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Przeszłość inspiruje 
przyszłość

Dwory i pałace, wraz z otaczającymi 
je parkami i folwarkami, budowano na 
ziemiach polskich od tysiąca lat. Jednak 
drugie półwiecze XX wieku przerwało 
ten naturalny proces obracając często 
dorobek stuleci w ruinę. Na szczęście 
powrót do gospodarki wolnorynko-

wej pod koniec minionego wieku otworzył przed tymi świadka-
mi historii szansę na nowe życie.

Posiadanie dworku, czy pałacu stało się modne. Ale nie tylko 
o zamieszkanie z duchem historii chodzi. Zespoły dworsko-par-
kowo-folwarczne są inspiracją do rozwijania biznesu w mniejszej 
i wielkiej skali. Im większy obszar w posiadaniu inwestora, tym 
pole do popisu rozleglejsze. A jak twierdzą konserwatorzy zabyt-
ków przemyślana inwestycja nie zaszkodzi zabytkowi. Zaś dodat-
kowa działalność biznesowa jest niezbędna, aby móc to dziedzic-
two przywrócić do świetności i utrzymać.

Proces wymaga jednak nie tylko nietuzinkowych pomysłów, ale 
i przemyślanych, nowatorskich działań poczynając od projekto-
wania na miarę XXI wieku, z poszanowaniem historii, na kampa-
nii marketingowej skończywszy. Bo nową szansę i nowego ducha 
dostają również szeroko rozumiane tereny wiejskie.

W 14 numerze Gazety Deweloperskiej piszemy dla Państwa 
miedzy innymi o suburbanizacji i rozwoju strefy podmiejskiej, 
najlepszych światowych markach koniaku i szampana oraz o tym, 
kto i jak te trunki serwuje nad polskim morzem. O podnoszeniu 
z gruzów zabytków, projektowaniu także usług na miarę XXI wie-
ku, instalacjach i inwestycjach na wsiach, zakładaniu i koszeniu 
największych trawników, o kulturze, odpowiedzialności i ochro-
nie polskiego pasa nadmorskiego oraz beskidzkich dolinach i gó-
ralskiej gościnności.       

Barbara Kwiecińska-Kielczyk
re da k t o r  nac z e l na
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Rafał Gorączniak

Budowa tanich substancji mieszkalnych 
w sąsiedztwie aglomeracji oraz mniejszych 
ośrodków według standardu XX wieku 
spowodowała w dwóch ostatnich deka-
dach dwudziestego wieku odpływ z miast 
znacznej ilości ludności na wieś. O ile nowe 
inwestycje uzupełniały istniejące ukła-
dy urbanistyczne, naturalnie korelowały 
i budowały wartość wiejskich kwartałów, 
na tyle w dużej mierze inwestycje te się 
udały (istniejąca infrastruktura usługowa, 
pożądane bliskie i dalsze sąsiedztwo). Lu-
dzie tam mieszkający są raczej zadowole-
ni, chociaż ich domy powstały w technolo-
gii tradycyjnej w większości bez systemów 
proekologicznych stawiających na znacz-
ne oszczędności w długoletniej eksploatacji 
(temat domów energooszczędnych oma-
wialiśmy w 11 numerze Gazety Deweloper-

skiej). Profesjonalna urbanistyka i progno-
zowanie skutków przedsięwzięć na etapie 
przedprojektowym, pomimo przestarza-
łych technologii budowania i zwykle prze-
ciętnej architektury spowodowały, że ludzie 
nie myślą o powrocie.

Mierzenie sukcesu dewelopera jest zgo-
ła inne. Ten zwykle buduje i sprzedaje – 
w różnym czasie, po różnych perypetiach 
i cenach – to co zdołał zaprojektować. Koń-
czy budowę. Zamyka projekt. W ocenie 
projektu deweloperskiego chodzi gene-
ralnie o coś więcej. O sukces kupujących 
– mieszkańców domów i osiedli. Wizja 
mieszkania pod miastem, z dala od zgieł-
ku centrum oraz gęstej zabudowy ma być 
gwarancją bezpieczeństwa i spokoju, przy-
jemności z przebywania na łonie natury 
– to ma być gwarant i podstawa decyzji 
o mieszkaniu pod miastem. Czasami, nie-
stety dosyć szybko okazuje się, że budowa-
ne bez większych analiz urbanistycznych 
nowe zespoły zabudowy mieszkaniowej 
stają się kością niezgody lokalnych samo-
rządów, interesów obszarników, gestorów 
sieci i zarządców dróg.

Zmieniający się rynek mieszkaniowy – 
nie tylko ze względu na oczekiwania i prefe-
rencje klientów dotyczące jakości na miarę 
XXI wieku, ale także ze względu na zmie-
niającą się dostępność terenów inwestycyj-
nych, nową politykę gmin popartą badania-
mi naukowymi nt. migracji, wyludnianie 
(shrinking cities) oraz doświadczenia de-
weloperów – właśnie zmierza we właści-
wym kierunku. Rozumowanie potrzeb 
klientów z najwyższą wrażliwością skiero-
waną na ich oczekiwania może zaowoco-
wać zarówno ożywieniem skali transakcji 

dotyczących znacznej wielkości nierucho-
mości pod budownictwo mieszkaniowe 
typu Village (temat podmiejskich grun-
tów szeroko omawialiśmy w 10 numerze 
Gazety Deweloperskiej), wyższą dynamiką 
budowy nowych obiektów oraz możliwo-
ścią zatrzymania trendu „chęci powrotu”. 
Z badań ankietowych, przeprowadzonych 
w okresie 10.2013‒6.2014 na terenie po-
wiatu poznańskiego przez biuro obsłu-
gi projektów deweloperskich URBANO 
(434 próby z czego tylko 38 proc. jesienią 
i zimą) wynika, że ponad 31 proc. ankieto-
wanych chciałoby wrócić do miasta z uwa-
gi na zbyt mało rozwiniętą infrastrukturę 
usług, w tym komunikacji, a także co pod-
kreślali słabą ofertę gminy w zakresie kul-
turalnym i oświatowym. Ocena atrakcyj-
ności inwestycji analizowana według tych 
aspektów wydaje się jest kluczowa.

Brak wystarczającej infrastruktury, brak 
zainteresowania przedsiębiorców małym 
rynkiem zbytu wpływa negatywnie na usłu-
gi osobiste takie jak: edukacja, społeczna 
ochrona zdrowia, rekreacja i sport. Brak 
konkurencji zwykle popularyzuje byleja-
kość. Na terenach źle zaprojektowanych nie 
występują także inne formy usług dostar-
czających rozrywek, kultury, czy nauczania. 
Rzadko występują oferty porad prawnych 
i lekarskich, gwarantowanie bezpieczeń-
stwa. Brak jest też usług pralni chemicz-
nych, dorabiania kluczy, usług krawieckich, 
szewskich, fryzjerskich, naprawy drobne-
go sprzętu AGD, mycia okien, samocho-
dów, dostawy żywności, itd. To wszystko 
jest w mieście, ale tutaj też są zmiany. Nie 
jest tak, jak bywało kiedyś. Żyjemy w okre-
sie wielkich przemian kulturowych i spo-

Chateau Village  
– nowy standard inwestycji mieszkaniowych
Budowa domów przy polach golfowych w Polsce stała się faktem. Co prawda golf nie jest pol-
skim sportem narodowym. Chwilowo trudno jest też zatrzymać myślenie o odwróceniu trendu 
do mieszkania z dala od centrum, gdzieś pod miastem. Długoterminowe prognozy skazują mia-
sta na masowe wyludnianie. Wizji nowych projektów lokalizowanych na przedmieściach przyby-
wa. Nowe inwestycje podmiejskie będą lepsze.

u r b a n i s t y k a
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łecznych. Zmian, które wpływają na to jak 
żyjemy i jak mieszkamy.

XXI wiek rozpoczął się 1 stycznia 2001 
roku. To tego dnia świat postawił sobie wy-
żej poprzeczkę nie tylko w kreowaniu naj-
wyższej jakości usług. To, co niewątpliwie 
pobudza firmy do innowacyjnego sposo-
bu działania przyczyniło się także do pro-
filowania i rozwoju usług deweloperskich. 
Wiemy, że każdy z nas posiada ogromne 
potrzeby, które chciałby zaspokoić w moż-
liwie najcelniejszy dla siebie sposób. Jed-
ną z ciekawszych z punktu widzenia de-
welopera, czy general product designera 

są komplementarne usługi projektowa-
nych obiektów, naturalne zasoby przyro-
dy oraz historyczne budynki i budowle 
będące wynikiem działalności człowieka. 

Wizjonerstwo, czyli zdolność widzenia 
przyszłości oraz umiejętność formułowa-
nia atrakcyjnych programów usługowych 
wpisujących się w systemy mieszkaniowe 
XXI wieku po jednej stronie, niedości-
gniona chęć do obcowania z niezakłóconą 
działalnością człowieka przyrodą, a tak-
że wyjątkowymi pod względem estetycz-
nym, wcześniej być może mieszkalnym, 
militarnym lub choćby postindustrialny-
mi obiektami z drugiej zrodziła potrzebę 
do większej selekcji nieruchomości i pro-
jektowania zabudowy Village, czyli wokół 
„tego starego”, czasami wiejskiego lub uni-
katowego miejsca. Projekty typu „Chate-
au Village” są projektowane według za-
sady URBANO nazwanej 21st Centrury 
Development opracowanej i wdrażanej 
przez biuro projektów deweloperskich 
z Poznania.

Jak wynika bowiem z prognozy demogra-
ficznej GUS dla powiatów i miast na pra-
wach powiatu na lata 2014‒2050 tempo 
spadku liczby ludności będzie wysoko nie-
bezpieczne i odczuwalne. Mowa jest o de-
populacji, czyli według prognozy dla np. m. 
Poznania liczba mieszkańców zmaleje z 550 
tysięcy (dane 2014) do 400 tysięcy w 2050 r. 

[+-28%], a np. w Gorzowie Wielkopolskim 
ze 124 tys. do niespełna 101 tys. [19%]. Jak 
wynika z obserwacji i najnowszych badań 
zmiany w populacji największych ośrodków 
miejskich będą postępowały równolegle 
do procesu suburbanizacji, której defini-
cją jest osiedlanie się na terenach wiejskich 
stopniowo rozrastających się metropolii.

– Z punktu widzenia obserwowanych 
zmian realizacja projektów typu Chateau 
Village będzie coraz bardziej trafna i bez-
pieczna. Projektowane znacznej wielkości 
systemy mieszkalne pod ośrodkami miej-
skimi dającymi szansę na rozwój tworów 

metropolitarnych będą naszym sukcesem 
– mówi Olga Bystrzycka, radca prawny 
i urbanistka z biura URBANO. – Poznań 
jak najbardziej może być tego przykładem. 
Zmiana wielkości populacji powiatu po-
znańskiego według danych szacunkowych 
GUS w omawianym okresie (do roku 2050) 
wyniesie z ponad 350 tysięcy (dane 2014) 
do ponad 530 tys. Jak policzono, w rezul-
tacie ogólna suma mieszkańców poznań-
skiego wzrośnie i to o ponad 30.000 miesz-
kańców (!) Jednak to tylko szacunki i nie 
wydarzy się to samoistnie – dodaje mece-
nas Olga Bystrzycka.

– Jak podają oficjalne źródła do roku 2050 
w kraju będzie ponad 10.000.000 emerytów 
krajowych. Ilu emerytów z Niemiec, kra-
jów Beneluxu, czy Skandynawii zechce za-
mieszkać u nas? Nie wiadomo. Wiadomo, 
że program Chateau Village to nie tylko pro-
pozycja mieszkaniowa. Obejmie on także, 
w ramach powstających systemów mieszan-
kowych URBANO mini centra wysoko wyse-
lekcjonowanych usług, w tym długotermino-
wą opiekę pielęgniarską. Analizując dzisiaj, 
projektujemy jutro. Widzimy nasze projek-
ty na miarę dwudziestego pierwszego wie-
ku – tak powstał program URBANO 21st 
Century Developement – komentuje Olga 
Bystrzycka.

Tak zamierza działać biuro URBANO, 
które w tym roku obchodzi 10 urodziny. 

„Widzimy wielkie i małe projekty. Reali-
zujemy niemożliwe, bo patrzymy inaczej”. 
Tak brzmi od dekady dewiza biura projek-
tów deweloperskich URBANO.

– Firma bierze udział w przygotowaniu 
inwestycji typu Village w skali 450 jednostek 
mieszkalnych w województwie zachodnio-
pomorskim. Możyczyn-Zieleniewo to tere-
ny wsi położonych 10 kilometrów na wschód 
od Szczecina. W ramach projektu „Natur 
Garden” na terenie ponad 21 hektarów, pod 
lasem, bezpośrednio przy jeziorze URBA-
NO projektuje Village. Firma prowadzi tak-
że rozmowy i rozważa ewentualne scena-

riusze przystąpienia do prac analitycznych 
i przedprojektowych dla zamierzenia inwe-
stycyjnego pod Poznaniem. W projekcie mia-
łoby powstać kilka tysięcy domów – infor-
muje dalej mecenas Bystrzycka.

Badania biura URBANO pokazują lo-
kalny, krótki trend, którego kierunek jest 
w dużej mierze spowodowany przez nie-
dowartościowane systemy usług, komuni-
kacji i animacji czasu wolnego na terenach 
wybranych gmin. Przykłady natomiast 
projektów takich jak: Baltigue Standard, 
Chateau Dębina, Natur Garden, Mia-
steczko Jeziorna, czy Tresk Park oddają 
pełnię konceptu Village. Planowane realiza-
cje budowlane niosą dla mieszkańców no-
wych systemów zabudowy mieszkaniowej 
niespotykane na polskim rynku wartości. 
Apartament, mieszkanie, czy dom budo-
wane przez dewelopera w programie Vil-
lage będą odtąd posiadały takie atrybu-
ty sąsiedztwa oraz walory systemu, dzięki 
którym pojedyncza nieruchomość zawsze 
warta będzie oczekiwanej przez dewelo-
pera ceny, bo życie w warunkach Village 
po prostu będzie tego warte. 
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Przemyślana inwestycja nie zaszkodzi zabytkowi
Rozmowa z Piotrem Żuchowskim, generalnym konserwatorem zabytków, wiceministrem kultury 
i dziedzictwa narodowego

u r b a n i s t y k a

Barbara Kwiecińska-Kielczyk 

W roku 1945 nastały ciężkie czasy nie tylko 
dla dotychczasowych elit społecznych, ale i ich 
własności materialnej, także nieruchomości. 
Majątki ziemskie zostały znacjonalizowane, 
a dwory i pałace stały się siedzibami rozma-
itych instytucji, które niekoniecznie dbały 
o utrzymanie ich w dotychczasowym stan-
dardzie. Tylko nieliczne miały szczęście stać 
się przybytkami kultury chronionymi przez 
państwo. Jak dziś można ocenić stan i kon-
dycję dawnych założeń dworskich z punktu 
widzenia generalnego konserwatora zabyt-
ków? Co z nich pozostało?
– Przed 1939 roku w ówczesnych grani-
cach Polski istniało około 16.000 dwo-
rów, w obecnych granicach Polski jest ich 
około 2800, jednak tylko około 160 z nich 
zachowało walory architektoniczno–hi-
storyczne, nawiązujące do stanu orygi-
nalnego. Po 1945 roku w ruinę popadło 
około 9 tysięcy dworów.

Na zły stan zachowania zabytków re-
zydencjonalnych w powojennej Polsce 
miało wpływ kilka czynników, wśród 
nich oczywiście działania towarzyszące 
operacjom wojennym, które poczyniły 
spustoszenia w substancji zabytkowej 
kraju, następnie represje wobec byłych 
właścicieli ziemskich, niszczenie struk-
tur społecznych niezgodnych z ideologią 
komunizmu. Na tak zwanych ziemiach 
odzyskanych był wrogi stosunek do za-
bytków związanych i inną niż „piastow-
ska” i polska kultura.

Ważnym aspektem był również pro-
ces restrukturyzacji własnościowej wsi 
i rolnictwa skutkujący oddzieleniem te-
renów uprawnych historycznie stano-
wiących podstawę utrzymania majątków 
ziemskich od ich części rezydencjonalnej, 
czyli pałaców i dworów. Pozbawione za-
plecza ekonomicznego obiekty podlegały 
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powolnemu procesowi degradacji. Mimo 
upadku poprzedniego systemu ustrojo-
wego nadal jest powszechne przyzwole-
nie na rozkradanie często opustoszałych 
obiektów należących do sfery publicznej. 
Należy wspomnieć również o braku kom-
petencji i dobrej woli niektórych decy-
dentów, właścicieli i zarządców, którzy 
przez niedbałość i brak szacunku do za-
bytku dopuszczają do jego ruiny.

Gdzie najwięcej zachowało się pozostałości 
po majątkach ziemskich objętych ochroną 
konserwatorską?
– Według danych Narodowego Instytu-
tu Dziedzictwa (stan na 31 maja 2015 
r.) największą liczbą dworów i pałaców 
w Polsce wpisanych do rejestru zabytków 
mogą pochwalić się województwa wiel-
kopolskie (około 680), następnie dolno-
śląskie i mazowieckie. Najmniej obiektów 
dworskich zachowało się w wojewódz-
twie świętokrzyskim i podlaskim, oko-
ło 70 obiektów.

W czyich rękach głównie znajdują się obec-
nie te nieruchomości: gminnych, rozmaitych 
firm, czy spółek, prywatnych?...
– Zachowane polskie dwory można po-
dzielić na 8 grup: dwory, które po 1945 
roku zostały w rękach przedwojennych 
właścicieli (30), dwory, które po 1989 
roku powróciły do potomków właści-
cieli (45), obiekty zaadaptowane na mu-
zea i przeniesione do skansenów, dwory 
zakupione przez prywatne osoby, dwory, 
które są własnością firm i związków wy-
znaniowych, dwory zaadaptowane na ho-
tele i pensjonaty oraz dwory zarządzane 
przez samorządy i przeznaczone na dzia-
łalność edukacyjną, służbę zdrowia, czy 
domy pomocy społecznej.

Czy obecni właściciele zainteresowani są przy-
wracaniem blasku tym obiektom, czy stara-
ją się przystosowywać je do nowych funkcji 
z szacunkiem dla spuścizny oraz pożytkiem 
dla współczesności?
– Po 1980 roku wiele dworów stało się 
własnością osób prywatnych, którzy 
z wielkim pietyzmem przywrócili im 
świetność. Dobrymi przykładami są Tu-
łowice Andrzeja Novaka Zemplińskie-

go, Lusławice Krzysztofa Pendereckiego, 
Petrykozy śp. Wojciecha Siemiona. Nie 
sposób też pominąć i docenić osiągnięć 
w tym zakresie wielu samorządów, żeby 
wymienić Koszuty koło Środy Wlkp., 
gdzie mieści się Muzeum Ziemi Średzkiej, 
Ożary koło Wielunia, w którym jest od-
dział Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Dołę-
ga koło Tarnowa, obecnie mieści się od-
dział Muzeum Okręgowego w Tarnowie, 
Sucha koło Siedlec, Skansen Budownic-
twa Drewnianego, czy Żarnowiec (woj. 
podkarpackie), gdzie siedzibę znalazło 
Muzeum Marii Konopnickiej.

Od wielu lat Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego i generalny 
konserwator zabytków organizują kon-
kurs „Zabytek Zadbany”. Konkurs skie-
rowany jest do właścicieli, posiadaczy 
i zarządców zabytkowych obiektów wpi-
sanych do rejestru zabytków. Jego celem 
jest promocja opieki nad zabytkami i upo-
wszechnianie najlepszych wzorów wła-
ściwego ich utrzymania i zagospodaro-
wania. Charakter edukacyjny konkursu 
polega na popularyzacji wiedzy dotyczą-
cej właściwego postępowania z zabytka-
mi architektury podczas ich użytkowa-
nia oraz w trakcie przeprowadzanych 
remontów.

Laureatami i wyróżnionymi w kon-
kursie są również osoby prywatne, któ-
re z pieczołowitością dbają o zabytek, 
w tym również o dwory i pałace. Spo-
śród nagrodzonych dobrym przykładem 
może być dwór w zespole dworsko-par-
kowym w Łękach Górnych (podkarpac-
kie), zespół dworsko-parkowy z folwar-
kiem w Wiechlicach (lubuskie), dwór 
w Goli Dzierżoniowskiej woj. dolnoślą-
skie, czy zespół pałacowy w Większy-
cach, woj. opolskie.

Jakie jest zainteresowanie byłych właścicieli 
majątków ziemskich lub ich spadkobierców 
odzyskiwaniem dawnej własności w sytuacji, 
gdy po 25 latach od transformacji nie mamy 
wciąż ustawy reprywatyzacyjnej?
– Największe zainteresowanie byłych 
właścicieli i spadkobierców przypada-
ło na lata 90. XX wieku. Nie są prowa-
dzone dokładne statystyki, ale na pod-
stawie „Raportu o Polskich Dworach” 

Macieja Rydla 58 dworów, pałaców, zam-
ków odzyskali potomkowie ich przed-
wojennych właścicieli. Przykładem jest 
dwór w Laskowej (najstarszy z drewnia-
nych dworów datowany na 1673 r.), któ-
ry wrócił do Antoniego Michałowskiego, 
innym przykładem jest dwór w Krzesku 
na Podlasiu odzyskany przez Stanisła-
wa Ścibor–Marchockiego, czy też dwór 
w Skotnikach koło Sandomierza należą-
cy do rodziny Skotnickich.

