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OD REDAKCJI. Prezentowany projekt budowy nowej 
dzielnicy miasta Siewierza, przedstawiony na naszych ła-
mach w tomie IV w 2012 r., jest już przygotowywany do 
realizacji przez spółkę giełdową ALTA SA. Drogę i metody 
projektowania tego interesującego założenia przedsta-
wiają Maciej Mycielski – jej główny projektant i Daniel 
Piotrowski, związani swą działalnością i przekonaniami 
z ideami tzw. Nowej Urbanistyki (New Urbanism), a także 
z wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju w praktykę 
projektowania urbanistycznego i architektonicznego. 
W ofertach dla przyszłych mieszkańców Siewierza pod-
kreśla się, że wykreowana ma być tu przyjazna prze-
strzeń publiczna, tworzona z myślą o ich potrzebach, 
promująca zdrowie i życie w zgodzie z naturą. Czy tego 
zapewnienia dotrzyma się w praktyce realizacyjnej – 
mamy nadzieję, że tak.

Pogłębiający się w Polsce chaos przestrzenny jest faktem 
niezaprzeczalnym. Zbyt często zabudowa rozwija się w spo-
sób bezplanowy, rozlewając się na przedmieściach z wyko-
rzystaniem zastanych podziałów rolnych, wymuszając nie-
ekonomiczne koszty doprowadzenia infrastruktury oraz 
transportu. Duża liczba odizolowanych zamkniętych osiedli 

mieszkaniowych, centrów handlowych i biurowców przypo-
mina amerykańskie rozciągnięte przedmieścia. Tak jak sze-
reg innych zjawisk kulturowych, z Zachodu przywędrowało 
do Polski także zjawisko suburbanizacji. Widać już, jak trend 
ten wpływa na dewaluację centrów miast, coraz częściej wy-
magających rewitalizacji, na zakorkowanie arterii dojazdo-

Siewierz-Jeziorna – dzielnica zrównoważona
Maciej M. Mycielski
Daniel Piotrowski

■Wizja Eko–miasteczka

■Lokalizacja Eko-miasteczka i izochrony dojazdówW
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wych. Bywa, że osłabia siłę gospodarczą miast, przynosząc pogorszenie ja-
kości życia mieszkańców. 

Sam problem suburbanizacji i związanego z nią degradowania przestrzeni 
miast nie jest jednak nowy. Od kilkudziesięciu lat mierzą się z nim architekci 
i urbaniści w Stanach Zjednoczonych oraz Europie. W wielu przypadkach 
ich inicjatywa wpłynęła w dużym stopniu na stosowaną przez władze miej-
ską politykę przestrzenną. Zamiast trendu skutkującego zjawiskami urban-
sprawl zaproponowali oni koncepcję realizacji tradycyjnej dzielnicy z mie-
szanymi funkcjami, różnymi typami mieszkań, usługami, biurami, szkołami, 
miejscami rekreacji itd. Przekonujące jest to, że z perspektywy czasu tak 
ujęte zasady zrównoważonej urbanistyki się sprawdziły. 

Wydaje się, że wyzwaniem dla projektów urbanistycznych w Polsce winny 
realnie stać się trzy kwestie – konieczność zapewnienia ładu i przeciwdzia-
łania pewnej anarchii przestrzennej oraz troska o jakość środowiska przy-
rodniczego oraz środowiska zamieszkania. Zrównoważona urbanistyka ma 
kilka nurtów, jednym z nich nich jest tzw. Nowa Urbanistyka (New Urba-
nism), która skutecznie spełnia powyższe postulaty i którą najkrócej można 
zdefiniować następująco: Nowy Urbanizm jest  bardziej efektywny ekono-
micznie, pozwala efektywnie wykorzystać środki publiczne, jest bezpieczniej-
szy dla pieszych, rowerzystów i kierowców, bardziej przyjazny dla środowiska 
i jest zdrowszym sposobem na życie. Po prostu działa lepiej (za www.cnu.org).

Presja inwestycyjna związana z niedoborem mieszkań wciąż jest na tyle 
duża, że należy szukać rozwiązań kształtujących trwałą wartość, wzmacnia-
jących tożsamość przestrzeni i jakość życia mieszkańców – nie tylko w za-
kresie dogęszczania miast, ale też alternatyw dla zagrożeń suburbanizacji. 
Prezentowany projekt nowej dzielnicy Siewierza – Jeziornej przeciera pe-
wien szlak w tym drugim kierunku i ma szansę stać się pewnym wzorcem 
dobrych praktyk w zakresie planowania przestrzennego, urbanistycznego, 
architektonicznego, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz partycypacji 
społecznej w Polsce. 

