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W latachpięćdziesiątychXXw.
podjęto działania prowa-
dzące do powstania Osie-
dla Górniczego w Kłoda-

wie oddalonego od kopalni o 3 km, któ-
re charakteryzowało się cechami archi-
tektonicznymi i społecznymi panujące-
go w tych czasach stylu socrealistyczne-
go, a więc m.in. monotonią architektu-
ry, regularnością formy i powtarzającą
się symetryczną zabudową [13]. Mię-
dzy budynkami stawiano monumental-
ne pomniki. Obecnie takie osiedla, wraz
z Osiedlem Górniczym w Kłodawie, od-
biegają swoim stanem i funkcjonalno-
ścią od standardów współczesnej wielo-
rodzinnej zabudowy mieszkaniowej.
W efekcie coraz więcej osób wyprowa-
dza się na przedmieścia, pogłębiając pro-
ces suburbanizacji. W artykule zapro-
ponowano sposób pozbycia się miana
„osiedla sypialni”, zapoczątkowania od-
nowy i stworzenia miejsca zamieszkania
godnego XXI wieku wpisującego się
w nurt Nowego Urbanizmu.

Nurt Nowego Urbanizmu
Nurt powstał w latach osiemdziesią-

tych XX w. w Stanach Zjednoczonych.
Za podstawę Nowego Urbanizmu uwa-
ża się prąd postmodernizmu, w którym
duży nacisk kładziono na estetykę bu-
dynków, aby zewnętrzna forma obiektu
była świadomą dekoracją. Obiekty cha-
rakteryzowały się ornamentami, sym-
bolami oraz były sytuowane w sposób
symetryczny. Architektura postmoder-
nizmu zachwyca bogactwem formy oraz
łączy nowoczesne rozwiązania budow-
lane z nieco starszymi. Założenia nurtu
Nowego Urbanizmu zostały zapisane
w Karcie Nowego Urbanizmu wydanej
po raz pierwszy w 1966 r. na IV Kongre-
sie Nowego Urbanizmu. Dotyczyła ona
m.in. rozpraszania zabudowy w mia-
stach, wyburzania istniejących budyn-
ków na rzecz budowania nowych, bar-
dziej odpowiadających teraźniejszym
trendom i normom. W dokumencie oma-
wiano proces suburbanizacji prowadzą-
cy do rozwoju infrastruktury w miejsco-
wościach ościennych głównego miasta,
który powoduje opustoszenie centrów
miast i pogorszenie ich stanu techniczne-
go oraz rozwój patologii społecznych.
W Karcie Nowego Urbanizmu powstał

zapis o podjęciu działań dotyczących re-
waloryzacji istniejących już dzielnic
miast, na rzecz zmniejszającej się zabu-
dowy podmiejskiej, z zachowaniem
dziedzictwa kulturowego danego terenu.

Zrównoważony rozwój
w budownictwie

W skład nurtu Nowego Urbanizmu
wchodzi również zrównoważony roz-
wój, czyli spójność ładu społecznego,
instytucjonalno-politycznego, ekono-
micznego, środowiskowego oraz prze-
strzennego [4]. Zrównoważony rozwój
miast powinien być projektowany
w taki sposób, by minimalizować nega-
tywne oddziaływanie na środowisko,
z uwzględnieniem potrzeb lokalnej spo-
łeczności i zabytków kultury. W mia-
stach powinna być zapewniona przemy-
ślana gospodarka wodna, zabezpieczo-
na przed skażeniem i innymi zagroże-
niami, tj. wyczerpaniem zasobów bądź
ich degradacją. Nieodłącznym elemen-
tem zrównoważonego rozwoju i nowej
urbanistyki jest propagowanie rozwoju
technologii energooszczędnych, umoż-
liwiających pozyskanie energii z natu-
ralnych źródeł, m.in. słońca, wiatru, wo-
dy oraz pochodzącej z biomasy. Ponad-
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Streszczenie. W artykule przedstawiono propozycję rewitaliza-
cji osiedla robotniczego z wykorzystaniem rozwiązań Nowego
Urbanizmu. Podjęte działania miały na celu zachowanie istnieją-
cej tkanki miejskiej przy uwzględnieniu jej walorów historycz-
nych i estetycznych, nadanie nowego charakteru budynkom oraz
zaproponowanie zmian w funkcjonowaniu przestrzennym osiedla.
Wzbogacono teren o strefy funkcjonalne: sportową; dla dzieci; wy-
poczynkowo-rekreacyjną; usługowo-handlową wraz z wprowa-
dzeniem ulicy rynkowej w przestrzeni osiedla. Zaproponowano
zmianę elewacji istniejących budynków z wykorzystaniem nowo-
czesnych rozwiązań budowlanych przyjaznych środowisku.
Słowa kluczowe: Nowy Urbanizm; osiedle robotnicze; pianka
poliuretanowa zamkniętokomórkowa; izolacja natryskowa.

