodów deszczowych ułożonych wzdłuż drogi. Są one wykonane jako „koryta” z prefabrykatów 

betonowych, obudowanych blachą kortenowską, w której znajdują się otwory, dzięki czemu woda 

może być kierowana ze wszystkich stron bezpośrednio do ich wnętrza. Ogrody deszczowe w 

okresach o mniejszej intensywności opadów służą jako standardowe klomby i kwietniki. 

       

Rys. 6 i 7. Koryta ogrodów deszczowych, Viborg 

Climate Tile w dzielnicy Nørrebro w Kopenhadze 

Climate Tile to projekt pilotażowy systemu adaptacyjnego dla terenów zurbanizowanych. 

Przywraca naturalny obieg wody w istniejących miastach za pomocą prostego schematu 

zarządzania wodą deszczową z dachów i chodników, zapewniając przepływ wody we właściwe 

miejsce (do powierzchni biologicznie czynnych lub zbiorników wodnych). Może wychwytywać i 

przekierowywać 30% przewidywanej dodatkowej wody deszczowej pochodzącej z powodu zmian 

klimatu, a tym samym zapobiegać przeciążeniom istniejącej infrastruktury drenażowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 8, 9 i 10. Aksonometryczny schemat funkcjonowania systemu, 

detal płyty chodnikowej i widok na pierwszy wykonany w tej technologii 

chodnik w Nørrebro w Kopenhadze 

Pierwszy chodnik z użyciem Climate Tile (na odcinku długości 50 m) powstał w dzielnicy Nørrebro 

w Kopenhadze. Rozwiązanie jest uniwersalne i skierowana do gęsto zaludnionych miast, gdzie 
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poszukuje się estetycznego i zapewniającego efektywność w zmiennych warunkach 

atmosferycznych systemu drenażowego. 

Wraz z rozwojem Climate Tile przyszłe chodniki będą mogły gromadzić wodę i zarządzać nią, 

przyczyniając się jednocześnie do rozwoju miejskiej przyrody i poprawy mikroklimatu. Projekt jest 

postrzegany jako kompleksowe rozwiązanie, które współdziała z drogami, ścieżkami rowerowymi, 

oznakowaniem, meblami miejskimi, placami miejskimi i zielenią miejską.  

 

Rys. 11. Schematyczny przekrój przez chodnik wykonany z zastosowaniem Climate Tile  

4. Kierunki rozwoju miast w obliczu współczesnych zagrożeń środowiskowych  

Ze względu na indywidualne cechy miast oraz dynamikę współczesnych procesów rozwoju, trudno 

dziś mówić o jednej tendencji w rozwoju miast mającej powszechny charakter. Stale poszukuje się 

optymalnego modelu miasta, opartego na wysokim poziomie ochrony środowiska: oszczędnym i 

efektywnym wykorzystaniu zasobów środowiska oraz przeciwdziałaniu negatywnym skutkom 

działalności człowieka. Działania te mają także na celu poprawę jakości życia społeczności 

miejskiej. Podczas tworzenia koncepcji rozwoju dla danego obszaru bazuje się na powyższych 

postulatach, jednak w celu osiągnięcia optymalnego rezultatu istotne jest podchodzenie do 

każdego z problemów indywidualnie i rozważanie go w odpowiadającym mu kontekście. Należy 

również zwrócić uwagę na to, że ekosystem miasta jest układem dynamicznym, podlegającym 

ciągłym zmianom, w wyniku zachodzących w nim procesów przyrodniczych, społecznych i 

gospodarczych o różnym natężeniu. Dlatego też w wielu przypadkach konieczne jest stosowanie 

indywidualnych rozwiązań i aktywne reagowanie na pojawiające się problemy środowiskowe i 

ekonomiczne, a także na postulaty społeczne. Koncepcje rozwoju lub ich poszczególne elementy 

mogą być zatem implementowane w zależności od potrzeb miasta. 
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4.1 Zwalczanie efektu „miejskiej wyspy ciepła” oraz złej jakości powietrza w mieście 

poprzez zielone korytarze wentylacyjne na przykładzie projektu w Stuttgarcie 

Terenom zielonym często zagraża ekspansja struktur miejskich, które rozdrabniają obszary 

naturalne, tworząc małe plamy zieleni wśród budynków i dróg. Dotyczy to np. połaci lasów 

miejskich, które zazwyczaj są od siebie oddzielone, co wpływa na zdolność wielu gatunków leśnych 

do rozprzestrzeniania się lub przemieszczania między różnymi siedliskami. Korytarze ekologiczne 

lub połączenia między lasami miejskimi, ogrodami lub innymi terenami zielonymi są uznawane za 

sposób na ograniczenie negatywnych skutków fragmentacji. Pozwalają na scalenie fragmentów 

zieleni w celu poprawy różnorodności biologicznej i rozproszenia gatunków zwierząt w krajobrazie 

miejskim. Odpowiednio zaprojektowane zielone korytarze mogą poprawić także wentylację 

miejską, pozwalając, aby chłodniejsze powietrze z zewnątrz przenikało do gęsto zabudowanych 

obszarów, zmniejszając w ten sposób efekt „miejskiej wyspy ciepła”, a dzięki zdolności do 

zatrzymywania wody, roślinność pozwala na ograniczenie miejskich powodzi.  

Położenie Stuttgartu w dorzeczu, jego łagodny klimat, niskie prędkości wiatru, aktywność 

przemysłowa i intensywny ruch drogowy sprawiły, że jest on podatny na niską jakość powietrza. 

Rozwój zabudowy na stromych zboczach doliny uniemożliwił przepływ powietrza przez miasto, co 

dodatkowo pogarsza jakość powietrza i przyczynia się do nasilania się efektu „miejskiej wyspy 

ciepła”.  

Prognozy klimatyczne na lata 2071–2100 dla Stuttgartu sugerują wzrost średniej rocznej 

temperatury o 2ºC. Prognozy dotyczące fal upałów (T> 30°C) wskazują, że liczba dni ze stresem 

cieplnym znacznie wzrośnie, w efekcie czego znacznie wyższy odsetek ludzi może być narażony 

na ryzyko związane z falami upałów (State Capital Stuttgart, Global climate change – adaptation 

and mitigation: the new challenge facing urban climatology, 2010) 

Głównym celem regionu Stuttgartu jest ułatwienie wymiany powietrza w mieście, a tym samym 

zwiększenie możliwości przepływu chłodnego powietrza ze wzgórz w kierunku obszarów miejskich 

na dnie doliny. Dwa najważniejsze aspekty, na których skupiono uwagę podczas opracowywania 

planu adaptacyjnego to: zapewnienie odpowiednich warunków przepływu mas chłodniejszego 

powietrza po zboczach doliny wraz z ustanowieniem przebiegu zielonych korytarzy 

umożliwiających wentylację oraz dążenie do osiągnięcia optymalnego mikroklimatu w mieście 

dzięki wprowadzeniu i rozwojowi zielonej infrastruktury.  

W celu identyfikacji najbardziej problematycznych ze względu na wentylację obszarów, w 2008r. 

stworzony został Atlas Klimatyczny dla regionu Stuttgartu. Prezentuje on rozkład temperatur i 

przepływów zimnego powietrza zgodnie z topografią miasta i użytkowaniem terenu. Zawiera mapy, 

które pokazują regionalne wzorce wiatru, przepływ zimnego powietrza, stężenia zanieczyszczeń 

powietrza i inne istotne informacje niezbędne do określenia planu adaptacji. Drugim dokumentem, 

będącym podstawą planowania w regionie Stuttgartu jest „Broszura Klimatyczna Online Dla 

Rozwoju Obszarów Miejskich  - Städtebauliche Klimafibel Online”, w której określona m.in., że: 
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• Roślinność powinna otaczać zabudowę, a większe, połączone ze sobą obszary zielone powinny 

być utrzymywane w takim stanie w celu ułatwienia wymiany powietrza; 

• Zbocza doliny powinny pozostać niezagospodarowane, ponieważ pozwalają one na transport 

zimnego i świeżego powietrza; 

• Należy unikać rozrostu miast; 

• Wszystkie drzewa rosnące w rdzeniu miejskim o obwodzie pnia większym niż 80 cm na wysokości 

1 m są chronione nakazem ich zachowania. 

Dodatkowo, miasto wprowadziło szereg działań mających na celu dogęszczenie i połączenie połaci 

zieleni oraz wprowadzenie nowej zieleni miejskiej jako kontynuacji procesu tworzenia zielonych 

korytarzy wentylacyjnych. Działania te obejmowały zasadzenie drzew wzdłuż ulic, obsadzenie 

zielenią dachów budynków lub w przypadku budowy nowych obiektów – nakaz utworzenia dachu 

zielonego oraz wprowadzenie zielonych torowisk w Stuttgarcie.  

Zasadzenie nowych drzew wzdłuż ulic, ciągów pieszych i na wysepkach drogowych oraz 

poprawa warunków ich wzrostu i równowagi hydrologicznej gleby stanowiło ważny element procesu 

adaptacji. W celu zmniejszenia zapotrzebowania na wodę podczas przewidywanych przedłużonych 

okresów suszy i upałów, wybrane zostały gatunki roślin o większej odporności na trudne warunki. 

Dzięki tym działaniom zwiększyła się także atrakcyjność tych obszarów dla pieszych i rowerzystów, 

a w efekcie nastąpiło zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego. Drzewa przydrożne 

pomagają wchłaniać zanieczyszczenia i filtrować cząstki stałe z otaczającego powietrza, 

zapewniają cień, chłodzą i redukują poziom dwutlenku węgla. 

Dachy budynków w obszarach zurbanizowanych oferują nową powierzchnię do tworzenia terenów 

zielonych. W przypadku Stuttgartu, pod uwagę brano wszystkie typy budowli z płaskimi lub lekko 

nachylonymi dachami (do 15°), ponieważ nawet w sytuacji, gdy dachów zielonych nie można 

aktywnie wykorzystać, np. jako przestrzeni rekreacyjnej, wpływają one korzystnie na warunki 

klimatyczne i higieniczne przy względnie niewielkich kosztach wykonania i utrzymania. Pomagają 

również poprawić wygląd pejzażu, co jest szczególnie ważne w przypadku Stuttgartu, biorąc pod 

uwagę widok z okolicznych wzgórz.  

Tzw. „zielone tory miejskie” w Stuttgarcie występowały już wcześniej, a w ramach procesu 

adaptacyjnego pojawiły się ich nowe odcinki. Doświadczenie w zakresie budowy i konserwacji 

zielonych torowisk pokazało, że tradycyjny podkład torowy nie spełnia dobrze nowej funkcji. W 

związku z tym powstało nowe rozwiązanie, które polega na ułożeniu szyn w betonowej konstrukcji 

przypominającej koryto, w którym później rozwijać się będzie mogła roślinność. 
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Rys. 12 i 13. „Zielone tory miejskie” i zielone dachy w Stuttgarcie 

W wyniku tych działań zieleń stanowi dziś ponad 60% powierzchni miasta. Stuttgart posiada 5000 

ha lasów, 65 000 drzew w parkach i otwartych przestrzeniach oraz 35 000 drzew zasadzonych 

wzdłuż ulic. 300 000 m² dachów zostało zazielenionych, a 40 z 250 km torów tramwajowych zostało 

obsadzonych roślinnością (od 2007r.). Zgodnie z wizją rozwoju miasta 60 ha terenów zielonych 

przeznaczonych wcześniej pod budowę zostało wyjętych z planu zagospodarowania 

przestrzennego z 2010r. w celu ochrony istniejącej zieleni. Ukierunkowane interwencje, takie jak 

zakaz budowania wzgórz na terenie miasta i zapobieganie projektom budowlanym, które mogłyby 

utrudniać efekt wentylacji nocnych przepływów zimnego powietrza, doprowadziły do zachowania i 

poprawy wymiany powietrza i przepływów chłodnego powietrza w mieście. 