GENEZA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Obszar konurbacji górnośląskiej obejmuje, w zależności od jego delimi-
tacji, od 2 do ponad 3 milionów 
mieszkańców. Można stwierdzić, 
że z uwagi na liczne uwarunkowa-
nia, jako całość obszar ten stanowi 
ogromne wyzwanie w kategoriach 
projektowo-przestrzennych. Histo-
rycznie związany z przemysłem, 
dziś ma mniejsze możliwości utrzy-
mania swej populacji, głównie ze 
względu na niedobór mieszkań, 
niezadowalającą liczbę miejsc pracy 
i pogarszającą się strukturę demo-
graficzną społeczeństwa. Wydaje się 
jednocześnie, że mało który nowy 
projekt mieszkaniowy, realizowany 
w tym obszarze metropolitalnym, 
zakłada poważną, zrównoważoną, 
kompleksową wizję rozwoju, jako 
kontrapunkt wobec zaobserwowa-
nych tu zjawisk.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest 
spółka giełdowa ALTA SA, której 
zaproponowano kupno 120 ha te-
renu położonego nad Zalewem 
Przeczycko–Siewierskim. Z uwagi 

na doskonałe połączenie z dwupasmową drogą krajową nr 1 oraz bliskość 
lotniska, a także niską bonitację gleb, jednym z pierwszych pomysłów było 
przeznaczenie terenu pod bazę logistyczną. ALTA, która stała się ostatecznie 
właścicielem działki, wziąwszy pod uwagę walory krajobrazowe i położe-
nie w relacji z aglomeracją Katowic, podjęła starania o realizację inwestycji 
mieszkaniowej, która w optymalny sposób wykorzysta potencjał obszaru. 
Władze Siewierza, zainteresowane rozwojem swej gminy, pozytywnie od-
niosły się do pomysłu stworzenia zrównoważonej dzielnicy i przystąpiły do 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego dla tego obszaru oraz opracowania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestreznnego. 

WARSZTATY CHARRETTE JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY

Dla wypracowania wspólnej wizji inwestora oraz przedstawicieli gminy 
Siewierz i pozostałych decydentów wobec sposobu zagospodarowania te-
renów nad Zalewem Przeczycko–Siewierskim posłużyło przeprowadzenie 
warsztatu „charrette”, którego organizację powierzono pracowni MAU pod 
kierownictwem Macieja M. Mycielskiego, wywodzącego się z amerykań-
skiego biura Duany Plater Zyberk & Company. 

Warsztat tego typu to coś więcej niż zwykły warsztat urbanistyczny czy 
konsultacje społeczne, gdzie zbierane są tylko wnioski i pomysły na za-
gospodarowanie przestrzeni. To jakby przeprowadzenie specyficznej ope-
racji na żywym organizmie, jakim jest dana przestrzeń, gdzie uczestnicy 
wraz z ekspertami mogą na bieżąco oceniać i doskonalić opracowywaną, 
zwizualizowaną koncepcję i strategię rozwoju danego obszaru, tak, aby 
osiągnąć wspólne porozumienie i znaleźć realne, optymalne rozwiązania. 
Termin „charrette”, wywodzący się od zwyczajowej nazwy wózków używa-
nych w Paryżu na egzaminach na Akademii Sztuk Pięknych, dobrze oddaje 
intensywność pracy uczestników warsztatów. Równolegle ze spotkaniami 
konsultacyjnymi przez kilkanaście godzin dziennie pracuje grupa projek-
tantów, tak, aby na poszczególne spotkania i prezentacje dostarczać kon-
kretne pomysły i rozwiązania w formie rysunków i poddawać je ocenie 
decydentów i społeczności lokalnej. Zasadą „charrette” jest wykreowanie 
platformy do otwartego dialogu, gdzie każdy zainteresowany może wziąć 
udział w procesie planistycznym.

