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Streszczenie 

Tematem pracy jest problematyka kształtowania struktur miejskich na 

terenach zagrożonych zalaniem na przykładzie Tczewa. Opisuje ona związek miast 

ze zmianami klimatycznymi oraz porusza temat odporności tkanki urbanistycznej na 

ich skutki. 

Praca skupia się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z wodą 

i zagrożeniami które stwarza. Podejmuje temat zarówno powodzi spowodowanych 

nagłymi zjawiskami pogodowymi oraz powodzi rzecznych. Wskazuje ich przyczyny 

oraz wybrane rozwiązania, pomagające radzić sobie z tym problemem. 

W pracy przyjęto metodę opartą na strefowaniu przestrzeni, wynikającym 

z chęci koegzystencji struktury miejskiej z wodą. Podejście to polega na świadomej 

analizie warunków powodziowych danej lokalizacji, zwracaniu rzekom terenów 

zalewowych bez rezygnacji z ich użytkowania oraz dostosowywaniu budynków do 

zagrożenia. 

Praca zawiera również część analityczną dotyczącą istniejącego stanu 

zagospodarowania Tczewa oraz opis koncepcji projektowej w części urbanistycznej 

i  architektonicznej. Koncepcja jest próbą zastosowania w praktyce wniosków 

wyciągniętych z analizy problemu zawartego w temacie. 

Projekt ma spełniać założenia miasta odpornego. Kompozycja oparta jest o oś 

północ – południe, włączoną w istniejącą tkankę miejską. Zabudowa została 

rozmieszczona zgodnie z zasadami strefowania ze względu na zagrożenie 

powodziowe, a budynki, które są zagrożone zalaniem, posiadają rozwiązania 

uodporniające je na skutki kontaktu z wodą. Elementem kluczowym całej koncepcji 

jest mała retencja we wnętrzach kwartałów i park buforowy nad brzegiem rzeki. 

 

Słowa kluczowe: miasto odporne, retencja, parki buforowe, systemy gospodarowania 

wodą opadową 
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Abstract 

The subject of the following work focuses on the issue of shaping urban in 

flood-prone areas on the example of Tczew. The relationship between cities and 

climate change, urban substance resiliene to its effects have been described. 

The work focuses primarily on the issues related to water and the threats it 

poses. It deals with both floods caused by sudden weather phenomena and river 

floods. It indicates their causes and selected solutions that help to deal with this 

problem. 

The described method is based on the zoning of space, resulting from the 

desire of the urban structure to coexist with water. The approach consists in a 

conscious analysis of flood conditions in a specific location, returning floodplains to 

the rivers without giving up their use and adapting buildings to the threat. 

Apart from the problem study, the work contains an analytical part concerning 

the existing state of development of Tczew and a description of the design concept in 

the urban and architectural part. The concept is an attempt to apply in practice the 

conclusions drawn from the analysis of the problem contained in the topic. 

The Assumption of the resilient city should be fulfilled in the project. The 

composition is based on the north-south axis, incorporated into the existing urban 

fabric. The buildings have been arranged in accordance with zoning rules due to 

flood hazard. According to buildings at risk of flooding, solutions have been applied to 

make them resistant to the effect of  contact with water. The small retention inside the 

quarters and the buffer park on the riverbank are the key elements of the whole 

concept. 

 

Keywords: resilient city, retention, buffer parks, rainwater management systems   
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1 Wstęp 

Zmiany klimatyczne wywierają wpływ na obszary zurbanizowane na wielu 

różnych płaszczyznach. Wiemy już, że ich skutków nie uda nam się uniknąć dlatego 

niezbędne jest poszukiwanie sposobów na adaptację do nowych warunków. Dotyczy 

to zarówno nowoprojektowanych jak i istniejących już struktur. 

Musimy zadać sobie pytanie: Jak powinny wyglądać miasta i na jakie aspekty 

powinniśmy zwracać szczególną uwagę? Według autorów pracy wyzwaniem dla 

miasta przyszłości jest poszukiwanie równowagi pomiędzy miastem zwartym – takim, 

w którym codziennie pokonywane odległości są jak najmniejsza (taka organizacja 

przestrzeni sprzyja ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych) i miastem zielonym, 

o maksymalnej pojemności retencyjnej gruntu. 

Rozwiązań dla struktur urbanistycznych odpornych na zwiększające się ryzyko 

powodzi jest wiele. Metoda przedstawiona w tej pracy jest jedną nich. Opisano 

sposób projektowania terenów podatnych na zalanie w oparciu o mapy zagrożeń 

powodziowych. Polega on na odpowiednim strefowaniu obszarów nadrzecznych. 

Umożliwia świadome lokalizowanie zabudowy i dobór rozwiązań konstrukcyjnych, 

rozmieszczenie funkcji zależnie od jej wrażliwości na zalewanie i tworzenie zielonych 

stref buforowych, które łagodzą skutki podnoszenia się wody. 

2 Cel i zakres pracy 

Celem pracy jest stworzenie koncepcji projektowej w oparciu o teoretyczną 

analizę problemu. W pierwszej części nakreślony został temat zmian klimatycznych, 

omówiono ich skutki wpływające na miasta i przedstawione zostały metody radzenia 

sobie z nimi przy pomocy strefowania terenów nadrzecznych. Druga część jest próbą 

praktycznego zastosowania wniosków z części teoretycznej w konkretnej lokalizacji. 

W pierwszym etapie dotyczy to urbanistyki i sposobów lokalizacji funkcji miejskich 

(koncepcja – Daria Sarkowicz), a następnie architektury i możliwych rozwiązań 

konstrukcyjnych (koncepcja – Piotr Rojewski). 

W eseju omówiono problematykę odporności struktur miejskich na zalanie. 

Najpierw przytoczono aktualny stan wiedzy na temat zmian klimatycznych 

w kontekście globalnym i krajowym. Opisano ich przyczyny i przewidywane skutki. 

Następnie poruszono tematykę ich wpływu na miasta i związane z nimi 

konsekwencje dla struktur zbudowanych i dla mieszkańców.  Skupiono się na 
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aspekcie związanym z wodą, opisano pozytywne aspekty jej obecności i zagrożenia, 

które niesie ze sobą.  

W części dotyczącej kreowania struktur urbanistycznych (Daria Sarkowicz) 

omówiono metodę strefowania w oparciu o mapy powodziowe. Ważną częścią 

opracowania są zrównoważone systemy gospodarowania wodą opadową oraz 

sposoby zagospodarowywania terenów nadrzecznych. Szczególną uwagę 

przywiązano do rozwiązań wykorzystujących zieleń. Przytoczono również trzy 

przykłady rozwiązań związanych z tematyką retencji. 

W kolejnym fragmencie, wymienione i scharakteryzowane zostały typy zabudowy 

odpornej na zalewanie (Piotr Rojewski). Dodatkowo omówiono zrównoważone 

systemy gospodarowania wodą opadową. Analizę problemu oparto o dwie realizacje. 

Ostatnia część pracy dotyczy koncepcji zagospodarowania terenów 

nadrzecznych w Tczewie. W jej skład wchodzi projekt urbanistyczny fragmentu 

miasta odpornego, realizujący opisaną metodę strefowania, oraz dwa projekty 

architektoniczne – budynek łączące funkcje biurowe z przestrzenią publiczną (Daria 

Sarkowicz) oraz kompleks rekreacyjno – kulturalny (Piotr Rojewski). 

3 Metoda badań 

Do badań teoretycznych wykorzystano studia literatury oraz różnego rodzaju 

dokumentów planistycznych. 

Przy projektowaniu wykorzystano wnioski z przeprowadzonej wizji lokalnej, studia 

przypadków oraz narzędzia komputerowego projektowania. 

4 Studium problemu „kształtowanie struktur miejskich na 

terenach zagrożonych powodzią” 

4.1 Zmiany klimatyczne jako problem globalny i lokalny 

4.1.1 Aktualny stan wiedzy o globalnych skutkach zmian klimatycznych (Daria 

Sarkowicz) 

Antropogeniczne zmiany klimatu stały się faktem. Ziemski klimat ociepla się 

z powodu wzrostu atmosferycznego stężenia gazów cieplarnianych. Wydany w 2018 

roku specjalny raport Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (ang. 

Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) zmienił naszą świadomość na 
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temat związanych z nimi zagrożeń. Omawia nie tylko prognozowane skutki ale 

również zagadnienia dotyczące adaptacji do zmian. Stanowi obszerne źródło wiedzy 

naukowej dotyczącej tej tematyki. 

Aktualny stan wiedzy pozwala przewidywać, że na skutek globalnego 

ocieplenia: podniesie się poziom wód powierzchniowych (zwiększenie objętości wody 

oraz topnienie lodowców), zmianie ulegną stosunki wodne i warunki upraw, topnienie 

lodowców będzie przyspieszać, przesuną się strefy klimatyczne, zwiększy się 

częstotliwość występowania katastrof naturalnych i ekstremalnych zjawisk 

pogodowych, zmieni się rozkład opadów i ich intensywność, część obszarów ulegnie 

pustynnieniu, niektóre gatunki zwierząt i roślin wymrą oraz zmniejszą się globalne 

zasoby wody pitnej (Burchard-Dziubińska, 2016). 

Już dziś odczuwamy skutki wzrostu średnich temperatur na Ziemi – między 

innymi ekstremalne zjawiska pogodowe, rosnący poziom morza i zanikający lód 

morski w Arktyce. W środowisku zaszły już nieodwracalne zmiany. Aby ograniczyć 

ich postępowanie oraz zminimalizować negatywny wpływ na struktury miejskie 

musimy radyklanie zmniejszyć globalny poziom emisji dwutlenku węgla, a co za tym 

idzie zmienić nasze przyzwyczajenia. 

Faktem jest, że zmiany już zachodzą – wzrostu poziomu morza nie da się 

całkowicie zatrzymać, a od tego jak szybko uda się nam zmienić nawyki i ograniczyć 

emisję zależy jak daleko przeobrażenia te się posuną. Aktualnie prognozowany 

wzrost poziomu morza wacha się od 0.26 do 0.77 m do roku 2100, ale 

niewykluczone są wyższe wartości. Adaptacja jest koniecznością, wolniejsze tempo 

wzrostu daje nam jedynie więcej czasu na dostosowanie nisko położonych obszarów 

nabrzeżnych i delt rzek do nowych realiów (IPCC Special Report).  

4.1.2 Przewidywane skutki zmian w Polsce (Piotr Rojewski) 

Najintensywniej skutki zmian klimatu odczują mieszkańcy najcieplejszych rejonów 

świata, ze względu na ich pustynnienie oraz biedne miasta nadmorskie, których nie 

stać na wprowadzenie kosztownych zabezpieczeń. Dla Polski zmiany klimatu niosą 

za sobą nawet pewne szanse – np. bardziej przyjazną, wyższą temperaturę wody 

w Bałtyku i jeziorach. Skutkiem tych zmian może być też mniejsza zachorowalność 

zimą oraz oszczędność na ogrzewaniu. Są jednak i zagrożenia – częste fale upałów, 

intensywne opady, powodzie i osuwiska, susze w okresie wegetacyjnym, silne wiatry 
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i wzrost poziomu morza (Kundzewicz, 2011). Należy również dodać, że Polska nie 

dysponuje zapasami wody pitnej (około 1400m3 na mieszkańca, przy średniej 

europejskiej 3000m3), co może powodować jej okresowe niedobory w wielu polskich 

miastach. 

W Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 wykazano stopniowy wzrost 

średnich rocznych temperatur w Polsce, a co za tym idzie wydłużenie okresu 

wegetacyjnego. Przewidywane roczne sumy opadów nie wykazują wyraźnego 

wzrostu, dokument jednak podkreśla nasilającą się częstotliwość występowania 

opadów ulewnych. Ostrzega przed potencjalnymi podtopieniami i lokalnymi, 

gwałtownymi powodziami. Wartości liczbowe zostały przedstawione na poniższych 

wykresach. 

 

Rysunek 1a – liczba dni z temperaturą maksymalną większą od 
25°C, b – liczba dni z temperaturą minimalną ujemną poniżej 0°C, 
c- długość okresu wegetacyjnego (średnia dobowa tem. > 5°C, d – 
sumy stopniodni dla temperatury <17°C, e – średnie 
dziesięcioletnie roczne 

Źródło: Strategiczny plan adaptacji, str.19 
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Bilans jest zdecydowanie niekorzystny. Wydłużenie okresu funkcjonowania 

kąpielisk jest pozornie pozytywną wizją przyszłości, ale potencjalne negatywne skutki 

są niewspółmiernie większym obciążeniem dla gospodarki. Przeciwdziałanie im 

często wymaga sporych nakładów finansowych, możemy wyobrazić sobie koszty 

potencjalnej infrastruktury zabezpieczającej Żuławy Wiślane przed permanentnym 

zalaniem na skutek podnoszenia się poziomu morza. 

4.2 Związek miast ze zmianami klimatycznymi 

4.2.1 Miejskie źródła emisji gazów cieplarnianych (Daria Sarkowicz) 

Jako najważniejsze źródła emisji w Polsce w 2015 roku według Siódmego raportu 

rządowego i trzeciego raportu dwuletniego dla konferencji stron ramowej konwencji 

narodów zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 2017 roku wymienić można: 

produkcję energii elektrycznej i cieplnej (która w Polsce pochodzi w większości ze 

spalania paliw kopalnych) oraz transport drogowy. 

Redukcja emisji związana z produkcją energii jest problemem do rozwiązania na 

szczeblu krajowych, konieczne jest planowanie strategiczne i znaczne nakłady 

finansowe. Kwestia ta wykracza poza zakres niemniejszego opracowania, jednakże 

podjęcie dyskusji na ten temat jest niezbędne.  

W Polsce zjawisko suburbanizacji jest powszechne. Nadmierne rozlewanie się 

miast powoduje zużywanie terenów i przerost infrastruktury drogowej. Taka 

organizacja przestrzeni jest transportochłonna i przyczynia się do zwiększania emisji. 

Problemowi temu można zaradzić promując idee miasta zwartego i wdrażać ją za 

pośrednictwem planowania miejscowego. Zamiast przeznaczać kolejne tereny pod 

zabudowę należy zachęcać inwestorów do przekształcania terenów 

zdegradowanych. 

Promowanie idei zrównoważonego rozwoju miast jest niezbędne i może 

przyczynić się do ograniczenia przyszłych skutków katastrofy klimatycznej. 

4.2.2 Skutki zmian jako czynnik zagrażający obszarom zurbanizowanym (Piotr 

Rojewski) 

Skutki zmian klimatu, które dotkną miasta, są zróżnicowane w poszczególnych 

rejonach świata. Podatność na negatywne czynniki w strefie wysokiego rozwoju 

gospodarczego jest niewielka. Dzięki finansowym i technicznym możliwościom  
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jesteśmy w stanie zaadaptować się do nowych warunków. Nasza gospodarka, 

zlokalizowana w umiarkowanej strefie klimatycznej i o wysokim poziomie 

zaawansowania jest w stanie poradzić sobie z zagrożeniami. 

 Najpoważniejsze problemy, jakie zagrażają obszarom zurbanizowanym, 

w związku ze zmianami klimatycznymi to wzrost średnich temperatur, nadmiar wody i 

powodzie różnego rodzaju oraz niedobór wody i susze. Z tych bezpośrednich 

skutków wynika szereg kolejnych, np. miejska wyspa ciepła, przerwanie ciągłości 

dostaw energii, żywności i wody z zewnętrznego otoczenia miasta oraz 

rozprzestrzenianie się chorób i epidemii na skutek wysokiego zagęszczenia ludności.  

 Kwestie związane z nadmiarem wody zostaną szczegółowo omówione 

w dalszej części pracy. W tym miejscu po krótce zostaną scharakteryzowane 

pozostałe zagrożenia. 

 Niedobór wody, czyli dłuższa nierównowaga pomiędzy potrzebami a ilością 

zasobu w rejonie, może być spowodowany: kurczeniem się wydajności złoża 

w stosunku do liczby ludności, nadmiernym przyrostem liczby mieszkańców, 

nieracjonalnym gospodarowaniem zasobami lub nadmiernym zużywaniem wody 

przez rolnictwo i przemysł. 

Susza to okresowy spadek dostępności, spowodowany brakiem opadów, 

niskim poziomem wody w rzekach i niskim poziomem wód gruntowych. Niemożliwe 

jest uniknięcie susz spowodowanych wieloletnim deficytem opadów i podwyższonymi 

temperaturami. Jako środki zapobiegawcze wymienić można strategiczne 

zarządzanie zasobami, spowalnianie spływu powierzchniowego, ochrona terenów 

podmokłych i lasów. Ważnym aspektem w przyszłości będzie najprawdopodobniej 

odsalanie wody morskiej. Technologie, które to umożliwiają istnieją i są wdrażane 

przez najbardziej ubogie w wodę kraje na świecie. 

 Fale gorąca wzmagają efekt miejskiej wyspy ciepła i dotkliwie oddziałują na 

mieszkańców. Pogarszają one jakość życia w mieście i stanowią bezpośrednie 

zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców, szczególnie osób starszych i dzieci. 

Powodują również zwiększony popyt na energię elektryczną potrzebną do chłodzenia 

budynków. Przeciwdziałanie im polega na wykorzystaniu rozwiązań pasywnych 

w budynkach - ich odpowiednia izolacja i elementy umożliwiające zacienianie, np. 

żaluzje.  
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Miejska wyspa ciepła polega na utrzymywaniu się wyższej temperatury 

w centrum niż poza miastem. W projektowaniu urbanistycznym ważne jest tworzenie 

zacienionych i dobrze przewietrzanych ciągów pieszych. Istotna jest również 

kolorystyka i materiały, z których wykonujemy powierzchnie w miastach. Jasne dachy 

dzięki odbiciu promieni świetlnych nagrzewają się mniej niż ciemne. Dodatkowym 

elementem zmniejszającym negatywne oddziaływanie fal gorąca i miejskich wysp 

ciepła jest zielono – niebieska infrastruktura. Parki, skwery, zieleńce, stawy, rzeki 

i inne zbiorniki wodne oddziałują pozytywnie na mikroklimat miasta. 

 Ekstremalne zjawiska pogodowe mogą uszkodzić sieci przesyłowe, dlatego 

istotnym elementem ochrony przed przerwami w dostawie energii są odnawialne 

źródła energii zlokalizowane na terenie miasta. Mogą być to np. panele 

fotowoltaiczne montowane na dachach budynków i łączone w większe sieci. 

Ciekawym zagadnieniem jest również produkcja żywności w mieście, przez wysoko 

zaawansowane technologicznie uprawy lub tradycyjne ogródki. Produkcja na miejscu 

sprzyja również redukcji emisji związanej z transportem i rozwojem miejskiej 

infrastruktury. 

 Rozprzestrzenianiu się chorób może sprzyjać podnoszenie się temperatury 

w miastach oraz gęstość zaludnienia. Niestety, tego typu zagrożeniom nie jesteśmy 

w stanie przeciwdziałać sposobem zagospodarowania przestrzeni (Burchard-

Dziubińska, 2016). 

4.2.3 Dokumenty strategiczne (Daria Sarkowicz) 

Wyzwania dla miast XXI wieku zostały określone w Nowej Karcie Ateńskiej 

w 2003 roku. Jednym z podstawowych zaleceń jest roztropne korzystanie z zasobów, 

szczególnie tych nieodnawialnych – takich jak teren, powietrze i woda. Ważne jest, 

by chronić miasta przed zanieczyszczeniami, tak by mogły zachować swą 

użyteczność. Istotnym aspektem gospodarowania przestrzenią jest wykorzystywanie 

rzek w taki sposób, by łagodzić skutki powodzi. W miastach i wokół nich należy 

powiększać tereny zielone, by mogły one wpływać na czystość powietrza oraz 

regulować temperaturę. Miasto przyszłości ma być miastem spójnym, a 

projektowanie urbanistyczne powinno być kluczowe w procesie odnowy miast. 

Ważnym aspektem w kształtowaniu miasta przyszłości jest odnowa zdegradowanych 
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tkanek miejskich, poczucie bezpieczeństwa społecznego, kształtowanie unikalnego 

charakteru miejsca, wysoki poziom estetyczny i ochrona przyrody. 

Zasady te zostały podkreślone również w Karcie Lipskiej na temat 

zrównoważonych miast europejskich 2007, która wyznacza ścieżkę 

zrównoważonego rozwoju miast. Zaleca ona między innymi: dbałość o wysoką 

jakość przestrzeni publicznych, wysoką kulturę budowania i zachowanie dziedzictwa 

zbudowanego, rozwój komunikacji publicznej oraz efektywność energetyczną, 

promuje miasta zwarte. Czynnikiem niezbędnym do osiągnięcia wyznaczonych celów 

jest planowanie strategiczne, które zapewnia kompleksowe podejście do przestrzeni 

miejskich i integralność struktur zbudowanych, przyrodniczych i wodnych. 

Dokumenty strategiczne, opracowywane zarówno na szczeblu europejskim jak 

i krajowym podkreślają konieczność adaptacji do zmian klimatu. Europejskie ramy 

działania w tym zakresie zostały określone w Białej Księdze. Określa ona 

szczególnie istotne obszary działań, takie jak dbałość o różnorodność biologiczną, 

ekosystemy i wodę oraz obszary przybrzeżne.  

W Polsce zagadnienia te porusza Strategiczny plan adaptacji dla sektorów 

i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 2020 z perspektywą do 2030 wydany 

przez Ministerstwo Środowiska w 2013 roku. Prócz analizy trendów zmian klimatu 

w Polsce oraz opisu ich wpływu na wrażliwe sektory określa cele i kierunki działań 

w procesie adaptacji. Jako kluczowe wyzwanie polityki rozwoju w Polsce określa 

wzrost gospodarczy z zachowaniem i efektywnym wykorzystaniem zasobów 

środowiska oraz adaptacją do zmian klimatu.  