Badania kosztów i korzyści sugerują, że środki te przynoszą korzyści społeczne, ekologiczne i 

finansowe. Obejmują one: zwiększoną różnorodność biologiczną w miastach, wyższe walory 

środowiskowe na obszarach miejskich (np. tereny rekreacyjne, ogrodnictwo społeczne), 

zmniejszoną podatność na fale upałów i powodzie oraz łagodzenie zanieczyszczenia powietrza. 

4.2 Gospodarka obiegu zamkniętego jako narzędzie projektowe w procesie 

adaptacji miasta do zmian klimatu 

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to przeciwieństwo gospodarki linearnej, której celem jest 

wydobycie surowca naturalnego, jego przetworzenie, produkcja, sprzedaż produktu, użycie go i 

ostatecznie jego wyrzucenie. GOZ stanowi odpowiedź na ograniczone i zmniejszające się zasoby 

naturalne. Wzrost liczby mieszkańców miast, ich zamożności oraz powiększająca się konsumpcja 

przekładają się na wzmożoną produkcję. Ma ona duży wkład w emisję CO2, jak wykazano w kilku 

ostatnich raportach (m.in. w raporcie IPCC - specjalnym raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. 

Zmian Klimatu z października 2018r.). GOZ nie jest zatem opcją ani utopijnym celem – jest 

koniecznością. Opiera się między innymi na gospodarce odpadami, czyli surowcami wtórnymi, 

które mogą zastąpić pierwotne, ale też na biogospodarce, czyli zrównoważonym wykorzystaniu 

biologicznych zasobów odnawialnych w celu tworzenia dóbr i usług, a także ekoprojektowaniu. To 

właśnie ono jest początkiem systemu gospodarki o obiegu zamkniętym – nie da się poprawić 

gospodarki bez poprawy projektowania (Barczak P., Jak oczyścić świat?, 

architektura.muratorplus.pl, 02/01/2019). 
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4.2.1 Budynek biurowy The Cradle w Düsseldorfie, HPP Architekten 

Niemiecka pracownia architektoniczna HPP Architekten opracowała propozycję budynku 

biurowego z drewna hybrydowego wzdłuż brzegu rzeki Düsseldorf. Zainspirowany gospodarką 

obiegu zamkniętego i koncepcją Cradle to Cradle projekt ma na celu pokazanie, w jaki sposób 

architektura może stać się częścią bardziej zrównoważonych miast. We współpracy z deweloperem 

INTERBODEN zespół planuje pokazać, w jaki sposób poszczególne komponenty mogą być 

poddane recyklingowi, jak zminimalizować użycie materiałów nienadających się do recyklingu oraz 

zredukować emisje CO2. Nowa struktura biurowa, zlokalizowana w Media Harbour w Düsseldorfie, 

będzie ściśle związana z cyklem życia budynku, a użyte materiały będą miały możliwość 

ponownego zastosowania.  

Podziemie, rdzeń i parter budynku wykonane będą z betonu, natomiast wszystkie pozostałe górne 

piętra - z drewna. Charakterystyczną cechą budynku jest drewniana fasada w kształcie rombu, 

która łączy kilka funkcji: strukturalną i zacieniającą, wspomaga naturalną wentylację oraz 

dodatkowo tworzy loggie z widokiem na rzekę. W zależności od położenia i kontekstu miejskiego 

konstrukcja zewnętrzna różni się głębokością i orientacją, zapewniając odpowiednią ochronę 

przeciwsłoneczną. 

    

Rys. 14 i 15. Wizualizacje budynku biurowego The Cradle w Düsseldorfie 

Oprócz drewnianej fasady cała konstrukcja jest drewnianą hybrydą. Oznacza to, że różne elementy 

budowlane są ze sobą połączone w sposób odwracalny, dzięki czemu można je poddać 

recyklingowi po użyciu. W taki sposób połączone są m.in. nośne drewniane sufity z betonowymi 

filigranowymi stropami. Idea projektu The Cradle zakłada, że w przyszłości budynek stanie się 

magazynem materiałów. Stworzony zostanie „Paszport Materiałowy” opisujący wszystkie 

wykorzystane materiały i zawierający informacje o ich dostępności oraz możliwości demontażu. 

Budynek ma także redukować emisje CO2, dzięki zastosowanemu drewnu, które magazynuje 

dwutlenek węgla i tym samym poprawia ślad węglowy projektu od samego początku. Pozytywny 

wpływ na słabej jakości powietrze mają także zielone dachy, a dzięki wykorzystywaniu wody 

opadowej zmniejsza się zużycie wody. 
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Poza metodą budowy w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, projekt wyznacza także nowe trendy: 

na parterze powstanie punkt usługowy, tzw. „Centrum mobilności”. Tutaj użytkownicy budynków i 

mieszkańcy okolicy będą mieli dostęp do usługi ukierunkowanej głównie na e-mobilność, ze 

stacjami ładowania lub urządzeniami do wypożyczania samochodów i rowerów. Usługi i informacje 

są przekazywane za pośrednictwem sieci sąsiedztwa i aplikacji serwisowej Animus®. 

4.2.2 Projekt Tainan Spring na Tajwanie, MVRDV 

Sieć wodna miasta Tainan służyła jako podstawa jego morskiego i rybackiego przemysłu od XVII 

wieku, jednak w latach 80. miasto zaczęło odchodzić od tego modelu. W 1983 roku zapadła 

historyczna decyzja o budowie China-Town Mall na miejscu starego portu. Duże centrum 

handlowe, które dziś nie spełnia już swojej funkcji, stało się elementem drastycznie obniżającym 

witalność i atrakcyjność śródmieścia Tainan.  

  

Rys. 16 i 17. Kompleks Tainan Spring w kontekście miasta 

Projekt zakładał usunięcie istniejącej struktury i poddania jej elementom recyklingowi, dzięki czemu 

stał się innowacyjnym przykładem gospodarki o obiegu zamkniętym. Poziom podziemnego 

parkingu centrum handlowego został przekształcony w zatopiony plac publiczny zdominowany 

przez miejski basen, otoczony jest zacienionym pasażem. Basen został starannie zaplanowany, 

tak aby stanowił idealne miejsce spotkań o każdej porze roku: poziom wody podnosi się lub opada 

w zależności od występowania pory deszczowej lub suchej, a podczas upałów zraszacze lokalnie 

obniżają temperaturę, aby zapewnić użytkownikom ulgę oraz pozwalają na ograniczenie 

korzystania z klimatyzacji w miesiącach letnich. W nowej przestrzeni znajdują się także place 

zabaw i scena, a sposób dekonstrukcji betonowej ramy budynku daje możliwość późniejszej 

transformacji wolnej przestrzeni, m.in. na kioski, czy niewielkie sklepy.  
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Rys. 18 i 19. Zachowane fragmenty dawnej struktury wystające ponad basen miejski 

Chcąc podkreślić istotę decyzji o zamknięciu portu na rzecz centrum handlowego w historii miasta, 

projektanci zdecydowali o osłonięciu części konstrukcji drugiego poziomu podziemia szklaną 

podłogą oraz zachowaniu fundamentów dawnej struktury China-Town Mall, które obecnie wystają 

ponad powierzchnię nowego parku. 

Kluczowym elementem projektu Tainan Spring było wprowadzenie zieleni w mieście. W rezultacie 

zarówno plac, jak i pobliska ulica Haian Road zostały obsadzone lokalnymi gatunkami roślin, w 

sposób naśladujący naturalny krajobraz położony na wschód od Tainan, w którym drzewa, krzewy 

i trawy zapewniają wiele warstw roślinności. Gęstość roślinności dostosowana jest do kontekstu, 

m.in. zapewniając więcej miejsca dla pieszych wzdłuż frontów sklepowych. Po zakończeniu 

budowy, projekt nadal trwa, ponieważ zakłada się dwa do trzech lat, zanim świeżo posadzona 

zieleń wyrośnie, zgodnie z ideą projektantów, na bujny ogród miejski. 

4.3 Społeczne i przestrzenne aspekty uodparniania na zmiany klimatyczne osiedli 

socjalnych na przykładzie projektów adaptacyjnych w Londynie  

Mieszkańcy osiedli socjalnych są zazwyczaj narażeni na negatywne skutki zmian klimatu bardziej 

niż reszta społeczeństwa . W najmniejszym stopniu są w stanie pozwolić sobie na środki, które 

mogłyby pomóc im poradzić sobie z tym ryzykiem. Istnieje szereg wyzwań związanych z 

mieszkalnictwem socjalnym, które są wspólne dla całej Europy - zwłaszcza potrzeba utrzymania i 

poprawy jakości zabudowy i otaczającego ją środowiska. Dla zapewnienia osiedlom odporności na 

wpływ zmieniającego się klimatu, należy brać pod uwagę znaczenie zarówno samego budynku, jak 

i otaczających go otwartych przestrzeni. Badanie przeprowadzone w 2011 r. przez Housing Europe 

wykazało, że tylko 10% właścicieli mieszkań socjalnych aktywnie wdraża środki adaptacyjne w 

należących do nich przestrzeniach zewnętrznych. 

W ramach projektu starano się stworzyć wszechstronny pakiet rozwiązań przystosowujących do 

zmian klimatu na trzech osiedlach mieszkalnych w londyńskiej dzielnicy Hammersmith i Fulham. W 

ramach projektu wdrożono różne wysoce skuteczne, niedrogie i zaakceptowane przez lokalną 

społeczność interwencje w zakresie zielonej i niebieskiej infrastruktury na wszystkich trzech 

osiedlach. Celem było neutralizowanie skutków zagrożeń takich jak powodzie, niedobory wody i 

przegrzewanie oraz szerszy wkład w lokalną jakość środowiska, taką jak różnorodność biologiczna, 

jakość powietrza i wody. Wdrożone środki to lekkie rozwiązania inżynieryjne, w tym niewielkie 
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niecki, ogrody deszczowe i zielone dachy. Miękkie elementy krajobrazu (warstwa wegetacyjna) 

zostały wdrożone dzięki akredytowanym programom praktyk oferującym zatrudnienie dla 

miejscowej ludności, w której wiele osób pozostawało bezrobotnych przez długi czas, tworząc w 

ten sposób lokalne miejsca pracy. Twarde elementy krajobrazu (materiały konstrukcyjne) zostały 

dostarczone przez zewnętrznych wykonawców. W ten sposób użyte zostały różne mechanizmy 

pozyskiwania środków użytych podczas działań adaptacyjnych.  