■Jedno ze spotkań warsztatowych



PRZEGLĄD URBANISTYCZNY   I   TOM VIII   I   2014

48

W wyniku takiego 10-dniowego warsztatu, przeprowadzonego w paździer-
niku 2007 r. z udziałem inwestorów, przedstawicieli urzędu miasta, właści-
cieli gruntów, międzynarodowego grona specjalistów z zakresu środowi-
ska, architektury i planowania przestrzennego, podjęto decyzję o realizacji 
nowej dzielnicy, w oparciu o tradycyjne wzorce urbanistyczne. Ekspertyzy 
środowiskowe, prognozy ruchu, studia inżynieryjne oraz analizy uwarunko-
wań rynkowych, prawnych i finansowych, wykonane w ramach warsztatu 
oraz w ramach później prowadzonych prac potwierdziły, że powstanie no-
wej dzielnicy Siewierza jest realne. A co najważniejsze, w trakcie trwania 
warsztatu udało się zdobyć akceptację i poparcie lokalnych władz oraz klu-
czowych instytucji dla projektu. 

W ramach warsztatu przez szereg kolejnych dni odbywały się spotkania 
i narady poszczególnych grup ekspertów i lokalnych przedstawicieli w ra-
mach różnych grup tematycznych. Współpracująca z nimi grupa urbani-
stów na bieżąco pracowała nad koncepcjami zagospodarowania, uwzględ-
niając ustalenia, wypracowane w ramach poszczególnych dyskusji. Każdy 
temat, podnoszony w ich trakcie, czy krytyczne przeglądy wstępnych 

koncepcji urbanistycznych pozwa-
lały na szybką ewolucję pomysłów 
urbanistycznych. Wykorzystano 
przy tym także doświadczenia 
projektantów w realizacji planów 
opartych na zasadach zrównowa-
żonej urbanistyki, przyjazności dla 
wszystkich grup wiekowych i spo-
łecznych, pieszych i rowerzystów 
oraz uzyskania najlepszej efektyw-
ności ekonomicznej i zaplanowania 
nowej dzielnicy m.in. przy uwzględ-
nieniu miastotwórczych wzorców 
urbanistycznych.

Prace warsztatowe rozpoczęto 
wspólną wyprawą w teren, co po-
zwoliło zweryfikować potencjał 
obszaru objętego pracami plani-
stycznymi oraz zapoznanie się z lo-
kalnymi przykładami tradycji archi-
tektonicznych. Oprócz rozeznania 
uwarunkowań terenowych pod-
stawą do opracowania pierwszych 
koncepcji było przeprowadzenie  
obszernych analiz istniejących 
uwarunkowań – od środowisko-
wych i infrastrukturalnych po spo-
łeczno-demograficzne. Drugiego 
dnia specjaliści z zakresu ochrony 
środowiska, zaproponowali szereg 
ekologicznych rozwiązań z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej, wy-
nikające z analiz infrastrukturalnych 
i geotechnicznych, co umożliwiło 
ujęcie projektu w coraz bardziej 
zrównoważony sposób – nie tylko 
w wymiarze organizacji przestrzen-
nej i urbanistycznej. Pomysły pro-
jektantów wraz z przedstawicielami 
samorządu lokalnego zestawiono 
także również z potrzebami i kie-
runkami rozwoju gminy Siewierz. 
W trzecim dniu omawiano zagad-
nienia socjologiczne, rynkowe oraz 
programowe przyszłej dzielnicy, 

zarówno w wymiarze lokalnym jak i regionalnym. Czwartego dnia dysku-
towano pierwsze, wariantowe koncepcje jej, a w kolejnych dniach, oprócz 
spotkań i prezentacji projektowych, prowadzone były prace nad udoskona-
laniem koncepcji urbanistycznej i warsztatowymi wizualizacjami projektu, 
opracowaniem ramowej strategii rozwoju dzielnicy. Na zakończenie warsz-
tatów odbyła się uroczysta prezentacja ostatecznej warsztatowej koncepcji, 
z udziałem wszystkich kluczowych interesariuszy projektu.

MIASTO PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM

Projekt zakłada realizację ekologicznej dzielnicy, nawiązującej charakterem 
do małego miasteczka, zwróconej w kierunku Zalewu Przeczycko–Siewier-
skiego. Podstawą dla opracowanej koncepcji było zapewnienie przestrzeni 
dającej jak największy komfort życia mieszkańcom, korzystając z obiek-
tywnie realnych środków urbanistycznych. Nowa dzielnica o mieszanych 
funkcjach docelowo składać się będzie z wzajemnie połączonych czterech 
osiedli, wyposażonych we wszelkie usługi potrzebne do codziennego życia. 