Kierunki działań, dotyczące adaptacji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego 

i dobrego stanu środowiska, wymienione w dokumencie to m.in.: 

 Dostosowanie sektora gospodarki wodnej, czyli jego usprawnienie 

w warunkach nadmiaru jak i niedoboru wody 

 Adaptacja strefy przybrzeżnej, czyli monitoring i zapobieganie degradacji 

linii brzegowej 

 Ochrona różnorodności biologicznej przez utrzymanie obszarów wodno – 

błotnych 
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 Adaptacja gospodarki przestrzennej i budownictwa, poprzez skuteczny 

system planowania przestrzennego, który zapewni właściwe 

i zrównoważone wykorzystanie terenów. 

W kontekście tematyki omawianej w pracy (problematyki zalewania miast), 

ważnym dokumentem na szczeblu europejskim jest tzw. Dyrektywa Powodziowa, 

czyli Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2007 r. W sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. 

Celem dokumentu jest ograniczenie ryzyka powodziowego i zmniejszenie ich 

następstw w Unii Europejskiej. Wskazuje na konieczność opracowania map 

zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, będących niezbędnym 

źródłem informacji i podstawą decyzji planistycznych na terenach zagrożonych. Przy 

projektowaniu należy uwzględniać prawo do wzbierania i wylewania rzek poza ich 

wyznaczone brzegi – określa więc powódź jako zjawisko naturalne i nieuniknione. 

Wysokie ryzyko jej występowania na skutek zmian klimatycznych i zwielokrotnienie 

zjawisk ekstremalnych wskazują na zwiększenie znaczenia szeroko pojętego 

planowania obszarów zurbanizowanych.   

 

4.2.4 Wyzwania dla miast przyszłości (Piotr Rojewski) 

Pierwszym krokiem w zrównoważonym gospodarowaniu przestrzenią miejską jest 

radykalne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w celu łagodzenia skutków 

antropogenicznych zmian klimatu. Ograniczenie suburbanizacji jest możliwe dzięki 

promowaniu idei miasta zwartego za pomocą sprawnego systemu planowania 

przestrzennego. Ograniczy to transportochłonność naszych miast. 

Kolejnym istotnym czynnikiem jest rozwój transportu publicznego, rozwijanie tego 

typu infrastruktury powinno odbywać się kosztem transportu indywidualnego. 

Niemożliwe jest jednak całkowite wyeliminowanie tego drugiego – dlatego równie 

ważny jest rozwój floty samochodów elektrycznych i niskoemisyjnych. 

Naukowcy są zgodni – zmiany już zachodzą i nie jesteśmy w stanie ich 

powstrzymać. Dlatego prócz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z nadzieją na 

złagodzenie skutków katastrofy klimatycznej ważna jest adaptacja miast. Idea miasta 

odpornego – czyli zdolnego do przetrwania, adaptacji i rozwoju bez względu na 
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rodzaj i częstotliwość doświadczanych zagrożeń powinna stać się ideą projektowania 

miast przyszłości. 

„Adaptacyjność oznacza zdolność do przystosowania się do zmian klimatu, 

włączając w to jego zmienność i wielkości ekstremalne, przez powstrzymywanie 

potencjalnych strat, czerpanie korzyści z szans jakie niesie z sobą i radzenie sobie 

z konsekwencjami” (Burchard-Dziubińska, 2016, s.145). 

Koniecznym aspektem do osiągnięcia wymienionych celów jest świadomość 

zagrożeń i racjonalizacja projektowanych rozwiązań. Należy zachować równowagę 

pomiędzy maksymalizacją powierzchni biologicznie czynnej i optymalną strukturą 

miasta zwartego. Poszukiwanie optymalnego rozwiązania jest największym 

wyzwaniem dla miast przyszłości. 

4.2.5 Woda w miastach - wartość i zagrożenie (Daria Sarkowicz) 

Styk miasta i wody jest obszarem konfliktowym – z jednej strony istnieje 

potrzeba użytkowania nabrzeży i ich wysoki potencjał powinien być wykorzystywany; 

z drugiej, rzeki i ulewne opady są źródłem zagrożenia i należy chronić społeczność 

przed brakiem, nadmiarem lub złą jakością wody. 

4.2.5.1 Woda jako czynnik zwiększający atrakcyjność przestrzeni 

Od wieków doliny rzeczne były obszarami najintensywniejszego rozwoju 

osadnictwa. Stanowi ona jeden z najważniejszych historycznie czynników 

miastotwórczych i nadal jest nośnikiem wartości kulturowych oraz stanowi 

o tożsamości miejsca. Woda podnosi jakość przestrzeni publicznej przez 

zwiększenie jej atrakcyjności wizualnej i poprawiając lokalny mikroklimat. Jest mocną 

stroną miasta, jej właściwe zagospodarowanie może przynieść mu szereg korzyści. 

Po pierwsze, możemy rozważyć zyski społeczne. Woda posiada potencjał do 

zwiększania estetyki miasta. Przestrzenie publiczne położone nad wodą są 

atrakcyjne dla użytkowników, ich staranne zagospodarowanie umożliwia 

zróżnicowanie krajobrazu oraz poprawia jakość brzegu rzeki. Woda stanowi również 

przedpole ekspozycji urbanistycznej i pozwala uczytelnić układ przestrzenny miasta. 

Może być wykorzystywana do podnoszenia prestiżu miejsca, świadczy o jego 

unikatowości i stanowi element tożsamości mieszkańców. Dobrze wykorzystana 
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zwiększa atrakcyjność turystyczną okolicy, co jest w stanie przynieść wymierne 

korzyści ekonomiczne. Sprzyja rekreacji i integracji mieszkańców. 

Kolejną grupą korzyści są pozytywne aspekty ekohydrologiczne wody. Rzeki 

poprawiają dostępność zasobów wodnych miasta, co stanowi swego rodzaju 

zabezpieczenie na wypadek okresów suszy, które zgodnie z przewidywaniami, będą 

występować coraz częściej. Poprawia mikroklimat miasta i obniża lokalną 

temperaturę w swoim otoczeniu, co niweluje efekt miejskiej wyspy ciepła.  Zbiorniki 

wody powierzchniowej zapewniają lepsze warunki wegetacyjne zieleni miejskiej. 

Woda generuje również zyski gospodarcze. Powoduje wzrost wartości 

nieruchomości, woda i zieleń to najbardziej pożądane sąsiedztwo miejsca 

zamieszkania. Dobrze zagospodarowane strefy nabrzeżne są bogate 

w użytkowników, dzięki czemu powodują wzrost poziomu i różnorodności usług 

i zwiększają liczbę miejsc pracy (Januchta-Szostak, 2012). 

4.2.5.2 Przyczyny powodzi 

Na skutek zmian klimatycznych woda przestała być tylko atrakcją. Coraz częściej 

mówi się o zagrożeniach dla siedlisk ludzkich z nią związanych. Przyczyną tego 

stanu rzeczy jest zwiększenie częstotliwości występowania anomalii pogodowych, 

ale też wzrost liczby ludności i intensywne zagospodarowywanie przestrzeni 

nabrzeża. Budowanie na ternach zalewowych i uszczelnianie gruntów ogranicza ich 

zdolność retencyjną (Januchta-Szostak, 2011, s.69). 

Zagrożenia wodne, związane z jej nadmiarem, możemy podzielić na wewnętrzne, 

czyli tzw. powodzie miejskie spowodowane obfitymi opadami, których natężenie 

przekracza pojemność miejskich systemów kanalizacyjnych oraz powodzie 

zewnętrzne - związane z bliskością wód powierzchniowych (rzek i mórz) (Janucha-

Szostak, 2019). 

Powodzie wewnętrzne, czy inaczej - lokalne, są spowodowane nawalnymi 

opadami deszczu i wzrostem powierzchni nieprzepuszczalnych. Powstają one na 

skutek uszczelniania gruntów na terenach zurbanizowanych i ich bezpośrednią 

przyczyną jest duży spływ powierzchniowy. Często mają charakter nagły – są to tzw. 

flash flood, a ich cechą jest duża objętość wody. Zjawisko to jest stosunkowo nowe, 

ale możemy spodziewać się coraz częstszego jego występowania, szczególnie 

w dużych, gęsto zabudowanych miastach. 
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Drugi rodzaj powodzi to powodzie zewnętrzne,  powodowane przez rzeki lub 

morza. Przyczynami wezbrań rzecznych są: zwiększenie zasilania rzek przez wody 

opadowe lub roztopowe, tworzenie się zatorów lodowych utrudniających spływ wody 

w korycie, utrudnienia spływu wody w rzekach przymorskich spowodowanych 

wiatrami sztormowymi wiejącymi w kierunku ujścia rzeki czy wlewy wód morskich do 

ujścia rzeki. (Romanowicz, 2014). W związku z podnoszeniem się średnich 

temperatur na Ziemi i zmniejszeniu opadów śniegu w Polsce możemy spodziewać 

się zmniejszenia prawdopodobieństwa zalewania związanego z roztopami. 

Niewykluczone jest jednak przechodzenie serii powodzi spowodowanych nawalnymi 

falami opadów, powtarzającymi się co kilka tygodni (powódź taka miała miejsce 

w 2010 roku), sztormami powodującymi cofanie się wód morskich w kierunku lądu 

i wlewami wód morskich do ujścia rzek, na skutek podnoszenia się ich poziomu. 

Prócz naturalnych wezbrań rzecznych możemy wyróżnić również takie 

o pochodzeniu antropogenicznym. Zagrożenie powodziami rzecznymi wzrasta na 

skutek działalności człowieka w zakresie regulacji rzek – zawężanie biegu, likwidacja 

zakoli i rozlewisk. Kiedy długość koryta rzeki ulega skróceniu wzrasta prędkość wody 

i potencjalna fala powodziowa przechodzi szybciej (Kowalczak, 2007). Może to 

powodować skrócenie czasu na przygotowania do jej przyjęcia w dolnych odcinkach 

biegu rzeki i intensyfikowanie szkód. 

4.2.5.3 Zagrożenia związane z powodziami 

Powodzie są zjawiskiem niszczącym. Stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia 

mieszkańców miast bezpośrednio jak i pośrednio, przyczyniając się do zagrożenia 

wystąpienia chorób pochodzenia wodnego i stanowiąc zagrożenia dla stanu 

technicznego i sanitarnego budynków. Dodatkowo powodują straty ekonomiczne na 

skutek dewastacji dróg, domów i infrastruktury technicznej. Powódź powoduje 

zanieczyszczenie powierzchni miasta i ujęć wody pitnej. Cierpi również fauna i flora 

miejska. 

 

4.3 Kreowanie struktur urbanistycznych na styku z wodą (Daria Sarkowicz) 

4.3.1 Strategie powodziowe – narzędzie niezbędne w procesie adaptacji 

Należy pamiętać, że zgodnie z Dyrektywą Powodziową zjawiska powodzi są 

naturalne i nieuniknione. Zmiany klimatyczne potencjalnie mogą powodować ich 
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rzadsze występowanie, ale bardziej nagły charakter. Świadomość zagrożenia 

pozwala na opracowanie strategii powodziowych, które umożliwią projektantom 

proponowanie rozwiązań wspomagających miejską odporność.   

Działania mające chronić miasta przed powodzią powinny być podejmowane 

przed jej wystąpieniem i mieć charakter prewencyjny. Ważne jest zarówno 

odpowiedzialne planowanie przestrzenne, kształtowanie efektywnego prawa jak 

i narzędzia umożliwiające jego egzekwowanie. Istotnym aspektem jest również 

system ostrzegania i prognoz. Absolutna ochrona przed powodzią nie istnieje – 

możemy tylko strzec miasta przed zagrożeniem o przyjętym natężeniu.  

Przed przystąpieniem do projektowania na terenach leżących w sąsiedztwie wody 

należy zapoznać się z mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego. Przedstawiają 

one obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi tj.: 

 na których prawdopodobieństwo wystąpienia wezbrania jest niskie i wynosi co 

najmniej raz na 500 lat lub woda historyczna 

 na których prawdopodobieństwo wystąpienia wezbrania jest średnie i wynosi 

raz na 100 lat 

 na których prawdopodobieństwo wystąpienia wezbrania jest wysokie i wynosi 

raz na 10 lat (Kowalczak, 2011). 

Mapy zagrożenia powodziowego zawierają również głębokość, prędkość i kierunek 

przepływu wody (dla miast wojewódzkich i miast na prawach powiatu o liczbie 

mieszkańców powyżej 100 tys.). Ich uzupełnieniem są mapy ryzyka powodziowego, 

które określają potencjalny zakres strat i obiekty narażone na zalanie. 

Dostęp do nich jest darmowy i powszechny. Mapy w wersji kartograficznej 

w formacie pdf dostępne są na Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej, pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl oraz na https://mapy.geoportal.gov.pl. 

Świadomość zagrożenia jest niezbędna na drodze wyboru strategii odpowiedniej dla 

danej lokalizacji. 

Strategie podejmowane w ramach ochrony przed powodzią można podzielić 

na cztery zasadnicze kategorie: 

 odgrodzenie ludzi od wody (stosowanie wałów przeciwpowodziowych) 

 odsunięcie ludzi od wody (zakaz zabudowy terenów zalewowych) 
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 koegzystencja z wodą  

 działania prewencyjne w całej zlewni (Janucha-Szostak, 2019, s.128). 

Odgrodzenie ludzi od wody, przy zastosowaniu wałów przeciwpowodziowych, 

tam i zapór jest działaniem przestarzałym i obecnie rzadko stosowanym. Ignoruje 

wartość wody w przestrzeni miejskiej i nie wykorzystuje jej potencjału. Stosuje się je 

tylko w przypadku już zagospodarowanych terenów zalewowych, kiedy ich ochrona 

w ten sposób jest niezbędna. 

Odsunięcie ludzi od wody oparte na zakazie zabudowy jest kosztowne – tereny 

prywatne miasto powinno wykupić lub zrekompensować straty ich właścicielom. 

W praktyce jest to trudne do wykonania zadanie i ponownie ignoruje wartość terenów 

nadwodnych, o dużym potencjale miastotwórczym. 

Strategią najkorzystniejszą z punktu widzenia ekonomii i doktryny projektowej 

powinno być trzecie rozwiązanie, a więc koegzystencja z wodą. Polega ono na 

zwracaniu rzekom terenów zalewowych bez rezygnacji z ich użytkowania. Wymaga 

akceptacji ograniczeń wynikających z występowania powodzi i dostosowania do nich 

budynków pod kątem funkcjonalnym i konstrukcyjnym. Ważny jest również wpływ 

zabudowy na przepływ wód – w takim przypadku konieczne jest wykonanie 

szczegółowych analiz środowiskowych. 

Nasilanie się zmian klimatycznych wymaga również działań prewencyjnych na 

terenie całej zlewni.  

Życie z wodą jest możliwe, ale wymaga akceptacji związanych z nim ograniczeń. 

Powódź jest nieunikniona, dlatego oddanie wodzie naturalnych terenów zalewowych 

i zwiększanie retencji naturalnej wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem. Świadome 

projektowanie architektury poza nimi lub z zastosowaniem odpowiednich rozwiązań 

funkcjonalnych i konstrukcyjnych umożliwia stworzenie przestrzeni odpornej na 

zalewanie. 

4.3.2 Aspekt urbanistyczno - planistyczny 

4.3.2.1 Zasady zrównoważonego gospodarowania wodą deszczową 

Miasta wyczerpują możliwość odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji 

deszczowej. Ich przepustowość jest ograniczona i już dziś często nie radzi sobie 

z przyjęciem nawalnych opadów. Powiększające się tereny zurbanizowane 
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i pokrywane nawierzchniami nieprzesiąkliwymi coraz większych połaci ziemi nie 

poprawia tej sytuacji. 

Stosowanie specjalnych rozwiązań technologicznych do zagospodarowywania wód 

opadowych nie zawsze jest konieczne, często wystarczy powrót do natury. Można 

wymienić pięć głównych zasad gospodarowania wodą w sposób zrównoważony: 

 Rozprowadź wodę w krajobrazie 

 Pozwól wodzie przepływać przez krajobraz 

 Upewnij się, że projekt wygląda i funkcjonuje dobrze 

 Rozwiązanie nie może być zbyt drogie 

 Bądź świadomy (Liptan, 2017, s.22). 

Po pierwsze – rozprowadź wodę w krajobrazie. Nie powinniśmy ignorować 

pozytywnego wpływu ziemi i roślin na organicznie spływu powierzchniowego. Metody 

na gospodarowanie wodami opadowymi znane od dawna dziś przeżywają swój 

renesans. Przepełnione systemy kanalizacji deszczowej wymuszają na projektantach 

powrót do korzeni. Rozwiązania tego typu mają więcej zalet – poprawiają estetykę 

i mikroklimat miasta. 

Pozwól wodzie płynąć powierzchnią gruntu dzięki ukształtowaniu terenu 

w odpowiedni sposób. Odprowadzenie wody do kanalizacji powinno być 

ostatecznością. Utrzymywanie wody na powierzchni gruntu sprzyja jej oczyszczaniu 

przed odprowadzeniem do cieków, zwiększa pojemność retencyjną terenu i infiltrację 

do gruntu. Odpowiedzialne zagospodarowanie terenu przynosi skutki ekonomiczne, 

redukując wydatki na przebudowę infrastruktury podziemnej. 

System który dobrze funkcjonuje nie musi być drogi ani nieatrakcyjny. Zielona 

infrastruktura może i powinna wyglądać dobrze. Sukcesem projektowym jest 

stworzenie funkcjonalnej, efektywnej ekonomicznie i pięknej przestrzeni miejskiej. 

Zielona infrastruktura jest zazwyczaj tańsza w eksploatacji i utrzymaniu od szarej. 

Najważniejsze to być świadomym. Poznanie zagrożeń i możliwości adaptacji jest 

kwestią kluczową. Każdy udany i atrakcyjny projekt przyczynia się do 

zainteresowania kolejnych projektantów.  
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4.3.2.2 Systemy zrównoważonego gospodarowania wodą deszczową 

Istnieje szereg rozwiązań, które można wykorzystać do zagospodarowania wody 

deszczowej zamiast jej tradycyjnego odprowadzania do kanalizacji. Zrównoważone 

gospodarowanie nią polega na umożliwieniu infiltracji do gruntu lub jej retencji oraz 

oczyszczaniu spływów w miejscu wystąpienia opadu (Wojciechowska i in., 2016). 

Dodatkową zaletą tych rozwiązań jest przeciwdziałanie miejskiej wyspie ciepła oraz 

potencjał w podnoszeniu jakości przestrzeni publicznych.  

Klasyfikacja urządzeń do gospodarowania wodą, według Wojciechowskiej (2015) 

zależy od obecności lub braku zbiornika retencyjnego i jego lokalizacji. Wygląda on 

następująco: 

 Urządzenia do infiltracji bez retencji 

 Infiltracja z retencją podziemną 

 Infiltracja z retencją powierzchniową 

 Retencja bez infiltracji 

Szczegółowy podział został przedstawiony na rysunku 2.  

 

Rysunek 2 Zrównoważone systemy gospodarowania wodą opadową  

opracowanie własne na podstawie: Wojciechowska, 2015, s. 37 

 

Z punktu widzenia projektanta przestrzeni miejskiej najciekawsze są systemy 

bioretencyjne czyli powierzchnie chłonne i retencyjne z zastosowaniem roślinności 

(Bogacz i in. 2013). Przynoszą one miastu szereg dodatkowych korzyści. 

Obsadzenie roślinnością zbiorników na wodę deszczową poprawia mikroklimat 

otoczenia i pozytywnie wpływa na jakość przestrzeni publicznych. 
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Muldy chłonne 

Elementy liniowe wykonane jako zgłębienie o przekroju poprzecznym w kształcie 

półkola  i niewielkim spadku zbocza. Mogą być wykonane jako powierzchnie 

trawiaste, żwirowe lub pokryte powierzchnią ażurową. Stosowane wzdłuż chodników 

jako pasy buforowe i zintegrowane z zielenią zapobiegającą erozjii stanowią 

atrakcyjny element przestrzeni publicznej. Warto pamiętać, że aby pasy buforowe 

tego typu mogły działać muszą być usytuowane poniżej odpowiednio 

wyprofilowanego chodnika. W dnie najczęściej znajduje się rura drenarska 

wspomagająca infiltrację i kontrolująca odpływ na wypadek przepełnienia (Bogacz 

i in., 2013). 

 

Rysunek 3 muldy chłonne, przykładowe rozwiązanie 
opracowanie własne na podstawie: Perini, 2017, s.55 

Niecki infiltracyjne 

To porośnięte roślinnością obniżenia terenu. Cechuje je małe nachylenie oraz 

przepuszczalne gleby, stosowane warstwowo. Ma wysoką skuteczność usuwania 

zanieczyszczeń. Często stosowane jako urządzenia pośrednie przed innymi 

elementami zielonej i błękitnej infrastruktury. Pożądanym elementem niecek są progi 

piętrzące spowalniające odpływ wody. Stosowane są w różnych lokalizacjach, 

zarówno na terenach otwartych jak i w warunkach miejskich (Wagner, 2014). 

Zbiorniki infiltracyjne 
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Podobne do niecek zbiorniki, ale od nich większe i odwadniające większe 

powierzchnie (powyżej 1 ha), które napełniają się wodą po opadach deszczu. Pod 

ich powierzchnią znajduje się warstwa gruntu (np. torf) obsiana roślinnością 

trawiastą. Mogą stanowić element krajobrazowy, jeżeli pozwala na to jakość 

odprowadzanych wód. Dobra skuteczność oczyszczania drobnych osadów 

i składników biologicznych dzięki obsadzeniu dna i brzegów zielenią. Ze względu na 

bezpośrednią infiltrację do gruntu nie są odpowiednie do stosowania w obszarach 

silnie zanieczyszczonych np. przemysłowych (Perini, 2017). 

 

Rysunek 4 zbiorniki infiltracyjne, przykładowe rozwiązanie 
opracowanie własne na podstawie: Perini, 2017, s.56 

Ogrody deszczowe 

Mają formę zagłębień terenowych o niewielkiej głębokości, obsadzonych 

zazwyczaj rodzimymi gatunkami drzew i wysokich traw o głębokim zakorzenieniu. 