Projekt był prowadzony przez organizację charytatywną Groundwork London zajmującą się 

regeneracją środowiska, ściśle współpracującą z Hammersmith & Fulham Council - władzami 

lokalnymi i właścicielami osiedli socjalnych. Projekt wykazał holistyczne podejście, w którym wiele 

zespołów współpracuje ze sobą, aby zapewnić jego pomyślną realizację.  

W celu podniesienia świadomości, promowania korzyści ze stosowania działań adaptacyjnych i 

zapewnienia, że są one właściwie zarządzane, opracowano i dostarczono szereg modułów 

szkoleniowych dla specjalistów ds. mieszkalnictwa i wykonawców prac konserwacyjnych, 

wspierając ich przez cały proces projektowy.  

 

Rys. 20 i 21. Zdjęcia „przed i po”: interwencje w przestrzeni otwartej, likwidacja ogrodzenia, nowa zieleń miejska i system 

odprowadzenia wody deszczowej w okolicy Queen Caroline Street. Londyn 

Mieszkańcy także byli aktywnie włączeni w projekt, dzięki spotkaniom, wydarzeniom, bezpośrednim 

rozmowom i działaniom, takim jak grupy ogrodnicze. Te inicjatywy pomogły zwiększyć świadomość 

konsekwencji zmian klimatu dla Londynu oraz działań, które mieszkańcy mogą podjąć, aby 

przyczynić się do adaptacji i odporności ich najbliższego otoczenia. Byli oni również aktywnie 

zaangażowani w proces projektowania i mogą wspólnie uczestniczyć w późniejszym utrzymywaniu 

zainstalowanych elementów krajobrazu. Mieszkańcy wszystkich trzech osiedli mieli możliwość 

uczestniczenia w bezpłatnym szkoleniu, którego celem było wyposażenie ich w potrzebne 

umiejętności i zrozumienie zachodzącego procesu, tak aby skutecznie mogli zarządzać terenami 

zielonymi.  

Celem projektu było również dostarczenie danych, uzasadniających inwestycje w zieloną i 

niebieską infrastrukturę na osiedlach socjalnych, poprzez wykazanie ich opłacalności, dzięki 

oferowanym korzyściom środowiskowym, społecznym i gospodarczym. W konsekwencji starano 

się opracować metodologię, która miałaby zastosowanie i mogłaby zostać przeniesiona do innych 
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osiedli mieszkaniowych, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w całej Europie. Sporządzono 

materiały, aby móc dzielić się wiedzą pozyskaną po ukończeniu projektu, w tym przewodnik 

wdrażania, materiały szkoleniowe, film projektowy i wirtualną wycieczkę 360°, które dostępne są 

na specjalnej stronie internetowej (urbanclimateproofing.london). 

 

Rys. 22 i 23. Zdjęcia „przed i po”: stworzenie kamiennej niecki w celu gromadzenia i lepszego odprowadzania wody 

opadowej w okolicy Queen Caroline Street, Londyn 

 

Rys. 24 i 25. Zdjęcia „przed i po”: interwencje w przestrzeni otwartej w okolicy, nowa zieleń, system odprowadzania wody 

opadowej oraz elementy wspomagające wzrost roślinności w okolicy Cyril Thatcher House, Londyn 

 

Projekt pomógł wykazać, że: 

¶ Modernizacja otwartych przestrzeni na obszarach mieszkalnictwa socjalnego jest zarówno 

konieczna, jak i opłacalna: zastosowane w ramach projektu rozwiązania pomagają 

wskazać istotną rolę tych przestrzeni we wzmacnianiu odporności miast na zmiany klimatu. 

¶ Projekty tego typu działają lepiej, jeśli są postrzegane całościowo: adaptacja klimatu ma 

wiele aspektów i wymaga interdyscyplinarnej pracy - od specjalistycznych konsultacji po 

wspólne projektowanie, od działań angażujących społeczność po szkolenia i możliwości 

nowego zatrudnienia. 

¶ Lokalne społeczności, w szczególności mieszkańcy, stają się ekspertami w procesie 

projektowania, ponieważ to oni są najczęstszymi użytkownikami danej przestrzeni i mają 

cenną wiedzę na temat swojego lokalnego środowiska: ich zaangażowanie od początku 

projektu jest  niezbędne dla prawidłowego opracowania projektu adaptacyjnego. 
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¶ Kompleksowe podejście do monitorowania i oceny może pomóc w uzasadnieniu 

biznesowym takich programów - powinno ono obejmować nie tylko monitorowanie 

techniczne korzyści środowiskowych, ale także dodatkową ocenę szerszych społecznych i 

ekonomicznych korzyści projektu.  

W wyniku wprowadzonych rozwiązań 100% wody opadowej zostało odprowadzone z kanalizacji 

deszczowej przez gruntowe systemy drenażu (SuDS – Sustainable Drainage System). 

Absorbowane jest średnio 89% opadów zatrzymujących na zielonych dachach. Dzięki 

interwencjom rocznie zatrzymywane jest 1 286 815 litrów wody, które nie są odprowadzane do 

kanalizacji deszczowej. 81% mieszkańców zgadza się, że jakość terenów zielonych znacznie się 

poprawiła, a z monitoringu inwestycji wynika, że z każdego zainwestowanego 1£ program 

wygenerował 4,39£ korzyści. 

5. Podsumowanie 

Dzisiejsze wyzwania ochrony klimatu w kontekście urbanistycznym oznaczają zarówno walkę ze 

skutkami zmian klimatycznych, jak i przygotowywanie miast na przyszłe, nadal trudne do 

przewidzenia, ich konsekwencje. Opiera się ona na wprowadzeniu do planowania urbanistycznego 

nowych zabiegów, służących łagodzeniu efektów występowania wyższej temperatury, 

zwiększonych opadów, a jednocześnie dłuższych okresów suszy i wprowadzaniu długofalowych 

rozwiązań pozwalających miastom na zredukowanie ich negatywnego oddziaływania na klimat. 

Obecnie coraz częściej mówi się o potrzebie tych działań, sporządzając raporty, poradniki i bazy 

danych, które mają służyć władzom regionalnym i lokalnym podczas procesu planowania 

przestrzennego. Niestety, działania praktyczne są nadal bardzo odległe od opracowywanych teorii. 

Opisane w pracy przykłady praktyki projektowej w zakresie dostosowywania do zmian klimatu 

stanowią swego rodzaju inspirację dla innych miast, pokazując, że ich adaptacja jest możliwa, a 

także konieczna. 

Ogromną rolę w walce o bardziej ekologiczne miasta odgrywa świadomość ich mieszkańców i 

władz, ponieważ będzie ona określała stosunek danej społeczności do środowiska przyrodniczego 

w mieście. Niezbędne jest, aby mieszkańcy zrozumieli rolę jego jakości dla ich najbliższego 

otoczenia. W tym celu różnego rodzaju instytucje i organizacje powinny kształcić społeczeństwo, 

wyjaśniając zachodzące w mieście procesy, takie jak np. lokalne powodzie czy przegrzewanie się 

budynków, w kontekście szerszego, globalnego problemu. Odpowiednia edukacja w tym zakresie 

pozwoli na holistyczne podejście do procesu adaptacji, angażując wiele różnych zespołów i 

społeczności. 

Warto na końcu także przyjrzeć się charakterystyce działań adaptacyjnych. Stanowią one swego 

rodzaju powrót do znanych już schematów i postulatów. Odwołują się do podstawowej roli 

środowiska przyrodniczego w życiu człowieka i potrzebie jego ochrony dla jego własnego 

dobrobytu. Proponowane rozwiązania to działania w zakresie zielonej i niebieskiej infrastruktury, 

czyli zarządzania terenami zielonymi w mieście oraz przywrócenia naturalnego cyklu 

hydrologicznego na terenach zurbanizowanych. Nazwanie tych elementów „infrastrukturą”, którą 
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dotychczas utożsamiano z zabudową czy infrastrukturą techniczną, wskazuje na to, że są one 

równie ważne dla funkcjonowania współczesnego miasta. Być może działania te nie zachwycają 

pod względem nowatorstwa, jednak dzięki ich naturalności i prostocie wydają się być najlepszym 

rozwiązaniem dla dzisiejszych bardzo złożonych problemów miast. Wsparte odpowiednią 

technologią i badaniami mogą okazać się najsilniejszą bronią w walce o odporniejsze, zdrowsze i 

przyjaźniejsze miasta. 

6. Opis analiz wykonanych dla obszaru projektowego 

6.1 Analizy wykonane w odniesieniu do skali miasta, regionu i kraju 

6.1.1 Ogólne dane statystyczne na temat populacji kraju i miasta 

W tym zakresie zostały zebrane informacje na temat liczebności populacji: 

 kraju, która wynosi 60 359 546 osób (Europejski Urząd Statystyczny, 2019) 

 regionu Lazio, która wynosi 5 879 082 osób (Europejski Urząd Statystyczny, 2019) 

 obszaru metropolitarnego Roma Capitale, która wynosi 4 342 212 osób (ISTAT, 2019) 

 obszaru w granicach administracyjnych miasta Rzym (Comune di Roma), która wynosi 

2 860 009 osób (Comune di Roma, 2019)  

 obszaru dzielnicy Municipio VII (w którym znajduje się obszar projektowy), która wynosi 

307 184 osób (Comune di Roma, 2019) 

Dodatkowo dla obszaru dzielnicy Municipio VII określona zostały: 

 gęstość zaludnienia wynosząca 6 700 mieszkańców/km² (Comune di Roma, 2019) 

 informacje dotyczące płci mieszkańców: 52,7% - kobiety, 47,3% - mężczyźni 

 informacje dotyczące wieku mieszkańców: 12,4% - poniżej 14 lat, 63,9% - pomiędzy 15 a 

65 lat, 23,7% - powyżej 65 lat 

 informacje dotyczące narodowości mieszkańców: 86,6% - Włosi, 13,4% - obcokrajowcy 

Dzielnica Municipio VII jest czwartą najbardziej zaludnioną dzielnicą Rzymu.  

6.1.2 Kontekst miejski 1:20 000 

W tej części obszar projektowy, wraz z obszarem w zasięgu 1 km od stacji kolejowej, został 

przedstawiony w odniesieniu do najważniejszych punktów orientacyjnych w mieście: 

 historycznego centrum ze szczególnym wskazaniem na miejsca najbardziej 

charakterystyczne - Koloseum, Forum Romanum, Piazza Venezia, Panteon, Fontana di 

Trevi, Plac św.Piotra 

 pozostałych stacji kolejowych połączonych w sposób bezpośredni ze stacją Roma 

Tuscolana – w tym dwie największe stacje kolejowe w Rzymie – Roma Termini oraz Roma 

Tiburina, a także inne, o znaczeniu bardziej regionalnym – Roma Ostiense, Roma 

Trastevere, Roma Prenestina, Roma Porta San Paolo 

Wyróżniony został również przebieg najważniejszych w kontekście obszaru projektowego dróg 

kołowych oraz linii metra, a także rzeki Tybr.  
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Obszar projektowy znajduje się w części południo-wschodniej miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie 

terenu projektowego przebiegają dwie bardzo ważne trasy komunikacji kołowej o znaczeniu 

ponadlokalnym – via Appia Nuova (łącząca południowe dzielnice z centrum) oraz via Tuscolana 

(spajająca południowo-wschodnie tereny miasta, również jako główna trasa komunikacji zbiorowej). 