Abstract. The article presents a proposal to revitalize a worker’s
housing estate using the solutions of the New Urbanism trend.
Actions taken were aimed atpreserving the existing urban fabric,
taking into account its historical values and aesthetic, giving new
character to buildings, as well as directing changes in the spatial
functioning of the estate. The area was enriched with functional
zones such as sports, for children, leisure and recreation, as well
as service and commercial areas along with the introduction of
Rynek street in the housing estate. It was proposed to change the
facade of existing buildings using modern environmentally
friendly construction solutions.
Keywords: New Urbanism; worker’s housing estate, closed cell
polyurethane foam, spray insulation.
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to zaleca się promować komunikację
pieszą, transport zbiorowy i rowerowy,
będący alternatywą dla komunikacji sa-
mochodowej. W budownictwie należy
wykorzystywać materiały budowlane
przyjazne dla środowiska, które zawie-
rają np. komponenty pochodzenia ro-
ślinnego zamiast lepiszczy ropopochod-
nych. Pozytywny jest również odzysk
materiałów budowlanych, np. gruzu wy-
korzystywanego do budowy fundamen-
tów. Budynki powinny być projektowa-
ne w taki sposób, aby spełniały wyma-
gania przestrzenne, ekologiczne oraz
energooszczędne [10]. Miasto wg No-
wego Urbanizmu powinno być kompak-
towe, a więc zwarte, które w swojej isto-
cie zakłada zatrzymanie rozpraszania
zabudowy przez rewitalizację istnieją-
cych już obiektów budowlanych oraz te-
renów zdegradowanych [6].

Materiał badawczy
Analizowany obszar Osiedla Górni-

czego znajduje się w południowej częś-
ci Kłodawy i zajmuje powierzchnię
ok. 12 ha. Granice istniejącej zabudowy
zostały wyznaczone siatką ulic: Górni-
czą, aleją 1000-lecia, Dąbską oraz aleją
Kościuszki. Na terenie można wyróżnić
różne rodzaje budynków mieszkalnych.
Przy ul. Górniczej zlokalizowane są bu-
dynki trzykondygnacyjne, podpiwniczo-
ne wraz z poddaszem użytkowym. Ścia-
ny zewnętrzne wykonane są w technolo-
gii tradycyjnej murowanej z cegły (foto-
grafia 1). Są to obiekty z dachem koper-
towym o konstrukcji drewnianej przy-
kryte eternitem falistym. Na terenie osie-
dla występują również dwuklatkowe bu-
dynki mieszkalne o czterech kondygna-
cjach, podpiwniczone (fotografia 2).
Ściany zewnętrzne wykonane są z cegły

ceramicznej pełnej, a podesty, schody
zewnętrzne oraz balkony jako żelbetowe
wylewane. Dach jest pokryty papą as-
faltową, stolarka okienna drewniana, na-
tomiast drzwi zewnętrzne są metalowe.

Tynk zewnętrzny istniejących budyn-
ków jest w złym stanie. Widoczne są
miejscowe ubytki, a przy gzymsach
i w miejscach płyt balkonowych znajdu-
ją się wykwity oraz zniszczenia spowo-
dowane korozją. Dachy są nieszczelne
i występują miejscowe przecieki w po-
kryciu. Dojścia i dojazdy do obiektów
zapewniają chodniki i drogi, które są
w złym stanie technicznym z widoczny-
mi pęknięciami i dziurami w nawierzch-
ni. Nie ma udogodnień dla osób niepeł-
nosprawnych. Ponadto na terenie osie-
dla jest zbyt mało wyznaczonych miejsc
parkingowych dla samochodów, które
często są parkowane na terenach zielo-
nych. Stan skwerów jest bardzo zły
i dlatego są one mało atrakcyjne wizu-
alnie. Przy alei Kościuszki zlokalizowa-
ne są punkty usługowe i małe targowi-
sko. Na terenie osiedla funkcjonuje
szkoła podstawowa. W jej sąsiedztwie
znajduje się zaniedbany plac zabaw oraz
wielofunkcyjne boisko sportowe.