Gatunki powinny być odporne na zmiany wilgotności.  Pełnią funkcję tymczasowych 

zbiorników i wspomagają retencję spływu powierzchniowego. Usuwają 

zanieczyszczenia z wody opadowej dzięki wypełnieniu warstwą przepuszczalnego 

gruntu lub żwiru pełniącego funkcję kumulacyjną. Wypełnienie jednorodnym gruntem 

odróżnia je od rozwiązań wielowarstwowych stosowanych w przypadku niecek 

filtracyjnych. Odwadniają stosunkowo niewielkie tereny, a dzięki zdolnościom 

oczyszczającym nadają się do odwadniania zarówno terenów mieszkalnych jak 

i przemysłowych. Odpowiednie dla terenów o nachyleniu poniżej 20 % (Perini, 2017). 
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Rysunek 5 ogrody deszczowe, przykładowe rozwiązanie  
opracowanie własne na podstawie: Perini, 2017, s.57 

Dachy i ściany zielone 

Rozwiązanie wypisujące się w strategię odtwarzania cyklu wody w mieście to 

również zielone dachy i ściany. Zależnie od konstrukcji i wielkości opadu zielone 

dachy mogą zatrzymać nawet całość spadającego deszczu. Dodatkowo rozwiązania 

te termoizolują budynki, a zielone połacie można wykorzystać jako przestrzeń 

wspólna dla mieszkańców (Wagner, 2014). 

4.3.2.3 Zagospodarowanie dolin rzecznych 

Wysoka porowatość terenu jest elementem kluczowym w kontekście styku miasta 

z wodą o zmiennym poziomie. W dobie zmian klimatu jednoznacznie wytyczona 

granica pomiędzy wodą a lądem nie jest w stanie przejąć siły żywiołu. Elementami 

odpornej przestrzeni nadwodnej mogą być rozlewiska i zbiorniki retencyjne w formie 

sztucznych jezior. Interesujące są rozwiązania będące połączeniem zamieszkiwania 

i przestrzeni publicznych na terenach zalewowych (Nyka, 2013, s.141). 

Istotna jest zmiana nastawienia – woda nie jest wrogiem, wymaga jedynie 

świadomości projektowej i stosowania odpowiednich do lokalizacji rozwiązań. 

Informacje zawarte w mapach zagrożeń i ryzyka powodziowego mogą być 

wykorzystywane zarówno do zakazu zabudowy jak i jej ograniczania. Kluczem do 

sukcesu jest strefowanie obszaru projektowego. 
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Rysunek 6 Zagospodarowanie doliny rzecznej zgodnie z dyrektywą powodziową UE. 
Źródło: Januchta-Szostak, 2014, s. 37 

 

Strefowane funkcjonalne dolin nadrzecznych 

W oparciu o mapy zagrożeń i ryzyka powodziowego można określić szczegółowe 

wytyczne dla projektantów dotyczące:  

 funkcji zabudowy  

 zagospodarowania terenu 

 gospodarowania wodami powierzchniowymi i opadowymi 

 dostępności terenów 

 komunikacji i transportu 

 wykorzystania lokalnych zasobów naturalnych (energii i wody) 

 preferowanych rodzajów konstrukcji budynków (Januchta-Szostak, 2014). 

Klasyfikacja stref powodziowych, opracowana przez Europejską Agencję 

Środowiskową różnią się od tych dostępnych na polskich mapach zagrożeń 

powodziowych: 

 Strefa zalewowa 1 (niskie prawdopodobieństwo) to obszary 

o prawdopodobieństwie powodzi niższym niż raz na 1000 lat (0,1%) 
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 Strefa zalewowa 2 (średnie prawdopodobieństwo) to obszary 

o prawdopodobieństwie powodzi wyższym niż raz na 1000 lat (0,1%) i niższym 

niż raz na 100 lat (1%) – w tej strefie mieści się krajowa niskiego 

prawdopodobieństwa, raz na 500 lat (0,02%) 

 Strefa zalewowa 3a (wysokie prawdopodobieństwo) to obszary 

o prawdopodobieństwie powodzi większym niż raz na 100 lat (1%) – granicą 

jest krajowa strefa średniego prawdopodobieństwa 

 Strefa zalewowa 3b (funkcjonalne strefy zalewowe) to zwykle obszary 

o prawdopodobieństwie zalewania większym niż raz na 20 lat (5%) – w Polsce 

podaje się wysokie prawdopodobieństwo jako raz na 10 lat (10%) 

Różnica ta utrudnia bezpośrednie przełożenie dokumentów europejskich na 

warunki krajowe w oparciu o mapy zagrożenia powodziowego. Dla zachowania 

zgodności z źródłem informacji w dalszej części opracowania strefy zagrożeń 

rozumie się jako te według klasyfikacji europejskiej. 

Klasyfikacja funkcji według wrażliwości na szkody powodziowe została określana 

w dokumencie Planning Policy Statement 25 i przedstawia się następująco (według 

opracowania Januchta-Szostak, 2014): 

 Funkcje bardzo wrażliwe, niezbędne w czasie powodzi, czyli usługi 

strategiczne dla bezpieczeństwa, powinny być lokowane w strefie 1, 

w wyjątkowych sytuacjach w strefie 2  

Są to m. in. drogi ewakuacji, elektrownie, stacje uzdatniania wody, ale też 

komisariaty policji o znaczeniu strategicznym, stacje pogotowia ratunkowego, 

główne szpitale 

 Funkcje wrażliwe, takie jak zabudowa mieszkaniowa, powinny być 

lokalizowane w strefie 1 lub 2, wyjątkowo w strefie 3 

 Funkcje mniej wrażliwe, budynki biurowe, handlowe, administracyjne mogą 

być lokalizowane w strefie 1, 2 i 3a 

 Funkcje związane z wodą, takie jak porty i przystanie oraz tereny rekreacyjne 

mogą być lokalizowane w strefie bezpośredniego zagrożenia zalaniem, czyli 3b 
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Rysunek 7 Opracowanie własne na podstawie: Janucha – Szostak, 2014 

Parki buforowe – zachowanie i odtwarzanie ekosystemów wodnych 

Systemy parków nadrzecznych powinny mieć charakter ciągły i służyć 

zwiększaniu pojemności retencyjnej rzek, przez odtwarzanie rozlewisk i mokradeł. 

Kluczowym elementem tej strategii jest kształtowanie stref buforowych w miastach, 

które umożliwiają oczyszczanie spływów powierzchniowych z obszarów 

zurbanizowanych i ekspansję rzeki w okresach wezbrań bez powodowania strat 

(Januchta-Szostak, 2014). 

Funkcje ekologiczne parki te łączą z atrakcyjnym miejscem rekreacji dla 

mieszkańców miasta. Są szczególnie istotne na obszarze strefy 3b – funkcjonalnej 

strefy zalewowej, czyli miejscu styku miasta z naturą. Zabudowa lokalizowana w tej 

strefie powinna być przemyślana pod kątem zaburzania przepływu wód opadowych 

oraz posiadać rozwiązania konstrukcyjne uodparniające ją na zalanie. 

Strefa buforowa parków nadrzecznych daje szereg korzyści. Prócz walorów 

ekologicznych rozwiązanie to pozwala uniknąć wysokich kosztów zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych strefy zabudowanej oraz chroni zlewnię przed skutkami 

urbanizacji. Rozwiązanie to jest więc korzystne dla obu stron – miasta i natury. 

Ważnym elementem pasów buforowych są drzewa. Zwiększają one zdolność do 

gromadzenia wód opadowych i infiltracji stref nabrzeżnych, umacniają koryto cieku 

chroniąc je przed erozją i zapobiegają nadmiernemu ogrzewaniu wód dzięki 

zacienieniu (Januchta-Szostak, 2011). Warto również zwrócić uwagę na korzyści 

estetyczne i społeczne drzew. Zalesiony krajobraz jest postrzegany jako piękny, 

zwiększa odczucie komfortu w miastach i stanowi o tożsamości przestrzeni. 
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W skład parków buforowych, jako element oczyszczający wodę deszczową, mogą 

wchodzić systemy zrównoważonego gospodarowania wodą opadową: suche 

zbiorniki ze stałym przepływem i oczyszczalnie hydrofitowe. 

Suche zbiorniki ze stałym przepływem 

 Są odmianą suchego zbiornika, czyli takiego który wypełnia się wodą tylko w okresie 

gwałtownych opadów. Zbiornik suchy ze stałym przepływem składa się z górnego 

poziomu, zatapianego na skutek intensywnego deszczu oraz koryta, w którym przez 

cały czas znajduje się 

woda. Posiada wysoką 

wydajność usuwania 

zawiesin i metali 

ciężkich (Wagner, 2014). 

 

Rysunek 8systemy hydrofitowe, 
przykład rozwiązania  
opracowanie własne na podstawie: 
Perini, 2017, s.59 

 

Oczyszczalnie hydrofitowe 

To konstrukcje wykorzystujące hydrofity (pałka szerokolistna, pałka miniaturowa, 

tartak zwyczajny, kosaciec żółty, oczeret jeziorny, trzcina pospolita) do oczyszczania 

wód deszczowych przed ich odpływem do ekosystemów wodnych. Umożliwiają 

gromadzenie wody i oczyszczają opad przed oddaniem go do rzeki, stosowane są 

w jej bezpośrednim sąsiedztwie (Wagner, 2014). 

Renaturyzacja 

Jedną z metod odtworzenia ekologicznego potencjału dolin rzecznych jest 

renaturyzacja, czyli przywrócenie im utraconej naturalności. Działania początkowe 

dążące do renaturyzacji to różnego rodzaju roboty hydrotechniczne mogące 

obejmować np. nadanie korytu serpentynowatej trasy, zapoczątkowanie pogłębień 

i płycizn, nachylenie urozmaiconych skarp oraz wprowadzanie roślinności w wodę, 

na brzegi i obszary przybrzeżne (Żelazo i in., 2014, s.149). Przekształcenia te mogą 
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dotyczyć przebudowy antropogenicznego profilu brzegu umocnionego i  obejmować 

usunięcie wzmocnienia oraz zmniejszenie nachylenia skarpy. 

 Ważnym elementem strefy brzegowej i terenu zalewowego jest roślinność 

wysoka. W Polsce, w pobliżu brzegów rzek nizinnych, występują trzy typy 

siedliskowe lasu: las łęgowy, ols typowy i ols jesionowy. Obszary okresowo zalewane 

porastają lasy łęgowe, w których dominującymi gatunkami jest dąb i jesion. Gatunki 

domieszkowe to  wiąz, olsza, topola, brzoza, lipa, klon jawor. Gatunki podszytowe to 

m. in.: bez czarny, trzmielina, głóg. Olsy zajmują tereny bagienne, z płytką wodą 

gruntową. Najczęściej występujące gatunki to olsza czarna i jesion. Gatunkami 

podszytowymi są: leszczyna, kruszyna, bez czarny, porzeczka czarna (Żelazko i in. 

2014, s. 119). 

4.4 Studium przypadków urbanistycznych (Daria Sarkowicz) 

4.4.1 The Liupanshui Minghu Wetland Park – nowe założenie na obrzeżach 

Liupanshui jest miastem położonym w południowej części Chin, nad rzeką 

Schuicheng. Historycznie, w porze deszczowej, było otoczone wodą i nazywane 

Miastem – liściem lotosu. Industrializacja miasta rozpoczęła się w 1966 roku, kiedy 

utworzono w nim Centralę Budownictwa Przemysłowego. Rzeka  została 

wyprostowana, a jej brzegi umocnione w latach 1975-1980 i od tamtej pory ulegała 

degradacji. 

Sytuacja problemowa 

Na skutek zanieczyszczenia cieku i utraty jego atrakcyjności, władze miasta 

postanowiły opracować strategię, której celem jest poprawa stanu środowiska 

naturalnego. Jako główne obszary problemowe interwencji, określono: 

 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych: na skutek rozwoju przemysłu 

ciężkiego miasto zostało zdominowane przez węgiel, stal i beton. Źródłem 

zanieczyszczenia są kominy i chemikalia spływające wraz z opadami do rzeki. 

 Powodzie rzeczne i miejskie: miasto zlokalizowane jest w dolinie co zagraża mu 

w porze deszczowej, a dodatkowo jest zlokalizowane na gruntach wapiennych 

ograniczających infiltrację 

 Rewitalizacja „matki rzeki”: kanalizacja rzeki w latach 70 postrzegana była jako 

rozwiązanie problemu zalewania, a tak naprawdę spowodowała jego nasilenie 

w dolnych jej odcinkach 
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 Stworzenie przestrzeni publicznych: ilość przestrzeni zielonych i publicznych 

jest niewystarczająca biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców. System wodny 

jest szansą, zaprzepaszczoną przez wysypiska śmieci i degradację okolicy 

nadrzecznej (Kongjian Yu, 2014, s. 22). 

 

Zdj. 1 Porównanie wyglądu rzeki przed i po  
żródło: https://www.archdaily.com/590066/minghu-wetland-park-turenscape/54bf2150e58ece1abf0001d1-detail?next_project=no 

 

Strategia działania 

Głównym założeniem opracowanej strategii działania jest spowolnienie spływu 

powierzchniowego i stworzenie zielonej infrastruktury, która umożliwi zatrzymywanie 

i oczyszczenie wody opadowej. Woda ma stać się kluczowym elementem 

w odtwarzaniu utraconego ekosystemu i poprawiać jakość zamieszkiwania 

w mieście. 

Odtworzenie naturalnego ekosystemu musi odbywać się w skali całego cieku. 

Projekt zakłada przekształcenie stawów rybnych i nisko położonych obszarów 

w zrenaturyzowane tereny zalewowe o różnorodnych możliwościach oczyszczania 

wody. To rozwiązanie pomaga kontrolować powodzie rzeczne. Kolejnym krokiem 

przekształceń jest usunięcie betonowych umocnień brzegów na całej długości rzeki. 

Konieczna jest realizacja ciągów pieszych i rowerowych poprawiających dostępność 

terenów nadwodnych. Ostatnie, ale równie ważne co pozostałe – projekt zakłada 
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połączenie zagospodarowania waterfrontów i odnowę rzeki. To kompleksowe 

podejście ma szansę ożywić miejską przestrzeń (Kongjian Yu, 2014, s. 23). 

 

Zdj. 2 Widok na zrenaturyzowaną rzekę 
https://www.archdaily.com/590066/minghu-wetland-park-turenscape/54bf2052e58eceef700001c6-14_90t0777_adjust-jpg  

 

Realizacja strategii 

The Liupanshui Minghu 

Wetland to park autorstwa biura 

Turenscape obejmujący 90 

hektarów przestrzeni nadwodnej, 

będący częścią omówionej 

wcześniej strategii. Został 

zaprojektowany na terenie silnie 

zdegradowanym 

i zanieczyszczonym. Jako 

pokazowy projekt zostały 

zastosowane w nim wszystkie 

dostępne taktyki odbudowujące 

bioróżnorodność i środowisko 

naturalne, wspomagające 

retencję powierzchniową oraz 

kreujące wysokiej jakości 

przestrzeń publiczną. 

Rysunek 9 źródło: https://www.archdaily.com/590066/minghu-wetland-park-

turenscape/54bf2143e58eceef700001c9-site-plan 
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Podjęto następujące działania: 

 Usunięto betonowe umocnienia w celu stworzenia dwóch stref ekologicznych. 

Jedna zawiera lokalną roślinność terenów zalewowych, druga rosnąca 

w korycie rzeki. Wzdłuż brzegu zaprojektowano tarasy napowietrzające, które 

wzbogacają wodę w składniki odżywcze. 

 Tarasowe tereny podmokłe i stawy retencyjne zostały zaprojektowane w celu 

redukcji szczytowego przepływu wody. Tarasy zostały zainspirowane lokalnymi 

uprawami, gdzie zatrzymują wodą i tworzą z nich pola uprawne. Ich formy 

i usytuowanie zostało zaprojektowane w oparciu o analizy przepływu wody. 

Spowolniają one przepływ wody i przyspieszają usuwanie z niej osadów za 

pomocą roślinności. 

 Ciągi piesze i rowerowe zostały umiejscowione nad terenami zielonymi w formie 

wijącej się drogi pomiędzy naturą. Wzdłuż niej zostały przewidziane platformy 

odpoczynku z różnorodnymi siedziskami, pawilonami i punktami widokowymi. 

Zaprojektowany został również ikoniczny element całego założenia – tęczowy 

most, łączący trzy punkty po obu stronach rzeki  

 Ważnym elementem składowym całości jest planowane muzeum sztuki, nowe 

pawilony usługowe i architektura mieszkaniowa zlokalizowane nieopodal 

zrenaturyzowanej rzeki (Kongjian Yu, 2014, s. 27). 

Działania te pozwoliły stworzyć bioróżnorodny, odporny na zalewanie 

i atrakcyjny dla ludzi waterfront. Przestrzeń ta szybko stała się ikoną miasta i jest 

tłumnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów.  

 

4.4.2 The ZAC Seine Gare Vitry – kompleksowe zarządzanie ryzkiem powodzi 

Projekt europejski, autorstwa Baca Architects, dotyczący kompleksowego 

myślenia o mieście na styku z wodą. Łączy w sobie świadome podejście do 

problemu powodzi rzecznych oraz intensywną zabudowę wielkomiejską. Przewiduje 

realizację ponad 600 tys. m2 nowej powierzchni użytkowej (również mieszkalnej), na 

terenie, którego ponad połowa jest zagrożona zalaniem. 
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Sytuacja problemowa 

Do głównych wyzwań, związanych z realizacją projektu na tym terenie należą: 

 zagrożenie powodzią rzeczną raz na 50 lat, w sytuacjach ekstremalnych woda 

może osiągnąć poziom nawet 3 m (raz na 100 lat); dodatkowo teren jest 

zagrożony wpływem zmian klimatycznych na globalny poziom wód 

 bliskość istniejącej i projektowanej, wielofunkcyjnej tkanki miejskiej 

 wysoka intensywność zabudowy przewidziana w planach miejskich 

 istniejący użytkownicy z różnymi czasami trwania umów o dzierżawę; 

konieczność stopniowych przekształceń 

 zanieczyszczenie gruntu związane z realizacją na terenach poprzemysłowych. 

Francuska polityka przeciwpowodziowa wymaga podniesienia poziomu parteru 

w nowych budynkach realizowanych na ternach zagrożonych powodzią, chyba że 

znajdują się one w istniejących strefach mieszkaniowych. Dodatkowo, przepisy 

wymagały zachowania lub odbudowy 50% przemysłu znajdującego się na tym 

terenie. Oznaczało to konieczność projektowana w sposób ograniczający jego 

negatywny wpływ na usługi i zabudowę mieszkaniową (Barker, 2016, s.236). 

 

Rysunek 10 The ZAC Seine Gare Vitry, Masterplan  
źródło: http://www.germeetjam.com/zac-seine-gare-vitry-sur-seine-463 

Strategia działania 

Koncepcja odpowiada na wszystkie wyzwania związane z kształtowaniem 

struktur miejskich na tym terenie: ryzyko powodzi, zanieczyszczenie gruntu oraz 
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konieczność realizacji w kilku etapach. Traktuje zieleń i wodę jako serce założenia, 

rezygnując przy tym z przestarzałych form zabezpieczeń przeciwpowodziowych. 

Zarządzanie ryzykiem katastrofy stało się narzędziem do stworzenia nowoczesnej, 

wielofunkcyjnej dzielnicy. 

Strategia zarządzania powodzią została oparta o świadome planowanie 

i odporną konstrukcję budynków. Podejście to wymagało zrozumienia topografii 

terenu oraz ryzyka zalania w każdym miejscu planu. W celu stworzenia atrakcyjnej 

dzielnicy zdecydowano się na połączenie wysoko intensywnej zabudowy 

o zróżnicowanych funkcjach z terenami rekreacyjnymi, przestrzenią na odnawialne 

źródła energii, wysokiej jakości przestrzenią publiczną, dostępną komunikacją oraz 

zrównoważonymi systemami gospodarowania wodą deszczową. Zastosowanie 

rozwiązania dwukrotnie zwiększyły pojemność retencyjną terenu (Barker, 2016, 

s.238). 

Obszar projektu został podzielony na strefy – przestrzeń rekreacyjna i park 

wodny nad brzegiem Sekwany, obszar wielofunkcyjny ze szkołą średnią i szkołą 

podstawową (w których znajdują się bezpieczne schronienia na wypadek powodzi), 

obszar zabudowy biurowej i przemysłowej oraz strefę mieszkaniową. Poszczególne 

obszary funkcjonalne mieszają się i umożliwiają stworzenie nowej, pełnej życia 

dzielnicy. 

Realizacja strategii 

Planowanie zostało oparte o stopień zagrożenia powodzią oraz wrażliwość na 

zalanie poszczególnych funkcji. Dodatkowo wzięto pod uwagę rozmieszczenie dróg 

ewakuacyjnych oraz bezpiecznych schronień na wypadek zalania. Zabudowa 

o najwyższej intensywności została zlokalizowana na najwyżej położonym obszarze, 

w sąsiedztwie głównej drogi i linii kolejowej. Zabudowa mniej wrażliwa – jak przemysł 

i obiekty handlowe, zostały umieszczone na niższej wysokości, czyli terenach 

o największym wpływie ewentualnej powodzi. Na obszarach nisko położonych 

zabudowa mieszkaniowa lokalizowana jest na usługowych parterach lub garażach, 

w celu jej ochrony. 

Elementem strategicznym koncepcji są bezpieczne miejsca schronienia. 

Umożliwiły one lokalizację intensywnej zabudowy mieszkaniowej na terenach 

o wysokiej wartości rynkowej i jedocześnie wysokim ryzyku powodziowym – nad 
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brzegiem Sekwany. Schronienia, zlokalizowane w szkołach, wymagały podniesienia 

poziomu gruntu powyżej poziomu potencjalnej powodzi, jednak budynki zostały tak 

zaprojektowane, by niwelować tą różnicę.  