Połączenie kolejowe zapewnia w większości bezpośredni dostęp do całego obszaru 

metropolitarnego Roma Capitale.  

 

Rys. 26. Analiza kontekstu miejskiego 

6.2 Analiza obszaru zasięgu stacji kolejowej Roma Tuscolana 1:10 000 

Obszar zasięgu stacji rozumiany jest jako obszar, w obrębie którego możliwe jest efektywne 

skorzystanie z transportu kolejowego na stacji Roma Tuscolana. Obliczony został na podstawie 

dostępności dla użytkowników, gęstości sieci drogowej i przebiegu tras transportu publicznego. 

Uwzględnia zatem możliwość pieszego dojścia do stacji, pieszego dojścia do przystanku transportu 

miejskiego (przystanku autobusowego lub stacji metra) i bezpośredniego skorzystania z transportu 

publicznego, jak również skorzystania z indywidualnego środka transportu. 

Liczba mieszkańców wyznaczonego obszaru zasięgu stacji wynosi 179 825 osób. Liczba osób 

pracujących (których miejsce pracy znajduje się na tym obszarze) wynosi 56 365.  

6.2.1 Gęstość zaludnienia 

W obrębie obszaru zasięgu stacji wyodrębnione zostały mniejsze obszary o czterech różnych 

wartościach gęstości zaludnienia: do 95 000 mieszk./km², do 45 000 mieszk./km², do 15 000 

mieszk./km² i do 5000 mieszk./km².   
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Widoczna jest zależność gęstości zaludnienia od głównych tras komunikacyjnych – największa 

gęstość zaludnienia występuje w centralnej części obszaru zasięgu stacji, natomiast mniejsze 

wartości – w większości na poziomie 45 000 mieszk./ km² - występują w miarę oddalania się od 

głównych tras komunikacyjnych, w głąb kwartałów zabudowy mieszkaniowej otaczających te trasy. 

Obrzeża wyznaczonego obszaru zasięgu stacji odznaczają się często gęstością zaludnienia na 

poziomie mniejszym niż 5000 mieszk./km², ze względu peryferyjne położenie części dzielnicy i 

występowanie dużych połaci terenów niezabudowanych, takich jak parki archeologiczne, niewielkie 

użytki rolne czy trasy kolejowe.  

 

Rys. 27. Analiza gęstości zaludnienia na obszarze zasięgu stacji kolejowej Roma Tuscolana 

6.2.2 Koncentracja osób zatrudnionych 

W obrębie obszaru zasięgu stacji wyodrębnione zostały mniejsze obszary o pięciu różnych 

wartościach koncentracji osób zatrudnionych: do 150 000 os./km², do 95 000 os./km², do 45 000 

os./km², do 15 000 os./km² i do 5000 os./km². 

Podobnie jak w przypadku analizy gęstości zaludnienia, widoczna jest koncentracja osób 

zatrudnionych wzdłuż głównych tras komunikacyjnych, głównie w części północnej i centralnej 

badanego obszaru. Nie obserwuje się jednak tak wyraźnego, jak w przypadku analizy gęstości 

zaludnienia, rozkładania się wysokich wartości koncentracji osób zatrudnionych na obszarach 

oddalonych od głównych ciągów komunikacyjnych. Obrzeża wyznaczonego obszaru zasięgu stacji 

odznaczają się w większości wartościami na poziomie mniejszym niż 5000 mieszk./km², ze względu 

peryferyjne położenie części dzielnicy i występowanie dużych połaci terenów niezabudowanych. 
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Rys. 28. Analiza koncentracji osób zatrudnionych na obszarze zasięgu stacji kolejowej Roma Tuscolana 

6.2.3 Transport publiczny 

Na analizowanym obszarze funkcjonują dwa rodzaje transportu zbiorowego – linie A i C metra oraz 

komunikacja autobusowa.  

Przebieg linii A metra pokrywa się z wcześniej wspomnianymi głównymi drogami kołowymi na 

obszarze – na jej początkowym odcinku z via Tuscolana, natomiast bliżej stacji kolejowej Roma 

Tuscolana – z via Appia Nuova. Linia C przebiega na niewielkim odcinku w północnej części 

obszaru zasięgu stacji i biegnie w kierunku wschodnim, mając swój początek na stacji San 

Giovanni, oddalonej od stacji kolejowej Roma Tuscolana o 1,5 km.  

Komunikacja autobusowa oparta jest o 7 linii autobusowych, które łączenie wykonują 659 kursów 

dziennie na wyznaczonym obszarze zasięgu stacji. Linie te obsługują przystanki w najbliższym 

otoczeniu budynku stacji kolejowej Roma Tuscolana. W analizie zostało uwzględnione również 

znaczenie poszczególnych przystanków pod względem liczby ich użytkowników.  

Następnie wyznaczony został obszar w promieniu 250m od każdego z przystanków autobusowych 

lub stacji metra w celu określenia jaki procent powierzchni obszaru zasięgu stacji znajduje się w 

bezpośrednim sąsiedztwie względem punktu dostępu do transportu miejskiego. Z tej obserwacji 

wynika, iż 33% obszaru zasięgu stacji znajduje się w odległości nie większej niż 250m od 

przystanku autobusowego lub stacji metra, a co za tym idzie, jest w bezpośredni sposób 

skomunikowana ze stacją kolejową Roma Tuscolana. 
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Rys. 29. Analiza transportu publicznego na obszarze zasięgu stacji kolejowej Roma Tuscolana 

6.2.4 Funkcje dominujące 

Analiza funkcji dominujących na obszarze zasięgu stacji kolejowej Roma Tuscolana wskazuje na 

przeważającą rolę funkcji mieszkaniowej. Funkcja usługowa w formie jednorodnej zabudowy 

usługowej czy wolnostojących budynków związanych z oświatą lub kulturą jest znikoma, ponieważ 

większość funkcji z tego zakresu mieści się w parterach zabudowy mieszkaniowej. Oferta usługowa 

jest obecna i relatywnie zróżnicowana, natomiast, jak wynika z kolejnych analiz, skoncentrowana 

jest w większości w parterach budynków mieszkalnych przy głównych ciągach komunikacji kołowej. 

Widoczna jest także obecność terenów zieleni urządzonej, często związanej z historycznym 

kompleksem parkowym lub willowym. Pojawiają się również sporadycznie funkcje związane z 

przemysłem,  transportem (jak tereny kolejowe lub zajezdnie autobusowe) oraz zielenią 

nieurządzoną. 
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Rys. 30. Analiza funkcji dominujących na obszarze zasięgu stacji kolejowej Roma Tuscolana 

6.3 Analiza obszaru zasięgu pieszego stacji kolejowej 1:5000 

Obszar zasięgu pieszego stacji został wyznaczony jako odległość w promieniu 1km od budynku 

stacji kolejowej Roma Tuscolana, licząc tę odległość jako realną trasę, którą musi pokonać pieszy, 

uwzględniając przebieg ulic na obszarze.   

Liczba mieszkańców dla wyznaczonego obszaru wynosi 42 395 osób, a liczba osób pracujących 

na tym obszarze wynosi 16 450.  

6.3.1 Funkcje zabudowy 

Z analizy 2.4 Funkcje dominujące wykonanej dla większego otoczenia obszaru projektowego, 

wynikało jednoznacznie, iż większość zabudowy na badanym obszarze posiada funkcję 

mieszkalną. Stąd podobny wniosek w analizie mniejszego już obszaru zasięgu pieszego.  

Wyróżnione zostały trzy typy zabudowy mieszkaniowej – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w parterze oraz małe domy wielorodzinne. 

Przeważająca większość zabudowy mieszkaniowej to zabudowa wielorodzinna z usługami w 

parterze. Zarówno w części północnej, jak i południowej obszaru zasięgu pieszego stacji, zauważyć 

można pojedyncze kwartały czy budynki, które pełnią funkcję jedynie mieszkaniową, natomiast w 

części północnej obszaru można wyróżnić także małe domy wielorodzinne, zlokalizowane w pobliżu 

historycznego parku Villa Fiorelli, o charakterze willowym.   

Funkcja usługowa została podzielona na cztery typy – obiekty handlowe i urzędy, placówki oświaty, 

obiekty kulturalne oraz obiekty sakralne. Ze względu na lokalizację usług w parterach zabudowy 
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mieszkaniowej, na wyznaczonym obszarze nie występuje wiele obiektów handlowych, natomiast 

widoczne są obiekty mieszczące funkcje oświatowe, w niektórych przypadkach wykorzystujące 

historyczne struktury związane z funkcją religijną. Obiekty sakralne występują dość licznie w 

różnych częściach badanego obszaru.   

Sporadycznie występuje na obszarze zabudowa związana z funkcją przemysłową – głównie 

związana z obsługą stacji kolejowej Roma Tuscolana, a w nielicznych przypadkach również z 

komunikacją autobusową (stara, nieczynna obecnie zajezdnia autobusowa) lub przemysłem 

farmaceutycznym. 

 

Rys. 31. Analiza funkcji zabudowy na obszarze zasięgu pieszego stacji kolejowej Roma Tuscolana 

6.3.2 Mapa atraktorów 

Jako atraktory (punkty przyciągające użytkowników) wyznaczone zostały: targowisko, sklep lub 

punkt usługowy, szkoła lub przedszkole, kościół, szpital, kino, teatr, hotel oraz park lub skwer.   

Szacunkowo obliczono, że na wyznaczonym obszarze zasięgu pieszego stacji kolejowej Roma 

Tuscolana znajduje się około 310 punktów usługowych, 60 placówek opieki zdrowotnej oraz 25 

szkół i centrów edukacyjnych.  

Bardzo widoczna jest zależność lokalizacji sklepów i punktów usługowych wzdłuż głównych tras 

komunikacji kołowej (w szczególności via Appia Nuova i via Tuscolana). Na obszarze występują 

dwa targowiska lokalne – jedno w północnej części oraz jedno w południowej, funkcjonujące jako 

wolnostojące stragany ustawione na zamkniętej dla ruchu ulicy. Szkoły i przedszkola 

rozmieszczone są punktowo w różnych miejscach na wyznaczonym obszarze, podobnie jak parki 
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i skwery zielone. Brak jest większych kompleksów funkcji opieki zdrowotnej – w części wschodniej 

obszaru znajduje się jeden szpital, pozostałe placówki mieszczą się w parterach zabudowy 

mieszkaniowej i stanowią zazwyczaj pojedyncze gabinety lekarskie lub niewielkie przychodnie. 

Zauważyć można również niewielką liczbę obiektów kulturalnych – na obszarze znajdują się dwa 

kina oraz cztery teatry o charakterze lokalnym.  

 

Rys. 32. Analiza lokalizacji atraktorów na obszarze zasięgu pieszego stacji kolejowej Roma Tuscolana 

6.3.3 Tereny zielone 

Na obszarze wyróżnione zostały cztery typy terenów zielonych – zieleń urządzona niska, zieleń 

urządzona wysoka, zieleń nieurządzona niska oraz tereny zielone o wysokich walorach 

kompozycyjnych lub historyczne układy zieleni. Dodatkowo wskazane zostały pojedyncze drzewa 

tworzące aleje lub szpalery oraz nawierzchnie nieutwardzone (istotne jako powierzchnie 

biologicznie czynne).   