Na dawne folwarki chętnym okiem spoglą-
dają też inwestorzy. Widzą w nich kanwę 
swych nowych założeń urbanistycznych. Jaka 
jest skala zainteresowania deweloperów bu-
dową nowych osiedli w oparciu o pozostało-
ści folwarczne?
– Nie spotkałem się z informacją, aby 
deweloperzy byli zainteresowani aku-
rat budową nowych osiedli na terenach 
folwarcznych. Najczęściej inwestorzy 
adaptują zabytkowe obiekty na hote-
le, pensjonaty i ośrodki konferencyj-
no-szkoleniowe. Dobrymi przykładami 
są Wola Zręczycka koło Krakowa, Gro-
chowiska Szlacheckie koło Bydgoszczy, 
Rynkówka koło Kwidzyna, czy Popowo 
Stare w Wielkopolsce. Spotkałem się też 
z sytuacją, w której właściciel dworu wy-
najmuje go turystom, podnajmuje na pla-
ny filmowe... Ta praktyka często jest spo-
tykana również w Europie Zachodniej, 
gdzie właściciele w ten sposób zarabiają 
na należyte utrzymanie obiektu.

Z drugiej jednak strony wiele założeń 
dworskich i pałacowych przerobiono 
w nowoczesne hotele, czy restauracje, 
w których próżno by szukać jakichkol-
wiek odniesień do ich przeszłości i zabyt-
kowego charakteru oprócz zewnętrznej 
fasady. Nie trzeba dodawać, że w niektó-
rych dominuje kicz i historycznie nieuza-
sadniony „styl wielkopański”.

Dziś „dworkowość” zrobiła się mod-
na, „dworek” znajdziemy w nazwie wód-
ki, pasztetu, czy knajpy. Mam nadzieję, 
że moda ta szybko minie i dwór znów bę-
dzie się kojarzył przede wszystkim z tra-
dycją i historią naszego kraju.

Inwestor chcący stworzyć nową zabudowę 
na bazie pozostałych rozwiązań zabytko-
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wych musi liczyć się z koniecznością spełnie-
nia określonych warunków konserwatorskich. 
Jakie są najważniejsze wymagania stawiane 
przez konserwatorów w takich przypadkach?
– W 2004 r. zespół pod kierunkiem 
prof. Bogumiły Rouby, działający w ra-
mach Rady Ochrony Zabytków przy 
MKiDN opracował oparte o teorię za-
wartą w Karcie Weneckiej, najważniej-
sze pod względem merytorycznym za-
sady postępowania konserwatorskiego, 
które winny być stosowane w prakty-
ce administracji konserwatorskiej oraz 
przez właścicieli i opiekunów obiektów 
zabytkowych. Zasady te stały się częścią 
założeń do Krajowego Programu Ochro-
ny i Opieki nad Zabytkami i stanowią 
swoisty dekalog postępowania konser-
watorskiego z zabytkami.

Pierwsza zasada to primum non no-
cere, zgodnie z którą powinniśmy wy-
bierać takie rozwiązania, które nie będą 
szkodzić zabytkowi i nie wpłyną na ob-
niżenie jego wartości. Druga zasada do-
tyczy maksymalnego poszanowania ory-
ginalnej substancji zabytku i wszystkich 
jego wartości, trzecia zaleca ogranicze-
nie ingerencji w zabytku do niezbędne-
go minimum. Zgodnie z czwartą zasadą 
należy usuwać to i tylko to, co na orygi-
nał działa niszcząco. Piąta zasada mówi 
o czytelności i odróżnialności ingerencji, 
szósta o odwracalności metod i materia-
łów, a siódma o wykonywaniu wszelkich 
prac zgodnie z najlepszą wiedzą i na naj-
wyższym poziomie, łącznie z pełną do-
kumentacją wyników badań oraz prze-
biegu kolejnych działań.

Jeśli czytelnicy chcieliby dowiedzieć się 
na ten temat więcej, to szczegółowy opis 
współczesnej doktryny konserwatorskiej 
znajdą na stronie www.zabytek.pl

Mamy więc taką sytuację... Na jednej szali 
mamy obiekt zabytkowy o atrakcyjnych roz-
wiązaniach, z ciekawą na ogół historią i jak 
mówią niektórzy z duszą, lecz zaniedbany, 
z którego można zrobić perełkę. Na drugiej 
jednak są wysokie nakłady na tę rewitaliza-
cję połączone z kagańcem wymogów konser-
watorskich. Która szala zazwyczaj przeważa?
– Do każdego obiektu zabytkowego nale-
ży podejść indywidualnie, warto poszu-

kać – oczywiście w pewnych granicach 
– kompromisowych rozwiązań stawia-
jąc głównie na poszanowanie zabytku 
i jego otoczenia. Podejście do ochro-
ny zabytków zawarte w tzw. Karcie We-
neckiej, uzupełnione o współczesne bar-
dziej rozległe jej traktowanie, przejawia 
się w potrzebie zachowania obiektu jako 
świadectwa historii w jego pełnym wy-
miarze materialnym. Jeśli jest to np. za-
bytek architektury, to również wraz z jego 
zabytkowym wyposażeniem, konstruk-
cją, techniką budowlaną, otoczeniem 
tworzącym krajobraz kulturowy, a tak-
że przekazem niematerialnym.

Dla inwestorów warunki stawiane przez kon-
serwatorów to na ogół,, kula u nogi”. Na ile 
w praktyce respektują je rozumiejąc, że sko-
ro kupili obiekt zabytkowy, to należy doce-
nić jego walory historyczne, na ile zaś stara-
ją się te wymogi obchodzić?
– Jeśli nowy właściciel jest świadomy 
tego, że zakupił obiekt zabytkowy i doce-
nia wartość historyczną budowli, to wa-
runki stawiane przez służby konserwa-
torskie nie stanowią dla niego problemu. 
Jednak w latach 2004‒2008 Najwyższa 
Izba Kontroli skontrolowała prace pro-
wadzone przy 63 zabytkach. W 31 pro-
wadzono prace, które poprawiły stan 
obiektu. W pozostałej części posiada-
cze zabytków w większości nie posiada-
li wymaganej przepisami dokumentacji 
konserwatorskiej, nie realizowali też za-
leceń konserwatorskich, ani nie wystę-
powali o zgodę na prace przy zabytkach.

Główne grzechy – w Pana opinii – inwestu-
jących w obiekty zabytkowe....
– Słowo „grzechy”, jakie Pani użyła w py-
taniu, odnosi się po części do poprzednie-
go pytania. Błędy popełniają ci właścicie-
le, którzy nie do końca mają świadomość 
co jest największą wartością obiektu za-
bytkowego, a jest to jego autentyczność, 
to coś niepowtarzalnego utwierdzone-
go ową doktrynalną dawnością. Jeżeli 
nie dostrzegają tego aspektu i do zabyt-
ku podchodzą tylko z miarą doraźnych 
funkcji i bezwzględną ideą cięcia kosztów 
konserwatorsko–inwestycyjnych, a przy 
tym za punkt honoru obiorą sobie kon-

testowanie wszelkich zaleceń służb kon-
serwatorskich, no to nie ma możliwości 
przeprowadzenie właściwych prac kon-
serwatorskich.

Podsumowując – czy zamierzenia inwesto-
rów do budowania nowej substancji w oparciu 
o istniejące zabytki to szansa na ich ochronę 
i zachowanie, czy też kolejny krok w kierun-
ku ich degradacji historycznej i,, dobijanie” 
spuścizny po przodkach?
– Tak jak wspomniałem wcześniej prze-
myślana inwestycja w obiektach zabytko-
wych, w tym w dworach, czy pałacach nie 
zaszkodzi zabytkowi. Zabytki, jak każdy 
obiekt budowlany potrzebują nieustan-
nej pielęgnacji i właściwie przeprowadza-
ne prace inwestycyjno- konserwatorskie 
taką pielęgnacją są.

Ogromnym problemem doktryny 
konserwatorskiej, ale też zwyczajnego 
pomysłu na egzystencję tegoż zabyt-
ku, jest problem funkcji, czyli znale-
zienia pomysłu czemu zabytek ma słu-
żyć. Obiekty zabytkowe powstając 
w przeszłości miały funkcje adekwat-
ne do czasu, w którym powstawały, mia-
ły strumień pieniądza, który pozwalał 
je wznosić. A potem po wiekach funkcje 
się zmieniają i trzeba znajdować nowe 
źródła pieniądza nie tylko na konser-
wację i bieżące utrzymanie tych obiek-
tów, ale też na ich życie.

Architektura dworska doskonale nadaje 
się na cele mieszkalno-reprezentacyjne. 
Współcześni gospodarze dawnych zało-
żeń dworskich mają możność na co dzień 
przebywać w przestrzeni czasu, który mi-
nął, tym samym na co dzień doświadcza-
ją w sposób namacalny historii, czyli cze-
goś jedynego w swoim rodzaju.

Dla tych, którzy w swojej działalności 
potrzebują dobrze pojętej reprezentacji 
założenia dworskie po właściwych reno-
wacjach stają się tymi jedynymi wysma-
kowanymi miejscami na ziemi, budują 
markę właścicieli i jako osób prywat-
nych i jako osób prawnych, czy instytu-
cji. Tak praktyka i funkcjonalność łączą 
się z realną ochroną zabytków, a to prze-
cież najskuteczniejszy sposób na zacho-
wanie naszego narodowego dziedzictwa 
materialnego. 
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Barbara Kwiecińska-Kielczyk

Stan tych obiektów w dużej mierze zale-
ży od tego w czyich rękach się znajdują. 
Wiele z nich ponownie jest własnością 
prywatną bądź to spadkobierców byłych 
właścicieli, bądź też osób, które je w ostat-
nim ćwierćwieczu nabyły.

Dużo dworków i pałaców należy do sa-
morządów – gmin i powiatów. Coraz 
mniej jest w posiadaniu rolniczych spół-
dzielni produkcyjnych, bowiem chętnie 
się ich one pozbywają. Nadal wiele z nich 
jest w rękach Agencji Nieruchomości 
Rolnych oraz Agencji Mienia Wojsko-
wego. Całkiem sporo mają wyższe uczel-
nie i zdaniem konserwatora wojewódz-
kiego dbają o nie. Sporo takich zabytków 
ma UAM, np. Gułtowy, Ciążeń, Obrzyc-
ko.... także Uniwersytet Przyrodniczy.

– Inaczej rozmawia się z inwestorem 
państwowym. Trudno, aby władze uczel-
ni nie rozumiały co znaczy wartość za-
bytku i jak należy ją zachować. W takim 
przypadku współpraca układa się bar-
dzo dobrze – mówi Jolanta Goszczyń-
ska, wielkopolski wojewódzki konser-
wator zabytków.

Gminy będące właścicielami dworków 
mają w nich swoje siedziby lub znajdują 
się w nich szkoły, czy też mieszkania. Po-
wiaty prowadzą w nich np. domy pomo-
cy społecznej (w powiecie szamotulskim 
Nowa Wieś, w powiecie jarocińskim), 
więc też dbają o nie, bo trzeba utrzymać 
w nich odpowiednie standardy.

– Aczkolwiek nie są to obiekty, które po-
winny być wykorzystywane z takim prze-
znaczeniem. Jest bowiem zawsze problem 
adaptacji i dopuszczalnej przebudowy. 
Aby zapewnić pensjonariuszom godne wa-
runki powinny być budowane nowocze-

Chronimy zabytki, nie ich właścicieli
Według informacji generalnego konserwatora zabytków najwięcej zespołów pałacowo-dwor-
skich zachowało się w Wielkopolsce. W wojewódzkim rejestrze zabytków figuruje ok. 800 dwor-
ków i pałaców, a wraz z zewidencjonowanymi, jest ich około 1350.

nieruchomości

sne domy bez barier architektonicznych. 
Nie każdy pałac się do tego nadaje. Cza-
sami trzeba dzielić duże pomieszczenia, 
co narusza ich pierwotny układ, a niekie-
dy również zachowane elementy wystroju 
np. sztukaterie. Ale lepiej, że chociaż w taki 
sposób są użytkowane, niż by w ogóle nie 
były. Gorzej jeśli właściciel nie poczuwa 
się do żadnej odpowiedzialności, albo gdy 
jest stan „zawieszony” lub są nieuregulo-
wane prawa własności. Na przykład zło-
żone są roszczenia byłych właścicieli lub 
ich spadkobierców, procedury trwają bar-
dzo długo i Agencja Nieruchomości Rol-
nych nie może sprzedać danego zespo-
łu dworskiego. Z drugiej zaś strony ANR 
nie podejmuje koniecznych prac remon-
towych, a dzierżawcy obiektów nie chcą 
inwestować w nie swoją własność. Z wy-
stąpień wojewody wielkopolskiego o do-
kumenty będące w naszym archiwum wi-

dzimy, że postępowań jest sporo. I trwają 
one permanentnie. Gdy spadkobiercy od-
zyskają majątek, agencja nas o tym infor-
muje – stwierdza konserwator.

Ale to jej zdaniem też nie rozwiązuje 
problemu. Spadkobiercy mają do tych 
obiektów prawo, ale niekoniecznie stać 
ich na remont. Z reguły też nie jest to jed-
na osoba, lecz kilkoro, nie zawsze po-
trafiące się porozumieć. Toteż najlep-
szym rozwiązaniem jest, gdy od razu 
sprzedają obiekt, bo jest wówczas jeden 
nowy właściciel do rozmowy ze służba-
mi ochrony zabytków, który wie co ku-
puje i ma jakiś pomysł na zagospodaro-
wanie. A na co nowi właściciele nabyte 
dworki przeznaczają?

– Albo domy prywatne i to jest najlepsze 
rozwiązanie, jakie może być, bo właściciel 
robi to dla siebie i wiadomo, że będzie dbał 
o swój dom. Są to też hotele, pensjonaty, 
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domy weselne, ale tu rynek już się nasyca 
– mówi Jolanta Goszczyńska.

Podkreśla też, że z respektowaniem 
wytycznych konserwatorskich jest już le-
piej niż ileś lat temu, a właściciele daw-
nych dworów i pałaców starają się pro-
wadzić prace po uzyskaniu koniecznych 
pozwoleń.

– Decyzji wstrzymujących prace przy 
pałacu lub dworze w ostatnim czasie nie 
wydawaliśmy. Najważniejsze aby na po-
czątku inwestycji pouzgadniać szczegó-
łowo zakres prac na etapie koncepcji 
i projektu, wówczas nie ma później pro-
blemów. Nie wystarczy, że ktoś kupił za-
bytek i uważa, że może robić co chce, 
a konserwator powinien być zadowolo-
ny, że obiekt ma wreszcie swojego właści-
ciela. Ważna jest pełna współpraca służb 
konserwatorskich z właścicielem zabyt-
ku, aby uratować to co jest najcenniejsze 
w obiekcie, a zarazem uszanować dzieło 
poprzednich pokoleń architektów i wła-
ścicieli. Zawsze powtarzam, że jesteśmy 
od ochrony zabytków, a nie od ochrony 
właścicieli zabytków. Zabytki same się 
nie upomną. A właściciele różne miewa-
ją podejście. Czasami chcieliby wszystko 
usunąć ze środka, bo dla nich jest najważ-
niejsza bryła, dach, a reszta ich nie inte-
resuje. Nas natomiast interesuje wszyst-
ko, co jest zabytkowe. Wiadomo, że każdy 
przypadek trzeba ocenić indywidualnie. 
Czy dana klatka schodowa ma takie wa-
lory, że trzeba ją chronić bezwzględnie, 
czy można odpuścić, bo jest mniej cenna, 
typowa i można w tym miejscu na przy-
kład wstawić windę. Na szczęście właści-
ciele zabytków są coraz bardziej świado-
mi wartości zabytkowych posiadanych 
obiektów i doceniają, że jeśli jest stara 
posadzka, czy jakieś stare drzwi, to trze-
ba to zachować, bo w tym jest ten sma-
czek. Po to kupuje się zabytek, aby czuć 
ducha historii – wyjaśnia szefowa Urzę-
du Ochrony Zabytków.

Część inwestorów komercyjnych nie 
ogranicza się jednak tylko do zagospo-
darowania samego dworu lub pałacu, 
lecz w oparciu o zespół dworski i towa-
rzyszący mu folwark stara się rozwijać 
nowe inwestycje o charakterze mieszka-
niowym lub też rekreacyjnym: pole gol-

fowe, ośrodek jeździecki... Takim przy-
kładem może być Olandia w Prusimiu, 
gdzie dawny folwark wyremontowany 
został przez właścicieli pałacu, spichlerz 
i cały kompleks znakomicie zrobionych 
budynków folwarcznych – ocenia woje-
wódzka konserwator.

Ale rzadkością jest, aby cały majątek 
tak jak kiedyś było, dwór, park i folwark 
pozostawały w jednych rękach. W Olan-
dii właściciele mają dwór i folwark co po-
zwala na skonstruowanie szerokiej oferty 
rekreacyjnej. Podobnie funkcjonuje Jasz-
kowo w gminie Brodnica, gdzie w posia-
daniu właściciela jest dwór, park i folwark, 
w którym prowadzona jest hodowla koni 
i organizowane są zawody jeździeckie. 
W Baborówku majątek co prawda nie 
jest prywatny, lecz należący do Instytu-
tu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach, ale też zachował się tam cały 
zespół i odbywają się różne imprezy nie 
tylko dla miłośników koni.

– Jeśli do dyspozycji jest teren folwar-
ku, to można tam wprowadzić wiele no-
wych funkcji – podkreśla konserwator.

W Mniszkach w budynkach folwarku 
gmina Międzychód zrobiła z kolei cen-
trum edukacji przyrodniczej. Na przy-
kład na smażenie powideł we wrześniu 
przyjeżdża tam kilka tysięcy osób. Gmi-
na najpierw przejęła od ANR folwark, 
a w kolejnym etapie dwór. Dążyła kon-
sekwentnie, aby majątek scalić w jednych 
rękach. Teraz przymierza się do remon-
tu dworu. W przypadku właścicieli pry-
watnych też tak bywa, że najpierw kupią 
obiekt dworski, a potem starają się do-
kupić obiekty rolnicze. Jednakże konser-
watorzy mają problem z obiektami fol-
warcznymi. Na dotychczasową produkcję 
trudno je wykorzystać i trzeba znaleźć dla 
nich nowe funkcje. Są to tysiące obiek-
tów, często o bardzo ciekawej architek-
turze. Ciekawy pomysł mają właściciele 
folwarku w Wąsowie – duży, interesują-
cy zespół folwarczny jest konsekwentnie 
przez nich adaptowany. Starają się reali-
zować swój program. A w tym przypad-
ku folwark należy do innego właścicie-
la niż pałac.

Jolanta Goszczyńska podkreśla na ko-
niec, że poważny problem dotyczy dwo-

rów o konstrukcji drewnianej, szkieleto-
wej. Jest ich niewiele w województwie, ale 
są w stanie katastrofalnym, np. Łopucho-
wo w gm. Murowana Goślina, Kotlin, któ-
ry jest własnością powiatu jarocińskie-
go, Łomnica k. Zbąszynia. To są obiekty, 
które są zagrożone.

– Cieszymy się, że znalazł się inwestor 
w Łomnicy, podchodzi z pasją i wierzy, 
że uda mu się ten obiekt uratować. Uwa-
żam, że państwo powinno występować 
z większą pomocą. Można starać się o do-
tacje u ministra kultury i konserwatora 
wojewódzkiego, ale nasz budżet jest nie-
wielki. W Łomnicy dotujemy badania ar-
chitektoniczne i konserwatorskie, aby była 
baza do zrobienia właściwego projektu – 
mówi. – Niekiedy trzeba być też psycho-
logiem i właściwie podejść do inwestora, 
aby go nadmiernymi restrykcjami nie wy-
straszyć, aby go zachęcić. Czasami trzeba 
też trochę poczekać, aż rozkwitnie miłość 
do swego zabytku – dodaje.

Podsumowując konserwator wojewódz-
ka ocenia, że teraz to nie jest też już ten 
czas, jaki był 10, czy 15 lat temu kiedy za-
interesowanie zabytkami było ogromne. 
Wielu chciało mieć pałacyk, zrobiła się 
na nie moda. Na przetargach startowa-
ło po 10‒15 osób żeby kupić obiekt za-
bytkowy. A teraz 5‒6 przetargów i nie 
ma chętnych. Entuzjaści się wyczerpują. 
Ale jej zdaniem dodatkowa działalność 
biznesowa jest niezbędna, aby móc za-
bytek przywrócić do świetności i utrzy-
mać. Na początku trzeba mieć środki, 
aby sfinansować remont. A oprócz dwo-
ru mamy jeszcze park. To też są potęż-
ne pieniądze na doprowadzenie parku 
do stanu właściwego. Zrobienie inwen-
taryzacji, projektu rewaloryzacji, potem 
wycinki, oczyszczenie stawów kosztuje, 
bo żaden gość nie przyjedzie jeśli dooko-
ła będą zarośla.

– Ale ci co to robią, nie narzekają. Gdy 
dwór zostanie wyremontowany, to nie wi-
dać działań zmierzających do sprzedaży. 
Gdy właściciel przeszedł już cały proces re-
montu i urządzenia wnętrz i wszystko pra-
widłowo funkcjonuje, to nie pozbywa się 
szybko wyremontowanego obiektu. Widać, 
że ten trud opłaca się i jest z tego satysfak-
cja – kwituje Jolanta Goszczyńska. 
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Urbano Planning Team

Awangarda urbanistyki posiada skłonność 
do projektowania wizji zarówno śmiałych 
i dalekosiężnych, jak i pionierskich, wyso-
ce artystycznych i niekonwencjonalnych. 
Poprzez swoją twórczość wybrani urbani-
ści przewidują czasami oczywistą, aczkol-
wiek złożoną przyszłość. Profetyczny cha-
rakter opracowań przyszłej podmiejskiej 
zabudowy mieszkaniowej nie szokuje, ale 
zastanawia i zmusza do porównań zarówno 
wartości, jak i celu. Nowatorskie propozy-
cje rozwiązań urbanistyczno-architektonicz-
nych nie są zbyt śmiałe, o ile nie dewastują 
ugruntowanych realiów społecznych, kul-
turowych oraz finansowych.