Strategia powodziowa, przedstawiona na rysunku 11, obejmuje trzy możliwe 

scenariusze. Pierwszy z nich, na wypadek intensywnych opadów, przewiduje 

gromadzenie nadmiaru wody w sieci kanałów oraz w parku wodnym. W tym 

wariancie zabudowa nie jest zagrożona. Drugi – na wypadek powodzi występującej 

raz na 50 lat, zakłada że system retencyjny będzie w stanie spowolnić napływ wody 

i zapewni użytkownikom możliwość ewakuacji dzięki wyniesionej linii kolejowej. 

Zaprojekowane miejsca schronienia zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom 

najniżej położnych obszarów.  Trzeci scenariusz, obejmujący maksymalny poziom 

wody, przewiduje wystąpienie rzeki z jej brzegu i zalanie większości projektowanej 

dzielnicy. Bezpieczne pozostają szkoły, jako miejsce schronienia z dostępem do 

głównych dróg ewakuacyjnych. Systemy retencyjne zostaną przepełnione, jednak 

pomogą obszarowi zregenerować się po katastrofie o tej skali (Barker, 2016, s.240 - 

242). 

Istotnym elementem uzupełniającym myślenie o możliwych poziomach wody 

oraz strategicznym rozmieszczeniu funkcji jest zapewnienie odpornej infrastruktury. 

W tym projekcie drogi zostały podzielone na trzy kategorie, od dojazdowych do 

głównych, których lokalizacja została uzależniona od ryzyka zalania. Drogi główne są 

najbardziej wyniesione i zapewniają dostęp do ogólnej sieci komunikacyjnej miasta. 

Osią zapewniającą z jednej strony barierę przeciwko napływającej wodzie, a z drugiej 

możliwość ewakuacji użytkowników jest nasyp kolejowy. 

Rysunek 11 Trzy scenariusze powodziowe,  
1 – intensywne opady, 2 – powódź raz na 50 lat, 3 – powódź raz na 100 lat  

żródło: https://www.baca.uk.com/zac-seine-masterplan-paris.html 
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Kompleksowa strategia powodziowa została uzupełniona o wysokiej jakości 

przestrzenie publiczne, łączące zieloną i niebieską infrastrukturę. Dodatkowo, w myśl 

zasad zrównoważonego rozwoju na obszarze planu przewidziano geotermalne 

źródło ciepła oraz elektrownie słoneczne na dachach. 

Koncepcja jest przykładem kompleksowego zarządzania ryzykiem powodzi. 

Unika stwarzania zagrożenia tam, gdzie to możliwe oraz wprowadza rozwiązania 

zabezpieczające w innych miejscach. Różnorodność zapewnia wysoką jakość tkanki 

miejskiej na co dzień, świadome strefowanie i kształtowanie infrastruktury umożliwia 

ewakuację ludzi w nawet w najbardziej ekstremalnych przypadkach, a sposób 

zagospodarowania wspomaga regenerację obszaru po katastrofie. 

 

Zdj. 3 Widok koncepcji, wizualizacja  
źródło: https://www.baca.uk.com/zac-seine-masterplan-paris.html 
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4.4.3 Sponge Park nad kanałem Gowanus – retencja w istniejącej tkance 

Przykład udowadniający, że tworzenie stref buforowych jest możliwe również na 

ograniczonej przestrzeni. Tego typu założenia nie uwzględniają pełnej renaturyzacji 

rzeki i są wprowadzane w istniejącą, gęstą tkankę miejską. Park ten tworzy strefę 

przejściową między terenem silnie zurbanizowanym i rzeką. Pomaga oczyszczać 

wody opadowe i jest atrakcyjną przestrzenią publiczną - mimo iż bardzo różni się od 

chińskich przykładów pełni podobne funkcje. 

Sytuacja problemowa 

Kanał Gowanus znajduje się 

na Brooklynie w Nowym Jorku 

i jest przykładem cieku 

poddanego silnym 

przekształceniom 

antropogenicznym. Niegdyś  

płynął przez mokradła, obecnie 

jest otoczony głównie terenami 

przemysłowymi. Jego zlewnia 

jest uszczelniona w 62%, a 

nadmiar wody deszczowej jest 

odprowadzany kanalizacją bezpośrednio do cieku, co skutkuje jego silnym 

zanieczyszczeniem. Brak dostępu do brzegów uniemożliwia wykorzystanie jego 

walorów (Januchta-Szostak, 2011, s. 246). 

Zdj. 4 Widok na kanał, stan obecny 
źródło: https://brooklyneagle.com/articles/2019/11/05/a-massive-steel-wall-is-

coming-to-the-gowanus-canal/ 
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Zdj. 5 Sponge Park Pilot, otwarty w 2016 roku modułowy projekt pilotażowy  
źródło: https://www.architectmagazine.com/project-gallery/gowanus-canal-sponge-park-masterplan_o 

Masterplan 

Sponge Park Masterplan, został zaprojektowany przez DLANDstudio jako 

odpowiedź na sporadyczne i fragmentaryczne projekty deweloperskie w celu 

ujednolicenia ogólnodostępnego i ekologicznego systemu otwartych przestrzeni 

publicznych dla rzeki. Mokradła mają mieć powierzchnię 2,2 ha i ich zadaniem jest 

przejmowanie nadmiaru wód opadowych i oczyszczenie ich. Na zakończeniach ulic 

mają powstać trzcinowe biotopy filtrujące deszczówkę. Równolegle do kanału 

zaprojektowane zostały zbiorniki retencyjne. 

 Drewniane platformy przerzucone nad bagnami, umożliwiają komunikację 

wzdłuż kanałów. Nadwodna przestrzeń ma objąć 2,8 ha powierzchni spacerowych 

i 1,8 ha otwartych terenów rekreacyjnych, z których aż 1,4 ha stanowić będzie tereny 

retencyjne. Całość uzupełniają nasadzenia drzew i roślinne pasaże (Januchta-

Szostak, 2011, s. 246 -247). 
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Rysunek 12 Sponge Park Masterplan, źródło: https://dlandstudio.com/Gowanus-Canal-Sponge-Park-Masterplan 

4.5 Projektowanie zabudowy odpornej na ryzyko zalania (Piotr Rojewski) 

4.5.1 Typy budynków odpornych na zalewanie 

Na całym świecie proponowanych jest wiele metod na odporną architekturę, 

w literaturze można natknąć się na różne klasyfikacje tego typu budynków. 

W opisywanej metodzie podziału terenów nadrzecznych opartej o strefy zalewowe 

najciekawsze są rozwiązania możliwe do zastosowania w strefie 3, czyli najbardziej 

narażonej. 

Warto zaznaczyć, że granice pomiędzy poszczególnymi typami nie są sztywne 

i możliwe jest łączenie ze sobą rozwiązań z różnych kategorii. Według Barkera 

i Coutts’a (2016) możemy wyróżnić: 

a) budynki wyniesione na palach, mające niezamieszkały, zalewany parter 

b) budynki z wodoszczelnym parterem 

c) budynki z parterem mokrym (zlokalizowana tam funkcja powinna posiadać 

zapasową przestrzeń w tym samym budynku) 

d) budynki pływające na wodzie 

e) budynki amfibilne – hybrydowe budynki, posadowione na lądzie, ale mogą 

unosić się wraz z poziomem wody 
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Rysunek 13 Adaptacja budynków do podnoszącego się poziomu wód 
opracowanie własne na podstawie Hobeica, 2018, s. 49 

Wybór konkretnego rozwiązania powinien być oparty o warunki lokalne, 

częstotliwość i czas trwania powodzi oraz charakterystykę tkanki miejskiej. Ważne są 

również kwestie ekonomiczne – rozwiązania różnić się będą kosztem wykonania. 

Warto również zauważyć, że rozwiązanie z wodoszczelnym parterem najbardziej 

zaburza przepływ wód zalewowych, przez co nie jest rozwiązaniem pożądanym 

w strefie nadrzecznej. 

 

4.5.2 Charakterystyka budynków na palach 

Najpowszechniejszym typem budynków odpornych na ryzyko zalewania jest 

konstrukcja podwyższona, w której podłoga jest wyniesiona ponad prawdopodobny 

poziomu powodzi. Zasadnicza część budynku może być oparta na różnego typu 

słupach (począwszy od bambusowych, aż po żelbetowe).  

Stosowane podpory powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby podołać 

ciśnieniu i naporowi wody powodziowej, a także tarciu i ewentualnym uderzeniom 

odłamków pływających. Zastosowane rozwiązanie powinno uwzględniać przede 

wszystkim: 

a) warunki gruntowe,  

b) poziom zagrożenia powodziowego, 

c) integralność konstrukcji.  
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Budowle tego typu nie są dobrym rozwiązaniem w przypadku niepewności co 

do przyszłych poziomów powodzi. Są one nieruchome, nie ma możliwości 

przystosowywania ich do zmieniającego się poziomu wody.  

Dostęp do budowli zagwarantowany jest przede wszystkim poprzez schody 

i rampy. Jeżeli jednak wysokość pierwszej kondygnacji jest większa niż 1 metr 

powyżej gruntu, trzeba pamiętać o konieczności zapewnienia dostępu dla wózków 

inwalidzkich.  

Dodatkowe korzyści z budynków podwyższonych można zauważyć szczególnie 

w klimacie ciepłym. Ułatwiają przewietrzanie i zapobiegają przedostawaniu się 

szkodników, drapieżników czy insektów (Barker, Richard, 2016, s. 202). 

 

4.5.3 Charakterystyka budynków z wodoszczelnym parterem 

Budynki z wodoszczelnym parterem są odporne na wnikanie wody do wnętrza 

oraz uszkodzenia spowodowane powodzią. Strategia opiera się na uodpornieniu 

budynku na wszelkie potencjalne zniszczenia spowodowane przez wody 

powodziowe. Taka ochrona jest zalecana dla lokalizacji o niskich głębokościach 

powodziowych i krótkich okresach zalewania.  

Hydroizolacja polega na zabezpieczeniu konstrukcji budynku w taki sposób, aby 

woda powodziowa nie dostała się do niego, a tym samym nie uszkadzała go. Sposób 

ten zapewnia ochronę przed krótkimi okresami powodzi, zapobiega przedostawaniu 

się wody do nieruchomości oraz daje odpowiedni czas właścicielowi na 

zabezpieczenie cennych przedmiotów. Stosowane w ramach tego typu zabezpieczeń 

rozwiązania to przede wszystkim: osłony przeciwpowodziowe, ręczne lub 

automatyczne bariery, wodoodporne tynki lub wykładziny, uszczelnione połączenia, 

okładziny z pustaków . 

Skuteczność hydroizolacji maleje z czasem. W przypadku, gdy woda 

powodziowa może utrzymywać się dłużej niż kilka godzin, tracą swoją szczelność. 

Istotnym jest, że zabezpieczenie tego typu można stosować w połączeniu z innymi 

rozwiązaniami. 
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4.5.4 Charakterystyka budynków z parterem mokrym 

Budynki z parterem mokrym skonstruowane są w taki sposób by radziły sobie 

z napływem wody do wnętrza i szybko reagowały na jej napór. Chronią przed 

skutkami zawilgocenia. Zabezpieczania mają na celu zachowanie integralności 

strukturalnej budynku poprzez: 

a) zapobieganie narastania ciśnienia wody, 

b) stosowanie odpowiednich materiałów budowlanych.  

Budynki tego typu mogą przetrwać zalanie, a ciśnienie wody w jego wnętrzu 

równoważy ciśnienie wody na zewnątrz, dzięki swobodnemu przepływowi cieczy. 

Taka właściwość pozwala im wytrzymać większe głębokości powodziowe niż 

w przypadku budynkówz wodoszczelnym parterem.(Barker, Richard, 2016, s. 204). 

Zabezpieczenie przed wilgocią wymaga ulepszenia struktury budynku i jego 

wykończeń. Wymagana jest zwiększona trwałość ścian i podłogi. Trzeba zwracać 

uwagę na użyte materiały i ich połączenia. Do uszczelniania i ochrony termicznej 

obiektu można stosować np. poliuretan. Jest dobrym rozwiązaniem do stosowania 

we wnękach i izolacji wewnętrznej lub zewnętrznej ściany. Przegrody działowe  

można wykonywać z płyty gipsowo-kartonowej, aby ułatwić ich wymianę w przypadku 

uszkodzenia. Jeżeli chodzi o instalację elektryczną, to powinna być ona umieszczona 

powyżej poziomu możliwego zalania. W celu skrócenia czasu schnięcia można 

zastosować systemy wentylacyjne.  

Dla przykładu standardowe budynki murowane są narażone na znaczne 

ryzyko uszkodzenia konstrukcji, jeśli różnica poziomów wody zewnętrznej 

i wewnętrznej wynosi ponad 0,6 m. W takich sytuacjach zapewnienie swobodnego 

przepływu wody jest konieczne. Pozwala to  uniknąć ryzyka uszkodzenia konstrukcji 

budynku, ale trzeba pamiętać o zabezpieczeniu przed wilgocią. Rozwiązania tego 

typu stosowane są głównie w istniejących budynkach. Na poziomie zalewanego 

parteru powinno się lokalizować mniej wrażliwe funkcje, np. sklepy, magazyny. 

 

4.5.5 Charakterystyka budynków pływających 

Budynek pływający to lekka konstrukcja spoczywająca na podstawie bądź 

fundamencie zaprojektowanym do podnoszenia się i opadania wraz z poziomem 
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wody. Konstrukcja unosi się, jeżeli ciężar własny obiektu jest mniejszy od wyporności 

ustroju. Minimalna głębokość wody, umożliwiająca zastosowanie takiej konstrukcji 

wynosi 1 m. Im cięższy budynek, tym wartość ta rośnie. Tego typu obiekt jest 

przymocowany do słupków cumowniczych, które zapobiegają jego odpłynięciu.  

Istnieje wiele różnych typów konstrukcji pływających, począwszy od tych 

z naturalnych materiałów (m.in. ze słomy, bambusa, czy drewna), włókna szklanego, 

stali, aluminium, styropianu, betonu, aż po wodoodporne betonowe kadłuby. Te 

ostatnie zapewniają największą stabilność i trwałość. 

Budynki pływające są często postrzegane jako łatwa metoda radzenia sobie 

z zagrożeniem powodziowym, jednak ich stosowanie wymaga wnikliwych rozważań. 

Po dużej powodzi częstym jest, iż łodzie przemieszczają się ze swoich miejsc 

cumowniczych, zostają wyrzucone na ląd lub przeniesione w głąb zbiornika 

wodnego. Architektura pływająca najlepiej nadaje się do statycznych zbiorników 

wodnych, takich jak specjalnie zbudowane doki oraz jeziora lądowe. Najlepszymi 

typami akwenów w tym przypadku są te, gdzie można przewidzieć zmiany poziomu 

wody. Ze względu na wrażliwość architektury pływającej, ważne jest aby była ona 

wspierana przez przejrzyste przepisy planistyczne i budowlane. 

W przypadku budowli pływających, woda może być wykorzystywana do wymiany 

ciepła w celu zmniejszenia zużycia energii w budynku. Względnie stałą temperaturę 

zbiornika można traktować jako źródło ogrzewania domów zimą i chłodzenia ich 

latem. Takie zastosowanie w połączeniu z panelami słonecznymi lub turbinami 

wiatrowymi umożliwia zrównoważone użytkowanie tego typu obiektów. Architektura 

pływająca może ponadto być wspierana przez przestrzeń rekreacyjną, taką jak 

pływające place zabaw, baseny, czy ogrody (Barker, Richard, 2016, s. 206). 

 

4.5.6 Charakterystyka budynków amfibilnych 

Budynek amfibia stoi na ziemi, ale w przypadku powodzi może unosić się na 

wodzie. z pozoru nie różni się znacząco od budynku lądowego, dodany jest jedynie 

system kotwienia. Konstrukcje tego typu wykorzystują technologię budownictwa 

pływającego, a tym samym radzą sobie ze znacznymi wahaniami poziomu wody.  
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Istnieje kilka rozwiązań konstrukcyjnych, w tym: 

a) wodoodporne podstawy betonowe,  

b) podstawy stalowe, 

c)  podstawy pływakowe z tworzyw sztucznych.  

 

Budynki amfibie, analogicznie do konstrukcji pływających, mogą być stosowane 

wyłącznie wtedy, gdy głębokość wody pod nimi przekracza 1 m. Konstrukcja ta może 

być stosowana tam gdzie wahania poziomu wody są zbyt duże, aby wziąć pod 

uwagę inne typy budynków. Są także korzystniejsze niż budynki na podwyższeniu ze 

względu na brak utrudnień z dostępem. Budynki te: 

a) muszą być na tyle stabilne, aby wytrzymać przepływy powodziowe bez 

przewracania się,  

b) muszą być bezpiecznie przymocowane, aby zapobiec przemieszczaniu się 

budynku z zacumowania.  

Najodpowiedniejszą lokalizacją dla amfibii są tereny znajdujące się w pobliżu 

środkowej lub dolnej zlewni dojrzałych rzek. Dodatkowo ważnym jest aby rzeźba 

terenu była stosunkowo płaska, co skutkuje powolnym podnoszeniem się 

i opadaniem wody powodziowej. Właściwości amfibii nie są wystarczające 

w miejscach narażonych na fale sztormowe, huragany lub tsunami, gdzie budynki 

byłyby narażone na przewracanie się (Barker, Richard, 2016, s. 208). 

Amfibie łączą w sobie korzyści związane z bezpieczeństwem budynków 

lądowych z elastycznością konstrukcji pływającej. Ten typ budowli sprawdza się 

w przypadkach, które wymagają wysokiego poziomu ochrony podczas powodzi 

(Zevenbergen, 2013). 

 

4.6 Zrównoważone systemy gospodarowania wodą opadową w budynkach 

(Piotr Rojewski) 

4.6.1 Charakterystyka systemów 

Zrównoważone systemy gospodarowania wodą deszczową zaliczają się do 

rozwiązań proekologicznych. Ekologia w budownictwie, to przede wszystkim 

poszanowanie środowiska zastanego w trakcie projektowania, jak i wznoszenia oraz 
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rozbiórki budynków. Zrównoważony rozwój przejawia się w dbałości o naturę oraz 

należyte gospodarowanie surowcami w całym procesie budowlanym.  

Z budownictwem ekologicznym związane są również systemy oceny obiektów ze 

względu na zastosowane w nich rozwiązania konstrukcyjne, architektoniczne, 

energetyczne, sanitarne oraz wszystkie inne wpływające na środowisko i komfort 

pracy. Obecnie istnieją specjalne systemy certyfikacji, które posiadają szereg 

podpunktów mówiących o ważnych aspektach środowiskowych. Najbardziej znane 

z nich to BREEAM oraz LEED, które promują zrównoważone budownictwo dzięki 

nowoczesnym rozwiązaniom.  

Poszanowanie środowiska i zmniejszane kosztów to element ekologicznego 

projektowania. Przykładami rozwiązań są: odzyskiwanie wody deszczowej, 

gromadzenie oraz ponowne wykorzystywanie tzw. wody szarej, jak i instalowanie 

w toaletach dyfuzyjnych spłuczek toaletowych wraz z kranami posiadającymi czujniki 

ruchu. Dzięki zastosowaniu oszczędnej armatury o ograniczonych przepływach, 

rodzimych gatunków roślin na terenach zielonych oraz zbiorników retencyjnych na 

deszczówkę możemy oszczędzić wodę pitną używaną do celów niekonsumpcyjnych 

nawet do 50 %.Projektowanie zielonych dachów i elewacji to częsty zabieg, 

ponieważ przy postępującej urbanizacji miast coraz mniej miejsca mamy na tereny 

zielone. Rozwiązania te przyczyniają się do zwiększenia pojemności retencyjnej 

terenu. 

 

4.6.2 Zielone dachy i elewacje 

Zielone dachy i elewacje są ważnym elementem ekosystemu miejskiego oraz 

pełnią waży element estetyczny. Wzrastające zainteresowanie ich stosowaniem 

spowodowane jest licznymi korzyściami płynącymi z ich instalowania oraz są 

praktyczną stroną zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi.  

Otaczająca nas zieleń wpływa pozytywnie na samopoczucie oraz podnosi jakość 

środowiska zbudowanego. Zielone dachy pomagają uniknąć wystąpienia zjawiska 

tak zwanej ,,miejskiej wyspy ciepła”, które jest bardzo często spotykana w dużych 

aglomeracjach. Powoduje ono podwyższenie temperatury i obniżenie wilgotności 

powietrza. Dlatego zaleca się projektowanie zielonych dachów, które poprawiają 
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wilgotność powietrza poprzez odparowywanie wody nagromadzonej w podłożu oraz 

zmniejszają temperaturę nagrzewania się pokrycia. Odpowiednio gruba warstwa 

podłoża gruntowego może wpłynąć na tłumienie hałasu ulicznego.  

Projektując zielony dach musimy sobie zadać pytanie jakie ma być jego 

przeznaczenie. Istnieją dwa podstawowe typy, które różnią się charakterem 

zazielenienia oraz przeznaczeniem. 

 Pierwszy z nich to pokrycie ekstensywne nie przeznaczone do stałego 

użytkowania. Charakteryzuje się ono małym ciężarem oraz nie potrzebuje dużego 

nakładu pracy. Taki dach porastają najczęściej rośliny typu rozchodniki, mszaki oraz 

trawy. Drugim rodzajem jest pokrycie intensywne, które może służyć do celów 

rekreacyjnych oraz potrzebuje większego nakładu pracy w utrzymaniu. Wybór roślin, 

które możemy zasadzić na takim dachu jest znacznie większy dzięki grubszej 

warstwie wegetacyjnej. Na takim poszyciu możemy dowolnie tworzyć alejki oraz 

ścieżki pomiędzy drzewami i krzewami.  