■Pierwsze szkice koncepcyjne dla zagospodarowania miasteczka
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■Uchwalony plan dla i etapu budowy Eko-miasteczka

■Zrealizowany po warsztatach kod urbanistyczny dzielnicy

stanowić będzie rozległy park miejski z siecią stawów i oczek wodnych, usy-
tuowany w obniżeniu terenu prowadzącym do zalewu. Usytuowanie na tra-
sie spływu wód opadowych umożliwi przepływ pomiędzy poszczególnymi 
zbiornikami podczyszczanych wód deszczowych. Zieleń wąskimi pasmami 

Każde osiedle skoncentrowane będzie 
wokół miejskiego placu, w centrum mia-
steczka zaś przewidziano tradycyjny 
rynek, przy którym znajdzie się kościół 
– dominanta  tradycyjnie położona w naj-
wyższym punkcie terenu. Wzdłuż drogi 
krajowej nr 1 powstanie część biznesowa 
miasteczka. Takie rozwiązanie sprawi, że 
zabudowa biurowa wraz z parkingiem 
osłoni pozostałą część inwestycji od 
uciążliwości trasy, co na podstawie prze-
prowadzonych symulacji akustycznych 
może pozwolić na uniknięcie powszech-
nych, lecz krytykowanych ekranów 
dźwiękochłonnych.

Ważnym założeniem jest realizacja za-
budowy i tworzenie przestrzeni o skali 
przyjaznej dla człowieka. Na przeważają-
cym obszarze miasteczka przewidziano 
realizację budynków o wysokości do 2,5 
kondygnacji. Wyższe, 4-kondygnacyjne 
obiekty powstaną w pasie terenu wzdłuż 
drogi krajowej. W centrum miasteczka, 
przy rynku, powstanie zabudowa 3,5-kon-
dygnacyjna. Zaproponowanie w koncep-
cji regularnych kwartałów zabudowy 
w formie umożliwi realizację pierzejo-
wych frontowych elewacji, definiujących 
przestrzenie ulic, placów i parków, umoż-
liwiających też realizację łatwo dostępnego zielonego skweru z placem 
zabaw w centrum każdego kwartału. Piesze przestrzenie publiczne będą 
ze sobą dobrze powiązane, zaś wygodne parkingi dla mieszkańców odpo-
wiednio ukryte.

Zgodnie z trendami zrównoważo-
nej urbanistyki, zakłada się w koncep-
cji uprzywilejowanie ruchu pieszego. 
Podział na jednostki mieszkalne 
i układ placów miejskich zaprojekto-
wano z uwzględnieniem dystansu 400 
m, jaki pokonywany jest przez pieszego 
w ciągu 5 minut. Gwarantuje to dobrą 
dostępność podstawowych usług, zlo-
kalizowanych w rejonie placów, sprzyja 
także wzmacnianiu i budowaniu relacji 
międzysąsiedzkich. W zrównoważonym 
mieście, założeniem jest ograniczenie 
ruchu kołowego poprzez umożliwienie 
mieszkańcom realizacji podstawowych 
potrzeb w zasięgu krótkiego spaceru. Po-
nadto na terenie miasteczka przeważać 
będzie uspokojony charakter ruchu, zde-
cydowaną większość dróg stanowić będą 
ulice osiedlowe o charakterze przestrzeni 
sąsiedzkiej. Główne ulice zaprojektowano 
jako aleje ze szpalerami drzew.

W przestrzeni dzielnicy Siewierz–Je-
ziorna zapewniony został duży udział 
terenów zielonych. Układ zieleni, powią-
zany z ukształtowaniem terenu, ma łą-
czyć funkcję wypoczynkową z funkcjami 
ekologicznymi. Centralną część obszaru 
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wnikać będzie też w obszary zabudowy. Przejścia piesze i zieleń ma pro-
wadzić do pasu zieleni nadbrzeżnej nad zalewem, stanowiącej obok głów-
nego parku część rekreacyjno-wypoczynkową miasteczka. Przy nabrzeżu 
ma powstać również hotel z kompleksem konferencyjnym i przystań dla 
żaglówek.