Podstawową funkcją przyszłych systemów 
mieszkaniowych będzie równoważne wzglę-
dem usług skupianie inwestycji. Produktem 
będą tutaj historyczne, nierzadko zabytko-
we zespoły oddziałujące na odbiorcę dwu-
kierunkowo – z jednej strony olśniewać nas 
będzie bogata estetycznie architektura, z dru-
giej strony – jej otoczenie, hojne w zasoby 
naturalne. Tak formułowane ośrodki, bę-
dące najnowszymi wzorcami nazywanymi 
Village, o których piszemy w niniejszym nu-
merze, powstają w umysłach twórców dzia-
łających nieszablonowo, otwartych na od-
powiedzialne społecznie, zrównoważone 
i handlowo dopracowane instrumenty. Za-
interesowanie odbiorców, mnogość naśla-
downików, postępująca dyfuzja innowacji 
w dążeniu ku doskonałości materiałów i ja-
kości otoczenia będą miarą sukcesu projek-
tów typu Village. Koronę zdobędą najodważ-
niejsi, najbardziej kreatywni i tylko głęboko 
zdeterminowani do odniesienia sukcesów.

Żyjemy w XXI wieku, okresie wielkich 
przemian cywilizacyjnych. Przyszedł czas 
najwyższego standardu, długo oczekiwa-

nego przez rynek stawiania na jakość, a nie 
na ilość. Podjęcie wyzwania – projektowa-
nia z duszą może się opłacić, bo opracowa-
nia naukowe nie wróżą nam w najbliższym 
okresie budowania tu drugiego Tokio (aglo-
merację Tokio zamieszkuje 37 milionów lu-
dzi). W epoce kamienia (7000 r. p.n.e.) na-
szą planetę zamieszkiwało 9‒10 mln ludzi. 
Aktualnie mamy do czynienia z nierówno-
miernym konsumowaniem zasobów środo-
wiska naturalnego będącego oczywistym 
skutkiem nierównomiernego zaludnienia 
naszej planety. Powodem koncentracji lud-
ności w pewnych miejscach, a w innych nie, 
jest trawienie środowiska przez ludzi. Cho-
dzi o klimat, który także towarzyszy inwe-
stycjom. Lubimy mieszkać i spędzać wol-
ny czas w bliskiej odległości od wybrzeży 
mórz i oceanów. W małym pasie nadmor-
skim o szerokości do 100 km zamieszkuje 
ponad 30 proc. ludności świata. W dużym 
pasie nadmorskim przebywa na stałe ponad 
50 proc. całej ludzkiej populacji (!). Świato-
wy wzrost zaludnienia zapowiada zagroże-
nia związane z masowym wyniszczeniem 
środowiska naturalnego.

W obliczu wielu niekorzystnych zmian 
zachodzących obecnie w środowisku przy-
rodniczym Ziemi nieuchronne wydaje się 
zwrócenie ku nowemu kierunkowi, także 
w sferze inwestycji mieszkaniowych. Kie-
runkiem tym powinien być rozwój zrów-
noważony. Prekursorami tej idei, zgodnie 
z prawem sprawiedliwości dziejowej, są spo-
łeczeństwa europejskie i północnoamery-
kańskie – społeczeństwa najbardziej kon-
sumpcyjne, ale też posiadające zasób wiedzy 
zdobyty na własnych błędach. Nie bez przy-
czyny doktryna zrównoważonego rozwo-
ju pojawia się w tysiącach tekstów nauko-
wych na całym świecie, a także w ważnych 
dokumentach i strategiach o charakterze 

politycznym. Projektowanie na miarę XXI 
wieku winno realizować interesy społeczeń-
stwa, gospodarki oraz środowiska i szukać 
dla nich rozwiązań kompromisowych, ob-
szarów wspólnych.

Zrównoważony rozwój w skali osiedla 
mieszkaniowego, czy też całej miejscowo-
ści wyrażać się będzie w przeciwdziałaniu 
rozpraszania się zabudowy mieszkaniowej, 
wykorzystaniu i rewitalizacji istniejących za-
sobów oraz technicznym dostosowaniu ich 
do potrzeb społeczności XXI wieku. Działa-
nia takie w perspektywie długofalowej przy-
czynią się m.in. do ograniczenia emisji spa-
lin, nakładów finansowych ponoszonych 
przez samorządy na rozbudowę i utrzyma-
nie sieci infrastruktury drogowej i technicz-
nej, a także komunikacji publicznej, prze-
strzennego zbliżenia miejsc zamieszkania 
i miejsc zaspokajania potrzeb, przestrzeni 
pracy i przestrzeni relaksu, co wpłynie ko-
rzystnie na funkcjonowanie gospodarstw 
domowych, czy wzmacnianie wspólnot są-
siedzkich. Natomiast zrównoważony rozwój 
w skali pojedynczego budynku przejawiać 
się będzie we wszystkich rozwiązaniach ar-
chitektonicznych i technologicznych, które 
sprzyjają oszczędzaniu energii, materiałów, 
a także ograniczaniu kosztów eksploatacji.

Powyższe przykłady działań sprzyjają-
cych zrównoważonemu rozwojowi skła-
niają nas do jednego wniosku – zrówno-
ważony rozwój jest to ekorozwój i rozwój 
innowacyjny. Przez wieki innowacje po-
zwalały człowiekowi przekraczać tzw. 
granice wzrostu. Trzeba powiedzieć, 
że dzisiaj także, w dobie kurczących się 
zasobów naturalnych, przeludnienia pla-
nety oraz coraz bardziej konsumpcyj-
nych i nienasyconych społeczeństw, ja-
kikolwiek rozwój byłby niemożliwy bez 
innowacji. 

Autor – Urbano Planning Team,  
zespół planowania i zagospodarowania  

przestrzeni

Wszyscy mieszkamy nad morzem
Osiemnasto-dziewiętnastowieczne obiekty będą pierwszymi w Polsce, wokół których będą ognisko-
wały się topowe projekty deweloperskie projektowane na miarę XXI wieku. Wielkość pałaców, czy 
zamków nie będzie miała szczególnego znaczenia, za to 100, 200, 300 lat historii, wartość rekonstruk-
cyjna i odległość inwestycji od zabytku – i owszem. Im dalej sięgną, tym więcej dobrego powstanie.

u r b a n i s t y k a
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Kazimierz Brzezicki

Jest o tyle ważne, że posłowie „pracu-
ją” nad ustawą o tzw. „Prawie Szlaku”. 
Jeżeli szlak turystyczny przecina jakąś 
nieruchomość, to nieważne czy w par-
ku odbywa się wesele, czy inna rodzin-
na uroczystość, turyści będą mieli pra-
wo wtargnąć na cudzy teren, aby dotknąć 
drzewa, pod którym siedział Przemysł II. 
A zatem przed zakupem nieruchomo-

ści należy ustalić czy nieruchomość nie 
została wpisana do rejestru zabytków. 
Rejestr dla zabytków znajdujących się 
na terenie województwa prowadzi wo-
jewódzki konserwator zabytków. Do re-
jestru wpisuje się zabytek nieruchomy 
na podstawie decyzji wydanej przez wo-
jewódzkiego konserwatora z urzędu bądź 
na wniosek właściciela zabytku nieru-
chomego lub użytkownika wieczystego 

gruntu, na którym znajduje się zabytek 
nieruchomy. Do rejestru może być rów-
nież wpisane otoczenie zabytku wpisa-
nego do rejestru, a także nazwa geogra-
ficzna, historyczna lub tradycyjna tego 
zabytku. Wpisanie zabytku nieruchome-
go do rejestru ujawnia się w księdze wie-
czystej danej nieruchomości na wniosek 
wojewódzkiego konserwatora zabytków 
na podstawie decyzji o wpisie do rejestru 

Sprawdzać rejestry zabytków
Jeżeli chcecie zażywać w spokoju relaksu i napawać się urodą i blaskiem nowo kupionej rezy-
dencji w cieniu okalających ją terenów zielonych, a nie przeganiać wycieczki, które gdy Wy jecie 
obiad, chcą zobaczyć pokój, gdzie Bolesław Wstydliwy poznawał arkana seksu, trzeba pamiętać 
o kilku rzeczach.

p r a w o



16

tego zabytku. Decyzja o wpisie zabytku 
nieruchomego do rejestru, na wniosek 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
stanowi podstawę wpisu w katastrze nie-
ruchomości.

W razie braku wpisów w księdze wie-
czystej danej nieruchomości i w kata-
strze nieruchomości informację o tym 
czy nieruchomość nie została wpisana 
do rejestru zabytków, można uzyskać 
występując do właściwego wojewódz-
kiego konserwatora zabytków o wyda-
nie zaświadczenia.

Z wpisem nieruchomości do rejestru 
zabytków wiąże się szereg ograniczeń 
możliwości korzystania z niej. Pozwo-
lenia wojewódzkiego konserwatora za-
bytków wymaga m.in.:
•	 prowadzenie prac konserwatorskich, re-

stauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru;

•	 wykonywanie robót budowlanych w oto-
czeniu zabytku;

•	 prowadzenie badań konserwatorskich 
zabytku wpisanego do rejestru;

•	 prowadzenie badań architektonicznych 
zabytku wpisanego do rejestru;

•	 prowadzenie badań archeologicznych;
•	 przemieszczanie zabytku nieruchome-

go wpisanego do rejestru;
•	 trwałe przeniesienie zabytku nierucho-

mego wpisanego do rejestru, z narusze-
niem ustalonego tradycją wystroju wnę-
trza, w którym zabytek ten się znajduje;

•	 dokonywanie podziału zabytku nieru-
chomego wpisanego do rejestru;

•	 zmiana przeznaczenia zabytku wpisa-
nego do rejestru lub sposobu korzysta-
nia z tego zabytku;

•	 umieszczanie na zabytku wpisanym 
do rejestru urządzeń technicznych, ta-
blic, reklam oraz napisów,

•	 podejmowanie innych działań, któ-
re mogłyby prowadzić do naruszenia 
substancji lub zmiany wyglądu zabyt-
ku wpisanego do rejestru.
Z uwagi na powyższe warto zawrzeć 

w umowie sprzedaży oświadczenie sprze-
dającego, że budynek na sprzedawanej 
działce nie jest zabytkiem, ani nie zo-
stał wpisany do rejestru zabytków. War-

to również zawrzeć w umowie sprzedaży 
klauzulę, zgodnie z którą strony oświad-
czają, że w razie niezgodności zapewnie-
nia sprzedającego z rzeczywistym stanem 
rzeczy kupujący nie zawarłby ze sprzeda-
jącym tej umowy.

Jest o tyle ważne, że posłowie „pracu-
ją” nad ustawą o tzw. „Prawie Szla-
ku”. Jeże li szlak turystyczny przecina 
jakąś nie ruchomość, to nieważne czy 
w parku odbywa się wesele, czy inna 
rodzinna uro czystość, turyści będą 
mieli prawo wtar gnąć na cudzy te-
ren, aby dotknąć drze wa, pod któ-
rym siedział Przemysł II.

Jakie są skutki wpisu nieruchomości 
do gminnej ewidencji zabytków?

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie w wyroku z 3 lipca 2013 r. 
(sygn. VII SA/Wa 2652/12) uznał, że wpis 
nieruchomości do gminnej ewidencji za-
bytków, który zbliżony jest w skutkach 
do wpisu do rejestru zabytków, podlega 
kontroli sądowej, w tym także z punktu 
widzenia spełnienia przez obiekt usta-
wowej definicji zabytku. Co oznacza wy-
rok WSA dla tych, którzy kupili nieru-
chomość, która zabytkiem nie jest, ale 
jest w ewidencji?

Ewidencja zabytków jest zbiorem prze-
znaczonym dla zabytków, co jednoznacz-
nie wynika z jej nazwy. Zabytkiem nato-
miast jest rzecz ruchoma lub nieruchoma, 
której wartości historyczne, naukowe 
lub artystyczne są wyższe niż przecięt-
ne. Do ewidencji powinny być wpisywa-
ne jedynie te obiekty, które ze względu 
na posiadane wartości historyczne, na-
ukowe lub artystyczne zasługują na za-
chowanie, przy czym posiadanie takich 
walorów powinno być potwierdzone eks-
pertyzą, czy badaniami. Przepisy ustawy 
o ochronie zabytków stanowią, że wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) prowa-
dzi gminną ewidencję zabytków nieru-
chomych z terenu gminy.

W ewidencji tej powinny być ujęte: 
zabytki nieruchome wpisane do reje-
stru, inne zabytki nieruchome znajdujące 

się w wojewódzkiej ewidencji zabytków 
oraz inne zabytki nieruchome wyznaczo-
ne przez wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) w porozumieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków.

Niewątpliwie oznacza to działanie or-
ganu jednostki samorządu gminnego 
w porozumieniu z wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków. Podkreślić należy, 
że wpisu do rejestru zabytków dokonu-
je się na mocy decyzji administracyj-
nej, doręczanej właścicielowi i podlega-
jącej kontroli sądowej, natomiast wpis 
do ewidencji nie wymaga decyzji admi-
nistracyjnej i właściciel nie jest o nim 
w ogóle informowany. Pomimo, że ewi-
dencja jest jawna, bardzo często właści-
ciele nieruchomości nie wiedzą – nawet 
po sprzedaży – że ich nieruchomość zo-
stała do niej wpisana.

Skutki wpisu do ewidencji zabytków 
są podobne jak skutki wpisu do rejestru 
zabytków. Dotyczy to np. konieczności 
uzgadniania z konserwatorem zabytków 
decyzji o warunkach zabudowy oraz de-
cyzji o pozwoleniu na budowę.

Wyrok WSA oznacza, że właściciele 
nieruchomości nie będących zabytka-
mi, ale wpisanych do ewidencji mogą 
na niej przeprowadzić prace budow-
lane wymagające decyzji o warunkach 
zabudowy lub pozwolenia na budowę 
tylko po uzgodnieniu ich z konserwa-
torem zabytków. Nieruchomości wpisa-
ne do ewidencji są również w większym 
stopniu narażone na możliwość wpisu 
do rejestru zabytków, z którym wiąże się 
np. obowiązek dokonywania prac kon-
serwacyjnych. Osoby planujące nabycie 
nieruchomości figurującej w ewidencji 
powinny wystąpić o warunki zabudowy, 
aby sprawdzić stanowisko konserwatora 
wobec planowanych prac. Niestety uzy-
skanie pozytywnej opinii konserwatora 
na tym etapie nie wyklucza, że konser-
wator nie zmieni zdania w późniejszej 
fazie realizacji projektu, np. przy uzyski-
waniu pozwolenia na budowę, ale po-
zwala na uzyskanie wytycznych, który-
mi będzie trzeba się kierować planując 
inwestycję. 
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Agata Olszyńska

Na rynku jest wiele projektów deweloper-
skich, tworzonych według sprawdzonej 
recepty na szybką sprzedaż. Prosty blok w 
niezłej lokalizacji, mieszkania dwu-, trzy-
pokojowe z balkonami.  Do tego dostęp-
ne ceny i sprzedaż toczy się dynamicznie.

Z Warzelnią było inaczej. Zupełnie nie 
pasowała do tego gwarantującego suk-
ces profilu, ponieważ miała być inna niż 
wszystkie inwestycje, jakie dotąd powsta-
ły w Poznaniu. Firma Nickel Develop-
ment, poznańska marka deweloperska 
z tradycjami nabyła ten grunt, ponie-
waż dostrzegła w tym zapomnianym i 
zaniedbanym wtedy miejscu niezwykły 
potencjał i coś, czego nie da się wycenić 
– duszę. Atmosferę tworzył tu nie tylko 
zabytkowy browar, ale też bogata historia, 
której świadkami były i są do dziś stare, 

rosnące tu drzewa. Skarpa nad Stawem 
Browarnym wyglądała na gęsty, malow-
niczy las. Stojąc tutaj czuło się jednocze-
śnie pulsującą energię natury oraz onie-
śmielający majestat historii.

Kupno tego gruntu było dla Nickel 
Development decyzją, która do dziś jest 
świadectwem wizjonerskiego spojrzenia 
zarządu tej firmy na inwestycje mieszka-
niowe. Wiązała się z zupełnie nowymi 
wyzwaniami. Inwestycji mieszkaniowej 
nie można było stworzyć od nowa, ale 
wpasować ją w istniejące ramy, w tożsa-
mość tego miejsca. Z założenia Warzelnia, 
bo tak nazwano projekt od stojących po-
zostałości browaru Mycielskich, nie mo-
gła być przeciętna. Tu musiało powstać 
coś, co na zawsze pozostanie wizytów-
ką firmy. Dagmara Nickel, prezes Nic-

kel Development, doskonale wiedziała, 
co powinno tutaj powstać. Czuła, że to 
miejsce stanie się inspirującą przestrze-
nią, pełną światła i dającą możliwość ob-
cowania z naturą. Wiedziała, że przy-
ciągnie ono ludzi, którzy cenią jakość 
– życia, spędzania czasu, wypoczynku. 
A także architektury. 

Historia Kobylegopola
Rodzina Mycielskich osiadła w majątku 
Kobylepole jeszcze przed zaborami. Posia-
dłość liczyła wtedy blisko 1300 hektarów 
i należała do największych w Wielkopol-
sce. Na początku XIX wieku właścicie-
lem Kobylegopola był hrabia Stanisław 
Mycielski. 

Często podróżował on na Zachód. Po-
dobnie jak jego ojciec i dziadek bardzo 
cenił kulturę francuską i włoską. Po-
znał nawet osobiście Napoleona, który 
odwiedził dwór Mycielskiego tuż przed 
wyprawą na Moskwę i spędził tu kilka 
dni, odbywając przejażdżki konne po 
malowniczych okolicach. Przebywając 
w posiadłości Kobylepole cesarz Fran-
cuzów wziął udział w chrzcinach naj-
młodszej córki hrabiego Mycielskiego, 
która otrzymała imię Konstancja Wik-
toria, na cześć nieprzerwanych zwy-
cięstw Napoleona. 

Trzej synowie Stanisława – Franci-
szek, Ludwik i Michał – płynnie mó-
wiący po francusku, wstąpili do wojska 
napoleońskiego. Kiedy jednak Napole-
on poniósł klęskę w Rosji, powrócili do 
domu, by kilkanaście lat później wziąć 
udział w powstaniu listopadowym. Od-
znaczyli się bohaterstwem, ale podzie-
lili tragiczny los powstania. Franciszek 
Mycielski był oficerem pułku Ułanów 
Poznańskich. Ludwik Mycielski został 
zaś oficerem pułku piechoty. Nieste-

Warzelnia – historia browaru rozpoczyna się na nowo
Historia Browaru Mycielskich na poznańskim osiedlu Kobylepole skończyła się po 100 latach 
w dekadzie lat 70. ubiegłego wieku. Teraz rozpoczyna się na nowo pod nazwą Warzelnia. Nickel 
Development dostrzegł bowiem w tym zapomnianym i zaniedbanym wtedy miejscu niezwykły 
potencjał i coś, czego nie da się wycenić – duszę.

i n w e s t y c j e
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ty obaj zginęli. Najwyższy stopniem, 
najmłodszy Michał, w trakcie powsta-
nia ciężko zachorował i musiał opuścić 
front. W powstaniu listopadowym zgi-
nęła więc większość męskich potom-
ków hrabiego. 

Józef Mycielski, ocalały syn, przejął ma-
jątek ojca po jego śmierci. Jedną z jego 
pierwszych inwestycji była budowa na 
terenie Kobylegopola nowego pałacu w 
stylu włoskim. Pałac wyróżniał się fine-
zyjną architekturą i bogatymi wnętrza-
mi. Po raz pierwszy w Wielkopolsce po-
jawiła się w nim tak zwana Kwiaciarnia, 
czyli ogród zimowy. 

Podczas jednej z podróży po Czechach 
Józef zwrócił uwagę na pilzneńskie piwo. 
Wtedy zapragnął wybudować w Polsce 
własny browar. Dowiedział się od tam-
tejszych browarników, że aby wyprodu-
kować doskonałe piwo, potrzebna jest 
bardzo dobra woda. Szczęśliwie Józef My-
cielski miał źródło dobrej wody położo-
ne na terenie swojej posiadłości – Staw 
Browarny. W połowie lat sześćdziesią-
tych rozpoczęła się więc budowa.  My-
cielski sprowadził znakomitych majstrów 
z Czech oraz dobry chmiel i rozpoczął 
produkcję. Pierwsze piwo wyproduko-
wano w 1872 roku. 

Pierwszą partię piwa wywieziono z po-
siadłości w pokaźnych ciężkich kadziach 
i rozlewano bezpłatnie, aby rozsmako-
wać Wielkopolan w doskonałym trunku. 
Mycielski produkował wtedy dwa rodza-
je piwa: lżejsze piwo Kobylepolskie oraz 
nieco mocniejsze, Bok. Oba piwa były 
sprzedawane w Polsce oraz eksportowa-
ne do Niemiec i Włoch. 

Józef Mycielski nie miał komu zosta-
wić spadku, ponieważ jego dzieci zmarły 
bardzo młodo. Browar w dwudziestole-
ciu międzywojennym został wykupiony 
przez firmę o nazwie Browar Kobylepole. 
Podczas walk o Poznań w 1945 roku bro-
war oraz pałac Mycielskich zostały roz-
szabrowane i zniszczone. Pozostały ma-
jątek został znacjonalizowany.  

Przedwojenni pracownicy browaru po-
stanowili jednak go odbudować. Już po 
kilku miesiącach ponownie w browa-
rze rozpoczęła się produkcja piwa, któ-
ra trwała przez dwadzieścia kolejnych 

lat. Ostatnią partię wyprodukowano tu 
w  listopadzie 1976 roku. 

Historia Browaru Mycielskich skoń-
czyła się po 100 latach. Teraz rozpoczy-
na się na nowo pod nazwą Warzelnia.