Analiza pokazuje, że rolę głównych terenów zielonych – również jako terenów rekreacji - na 

wskazanym obszarze pełnią układy zieleni otaczające historyczne wille – Villa Fiorelli w części 

północnej obszaru oraz Villa Lais i Villa Lazzaroni w części południowej, a także zielone skwery – 

Piazza dei Re di Roma i Piazza Ragusa. Widoczne jest również znaczenie alei i szpalerów drzew 

wzdłuż ulic o różnym charakterze i randze, które pojawiają się dość licznie na całym obszarze 

zasięgu pieszego stacji – są to zarówno starsze układy wieloletnich drzew, jak i nowe nasadzenia. 

Pomimo bardzo silnie zurbanizowanej tkanki miejskiej, wskazany obszar charakteryzuje się 

obecnością zielonej infrastruktury, co może posłużyć jako punkt wyjścia dla dalszych działań 

projektowych w zakresie adaptacji terenu do zmian klimatu. 
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Rys. 33. Analiza terenów zielonych na obszarze zasięgu pieszego stacji kolejowej Roma Tuscolana 

6.3.4 Przestrzenie publiczne 

Wyróżnionych zostało 6 typów przestrzeni publicznych na wyznaczonym obszarze: zielone skwery, 

parki i historyczne wille, tradycyjne niewielkie place miejskie, zielone ciągi piesze w pasie między 

jezdniami, ulice i ciągi piesze związane z usługami i handlem oraz plac przed budynkiem stacji 

kolejowej (stanowiący głównie parking). 

Przestrzenie publiczne na wyznaczonym obszarze występują nielicznie, bez uporządkowanego ich 

systemu czy zdefiniowanego, czytelnego połączenia pomiędzy nimi. Największy problem stanowi 

brak jasno określonych przestrzeni publicznych oraz wyłączenie ich z ruchu kołowego – nawet, jeśli 

przestrzeń taka została zaplanowana i przystosowana do użytkowania dla mieszkańców, często 

jest ona zdominowana przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, tym samym znacząco 

utrudniając lub nawet uniemożliwiając korzystanie z nich.  
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Rys. 34. Analiza przestrzeni publicznych na obszarze zasięgu pieszego stacji kolejowej Roma Tuscolana 

6.3.5 Zielona infrastruktura 

Zielona infrastruktura pełni ważną rolę w kontekście problemu adaptacji miasta do zmian klimatu. 

Jej obecność pozwala na kontrolowanie temperatury na obszarze zurbanizowanym i łagodzenie 

lokalnego „efektu wyspy ciepła”, przy jednoczesnym zachowaniu jego „miejskiego” charakteru i 

gęstej zabudowy. Pomaga także w oczyszczaniu powietrza w mieście, podtrzymaniu 

bioróżnorodności oraz regulowaniu retencji wody opadowej. 

Poza występowaniem terenów zielonych, analizowanych w punkcie 3.3 Tereny zielone na 

wyznaczonym obszarze można wyróżnić zieleń wewnątrz kwartałów zabudowy lub na dziedzińcach 

oraz zieleń przydomową. Ważną rolę pełnią również elementy takie jak aleje i szpalery drzew oraz 

pasy zieleni między jezdniami.  

Koncentracja powyższych elementów występuje zdecydowanie w północnej części wyznaczonego 

obszaru, głównie ze względu na obecną tam zabudowę mieszkaniową w formie małych domów 

wielorodzinnych, które otoczone są prywatnymi terenami zielonymi i ogrodami.  
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Rys. 35. Analiza elementów na obszarze zasięgu pieszego stacji kolejowej Roma Tuscolana 

 

6.4 Analiza obszaru projektowego 1:2000 

6.4.1 Analiza krajobrazowa 

Analiza krajobrazowa wskazuje istotne miejsca świadczące o charakterze obszaru, pozwalając na 

określenie kontekstu terenu projektowego. Oznaczone zostały 22 punkty wraz z kierunkiem 

widoku. 
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Rys. 36. Analiza krajobrazowa sąsiedztwa stacji kolejowej Roma Tuscolana 

6.4.2 Komunikacja – transport publiczny, parkingi, ciągi piesze 

Ciągi piesze występują zasadniczo wszędzie tam, gdzie przebiegają drogi kołowe, w postaci 

wąskich chodników po obu stronach jezdni. Stan techniczny infrastruktury drogowej jest na 

bardzo niskim poziomie i nie zapewnia bezpieczeństwa pieszych. 

Na perony stacji kolejowej dostęp możliwy jest przez budynek stacji (przejściem podziemnym), 

przejściem od ulicy via Tuscolana (po południowej stronie torów kolejowych) oraz dodatkowym 

wejściem na peron 3  od ulicy via Adria. 

W najbliższym otoczeniu stacji kolejowej znajduje się 9 przystanków autobusowych oraz stacja 

metra Ponte Lungo dostępna z 4 punktów przy skrzyżowaniu ulic via Gela i via Appia Nuova. 

Występują dwa parkingi regulowane – jeden na placu przed budynkiem stacji kolejowej i drugi w 

pobliżu dodatkowego wejścia na peron 3 stacji kolejowej. Miejsca parkingowe występują także na 

ulicach, zazwyczaj usytuowane równolegle do krawędzi jezdni, jednak liczba zaparkowanych 

pojazdów znacznie przekracza liczbę wyznaczonych miejsc postojowych.  
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Rys. 37. Analiza komunikacji na obszarze zasięgu pieszego stacji kolejowej Roma Tuscolana 

6.5 Dodatkowe analizy szczegółowe 

6.5.1 Informacje na temat stacji kolejowej Roma Tuscolana 

Podstawą analizy funkcjonowania stacji kolejowej Roma Tuscolana jest porównanie obszaru 

zasięgu stacji (omawianego w punkcie 2. Analiza obszaru zasięgu stacji kolejowej Roma 

Tuscolana) w odniesieniu do całego miasta oraz określenie charakterystycznych cech i statystyk 

dotyczących jej użytkowników, połączeń kolejowych oraz obsługi i skomunikowania stacji. 
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a) Ogólne dane porównawcze dla obszaru zasięgu stacji i dla całego miasta (ISTAT, 2018) 

Comune di Roma  

Liczba mieszkańców: 2 856 133 

Liczba osób zatrudnionych: 1 092 859 

Powierzchnia: 1285 km² 

Gęstość zaludnienia: 2222 os./km² 

 

Z powyższych danych wynika, iż obszar zasięgu stacji stanowi 2% powierzchni miasta, liczba jego 

mieszkańców to 7% całej populacji miasta, a osoby zatrudnione na wskazanym obszarze stanowią 

6% wszystkich osób zatrudnionych w mieście.  

b) Dane dotyczące połączeń kolejowych 

 

 Na stacji zatrzymuje się dziennie łącznie 280 pociągów - 278 regionalnych oraz 2 

regionalne szybkie (kier. Piza i Roma Ostiense).  

 Stacja obsługuje 3 linie kolejowe: FL1 Orte - Fiumicino Aeroporto, FL3 Viterbo p.f. - Roma 

Tiburtina oraz FL5 Civitavecchia - Roma Termini.  

 Linia FL3 jest najczęściej użytkowaną przez podróżnych linią na stacji Roma Tuscolana. 

Korzysta z niej 2 298 900 osób rocznie (80% osób korzystających ze stacji rocznie) i 7 250 

osób dziennie (52% osób korzystających ze stacji dziennie).  

 Największa liczba połączeń dziennie wykonywana jest w kierunku: lotnisko Fumicino - 

63/dzień, Roma Tiburtina - 44/dzień, Fara Sabina – 33/dzień, Roma Termini - 29/dzień oraz 

Cesano di Roma – 28/dzień.  

 Najpopularniejsze stacje docelowe (udaje się tam 55% podróżnych): Fiera di Roma, Roma 

Ostiense, Roma Trastevere, Roma Monte Mario i Roma S.Filippo Neri. 

 

c) Profil podróżnych 

 

 Stacja kolejowa Roma Tuscolana obsługuje średnio 14 000 osób w dzień roboczy. Rocznie 

2 873 625 osób korzysta ze stacji.  

 Podział wiekowy użytkowników stacji: 

14 - 17  lat - 11%, 18 - 24  lat - 30%, 25 - 34  lat - 36%, 35 - 44  lat - 21%, 45 - 54  lat - 2% 

 Użytkownicy stacji to w przeważającej większości kobiety - 70%. Odpowiednio, mężczyźni 

stanowią 30% jej użytkowników. 

 Sposób, w jaki podróżni docierają na stację kolejową Roma Tuscolana: 

pieszo - 68,3%, autobusem - 19,8%, samochodem (przywiezieni przez inną osobę) - 9,6%, 

samochodem lub skuterem (samodzielnie) - 1,3%, rowerem - 0,4%, korzystając z usługi 

carsharing’u - 0,4%, taksówką - 0,2%.  

 97% podróżnych dociera do stacji w ciągu 15 minut 

Obszar zasięgu stacji Roma Tuscolana  

Liczba mieszkańców: 168 270 

Liczba osób zatrudnionych: 61 130 

Powierzchnia: 22,44 km² 

Gęstość zaludnienia 7512 os./km² 
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 96% podróżnych oczekuje na pociąg na stacji poniżej 15 minut, dla 4% podróżnych czas 

oczekiwania wynosi między 15 a 30 minut.  

 86% podróżnych korzystających ze stacji kolejowej Roma Tuscolana to użytkownicy 

regularni – korzystają ze stacji min. raz w tygodniu. Dla większości z nich celem podróży 

jest praca - 45% i wakacje/rekreacja - 35,8%, rzadziej szkoła - 13,6% oraz inne - 5,6%. 

14%  podróżnych to natomiast nieregularni użytkownicy - korzystają ze stacji rzadziej niż 

raz w tygodniu. Dla tej grupy celem podróży najczęściej są wakacje/rekreacja – 59,4%, 

rzadziej praca - 21,7%, szkoła - 10,1% czy inne - 8,7%. 

 Stacja kolejowa Roma Tuscolana znajduje się w zasięgu wszystkich operatorów usługi 

carsharing: firma Enjoy (625 samochodów), Car2go (600 samochodów), Share ‘ngo  (850 

samochodów) i Roma RSM (190 samochodów). 

 Dostępna jest także usługa scootersharing – stacja znajduje się bezpośrednio w zasięgu 

operatora Cityscoot  (200 skuterów) oraz w pobliżu zasięgu operatorów Ecooltra (240 

skuterów) i Zigzag (200 skuterów). 

 

6.5.2 Uwarunkowania planistyczne  

a) Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PUMS) 

Miasto od 2016 roku pracuje nad stworzeniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 

(Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS). Ma być to plan opisujący strategię 

miasta w zakresie planowania przestrzennego o krótko-, średnio- i długoterminowej 

perspektywie czasowej, który rozważa wizję systemu mobilności w Rzymie. Odnosi się on 

do kwestii infrastruktury transportu publicznego, zrównoważonego transportu, głównej sieci 

drogowej i dystrybucji towarów. Sprzyja bezpieczeństwu, dostępności dla wszystkich i 

wdraża technologie ulepszające relację między infrastrukturą, pojazdem i pieszym.  