Istotną cechą nowego miasteczka ma być jego otwartość, kreowana wbrew 
obecnym tendencjom tworzenia zamkniętych zespołów mieszkaniowych. 
Zamknięte osiedla często wzmagają napięcia społeczne, dezintegrują 

lokalną społeczność. Tymczasem projekt miasteczka zakłada znaczny udział 
ogólnie dostępnych przestrzeni publicznych, składających się z placów, cią-
gów komunikacyjnych i przede wszystkim z miejskiej zieleni.

URBANISTYCZNE I TECHNICZNE ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIA

Można powiedzieć, że siłą powstającej dzielnicy są zrównoważone rozwią-
zania, wynikające z jego planowanego zagospodarowania przestrzennego. 

■Master plan dla pierwszej fazy Eko-miasteczka

■Szkice ukształtowania placu wejściowego i uliczki mieszkalnej
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■Pierwsze, zrealizowane fragmenty Eko-miasteczka

Będzie się ona rozwijać tak jak tradycyjne historyczne polskie miasta: w spo-
sób kompaktowy, efektywny, w miarę realnych potrzeb. Będzie to zgodne 
z zasadami zrównoważonej urbanistyki, nowe dzielnice bowiem będą po-
siadały funkcje mieszane, ruch pieszy będzie w nich uprzywilejowany, zaś 
kolejne sąsiednie kwartały będą zabudowywane po osiągnięciu zainwesto-
wania poprzedniego obszaru. 

Poza pewnymi ogólnymi zasadami, takimi jak minimalne parametry ener-
gooszczędności, nie powstała lista obowiązkowych rozwiązań „zrównowa-
żonych” do zastosowania przy projektowaniu budynków, by umożliwić ich 
doprecyzowanie na etapie kształtowania poszczególnych kwartałów zabu-
dowy i budynków. Parkingi usytuowane na tyłach budynków lub pod zie-
mią dzięki alejkom serwisowym pozwalają zachować wolne od samocho-
dów fronty budynków – jedynie miejsca dla gości znajdą się w obrębie ulicy. 

Ważną rolę w zintegrowanej wizji rozwoju Siewierza–Jeziornej pełni uru-
chomienie jego części biznesowej oraz zagwarantowanie szerokiej gamy 
usług. Od początku mieszkańcy będą mieli możliwość spełniania większo-
ści codziennych potrzeb w obrębie pieszego zasięgu, ograniczając tym sa-
mym konieczność używania samochodu do minimum. Ponadto perspek-
tywa tworzenia nowych miejsc pracy w pobliżu miejsca zamieszkania może 
wpłynąć na standard życia przyszłych mieszkańców, przynajmniej część 
z nich bowiem będzie mogła pracować w obrębie swojej dzielnicy.

Szereg ekologicznych rozwiązań dotyczących wykorzystania wód deszczo-
wych zintegrowano w strukturze ulic i parków. Ujęcie wody dla miasteczka 
zaprojektowano w jego najwyższym punkcie, tak, aby woda dalej mogła 
być dystrybuowana grawitacyjnie. Wody opadowe z powierzchni dachów 
mają być traktowane jako wody czyste, służące np. do podlewania pry-
watnych ogródków i w miarę możliwości magazynowane. Wody opadowe 
z powierzchni utwardzonych zostaną naturalnie podczyszczone i również 
będzie możliwe ich ponowne wykorzystanie np. do podlewania zieleni 
wspólnych. Zakłada się także użytkowanie własnych odnawialnych źródeł 
energii, takich jak pompy ciepła, powiązane z panelami solarnymi, oraz re-
kuperacją budynków z odzyskiem ciepła z kanalizacji. Ponadto, na terenie 
miasteczka zarezerwowano obszar dla wybudowania kogeneracyjnej cie-
płowni np. na biomasę, rezerwy terenowe pozwalają też na rozwój innych 
przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Ważne jest podkreślenie, że w przedstawianym projekcie ekologia nie zo-
stała potraktowana jako ideologia, której wszystko bezwzględnie musi 
być podporządkowane. Podchodząc do projektowania jedynie „ideolo-
gicznie”, często utrudnia się stworzenie przyjaznych osiedli, o zróżnicowa-
nej zabudowie, bogatych przestrzeniach publicznych. Na podstawie przy-
jętego prze projektantów kodu architektonicznego energooszczędność 
jest istotnym wymogiem dla ukształtowania każdego nowego budynku. 
Pozostałe rozwiązania „eko” każdorazowo poddawane będą analizie eko-
nomicznej i wdrażane według potrzeb i możliwości. A przyszli mieszkańcy 
mają podejmować ostateczne decyzję o tym, jakie rozwiązania chcą przy-
jąć, co będzie pozytywnie wpływało na świadomość ekologiczną budo-
wanej społeczności. 