Na terenie gminy Kłodawa obowiązu-
je Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego utworzony na mocy
uchwały nr 325/2001 Rady Miejskiej
w Kłodawie z 27 grudnia 2001 r. [12].
Na Osiedlu Górniczym zostały wyzna-
czone obszary o zabudowie mieszkanio-
wej jedno- i wielorodzinnej wraz z obiek-
tami i urządzeniami towarzyszącymi
z dopuszczeniem lokalizacji nieuciążli-
wych usług (tereny pod usługi handlu,
gastronomii, turystyki, komunikacji
i rozrywki). Na terenie gminy sporządzo-
no również Studium Uwarunkowań

i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego z 2013 r. [7]. Na Osiedlu Gór-
niczym, w sąsiedztwie zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej wraz z terena-
mi zabudowy usługowej, zlokalizowane
są tereny zabudowy jednorodzinnej i za-
grodowej wraz z obszarami upraw polo-
wych. Natomiast przy szkole zostały wy-
znaczone tereny zieleni urządzonej [3].

Wyniki
Wykonano projekt koncepcji wizuali-

zacji, którego głównym założeniem by-
ło stworzenie miejsca zamieszkania god-
nego XXI wieku, zachęcającego mło-
dych ludzi do pozostania na analizowa-
nym terenie oraz pozyskanie inwesto-
rów do zakupu mieszkań. W koncepcji
wykorzystano istniejącą zabudowę [9].
Głównym celem było wzbogacenie tere-
nu o przestrzeń publiczną oraz wyzna-
czenie miejsc wypoczynku i rekreacji
dla mieszkańców, a w efekcie ożywienie
miejsca oraz pozbycie się miana „osie-
dla sypialni”. W koncepcji zachowano
istniejący układ dróg wewnętrznych,
który wzbogacono o chodniki dla pie-
szych wraz ze ścieżkami dla rowerzy-
stów. Ze względu na zły stan nawierzch-
ni dróg zaproponowano zmianę na eko-
logiczny „asfalt gumowy”, który uzy-
skuje się z recyklingu opon samochodo-
wych. Chodniki oraz ścieżki dla rowe-
rów wykonano z ekologicznego cemen-
tu, wchłaniającego tlenki pochodzące ze
spalin samochodowych. Jego zastoso-
wanie przyczynia się do zmniejszenia
emisji zanieczyszczeń w mieście. Oba
materiały są przyjazne dla środowiska
oraz wpisują się w ramy nurtu Nowego
Urbanizmu. Przestrzeń osiedla podzielo-
no na części funkcjonalne. Od strony
północnej wydzielono część rynkową,
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Fot. 1. Stan istniejącego bloku mieszkalnego trzykondygnacyjnego
Źródło: googlemaps.pl

Photo 1. The condition of an existing three storey block of flats

Fot. 2. Stan istniejącego bloku mieszkalnego czterokondygnacyj-
nego Źródło: googlemaps.pl
Photo 2. The condition of an existing four storey block of flats



znajdującą się w alei Tadeusza Kościusz-
ki (fotografia 3). Zachowano istniejące
obiekty usługowe. Dodatkowo wprowa-
dzono kawiarnie i małe restauracje sta-
nowiące miejsce spotkań lokalnej spo-
łeczności. Zaproponowano strefę dla
dzieci z placem zabaw oraz skatepark
wyposażony w odpowiednie tory do
uprawiania sportów ekstremalnych (fo-
tografia 4).

Od strony południowej analizowanego
terenu zaproponowano umieszczenie cen-
trum kulturalno-handlowego. Zlokalizo-
wane zostaną w nim sklepy, siłownia we-
wnętrzna, jak również restauracje i kino.
Centrum przez swój nietypowy kształt sta-
ło się bardzo charakterystyczne i w propo-
nowanej przestrzeni osiedla stanowić bę-
dzie wizytówkę południowej części Kło-
dawy. Centrum kulturalno-handlowe zo-
stało połączone ze strefą wypoczynku
i rekreacji w postaci wiaduktu poprowa-
dzonego nad aleją 1000-lecia. Celem wy-
znaczenia tej części było stworzenie miej-
sca dla mieszkańców, które będzie odda-

lone od zgiełku miasta. Pozwala ono
na odpoczynek w naturalnym sąsiedztwie
drzew i wody (fotografia 5).