NiezwyKła arcHiteKtura
Architekt Sławomir Rosolski doskonale 
znał tę okolicę. Ten ceniony projektant 
mieszka w pobliżu i jak własną kieszeń 
zna Kobylepole – skarpę, stare drzewa, 
budynek dawnego browaru. Doskonałe 
czucie tego miejsca dało mu fundament 
pod powstający projekt. Kiedy dziś pa-
trzy na gotową Warzelnię wie, że jest do-
kładnie taka, jak zaplanował.

Nie wszyscy rozumieli jego wizję, 
ale jak każdy twórca musi się z tym 
mierzyć. Wierzył od początku, że ten 
projekt powinien być prosty, rytmicz-
ny i pełen równowagi. Zaplanował, że 
jego potęga będzie w detalu.  Im dłu-
żej się tu przebywa, obserwuje, przy-
gląda, tym więcej ciekawych elementów 
można dostrzec i zachwycić się nimi. 
Ręcznie wyrabiana cegła licowa, któ-
ra zdobi elewację budników, definiu-

je charakter Warzelni i uspójnia nowe 
budynki z istniejącym tu od półtora 
stulecia zabytkiem. To taka sama ce-
gła, jaką można podziwiać w zamku 
w Malborku. Wystaje gdzieniegdzie,  
a łamiące się na niej światło jest piękne 
jak małe dzieło sztuki. Nickel Develop-
ment poszukiwał odpowiedniej cegły 
przez ponad pół roku. Opłaciło się po-
święcić ten czas. Nietypowe zachowa-
nie jak na dewelopera, którym zazwy-
czaj zależy na jak najszybszej budowie 
i jeszcze szybszej sprzedaży. Ale w Wa-
rzelni chodziło o coś innego.

Pieczę nad każdym detalem sprawo-
wała sama prezes Dagmara Nickel. Nie 
było miejsca na pośpiech. Projekt powsta-
wał więc niespiesznie, z poszanowaniem 
tożsamości miejsca. Nowe zabudowania 
są niższe, jakby oddawały należny hołd 
browarowi. Spadziste dachy mają iden-
tyczny kąt nachylenia jak budynku daw-
nego browaru, co tworzy ład i powtarzal-
ność, budujące tu spokój i harmonię. To 
wszystko przemyślane zabiegi, które Sła-
womir Rosolski zastosował z pełną pre-
medytacją. Nie dostrzega się ich od razu, 
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lecz delektując się Warzelnią i odkrywa-
jąc ją kawałek po kawałku.

Warzelnia ma autentyczny klimat loftów. 
Nie jest to jednak typowa postindustrialna 
inwestycja, ponieważ zabudowania miesz-
kaniowe to zupełnie nowe budynki. W ich 
wnętrzach nie ma przemysłowych rur bie-
gnących pod sufitami. Są za to fascynujące, 
ogromne okna oraz wysokie na 6 metrów 
salony.  Jeśli ktoś kocha przestrzeń i światło, 
poczuje się tu doskonale. Dagmarze Nickel 
zależało na tym, by wnętrza apartamen-
tów i domów dawały nietypowe możliwości 
aranżacji, były niezwykłe i inspirujące. Tak 
właśnie się stało. O wnętrzach pierwszych 
mieszkańców Warzelni można powiedzieć 
wszystko, ale nie to, że są one standardowe, 
przeciętne, oczywiste. Każdy apartament jest 
inny i odzwierciedla charakter właściciela. 
Jeden z klientów na antresoli w dwupozio-
mowym apartamencie urządził przestrzeń 
do pracy. Ma tu widok na koronę starego 
drzewa i dzięki temu pracuje umysłem, a w 
duszy odpoczywa. Inny mieszkaniec w po-
dobnym mieszkaniu na antresoli umieścił 
stół do tenisa stołowego i traktuje tę prze-
strzeń jako miejsce rozrywki i spotkań. Po-

mysłów jest tyle samo, ile osób, które to miej-
sce wybrały na swój dom.

serce iNwestycji jeszcze 
czeKa Na reNowację

Sławomir Rosolski nie patrzy dziś na 
swój projekt, jak na dzieło skończone. 
Przed nim oraz Nickel Development 
jest jeszcze renowacja samego zabytku, 
serca inwestycji. To będzie piękny mo-
ment, kiedy zabije ono na nowo. Co tu 
powstanie? Pewnie restauracja pod su-
fitem z zabytkowych, przypominają-
cych gotyckie sklepień, w pomieszcze-
niu wysokim na parę metrów. Szkoda 
by było przeznaczyć jedną z najpięk-
niejszych sal browaru na cokolwiek in-
nego. A poza tym może winiarnia lub 
mały browar, delikatesy, parę butików. 
Na wyższych piętrach butikowe biura, 
pracownie, atelier...

Podział funkcjonalny jest już gotowy. 
Trwają prace nad dofinansowaniem reali-
zacji projektu ze środków unijnych. Jedno 
jest pewne – piękna już teraz Warzelnia 
zyska jeszcze bardziej gdy browar odzy-
ska swoją dawną świetność. 

jaK w sercu dziKicH Mazur...
Architektura, duch historii – to niewąt-
pliwie atuty tego niezwykłego miejsca 
na mapie Poznania. Ale to nie wszyst-
ko, co wyróżnia Warzelnię. Wschodni 
klin zieleni, kilometry lasów... Malow-
nicze tereny Cybiny z małymi stawami 
to ulubione miejsce poznańskich biega-
czy i rowerzystów. Tu najczęściej moż-
na spotkać trenujących profesjonalistów 
i zapalonych amatorów.

Dlaczego? Liczne leśne dukty, dzikie 
ścieżki, które każdego dnia można zmie-
niać na inne... Śpiew ptaków, który nie-
mal ogłusza... Stare, wysokie drzewa da-
jące kojący chłód w upalne dni... Takich 
miejsc nie ma w stolicy wielkopolski wie-
le. Nowe inwestycje powstają najczęściej 
wśród istniejącej już zabudowy, w gę-
stej miejskiej tkance. Tutaj jest inaczej. 
W granicach Poznania można poczuć 
się jak w sercu dzikich Mazur.

Jeden z mieszkańców Warzelni powie-
dział, że podoba mu się tu wszystko, ale 
najbardziej śpiew ptaków, który słyszy pi-
jąc poranną kawę. Obcowanie z naturą to 
tutaj nie przywilej, lecz oczywistość! 
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Folwark narodowy – w PRL unicestwiony
Dwór abo folwark postawić chędogi1 у dobrze obwarowany ku pożytkowi у też ku zdrowemu 
mieszkaniu – tak pisał Włoch Petrus de Crescentiis, czyli Piotr Krescentyn w wydanych w 1549 
roku „Księgach o gospodarstwie i opatrzeniu rozlicznych pożytków każdemu stanowi potrzeb-
nych”, z których to również polska XVI-wieczna szlachta czerpała wiedzę na temat gospodarowa-
nia majątkiem. Przytaczam tutaj ten cytat jako punkt wyjścia do tekstu nie bez powodu – był 
on bowiem aktualny w Polsce przez wieki, aż do 1944 roku, kiedy to weszła w życie uchwalona 
dekretem PKWN reforma rolna. 

u r b a n i s t y k a

Magdalena Muszyńska

FolwarK Nasz Narodowy
Dwór oraz koegzystujący z nim folwark, 
istniał w polskiej przestrzeni od wieków. 
Wiejskość jest zakorzeniona w naszej kul-
turze bardzo mocno. Silna klasa miesz-
czańska właściwie nigdy nie wykształci-
ła się w Polsce w pełni. Zawsze byliśmy 
społeczeństwem ziemskim – w części 
szlacheckim, w części chłopskim. W cza-
sach, gdy Polska traciła suwerenność dwo-
ry postrzegano jako bastiony polskiego 
patriotyzmu, a samej klasie ziemiańskiej 
(którym to terminem określano szlach-
tę) powierzano misję pielęgnowania pol-
skiej tożsamości narodowej. Podczas II 
wojny światowej w dworach odbywało 
się tajne nauczanie, organizowano tam 
punkty pomocy humanitarnej, czy bazy 
zaopatrzeniowe. W spokojniejszych cza-
sach to na wsi, nie w miastach ognisko-
wało się zwykłe polskie życie polityczne 
i kulturalne, to na wsi rozwijała się myśl 
technologiczna.

Zacznijmy jednak od początku. Folwar-
ki, czyli duże gospodarstwa rolne produ-
kujące na zbyt pojawiły się w XIII wieku. 
Początkowo wchodziły w skład dóbr kró-
lewskich, kościelnych, czy klasztornych. 
Rozwój folwarków następował wraz z ro-
snącym zapotrzebowaniem społeczeństwa 
na produkty rolne – w szczególności zbo-
że. Na przestrzeni wieków zmieniały się 
modele kompozycji przestrzennych za-
budowań folwarcznych. Jeszcze do XIX 
wieku budynki o różnych funkcjach fol-
warcznych rozproszone były po wsi feu-

dalnej. Na ziemi wielkopolskiej w drugiej 
połowie XIX wieku ukształtował się mo-
del kompozycyjny, który znamy najlepiej. 
Od tego czasu zespół dworsko-folwarcz-
ny miał składać się z trzech głównych 
komponentów: rezydencji (zlokalizo-
wanej w parku lub na jego granicy), po-
dwórza folwarcznego (położonego obok, 
formowanego najchętniej na kształt pro-
stokąta) oraz zlokalizowanej ze wzglę-
dów bezpieczeństwa poza podwórzem 
folwarcznym kolonii domów robotni-
ków folwarcznych (która izolowała część 
pańską wsi od chłopskiej). Całość uzu-
pełniały ogrody użytkowe2.

W pierzei podwórza najbardziej odda-
lonej od siedziby właściciela (ze wzglę-
dów przeciwpożarowych) lokowano spi-
chlerz i stodoły. W pierzejach bocznych 
z kolei mieściły się budynki inwentar-
skie, gorzelnie, magazyny i warsztaty. 

Wnętrze podwórza folwarcznego z regu-
ły pozostawało niezabudowane, co mia-
ło ułatwić kontrolę pracowników3. W za-
leżności od profilu gospodarki danego 
gospodarstwa, czy stopnia rozwoju tech-
nologicznego przemysłu spożywczego 
w folwarkach lokalizowano też browa-
ry, młyny, czy cukrownie. Warto w tym 
miejscu podkreślić, że zabudowania go-
spodarcze – choć tak niepozorne w po-
równaniu ze zdobnymi siedzibami wła-
ścicieli ziemskich – stanowiły przedmiot 
ich dumy i troski. Rozmiary tych budyn-
ków, nowoczesność wyposażenia, ich ce-
chy architektoniczne, czy sposób rozło-
żenia w przestrzeni świadczyły bowiem 
o właścicielu.

Stosunek do budynków gospodarczych 
zaczął zmieniać się w pierwszej połowie 
XIX wieku, kiedy modna wcześniej za-
bawa w gospodarowanie, tzw. agroma-
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nia, zaczęła przeistaczać się w zawód dla 
wielu właścicieli ziemskich. Nowoczesna, 
mądrze rozplanowana i odpowiednio za-
prezentowana część folwarczna majątku 
stała się wtedy wizytówką ekonomiczne-
go sukcesu właściciela i elementem bu-
dującym prestiż4. Planując zabudowę – 
zarówno w kontekście samego podwórza, 
jak i całego założenia dworsko-folwarcz-
nego – zwracano szczególną uwagę nie 
tylko na stronę użytkową budynków, ale 
także na takie cechy kompozycji prze-
strzennej jak harmonię, proporcje, wa-
lory estetyczne architektury, równowa-
gę przestrzenną5. Niezwykle ważną rolę 
w kształtowaniu osi kompozycyjnych, 
czy okien widokowych oprócz zabudo-
wań pełniły parki, ogrody, a także sku-
piska drzew, czy ciągi zieleni. Takie wła-
śnie były polskie dwory i folwarki. Kiedy 
i dlaczego przestały być?

reForMa rolNa 1944 
– geNeza upadKu

Wydawałoby się, że przyczyną zniszczenia 
polskich zespołów dworsko-folwarcznych 
powinny być dwie wojny światowe, przez 
które przeszła Polska. Faktycznie, znisz-
czenia dokonane we wsiach wschodniej 
części kraju, okupowanej przez wojska 
sowieckie, były ogromne, ale już w czę-
ści zachodniej, znajdującej się pod oku-
pacją niemiecką, sytuacja przedstawia-
ła się lepiej. Wiele rezydencji wiejskich 
wraz z zabudowaniami gospodarczy-
mi ocalało i służyło dalej niemieckim 
zarządcom. Zawierucha wojenna nie 

zdruzgotała Polski dworskiej w takim 
stopniu, w jakim zrobiła to ideologia – 
socjalistyczna ideologia, oczywiście. 6 
września 1944 roku Polski Komitet Wy-
zwolenia Narodowego uchwalił dekret 
o reformie rolnej. Na mocy tej ustawy 
nastąpiło natychmiastowe i przeprowa-
dzone bez wypłaty odszkodowań wy-
właszczenie wszystkich właścicieli ma-
jątków ziemskich o powierzchni powyżej 
50 ha (a w województwach zachodnich, 
w których ustawę wprowadzano dopie-
ro od maja 1945 roku, powyżej 100 ha).

Właścicielom odbierano nie tylko zie-
mię razem z budynkami, ale także ich 
wyposażenie i żywy inwentarz. Właści-
ciel musiał opuścić swój majątek w cią-
gu trzech dni, mógł zabrać ze sobą je-
dynie przedmioty osobistego użytku, 
o ile nie posiadały one wartości nauko-
wej, artystycznej czy muzealnej6. Ozna-
cza to, że wiele rodzin było zmuszonych 
oddać swoje pamiątki rodzinne. Na tym 
nie koniec. Nie wystarczyło bowiem po-
zbawić właścicieli ziemskich ich mająt-
ków. Podjęto również decyzję o ich przy-
musowym przesiedlaniu poza granice 
powiatów, w których te majątki były po-
łożone. Nie da się ukryć, że władza ludo-
wa chciała przeciągnąć chłopów na swo-
ją stronę przyznając im nadania ziemi, 
a warstwę ziemiaństwa po prostu wytępić 
pozbawiając ją środków do życia (po pew-
nym czasie od wprowadzenia reformy 
ziemianom przysługiwała jedynie ren-
ta inwalidzka w najniższym wymiarze). 
Polskie ziemiaństwo, jako ekonomicz-

nie niezależna grupa społeczna, cieszą-
ca się autorytetem, popierająca rząd pol-
ski na emigracji, była bowiem dla władz 
Polski Ludowej elementem obcym ide-
ologicznie7.

Celem reformy było także skłócenie 
ze sobą dwóch grup społecznych – chło-
pów i ziemian. Ten plan akurat się nie 
powiódł. Chłopi nie wykazywali wiel-
kiego entuzjazmu wobec reformy rolnej 
widząc jej krzywdzący część społeczeń-
stwa radykalizm. Niektórzy z nich wręcz 
wspomagali swoich byłych pracodaw-
ców, ograbionych i niejednokrotnie po-
zbawionych środków do życia. Wydaje 
się, że zagłada polskiej klasy ziemiań-
skiej była głównym skutkiem społecz-
nym reformy rolnej.

Większość majątków właścicieli ziem-
skich poddano parcelacji i przekazano 
klasie chłopskiej. Pozostałe przeznaczo-
no na wzorcowe gospodarstwa państwo-
we: Zakłady Hodowli Koni lub Państwo-
we Zakłady Hodowli Roślin. Natomiast 
na terenie majątków, których nie roz-
parcelowano (głównie na ziemiach za-
chodnich i w Wielkopolsce) utworzono 
Państwowe Gospodarstwa Rolne. Aparat 
państwowy nie potrafił jednak zapewnić 
zabytkowym budynkom (czy to dwor-
skim, czy to gospodarczym) należytej 
opieki konserwatorskiej oraz wystarczają-
cych środków finansowych do utrzyma-
nia ich w dobrym stanie technicznym. 
Sytuacja sprzyjała dekapitalizacji zabyt-
kowej architektury. Na kanwie tych po-
litycznych i społeczno-gospodarczych 
przemian przez następne dziesiątki lat 
dokonywała się powolna materialna, ar-
chitektoniczna i urbanistyczna dewalu-
acja zespołów dworsko-folwarcznych, 
której efekty obserwujemy po dziś dzień.

socjalistyczNa spuścizNa 
– polsKi FolwarK 
popeerelowsKi

O skali strat, jakie dokonały się w nurcie 
historycznych zdarzeń na terenie dwo-
rów i folwarków najlepiej świadczą licz-
by. W momencie wybuchu pierwszej 
wojny światowej na ziemiach polskich 
funkcjonowało ponad 120 tysięcy dwo-
rów prowadzących rolniczą produkcję 
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wielkoobszarową. Do naszych czasów 
przetrwał zaledwie jeden (!) procent tego 
dziedzictwa. W okresie PRL-u nieliczne 
były przykłady dobrze prosperujących 
i zarządzanych Państwowych Gospo-
darstw Rolnych – jak powstały w 1961 
roku PGR w Kietrzu na Opolszczyźnie, 
jedyny PGR działający do dzisiaj. Zdecy-
dowana większość gospodarstw oraz ist-
niejących obok nich dawnych rezydencji 
ziemiańskich traciła na wartości. Zabyt-
kowe dwory i pałace, odcięte od rolnicze-
go zaplecza, które do tej pory zapewniało 
im utrzymanie, ulegały dewastacji8. Tra-
ciły tożsamość po tym, jak przeznacza-
no je na biura, szkoły, ośrodki pomocy 
społecznej, mieszkania albo jeszcze go-
rzej – na magazyny.

Degradacja dotyczyła zresztą nie tyl-
ko samych budynków, ale także całych 
układów urbanistycznych, nie objętych 
należytą ochroną konserwatorską. Do hi-
storycznych, przemyślanych kompozy-
cji dobudowywano bez żadnej kontro-
li nowe, nieprzystające do kontekstu, 
odróżniające się formą architektonicz-
ną budynki. Inne, zbyt już zniszczone 
lub niepotrzebne, po prostu wyburza-
no. Przykrym przykładem braku świa-
domości przestrzennej kompozycji było 
wtapianie w zabytkową zabudowę fol-
warczną PRL-owskich bloków miesz-
kalnych, miejskich przecież w swym 
charakterze, wznoszonych dla pracow-
ników tych gospodarstw.

Destrukcja nie ominęła też, a jakże, za-
bytkowej zieleni dworskiej, najbardziej 
chyba niedocenianej części ziemiańskie-
go dziedzictwa. Problem dotyczył zarów-
no parków, ogrodów użytkowych, jak 
i na przykład ciągów drzew tworzących 
osie kompozycyjne. Wiele z nich w wy-
niku braku pielęgnacji lub niekontrolo-
wanych przekształceń zatraciło swoje 
cechy stylowe, wiele z nich zamieniono 
na pola uprawne lub lasy9. Wśród dzie-
siątków przykładów dewastacji zieleni 
dworskiej czy pałacowej możemy zna-
leźć jednak kilka przykładów udanej re-
stauracji zabytkowej zieleni. W okresie 
PRL-u rozwijała się polska szkoła rewa-
loryzacji ogrodów. Jej twórcą był Gerard 
Ciołek, legendarny historyk sztuki ogro-

dowej, architekt. To na podstawie jego 
projektów w latach 50. i 60. XX wieku 
przeprowadzono udane rekonstrukcje 
takich założeń parkowych jak: Łańcut, 
Rogalin, czy Wilanów.

Przełom w postrzeganiu dworów i pa-
łaców jako obiektów, którym należy się 
ochrona ze względu na posiadane przez 
nie walory zabytkowe – i które ze wzglę-
du na te walory szczególnie kwalifiku-
ją się do lokalizowania w nich muze-
ów – nastąpił w Polsce w latach 70. i 80. 
XX wieku. I tak, w 1975 roku w pałacu 
w Śmiełowie (powiat jarociński) otwar-
to Muzeum Adama Mickiewicza, jako 
Oddział Muzeum Narodowego w Pozna-
niu, a w 1979 roku w dworku w Russo-
wie (powiat kaliski) utworzono Oddział 
Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej 
w Kaliszu (obecnie Dworek Marii Dą-
browskiej). Po transformacji systemowej 
w 1989 roku część zabytkowych obiek-
tów lub całych założeń była kupowa-
na przez osoby prywatne, przez firmy, 
część była dzierżawiona, ale zdecydo-
wana większość pozostała w rękach pu-
blicznych – najczęściej jako własność 
samorządów lub Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych.

Dzisiaj obiekty te pełnią najczęściej jed-
ną z trzech funkcji: muzeum, hotelu lub 
prywatnej rezydencji. Część przeznaczona 
jest na szkoły, przedszkola, domy dziec-
ka, urzędy gmin, poczty, domy kultury, 
pensjonaty, siedziby firm, ośrodki pro-
dukcji – rolniczej lub nierolniczej. Część 

ogrodów dworskich, czy pałacowych peł-
ni obecnie funkcje ogólnodostępnych 
parków publicznych, część z nich jest 
niedostępna10. W obliczu tak szerokie-
go spektrum przeznaczenia tych zabyt-
kowych budynków i całych zespołów 
dworsko-folwarcznych naukowcy zada-
ją sobie pytanie (...) jaki zakres funkcji 
jest dopuszczalny, by nie zaszkodzić zało-
żeniu oraz na jaki kompromis można się 
zdecydować, by dwór w ogóle przetrwał, 
a nie przekształcił się w trwałą ruinę z de-
struktem parku? 11

„cHâteau Village dębiNa”
Jednym z przykładów udanej rewitalizacji 
założenia dworsko-folwarcznego będzie 
w przyszłości ulegający obecnie powolnej 
dewastacji zabytkowy zespół pałacowo-
-folwarczny w Dębinie (powiat szamo-
tulski, gmina Pniewy), którego obecny 
właściciel ma imponujące i dalekosięż-
ne plany zagospodarowania całego kom-
pleksu, który będzie funkcjonował pod 
nazwą „Château Village Dębina”. Na te-
renie majątku znajduje się piękna eklek-
tyczna willa-pałacyk z 1910 roku, zabyt-
kowy park utrzymany w stylu angielskim 
z drugiej połowy XVIII wieku, liczne za-
budowania gospodarskie oraz malowni-
czy staw. Całe założenie zajmuje łączną 
powierzchnię około 10 ha.