KODEKS ARCHITEKTONICZNY I PLAN REGULACYJNY

Po zakończeniu warsztatów „charrette” inwestor przystąpił do stopniowego 
wdrażania wyników warsztatów, a do przygotowania operacyjnych planów 
dla poszczególnych części dzielnicy niezbędne było opracowanie bardziej 
szczegółowych wytycznych. Wiosną 2008 r. zorganizowano wewnętrzne 
warsztaty w celu uszczegółowienia koncepcji ulicy biznesowej oraz kon-
cepcji zagospodarowania pierwszej fazy projektu. Przygotowanie wizji ar-
chitektonicznej miasteczka powierzono pracowni „DPZ Europe”. Zlecono 
też szereg opracowań technicznych, służących doprecyzowaniu rozwiązań 
w zakresie zaopatrzenia terenu w niezbędne media. 

Kolejnym etapem prac było opracowanie kodeksu urbanistycznego i archi-
tektonicznego dla inwestycji. Kodeksy te  stały się podstawowym narzę-
dziem dla kierowania złożonym procesem projektowania nowej dzielnicy. 
Zawierały one plan określający parametry zabudowy, strukturę i rozmiesz-
czenie poszczególnych kwartałów. Ich elementem du stał się również ry-
sunek przekazany władzom lokalnym jako wniosek do opracowywanego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przyjęta jesienią 2008 r. aktualizacja studium, przygotowana przez pracow-
nię „Terplan”, otworzyła drogę do opracowania planów miejscowych, zgod-
nych z wynikami warsztatów „charrette”. Pierwotnie zamierzano objąć cały 
obszar miasteczka jednym planem, ostatecznie jednak wprowadzono eta-
powanie w jego opracowaniu i w pierwszym z nich opracowano plan miej-
scowy dla terenów pierwszej fazy projektu, tj. dla obszaru o powierzchni ok. 
44 ha. Został on uchwalony w czerwcu 2010 r. Stała współpraca inwestora, 
projektantów miasteczka z autorami planu i władzami miasta sprawiła, że 
dokument ten uwzględnił w pełni wnioski, wyprowadzone z kodeksu urba-
nistycznego, wprowadzono też szereg rzadko stosowanych zapisów, takich 
jak możliwość sytuowania zabudowy bezpośrednio w liniach rozgranicza-
jących dróg – zgodnie ze specyfiką miast–ogrodów, tak aby móc czytelnie 
kształtować pod względem przestrzennym ulice i place.

Wraz z realizacją kolejnych kwartałów, wytyczne urbanistyczne wynika-
jące z planu miejscowego i kodeksu urbanistycznego uzupełniane są przez 
szczegółowe plany regulacyjne, określający linie zabudowy, działki i prze-
strzenie publiczne.

Uzupełnieniem kodeksu urbanistycznego i planów regulacyjnych stał się 
opracowany kodeks architektoniczny. Na etapie pierwszego warsztatu 



PRZEGLĄD URBANISTYCZNY   I   TOM VIII   I   2014

52
Maciej Mycielski

architekt i urbanista, właściciel i główny projektant Pra-

cowni Mycielski Architecture & Urbanism

maciej.mycielski @mau.com.pl

Daniel Piotrowski

architekt i urbanista, projektant w Pracowni Mycielski Ar-

chitecture & Urbanism

daniel.piotrowski@mau.com.pl

■Pierwsze, zrealizowane fragmenty Eko-miasteczka

„charrette” wskazano jedynie ogólne wytyczne, dotyczące charakteru zabu-
dowy nowego miasteczka. Kodeks architektoniczny nie ma jednak narzucać 
określonej stylistyki architektonicznej budynków, jego głównym celem jest 
zagwarantowanie zróżnicowanych typologii, harmonijnych pod kątem wi-
zualnym, kolorystycznym, jak również zapewnienia stosowania odpowied-
niej jakości materiałów i osiągnięcia pewnych parametrów technicznych 
budynków. Tworzy on zbiór wytycznych, obowiązujących przy sporządza-
niu projektów budowlanych dla poszczególnych budynków oraz definiuje 
zakres interwencji tzw. architekta nadzorującego, powołanego do koordy-
nowania wizji urbanistycznej i architektonicznej dzielnicy. 