W zachodniej części obszaru objętego
koncepcją zagospodarowania zlokalizo-
wane są istniejące wielorodzinne budyn-

ki mieszkalne. W związku z tym, że ich
stan techniczny jest zły, zaproponowano
odnowienie elewacji i poprawę estetyki
budynków, nie zmieniając ich konstruk-
cji oraz układu pomieszczeń, a także roz-
wiązania hydroizolacyjne i termoizola-

cyjne budynków. W myśl idei zrówno-
ważonego rozwoju mają to być „zielone
elewacje”, tzn. z roślinami na zewnętrz-
nych częściach budynku, które pochła-
niają promienie słoneczne, obniżają tem-
peraturę otoczenia oraz wchłaniają wo-
dę deszczową. Na fotografii 6 pokazano
wizualizację budynku z fotografii 1
po rewitalizacji.

W budynkach przewiduje się wymia-
nę stolarki okiennej i drzwiowej.
Na analizowanym obszarze występują
budynki o dachach dwuspadowych
i wielospadowych. Należy wymienić
konstrukcję drewnianą dachów, ponie-
waż uległa korozji. Ocieplenie dachu
przewiduje się za pomocą natryskowej
pianki poliuretanowej aplikowanej
za pomocą specjalnego agregatu. Po-
równując inne materiały stosowane
do izolacji termicznej, pianka PU ma
bardzo dobrą izolacyjność termiczną,
dużą odporność na wodę [2] i odpor-
ność na naprężenia ściskające [1, 5].
Dachy budynków przewiduje się po-
kryć jednomodułową blachodachówką
w kolorze ciemnoszarym.

Podsumowanie
Zaproponowana koncepcja zagospo-

darowania Osiedla Górniczego w Kło-
dawie miała na celu ożywienie miejsca

5
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Fot. 3. Widok na targowisko znajdujące się w alei Kościuszki
Photo 3. View of the marketplace located on aleja Kościuszki

Fot. 4. Wyznaczone miejsce na plac zabaw i skatepark
Photo 4. A designated place for a playground and skatepark

Fot. 5. Obiekt kulturalno-handlowy. Strefa wypoczynku i rekreacji połączona wiaduktem
z centrum kulturalno-handlowym
Photo 5. Cultural and commercial facility. Rest and recreation zone connected by a viaduct
with a cultural and shopping center

►
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przez nadanie nowych funkcji, jak rów-
nież przystosowanie istniejącej zabudo-
wy do współczesnych standardów. Ce-
lem było zachowanie historycznego
dziedzictwa Kłodawy, zapewniając jed-
nocześnie ludności dogodne warunki
życia [11]. Najistotniejszym elementem
pracy było stworzenie nowoczesnej
koncepcji obszaru, z wykorzystaniem
współczesnych rozwiązań architekto-
nicznych wpisujących się w ramy nurtu
Nowego Urbanizmu. Zaproponowanie
przestrzeni łączącej funkcje mieszkal-
ne, wypoczynkowo-rekreacyjne, usłu-
gowe oraz sportowe i dla dzieci odpo-
wiada zaspokojeniu potrzeb mieszkań-
ców. Strefy przeplatane istniejącą siatką
ulic, wzbogaconą o chodniki i ścieżki
rowerowe zapewniły mieszkańcom bez-
pieczne poruszanie się po osiedlu,
a wprowadzenie rozwiązań energoosz-
czędnych – minimalizowanie kosztów
utrzymania. Stworzenie przestrzeni pu-
blicznych, z których mogą korzystać nie
tylko mieszkańcy osiedla, spowodowa-
ło, że pozbyto się miana „osiedla sypial-
ni”. Wprowadzenie „zielonych elewa-
cji” wraz z przeszkleniami i wykorzy-
staniem imitacji drewna nadało budyn-
kom nowoczesny charakter [8].
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Fot. 6. Propozycja zmiany elewacji budynku z fotografii 1 z wykorzystaniem „zielonej ściany”
Photo 6. Suggestion to change the facade of the building from Fig. 1 using the „green wall”
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