Kolejnym elementem, który możemy zaprojektować w naszym budynku to 

zielone elewacje. Do tego często wykorzystuje się pnącza, które są tanie w realizacji 

oraz trwałe. Często spotykamy się z opinia, że taki typ roślin może zniszczyć tynk czy 

powierzchnie elewacji. Odpowiednio dobrane gatunki oraz dobre zabezpieczenia 

pozwolą uniknąć uszkodzeń. Świetnie nadają się do tego takie rośliny jak 

wiciokrzewy, kokornaki, miliny, bluszcze czy chmiel. Jeżeli pozwolimy pnączom 

pokryć elewację zyskamy ochronę przed pyłami, substancjami szkodliwymi oraz 

stworzymy miejsce bytowania dla wielu gatunków owadów i ptaków. Taki zielony 

ogród na ścianie pozwoli również na ochronę przed wodami opadowymi, wiatrami 

oraz będzie stanowił barierę akustyczną, a w lecie ochłodzi budynek. 

 

4.6.3 Systemy magazynujące wodę deszczową 

Gromadzenie wody deszczowej jest pożyteczne we względu na ekonomiczny 

punkt widzenia, jaki i na ochronę środowiska. To bardzo ważny aspekt ekologiczny, 

ponieważ wody jest coraz mniej i należy w zrównoważony sposób nią gospodarować.  

Ze względu na przeznaczenie deszczówki, system gromadzenia oraz 

wykorzystania jej, rozróżniamy dwa główne rodzaje.  
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Pierwszy z nich to tak zwany system ogrodowy, w którym zgromadzoną wodę 

wykorzystamy do podlewania ogrodu, zmywania powierzchni zewnętrznych oraz 

podjazdów. Może być on podłączony do automatycznej instalacji nawadniającej, 

która podleje nam zielony dach lub zieleń wokół budynku. Wybierając taki system 

musimy dobrać odpowiedni zbiornik pod względem materiału, kształtu i wielkości. 

Warto również zastanowić się nad rodzajem filtru. Może być przepływowy, a nadmiar 

wody odprowadzany będzie do kanalizacji albo rowu. W drugim przypadku przelew 

ze zbiornika połączony jest z układem rozsączającym deszczówkę do gruntu. 

Rozróżniamy również dwa systemy lokalizacji pompy, która może się znajdować na 

powierzchni terenu lub być zatopiona w zbiorniku.  

Drugi system, który nazywamy domowym wspomaga nam urządzenia we 

wnętrzu budynku. Deszczówka będzie nam zasilić spłuczki toaletowe, pisuary, a 

także pralki. Taki system często stosuje się w obiektach hotelowych, biurowych, 

przemysłowych, gastronomicznych oraz innych budynkach publicznych. System 

domowy może być uzupełniany wodą wodociągową w okresie braku opadów. Takie 

zbiorniki posiadają dwa rodzaje filtru- przepływowe lub zbierające. Przy 

zaproponowanym systemie musimy zastanowić się nad kierunkiem odprowadzania 

nadmiaru deszczówki. 

Ważnym aspektem w systemach magazynujących wodę deszczową jest dobór 

optymalnej pojemności zbiornika. Istnieją dwa sposoby obliczeń, które pomogą nam 

wybrać właściwy. Pierwszy z nich to  metoda szczegółowa gdzie będą dla nas ważne 

aspekty takie jak: lokalizacja geograficzna budynku, efektywna wielkość powierzchni 

dachu, z którego deszczówka spływać ma do zbiornika, współczynnik spływu oraz 

zapotrzebowanie na wodę. Drugi sposób to technika uproszczona, w której można 

skorzystać z gotowych już obliczeń podanych poniżej w tabeli. 

 

Rysunek 14  Szacunkowa wielkość zbiornika do systemu ogrodowego 
Źródło: https://mpi.com.pl/bazy_wiedzy/woda-deszczowa-rodzaje-systemow-oraz-dobor-optymalnej-wielkosci-

zbiornika/ 
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4.6.4 Systemy wykorzystujące wodę szarą 

Woda szara zdefiniowana jest przez Europejską Normę 12056-1, jako woda 

zabrudzona, wolna od fekaliów. Wytwarzana jest ona przez różne procesy wewnątrz 

budynku takie jak mycie naczyń, rąk, kąpieli czy prania. Woda z tych czynności 

nadaje się do powtórnego wykorzystania, do spłukiwania misek ustępowych, 

pisuarów oraz podlewania miejsc zielonych. Przy wyborze takiego systemu należy 

w obiekcie zaprojektować dualną instalację doprowadzająca do armatury 

oczyszczoną wodę szarą oraz zainstalować podwójny układ kanalizacyjny. Po niżej 

schemat instalacji z systemem oczyszczania wody szarej w budynku. 

Rysunek 15 Schemat instalacji z systemem oczyszczania wody szarej w budynku. 
Źródło: https://www.polskiinstalator.com.pl/artykuly/instalacje-sanitarne/1405-recykling-wody-deszczowej-i-wody-

szarej 

Przygotowując wodę szarą do ponownego użycia wykorzystamy układy 

modułowe o małych wydajnościach dobowych dla mniejszych obiektów lub duże 

instalacje o wydajności kilkuset m3/h. Systemy oczyszczające polegają na filtracji 

membranowej oraz na napowietrzaniu, które pobudza do pracy mikroorganizmy 

i dezynfekuje za pomocą lampy UV niszcząc drobnoustroje. 
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Rysunek 16 Schemat oczyszczania wody szarej za pomocą filtra z membrana biologiczna 
Źródło: https://www.polskiinstalator.com.pl/artykuly/instalacje-sanitarne/1405-recykling-wody-deszczowej-i-wody-

szarej 

Zainstalowanie instalacji wody szarej pomoże zmniejszyć zużycie energii 

i chemikaliów oraz wpłynie pozytywnie na środowisko. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

zmniejszymy ilości ścieków co ograniczy powiększanie się sieci kanalizacyjnej. Takie 

metody pomogą odbudować poziom wód gruntowych w Polsce.  

 

4.7 Studium przypadków architektonicznych (Piotr Rojewski) 

4.7.1 Amphibious House, Marlow, Wielka Brytania 

Miasto Marlow ulokowane  jest w południowej części angielskiego hrabstwa 

Buckinghamshire, na zachód od Londynu. W jego obrębie na Tamizie położona jest 

mała wysepka, na której znajduje się 15 domów, z czego większość została 

zbudowana przed rokiem 1950.  Obiekty te są podniesione na drewnianych palach, 

na wysokość około 1 metra powyżej poziomu gruntu. Miało im to zapewnić ochronę 

przed regularnymi powodziami, jednak podczas ekstremalnego zalania wyspy nie 

spełniłyby swojej roli. 
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Sytuacja problemowa 

Ze względu na możliwe zagrożenie ekstremalnym zalewaniem wyspy 

w przyszłości, właściciele jednego z domów postanowili go przebudować, aby 

poradzić sobie z przewidywanym ekstremum poziomu powodziowego, który 

określony został w perspektywie 100 lat. Oznaczałoby to podniesienie obiektu 

o dodatkowe 1,4 m, co doprowadziłoby do ulokowania obiektu na wysokości 2,5 m 

powyżej poziomu gruntu. 

Malownicza część miasta ze względu na swój charakter i skalę, została objęta 

obszarem ochrony konserwatorskiej. W związku z tym, wprowadzono lokalne 

ograniczenia w planowaniu, które uniemożliwiały postawienie obiektu znacznie 

wyższego lub o znacznie większej powierzchni zabudowy. Co więcej, wyspa nie 

posiada drogi dojazdowej – dostęp jest możliwy jedynie pieszo przez śluzę lub za 

pomocą łodzi. Muł koryta rzeki ogranicza głębokość wody, utrudniając dopłynięcie do 

wyspy przy pomocy łodzi płytkowodnych.  Te uwarunkowania dodatkowo ograniczały 

możliwości projektowe i konstrukcyjne. 

Strategia działania 

Departament planowania władz lokalnych wymagał, aby wysokość i skala 

budynku nie odstawała od pozostałych obiektów, materiały pasowały i stanowiły 

uzupełnienie kontekstu, a zagrożenie powodziowe zostało obniżone. Pierwsze dwa 

ograniczenia miały wpłynąć na formę i wygląd nowego obiektu, natomiast 

zmniejszenie ryzyka powodziowego wymagało zintegrowanego podejścia do 

krajobrazu i budownictwa. 

Realizacja strategii 

Amphibious House został zaprojektowany przez biuro Baca Architects 

w odpowiedzi na niepewność dotyczącą przyszłych zmian klimatycznych. Budynek 

spoczywa na stałych fundamentach, które tworzą pewnego rodzaju dok. 

Wodoszczelny, betonowy korpus obiektu pozwala na swobodny przepływ wody. Dom 

umieszczono pomiędzy czterema stalowymi prowadnicami, które działają niczym 

suwnice – pozwalają na ruch w jednej płaszczyźnie. Projekt opracowano zgodnie 

z prawem Archimedesa, które tłumaczy pływalność obiektu. Ogród w tarasowej 

formie nad brzegiem Tamizy, działa niczym system wczesnego ostrzegania przed 
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podnoszącym się poziomem wody. Po zalaniu dwóch pierwszych tarasów, dom 

powinien zacząć być wypierany z doku 

. 

Zdj. 6  Amphibious House 

Źródło:http://images8.design-editor.com/95/9557850/3958%2f076E8914-CF8F-AC21-B0CA-

77A87D03A293.jpg_650 

 

 

Rysunek 17 Schemat unoszenia się obiektu 
Źródło: http://images8.design-editor.com/95/9557850/3958%2f50019FD3-6990-AAE2-2003-08ED1F663BF9.jpg 
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Rysunek 18 Schemat unoszenia się obiektu 
Źródło: http://images8.design-editor.com/95/9557850/3958/A8C8CF03-E477-B519-6653-27ECD08B2891.jpg 

 

4.7.2 Aluminium Forest Building, Micha de Hass, Houten, Utrecht, Holandia 

Holenderski minister gospodarki, w listopadzie 2001r. postanowił otworzyć 

główną siedzibę przemysłu aluminiowego w kraju. Aluminium centrum miało pokazać 

światu produkty i ich jakość, a nowy obiekt miał być wizytówką samą 

w sobie.Spośród 64 prac konkursowych, wybrano projekt Micha de Haas Architects, 

który zakładał wzniesienie kubatury nad zbiornik wodny na 368 aluminiowych 

słupach. Rozwiązanie to ma podkreślić lekkość i wytrzymałość materiału. 

Projekt otrzymał międzynarodową nagrodę Dedalo-Minosse Prize w 2004r 

i European Prize for Architecture and Technology. 

Lokalizacja 

,,Aluminium Forest” zrealizowano w Holenderskiej gminie w prowincji Utrecht. 

Obiekt posadowiony jest częściowo na zboczu i częściowo na dnie sztucznego 
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jeziora. Centrum znacznie wznosi się ponad taflę wody, a system słupów nie zaburza 

jej przepływu. W tym przypadku zastosowana konstrukcja ma przede wszystkim 

walory estetyczne, jednak analogiczne rozwiązania można zastosować na terenach 

zagrożonych powodzią. Pokazuje on, że warto łączyć rozwiązania praktyczne z tymi 

wpływającymi pozytywnie na wygląd obiektu. 

Koncepcja   

Chcąc unieść obiekt, Micha de Haas zainspirował się holenderskim 

krajobrazem, a w szczególności typowymi gajami topoli sadzonymi w układach 

kwadratu. Wertykalna kompozycja i układ nagromadzonych pni drzew został 

przeniesiony wprost do projektu. Rozmieszczenie i proporcje słupów stworzyły 

„aluminiowy las”, którego strzały unoszą minimalistyczny sześcienny blok biurowy na 

około sześć metrów ponad ziemię. Wentylowaną fasadę wykonano z aluminiowych 

płyt kompozytowych. Obiekt stanowić ma wizytówkę zaawansowanej technologii, 

wytrzymałości i zgody z środowiskiem, produktu przemysłowego jakim jest 

aluminium. Pierwsza makieta, przedstawiająca kompozycję przestrzenną projektu, 

była pudełkiem z wbitymi od spodu zapałkami. 

Opis 

Aluminium Forest Building jest komercyjnym miejskim projektem 

o nieszablonowej architekturze i innowacyjnej technologii. Forma koresponduje 

z naturą i środowiskiem zastanym. Dzięki podniesieniu, kubatura obiektu wydaje się 

znacznie większa, a budynek jest znakomicie wyeksponowany. Efekty są 

spotęgowane odbiciem całego budynku w wodzie, tworzącym niebywałe doznania 

wizualne.  

Do prostych, funkcjonalnych wnętrz prowadzi przeszklona winda 

zlokalizowana poza strefą brzegową. Projekt wnętrza jest oparty na maksymalizacji 

przestrzeni. Biura są rozmieszczone wokół centralnej klatki schodowej, a naturalne 

źródło światła stanowi podstawę oświetlenia. Zrównoważone projektowanie obejmuje 

efektywność energetyczną. Obiekt wykorzystuje energię geotermalną. Pompy ciepła 

wykorzystane są do  ogrzewania i chłodzenia budynku, ich wymienniki znajdują się 

w gruncie pod wodą. 
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Struktura  

Żelbetowy, sześcienny obiekt o wymiarach 31,2 x 36 x 5m oparty jest na  

ramie aluminiowej, spoczywającej na 365 wąskich słupach. Wykonane są one przy 

pomocy technologii lotniczej i wznoszą centrum 6m ponad taflę wody. Aluminiowe 

pale o nieregularnym kącie i układzie, są gęsto rozstawione zapewniając pewne 

posadowienie. Średnice wąchają się między 60mm a 210mm, a długość w granicach 

6m. 

Konstrukcja i jej model poddawany był wielu badaniom na wytrzymałość, 

stabilność i odkształcenia. Obiekt nie zakładał występowania widocznych stężeń co 

prowadziło do wielu komplikacji. Dzięki projektowaniu i symulacjom cyfrowym udało 

się uzyskać zakładane efekty i podkreślić  wizualny związek między strukturą 

architektoniczną a naturą. 

 

Zdj. 7 Aluminium Forest Building 
Źródło:https://archello.s3.eu-central-1.amazonaws.com/images/2011/06/01/01-20Aluminium-20Centrum-20-C2-

A9-20Willem-20Franken.1506065247.648.jpg 
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Rysunek 18 Plan i przekrój „Aluminium Forest Building” 
Źródło: Ryan, 2010, s. 86 

 

4.8 Wnioski końcowe (Daria Sarkowicz) 

Zmiany klimatu wymagają od projektantów nowego podejścia do planowania 

przestrzennego i projektowania budynków. Kreowanie korzystnego mikroklimatu 

w miastach przez tereny zielone i wodę, ograniczenie niekontrolowanej 

suburbanizacji, zabezpieczenie miast przed powodziami przez stosowanie 

zrównoważonych systemów zagospodarowania wód opasowych, zwiększanie 

retencji i rozważne planowanie zabudowy w dolinach nadrzecznych to tylko niektóre 

z nich. Ważne jest planowanie na wypadek katastrofy, czyli w taki sposób aby nawet 

w jej obliczu umożliwić połączenia z miastem (Radziejowski, 2015). 

Musimy zaadaptować nasze miasta do zmian, które już zachodzą i w przyszłości 

będą coraz bardziej odczuwalne. W przypadkach, w których istnieje duża dynamika 

napływu wody, związana z wahaniami sezonowymi lub innymi przyczynami, relacja 
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wody z lądem powinna być rozumiana jako żywy układ i projektowana ze 

szczególnym zrozumieniem warunków lokalnych (Nyka, 2013, s.140). Zagrożenia 

klimatyczne nie wykluczają eksperymentowania na połączeniu wody i lądu, ale 

wymagają świadomości i projektowania w oparciu o pogłębione analizy. 

Styk miasta z wodą jest obszarem szczególnie wymagającym. Musimy nauczyć 

się gospodarować wodą opadową w sposób chroniący miasta przed nagłymi 

powodziami. Musimy chronić rzeki przed zanieczyszczeniami z terenów 

zurbanizowanych i miasta przed powodzią ze strony rzek. Koniecznym jest dbanie 

o mikroklimat miasta i staranne projektowanie przestrzeni publicznych wysokiej 

jakości. Strefowanie przestrzeni w oparciu o mapy zagrożeń powodziowych są 

przykładem odpowiedzialnej urbanistyki, ale nie są jedyną dostępną możliwością. 

W Polsce brakuje przykładów tego typu nowoczesnych rozwiązań. Przyczyny 

można upatrywać w braku obligatoryjnych dokumentów strategicznych związanych 

z ochroną bioróżnorodności i dbałością o wodę. Jedynymi dokumentami 

normatywnymi w Polsce są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

które dotyczą małych fragmentów miast. Stosunki wodne są siecią, oplatają cały kraj 

i punktowe działania nie przynoszą większych korzyści. W obliczu globalnych zmian 

potrzebujemy szerszej perspektywy, bo tylko ona daje nam szansę na przygotowanie 

naszych miast na przyszłe zagrożenia. 

 

5 Analiza stanu istniejącego – Tczew, północna część miasta 

(Daria Sarkowicz) 

5.1 Rys historyczny terenu projektowego 

5.1.1 Port i stocznia 

Pierwsza przystań w Tczewie powstała w XIII 

wieku i zlokalizowana była na południe od 

historycznego centrum, na terenach dzisiejszego 

parku miejskiego, w naturalnie ukształtowanym doku. 

Stopniowe przekształcanie jej w port rzeczno – 

handlowy miało miejsce do XVII wieku, kiedy to armia 

Rysunek 13 Tczew w XIII w, 
(źródło: Glinkowski, 2012, s.24) 
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szwedzka zasypała wejście do portu przy budowie nowoczesnych fortyfikacji 

(Glinkowski, 2012, s.24-25). 

 Budowa zimowego portu rzecznego, który przetrwał do czasów 

współczesnych, rozpoczęła się w 1888 roku. Służył wtedy jako pruski warsztat 

naprawczy jednostek pływających. Pierwsza rozbudowa na potrzeby taboru 

rzecznego miała miejsce w 1930 i obejmowała zmiany w zachodniej części portu, 

poszerzenie doku i przygotowanie terenów pod przyszłe warsztaty mechaniczne. 

 Tczewska Stocznia Rzeczna powstała w 1954. Za lata najintensywniejszego 

rozwoju przestrzennego przedsiębiorstwa możemy uznać lata 1958 – 1963, kiedy 

stocznia była przygotowywana do budowy jednostek śródlądowych i morskich. 

Powstały nowe hale produkcyjne (np. prefabrykacji kadłubów) i budynek 

administracyjny, zmechanizowano wyciągi i wybudowano dźwig samojezdny. Upadła 

na skutek kryzysu na wodach śródlądowych w 1982 roku (Glinkowski, 2012, s.80). 

 Kolejna spółka, która próbowała kontynuować tu produkcję statków to 

Stocznia Tczew zarejestrowana w 1991 roku. Niestety i ona nie odniosła sukcesu, jej 

upadłość ogłoszono w 2004 roku i ostatecznie zlikwidowano ją w 2011. Ostatnia jak 

do tej pory spółka, która została właścicielem terenu (Admiral Boats S.A.) podzieliła 

los poprzednika w 2017 roku. 

 Obecnie teren nie jest użytkowany. Z dostępnych informacji wynika, że został 

wystawiony na sprzedaż, ale nie znalazł nabywcy. Wyposażenie Stoczni w Tczewie 

jest przestarzałe i wznowienie produkcji wymagałoby ogromnych nakładów 

finansowych, co skutkuje brakiem zainteresowania 

wśród inwestorów. 

5.1.2 Drożdżownia 

Historia zakładu sięga XIX wieku, kiedy w tym 

miejscu mieściła się pierwsza cukrownia i młyn przy 

Kanale Młyńskim. W 1848 roku po raz pierwszy 

zmieniono jej funkcję – na cementownię, przy okazji 

budowy kolei i od tamtej pory mieściło się w niej wiele 

różnorodnych przedsiębiorstw. Wśród nich np. 

suszarnia ziół, destylarnia olejków, tartak czy 
Rysunek 14 Fragment planu miasta 

z 1904 roku.  
W centrum teren drożdżowni. 

Źródło: 

https://www.dawnytczew.pl/pl/mapy.html 
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krochmalnia. Ostatni etap istnienia zakładu rozpoczął się w 1932 roku, kiedy 

uruchomiono tu produkcję drożdży prasowanych. Mimo wojen i licznych zmian 

właścicieli kontynuowała działalność do 2007 roku.   

 Nie trudno się domyślić, że za licznymi zmianami profilu produkcji szły daleko 

idące i częste przebudowy. Dodatkowo po upadku fabryki teren nie został 

zabezpieczony i ulegał szybkiej degradacji na skutek kradzieży. Resztki zabudowy 

grożącej zawaleniem rozebrano w 2011 roku. Obecnie po wschodniej stronie terenu, 

nad brzegiem Wisły, funkcjonuje przedsiębiorstwo produkujące mrożonki. 

Bezpośrednio przy torach kolejowych mieszczą się niewielkie budynki o funkcjach 

magazynowych i mieszkalnych. 

5.2 Sytuacja planistyczna obszaru 

Tekst jednolity Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta stanowi załącznik do  Uchwały Nr XXIV/194/2016 Rady 

Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2016 r. Obowiązującym aktem prawa 

miejscowego jest Uchwała Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 

stycznia 2005 r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Tczewa. Terenów objętych granicą opracowania dotyczą 

również dwie późniejsze uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania miasta Tczewa i są to kolejno: Uchwała Nr XXXVIII/331/2009 

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2009 r. oraz uchwała nr 

XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 r.  

Granice opracowania obejmują dwie jednostki urbanistyczne. Fragment 

pierwszej z nich (Staszica) mieści się w północnej części obszaru projektowego. 