W czasach, gdy powstał park kra-
jobrazowy, wieś Dębina wchodząca 
w skład tzw. klucza otorowskiego nale-
żała do rodziny Moszczeńskich, a później 
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– w czasach gdy wzniesiono rezydencję 
– do niemieckiej rodziny Bollmannów. 
Po II wojnie światowej dawny folwark 
wszedł w skład utworzonego w 1966 roku 
pierwszego w Wielkopolsce Rolniczego 
Kombinatu Spółdzielczego im. Przyjaź-
ni Polsko-Radzieckiej Buszewko-Dębina. 
W Dębinie mieściła się siedziba Zarządu 
RKS. W skład kombinatu wchodziło 11 
gospodarstw i 5 zakładów wydzielonych 
rozlokowanych na terenie gmin: Pniewy, 
Chrzypsko Wielkie, Sieraków i Kwilcz. 
RKS Buszewko-Dębina gospodarował 
na 5.000 ha użytków rolnych. W 2001 
roku znalazł się w stanie upadłości.

Nowy właściciel posiadłości ma plany 
przeznaczenia majątku Dębina na cele 
komercyjne. W aktualnie remontowanej 
i odrestaurowywanej willi Bollmannów 
mieścić się będzie hotel oraz restauracja. 
Odrestaurowane są już budynki rządców-
ki oraz powozowni – piękne przykłady 
architektury eklektycznej. W następnych 
miesiącach i latach na terenie „Château 
Village Dębina” realizowane będą następ-
ne etapy inwestycji: rekonstrukcja parku 
krajobrazowego, uruchomienie restaura-
cji z szeroką ofertą win francuskich, wło-
skich, hiszpańskich i węgierskich, orga-
nizacja plenerowych koncertów muzyki 
klasycznej, uruchomienie pola golfowe-
go i szkółki golfa dla najmłodszych, bu-
dowa wyjątkowych budynków mieszkal-
nych utrzymanych w stylu otaczających 
je dawnych budynków folwarcznych, 
rozpoczęcie produkcji zdrowej wiejskiej 
żywności oraz jej sprzedaż, otwarcie klu-
bu tanecznego.

dużo do zrobieNia
Pozytywnych wzorców pomysłowego 
i gospodarnego wykorzystania, a wła-
ściwie ratowania zabytkowych dworów 
i folwarków, tak jak to się dzieje w Dębi-
nie, znalazłoby się w Polsce jeszcze pew-
nie z kilkadziesiąt. Przykłady te napawa-
ją nas wiarą w lepsze jutro dla tej części 
naszego wspólnego dziedzictwa. W ze-
stawieniu z nimi opublikowany w 2010 
roku raport Najwyższej Izby Kontro-
li pt. „Informacja o wynikach kontroli 
prawidłowości gospodarowania i nad-
zoru nad wybranymi zabytkami nieru-

chomymi w latach 2004–2008” jest jak 
kubeł zimnej wody.

Kontrola NIK objęła 63 zabytkowe 
nieruchomości na terenie całego kraju. 
Raport pozbawia złudzeń. Stwierdzono 
w nim m.in., że (…) publiczni właścicie-
le tych obiektów w sposób niedostatecz-
ny realizują obowiązki w zakresie ochro-
ny i opieki nad zabytkami, czego efektem 
jest bardzo zły stan skontrolowanych za-
bytków nieruchomych, a niedostateczne za-
bezpieczenie obiektów zabytkowych przed 
działaniem czynników atmosferycznych, 
pożarami, czy włamaniami powoduje ich 
daleko posuniętą degradację. W raporcie 
czytamy także, że Jedynie pięć z 39 skon-
trolowanych jednostek samorządu tery-
torialnego sporządziło wymagane prze-
pisami programy opieki nad zabytkami.

Kontrola NIK wykazała, że spośród 63 
zbadanych obiektów zabytkowych jedynie 
kilkanaście zachowanych było w dobrym 
stanie. Były to najczęściej budynki, w któ-
rych działały instytucje publiczne. Jedno-
cześnie należy pamiętać o tym, że właści-
wej ochronie mają szansę podlegać tylko 
budynki wpisane do rejestru i ewidencji 
zabytków. A co dzieje się z setkami tych 
zabytkowych obiektów, których brakuje 
w ewidencji? Ta sama kwestia dotyczy 
parków i ogrodów. Z przygotowanego 
przez Zarząd Ochrony i Konserwacji Ze-
społów Pałacowo-Ogrodowych opraco-
wania „Parki i ogrody zabytkowe w Pol-
sce” z 1991 roku (wraz z suplementem 
z 1994 roku) wynikało, że spośród spisa-
nych 9.182 zabytkowych parków na tere-
nie całego kraju jedynie 5.430 było wpi-
sanych do rejestru zabytków.

ustawa reprywatyzacyjNa 
– do trzecH razy sztuKa?

Jednym ze sposobów walki z degradacją 
zespołów dworsko-folwarcznych było-
by wprowadzenie ustawy reprywatyza-
cyjnej. Bulwersujący jest fakt, że Polska 
jest obecnie jedynym spośród europej-
skich krajów postkomunistycznych, któ-
ry dotąd nie uregulował sprawy wypłaty 
odszkodowań rodzinom, których mająt-
ki wywłaszczono na mocy reformy rol-
nej z 1944 roku. Pierwszy projekt ustawy 
reprywatyzacyjnej pojawił się już w 1993 

roku za prezydentury Lecha Wałęsy. Jed-
nak na kilka dni przed głosowaniem pre-
zydent rozwiązał Sejm. W 2002 roku te-
mat reprywatyzacji powrócił za rządów 
koalicji SLD-PSL. Ustawę zawetował jed-
nak prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Warto tutaj zaznaczyć, że wprowadzenie 
do polskiego systemu legislacyjnego usta-
wy reprywatyzacyjnej nie jest tylko kwe-
stią sprawiedliwości społecznej – zwrotu 
obywatelom lub ich potomkom ich wła-
sności, zagrabionej przez komunistyczny 
system. Dotychczasowe projekty ustawy 
przewidywały bowiem zadośćuczynienie 
w formie zwrotu mienia w naturze, gdy 
jest to możliwe (bądź też rekompensatę 
w postaci bonów, czy obligacji państwo-
wych), a nie w formie wypłaty określo-
nych kwot z budżetu państwa12. Dlatego 
jak najszybsze wprowadzenie ustawy re-
prywatyzacyjnej leży w interesie ochro-
ny zabytkowych budynków i ogrodów. 
Wracając w ręce prawowitych właści-
cieli otrzymałyby one wreszcie należ-
ną im uwagę. Jest to szczególnie ważne 
biorąc pod uwagę fakt, że – jak wynika 
ze wspomnianego już raportu NIK – or-
gany państwa utrudniają zwrot obiektów 
zabytkowych spadkobiercom ich właści-
cieli, a postępowania w tej sprawie ciągną 
się nawet kilkanaście lat. Wydaje się jed-
nak, że dzisiaj w Polsce nie ma klimatu 
politycznego do przeprowadzenia takiej 
ustawy, a reprywatyzacja ma w naszym 
kraju swoich przeciwników. 

Autor Magdalena Muszyńska, stażystka URBANO
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Katarzyna Rzepecka FH,  
Konrad Bugiera ND

Przez długi okres mieszkańcom miast wieś 
kojarzyła się przede wszystkim z wszech-
obecną nudą, brakiem miejsc na rozryw-
kę oraz nierzadko ze wścibskimi sąsiada-
mi. Wiele się jednak pod tym względem 
zmieniło. Przykładem pozytywnej prze-
miany jaka zachodzi w małych miejsco-
wościach są podpoznańskie Czapury.

Na połudNiu pozNaNia...
Miejscowość Czapury leży przy połu-
dniowo-wschodniej granicy Poznania, 
w niewielkiej odległości od centrum, jed-
nak już z dala od smogu i hałasu miasta. 
To, co przyciąga osoby chcące właśnie 
tam zamieszkać to sąsiedztwo piękne-
go lasu Nadleśnictwa Babki, w którym 
to od niedawna funkcjonuje Las Nowo-
żeńców i Drzew Okolicznościowych. Jest 
to specjalnie wytyczone miejsce, gdzie 

Potencjał terenów wiejskich
Tendencję do wyludniania się dużych miast i powstawania wokół nich wiejskich osiedli zamiesz-
kałych przez osoby, które nie tak dawno uważane były za mieszczuchów obserwujemy od kilku 
lat. Coraz więcej osób, które pracują w dużych miastach sprzedaje swoje mieszkania w blokach 
i kamienicach i przeprowadza się na wieś. 

u r b a n i s t y k a

każdy może zasadzić swoją sadzonkę 
dębu, z okazji wyjątkowego wydarzenia 
w swoim życiu. Tak więc mamy dęby po-
sadzone na cześć ślubu, narodzin dziec-
ka, czy też jubileuszu. Drzewko ma przy 
sobie drewniany słupek z tabliczką upa-
miętniającą datę zasadzenia. To świet-
ny pomysł na oryginalny upominek dla 
najbliższych!

Dlaczego kupno nieruchomości na wsi 
stało się takie popularne? Otóż ceny 
mieszkań w budownictwie wieloro-
dzinnym w dużych miastach są wysokie. 
I to bardzo. Młode małżeństwo z dzieć-
mi najczęściej może tylko pomarzyć o za-
kupie komfortowego mieszkania w blo-
ku, czy nowoczesnym apartamentowcu. 
Jednak za kwotę równą 2-pokojowego 
mieszkania w mieście można sfinanso-
wać zakup 4-pokojowej nieruchomo-
ści na wsi i to z ogrodem! O przewadze 
domu jednorodzinnego nad mieszkaniem 
w bloku nie warto się nawet rozwodzić, 

bo to oczywiste: większa powierzchnia, 
ogród, opłaty tylko za własne rachunki 
itp. Oczywiście przestronny dom w mie-
ście nie może być tu alternatywą ze wzglę-
du na koszty. Sam zakup działki na terenie 
miasta wymaga znacznie większej sumy 
niż na terenie podmiejskim.

Mieszkanie na wsi nie oznacza utrud-
nień w korzystaniu z takich atrakcji mia-
sta jak duże markety, teatry, czy kina. 
Brak dostępu do rozrywek, czy kultury 
to częsty argument w dyskusji nad pro-
blemem: gdzie zamieszkać – na wsi, czy 
w mieście. Jednak w obecnej sytuacji, gdy 
w każda rodzina posiada co najmniej je-
den samochód, ten argument nic już nie 
znaczy. Auto, lepsze drogi, dobrze funk-
cjonująca komunikacja masowa pozwa-
lają na wygodne i szybkie przemieszcza-
nia się ze wsi do miasta. Z tego powodu 
też dotarcie do pracy, szkoły, czy zna-
jomych nie jest większym problemem.

Na uwagę zasługuje też fakt, że inwe-
stycje deweloperów realizowane w po-
bliżu dużych ośrodków miejskich mają 
coraz lepszą infrastrukturę. Za przykład 
można uznać Osiedle Leśne w Czapu-
rach, gdzie deweloper buduje podjazdy 
i drogi osiedlowe z kostki brukowej wraz 
z oświetleniem. Są też sklepy spożywcze 
gdzie rano można zrobić codzienne za-
kupy. Wychowywanie potomstwa poza 
zgiełkiem miasta wpływa pozytywnie 
na jego rozwój. W Czapurach funkcjonu-
ją aż trzy place zabaw dla maluchów – je-
den przy ul. Poznańskiej, drugi na Osie-
dlu Leśnym przy ul. Jagodowej, a trzeci 
przy nowo wybudowanym przedszkolu 
z oddziałem żłobkowym przy ulicy Żu-
rawinowej. Warto dodać tutaj, że wieś 
Czapury posiada dwa duże przedszko-
la, jedno z nich wybudował realizujący 
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od ponad 9 lat osiedle domków i miesz-
kań jednorodzinnych deweloper Family 
House. Dodatkowo dzieci bez problemu 
mogą realizować obowiązek szkolny, po-
nieważ w Czapurach znajduje się szkoła 
podstawowa, która w planach ma zostać 
dodatkowo rozbudowana.

Las Nadleśnictwa Babki to teren nieza-
stąpiony do pieszych wędrówek, przejaż-
dżek rowerowych, a także miejsce idealne 
do jesiennych zbiorów grzybów i jagód. 
Mieszkańcy wykorzystują teren leśnych 
ścieżek również do joggingu, czy upra-
wiania nordic walkingu. Często można 
również spotkać młodych ludzi podczas 
przejażdżki na modnych ostatnimi czasy 
quadach wyboistymi drogami leśnymi. 
Amatorom sportów wodnych spodoba się 
z pewnością to, że przez Czapury prze-
pływa Warta, gdzie miłośnicy spływów 
kajakowych mogą realizować swoje pa-
sje. Dodatkowo rzeka to raj dla wędkarzy 
– sumy, bolenie, szczupaki to tylko nie-
które gatunki ryb, które można tu złowić.

Dla aktywnych mieszkańców Czapury 
mają również ofertę ośrodka jeździeckie-
go, czekają tutaj dorodne konie i małe ku-
cyki dla dzieci. Osoby starsze skorzystają 
z oferty Stowarzyszenia Emerytów i Ren-
cistów Czapury-Wiórek, które to realizu-
je wyjazdy nad morze, wycieczki, festyny 
i wystawy. Często również starsze osoby 
dokształcają swoje umiejętności na szko-
leniach z informatyki, plastyki, czy mu-
zyki. Jest to zatem doskonały przykład 
na to, że mieszkanie na wsi wcale nie 
wiąże się z nudą i brakiem możliwości 
na to by ciekawie spędzić czas. Każdy 
może znaleźć coś ciekawego dla siebie 
i z powodzeniem realizować swoje pasje.

...albo po zacHodNiej 
stroNie Miasta

Bogactwo terenów rekreacyjnych, a także 
nowa i zadbana infrastruktura społecz-
na to także wielkie zalety osiedli budo-
wanych w podpoznańskich miejscowo-
ściach po zachodniej stronie miasta.

W połączeniu z doskonale rozwiniętą 
siecią dróg sprawiają one, że zachodnia 
strona Poznania staje się atrakcyjną ce-
nowo alternatywą dla mieszkania nawet 
w samym mieście.

W porównaniu z ościennymi miejsco-
wościami z południa, wschodu i północy 
zachodnie przedmieścia Poznania prezen-
tują się niezwykle okazale. Takiego dostę-
pu do infrastruktury komunikacyjnej nie 
ma nawet większość osób mieszkających 
w stolicy Wielkopolski. Podobnie przed-
stawia się kwestia potencjału rekreacyj-
nego. Gdy weźmiemy jeszcze pod uwagę 
infrastrukturę społeczną, która powsta-
ła w ostatnich latach przy udziale gmi-
ny i wsparciu deweloperów budujących 
osiedla na tym terenie, otrzymamy pe-
łen obraz korzyści płynących z miesz-
kania w tym otoczeniu.

Biorąc pod uwagę, że poznaniacy spę-
dzają w korkach średnio ponad sześć 
godzin miesięcznie, kwestia sprawnego 
dojazdu z domu do pracy i z powrotem 
nabiera coraz większego znaczenia. Sto-
jąc w korku tracimy nie tylko czas, któ-
ry można by lepiej wykorzystać, ale też 
pieniądze – poprzez nadmierne zuży-
cie paliwa. Samochodów będzie przyby-
wać z pewnością szybciej niż dróg, więc 
mieszkań należy szukać w bezpośred-
nim sąsiedztwie tych węzłów komunika-
cyjnych, które już istnieją. Doskonałym 
przykładem takiego miejsca jest Osiedle 
Księżnej Dąbrówki – położone tuż przy 
węźle Poznań-Dąbrówka na zachodniej 
obwodnicy Poznania. Poznański dewe-
loper Nickel Development od 2000 roku 
rozbudowuje inwestycję w Dąbrówce.

Faktycznie dzięki drodze S11 miesz-
kańcy Dąbrówki mogą wygodnie prze-

mieszczać się z południa na północ Po-
znania. Krzyżująca się z S11 droga 92 
pozwala na swobodny dojazd na północ-
ny wschód miasta, a dzięki autostradzie 
A2 mieszkańcy Dąbrówki w mniej niż pół 
godziny mogą dojechać nawet na Rataje.

Szczególną zaletą osiedli w Dąbrów-
ce jest bliskość linii kolejowej. Ze stacji 
Palędzie, do której mieszkańcy Osiedla 
Księżnej Dąbrówki mają dosłownie kilka 
kroków, pociąg jedzie do Dworca Głów-
nego w Poznaniu dziewiętnaście minut. 
Docieramy w ten sposób do centrum 
miasta o prawie dziesięć minut szybciej 
niż samochodem. To idealna opcja dla 
osób, które w pracy nie muszą się prze-
mieszczać po mieście i mogą zostawić 
swój samochód w domu – pociąg zna-
cząco „przybliża” Dąbrówkę do Poznania.

Mieszkańców Dąbrówki może zachęcać 
do rezygnacji z codziennej jazdy samo-
chodem również to, że mają na miejscu 
wszystkie niezbędne na co dzień elemen-
ty infrastruktury społecznej. Począw-
szy od ochrony zdrowia, a na edukacji 
kończąc – wszystko to jest praktycznie 
w zasięgu spaceru lub kilku minut jaz-
dy autem.

W Dąbrówce funkcjonuje centrum 
medyczne, w którym przyjmują leka-
rze rodzinni oraz kilku specjalistów. 
Zakupy można zrobić w sklepach zlo-
kalizowanych w jednej z dwóch galerii 
handlowych, bez potrzeby dojeżdża-
nia do centrów handlowych na obrze-
żach Poznania.
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Dąbrówka dysponuje też dobrą bazą 
edukacyjną. Do dyspozycji mieszkań-
ców są dwie szkoły podstawowe i dwa 
przedszkola. Starsze dzieci nie muszą 
z kolei daleko dojeżdżać do gimnazjum, 
które znajduje się w sąsiadującym z Dą-
brówką Skórzewie. Warto zwrócić uwagę, 
że to obiekty zbudowane na przestrzeni 
ostatnich kilku lat. Można zatem powie-
dzieć, że są nowe – szczególnie w porów-
naniu z placówkami funkcjonującymi 
od kilkudziesięciu lat, zarówno w Pozna-
niu, jak i w ościennych miejscowościach.

Nie da się prawidłowo funkcjonować, 
jeśli nie zachowujemy równowagi mię-
dzy pracą a wypoczynkiem. Zachodnia 
strona Poznania to miejsce, które powin-
no zainteresować szczególnie tych, któ-
rym wypoczynek kojarzy się ze świeżym 
powietrzem i aktywnością fizyczną. Bli-
skość wody i lasu zdecydowanie zachęca 
do takiej formy wypoczynku.

Trzy największe z jezior, które znajdzie-
my w okolicy Poznania są właśnie po jego 
zachodniej stronie. To jeziora: Kierskie, 
Niepruszewskie i Lusowskie. Tereny re-
kreacyjne przylegające do dwóch ostat-

nich jezior są zarządzane przez niezwy-
kle sprawnie działający Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Dopiewie. Poza do-
brze utrzymanymi plażami w Niepru-
szewie, Zborowie i Lusowie dopiewski 
GOSiR proponuje mieszkańcom gmi-
ny również sezonowe atrakcje sportowe.

Szczególną wagę GOSiR Dopiewo przy-
wiązuje do biegaczy i rowerzystów. Z myślą 
o tych pierwszych wytyczona została w lesie 
palędzko-zakrzewskim trasa biegowa – pę-
tla o długości 10 km. Przy tej trasie biegają-
cy i maszerujący z kijkami znajdą również 
zewnętrzną siłownię. Jeśli zaś chodzi o ro-
werzystów, to gmina Dopiewo może po-
chwalić się odznaczeniem Gminy Przyja-
znej Rowerzystom, nadanym przez PTTK.

wsi spoKojNa, wsi wesoła... 
ciągle aKtualNa?

Tereny wiejskie to nieograniczona na-
tura – dostęp do przyrody, krajobra-
zów, możliwość rozwijania pasji fotogra-
ficznych, czy malarskich. Współczesny 
mieszczuch jest zmęczony tempem ży-
cia, hałasem, wyścigiem o dobra kon-
sumpcyjne, robieniem kariery. Dom 

na wsi, w otoczeniu ogrodu, pozwala 
na wyciszenie, odstresowanie, zmianę 
warunków życia.

Weekend spędzony we własnym ogro-
dzie to kolejny plus mieszkania poza blo-
kowiskami. Możliwości i tutaj są ogrom-
ne. Możemy rozstawić swój własny 
przydomowy basen i spędzać czas na ką-
pielach w upalne dni. Rajem dla dzieci 
z pewnością będzie własny plac zabaw 
z trampoliną i zjeżdżalniami. Dla ro-
dziny i znajomych można zorganizować 
przyjęcie przy grillu. Ciepłe letnie wie-
czory sprzyjają spędzaniu czasu na świe-
żym powietrzu, a jeśli możemy mieć tyl-
ko krok z domu do zielonego ogrodu 
– to tym większy plus!

Na wsiach często możemy również ko-
rzystać z rolnictwa ekologicznego. Świeże 
pomidory, sałata, marchewka, czy rzod-
kiewka uprawiana bez sztucznych nawo-
zów smakują o wiele lepiej niż ta sprowa-
dzana z zagranicy. Wspieramy przy tym 
rodzimą gospodarkę. Dodatkowo często 
na wsiach udaje się zakupić miód kwiato-
wy, świeże mleko prosto od krowy, kozie 
sery, czy przetwory mleczne. 