Opracowanie zbioru wytycznych w formie ww. dokumentów było nie-
zbędne ze względu na perspektywę wieloletniego procesu powstawania 
inwestycji, dla uzyskania spójności dzielnicy pod względem kompozycyj-
nym i architektonicznym, przy uwzględnieniu pewnej elastyczności na eta-
pie opracowania późniejszych szczegółowych projektów. Dokumenty te 
będą spełniały swoją funkcję ochronną i koordynacyjną, jeżeli będą wiązać 
na mocy umów konkretnych inwestorów.

PODSTAWY EKONOMICZNE ETAPOWANIE I REALIZACJA

Należy pamiętać, że mimo założonych ambitnych celów – projekt dzielnicy 
Siewierz-Jeziorna jest projektem komercyjnym, zatem jego siłą napędową 
jest przede wszystkim jego rynkowa opłacalność. Projekt ten został przy-
gotowany zatem tak, aby zapewnić możliwość dostosowywania wielkości 
i rodzajów typów zabudowy do wymogów rynku.

Ponadto, trzon ekonomiczny projektu będzie stanowić zaplanowana strefa 
biznesowa. Wstępne ustalenia z ekspertami zajmującymi się citymarketin-
giem pozwalają stwierdzić, że tereny komercyjne mogą być przeznaczone 
pod przedsięwzięcia z rodziny „Cleantech” – czystych technologii. Takie roz-
wiązania są wykorzystywane w recyklingu i gospodarce odpadami, wytwa-
rzaniu i magazynowaniu energii, efektywności energetycznej, transporcie, 
gospodarce wodno-ściekowej, inżynierii materiałowej, przemyśle wytwór-
czym czy rolnictwie.

Budowa nowej dzielnicy Siewierz-
Jeziorna jest procesem wieloeta-
powym. Pod koniec 2012 r. roz-
poczęto prace budowlane przy 
pierwszym kwartale inwestycji, zaś 
w maju 2014r. miało miejsce uro-
czyste otwarcie sprzedaży miesz-
kań wraz z sadzeniem drzew oraz 
poświęceniem miejsca pod przy-
szły kościół. W pełni uzbrojono 
i wykonano drogi dojazdowe, we-
wnętrzne i ciągi piesze dla ponad 
2 ha terenu, na których obecnie 
kończy się budowa pierwszych 
jednostek mieszkalnych – domów 
w zabudowie szeregowej i bliźnia-
czej oraz kamienicy wielorodzinnej 
z dominantą – wieżą widokową, 
które będzie pełnić również funk-
cje techniczne dla całej dzielnicy. 
Wykonano również pierwszy odci-
nek drogi gminnej. 

Pracownia MAU sporządziła plan 
regulacyjny dla dalszych 300 jed-
nostek mieszkalnych w różnych 
typach zabudowy. Doświadczenia 
realizacyjne przyniosły także wiele 

nowych rozstrzygnięć z zakresu technicznych rozwiązań proekologicznych. 
Woda z ulic i dróg będzie zbierana w zbiorniku retencyjnym i wykorzysty-
wana do podlewania zielonych terenów wspólnych. Część domów jedno-
rodzinnych posiada pompy ciepła, zaś kamienica wyposażona jest w grun-
tową pompę ciepła odzyskującą m. in. ciepło z rur kanalizacji sanitarnej 
w ulicy. 

Warto na koniec zaznaczyć, że realizacja miastotwórczych projektów znacz-
nie różni się od typowych inwestycji deweloperskich, których realizacja 
musi zakończyć się w kilka lat. W przypadku wielu uznanych projektów mia-
stotwórczych na świecie, sam okres przygotowań potrafił trwać do 10 lat. 
W przypadku Eko-miasteczka Siewierz–Jeziorna przygotowania rozpoczęły 
się w 2007 r., zaś całe przedsięwzięcie rozłożone jest na 25 lat. Nie ulega 
wątpliwości, że przebyta podczas przygotowania projektu droga od opra-
cowania wizji i koncepcji dzielnicy podczas warsztatów „charrette”, przez 
aktywną współpracę samorządu i inwestora po uchwalenie dokumentów 
planistycznych i wejście w fazę realizacji przedsięwzięcia, jest niezmiernie 
ciekawym doświadczeniem i może być przykładem dobrych praktyk dla 
wielu inwestycji. 