Teren ten przeznaczony został na zespół mieszkaniowo-sportowy międzywala, 

który ma pełnić funkcję przestrzeni publicznej o znaczeniu strategicznym. Przewiduje 

się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (w części dopuszcza się 

usługi w parterach), centrum usługowo-handlowe, zespół sportowo-rekreacyjny oraz 

ogólnodostępny parking z 80 miejscami postojowymi.  Dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej przyjmuje się następujące parametry: maks. 

intensywność zabudowy i = po/pt - 0,5; min. powierzchnia działki (pt) - 600 m2; maks. 

szerokość frontu działki - 22 m; maks. powierzchnia zabudowy (pz) - 25%; 

powierzchnia biologicznie czynna - 35%; min. 2 miejsca parkingowe / 1 mieszkanie; 
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linia zabudowy 6 m od frontowej granicy działki, umożliwiająca parkowanie 

samochodów prostopadle do osi ulicy; maksymalna ilość kondygnacji naziemnych – 

2 + poddasze użytkowe; maksymalny poziom rzędnej parteru – 1,80 m ponad średni 

poziom terenu przed głównym wejściem do budynku; utrzymanie dla całego zespołu 

jednorodnego charakteru architektonicznego, obejmującego gabaryty budynków, 

geometrię dachu i kolorystykę. W skład zespołu wchodzą również tereny zieleni 

urządzonej. 

Druga jednostka urbanistyczna wchodząca w granice opracowania to Stocznia 

Rzeczna, będąca według obowiązujących przepisów obszarem o funkcji produkcyjnej 

z dopuszczeniem obiektów uzupełniających w postaci administracji, biur, obiektów 

mieszkaniowych dla pracowników i tereny rekreacyjne dla nich przeznaczone. 

W obrębie jednostki przewidziano lokalizację terenu rekreacyjnego o znaczeniu 

strategicznym „Cypel nadwiślański z zespołem sportów wodnych”. 

Przeznaczenie terenu to zieleń z towarzyszącymi usługami sportu i rekreacji, baza 

noclegowa, gastronomia, promenady i ciągi widokowe. Na szycie cypla dopuszcza 

się lokalizację wysokostandardowej zabudowy pawilonowej, a w porcie stoczniowym 

cumowanie małych i średnich jednostek pływających wraz z realizacją pomostów. Na 

rysunku planu wyznaczono system promenad i ciągów pieszych. 

Warto dodać, że uchwalona w 2016 roku zmiana Studium (a więc dokument 

o 11 lat młodszy od obowiązującego planu miejscowego) określa teren postoczniowy 

jako unikalny o dużym potencjale inwestycyjnym i wyznacza go jako lokalizację usług 

prestiżowych (kultury, administracji, turystyki i handlu) w połączeniu z funkcją 

mieszkaniową jedno- i wielorodzinną. Obowiązujące zapisy planu miejscowego 

argumentuje brakiem przyszłościowej koncepcji dla tych terenów i zaleca jej 

sporządzenie.  

Plan miejscowy określa strefę ochrony konserwatorskiej Tereny nad Wisłą, 

w której przedmiotem ochrony jest strefa widokowa brzegu Wisły oraz basen 

Tczewskiej Stoczni Rzecznej u wylotu Kanału Młyńskiego wraz z cyplem widokowym 

na jego południowym brzegu. Dopuszcza się realizację nowych obiektów 

wkomponowanych w istniejącą zabudowę i wyburzenia obiektów nie 

zakwalifikowanych do ochrony. Wchodząca w granicę opracowania strefa ochrony 

archeologicznej - osada z wczesnego średniowiecza, cmentarzysko z wczesnej 
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epoki żelaza i okresu wpływów rzymskich wymaga przeprowadzenia prac 

wykopaliskowych przed prowadzeniem robót budowlanych na tym terenie. 

5.3 Analizy w skali miasta 

5.3.1 Inwentaryzacja funkcji 

 

Tczew można podzielić na trzy główne strefy, wyznaczone przez linie kolejowe 

przebiegające przez miasto (główna, pomiędzy Trójmiastem i Warszawą oraz 

prowadząca na południe, w kierunku Bydgoszczy): 

 część północna, ekstensywnie zagospodarowana, z terenem objętym 

opracowaniem 

 część południowa, z historycznym centrum i bulwarem nad Wisłą 

 część zachodnia, największa i najbardziej zróżnicowana pod względem 

funkcjonalnym i genezy zabudowy  
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Inwentaryzacja funkcji w skali miasta zwraca uwagę na ich nierównomierne 

rozmieszczenie. W części północnej dominuje zabudowa jednorodzinna i przemysł, 

spore tereny są zajęte przez rolnictwo. Obszar jest zagospodarowany w sposób 

ekstensywny. Główna linia kolejowa stanowi wyraźną barierę dla zabudowy 

usługowej.  

Przemysł ciężki, który był zlokalizowany na terenach objętych opracowaniem 

utracił swoją dotychczasową funkcję. Przy północnej granicy miasta zlokalizowany 

jest największy zakład przemysłowy w Tczewie (Flextronics International Poland Sp.z 

o.o – przedsiębiorstwo z branży elektronicznej), który ma charakter nieuciążliwy.  

5.3.2 Schemat rozmieszczenia usług 

 

Schemat rozmieszczenia usług pokazuje lokalizację głównych ośrodków 

usługowych i kulturalnych. Są to centra handlowe i główny targ miejski, skupiska 
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mniejszych obiektów usługowych, szkoły ponadgimnazjalne oraz urzędy i instytucje 

kulturalne. Widać, że w części północnej nie znajduje żaden z powyższych 

elementów, co powoduje marginalizację obszaru w świadomości mieszkańców. 

5.3.3 Układ komunikacyjny 

 

Sieć drogowa w mieście jest dobrze rozwinięta. Na osi północ – południe 

przebiega droga krajowa 91, natomiast w odległości 7 km od centrum w kierunku 

Kościerzyny mieści się autostrada A1. Układ dróg zbiorczych i lokalnych zaspokaja 

obecne zapotrzebowanie. W części północnej układ jest mniej rozbudowany, jednak 

droga zbiorcza łącząca centrum z zakładami przemysłowymi ma wystarczającą 

przepustowość, by dołączyć do niej kolejne drogi lokalne. 
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Tczew jest ważnym, w skali kraju, kolejowym węzłem przesiadkowym. 

Przechodzą przez niego wszystkie połączenia z Trójmiastem. Część północna ma 

bezpośrednie powiązanie z dworcem dzięki kładce nad torami, potencjał ten jednak 

nie jest w pełni wykorzystany. 

5.3.4 Synteza analiz w skali miasta– wnioski 

 

Synteza analiz w skali miasta zwraca uwagę na potencjał i problemy terenu 

objętego granicą opracowania, zlokalizowanego w północnej części miasta. 

Strefa ma charakter monofunkcyjny, dominują większe porcje zabudowy 

przemysłowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Tory kolejowe, jako bariera 

przestrzenna, ograniczają jego wykorzystanie. Problem ten widoczny jest przez 

lokalizację głównych centrów - wszystkie mieszczą się w południowej i zachodniej 

części miasta. 
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Obszar objęty opracowaniem mieści się na styku wszystkich trzech stref, 

w odległości pieszego spaceru od dwóch ważnych skupisk funkcjonalnych – centrum 

historycznego i komunikacyjnego. Fragment wskazany jako lokalizacja nowego 

głównego ośrodka posiada potencjał miastotwórczy i może przyczynić się do rozwoju 

całej północnej strefy. 

5.4 Analizy w skali projektowanego obszaru 

5.4.1 Inwentaryzacja funkcji 
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W skali obszaru widoczne są funkcje, rodzaje zabudowy mieszkaniowej, oraz 

lokalne centra usługowe. W części północnej dominuje zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, rolnictwo i przemysł. Dodatkowo możemy wyróżnić dwa boiska 

sportowe, obiekt kultu religijnego oraz szkołę podstawową. Obiekty te są skupione 

w formie lokalnego centrum. Pas nadrzecznej zieleni retencyjnej jest przerwany 

przez przemysł.   

5.4.2 Układ przestrzeni publicznych 
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 Układ przestrzeni publicznych odpowiada zagęszczeniu funkcji usługowych. 

Zaplanowane układy kompozycyjne skupiają się w południowej, historycznej części 

miasta.  W części północnej brakuje przestrzeni reprezentacyjnych takich jak place 

miejskie. Ważnym elementem, widocznym w tej analizie, jest przerwany bulwar 

nadrzeczny. Popularna wśród mieszkańców trasa spacerowa ucina się na nasypie 

kolejowym w sposób mało atrakcyjny i nagły.  

5.4.3 Komunikacja miejska i infrastruktura rowerowa 
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Układ komunikacji autobusowej jest adekwatny do formy i gęstości zabudowy 

i co za tym idzie – ilości mieszkańców. Liczba przystanków jest wystarczająca i nie 

wymaga powiększenia. Częstotliwość kursowania autobusów jest niewielka. Rozwoju 

wymaga infrastruktura rowerowa. Potraktowana jest fragmentarycznie i brak jej 

ciągłości. Część północna wymaga lepszego połączenia z głównym węzłem 

przesiadkowym. 

5.4.4 Wartości krajobrazowe 
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Elementy krajobrazu kulturowego skupione są w historycznej części miasta. 

Panorama od strony prawego brzegu Wisły jest najatrakcyjniejsza dla południowej 

części miasta i jej świadome kształtowana część kończy się na symbolu miasta – 

Mostach Tczewskich. Część północna pod względem widokowym jest 

zdegradowana, chociaż posiada dominanty w postaci żurawia stoczniowego oraz 

wieży kościoła. Na panoramę wpływa istotna bariera widokowa, którą jest wał 

przeciwpowodziowy. 

5.4.5 Synteza analiz w skali obszaru – wnioski 
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Synteza analiz w skali obszaru podsumowuje najważniejsze elementy, 

wpływające na kształtowanie nowej tkanki miejskiej w granicach opracowania. 

Tory stanowią istotną barierę przestrzenną wpływającą na każdą analizowaną 

skalę. Obecność węzła przesiadkowego w odległości spaceru i dobra dostępność 

komunikacji miejskiej jest atutem terenu. Na schemacie zaznaczone zostały również 

kierunki napływu użytkowników, które mogą mieć wpływ na kształtowanie kompozycji 

zespołu. Od północy mamy do czynienia z mieszkańcami istniejącej zabudowy 

jednorodzinnej, a od południa ze spacerowiczami z istniejącego bulwaru. Od 

zachodniej strony zlokalizowane są węzły komunikacyjne – dwa mniejsze przystanki 

autobusowe i główny, czyli kolejowo – autobusowy węzeł przesiadkowy. Ostatnie z 

połączeń jest niewykorzystane i wymaga stworzenia infrastruktury umożliwiającej 

fizyczne przejście. 

Na liniach przecięcia potencjalnych osi zaznaczone zostały lokalizacje nowych 

centrów. Są to atrakcyjne pod kątem dostępności punkty, które można wykorzystać 

np. na nowe place miejskie, których w tym obszarze brakuje. 

Mosty Tczewskie, które stanowią element tożsamości miasta, są istotnym 

elementem krajobrazowym i należy wziąć ich obecność pod uwagę przy 

kształtowaniu nowej zabudowy. Korzystnym byłoby ich wyeksponowanie przez 

stworzenie np. punktu widokowego.  

Na terenie objętym granicą opracowania i w jego bezpośrednim sąsiedztwie 

znajdują się dwie dominanty wysokościowe, które mają potencjał wzmocnienia 

kompozycji układu. Na terenach postoczniowych jest to żuraw, a powyżej granicy 

opracowania wieża kościoła. 
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5.5 Analizy w skali terenu projektowego 

5.5.1 Inwentaryzacja 

 

Inwentaryzacja terenu projektowego uwidacznia stopień degradacji obszaru. 

Dominuje zabudowa przemysłowa, która w większości utraciła swoje dotychczasowe 

funkcje. Nadal działa zakład przetwórstwa rybnego Koral oraz Zakład Usług 

Komunalnych. Obie funkcje mieszczą się w niskiej jakości zabudowie. Dodatkowo, 

w zgodzie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, na 

tym terenie powstał już jeden nowy budynek jednorodzinny. W części północnej 
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opracowywanego obszaru zlokalizowane jest boisko sportowe oraz ścieżki 

z elementami małej architektury – jest to zalążek przestrzeni rekreacyjnej w tej części 

miasta. Pozostała część terenu to nieużytki pozostałe po dawnej zabudowie 

drożdżowni oraz zieleń niska niezagospodarowana. 

5.5.2 Analiza zagrożenia powodziowego 

 

Ważnym elementem analizy terenu mieszczącego się przy rzece, jest 

zagrożenie powodziowe. W tym przypadku część północna jest w całości chroniona 

przed zalaniem przez tradycyjny element w postaci wału przeciwpowodziowego. 
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W części centralnej (postoczniowej) oraz południowej występuje ryzyko wystąpienia 

powodzi. W najbardziej narażonym miejscu znajduje się zakład przetwórstwa 

rybnego Koral. Częściowo zagrożona jest również zabudowa stoczniowa, 

w szczególności hale produkcyjne. Większość terenu znajduje się jednak poza strefą 

zagrożenia powodziowego. 

5.5.3 Synteza analiz w skali terenu - wnioski 

 

W skali terenu do wniosków można zaliczyć dwa kluczowe elementy – sposób 

postępowania z istniejącą zabudową oraz wyznaczenie stref powodziowych. 
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 Istniejąca zabudowa w większości nie posiada znacznej wartości, jest niskiej 

jakości lub w znacznym stopniu zdegradowana lub znajduje się na terenach 

w znacznym stopniu narażonych na zalanie. Dlatego jako elementy do zachowania 

wskazuje się jedynie zabudowę dawnej stoczni, ze stróżówką, częścią biurową 

i halami produkcyjnymi. Pozostała zabudowa kwalifikuje się do usunięcia. Należy 

jednak zaproponować nową lokalizację zakładu przetwórstwa rybnego Koral (po 

drugiej stronie ulicy mieści się Specjalna Strefa Ekonomiczna z dobrym połączeniem 

drogowym) oraz Zakładu Usług Komunalnych (funkcja biurowa może mieścić się 

w nowych budynkach na terenie projektowym). 

 Strefy powodziowe zostały wyznaczone zgodnie z zasadami Europejskiej 

Agencji Środowiskowej (metoda opisana w studium problemu). Największy obszar 

zajmuje strefa o niskim prawdopodobieństwie zalania, w której istnieje pełna 

dowolność kształtowania zabudowy. W strefie o średnim prawdopodobieństwie, 

mieszczącej się głównie w północnej części obszaru objętego opracowaniem, nie 

należy lokalizować funkcji wrażliwych i warto zastosować rozwiązania konstrukcyjne 

zabezpieczające budynki przed zalaniem. W strefie 3a i 3b, mieszczącej się najbliżej 

brzegu Wisły, należy ograniczyć zabudowę na rzecz terenów o zwiększonej 

pojemności retencyjnej. 

5.5.4 Analiza istniejącej typologii zabudowy mieszkaniowej 

Istniejąca zabudowa została przeanalizowana pod kątem proporcji kwartałów 

i typów zabudowy, pomimo iż nie jest ona szczególnie cenna czy atrakcyjna – 

dominuje standardowa zabudowa jednorodzinna. 

Rozpoznanie lokalnych warunków jest niezbędne do podjęcia świadomych 

decyzji projektowych, również tych dotyczących modyfikacji istniejących reguł. 

W przypadku decyzji o zwiększeniu intensywności zabudowy można zainspirować 

się jej ogólnym charakterem – brakiem ciągłej linii zabudowy czy wielkością stref 

półpublicznych. 



77 
 

 

  



78 
 

5.6 Wytyczne projektowe 

Przeprowadzone analizy skłaniają do następujących wniosków: 

 konieczność kompleksowego planowania 

teren ma znaczy potencjał miastotwórczy dzięki swojej dobrej lokalizacji, 

jednak jest silnie zdegradowany 

 zwiększenie intensywności zabudowy 

ekstensywny sposób zagospodarowania nie jest odpowiedni dla lokalizacji 

o dużym potencjale rozwojowym 

 lokalizacja nowych usług, również o charakterze ponadlokalnym 

teren charakteryzuje się deficytem usług i obiektów kulturalnych, wskazana 

jest lokalizacja nowego, zróżnicowanego programu funkcjonalnego 

 wzmocnienie połączenia z dworcem 

dobra dostępność komunikacyjna obszaru nie jest wykorzystana przez 

brak bezpośredniego połączenia pieszo – rowerowego z węzłem 

przesiadkowym 

 zniwelowanie bariery przestrzennej w postaci torów kolejowych 

należy zapewnić możliwość wygodnego i bezpiecznego przejścia pod 

istniejącą infrastrukturą od strony Starego Miasta i bulwaru,  

dodatkowo warto zlokalizować istotny obiekt usługowy w jego pobliżu, 

stanowiący zachętę do przejścia „na drugą stronę” 

 wykorzystanie istniejących dominant 

układ kompozycyjny należy kształtować w oparciu o istniejące elementy 

charakterystyczne – Mosty Tczewskie, dźwig stoczniowy oraz wieżę 

kościoła, zapewni to włączenie nowej tkanki w istniejącą strukturę 

przestrzenną 

 nowe przestrzenie publiczne 

warto zapewnić kontynuację bulwaru wiślanego oraz zlokalizować na 

terenie nowe, lokalne centra, również o charakterze reprezentacyjnym 

 zarządzanie ryzykiem powodzi 

zabudowę należy kształtować w oparciu o zasady zagospodarowania 

wyznaczonych stref powodziowych 

 ciągłość zieleni retencyjnej 

w miarę możliwości należy maksymalizować pojemność retencyjną terenu 
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6 Opis koncepcji projektowej(Daria Sarkowicz) 

6.1 Koncepcja urbanistyczna 

6.1.1 Wizja rozwoju obszaru 

Celem projektu jest stworzenie nowej, wielofunkcyjnej dzielnicy miejskiej 

mającej potencjał do zmiany kierunku rozwoju miasta i ograniczenia suburbanizacji. 

Obecnie miasto rozwija się głównie w kierunku południowym, na tereny oddalone od 

centrum i pozbawione niezbędnej infrastruktury. W tym samym czasie, w niewielkiej 

odległości od historycznej tkanki miejskiej z wszystkimi jej walorami oraz kolejowego 

węzła przesiadkowego o znaczeniu krajowym znajduje się zdegradowany teren 

postoczniowy. Dodatkowym atutem lokalizacji jest położenie na styku z wodą. 

Zagospodarowanie tego fragmentu miasta, o dużym potencjale i równie 

znacznym stopniu degradacji, stało się tematem projektu. Nowa dzielnica ma 

zwiększyć intensywność zabudowy przy jednoczesnym poszanowaniu istniejących 

układów kompozycyjnych. Ma wprowadzać nową jakość, jednak bez szkody dla 

dotychczasowych mieszkańców. Zakłada włączenie się w istnieją tkankę, stworzenie 

lokalnych centrów, wraz ze znaczą porcją zabudowy usługowej, mieszkaniowej 

wielorodzinnej i  przestrzeni rekreacyjnych.  

Nowa dzielnica ma odpowiadać na wyzwania zrównoważonego rozwoju, nie 

tylko przez zagospodarowanie terenu zdegradowanego, ale też przez rozwiązania 

sprzyjające odporności. Zabudowa ma być przygotowana na ryzyko powodzi – 

zarówno tych nagłych, będących następstwem zmian klimatycznych jak i powodzi 

rzecznych. Następstwem tych założeń jest rozmieszczenie funkcji w oparciu o strefy 

zagrożenia powodziowego oraz dbałość o małą retencję. 

Projekt przewiduje lokalizację nowej, znacznej porcji wielofunkcyjnej tkanki 

miejskiej przy jednoczesnym poszanowaniu warunków naturalnych. Koncepcja ma 

zaspokajać obecne potrzeby miasta, ukierunkowywać jego rozwój i jednocześnie być 

odpowiedzią na wyzwania przyszłości, związane ze zmianami klimatycznymi. 

6.1.2 Idea projektu 

Ideą projektu jest stworzenie fragmentu miasta odpornego (Ang.: resilient city). 

Miasto to powinno być zdolne do przetrwania, adaptacji i rozwoju, bez względu na 

rodzaj i  częstotliwość doświadczanych zdarzeń. Projekt skupia się na jednym 
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z kluczowych zagrożeń: powodziach – zarówno nagłych, związanych z nawalnymi 

zjawiskami pogodowymi jak i rzecznymi. 

Strategia realizuje się w oparciu o trzy główne założenia wstępne. 

Zagadnieniami tymi są: 

 kompozycja: układ wykorzystujący atuty lokalizacji i włączony w istniejącą 

strukturę, oparty o główną oś północ - południe 

 strefowanie: wielofunkcyjna zabudowa odporna na zalewanie, rozmieszczona 

zgodnie z zasadami strefowania ze względu na zagrożenie powodziowe 

 retencja: element kluczowy, zabezpieczający strukturę przed zalaniem na kilku 

płaszczyznach, wpływający na charakter dzielnicy 

6.1.3 Opis koncepcji 

6.1.3.1 Kompozycja 

Kompozycja układu jest oparta o główną oś w kierunku północ – południe, 

trasę spacerową brzegiem Wisły oraz dwie osie poprzeczne, wynikające z dostępu 

do komunikacji publicznej. 

 Główna oś, biegnąca przez całe założenie, łączy istniejący bulwar wiślany, 

przechodzi przez tereny postoczniowe i łączy się z dominantą w postaci wieży 

kościoła. W ten sposób istniejące tereny rekreacyjne po obu stronach torów 

kolejowych zostają połączone. Stary układ przestrzeni publicznych wraz z nowymi 

elementami tworzy spójną sieć. Wzdłuż tej osi, w celu jej wzmocnienia, lokalizowane 

są też nowe dominanty wysokościowe i funkcjonalne. 

 Osie poprzeczne, wyznaczone przez projektowany dostęp od strony dworca 

w części północnej, a w części południowej od przystanku autobusowego, tworzą 

place w miejscu przecięcia z główną osią kompozycyjną. Punkty te są też lokalizacją 

najintensywniejszej zabudowy usługowej. 