Dokończenie ze str. 29
Jeżeli mamy dowolność, to w zależności 
od ilości zapotrzebowania na ciepło moż-
na wybrać następujące media: gaz ziem-
ny, gaz płynny, kotłownie na paliwo sta-
łe, paliwo odnawialne, prąd. 

W przypadku gazu ziemnego problem 
budowy sieci gazowej oraz przyłącza po-
zostaje po stronie dostawcy. Jest to uregu-
lowane w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 
r. Prawo energetyczne. Ustawa ta również 
odnosi się do sieci energetycznych w przy-
padku ogrzewania elektrycznego np. z wy-
korzystaniem pomp ciepła. Jednak budo-
wa trafostacji będzie po stronie inwestora.

Instalacje gazu płynnego są najbardziej 
niezależne od miejsca powstawania in-
westycji. Można wykonać zbiorniki pod-
ziemne jak i nadziemne. Z instalacji zbior-
nikowej można zasilać jednak i więcej 

odbiorców. Problemem staje się tu cena 
wytworzenia ciepła oraz miejsce potrzeb-
ne na zabudowę zbiorników. Odległości 
znacznie spadają przy zabudowie zbior-
ników podziemnych.

Najbardziej ekologiczne będą instalacje 
z wykorzystaniem energii odnawialnej. Za-
równo kolektory słoneczne, ogniwa foto-
woltaiczne jak i pompy ciepła woda-wo-
da, woda-powietrze i powietrze-powietrze 
są dużym wydatkiem inwestycyjnym, ale 
pozwalają obniżyć koszty eksploatacyjne. 
Ostatnim źródłem ciepła dla obiektu mogą 
być kotłownie na paliwa stałe. Począwszy 
od paliw odnawialnych aż do coraz czę-
ściej zakazywanych kotłowni węglowych.

Podsumowując, przy zakupie gruntu 
pod inwestycje trzeba dobrze rozpoznać 
dostęp do sieci. Wykorzystanie sieci nale-
żących do gminy znacznie zmniejsza na-

kłady inwestycyjne. Jednak nie ma terenów 
z góry skazanych na brak możliwości in-
westowania. Należy przed dokonaniem za-
kupu wykonać koncepcję zasilania obiektu 
wraz z szacunkowym określeniem kosztów 
doprowadzenia podstawowych mediów. 
Rachunek ekonomiczny pozwoli w szybki 
sposób ustalić atrakcyjność gruntu w po-
wiązaniu z innymi parametrami jak cena 
zakupu gruntu, dostęp do drogi publicz-
nej oraz dostęp do pozostałych mediów 
niezbędnych do funkcjonowania obiektu.

Na koniec należy zwrócić uwagę na nie-
zwykle ważny element rozpoznania terenu 
przed zakupem jak badania geotechnicz-
ne, które mają ogromny wpływ na cenę 
odprawienia wód opadowych, możliwo-
ści wykorzystania energii gruntu, budo-
wę sieci zewnętrznych oraz posadowie-
nie obiektu wraz z drogami. 
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i n w e s t y c j e

Tomasz Bartkowiak, Harbart Projekt

Dlatego też postaramy się w tym artyku-
le zwrócić uwagę na podstawowe manka-
menty uzbrojenia sanitarnego i możliwo-
ści rozwiązania problemów.

Przy okazji inwestycji spotykamy się 
z następującymi za potrzebowaniami 
na media: woda bytowa, woda pożaro-
wa, ścieki sanitarne, ścieki deszczowe oraz 
energia ogrzewcza – gaz, prąd, cieplik.

Część z wymienionych mediów jest nie-
zbędna do funkcjonowania, natomiast po-
zostałe mogą być zamieniane w zależności 
od możliwości finansowych i dostępności 
źródeł. Dlatego zacznijmy po kolei ana-
lizować możliwości i problemy spotyka-
ne na obszarach słabo zurbanizowanych.

Zacznijmy od wody bytowej w powiąza-
niu z pożarową. W najgorszym przypad-
ku przy braku sieci wodociągowej można 
wybudować własne ujęcie. Niestety ko-
nieczne jest wówczas wybudowanie oraz 
utrzymywanie stacji uzdatniania wody. 
Drugim przypadkiem jest sieć wodocią-
gowa gminna. Czasami jest ona oddalona 
od naszego obiektu, ale wówczas po wy-
budowaniu nowego odcinka na nasz koszt 
można zwrócić się do gestora o wykup 
zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków. Podob-
nie rzecz ma się z kanalizacją sanitarną.

Jednak często okazuje się, że istniejąca 
lub rozbudowana sieć nie posiada odpo-
wiedniego ciśnienia albo wydatku. Wów-
czas konieczne jest postawienie punk-
tu podnoszenia ciśnienia dla pierwszego 
przypadku. Jeżeli jednak brakuje wydat-
ku to przy wodzie pitnej można postawić 
zbiornik zapasu, natomiast dla pożarowej 
najczęściej buduje się zewnętrzne zbiorniki 
przeciwpożarowe. Jest to stalowy owalny 

budynek wyposażony w grzałkę zabezpie-
czającą przed zamarznięciem zimą i połą-
czony bezpośrednio z punktem czerpania 
wody lub przepompownią pożarową. Cza-
sami przy dużym obciążeniu ogniowym, 
w przypadku konieczności zastosowania 
tryskaczy, zbiornik ten również współpra-
cuje z pompami tryskaczowymi. Do ze-
wnętrznego gaszenia pożarów zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Spraw We-
wnętrznych I Administracji z dnia 24 lip-
ca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożaro-
wych również można wykorzystać zbior-
niki otwarte znajdujące się w odpowied-
niej odległości od budynku chronionego.

Kolejny problem to ścieki sanitarne 
i technologiczne. Mogą być odprowadza-
ne do sieci gminnej grawitacyjnie podci-
śnieniowo lub z wykorzystaniem pom-
powni. Jednak z reguły są to małe ilości 
i nie ma dużego problemu w przypadku 
braku sieci. Można wybudować zbiorniki 
bezodpływowe i podpisać umowę serwi-
sową na odbiór ścieków wozami aseniza-
cyjnymi. Przy znacznych ilościach ście-
ków lub przy ściekach technologicznych 
można wybudować oczyszczalnię pod wa-
runkiem posiadania w bezpośredniej bli-
skości odbiornika wód podczyszczonych 
(rów, grunty chłonne, itp.).

Brak sieci kanalizacji deszczowej na wsi 
to częsty przypadek. Wówczas wody z da-
chu oraz wody z placów manewrowych, 
dróg i parkingów należy zagospodarować 
na własnym terenie. Wody czyste można 
gromadzić w zbiornikach retencyjnych 
i wykorzystywać do spłukiwania toalet, 
podlewania zieleni. Wymaga to wyko-
nania dodatkowej instalacji wody sza-
rej z podczyszczaniem. Natomiast wody 
brudne z placów manewrowych i par-
kingów oraz dróg dojazdowych przed 

wprowadzeniem do wód lub gruntu na-
leży podczyścić zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Środowiska z dnia 18 listo-
pada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ście-
ków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. W przypadku du-
żych ilości ścieków deszczowych oraz do-
godnych warunków gruntowych i dużej 
powierzchni działki należy wybudować 
zbiornik chłonno-odparowujący.

Ostatnia kwestia to doprowadzenie me-
dium na cele ogrzewcze. Tu mamy jednak 
bardzo dużo możliwości. Podstawowym 
kryterium wyboru jest miejscowy plan 
zagospodarowania lub warunki zabudo-
wy, które mogą narzucać wybór odgórnie. 

Dokończenie na str. 28

Inwestycje na wsi – podstawowe mankamenty uzbrojenia
Ze względu na niskie ceny ziemi poza granicami miast oraz z uwagi na coraz lepszy układ komu-
nikacyjny w Polsce, atrakcyjne dla inwestorów stają się tereny poza zurbanizowanymi obszarami. 
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Lof ty Ułańskie, Ville Sołackie – różne inwestycje,  
podobne wyzwania
Co łączy rewitalizację stajni XV Pułku Ułanów Poznańskich z przeznaczeniem na lofty i budowę 
luksusowych willi na poznańskim Sołaczu? Każde stanowiło wyzwanie architektoniczne i inwe-
storskie ze względu na miejsce w mieście o szczególnym znaczeniu, które wyznaczało wyjątkowe 
uwarunkowania.

i n w e s t y c j e

Konrad Napierała

W ostatnich latach Agrobex – bo o tego 
dewelopera tu chodzi – zmierzył się, do-
dajmy od razu że z powodzeniem, z dwo-
ma ambitnymi i skomplikowanymi zada-
niami inwestorskimi. Były to rewitalizacja 
stajni XV Pułku Ułanów Poznańskich 
z przeznaczeniem na lofty i budowa luk-
susowych willi na poznańskim Sołaczu. 

Każde stanowiło wyzwanie architektonicz-
ne i inwestorskie. Jednym z czynników, 
które określały wysoką trudność zada-
nia były ograniczenia wynikające z obję-
cia obu lokalizacji ochroną konserwator-
ską. Ville Sołackie znajdują się na terenie 
dzielnicy willowo-parkowej Sołacz, mia-
sta-ogrodu wpisanego do rejestru zabyt-
ków miasta Poznania w 1983 roku. Z ko-
lei budynek dawnej stajni i ujeżdżalni 
należący do dawnego zespołu koszaro-
wego przy ul. Ułańskiej 5/7 trafił do re-
jestru zabytków w 1987 roku.

loFty ułańsKie 
– w trosce o Historię

Tereny przy ul. Ułańskiej Agrobex nabył 
od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 
Przejęta nieruchomość powstała w la-
tach 80. i 90. XIX wieku i była częścią ze-
społu koszarowego. Od początku zostało 
przyjęte założenie, że koncepcję zabudo-
wy określą ostatecznie zalecenia konser-
watora zabytków. A tych było nie tylko 
sporo, ale też były bardzo szczegółowe, 
zarówno ze strony wielkopolskiego woje-
wódzkiego konserwatora jak i miejskie-
go. Szczególnie “drobiazgowy” był kon-
serwator wojewódzki, który zalecił nie 
tylko zachowanie trzech zabytkowych bu-
dynków, pierwotnego wyglądu elewacji, 
zachowanych detali architektonicznych, 
ale także ceglanego muru ogrodzenio-
wego i pozostałości bruków. Inwestor 
został także zobowiązany do pozosta-
wienia kompozycji dawnych dziedziń-
ców koszarowych i układu starej zieleni.

Prace ziemne musiały poprzedzić ba-
dania archeologiczne. Natomiast miejski 
konserwator zalecił nie tylko zachowa-
nie istniejących zabytkowych detali ar-

chitektonicznych, ale także odtworzenie 
brakujących. Ponadto zapisał w decyzji 
zachowanie oryginalnej ślusarki okien-
nej, a w razie konieczności “wymiany 
na nowe, wiernie odtwarzające podział, 
wykonane w tej samej technologii”.

Pozwolenie na budowę Loftów Ułań-
skich zostało wydane w 2006 roku. 
W miejscu dawnych stajen i remizy po-
jawiły się luksusowe jedno- i dwukon-
dygnacyjne apartamenty o powierzchni 
od siedemdziesięciu kilku do stu pięćdzie-
sięciu metrów kwadratowych. Na osiedlu 
poza apartamentami znalazły swoje miej-
sce biura projektowe, szkoleniowe, agen-
cje reklamowe, czy firmy informatyczne.

W przeznaczeniu biurowym lofty 
sprawdziły się szczególnie dobrze. Ich 
podstawową cechą są otwarte przestrze-
nie, które dają wiele możliwości aranżo-
wania. Odznaczają się również znaczną 
wysokością sięgającą prawie 4 metrów 
oraz dużymi oknami. Wszystkie te czyn-
niki stanowią odpowiednią bazę dla kom-
fortowych przestrzeni pracy. Czerwona 
cegła, nietypowe okna i przeszklone wej-
ścia sprawiają, że Lofty Ułańskie to miej-
sce inspirujące do twórczej pracy.

– Dzięki wysokości 3,80 metra czuje się 
przestrzeń. Przy naszej działalności, jaką 
jest prowadzenie szkoleń sala na parterze 
o powierzchni 45 m2 i wysokości 3,80 m 
zapewnia uczestnikom i trenerom kom-
fort pracy. Mniejsze sale na górze wyko-
rzystujemy do indywidualnych spotkań, 
coachingu, doradztwa. Klienci bardzo do-
brze się tam czują i mówią nam, że wy-
braliśmy ładne miejsce – oceniła Małgo-
rzata Kośmicka-Nawigator.

Zapewne także doskonała lokalizacja 
w bezpośrednim sąsiedztwie Międzyna-

Lofty Ułańskie – tu czuje się przestrzeń
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rodowych Targów Poznańskich, parku 
Wilsona z Palmiarnią oraz parku Kaspro-
wicza zachęciły inwestorów do zakupu.

Ville sołacKie – świadoMość 
tradycji Miasta-ogrodu

Budowa Villi Sołackich, które prezes 
Agrobexu Krzysztof Kruszona nazwał 
klejnotem w firmowej koronie, była nie-
typowa, ponieważ na kształt koncepcji 
wpłynęła także opinia i stanowisko “czyn-
ników społecznych”, czyli Rady Osiedla 
Sołacz i Towarzystwa Przyjaciół Sołacza. 
Z oboma Agrobex podpisał w 2007 roku 
porozumienie, które określało ostatecz-
ny kształt rozwiązań architektonicznych 
i przestrzennych. Inwestor zobowiązał się 
do dostosowania budynków do zindywi-
dualizowanej willowej zabudowy Sołacza, 
“w szczególności zapewniając że nie bę-
dzie to budownictwo stypizowane, a za-
stosowane materiały będą odpowiedniej 
jakości pozwalające na osiągnięcie efektu 
zabudowy o charakterze willowo-aparte-
mantowej, charakterystycznej dla Soła-
cza.” Zostało też ustalone, że poszczególne 
budynki osiedla będą się różnić jedynie 
detalami architektonicznymi, a przyjęte 
rozwiązania będą nawiązywać do “naj-
lepszych przykładów charakterystycz-
nej zabudowy dzielnicy Sołacz”.

Porozumienie zostało następnie 
uwzględnione w decyzji o warunkach 
zabudowy wydanej przez Urząd Mia-
sta Poznania. To ostatecznie otworzy-
ło drogę do realizacji inwestycji szybko 
okrzykniętej Klejnotem Poznania. Ville 
Sołackie to bez wątpienia najbardziej pre-
stiżowe apartamenty Poznania. Na taką 
ocenę składają się w równym stopniu 
niezwykłej urody i oryginalności kon-
cepcja architektoniczna, standard wy-
konania i wyposażenia oraz położenie. 
Bowiem Sołacz to coś więcej niż dobra, 
bezpieczna i spokojna lokalizacja. To po-
jęcie mentalne, bardzo mocno osadzone 
w świadomości poznaniaków. Koncepcja 
Sołacza jako osiedla willowego zrodziła 
się na początku XX wieku w głowie Elia-
sa Barucha, żydowskiego bankiera z Kas-
sel. Podjął on popularną, można rzec 
nawet modną wówczas w świecie ideę 
miasta ogrodu, stworzenia podmiejskiej 

dzielnicy mieszkaniowej z niemal wiej-
ską atmosferą. Sołacz był pierwszą willo-
wą dzielnicą Poznania w tak dużej skali 
(87 hektarów) i opartą o nowe koncepcje 
urbanistyczno-architektoniczne. Miesz-
kańcami pierwszych domów byli głów-
nie niemieccy urzędnicy. Po odzyskaniu 
niepodległości przeszły one w ręce Po-
laków, głównie naukowców, profesorów 
gimnazjalnych, przedstawicieli wolnych 
zawodów i artystów. Inwestorem stał się 
także Uniwersytet Poznański, a Sołacz za-
częła obrastać legenda magicznego miej-
sca środowisk inteligenckich, artystycz-
nych i uczonych.

Świadoma tej tradycji firma Agrobex 
podeszła do inwestycji z niezwykłym 
pietyzmem i dbałością o każdy szcze-
gół. Koncepcja nawiązuje do zamysłów 
poprzedników, choć historycznie rzecz 
ujmując doszło do pewnego paradok-
su. Sołackie wille powstałe w przeszło-
ści nie były oryginalne, wykończeniem 
ani urodą nie różniły się od tysięcy po-
dobnych domów, jakie budowane były 
w ówczesnych Niemczech. Koncepcja 
Villi Sołackich Agrobexu jest w najwyż-
szym stopniu ekskluzywna i wyjątkowa. 
Swoim standardem przewyższa wszystko 
to, co dotąd powstało w Poznaniu. Mię-
dzy ulicami Góralską a Podlaską powsta-
je siedem willi, w każdej trzy luksusowe 
apartamenty o powierzchniach od 123 
do 227 m kwadratowych.

Inwestycję przygotowano z dbałością 
o najmniejszy szczegół zarówno na ze-
wnątrz, jak i wewnątrz budynku. Drew-
niane duże okna, tarasy, klimatyzacja, 
centralny odkurzacz, klatki schodowe 
zaprojektowane indywidualnie dla każ-
dej willi, przestronne układy pomiesz-
czeń, duże możliwości aranżacji wnętrza 
sprawiają, iż jest to miejsce niezwykłe. 
Dla zwiększenia bezpieczeństwa prze-
widziano alarm, wideo domofon, rolety 
zewnętrzne sterowane elektrycznie, mo-
nitoring i ogrodzenie terenu.

Większość elementów wykończenia 
wnętrz zostało wykonanych zgodnie z in-
dywidualnymi projektami. Klatka scho-
dowa jest wyjątkowa. Kute balustrady 
z elementami mosiądzu i drewna, lite 
drewniane schody, kamienne granito-

we posadzki, stolarka drzwiowa, kinkie-
ty i lampy, wszystkie te elementy zosta-
ły wykonane pod specjalne zamówienie 
z najlepszych i szczegółowo dobranych 
materiałów. Duże okna wykonane w sto-
larce drewnianej ze zdobnymi płycinami 
międzyokiennymi i wykuszami sprawia-
ją, że apartamenty są doskonale nasło-
necznione, a widok na zieleń ogrodu oraz 
starodrzew jest niewątpliwie atutem tej 
inwestycji.

W podziemiach budynku zaprojekto-
wano między innymi jacuzzi, saunę, ele-
menty fitness, pomieszczenia rekreacyj-
ne, windę z kontrolą dostępu wjeżdżającą 
bezpośrednio do apartamentu, halę ga-
rażową z indywidualnie wydzielonymi 
miejscami garażowymi oraz pomiesz-
czenia gospodarcze. Inwestycja została 
objęta monitoringiem i ochroną. Nad 
zielenią będzie czuwał ogrodnik. Każdy 
apartament będzie wyposażony w cen-
tralny odkurzacz, klimatyzację, ogrze-
wanie podłogowe oraz wideodomofon.

Inwestycja Ville Sołackie praktycznie 
kończy dzieło rozpoczęte ponad sto lat 
temu przez miłośnika ogrodów, ciszy 
i piękna – Eliasa Barucha. Wyznaczony 
pierwotnie obszar Sołacza został prak-
tycznie zabudowany. Inwestycja Agro-
bexu będzie ostatnią w takiej skali. 

Ville Sołackie – firma Agrobex podeszła do inwestycji 
z niezwykłym pietyzmem i dbałością o każdy 
szczegół
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Barbara Kwiecińska-Kielczyk

Cały obszar folwarku, zarówno części, 
na której stoją obiekty kubaturowe: dwór 
o powierzchni 421 m kw., budynek do-
zorcy, zabudowania gospodarcze, jak 
również całość terenu okolonego tyn-
kowanym murem, jest wpisany do reje-
stru zabytków – decyzją z dnia 9 czerwca 
1985 r. nr A 287. Od tego czasu cały teren 
objęty jest ochroną konserwatorską. Po-
wierzchnia całego terenu ma 3,7 hektara.

Mniej więcej 10 lat temu, gdy obiekt 
został oddany spadkobiercom byłych 
właścicieli, został sprzedany firmie de-
weloperskiej Forbud, która zamierza-
ła na terenie tzw. ogrodu warzywnego 
i dawnego sadu zrealizować kilka budyn-
ków mieszkalnych w formie willi miej-
skich. Natomiast jeśli chodzi o założenie 
folwarczne, to inwestor miał przeprowa-
dzić renowację dworu z zabudowaniami 
gospodarczymi oraz zlikwidować wtórną 
zabudowę, która powstała po wojnie w la-
tach 60 i 70 XX wieku, gdy folwark nale-
żał do nieistniejącego Przedsiębiorstwa 
„BOMIS”, a w dworze i „domu ogrodni-
ka i stajennego” znajdowały się miesz-
kania komunalne (bo nie wszystkie bu-
dynki na tym terenie objęte są ochroną 
konserwatorską). Największe i najdroższe 
mieszkania – ponad 100-metrowe apar-
tamenty i lofty – miały powstać w zabyt-
kowym budynku gospodarczym.

Z projektu Forbudu nic jednak nie wy-
szło, bowiem deweloper zbankrutował. 
W październiku 2010 roku syndyk masy 
upadłościowej wystawił dwór na Staro-
łęce wraz z ponad 3-hektarową działką 
na sprzedaż.