Do głównych celów planu należą: 

- poprawa jakości oferty transportu publicznego oraz zwiększenie jego efektywności, szczególnie 

poprzez rozwój linii metra i linii kolejowych 

- realizacja tras pieszych i ścieżek rowerowych, drastyczne ograniczenie ruchu kołowego w 

wyznaczonych strefach, a w szczególności uwolnienie przestrzeni zajmowanej przez zaparkowane 

pojazdy, co pozwoli na rozwój alternatywnych systemów poruszania się 

- zakup wyłącznie zero-emisyjnych środków transportu publicznego od 2025 roku 

- stworzenie przynajmniej jednej strefy zero-emisyjnej w mieście przed 2030 rokiem 

- rozwój shared mobility, w tym węzłów przesiadkowych z usługą park&ride 

- budowa 293 km nowych ścieżek rowerowych 

- wyznaczenie 80 wysp ekologicznych w całym mieście  
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Wyspy ekologiczne 

 

Rys. 38. Wyspy ekologiczne przewidywane na obszarze zasięgu pieszego stacji kolejowej Roma Tuscolana 

W okolicy obszaru projektowego przewidziana jest realizacja 2 wysp  

ekologicznych: nr 28 „Zama” oraz nr 64 „Etruria”. 

Ich celem jest: 

- zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko w zakresie zanieczyszczenia powietrza oraz 

zanieczyszczenia akustycznego  

- ograniczenie liczby prywatnych środków transportu i zwiększenie wydajności transportu 

publicznego  

- zachęcanie do systematycznego poruszania się pieszo lub rowerem 

- zagwarantowanie i ochrona swobody poruszania się pieszych 

- planowanie miasta nastawionego na ruch pieszy. 

 

W obrębie wysp ekologicznych planuje się wprowadzenie zdecydowane ograniczenia ruchu 

kołowego i zwiększenie liczby przestrzeni przeznaczonych dla rowerzystów i pieszych poprzez 

przyjęcie schematu ruchu z „recyrkulacją siatki ulicznej”., który gwarantuje pełną dostępność do 

lokalnych usług dla mieszkańców i użytkowników, jednocześnie nakazując samochodom 

poruszanie się po “obrzeżu” kwartałów zabudowy. 

 

Planowana jest także realizacja tzw. „strefy ograniczonej prędkości” - w wielu przypadkach 

funkcjonujących jako „strefy 30” (prędkość max. 30 km/h), ale również poprzez interwencje 

uspokajające ruch, takie jak nowy układ miejsc parkingowych i  ukształtowanie jezdni, zapewnienie 

bezpieczeństwa przejść dla pieszych poprzez przeprofilowanie krawędzi chodników lub zmianę 

wysokości poziomu ulicy (podniesione przejścia dla pieszych), w szczególności w pobliżu szkół lub 

przestrzeni z których korzystają dzieci i użytkownicy o ograniczonej zdolności poruszania się. 

Istotne jest także nadanie szczególnej uwagi kwestii dostępności dla wszystkich użytkowników - 

przystosowanie zarówno ciągów pieszych (odpowiednia nawierzchnia i oznakowanie), jak i 
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wyposażenie przestrzeni publicznych w niezbędne miejsca do odpoczynku. 

 

 Na obszarze „wyspy ekologicznej” określono priorytetowe trasy i miejsca dla pieszych, które mają 

być chronione. W szczególności celem jest zapewnienie, aby wszystkie trasy do głównych miejsc 

zainteresowania publicznego, takich jak szkoły i urzędy publiczne, główne usługi sąsiedztwa, 

targowiska lub obszary handlowe, były bezpieczne i dostępne. Należy również zadbać o 

funkcjonalność i ciągłość ścieżek dla pieszych, które prowadzą z obszarów mieszkalnych do 

punktów dostępu do transportu publicznego.  

Nowe ścieżki rowerowe 

Poniżej wymienione zostały trasy nowych ścieżek rowerowych wskazane z Planie Zrównoważonej 

Mobilności Miejskiej (PUMS): 

C1-25 via Tuscolana (od stacji metra Porta Furba do stacji kolejowej Roma Tuscolana) - 

przedłużenie istniejącej ścieżki 

C2-05 via e.Filiberto i via Appia Nuova (ze stacji metra Manzoni do stacji Furio Camillo) 

C2-27 via del Mandrione 

C2-39 via Casilina (ze stacji kolejowej Termini do G.R.A., czyli obwodnicy miasta) 

C2-43 ze stacji Roma Tuscolana do stacji metra Re di Roma 

 

Rys. 39. Schemat tras nowych ścieżek rowerowych na obszarze zasięgu stacji kolejowej Roma Tuscolana 

Określenie priorytetowych celów i potrzeb, a także możliwych rozwiązań odbywa się w procesie 

partycypacji, z udziałem lokalnych społeczności. Trzy najczęściej wskazywane w procesie 

partycypacji problemy to: 

¶ w zgłoszeniach telefonicznych: 

- zmniejszenie liczby wypadków na drogach 

- upłynnienie ruchu drogowego 

- redukcja emisji zanieczyszczeń 

¶ w zgłoszeniach on-line: 

- wzmocnienie infrastruktury komunikacji miejskiej 
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- upłynnienie ruchu drogowego 

- ulepszenie infrastruktury rowerowej i promowanie tego sposobu poruszania się po 

mieście 

b) Miasto planuje domknięcie północnej części Anello Ferroviario, czyli pierścienia złożonego z 

torów kolejowych biegnącego dookoła miasta, tworząc sieć połączeń kolejowych z całym obszarem 

metropolitarnym. Stacja Roma Tuscolana należy do tej sieci, będąc częścią wielu połączeń 

kolejowych w różnych kierunkach. Projekt domknięcia Anello Ferroviario polegać ma na połączeniu 

trakcją stacji Valle Aurelia ze stacją Vigna Clara oraz stworzenie nowego węzła przesiadkowego 

Tor di Quinto. W kontekście stacji Roma Tuscolana oznaczać to będzie zapewnienie połączenia z 

nowymi stacjami a zarazem lepsze skomunikowanie z północną częścią miasta.  

 

Rys. 40. Schemat sieci połączeń kolejowych w Rzymie 

7. Idea projektu 

Projekt opiera się o dwie fundamentalne zasady: zapewnienie mieszkańcom łatwego i 

bezpiecznego dostępu do środków transportu publicznego oraz zrównoważone projektowanie z 

uwzględnieniem adaptacji struktur miejskich do  zmian klimatu. 

Idea projektu została zaczerpnięta częściowo z konkursu ogłoszonego przez C40 Reinventing 

Cities dla terenu stacji Roma Tuscolana w Rzymie, który zakładał usprawnienie połączenia 

pieszego pomiędzy stacją Roma Tuscolana a oddaloną od niej o 450m stacją metra Ponte Lungo, 

które razem miały stanowić rdzeń sieci transportu publicznego dla dzielnicy. Wyznaczona do tego 

połączenia została biegnąca wzdłuż torów kolejowych via Adria i to jej przebudowa stanowiła 

główne założenie dla konkursu. 

Jednak w miarę analizowania kontekstu, potrzeb mieszkańców oraz bazując na własnych 

doświadczeniach z wielokrotnych pobytów w Rzymie, temat został rozwinięty do stworzenia 
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nowego węzła tranzytowego, tzw. transit hub, na obszarze otaczającym stację kolejową Roma 

Tuscolana. W związku z tym, kluczowe było zapewnienie lepszego połączenia pieszego pomiędzy 

nie tylko stacją kolejową i stacją metra, ale także stworzenie przyjaznej dla pieszych, bezpiecznej i 

ciągłej sieci połączeń, obejmującej cały obszar zasięgu pieszego stacji.  

W obrębie tej sieci wyróżnione zostały trzy typologie ulic, które odpowiadają randze, 

przepustowości i charakterowi istniejących ulic, nadając im jednak rozwiązania faworyzujące 

pieszego i zapewniające mu większą swobodę poruszania się. Zmiany te są niezbędne, aby 

zapewnić efektywność założenia stworzenia transit hub’u na tym obszarze, ponieważ zachęcenie 

użytkowników do korzystania z łączonych środków transportu zależy od zapewnienia im do nich 

komfortowego dostępu. 

Poza zapewnieniem dostępu i ciągłości połączeń pieszych, problemem stanowiło także 

zagospodarowanie w nowy sposób terenu przylegającego do stacji kolejowej, na którym 

znajdowały się magazyny oraz nieużytki. W tym zakresie projekt przewiduje utworzenie nowej 

zabudowy o szerokim programie funkcjonalnym, zarówno o zasięgu lokalnym jak i miejskim, a także 

adaptację niektórych obiektów na nowe funkcje. Projekt zakłada również powstanie nowych 

przestrzeni publicznych o różnorodnych funkcjach, w odpowiedzi na ich deficyt w skali całego 

obszaru projektowego. 

Wszystkie elementy projektu, począwszy od ogólnych założeń w skali dzielnicy, po bardziej 

szczegółowe rozwiązania przestrzeni publicznych i zabudowy, charakteryzuje dbałość o 

wykorzystanie rozwiązań i narzędzi wpływających na łagodzenie negatywnych konsekwencji 

globalnego cieplenia klimatu oraz emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 

 

8. Opis koncepcji 
 

8.1 Cele i strategia projektowa 

Tematem projektu jest rewitalizacja obszaru stacji kolejowej Roma Tuscolana, a więc jego celem 

jest nie tylko poprawienie jakości struktur miejskich, stworzenie nowych elementów przestrzeni 

publicznej czy nowoczesnej zabudowy, ale także ożywienie gospodarcze terenu, zwiększenie 

jakości życia jego mieszkańców, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu jego 

użytkowników oraz polepszenie stanu środowiska naturalnego.  

Ten ostatni aspekt odgrywa w opisywanej koncepcji szczególnie istotną rolę. Zastosowane 

rozwiązania projektowe mają odpowiadać na rosnący problem oddziaływania zmian klimatu na 

obszary miejskie, a więc redukować zjawisko „miejskich wysp ciepła”, lokalnie ochładzać klimat 

wewnątrz struktur miejskich, zmniejszać emisję dwutlenku węgla do atmosfery, oczyszczać 

powietrze oraz wspierać bioróżnorodność w mieście.  

Strategia projektowa polega szerokim ujęciu problemu, wychodząc od ogólnych rozwiązań w skali 

zasięgu stacji, tak aby umożliwić powodzenie kolejnych działań o coraz mniejszej skali. 

Rozpoczynając od wyznaczenia sieci połączeń pomiędzy stacją Roma Tuscolana a obszarem jej 
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zasięgu, a następnie zapewniając swobodny ruch pieszych w ramach tej sieci, możliwe jest 

podjęcie kolejnego kroku, czyli utworzenia węzła tranzytowego z dostępem do różnych środków 

transportu publicznego. W celu ożywienia obszaru węzła tranzytowego i przyciągnięcia jak 

największej liczby użytkowników należy zapewnić łatwy dostępu do usług oraz podnieść poziom 

atrakcyjności obszaru poprzez wprowadzenie nowych funkcji przestrzeni publicznych oraz 

zabudowy. Nowa oferta usług komercyjnych i kulturalnych wraz z rozbudowaną siecią transportową 

stanowią trzon założenia, którego powodzenie gwarantują działania o większej skali związane ze 

zmianą dotychczasowej organizacji przestrzeni i ruchu na obszarze zasięgu stacji Roma 

Tuscolana. 