Ciąg spacerowy wykorzystuje walory nadwodnej lokalizacji. Rozpoczyna się 

przy Mostach Tczewskich, biegnie parkiem buforowym i łączy się z główną osią 

w celu przekroczenia Kanału Młyńskiego. Kieruje się na cypel nadwiślański, na 

którym mieści się obiekt o funkcji kulturalnej oraz centrum sportów wodnych 

i przechodzi dalej, wzdłuż rzeki. Z osi biegnącej od strony dworca można dostać się 

na ścieżkę spacerową wykorzystując istniejące przejście przez wał 

przeciwpowodziowy. 
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Prócz opisanych wyżej głównych osi zaproponowany został również zielony 

ciąg, łączący obszar rekreacyjny przed adaptowanymi budynkami stoczniowymi z 

istniejącym parkiem na północy. Ma on przebieg meandrujący i jego celem jest 

wprowadzenie zieleni w strefę publiczną pomiędzy zabudową mieszkaniową oraz 

stworzenie nieformalnych miejsc spotkań.  

6.1.3.2 Strefowanie 

 Kluczowym założeniem projektowym, wynikającym z przeprowadzonych analiz 

oraz powstałym w oparciu o wytyczne teoretyczne, jest lokalizowanie nowej 

zabudowy zgodnie z zasadami strefowania przeciwpowodziowego. 

 Zgodnie z tymi założeniami w strefie 3a i 3b (bezpośrednio przy brzegu rzeki), 

tam gdzie ryzyko zalania jest największe, zaplanowano park buforowy, wolny od 

zabudowy. Jedynie na cyplu, przy wejściu do basenu portowego, zlokalizowano 

obiekt o funkcji kulturalnej oraz wypożyczalnię sprzętu wodnego. Oba budynki 

posiadają specjalnie rozwiązania konstrukcyjne uodparniające je na zagrożenie 

powodziowe (opracowanie szczegółowe – Piotr Rojewski). W części południowej 

założenia, w strefie 2 (średniego zagrożenia) zlokalizowano dwa duże obiekty – 

wielofunkcyjne centrum kulturalne i hotel. Funkcje te stanowią „bramę” zespołu, 

stanowią zachętę do przejścia na drugą stronę mostu, co uzasadnia ich lokalizację. 

Aby zabezpieczyć główne pomieszczenia przed zalaniem, na parterze przewiduje się 

parkingi, a od strony placu niewielkie lokale usługowe. Pozostała zabudowa 

zlokalizowana jest w strefie o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi. 

6.1.3.3 Retencja 

Zieleń pełni w zespole kluczowe funkcje. Rozlewiska umożliwiają ekspansję 

rzeki, a zieleń wysoka sprzyja infiltracji. Opóźnia również spływ powierzchniowy, 

zwiększając pojemność retencyjną, dzięki zastosowaniu systemów zrównoważonego 

gospodarowania wodą deszczową. Dodatkowo obecność zieleni zwiększa 

atrakcyjność projektowanego zespołu. 

Pierwsza grupa zastosowanych w projekcie rozwiązań uodparnia zespół na 

zagrożenie powodziowe ze strony rzeki. Park buforowy, pozbawiony zabudowy, ma 

na celu zapewnienie Wiśle miejsca na ekspansję, bez powodowania strat. Na co 

dzień element ten pełni funkcje rekreacyjne. Znajdują się w nim oczyszczalnie 
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hydrofitowe, które usuwają zanieczyszczenia z wody zbieranej w zurbanizowanej 

części i chronią Wisłę przed zanieczyszczeniami. 

Druga grupa rozwiązań ma na celu uodpornienie zespołu na powodzie 

wewnętrzne – związane z nawalnymi zjawiskami atmosferycznymi. W projekcie 

zostały zastosowane dwa rodzaje zbiorników retencyjnych, zależnie od lokalizacji i 

możliwości. W parku, przy północnej granicy obszaru znajduje się duży zbiornik ze 

stałym poziomem wody. Może on magazynować opad z większego obszaru – nie 

tylko z objętego granicą opracowania.  

W części środkowej, we wnętrach kwartałów, pomiędzy parkiem, a wałem 

przeciwpowodziowym, zaplanowane zostały małe ogrody deszczowe. Ukształtowanie 

powierzchni chodników i ciągów pieszo-jezdnych powoduje spływanie wody 

opadowej do środka kwartałów, gdzie spływ powierzchniowy jest spowalniany przez 

zagłębienia terenu porośnięte roślinnością. Ich głębokość wynosi od 0.5 m do 1 m i 

została oszacowana na podstawie statystycznych opadów – średnia wymagana 

pojemność wynosi 30 dm3 ogrodu na każdy 1m2 powierzchni nieprzepuszczalnej 

(Szpakowski, 2018, str.9).  

Część południowa nie jest oddzielona od rzeki wałem przeciwpowodziowym, 

dzięki czemu sprawdzą się tu liniowe elementy spowalniające spływ, bez 

konieczności magazynowania wody. Ich ukształtowanie umożliwia transport wody z 

utwardzonych powierzchni do parku buforowego i znajdujących się w nim 

oczyszczani hydrofitowych. 

Dodatkowym elementem, zwiększającym retencję są zielone dachy. 

Przewidziano je na obiektach o powierzchni zabudowy przekraczającej 800 m2.   
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6.1.4 Opis rozwiązań szczegółowych 

6.1.4.1 Formy i funkcje zabudowy 

 

Rysunek 15 Schemat rozmieszczenia form i funkcji zabudowy 

Teren został podzielony na kwartały w oparciu o analizę proporcji istniejącej 

zabudowy. Nowe kwartały, tam gdzie to możliwe, przyjęły formę wydłużonych 

prostokątów o proporcji 1:3 co jest charakterystyczne dla tego obszaru. Pozostały 

obszar został podzielony przez przedłużenie istniejących ciągów komunikacyjnych 

i połączenie ich w spójną sieć. 
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Usytuowanie budynków na działkach ma luźno nawiązywać do form 

istniejących.  Cechy wspólne to: brak ciągłej linii zabudowy, położenie zarówno 

kalenicowe jak i szczytowe oraz szerokość stref półpublicznych zbliżona do 40 m. 

Zmieniła się skala budynków – nowe formy mają od dwóch do siedmiu (dominanta) 

kondygnacji. Intensywność zabudowy rośnie w kierunku placów. Zgodnie z ogólnymi 

wymaganiami wynikającymi z nasłonecznienia, musiały zmienić się również 

odległości między budynkami, które wynoszą 1.5 – 2 wysokości budynku. 

Dominującą formą zabudowy są niewielkie budynki punktowe oraz 

korytarzowe. Obiekty o większej powierzchni zabudowy zlokalizowane są jedynie 

w pobliżu placów i głównych ciągów w celu ich czytelnego wyznaczenia 

kompozycyjnego. 

Obiekty o funkcji mieszkaniowej lokalizowane są dalej od głównych placów 

i stanowią przedłużenie istniejących zespołów. Przy placach zlokalizowane zostały 

obiekty o funkcji usługowej, głównie biurowej (jako uzupełnienie Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej zlokalizowanej w pobliżu obszaru). Jako element przejściowy, 

pomiędzy opisanymi wyżej formami, zaproponowana została zabudowa 

mieszkaniowa z usługami w parterach.  

Wzdłuż głównej osi kompozycyjnej zlokalizowano obiekty o znaczeniu 

ponadlokalnym, które zwiększają atrakcyjność terenu w skali całego miasta. Są to od 

północy: szkoła ponadgimnazjalna z basenem i halą sportową, budynek – most 

stanowiący hybrydę przestrzeni publicznej, funkcji kulturalnej i biurowej 

(rozwiązywany szczegółowo w dalszej części) oraz wielofunkcyjny obiekt kulturalny, 

na zamknięciu osi, mieszczący sale wystawowe, teatralne, muzyczne, bibliotekę, 

mediatekę oraz sale prób i pracowanie artystów. 
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6.1.4.2 Zieleń 

 

Rysunek 16 Schemat retencji wraz z gatunkami roślinności 

W całym założeniu wydzielone zostały trzy grupy roślinności, zależnie od 

formy ich kontaktu z wodą.  

W parku buforowym, nad brzegiem rzeki (kontakt z wodą płynącą) występuje  

pierwsza grupa, czyli roślinność łęgowa -  gatunki drzew to olcha, topola, wierzba, 

wiąz, jesion, dąb.  
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Drugą grupą roślinności jest ta związana z wodami stojącymi. 

W oczyszczalniach hydrofitowych znajdują się gatunki zdolne do oczyszczania wody  

z zanieczyszczeń - pałka szerokolistna, pałka miniaturowa, tartak zwyczajny, 

kosaciec żółty, oczeret jeziorny czy trzcina pospolita. W dużym zbiorniku 

retencyjnym, na północy obszaru objętego opracowaniem, występują olsy– główne 

gatunki drzew to olsza, brzoza, jesion, sosna. 

We wnętrzach kwartałów, gdzie zlokalizowane zostały suche ogrody 

deszczowe, zastosowana roślinność musi tolerować suszę i okresowe zalewanie. Są 

to: trzcina pospolita, sit rozpierzchły, śmiałek darniowy oraz krwawnica pospolita. 

Uzupełnieniem ogrodów deszczowych dą drzewa – olsza czarna i wierzba biała oraz 

krzewy – wierzba purpurowa, wierzba Iwa i wierzba wiciowa. 

6.1.4.3 Komunikacja 

Układ komunikacji kołowej stanowi kontynuację istniejącej siatki. Nowe ulice 

dwukierunkowe poprowadzono poza głównymi osiami kompozycyjnymi. Aby 

zapewnić dojazd do wszystkich budynków dopuszczono spowolniony ruch 

jednokierunkowy w formie woonerfu na głównej osi północ – południe oraz na 

zielonym ciągu. 

Komunikacja piesza i rowerowa prowadzona jest wspólnie, bez wydzielania 

osobną nawierzchnią ścieżek rowerowych. Biegnie główną osią, ciągiem zielonym, 

ciągiem spacerowym wzdłuż brzegu Wisły oraz osiami poprzecznymi, prowadzonymi 

w stronę przystanków autobusowych i głównego węzła przesiadkowego. Wydzielona 

ścieżka rowerowa (istniejąca) biegnie wzdłuż głównej drogi przylegającej do obszaru 

objętego opracowaniem i stanowi fragment Wiślanej Trasy Rowerowej. 

Prócz ogólnych dróg komunikacyjnych we wnętrzach kwartałów 

zaprojektowane zostały ścieżki o formach płynnych, umożliwiające korzystanie 

z zielonych terenów rekreacyjnych. 
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Rysunek 17 Schemat komunikacji kołowej i pieszo - rowerowej 

6.1.4.4 Parkingi 

Większość miejsc postojowych projektowana jest pod poziomem terenu, jako 

parkingi ogólnodostępne. Ilość miejsc postojowych przypadających na mieszkanie 

waha się od 1 (przyjęta wartość minimalna) aż do 2.2. Uśredniona wartość 

wskaźnika wynosi 1.4 miejsca postojowego na mieszkanie. Wskaźnik miejsc 

postojowych dla usług również jest zmienny, wynosi jedno miejsce na 25 m2– 50 m2. 

Wartość uśredniona wynosi jedno miejsce na 36m2powierzchni usługowej.  
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Miejsca parkingowe lokalizowane na terenie są traktowane jako dodatkowe. 

Ich lokalizacja została szczegółowo rozwiązana jedynie w części północnej 

(południowa poza zakresem opracowania). Zlokalizowano 77 takich miejsc 

parkingowych, w tym 14 dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

6.1.4.5 Rozwiązania materiałowe 

Drogi komunikacji ogólnej przebiegające przez obszar opracowania 

umiejscowione są na jednym poziomie z przestrzeniami pieszo – rowerowymi. 

Powierzchnie wykonane są z kamiennych płyt chodnikowych w kolorze szarym. 

Materiał dróg dwukierunkowych jest ciemniejszy niż ciągów pieszo – jezdnych 

(grafit). Drogi jednokierunkowe o spowolnionym ruchu, przebiegające przez główne 

ciągi powinny zostać wydzielone jedynie kontrastowymi pasami materiału po obrysie. 

Ścieżki we wnętrzach kwartałów, o płynnych formach, są wykonane z drewna. 

Kontrastowe powierzchnie placów zabaw są wykonane z materiału bezpiecznego, 

np. płyt gumowych. 

Na zapleczu dużych obiektów usługowych, mieszczących się przy głównym 

placu zaprojektowane została nawierzchnia utwardzona, przepuszczalna z kratki 

betonowej. 

W celu zapewnienia spójności projektowanej zabudowie materiały elewacyjne 

zostały ograniczone do drewna lub ciemnych desek kompozytowych, płyt 

betonowych w odcieniu szarości, grafitowych elementów ze stali malowanej 

proszkowo oraz szkła. Dopuszcza się stosowanie akcentów kolorystycznych 

w kontrastowych kolorach jako element wyróżniający szczególne funkcje.  

6.1.4.6 Elementy małej architektury 

Ławki i śmietniki zaprojektowane zostały jako elementy o nowoczesnych, 

kubicznych formach z drewna połączonego ze stalą malowaną proszkowo na kolor 

grafitowy. Ławki znajdujące się w przestrzeniach publicznych powinny być 

zintegrowane z donicami na dodatkową zieleń ozdobną. Mała architektura 

zlokalizowana we wnętrzach kwartałów powinna zostać zaprojektowana 

indywidualnie, w obłych formach powtarzających układ ścieżek. 

 Elementy oświetlenia różnią się w zależności od lokalizacji. Na głównych 

ciągach publicznych, w pobliżu siedzisk miejskich, zaprojektowano oświetlenie 
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wysokie w formie prostokątnych lamp w kolorze grafitowym. Oświetlenie niskie, 

wzdłuż pieszo – rowerowych ciągów powinno być zlokalizowane tak, by podświetlać 

korony drzew. W przestrzeniach pół – publicznych oświetlenie wysokie ma formę 

walca. Dodatkowo należy stosować oświetlenie niskie podkreślające elementy 

naturalne, takie jak zbiorniki wodne. 

6.1.4.7 Miejsca gromadzenia odpadów stałych 

W budynkach o funkcji usługowej i budynkach mieszkalnych z usługami 

w parterach miejsca gromadzenia odpadów są umieszczone w budynkach jako 

wyodrębnione pomieszczenie na poziomie parteru. 

Miejsca gromadzenia odpadów stałych dla budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych lokalizuje się w garażach podziemnych. Garaże te powinny być 

dostosowane do wymagań pojazdów komunalnych odbierających nieczystości. 

 

6.1.5 Wskaźniki urbanistyczne 

6.1.5.1 Średni gabaryt zabudowy 

Gabaryt zabudowy to wysokość zabudowy liczona w metrach nad poziomem 

terenu. Wysokość budynków waha się od dwóch do siedmiu kondygnacji, co przy 

średniej wysokości kondygnacji 3.5 m daje zakres 7m – 24.5 m. Średnia dla całego 

terenu projektowego wynosi 3.6 kondygnacji, czyli średnia wysokość budynku wynosi 

12.6 m. 

6.1.5.2 Procent zabudowy 

Procent zabudowy to stosunek powierzchni zabudowanej do powierzchni 

działki wyrażony w procentach. Jako działkę przyjmuje się w obliczeniach 

powierzchnię poszczególnych kwartałów. W projekcie powierzchnia wszystkich 

kwartałów przeznaczonych pod zabudowę wynosi 126400 m2, a powierzchnia 

zabudowy 4223m2. Procent zabudowy wynosi 31.8%. 

6.1.5.3 Intensywność zabudowy 

Wyraża stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku 

w zewnętrznym obrysie ścian, do powierzchni terenu lub działki. Suma powierzchni 

wszystkich kondygnacji nadziemnych zaprojektowanych budynków wynosi 

144018m2. Średni wskaźnik intensywności zabudowy jest równy 1.14. 
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6.1.5.4 Procent powierzchni biologicznie czynnej 

Mierzona przez procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej do 

powierzchni terenu. Powierzchnie biologicznie czynną rozumie się jako grunt rodzimy 

porośnięty roślinnością oraz 50% powierzchni stropodachów, urządzonych jako stałe 

kwietniki lub trawniki. Podany wskaźnik dotyczy kwartałów zabudowy i wynosi 54,9%. 

6.1.5.5 Szacunkowa gęstość zaludnienia 

Mierzona przez stosunek liczby mieszkańców do powierzchni terenu. Liczba 

mieszkańców jest oszacowana na podstawie liczby mieszkań przy założeniu, że 

w każdym średnio mieszka 2.5 osoby. Suma mieszkań na całym terenie objętym 

granicą opracowania wynosi około 870 mieszkań, co daje średnio 2175 

mieszkańców. Teren objęty obszarem opracowania ma powierzchnię 393812m2. 

z obliczeń wynika, że średnia gęstość zaludnienia wyniesie 5 523 os/km2. 
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6.2 Koncepcja architektoniczna 

 

Rysunek 18 Schemat lokalizacji budynku opracowywanego szczegółowo przez Darię Sarkowicz 

6.2.1 Opis rozwiązań architektonicznych 

6.2.1.1 Przeznaczenie obiektu 

Budynek pełni funkcję biurową (biura na wynajem), uzupełnioną o inkubator 

przedsiębiorczości, restaurację oraz kawiarnio – księgarnię. 

6.2.1.2 Założenia wstępne 

Główną ideą projektu jest przedłużenie przestrzeni publicznej  i umożliwienie 

fizycznego przejścia przez istniejący wał przeciwpowodziowy. Główna oś, 

przewidziana w koncepcji urbanistycznej napotyka na barierę przestrzenną i dla 

zachowania czytelności kompozycji konieczne jest zastosowanie rozwiązań 

umożliwiających pokonanie różnicy poziomów.  
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Budynek prócz swojej podstawowej funkcji użytkowej pełni rolę przestrzeni 

publicznej. Poziom pierwszego piętra jest podniesionym placem, dostępnym dla 

wszystkich, o każdej porze. Schody stanowią jego główny element kompozycyjny i są 

podkreślone kontrastowym kolorem. Dla osób niepełnosprawnych przewidziano 

windę dostępną z zewnątrz, wkomponowaną w bryłę budynku. 

6.2.1.3 Forma architektoniczna i relacje z otoczeniem 

Budynek został zaprojektowany jako bryła o czterech kondygnacjach 

nadziemnych, co odpowiada średniej wysokości budynków w projektowanym 

zespole. Przylega do południowej krawędzi głównego placu i stanowi z jednej strony 

jego zamknięcie, a z drugiej kontynuację. Głównymi elementami kształtującymi 

wygląd budynku są schody i podniesiona przestrzeń publiczna. Przecinają one bryłę 

i są dodatkowo podkreślone mocnym, kontrastowym kolorem. Ażurowa obudowa 

elewacji powiela ich układ. 

Rzut na planie litery L posiada dodatkowe przecięcie w poziomie parteru 

i pierwszego piętra. Przejście to umożliwia przenikanie się przestrzeni publicznej 

z przestrzenią półpubliczną i zapewnia wgląd w atrakcyjne, zielone wnętrza 

kwartałów. 

6.2.1.4 Rozwiązania funkcjonalne 

Obiekt klasyfikuje się jako średniowysoki (SW), do czterech kondygnacji 

nadziemnych. Jego wysokość od poziomu terenu do końca attyki wynosi 18,2 m. 

Główne wejście do budynku znajduje się od wschodu i prowadzi przez część 

recepcyjną. Restauracja i inkubator przedsiębiorczości posiadają dodatkowe, 

niezależne wejścia.  

Podziemie budynku stanowi fragment garażu, zlokalizowanego pod całym 

kwartałem. Rozwiązany jest w sposób nietypowy, w formie obręczy, ze względu na 

założenia dotyczące retencji. Mieści wszystkie, niezbędne pomieszczenia 

techniczne. Rampa wjazdowa zlokalizowana jest poza zakresem opracowania, 

znajduje się w zachodniej części kwartału, co wynika z koncepcji urbanistycznej. 

Na parterze budynku zlokalizowana jest restauracja wraz z zapleczem oraz 

inkubator przedsiębiorczości z otwartą strefą pracy i dwiema salkami 

konferencyjnymi. Obie funkcje posiadają dodatkowe wyjścia do wnętrza kwartału, 
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gdzie mieszczą się ogródki i zewnętrzne siedziska. W części centralnej 

zlokalizowane jest główne wejście ze strefą recepcyjną oraz windami.  

Pierwsze piętro składa się z dwóch, niezależnych stref i kładki stanowiącej 

przedłużenie przestrzeni publicznych. W północnej części mieści się kawiarnio – 

księgarnia z zapleczem, a w południowej antresola inkubatora przedsiębiorczości 

z kolejnymi miejscami do pracy i salkami konferencyjnymi. Dodatkowym elementem 

jest wewnętrzne atrium, z drzewami, stanowiące element uatrakcyjniający bryłę 

i zapewniający lepsze, pośrednie doświetlenie biur. 

Kondygnacja druga i trzecia zawiera biura na wynajem w różnych 

konfiguracjach oraz po jednym zapleczu socjalnym na każdą z kondygnacji. 

Rozwiązanie konstrukcji w formie ustroju słupowo – płytowego umożliwia dowolną 

aranżację biur i ich swobodne łączenie. 

Rzut kondygnacji podziemnej oraz dachu nie został umieszczony na planszy ze 

względów kompozycyjnych – rysunki te stanowią załącznik graficzny do opisu (strona 

109 i 110). 