Folwark na Starołęce – pole zmagań 
konserwatora z inwestorem

Od 10 lat inwestorzy interesują się XIX-wiecznym folwarkiem na poznańskiej Starołęce przy ul. 
Skoczowskiej 19 chcąc na bazie zespołu folwarcznego wybudować kompleks mieszkaniowy. Ale 
dotychczas historia ta nie jest budująca. Przeciwnie – może być przykładem negatywnych relacji 
inwestora ze służbami konserwatorskimi.

u r b a n i s t y k a
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Nowy właściciel
– Sześć-siedem lat temu na terenie poja-
wił się następny inwestor, spółka Zielony 
Dwór, która przez biuro projektowe CDF 
Architekci przedstawiła do zaakceptowa-
nia przez Biuro Miejskiego Konserwatora 
Zabytków nowy plan zagospodarowania 
terenu. Zgodę uzyskało w 2010 r. Plan ten 
przewiduje, że na terenie dawnego sadu 
i ogrodu warzywnego powstanie 10 bu-
dynków mieszkalnych 3-kondygnacyjnych 
z garażami podziemnymi i nowa aranża-
cja przestrzeni. Nastąpiło wyraźne rozgra-
niczenie tej nowej części od części dwor-
sko-folwarcznej, ponieważ konserwator 
stanął na stanowisku, że nowa kubatura 
powinna być jak najdalej odsunięta od hi-
storycznej zabudowy. Taką koncepcję ów-
czesny konserwator miasta zaakceptował 
i w tym kierunku poszły dalsze projekty – 
opowiada Wojciech Starzycki, zastępca 
dyrektora Biura Miejskiego Konserwa-
tora Zabytków w Poznaniu.

Warunek postawiony przez biuro kon-
serwatora mówił (i nie jest to jedyny przy-
kład na terenie Poznania), że deweloper 
generując nową inwestycję i zarabiając 
na niej, zarobione pieniądze ma prze-
znaczyć na renowację zespołu zabytko-
wego. Dziś sytuacja jest taka, że inwesty-
cja, mimo iż ma pozwolenie na budowę, 
nie została rozpoczęta z dwóch powo-

dów. Pierwszy – prozaiczny, choć kon-
serwator nie miał w tym żadnego udziału, 
bo to nie jego rola. Okazało się bowiem, 
że nie ma możliwości realizacji inwesty-
cji w zaplanowanej wersji (niezależnie 
od ilości kondygnacji), ponieważ bar-
dzo płytko na głębokości 1,5 m występu-
je woda gruntowa, co z punktu widzenia 
konstrukcyjnego uniemożliwia budowę 
pod budynkami parkingów, gdyż kosz-
towałoby to 2 razy więcej niż budowa 
obiektów niepodpiwniczonych.

– W międzyczasie chcąc przymusić obec-
nego właściciela do przynajmniej zadba-
nia o część zabytkową wyraziliśmy zgodę 
na podział terenu, żeby uzyskać całkowi-
te panowanie nad częścią zabytkową hi-
storycznie ukształtowaną łącznie z czę-
ścią istniejącego parku – mówi dyrektor 
Starzycki.

Na temat sposobu wykorzystania dwo-
ru pomysłów zgłaszanych przez projek-
tantów było kilka: najpierw budynek 
mieszkalny, potem jeden ze współwła-
ścicieli chciał zlokalizować w nim przed-
szkole. Ale jak mówi Wojciech Starzyc-
ki skończyło się na ustnych deklaracjach, 
formalny wniosek do biura nie wpłynął, 
a ostatnia rozmowa na ten temat miała 
miejsce na przełomie ostatniego roku.

Ponieważ miejski konserwator jest zo-
bowiązany zgodnie z ustawą od czasu 

do czasu dokonywać lustracji zabytko-
wych obiektów, już od roku 2011 przy 
udziale właściciela przeprowadzono kil-
ka kontroli, które niestety wskazały na to, 
że dwór znajduje się w coraz gorszym 
stanie. Ustawa o finansach publicznych 
i samorządzie gminnym mówi, że wła-
ściciel obiektu zabytkowego ma prawo 
do zwolnienia z podatku od nierucho-
mości. Wobec tego Wydział Finanso-
wy Urzędu Miasta kilkakrotnie wysyłał 
do konserwatora zapytanie czy obiekty 
przy ul. Skoczowskiej 19, w tym dwór 
oraz dom ogrodnika i stajennego (bo oba 
pełniły funkcję mieszkalną), są utrzymy-
wane zgodnie z ustawą o ochronie zabyt-
ków. BMKZ kilkakrotnie przeprowadziło 
kontrole i za każdym razem stwierdzano, 
że te obiekty nie są w ogóle użytkowane, 
a ich stan ulega pogorszeniu.

pożar i zabytKu Nie Ma!
Tymczasem w 2012 r. w domu ogrod-
nika i stajennego wybuchł pożar. Budy-
nek prawie doszczętnie spłonął, wobec 
czego właściciele wystosowali wniosek 
do ministra kultury i dziedzictwa na-
rodowego o skreślenie go z rejestru za-
bytków. I otóż wiceminister, general-
ny konserwator zabytków do wniosku 
właścicieli przychylił się i w tym roku 
(30 stycznia 2015 r.) orzekł o skreśleniu 
„domu ogrodnika i stajennego” z reje-
stru zabytków. Pozostałe z niego ruiny 
nadal straszą.

– O pożarze konserwatora nikt nie 
powiadomił. Stwierdziliśmy to pod-
czas jednej z kolejnych wizji. Poprosi-
liśmy właścicieli firmy o zabezpiecze-
nie tymczasowe ruin choćby poprzez 
położenie folii, na co padła odpowiedź, 
że nie mogą tego zrobić, gdyż czekają 
na orzeczenie rzeczoznawcy od poża-
rów. W międzyczasie wystąpili do mi-
nistra o wykreślenie obiektu z rejestru 
zabytków i uzyskali takie orzeczenie – 
opowiada wicedyrektor biura MKZ.  
– A Wydział Finansowy wciąż się o ten 
budynek dopytuje (ostatnio w lipcu), 
czy budynek dworu jest wykorzystywa-
ny na cele mieszkaniowe. Konserwa-
tor odpowiada, że wprawdzie budynek 
ma funkcję mieszkaniową, ale nie jest 
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użytkowany od wielu lat, od momen-
tu, kiedy kupił go Forbud, czyli co naj-
mniej 10 lat.

– Forbud nie dopełnił jednej rzeczy. 
Mimo że zbankrutował i miał obowią-
zek wynikający z ustawy, nie poinformo-
wał biura konserwatora, że zbywa obiekt. 
Tę wiedzę otrzymaliśmy dopiero wówczas, 
gdy nowy właściciel zwrócił się z wnio-
skiem o zatwierdzenie przez konserwato-
ra koncepcji zagospodarowania – stwier-
dza Starzycki.

albo wyKoNają NaKaz,  
albo grzywNa i proKurator

Miejski konserwator zabytków nieza-
leżnie od tego na terenie przeprowadza 
sukcesywnie kontrole wynikające z usta-
wy o ochronie zabytków i w ich efekcie 
został wydany nakaz konserwatorski 
na przeprowadzenie robót konserwator-
skich, w sposób trwale zabezpieczających 
obiekt. Ostatnia kontrola miała miejsce 
29 kwietnia tego roku. W jej wyniku już 
następnego dnia miejska konserwator za-
bytków wydała firmie Zielony Dwór na-
kaz wykonania robót remontowo-zabez-
pieczających zabytkowy dwór poprzez 
wykonanie następujących prac: remont 
pokrycia dachu zabytkowego dworu po-
przez uzupełnienie brakującego lub znisz-
czonego deskowania dachu, wymianie łat 
oraz uszczelnieniu papą termozgrzewal-
ną w miejscach ubytków, odprowadze-
nie wód opadowych poprzez założenie 
rynien i rur spustowych, zabezpiecze-
nie okien piętra i poddasza poprzez za-
mocowanie płyt OSB oraz zamurowa-
nie bloczkami otworów w ścianie dworu 
od strony parku. Nieprzekraczalny ter-
min wykonania opiewa na 30 listopada 
2015 r. Zgodnie z procedurą właściciel 
dostał również od konserwatora prze-
dłużenie pozwolenia konserwatorskiego 
udzielonego w ubiegłym roku na wyko-
nanie tych prac.

Przedstawiciel biura konserwatora 
twierdzi, iż ma do czynienia z trudnym 
partnerem, który zasłania się różnymi 
niemożnościami.

– Usiłowali implikować nam bezczyn-
ność, ale jeśli ktoś nabywa obiekt zabyt-
kowy, to zgodnie z prawem on za niego 

odpowiada, a nie konserwator. Konser-
wator ma tylko pilnować czy jest on chro-
niony zgodnie z przepisami, a nie robić coś 
za właściciela, tym bardziej, że w tej chwi-
li istnieją prawne możliwości starania się 
przez właścicieli o dofinansowanie remon-
tów konserwatorskich nie tylko z budżetu 
miasta Poznania, ale i budżetu państwa, 
co jest uregulowane odpowiednimi prze-
pisami. W przypadku Zielonego Dworu 
mam odczucia, że obecnym właścicielom 
jakby najmniej na tym dworze zależało – 
komentuje Wojciech Starzycki.

Nakaz konserwatorski skutkuje tym, 
że jeśli nie zostanie wykonany, wtedy 
sprawa zostanie skierowana do egzekucji 
administracyjnej. Konserwator ma rów-
nież prawo wnioskować do organów ści-
gania o wszczęcie przez nie postępowania 
karnego z art. 110 ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami w sprawie 
braku dbałości o dobro kultury i dopro-
wadzenie obiektu do stanu zniszczenia. 
Wtedy prokurator będzie musiał wszcząć 
postępowanie.

– Jakieś 10 lat temu mieliśmy przy-
padek, gdy nałożyliśmy karę na jedne-
go z użytkowników obiektu zabytkowego 
i ten użytkownik tę karę zapłacił, co dla 
mnie jest zupełnym kuriozum. Za te pie-
niądze mógłby nakazane roboty wykonać. 
Ale 6‒7 lat temu mieliśmy też przypadek 
gdzie bez zgody konserwatora rozebra-
no obiekt zabytkowy, zgłosiliśmy spra-

wę do organów ścigania, a efekt był taki, 
że umorzono ją z powodu niskiej szkodli-
wości – kontynuuje przedstawiciel biura 
konserwatora.

„Nie” dla parKiNgów 
Na dziedzińcu

Wróćmy teraz do kwestii związanej z par-
kingami. Jak wspomnieliśmy początkowa 
koncepcja zakładała, aby pod budynka-
mi wielorodzinnymi zrealizować garaże 
podziemne. To okazało się niemożliwe 
ze względu na zbyt wysokie koszty z po-
wodu warunków wodno-gruntowych. 
Projektant wystąpił więc do konserwa-
tora miejskiego w imieniu dewelopera 
z koncepcją lokalizacji na terenie zespo-
łu zabudowy folwarcznej, w większo-
ści na dziedzińcu parkingu naziemnego.

– Powiedzieliśmy zdecydowanie, że  
na pewno nie wyrazimy na to zgody, dla-
tego że w tym momencie całkowicie zacie-
ra się układ urbanistyczno-przestrzenny 
zarówno zespołu zabudowy folwarcznej 
i parku – to po pierwsze. Po drugie – za-
wsze istnieje niebezpieczeństwo, iż za rok, 
dwa, pięć ci, którzy ewentualnie mieliby 
tu miejsca parkingowe mogą stwierdzić, 
że w tym miejscu zbudują sobie garaże. 
I wówczas kompletnie tracimy zabytkowy 
układ przestrzenny – argumentuje wice-
dyrektor biura.

– Argumentem, który przeważył, że ta  
koncepcja jest niemożliwa do realiza-



36

cji było to, iż chcemy aby właściciel naj-
pierw zaczął jakieś prace zabezpieczające 
przy dworze, to wtedy wrócimy do tema-
tu parkingów. Ale nie wrócimy do tema-
tu budowy w wersji przedstawionej, tyl-
ko możemy ewentualnie rozważyć wersję 
parkingów zlokalizowanych na obrzeżach 
tego zespołu, w miejscu istniejącej zabu-
dowy, która nie jest objęta ochroną kon-
serwatorską: rozebranie współczesnych 
budynków nie podlegających ochronie 
i w ich gabarytach zlokalizowanie ga-
raży. I tylko na taką wersję możemy się 
zgodzić. Natomiast nie ma mowy o loka-
lizacji parkingów naziemnych na dzie-
dzińcu dawnego założenia folwarczne-
go – kontynuuje.

Warunkiem przystąpienia do dalszych 
rozmów z projektantem i inwestorem jest 
wykonanie nakazu konserwatorskiego, 
czyli zabezpieczenie dworu. Gdyż dom 
ogrodnika nie jest już niestety brany pod 
uwagę. Może być odbudowany w daw-
nych gabarytach, ale nie musi, bo nie jest 
już chroniony. Dziś chroniony jest dwór, 
pozostałość parku, dawne zabudowania 
gospodarcze: kuźnia, obora plus budy-
nek bramny.

17 sierpnia 2015 r. miejska konser-
wator zabytków w Poznaniu skierowała 
do spółki Zielony Dwór pismo przypo-
minające o wydanym nakazie w sprawie 
zabezpieczenia dworu przy ul. Skoczow-
skiej 19 i terminie jego realizacji, prosząc 
o pisemną informację dotyczącą daty roz-
poczęcia prac zabezpieczających. Teraz 
czeka na odpowiedź…

zNowu ogień,  
czyli co Ma MłyN do dworu?

Czy z zabytkowym folwarkiem na Staro-
łęce może mieć coś wspólnego położony 
na przeciwległym krańcu Poznania, odle-
gły o 9 kilometrów młyn na Nadolniku? 
Okazuje się, że są dwa łączące je elementy.

W 2007 roku teren na Nadolniku ku-
piła spółka Zielony Marcelin Bis i pod-
jęła inicjatywę budowy wokół młyna ko-
mercyjnego miasteczka akademickiego. 
Młyn miał stać się centralnym budyn-
kiem kampusu.

– Budynek jest w dobrym stanie, ma moc-
ną konstrukcję. Wewnątrz już trwają prace. 
W przyszłości będzie tam zaplecze miastecz-
ka studenckiego. Przewidziane jest utwo-
rzenie tam pubu, restauracji, sklepów, si-
łowni, będą także pokoje do nauki – pisał 
w styczniu 2013 roku portal poznan.na-
szemiasto.pl cytując wypowiedź prezesa 
Piotra Ryżyńskiego.

Ale potem obiekt zaczęła nawiedzać,, 
plaga” pożarów. W ciągu ostatnich 3 lat 
młyn płonął 4-krotnie – ostatnio 2-krot-
nie w kwietniu tego roku.

Młyn nie jest wpisany do rejestru zabyt-
ków, ale jest chroniony dwoma innymi ak-
tami prawnymi: ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go „obszaru Główna B” oraz znajduje 
się w wykazie obiektów przeznaczonych 
do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków.

– Ja zupełnie przez przypadek po kolej-
nym pożarze, gdy pojechaliśmy na wizję 
dowiedziałem się, że jednym ze współ-
właścicieli firmy, która ten obiekt naby-

ła jest współwłaściciel Zielonego Dworu 
– stwierdza dyrektor Wojciech Starzyc-
ki. Przypadek, że obiekty jednego wła-
ściciela tak często dosięga ogień? Policja 
ujęła co prawda sprawcę podpalenia, ale 
przecież nie ręka jest najważniejsza w ta-
kim przypadku, lecz mózg.

– Na Nadolniku jest zatwierdzony pro-
jekt, wydane pozwolenie na budowę. By-
liśmy na wizji jakieś dwa miesiące temu, 
gdzie jako współwłaściciel pojawił się 
współwłaściciel Zielonego Dworu. Cała 
sprawa trafiła do powiatowego inspektora 
nadzoru budowlanego. Bo skoro jest wy-
dane pozwolenie na budowę, to inwestor 
powinien mieć dziennik budowy i od tego 
momentu wszystkie wydarzenia, które 
mają tam miejsce powinny być w nim 
odnotowane. Wiem, że nadzór budowla-
ny zażądał od właścicieli młyna przed-
stawienia wszystkich dokumentów – in-
formuje przedstawiciel Biura Miejskiego 
Konserwatora Zabytków.

Czyżby wymogi konserwatora zabyt-
ków co do sposobu przebudowy mły-
na sprawiały, że wygodniej byłoby się 
go pozbyć?

– Nasze wymagania sformułowane 
5‒6 lat temu sprowadzały się do tego, 
że budynek młyna miał być oczyszczony 
z wtórnych przybudówek i pozostawio-
ny w formie architektonicznej jakiej jest. 
Renowacja ma polegać na pozostawieniu 
bryły w stanie niezmienionym, ale do wnę-
trza nie mieszamy się, inwestor może ro-
bić co chce, obojętnie czy będą to lofty, czy 
centrum usługowe – odpowiada Starzyc-
ki. – Do tego była zaakceptowana przez 
konserwatora koncepcja lokalizacji na tym 
terenie zabudowy mieszkalnej 4‒5 budyn-
ków. Jest pozwolenie na budowę, ale nie 
wiadomo kiedy ona się zacznie. Mam in-
formację od inwestora, że już uzyskali kre-
dyt i w tym roku chcą przystąpić do budo-
wy. Z informacji wynikało, że we młynie 
powstaną lofty.

Co zatem zsyła na młyn na Nadolniku 
klątwę ognia? Śledczy powinni solidnie 
nad tym popracować!

Tymczasem starołęcki folwark wciąż to-
nie w gąszczu przypominającym dżunglę, 
przez który trzeba przedzierać się w spe-
cjalnym ubiorze... 
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Michał Urbański

Modne dziś pojęcie rewitalizacji, utrwa-
lane w powszechnym obiegu i nadużywa-
ne w celach marketingowych, przestaje 
odzwierciedlać istotę i złożoność proble-
mów związanych z odnową zdegradowa-
nych obszarów. Rewitalizacja kojarzona 
bywa coraz częściej z wyremontowany-
mi lub nieco zmodernizowanymi śród-
miejskimi kamienicami, w których moż-
na kupić mieszkanie.

Tymczasem prawdziwa rewitalizacja 
jest to zespół celowo podejmowanych 
działań, które zmierzają do ożywienia za-
niedbanych lub zdegradowanych terenów 
poprzez przywrócenie im utraconych lub 
nadanie nowych funkcji. Rewitalizować 
można tylko całe obszary, a nie pojedyn-
cze budynki i są to procesy komplekso-
we obejmujące w dużej mierze aspekty 
społeczne, ekonomiczne, a także mar-
ketingowe i wizerunkowe. Działania te 
mają na celu rozwinięcie życia społeczno-
-gospodarczego na danym obszarze po-
przez nadanie nowych, racjonalnych eko-
nomicznie funkcji terenom i obiektom.

Najbardziej znane są przykłady proce-
sów rewitalizacji prowadzonych w mia-
stach – w zdegradowanych dzielnicach 
poprzemysłowych, portowych lub 
w kwartałach kamienicznej zabudowy 
mieszkaniowej z przełomu XIX i XX 
w. Mimo to, również na wsiach nie bra-
kuje obszarów wymagających odnowy. 
Są to m.in. tereny po byłych państwo-
wych gospodarstwach rolnych, gdzie 
niejednokrotnie wśród wielu typowych 
obiektów inwentarskich z lat 60. i 70. XX 

Planowanie rewitalizacji na wsi – trudne wyzwanie
Najbardziej znane są przykłady procesów rewitalizacji prowadzonych w miastach. Mimo to rów-
nież na wsiach nie brakuje obszarów wymagających odnowy. Tereny niszczejących zabytkowych 
rezydencji, pałaców z założeniami parkowymi i całych folwarków coraz częściej stają się przed-
miotem zainteresowania inwestorów. Zakup zaniedbanej zabytkowej nieruchomości staje się 
często początkiem trudnego wyzwania jakim jest rewitalizacja, której takie tereny wymagają. 
Z zapotrzebowaniem na zaplanowanie procesów odnowy terenów wiejskich coraz częściej spo-
tykają się specjaliści z biura obsługi projektów deweloperskich URBANO. Jednym z tego typu za-
dań jest odnowa terenu dawnego folwarku w Dębinie.

u r b a n i s t y k a

w. znajdują się zabytkowe wille, pałace, 
stajnie, powozownie i wiele innych inte-
resujących zabudowań, które w słusznie 
minionym okresie PRL ulegały przeważ-
nie znacznej dewastacji. Te wyjątko-
we obiekty, dzięki swej unikatowości, 
a także poprzez historie zawiązane z ich 
dawnymi mieszkańcami sprzed stuleci, 
coraz częściej stają się przedmiotem za-
interesowania inwestorów. Na zakupie 
nieruchomości z Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych jednak sprawa się nie koń-
czy, a przynajmniej nie powinna. Na-
bycie dawnego folwarku będzie raczej 
początkiem trudnego wyzwania, które 
na wiele lat zwiąże z terenem inwesto-
ra i projektantów.

Przykładem takiego wyzwania jest jed-
no ze zleceń podjętych przez biuro obsłu-
gi projektów deweloperskich URBANO 
z Poznania. Zadanie polega na zaplano-
waniu działań mających na celu rewita-
lizację terenu folwarku w Dębinie, gmi-
na Pniewy. Teren o powierzchni około 10 
ha położony w powiecie szamotulskim, 
40 km od Poznania, od połowy lat 60. 
wchodził w skład Rolniczego Kombina-
tu Spółdzielczego Buszewko-Dębina, któ-
ry w 2001 roku znalazł się w stanie upa-
dłości. Za sprawą obecnego właściciela 
została wyremontowana część zabytko-
wych obiektów. Inwestor zamierza kon-
tynuować procesy odnowy, a ich zapla-
nowanie powierza zespołowi URABNO.

wizja loKalNa
Wizja lokalna jest czymś w rodzaju zwie-
dzania terenu i wszystkich znajdujących 

się na nim obiektów budowlanych w celu 
utrwalenia obrazu przestrzeni w umy-
słach projektantów i nabrania świado-
mości na temat stanu zagospodarowa-
nia terenu. Dobre rozpoznanie terenu 
jest niezbędną podstawą do wszystkich 
dalszych analiz, przemyśleń, pomysłów, 
koncepcji i projektów.