Na każdym etapie opracowywania projektu, zarówno w skali zasięgu stacji, jak i w szczegółowych 

rozwiązaniach konkretnych przestrzeni czy obiektów, niezwykle istotny element stanowią 

rozwiązania proekologiczne i zrównoważone projektowanie w duchu adaptacji miasta do zmian 

klimatu. 

 
8.2 Podstawowe założenia i narzędzia rewitalizacji 

W wyniku przeprowadzonych analiz obszaru projektowego wyodrębnione zostały cztery główne 

problemy projektowe:  

1. Brak jasno określonych przestrzeni publicznych oraz ich systemu w przestrzeni miejskiej. 

2. Priorytetowy ruch kołowy i bardzo duża liczba samochodów parkujących w miejscach 

niedozwolonych oraz wynikająca z tego trudność poruszania się pieszych. 

3. Teren stacji kolejowej stanowiący „martwy” obszar w centrum dzielnicy z podupadającą 

zabudową i brakiem nadanej funkcji. 

4. Negatywne skutki oddziaływania zmian klimatu szczególnie odczuwalne w bardzo 

intensywnej strukturze miejskiej o niewielkim procencie powierzchni biologicznie czynnych. 

Powyższe zagadnienia są bardzo szerokie i obejmują czynniki zarówno przestrzenne, jak i 

społeczne czy ekonomiczne. W celu skonkretyzowania możliwych rozwiązań projektowych 

opracowany został zestaw narzędzi projektowych: 

1. Wprowadzenie czytelnego systemu przestrzeni publicznych o wyraźnej hierarchii i funkcji 

2. Wprowadzenie nowych atraktorów w postaci usług komercyjnych i kulturalnych 

3. Przebudowa i reorganizacja ulic z uwzględnieniem priorytetu pieszego użytkownika 

4. Rozwój infrastruktury rowerowej 

5. Zapewnienie funkcjonalnego węzła tranzytowego oferującego łatwy dostęp do różnych 

środków transportu publicznego 

6. Utworzenie nowych miejsc pracy oraz możliwości lokalnej produkcji 

7. Adaptacja istniejącej zabudowy na nowe funkcje 

8. Zrównoważone projektowanie - wykorzystanie „zielonych” technologii, ekologicznych 

materiałów budowlanych i przewidywanie możliwości zmiany funkcji budynku w przyszłości 
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9. Stosowanie zielonej i niebieskiej infrastruktury (zielone ściany, zielone dachy, zbiorniki 

retencyjne itp.) 

 

8.3 Przebudowa ulic na obszarze oddziaływania stacji kolejowej Roma Tuscolana -  
typologie ulic 

Aby zapewnić rzeczywistą efektywność założenia węzła tranzytowego Roma Tuscolana niezbędna 

jest reorganizacja ruchu na otaczającym go obszarze poprzez nadanie priorytetu pieszym. 

Zachęcenie użytkowników do korzystania z łączonych środków transportu zależy od zapewnienia 

im szybkiego, komfortowego i bezpiecznego dostępu do ich punktów. W tym celu opracowana 

została typologia najczęściej użytkowanych ulic, wyróżniająca typy ulic istniejących oraz typy ulic 

projektowanych. Typy odpowiadają randze, przepustowości i charakterowi istniejących ulic, a w 

wariancie projektowym zakładają ich przebudowę uwzględniającą rozwiązania faworyzujące 

pieszego i zapewniające mu większą swobodę poruszania się. W efekcie, wyróżnione zostały ulice 

typu „czerwonego”, „pomarańczowego”, „żółtego” oraz „szarego” opisane szczegółowo poniżej. 

Typologia stanu projektowanego sugeruje ogólne rozwiązania dla danego typu ulicy, jednak 

niezbędne jest indywidualne podejście do każdego przypadku, ze względu na odmienne warunki, 

wymiary i charaktery ulic.  

 

Rys. 41. Schematy typologii ulic – stan istniejący oraz stan projektowany 
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8.3.1 Typ „czerwony” 

Typ „czerwony” – stan istniejący  

W tej grupie znajdują się ulice wielojezdniowe o największym natężeniu ruchu kołowego, o 

znaczeniu ponadlokalnym. Charakteryzują się bardzo utrudnionym swobodnym poruszaniem się 

pieszych ze względu na liczbę pojazdów zaparkowanych niezgodnie z przepisami ruchu 

drogowego, blokując przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe, a nawet pasy jezdni. Znaczący 

jest także brak bezpiecznych przejść dla pieszych oraz bardzo wąskie chodniki i ich zły stan 

techniczny.  

Typ „czerwony” – stan projektowany 

Ulice o nadanym typie „czerwonym” pozostają wielojezdniowe, aby zachować ich dotychczasową 

przepustowość i natężenie ruchu, związane z ponadlokalną rangą tych tras. Zmiany dotyczą 

natomiast szerokości pasów jezdni, które zostaną ograniczone do 2,75 – 3,0 m (w zależności od 

szerokości ulicy i potrzeby wprowadzania uspokajania ruchu) i szerokości chodników (min. 3,0 m), 

biegnących wzdłuż usługowych parterów zabudowy mieszkaniowej.  Konieczne jest uregulowanie 

liczby miejsc postojowych dla pojazdów, uwalniając w ten sposób przestrzeń dla pieszych. Miejsca 

te projektowane są jako równoległe do jezdni, z zachowaniem odpowiednich odległości i oznaczeń. 

Niezbędne jest także wprowadzenie bezpiecznych przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną i 

wymiana oświetlenia ulicznego. Przewiduje się także wprowadzenie ścieżki rowerowej, mając na 

uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkownikom przy występującym dużym natężeniu ruchu 

kołowego.  

8.3.2 Typ „pomarańczowy”  

Typ „pomarańczowy” – stan istniejący 

W tej grupie znajdują się ulice dwu- lub jednokierunkowe o dużym lub średnim natężeniu ruchu 

kołowego. Charakteryzują się utrudnionym swobodnym poruszaniem się pieszych ze względu na, 

podobnie jak w przypadku typu „czerwonego”, nieprzepisowo zaparkowane pojazdy oraz zły stan 

techniczny chodników i ich niewielka szerokość w stosunku do szerokości pasów jezdni oraz liczby 

miejsc parkingowych. 

Typ „pomarańczowy” – stan projektowany 

Przewiduje się niewielkie zmniejszenie natężenia na projektowanych ulicach dzięki wprowadzeniu 

nowej oferty transportu publicznego i zapewnieniu do niego wygodnego dostępu dla lokalnych 

użytkowników. Szerokość ulic wynosić może 2,5 – 2,75 m ze względu na wprowadzanie na nich 

uspokojonego ruchu. Liczba miejsc postojowych powinna być uregulowana, ale mogą one być 

projektowane pod dowolnym kątem, w zależności od szerokości ulicy (najwęższe ulice – miejsca 

równoległe, najszersze ulice – miejsca prostopadłe do jezdni). Szerokość chodników powinna 

wynosić min. 3,0 m lub więcej, jeśli pozwala na to szerokość ulicy. Wprowadzona się także ścieżki 

rowerowe, które w zależności od charakteru danej ulicy, mogą być jedno- lub dwukierunkowe i 
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mogą przebiegać w pasie jezdni (odpowiednio oznakowane) lub poza jezdnią, oddzielone 

krawężnikiem, równolegle do chodnika.  

8.3.3 Typ „żółty” 

Typ „żółty” – stan istniejący 

W tej grupie znajdują się lokalne ulice dwu- lub jednokierunkowe o małym natężeniu ruchu 

kołowego i jednocześnie charakteryzujące się utrudnionym swobodnym poruszaniem się pieszych 

z tych samych względów, co w powyżej opisanych typologiach stanu istniejącego. Istnieje tu jednak 

potencjał w postaci istniejących zielonych pasów między jezdniami z zielenią wysoką i 

zaprojektowanymi miejscami odpoczynku. Przestrzenie te są jednak nadal zdominowane przez 

zaparkowane pojazdy, utrudniając dostęp do nich i obniżając ich funkcjonalność i atrakcyjność. 

Typ „żółty” – stan projektowany 

Niewielkie natężenie ruchu kołowego w tej grupie pozwala na wprowadzenie rozwiązań, które 

umożliwiają bardzo swobodne poruszanie się pieszych. Można wyróżnić tu dwa podtypy: ulice z 

drogami o ograniczonej prędkości (np. do 30km/h) oraz ciągi pieszo-jezdne. Ulice, na których 

ograniczona jest dozwolona prędkość charakteryzować będą się klasycznym podziałem na jezdnię, 

ścieżkę rowerową i chodnik, natomiast ciągi pieszo-jezdne mogą stanowić jedną płaszczyznę, którą 

współdzielą pojazdy, rowery oraz piesi. Szerokości poszczególnych elementów zależeć będą od 

szerokości ulicy, jednak przyjmuje się minimalne szerokości jezdni z uwagi na potrzebę 

uspokojenia ruchu. W obu podtypach występować mogą miejsca postojowe, najczęściej 

usytuowane równolegle do krawędzi jezdni lub ciągu pieszo-jezdnego. Typ „żółty” charakteryzuje 

się także występowaniem zieleni i wielu miejsc odpoczynku i zazwyczaj związany jest z obszarem 

o atrakcyjnej ofercie usługowej lub rekreacyjnej.  

8.3.4 Typ „szary” 

Typ „szary” występuje jedynie w opracowaniu stanu istniejącego. W stanie projektowanym został 

włączony do typu „żółtego” i projektowany według jego wytycznych. Do tej grupy należą ulice o 

małym natężeniu ruchu kołowego, ulice zapleczowe i dojazdowe, na których utrudnione jest 

poruszanie się pieszych ze względu na nieprzepisowo zaparkowane pojazdy, niewielką szerokość 

chodników oraz ich zły stan techniczny.  

8.4 Dostęp i połączenia terenu projektowego z otoczeniem 

Dostęp na teren projektowy możliwy jest z każdej strony, z wyjątkiem tej, z której graniczy on z 

torami kolejowymi. Zapewnienie takiego dostępu możliwe było dzięki usunięciu muru i części 

istniejącej podupadającej zabudowy, oddzielających działkę projektową od ulicy via della Stazione 

Tuscolana od strony północnej oraz otwarciu terenu od strony placu przed budynkiem stacji 

kolejowej. Dodatkowo umożliwione zostało przejście od strony via Portogruaro i via Spilimbergo – 

dwóch wąskich uliczek przecinających kwartał zabudowy mieszkaniowej sąsiadujący bezpośrednio 

z działką projektową. 
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Istotnym zagadnieniem było także zapewnienie komfortowego i czytelnego przejścia pomiędzy 

stacją metra Ponte Lungo, która według założenia projektowego ma stanowić część węzła 

tranzytowego Roma Tuscolana, a stacją kolejową. Taki dostęp możliwy jest od ulicy via Adria lub 

równoległej do niej ulicy via Gela. Ulice i budynek stacji kolejowej położone są jednak na różnych 

wysokościach, stąd plac łączący je ma formę rosnących w górę platform, gdzie użytkownicy mogą 

skorzystać ze schodów zewnętrznych lub szerokiej rampy. 