6.2.2 Parametry techniczne 

Ilość kondygnacji nadziemnych:      4 

Ilość kondygnacji podziemnych:     1 

Kubatura brutto:       35 660 m2 

Zestawienie powierzchni: 

 powierzchnia całkowita     10 870,00 m2 

(z garażem pod całym kwartałem) 

 powierzchnia zabudowy     1231 m2 

Wysokość:        18,20 m 

Długość elewacji północnej:     33 m 

Długość elewacji wschodniej:      57 m 

Szerokość skrzydła na osi wschód – zachód:   16,8 m 

Szerokość skrzydła na osi północ – południe:   16,7 m 



94 
 

6.2.3 Rozwiązania konstrukcyjne i budowlane 

6.2.3.1 Założenia konstrukcyjne 

W budynku zastosowano ustrój konstrukcyjny płytowo – słupowy o polu siatki 

o długości 8,1m. Wyjątkiem jest odległość pomiędzy osiami C –D, która wynosi 9.1 

m. Funkcję usztywniającą pełnią klatki schodowe. Na poziomie parteru i pierwszego 

piętra zaplecza w części północnej są obudowane ścianami pełnymi – mogą pełnić 

funkcję wspomagającą przy przenoszeniu obciążeń. Konstrukcja budynku jest 

wykonana w technologii monolitycznej, żelbetowej; główne elementy konstrukcyjne 

mają grubość 24 cm. 

6.2.3.2 Rozwiązania budowlano – konstrukcyjne 

Zastosowano fundamenty bezpośrednie, w postaci ław i stop 

fundamentowych, żelbetowych. 

Ściany pełne zewnętrzne i attyki wykonane w technologii monolitycznej, 

żelbetowe, o grubości 24 cm. Ocieplone w części podziemnej polistyrenem, w części 

nadziemnej wełną mineralną.  W garażu podziemnym ściany działowe murowane, 

wykonane z bloczków silikatowych. Ściany pełne wewnętrzne, w kondygnacjach 

nadziemnych wykonane jako lekkie ściany działowe z karton-gipsu. Ściany szklane 

przyjęte jako rozwiązanie systemowe – fasada strukturalna na konstrukcji 

aluminiowej. 

Słupy żelbetowe monolityczne, o przekroju kwadratowym, długość boku 24 

cm. 

Obudowa klatki schodowej żelbetowa, monolityczna o grubości 24 cm. 

W klatkach schodowych poprowadzono szachty instalacyjne. 

Stropy i stropodach płaski wykonane w technologii monolitycznej żelbetowej. 

Stropodach zielony o odwróconym układzie warstw, z warstwą wegetacyjną grubości 

50 cm. 

Zaprojektowane windy są samonośne, panoramiczne. Zastosowano 

rozwiązanie systemowe. 

Schody żelbetowe prefabrykowane, płytowe, o grubości 15 cm. 

Nadproża monolityczne żelbetowe. 
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6.2.4 Sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków korzystania 

z obiektu 

W projektowanym budynku zapewniono wymaganą przepisami dostępność 

dla osób z niepełnosprawnościami. Główne wejście znajduje się na poziomie terenu. 

Komunikacja pionowa realizowana jest przez dźwig osobowy dostosowany do 

potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Wszystkie drzwi mają szerokość minimalną 90 cm i powinny zostać 

zamontowane bez progowo. We wszystkich zespołach sanitarnych są toalety 

dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Miejsca parkingowe, o wymiarach wymaganych prawnie, znajdują się na 

poziomie terenu, przy północnej ścianie budynku. 

6.2.5 Wpływ inwestycji na środowisko 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 

2010 nr 213 poz. 1397) projektowany budynek nie wpływa znacząco na otaczające 

środowisko.  

6.2.6 Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Budynek jest zakwalifikowany jako średniowysoki, jego wysokość wynosi 18,2 m. 

Zasadnicza część budynku należy do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Garaż 

podziemny należy do kategorii PM, natomiast restauracja na parterze oraz kawiarnio 

– księgarnia na pierwszym piętrze zaliczają się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. 

Poszczególne strefy są oddzielone elementami oddzielenia przeciwpożarowego, 

wymaganymi przepisami. 

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich powyżej 50 

osób nie będących ich stałymi użytkownikami, mają co najmniej dwa wyjścia 

oddalone od siebie o co najmniej 5 m.  

Odległość pomiędzy projektowanym budynkiem, a innym, najbliżej położonym 

wynosi 17m, więc wymagana prawnie odległość 8 m została zachowana. Nie 

przewiduje się pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 
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W budynku zapewnione są dwie klatki schodowe ewakuacyjne, a długość dojścia 

nie przekracza 40 m (maksymalna dopuszczalna przepisami wynosi 60 m). 

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi minimum 2,2 m, a ich wysokość 

3,6 m. 

Jednocześnie na jednej kondygnacji może przebywać maksymalnie 100 osób 

(kondygnacje biurowe). Minimalna szerokość drzwi w świetle wynosi 90 cm, drzwi 

stanowiące wyjście z klatki schodowej mają szerokość w świetle 1,6 m (nie mniejszą 

niż bieg klatki schodowej – 1,4 m). 

Obie klatki schodowe są obudowane, zamykane drzwiami i wyposażone 

w urządzenia zapobiegające zadymieniu uruchamiane samoczynnie. W garażu 

znajdują się przedsionki przeciwpożarowe o wymiarach 2,2 x 1,8 m. 

Do budynku należy zapewnić drogę pożarową z jednej strony (długość dłuższego 

boku 57 m). Odległość drogi pożarowej od ściany budynku wynosi 2 m, co jest 

dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia ścianie klasy odporności ogniowej 

wymaganej dla ściany oddzielenia pożarowego w tym budynku. Warunki te należy 

spełnić. 
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7 Opis koncepcji projektowej (Piotr Rojewski) 

 

Rysunek 19 Schemat lokalizacji budynku opracowywanego szczegółowo przez Piotra Rojewskiego 

7.1 Koncepcja urbanistyczna 

7.1.1 Idea projektu 

Teren projektowy zlokalizowany jest na ternach postoczniowych. 

Proponowane rozwiązania mają na celu ożywienie tej przestrzeni. Koncepcja 

wprowadza nową jakość w pozbawione funkcji tereny. Zakłada adaptację hal 

stoczniowych i budynku biurowego oraz odnowienie żurawia jako elementów 

świadczących o tożsamości miejsca. Dodatkowo zaprojektowany został nowy obiekt 

na cyplu nadwiślańskim, który z racji zagrożenia powodzią posiada specjalistyczne 

rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne. 
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Koncepcja wpisuje się w proponowany układ urbanistyczny miasta odpornego, 

wynikający ze strefowania pod kątem ryzyka powodzi. Przez teren objęty granicą 

opracowania przebiega główna oś północ – południe, ciąg spacerowy nad brzegiem 

Wisły oraz drugorzędny, nieformalny ciąg zielony łączący przestrzenie rekreacyjne. 

Projektowane elementy zagospodarowania terenu, główny atraktor oraz pozostałe 

funkcje zlokalizowane są zgodnie z ich proponowanym przebiegiem. 

7.1.2 Opis koncepcji 

7.1.2.1 Kompozycja 

Przez teren projektowy przebiega główna oś północ – południe, stanowiąca 

kręgosłup całej koncepcji. Jej kontynuacja w linii prostej jest możliwa dzięki 

pływającej kładce na dawnym basenie stoczniowym. Od głównej ścieżki odchodzą 

boczne pomosty, które powielają rytm szyn na slipie.  

Prócz podkreślenia osi proponowanych w koncepcji urbanistycznej na terenie 

projektowym zlokalizowano dodatkowe elementy kompozycyjne, o mniejszej skali. 

Jest to oś wschód – zachód, realizowana przez dodane rozcięcie w istniejących 

budynkach. Dominantą wysokościową, która go podkreśla, jest restaurowany żuraw 

stoczniowy. 

Wykorzystanie basenu do rekreacji wymagało wywołania w nim dodatkowego 

przepływu, wspomagającego oczyszczanie wody. W tym celu zaproponowano 

przekop przez cypel nadwiślański. Dzięki niemu część budynku znajduje się na 

wyspie. 

7.1.2.2 Rozmieszczenie funkcji 

 W części zachodniej znajdują się budynki postoczniowe. Koncepcja zakłada 

ich adaptację do nowych funkcji. Najwyższy budynek, dawny zarząd stoczni, ma 

mieścić biura. W przylegającej do niej hali produkcyjnej zaproponowany został obiekt 

sportowy. W części wydłużonej, oddzielonej od wyżej wymienionych osią wschód – 

zachód, przewiduje się mniejsze funkcje handlowe i gastronomiczne. 

W części wschodniej, na cyplu, znajduje się rozwiązywany szczegółowo 

obiekt. Składa się on z dwóch części. Pierwsza, od strony basenu stoczniowego 

mieści się w obiekcie pływającym. Jest to centrum sportowe z siłownią, 
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wypożyczalnią kajaków i restauracją. W drugiej części, od strony Wisły, 

zlokalizowane zostało centrum wystawienniczo – konferencyjne z mediateką. 

7.1.2.3 Przestrzenie publiczne 

Budynkom towarzyszą tereny rekreacyjne. Przed obiektami adaptowanymi do 

nowych funkcji zaproponowano ścieżki spacerowe. Ich forma nawiązuje do 

istniejących w parku na północy całego założenia. Boiska do siatkówki i tarasowe 

schody, pełniące również funkcję trybun, aktywizują tereny nadwodne i stanowią 

atrakcyjne miejsce wypoczynku. Dodatkowym, możliwym zastosowaniem, jest 

wykorzystanie ich jako widowni dla plenerowych festiwali filmowych i artystycznych. 

Możliwe jest umieszczenie na wodzie ekranu kinowego lub sceny. Proponowanym 

działaniem w tej przestrzeni jest  reaktywacja Międzynarodowego Festiwalu 

Zdarzenia im. Józefa Szajny. Wydarzenie to promowało miasto i zachęcało turystów 

do jego odwiedzenia. Zostało zawieszone ze względu na brak funduszy. 

Cypel nadwiślański jest lokalizacją przestrzeni i budynków związanych ze 

sportami wodnymi. W pływającym obiekcie mieści się wypożyczalnia kajaków, a 

zabetonowane ujście Kanału Młyńskiego jest wykorzystane na przystań jachtową. 

Dodatkowe miejsca dla łodzi zaproponowane zostały przy Wiśle.  

7.1.2.4 Zieleń 

Koncepcja zakłada zachowanie tak wiele istniejącej zieleni, jak to możliwe. Na 

terenie objętym granicą opracowania mieści się park buforowy, dlatego ilość nowej 

zabudowy jest ograniczona.  

Nasadzenia podkreślają projektowaną oś wschód – zachód oraz towarzyszą 

projektowanemu budynkowi. Dodatkowo są zlokalizowane wzdłuż komunikacji 

kołowej prowadzącej na cypel. Zieleń wysoka pozytywnie wpływa na pojemność 

retencyjną terenu oraz zabezpiecza brzegi przed erozją w przypadku zalania. 

7.1.2.5 Komunikacja 

Dojazd do obiektów adaptowanych i budynku projektowanego odbywa się za 

pomocą istniejących dróg kołowych. Ulica prowadząca na cypel jest ślepa i wymaga 

zawracania. Rozwiązanie to ma na celu ograniczenie ruchu kołowego na terenie 

parku buforowego.  
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Komunikacja piesza i rowerowa jest preferowana i dominująca na terenie. 

Pływająca kładka łączy północną i południową część założenia objętego 

opracowaniem urbanistycznym. Budynek – most zapewnia dostęp na wał 

przeciwpowodziowy. Na unoszące się na wodzie pomosty można zejść schodami. 

Na ich zakończeniu ponowie umiejscowione zostały schody i most, tym razem ponad 

Kanałem Młyńskim. Rozwiązanie ma umożliwiać przejście niezależnie od poziomu 

wody. Dostęp dla osób niepełnosprawnych realizowany jest wzdłuż wału i przy 

budynkach adaptowanych.  

Wspominany wyżej most nad Kanałem Młyńskim jest miejscem połączenia 

głównej osi północ – południe z ciągiem spacerowym nad Wisłą. Przestrzeń 

rekreacyjna ciągnie się na cypel w formie miękkiej ścieżki i biegnie po dachu 

projektowanego budynku. Jego kontynuacją jest kolejny most prowadzący na 

północny obszar pomiędzy wałem przeciwpowodziowym, a Wisłą. 

7.1.2.6 Parkingi 

Miejsca postojowe zostały zaplanowane wzdłuż komunikacji kołowej oraz przy 

nowym budynku. W sumie na terenie projektowym zostały zaproponowane 

trzydzieści dwa miejsca postojowe, w tym cztery dostosowane do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. 

Potrzeba większej liczby miejsc postojowych (np. W przypadku wydarzeń 

kulturalnych) może zostać zaspokojona przez garaże podziemne w północnej 

i południowej części założenia, objętej opracowaniem urbanistycznym 

7.2 Koncepcja architektoniczna 

7.2.1 Opis rozwiązań architektonicznych 

7.2.1.1 Przeznaczenie obiektu 

Obiekt składa się z dwóch oddzielnych części różniących się między sobą 

strategią powodziową. Całość stanowi kompleks rekreacyjno – kulturalny. Pięć brył 

mieści w sobie pięć różnych stref funkcjonalnych i są to: wypożyczalnia kajaków 

z siłownią, restauracja, mediateka, przestrzeń wystawiennicza oraz konferencyjna. 

7.2.1.2 Założenia wstępne 

 Głównym założeniem podjętym przed przystąpieniem do projektowania było 

stworzenie obiektu adaptującego się do warunków powodziowych na danym terenie.  
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Zgodnie z przedstawioną metodą strefowania zależnie od zagrożenia 

powodziowego na obszarze występuje strefa 3a (wysokie prawdopodobieństwo) 

i strefa 3b (zalewowa). Wynika z tego, że możliwe do lokalizowania są funkcje mało 

wrażliwe, najlepiej związane z wodą, a budynki wymagają zastosowania 

odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych. 

Kompleks dzieli się na dwie części. Po zachodniej stronie cypla znajdują się 

dwie bryły. Jest to budynek pływający wykorzystujący rozwiązania amfibii. Od strony 

Wisły (wschodnia strona cypla) w trzech bryłach mieści się główna funkcja.  

Częściowo wystaje ona ze skarpy i jest wyniesiona na palach ponad poziom wody 

oraz posiada szczelne podziemie. Komunikacja pomiędzy bryłami jest zagłębiona 

w terenie wzdłuż szczytu wału. 

7.2.1.3 Forma architektoniczna i relacje z otoczeniem 

 Bryła została zatopiona w skarpie, by jak najmniej zaburzać krajobraz. 

Założeniem była jak najmniejsza ingerencja w rzeźbę terenu i kształt wału. Obiekt 

stanowi wizytówkę miasta od strony Wisły, ale nie dominuje nad panoramą. W części 

wschodniej tarasy na dachu i ścieżka spacerowa umożliwiają ekspozycję widokową 

Mostów Tczewskich. W części zachodniej cypla, eksponowany jest widok na basen 

stoczniowy, przestrzenie rekreacyjne i zachowane elementy przestrzeni. Dodatkową 

formą towarzyszącą architekturze i umożliwiającą obserwację atrakcyjnych 

elementów otoczenia są tarasowe przestrzenie odpoczynku zlokalizowane po obu 

stronach cypla. 

 Części obiektu, różniące się formą i funkcją, połączone zostały głównym 

łącznikiem w kierunku wschód – zachód. Umożliwia on wejście do wszystkich 

budynków oraz połączenie funkcji zlokalizowanych we wnętrzach z projektowanymi 

ścieżkami rekreacyjnymi. Wszystkie dachy zaprojektowane zostały jako zielone 

w celu zwiększenia retencji. 

7.2.1.4 Rozwiązania szczegółowe 

Obiekt został podzielony na dwie części zarówno pod kątem formy 

architektonicznej jak i funkcjonalnie. Wyróżniona została część wschodnia 

i zachodnia cypla nadwiślańskiego. 

 Część wschodnia, zlokalizowana od strony rzeki, narażona jest na działanie 

nurtu i wymaga znacznej masy przeciwdziałającej sile wyporu dla zachowania 
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stateczności. Główne funkcje, zlokalizowane w trójdzielnej bryle, wyniesione są 

ponad poziom powodzi 100 letniej (10.5 m) na skośnych palach. Kondygnacja 

zagłębiona dociąża budynek, zlokalizowano tam przestrzenie techniczne oraz salę 

naukową umożliwiającą obserwację poziomu wody. Została wykonane jako szczelna 

w technologii białej wanny. 

 Część zachodnia jest zlokalizowana od pozbawionego nurtu basenu 

stoczniowego, dzięki czemu konstrukcja nie jest narażona na siły związane z prądem 

rzecznym. Budynek ten jest amfibią. Posiada konstrukcję pływającą w formie 

platformy, jest zakotwiony w sposób umożliwiający unoszenie się i opadanie, a pod 

lustrem wody znajduje się platforma dopuszczająca osiadanie. Platforma ta zapewnia 

minimalny poziom wody pod budynkiem potrzebny do wyporu w okresie 

powodziowym. Całość dopuszcza wahania poziomu lutra wody od 4 metrów aż do 

10.5 metra. 

7.2.1.5 Rozwiązania funkcjonalne 

 Obiekt klasyfikuje się jako niski. Jego wysokość od poziomu głównego wejścia 

do końca attyki wynosi 4.5 metra. Wejście to znajduje się od zachodniej strony 

i prowadzi do części recepcyjnej i małej kawiarni.  

 Część wschodnia (budynek na palach) dzieli się na trzy bryły połączone 

komunikacją poziomą. W pierwszej mieści się mediateka z salami cichej pracy i małą 

salą kinową. Dodatkowo przylega do niej węzeł higieniczno – sanitarny oraz 

pomieszczenia techniczne. W środkowej bryle mieści się sala wystawowa, a 

w ostatniej centrum konferencyjne. Ta część kompleksu posiada dwie kondygnacje. 

W niższym poziomie zlokalizowana jest sala naukowa, węzeł higieniczno – sanitarny 

z zapleczem dla pracowników oraz pomieszczenia techniczne. 

 Część zachodnia (budynek pływający) dzieli się z kolei na dwie bryły. 

Północna mieści pomieszczenia klubu kajakowego z siłownią, zapleczem sanitarnym 

oraz przechowalnią sprzętu. Zakłada się możliwość wypożyczania kajaków przez 

osoby nie będące członkami klubu.  Bryła południowa to restauracja z zapleczem 

kuchennym. 
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7.2.2 Rozwiązania konstrukcyjne i budowlane 

Ustrój konstrukcyjny jest mieszany, głównie ścianowy. Maksymalna rozpiętość 

stropów wynosi 8 metrów. 

Założenia dotyczące odporności budynku, a co za tym idzie głównych cech 

konstrukcji zostały opisane w punkcie 6.2.1.4 Rozwiązania szczegółowe. 

Ściany i stropy wykonane są w technologii monolitycznej żelbetowej. Niższy 

poziom budynku po wschodniej stronie cypla posiada ściany wodoszczelne dzięki 

użyciu odpowiedniej mieszanki betonowej.  

7.2.3 Sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków korzystania 

z obiektu 

 W projektowanym budynku oraz w elementach zagospodarowania terenu 

zapewniono dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Na terenie znajdują się 

rampy o maksymalnym nachyleniu 6% i wymaganymi przepisami spocznikami oraz 

barierkami. Dostęp do niższej części zachodniej zapewnia specjalny podnośnik 

stanowiący element ścieżek. 

 Komunikacja pozioma w budynkach realizowana jest bez progowo, w części 

wschodniej dostęp do kondygnacji podziemnej zapewnia winda.  

 W zespołach higieniczno – sanitarnych znajdują się osobne, wydzielone 

toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Wpływ inwestycji na środowisko  

 Budynek ingeruje w strukturę cypla nadwiślańskiego. Zakłada się, że po 

skończonej inwestycji jego właściwości wytrzymałościowe nie ulegną pogorszeniu. 

7.2.4 Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 Budynek niski (wysokość 4.5 m) zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi 

ZL III nie wymaga drogi pożarowej. Na terenie inwestycji rozlokowano systemy 

gaśnicze w formie pomp. Ewentualny pożar może być gaszony z wody statkami 

pożarniczymi. 

 Jedynym pomieszczeniem, które przewiduje jednoczesne przebywanie w nim 

ponad 50 osób jest sala restauracyjna. Zakłada się zastosowanie w niej kurtyn 
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przeciwpożarowych. Zapewniono wymagane przepisami wyjścia ewakuacyjne 

i długości dróg ewakuacyjnych. 

8 Podsumowanie (Daria Sarkowicz) 

Zmiany klimatyczne stają się nieodzowną częścią naszego życia na wielu 

płaszczyznach. Niewątpliwe dotkną one naszych miast, dlatego koniecznym jest 

projektowanie ze świadomością, jakie zagrożenia ze sobą niosą.  

Metoda strefowania funkcjonalnego oparta na analizie zagrożenia powodziowego 

jest prosta do zastosowania i wymaga wykorzystania jedynie ogólnodostępnych 

materiałów planistycznych. Stosowanie jej na terenach zagrożonych zalaniem 

powinno być obligatoryjne. Pomogłoby to uniknąć kosztownych zniszczeń oraz 

zagrożenia życia i zdrowia użytkowników.  

Warto jednak nadmienić, że skala zmian, które nastąpią, jest dla nas obecnie 

trudna do przewidzenia. Nie wiemy, jak szybko uda nam się ograniczyć emisję 

gazów cieplarnianych, ani czy zrobimy to przed osiągnięciem punktu krytycznego – 

czyli takiego, po którym zmiany w środowisku same zaczną się napędzać i człowiek 

nie będzie już w stanie ich zatrzymać. Musimy przygotować się na nieprzewidywalne, 

a to oznacza konieczność poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań. 

Projektowane założenie odpowiada na konkretny scenariusz, który może, ale nie 

musi, zdarzyć się w przyszłości. Jest realizacją idei miasta odpornego, gotowego na 

zjawiska ekstremalne, ale nie tylko. Zaproponowana wielofunkcyjna zabudowa 

i szereg przestrzeni publicznych ma na celu podniesienie jakości tego fragmentu 

Tczewa. Przekształcenie terenów zdegradowanych w atrakcyjne centrum kulturalne 

może zmienić kierunek rozwoju miasta i ograniczyć suburbanizację, a tym samym 

przyczynić się do zminimalizowania jego negatywnego wpływu na środowisko. Mamy 

nadzieję, że tego typu koncepcje staną się przyszłością naszych miast.  
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