8.5 Funkcje przestrzeni publicznych na terenie projektowym 

Działka projektowa jest stosunkowo wąska, dlatego została podzielona poprzecznie, na mniejsze 

fragmenty terenu, tworząc odrębne strefy funkcjonalne. W ten sposób w południowej części działki 

powstał plac miejski, umożliwiający również szybsze przejście do stacji kolejowej, oraz plac przed 

budynkiem stacji, pełniący głównie funkcję transportową (stanowi on także część węzła 

tranzytowego) i jest jedyną strefą na terenie projektowym z dozwolonym ruchem kołowym.  

Środkową część działki projektowej stanowi publiczny plac wodny, który służy użytkownikom terenu 

oraz mieszkańcom dzielnicy jako miejsce wypoczynku i spotkań, a także stanowi centralny punkt 

łączący otaczającą plac zabudowę. Dodatkowo obniżenia terenu zaprojektowane na placu służą 

jako zbiorniki retencyjne w przypadku obfitych deszczów, jako wsparcie w przypadku niewydolności 

miejskiego system odprowadzania wody deszczowej. Jako bardziej kameralna część placu 

pomiędzy budynkami projektowanego centrum kultury powstał także zielony dziedziniec ze 

zbiornikiem wodnym. W pobliżu placu wodnego wydzielona została także część przeznaczona na 

usługi oraz niewielki targ. W północnej części działki powstała natomiast część rekreacyjna, w której 

przeważają tereny zielone z placami zabaw oraz miejscami odpoczynku. 

8.6 Funkcje zabudowy na terenie projektowym 

Zabudowa na terenie projektowym składa się zarówno z istniejących budynków, jak i obiektów 

nowo projektowanych. Budynki związane z obsługą stacji kolejowej pełnią swoje dotychczasowe 

funkcje, natomiast część budynków istniejących została zachowana i zaadaptowana na nowe 

funkcje. Są to: dwa budynki centrum kultury mieszczące się w strukturze dawnych magazynów, 

warsztaty rzemieślnicze w dawnym budynku kolejowym oraz niewielkie centrum sportowe 

wykorzystujące przestrzeń zespołu starych budynków magazynowych.  

Wprowadzona nowa zabudowa to: dwa budynki biurowe z usługami w parterze, hotel z usługami 

w parterze, budynek centrum sąsiedzkiego oraz niewielkie budynki jednokondygnacyjne 

przeznaczone na lokale usługowe oraz gastronomię.  

8.7 Rozwiązania szczegółowe dotyczące przestrzeni publicznych 

Zbiorniki retencyjne 

Zbiorniki retencyjne zlokalizowane są na placu wodnym w centralnej części terenu projektowego. 

Służą one jako miejsce gromadzenia wody deszczowej w trakcie obfitych opadów, jako wsparcie 

w przypadku niewydolności miejskiego system odprowadzania wody deszczowej. Po ustaniu 

ulewnych opadów woda odprowadzana jest stopniowo do kanalizacji deszczowej lub do 
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zaprojektowanego zbiornika magazynującego wodę deszczową, która może zostać później 

wykorzystana do obsługi budynków (np. do spłukiwania toalet) lub podlewania zieleni w suchych 

okresach.  

Zieleń niska i zieleń wysoka 

Tereny zielone pełnią kluczową rolę w projekcie, jako że stanowią główny element strategii 

adaptacji miasta do zmian klimatu. Są one wkomponowane w przestrzenie publiczne w każdej 

strefie funkcjonalnej obszaru. Zieleń niska umożliwia przenikanie wody do gruntu, zwiększa 

parowanie, a tym samym pomaga ochładzać temperaturę w okolicy. Jednak to zieleń wysoka pełni 

najważniejszą rolę w tym procesie, ponieważ umożliwia zacienianie zabudowy i gruntu, oczyszcza 

powietrze ze szkodliwych pyłów i dwutlenku węgla, produkuje tlen, zwiększa wilgotność, dzięki 

czemu ochładza lokalnie temperaturę (szczególnie istotne w miesiącach letnich), ale także tłumi 

hałas, wpływa pozytywnie na samopoczucie mieszkańców i podnosi poziom jakości ich życia. 

Miejsca odpoczynku 

We wszystkich strefach funkcjonalnych na terenie projektowym występują ławki oraz różnego 

rodzaju miejsca do siedzenia i odpoczynku. Towarzyszy im zieleń wysoka, która daje cień, chroniąc 

przed słońcem i wysoką temperaturą. Służą one różnym celom: jako miejsce spotkań i rekreacji, 

miejsce odpoczynku (szczególnie ważne dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, osób 

starszych czy dorosłych z małymi dziećmi), miejsce oczekiwania na pociąg lub inny środek 

transportu, czy też miejsce towarzyszące lokalom gastronomicznym, gdzie można zjeść posiłek. 

Dostępność dla wszystkich użytkowników 

W celu zapewnienia dostępu do obszaru stacji Roma Tuscolana dla jak największej liczby 

użytkowników, w różnym wieku i o różnych umiejętnościach i preferencjach, projekt zakłada różne 

możliwości poruszania się po tym terenie. W miejscach, gdzie pojawia się różnica wysokości terenu 

zostały wprowadzone rampy, które służą nie tylko osobom z ograniczoną możliwością poruszania 

się, ale także podróżnym posiadającym większy bagaż. 

Schody zewnętrzne z siedziskami 

W projekcie pojawiają się licznie elementy przestrzeni publicznych znajdujące się na różnych 

wysokościach. W związku z tym wprowadzone zostały schody zewnętrzne, które łączą 

poszczególne poziomy, a jednocześnie stanowią miejsce odpoczynku dzięki licznym siedziskom 

wkomponowanym w układ stopni. Takie rozwiązanie pojawiło się na placu przy budynku stacji 

kolejowej oraz na placu wodnym wewnątrz zbiorników retencyjnych. 

Zacienianie 

Z uwagi na położenie Rzymu w strefie ciepłego śródziemnomorskiego klimatu bardzo istotnym 

aspektem było zapewnienie odpowiedniego zacienienia, zarówno ze względu na komfort 

użytkowników i mieszkańców, jak i jako element strategii adaptacyjnej miasta, mającej na celu 

obniżanie temperatury powietrza i redukowanie efektu „miejskiej wyspy ciepła”. W większości do 
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zacieniania wykorzystano zieleń wysoką, a w szczególnych przypadkach dodane zostały także 

elementy zadaszenia osłaniające miejsca, w których przewiduje się dłuższe przebywanie 

użytkowników (nad stoiskami targowymi oraz przy lokalach gastronomicznych). Wprowadzone 

zostały również osłony zacieniające miejsca postojowe dla samochodów na placu przed budynkiem 

stacji kolejowej, na których zamontowane zostały ogniwa fotowoltaiczne pozwalające częściowo 

zasilać oświetlenie na terenie projektowym lub wspomagać system ładowania samochodów 

elektrycznych. 

8.8 Rozwiązania szczegółowe dotyczące obiektów architektonicznych 
 

8.8.1 Budynek centrum kultury 

Projektowane centrum kultury składa się z dwóch budynków połączonych wspólnym dziedzińcem. 

Oba budynki zostały zaadaptowane na nową funkcję wykorzystując istniejącą strukturę budynków 

magazynowych.  

Program funkcjonalny projektowanego centrum kultury 

Koncepcja projektowanego centrum kultury opiera się na zapewnieniu różnorodnego programu jak 

najszerszej grupie użytkowników. Główny budynek centrum pełni przede wszystkim funkcję 

multimedialnej biblioteki (na poziomie parteru) oraz przestrzeni wystawowej (na kondygnacji 

dodanej), ale zostały w nim także przewidziane trzy pomieszczenia o różnych przeznaczeniach – 

duża sala zajęć dla dzieci, duża sala na zajęcia kreatywne oraz mniejsza sala nauki. 

Drugi budynek centrum kultury – budynek muzyczny - przeznaczony został na zajęcia i wydarzenia 

muzyczne, z uwagi na stosunkowo dużą powierzchnię i odizolowanie od reszty pomieszczeń. W 

ciągu dnia może on służyć jako sala prób lub zajęć muzycznych, tanecznych itp., zaś wieczorem 

pełnić funkcję baru muzycznego, gdzie mogą obywać się różnego rodzaju wydarzenia i imprezy.  

Główny budynek 

Oryginalna struktura głównego budynku centrum wzniesiona została w konstrukcji żelbetowej, 

słupowej. Na potrzeby adaptacji do nowej funkcji rozebrane zostały ściany zewnętrzne, które 

zastąpione zostały szkleniem na całej długości obrysu budynku. Dodana została także kolejna 

kondygnacja, nadwieszona nad częścią istniejącą, co wymagało wzmocnienia konstrukcji oraz 

wymiany stropodach, wykonanego na nowo jako dach zielony. Znaczna wysokość kondygnacji 

istniejącej struktury pozwoliła na dodanie antresoli opartej na dwóch trzonach, wydzielających 

pomieszczenia w budynku.  

Budynek muzyczny 

Drugi, mniejszy budynek centrum kultury również został wzniesiony w konstrukcji żelbetowej, 

słupowej. W ramach adaptacji budynku na nową funkcję rozebrane zostały niektóre fragmenty 

ścian, a ich miejsce zamontowane zostało wysokie szklenie w celu doświetlenia wnętrza budynku. 

Podobnie jak w przypadku głównego budynku centrum, wysokość istniejącej struktury pozwoliła na 

dodanie antresoli, która . 
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Kolumnada 

Budynki centrum połączone zostały kolumnadą o wysokości kondygnacji przyziemia, która łączy je 

i daje wrażenie ciągłości ich elewacji. Zabieg ten ma na celu wytworzenie się „pierzei” od strony 

placu wodnego, a także wydzielenie dziedzińca pomiędzy budynkami centrum jako bardziej 

kameralnej części projektowanej przestrzeni publicznej. 

8.8.2 Nowo projektowana zabudowa 

Pozostała zabudowa projektowana była według ogólnych wytycznych i stanowi propozycję formy 

architektonicznej, która mogłaby występować na tym terenie. Wytyczne, które brane były pod 

uwagę w procesie projektowania w dużej mierze odnoszą się do panujących na obszarze 

warunków klimatycznych oraz rozwiązań proekologicznych i adaptacyjnych, które wpływają na 

zmniejszenie zużycia energii, ochładzanie klimatu, warunki panujące wewnątrz budynku itp. 

Wytyczne te to m.in.: 

- optymalizacja kształtu i usytuowania budynku ze względu na nasłonecznienie, 

- wykorzystywanie elementów zacieniających, chroniących przed silnym działaniem promieni 

słonecznych, takich jak żaluzje zewnętrzne, elementy ażurowe i płyty perforowane, 

- zapewnienie naturalnej wentylacji budynku poprzez wewnętrzne atrium w budynkach, 

- wykorzystanie balkonów i loggi jako elementów zacieniających  

- wprowadzenie zielonych dachów użytkowych, zwiększających procent powierzchni biologicznie 

czynnych, a jednocześnie pozwalających na wykorzystanie ich jako zielonego tarasu dla 

użytkowników budynku, 

- wprowadzenie usług w parterach, w celu aktywizacji przestrzeni publicznej, łączącej nową 

zabudowę. 
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