Pierwszą wizję lokalną specjaliści 
URBANO odbyli 11 kwietnia 2015 r. 
Na terenie dawnego folwarku do dziś 
zachowała się m.in. eklektyczna willa-
-pałac z 1910 roku, rządcówka i budy-
nek dawnej stajni. Jest także park w sty-
lu angielskim założony prawdopodobnie 
w drugiej połowie XVIII wieku oraz staw. 
Część zabytkowych obiektów jest wyre-
montowana. Willa została przeznaczona 
na funkcję hotelu z restauracją. Poza tym 
na nieruchomości znajduje się wiele nisz-
czejących obiektów gospodarczych i in-
wentarskich z lat 60. Całe założenie obej-
muje teren o powierzchni około 10 ha.

aNaliza 
 ForMalNo-prawNa tereNu

Analiza formalno-prawna polega na ze-
braniu i przeanalizowaniu szeregu doku-
mentów dotyczących nieruchomości, ta-
kich jak wypisy z rejestru gruntów, mapy, 
a także aktualne i archiwalne dokumenty 
planistyczne oraz akty prawa miejscowego. 
Prace te mają na celu m.in.: sprecyzowa-
nie granic własności, określenie wielko-
ści i kształtu terenu, poznanie struktury 
obecnego użytkowania gruntów według 
podziału na grunty zabudowane, grunty 
rolne z wyodrębnieniem ich klas, grun-
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ty pod wodami powierzchniowymi, nie-
użytki itd.

W celu rozpoznania możliwości zago-
spodarowania i obrania właściwej dro-
gi administracyjnej do uzyskania odpo-
wiednich pozwoleń przyda się analiza 
zapisów studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy oraz ewentualnie obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowa-
nia. Niezbędna jest też analiza zakresu 
ochrony konserwatorskiej przy pomocy 
dokumentów takich jak decyzja o wpi-
sie do rejestru zabytków i ewentualne 
programy ochrony konserwatorskiej, 
sprawdzenie lokalizacji i granic stano-
wisk archeologicznych, a w razie po-
trzeby uzyskanie opinii lub wyjaśnień 
od właściwego organu ochrony zabyt-
ków, w celu rozpoznania możliwości 
i ograniczeń w zagospodarowaniu tere-
nu, wykorzystaniu, modernizacji, rozbu-
dowie, przebudowie istniejących obiek-
tów budowlanych.

Niebagatelne znaczenie dla możliwo-
ści wprowadzenia nowych funkcji na da-
nym terenie może mieć sprawdzenie czy 
na terenie lub w jego bezpośrednim oto-
czeniu są ustanowione formy ochrony 
przyrody, np.: parki krajobrazowe, ob-
szary chronionego krajobrazu, obsza-
ry Natura 2000, użytki ekologiczne itp. 
Należy przeanalizować rozporządzenia 
dotyczące ustalenia form ochrony przy-
rody oraz ewentualne plany ochrony 
oraz stwierdzić czy i w jakich sytuacjach 
może być wymagane opracowanie kar-
ty informacyjnej, raportu oddziaływa-
nia na środowisko i uzyskanie tzw. de-
cyzji środowiskowej.

ważNe wszystKo 
co jest woKół

Zagospodarowanie nieruchomości jako 
składników przestrzeni musi być rozpa-
trywane w kontekście przestrzennym. 
Nie sposób zaplanować nowe funkcje 
i zagospodarować teren bez poznania wa-
lorów otoczenia i z pominięciem struk-
tury relacji przestrzennych i powiązań 
z innymi jednostkami terytorialnymi. 
W celu racjonalnego nadania funkcji te-
renom i obiektom należy najpierw po-

znać strukturę społeczno-gospodarczą, 
potencjał ludnościowy regionu i w mia-
rę możliwości przewidzieć potrzeby lud-
ności, do której będzie kierowana oferta 
nowych działalności. Pomocna będzie 
do tego dobra charakterystyka lokali-
zacji, w tym analiza położenia miejsco-
wości w układzie osadniczym regionu, 
ze szczególnym uwzględnieniem odle-
głości od największych jednostek osad-
niczych, analiza dostępności komunika-
cyjnej terenu, a także analiza struktury 
demograficznej regionu

Niezwykle istotne z punktu widze-
nia osiągnięcia celu w postaci ożywie-
nia ekonomicznego są charakterystyka 
i ocena walorów otoczenia jako czynni-
ków rozwoju, w tym walorów przyrodni-
czych takich jak: tereny leśne, zbiorniki 
wodne, formy ochrony przyrody, osobli-
wości fauny i flory, punkty widokowe, 
ukształtowanie terenu. Pamiętać trzeba 
o walorach antropogenicznych jak: szla-
ki piesze, rowerowe, konne, wodne, ga-
stronomia, baza noclegowa, usługi kul-
tury, tereny rekreacyjne, usługi sportu, 
obiekty zabytkowe,

Równie ważna jest identyfikacja i cha-
rakterystyka barier rozwoju, którymi 
mogą być np. zanieczyszczenie środo-
wiska, zła dostępność komunikacyjna 
lub po prostu brak czynników rozwoju.

patrzMy co robią iNNi
Nie ulega kwestii, że jeśli znane są przy-
kłady podobnych działań do tych, które 
się planuje, to należy z takich doświad-
czeń korzystać. Warto zatem poznać 
udane realizacje, a także chybione pró-
by czynione przez właścicieli podob-
nych obiektów i wyciągnąć z tego wła-
ściwe wnioski z korzyścią dla własnego 
projektu.

Zakłada się odwiedzenie i przeanali-
zowanie przykładowych zespołów pa-
łacowych w Polce i w miarę możliwo-
ści zebranie informacji na temat takich 
obiektów z innych krajów europejskich.

Ponadto zwiedzenie i poznanie dzia-
łania podobnych obiektów (pałace, fol-
warki) w najbliższym otoczeniu może 
pomóc w stwierdzeniu obecności po-
tencjalnej konkurencji lub – co lepsze 

– w nawiązaniu ewentualnej współpra-
cy i wzajemnym uzupełnianiu funkcji.

poMysły Na Nowe 
FuNKcje i KoNcepcja 
zagospodarowaNia

Zbieranie pomysłów może odbywać się 
przy wykorzystaniu różnych metod, takich 
jak „burza mózgów”, dyskusje, organizo-
wanie konkursów. Chodzi o to by zebrać 
jak najwięcej pomysłów, przy założe-
niu maksymalnego wykorzystania wie-
dzy i informacji zgromadzonych w czę-
ści analitycznej.

Opracowanie wstępnej koncepcji prze-
strzenno-funkcjonalnej polega na podzie-
leniu terenu na strefy i nadaniu funkcji 
tym strefom oraz znajdującym się w nich 
obiektom. Nadając funkcje wykorzystuje 
się zebrane wcześniej pomysły.

Opracowane zostaną 2 lub 3 wstęp-
ne koncepcje funkcjonalno-przestrzen-
ne opracowywanego terenu. Koncepcje 
opracowywane są w formie graficznej 
na mapie zasadniczej i zawierają:
•	 przyporządkowanie funkcji terenom 

i obiektom;
•	 wskazanie obiektów do zachowania 

w całości, do przebudowy, do wybu-
rzenia;

•	 zarys rozwiązań komunikacyjnych, 
w tym: zaplanowanie głównego wjaz-
du i wyjazdu w oparciu o wyznaczone 
na mapie drogowej główne trasy do-
jazdu, wytyczenie głównych dróg koło-
wych i pieszych na terenie nieruchomo-
ści, zaplanowanie lokalizacji parkingów.

Przy tworzeniu koncepcji zagospoda-
rowania uwzględnia się koniecznie tak-
że kwestie estetyczne wyznaczając osie 
widokowe, place, dominanty itp., czy-
li elementy z zakresu urbanistyki, a ra-
czej należałoby powiedzieć ruralistyki, 
gdyż mamy do czynienia z projektowa-
niem krajobrazu wiejskiego.

KoNcepcja bizNesowa 
i MarKetiNgowa

Po wstępnym wybraniu pomysłów trzeba 
zweryfikować zasadność wyboru poprzez 
analizę rynku i konkurencji w odnie-
sieniu do zaplanowanych branż. Nale-
ży dokonać charakterystyki grup poten-
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cjalnych klientów i starać się oszacować 
jaka ilość klientów będzie obsługiwana 
i jaką ilość produktów lub usług będzie 
kupował przeciętny klient w ciągu roku.

Równolegle z koncepcją zagospodaro-
wania terenu tworzy się więc także kon-
cepcję biznesową, myśląc już o profilach 
klientów, o strategii handlowo-usługo-
wej, kanałach zaopatrzeniowych. Powsta-
je również wizja marketingowa. Obszar 
podlegający odnowie traktuje się w tym 
momencie jako produkt, który trzeba do-
brze zaprezentować i wypromować aby 
go ożywić. Całemu założeniu nadaje się 
markę, wykonuje się logotypy, strony in-
ternetowe, broszury i gadżety reklamowe. 
Poprzez organizowanie różnego rodzaju 
wydarzeń artystycznych, rozrywkowych, 
sportowych upowszechnia się zaintereso-
wanie rewitalizowanym obszarem w spo-
łeczności lokalnej i w regionie.

opracowaNie 
sceNariuszy rozwoju

„Nie od razu Kraków zbudowano”. W tej 
części planowania należy podzielić kon-
cepcję na etapy i nadać im odpowiednią 
kolejność wdrażania. Ustala się między 

innymi to jakie będą zachodziły rela-
cje między planowanymi na terenie 
działalnościami i jakie są warunki ko-
nieczne do wdrożenia kolejnych funk-
cji, a co za tym idzie – które inwestycje 
należy zrealizować najpierw, a które będą 
mogły zaistnieć jako ostatnie.

Przy ustalaniu kolejności etapów re-
alizacji bierze się pod uwagę m.in. ana-
lizę rynku, walory przestrzeni osiągane 
na poszczególnych etapach oraz wszel-
kie aspekty techniczno-ekonomiczne.

Można opracować więcej niż jeden sce-
nariusz rozwoju – np. scenariusze bar-
dziej i mniej optymistyczne.

plaNowaNie 
zagospodarowaNia 
tereNu – Master plaN

Na tym etapie przekuwa się wizję o wy-
sokim poziomie ogólności na konkretne 
rozwiązania techniczne, bazując na bran-
żowej wiedzy specjalistów – konsultan-
tów z poszczególnych dziedzin i branż 
planowanych do wdrożenia. W tym cza-
sie może następować dalsza weryfika-
cja pomysłów, modyfikacja lub zamia-
na na inne rozwiązania.

Master plan będzie stanowił uszczegó-
łowienie wybranej koncepcji przestrzen-
no-funkcjonalnej. O ile koncepcja miała 
formę szkicową, o tyle master plan będzie 
miał charakter zbliżony do formy projektu 
zagospodarowania terenu. Na planie poka-
zane zostaną obrysy istniejących i projek-
towanych budynków z wymiarami, poka-
zane będą projektowane dojścia i dojazdy, 
zieleń, lokalizacja obiektów małej archi-
tektury i innych elementów zagospodaro-
wania terenu. Master plan może stanowić 
bazę do opracowania projektów architek-
tonicznych zabudowy.

realizacja
Realizacja będzie odbywać się na pod-
stawie przyjętego scenariusza rozwoju 
i master planu. Po zrealizowaniu każ-
dego z etapów przeprowadzana będzie 
ocena efektywności. W miarę postępów 
prac następuje weryfikacja planu, który 
w zależności od stwierdzonych potrzeb 
może być modyfikowany.

Z doświadczeń specjalistów wynika, 
że rewitalizacja jest procesem stopnio-
wym i rozłożonym w czasie, a wszelka 
rewolucja jej nie sprzyja. 
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Natalia Jakubiak

Pierwsze pałace zaczęły pojawiać się już 
w starożytności, a wśród nich wymienić 
można m.in. Knossos, Fajstos, Zakros 
oraz Malii na Krecie, które powstawały 
od XIX do XIII wieku przed naszą erą. 
W średniowieczu budowle typu pałacowe-
go występowały jedynie w kręgu kultury 
bizantyjskiej i muzułmańskiej, natomiast 
funkcje reprezentacyjno-rezydencjonal-
ne pełniły głównie zamki. Oprócz zam-
ków powstawały również inne budowle 
o charakterze obronnym – baszty, czy 
warownie. Uwarunkowane to było dzie-
jami kraju, głównie licznymi wojnami.

Pierwsze zamki w Polsce zaczęto wzno-
sić około 1200 roku, a w okresie XIII-
-XV wieku – głównie za panowania Ka-
zimierza Wielkiego – nastąpił rozwój 
budownictwa wszelkiego rodzaju warow-
ni obronnych. We wczesnym średniowie-
czu prawo wznoszenia zamków miał wy-
łącznie panujący. Dopiero na przełomie 
XII i XIII wieku zaczęły powstawać zam-
ki budowane przez biskupów na terenie 
ich kasztelanii majątkowych. Początkowo 
modernizowano siedziby książęce. Roz-
budowywano również istniejące grody 
drewniano-ziemne. Potem zaczęto sta-
wiać zamki w całości murowane, o zwar-
tej zabudowie, łączące dominującą funk-
cję obronną z mieszkalną i gospodarczą.

Uwarunkowania historyczne sprawi-
ły, że z czasem coraz mniej ważne sta-
wały się funkcje obronne, a coraz więk-
szą uwagę zaczęto zwracać na walory 
estetyczne siedziby. W epoce renesansu 
zaczęły powstawać pałace, czyli repre-
zentacyjne budowle mieszkalne. Za for-
mę przejściową można uznać palazzo in 
fortezza, czyli ufortyfikowaną budowlę 
o wyraźnych cechach reprezentacyjno-

-rezydencjonalnych. Idea tego typu bu-
dowli narodziła się w okresie renesan-
su we Włoszech (stąd włoska nazwa) 
i rozpowszechniła się w Europie. Przykła-
dem takiego rodzaju pałacu o funkcjach 
obronnych jest m.in. zamek w Łańcucie.

W epoce renesansu w całej Europie 
przyjął się typ florenckiego renesansowe-
go pałacu miejskiego, złożonego z trzech 
kondygnacji z wewnętrznym czworo-
bocznym dziedzińcem krużgankowym, 
czy elewacjami podzielonymi gzymsami. 
Z czasem wzbogacano artykulację elewa-
cji podziałami, zwiększano liczbę otwo-
rów, różnicując wysokość kondygnacji. 
Poza miastem wznoszono letnie pałace 
podmiejskie (wille).

Ciekawym przykładem obiektu powsta-
łego w XVI wieku jest zamek szlachec-
ki w Gołuchowie, który przebudowano 
w pałac. Został wzniesiony w II poło-
wie XVI wieku dla Rafała Leszczyńskie-
go, starosty radziejowskiego. Pierwotnie 
był to dwupiętrowy obiekt na planie pro-
stokąta z czterema ośmiobocznymi wie-
żami w narożach, otoczony fosą. W re-
zydencję magnacką przekształcił go syn 
Rafała – Wacław Leszczyński.

Niestety, przez kolejne 250 lat zamek 
w Gołuchowie przechodził z rąk do rąk 
i wyraźnie podupadał aż do połowy XIX 
w., gdy dobra gołuchowskie zakupił Ty-
tus Działyński z Kórnika. W 1857 roku 
Jan Działyński, syn Tytusa, poślubił Iza-
bellę Czartoryską, która poświęciła się 
przebudowie rezydencji. Efekt końcowy 
to wspaniały zamek-pałac w stylu fran-
cuskiego renesansu z wieloma zacho-
wanymi detalami pierwotnego zamku 
Leszczyńskich oraz elementami architek-
tonicznymi pochodzącymi z różnych czę-
ści Europy. W 1874 rozpoczęto budowę 
pałacu mieszkalnego zwanego Oficyną. 

Wcześniej stojący tam budynek był go-
rzelnią. Zamek został z czasem przezna-
czony w całości na cele muzealne (za wy-
jątkiem poddasza). W 1951 r. przejęło go 
Muzeum Narodowe w Poznaniu, które 
do dzisiaj przeprowadziło dwukrotną 
konserwację całości. Dodatkowo zamek 
jest otoczony 162-hektarowym parkiem 
angielskim zawierającym wiele okazów 
rzadkich i egzotycznych drzew.

Rozkwit architektury pałacowej w okre-
sie baroku zawdzięcza się realizacjom 
francuskim. Począwszy od I połowy XVII 
wieku największą popularność uzyskał 
typ pałacu entre cour et jardin (między 
dziedzińcem a ogrodem), charakteryzu-
jący się ścisłą osią symetrii i wielką ska-
lą. Budowla była poprzedzona dziedziń-
cem, a za nim rozciągał się ogród i park 
o geometrycznie zaprojektowanych traw-
nikach, klombach, krzewach i skupiskach 
drzew. W ogrodach rozmieszczano nie-
wielkie, ozdobne pawilony i altany.

Założenie pałacowo–ogrodowe charak-
teryzował pałac składający się z budyn-
ku głównego z przylegającymi do niego 
pod kątem prostym skrzydłami, mię-
dzy którymi znajdował się reprezenta-
cyjny dziedziniec, często z gazonem po-
środku. Po przeciwnej stronie pałacu był 
zwykle ogród typu francuskiego. Naj-
większa różnorodność kompozycyjna 
cechowała wówczas ogrody w rezyden-
cjach królewskich i magnackich. W pa-
łacach barokowych dominowały funk-
cje reprezentacyjne, wnętrza najbardziej 
okazałe umieszczane były na parterze, 
gdzie wielka sala przedzielała aparta-
menty właścicieli. W pałacach ważnym 
elementem były schody prowadzące na 1 
piętro, służyły one nie tylko jako ciąg ko-
munikacji między kondygnacjami, lecz 
miejsce uroczystego powitania gości. 

Pałace pojawiły się już w starożytności
Pałace od zarania dziejów świadczyć miały przede wszystkim o splendorze ich właścicieli. Byli 
nimi helleńscy władcy, rzymscy patrycjusze, zaś w czasach nowożytnych książęta i inni przed-
stawiciele arystokracji. Możni budowali zazwyczaj rozległe założenia rezydencjonalno-parkowe, 
a w okresie średniowiecza – warownie. Towarzyszyła im także funkcja gospodarcza.

u r b a n i s t y k a
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W Polsce rozwinął się typ pałacu z al-
kierzami w narożach.

Pod koniec XVIII wieku barokowe sie-
dziby i ich reprezentacyjność zastępowa-
ły klasycystyczne pałace. Wzorowano 
się przy ich budowie najmodniejszymi 
wzornikami angielskimi. W tym czasie 
nastąpiła zmiana modelu życia na bar-
dziej kameralny, gdzie z dużym posza-
nowaniem traktowano życie rodzinne 
we własnym gospodarstwie. Dlatego kla-
sycystyczne rezydencje stawały się miej-
scem wytchnienia, gdzie większą uwagę 
przy planowaniu pokoi pałacowych zwra-
cano na funkcjonalność, a nie reprezen-

części, mieszkalny parter i reprezentacyj-
ne piętro, na którym znajdowała się sala 
balowa. Przed pałacem natomiast powstał 
dziedziniec honorowy. Przed nim założo-
no 2 dziedzińce poprzedzające – pierw-
szy, gospodarczy z wozownią i stajnią, za-
mknięty kratą i bramą, oraz drugi, między 
domami służby i oficjalistów dworskich.

Kolejni Raczyńscy przeprowadzali licz-
ne przebudowy rogalińskiego pałacu. 
Przekształcono między innymi salę ba-
lową na zbrojownię o neogotyckiej de-
koracji i umieszczono w niej zbiór pa-
miątek narodowych, militariów i dzieł 
sztuki, a kaplicę pałacową zmieniono 

Za czasów I Rzeczypospolitej dwór nale-
żał głównie do uboższej i średnio zamoż-
nej szlachty, ale często również magnatów, 
a nawet królów. Wielkość dworu i wygląd 
jego wnętrza zależne były od zamożności. 
Do 1939 roku dwory zamieszkiwały przede 
wszystkim rodziny właścicieli. Neoklasycy-
styczne dwory, zwłaszcza murowane, będą-
ce częściowo naśladownictwem większych 
założeń pałacowych, budowano w zasadzie 
do pierwszej wojny światowej. Ten styl bu-
dowania po I wojnie kontynuowano w po-
staci tzw. „stylu dworkowego” lub „stylu 
narodowego”, aż do 1939 r.

6 września 1944 r komuniści wyda-
li tzw. dekret PKWN o reformie rolnej. 
Na jego mocy wywłaszczono i usunię-
to siłą właścicieli ziemskich, formalnie 
tych posiadających co najmniej 50 hek-
tarów ziemi, a w rzeczywistości wszyst-
kich. W całej Polsce w rękach prywat-
nych zostało ok. 30 dworów, które nie 
były ośrodkami gospodarki rolnej. Były 
to domy letnie, miejskie i podmiejskie, 
czy mieszkania artystów. Ziemię rozda-
no małorolnym chłopom i robotnikom 
rolnym. Większość trafiła do Państwo-
wych Gospodarstw Rolnych i pseudo 
„spółdzielni rolniczych”. Dwory stały się 
siedzibami przypadkowych ludzi, czę-
ściowo przeznaczono je na szkoły, biu-
ra spółdzielni produkcyjnych i PGR-ów.

Zaniedbane w czasach PRL-u polskie 
zamki i pałace odzyskują obecnie swo-
ją dawną świetność. Największym zain-
teresowaniem cieszyły się w latach 90. 
XX wieku. Mimo, że wymagały dużych 
nakładów na remonty i modernizację, 
to ze względu na bardzo atrakcyjne ceny, 
wzbudzały ogromne zainteresowanie 
wśród inwestorów. 

Dziś przeszkodą w zakupie zamku, czy 
pałacu może być konieczność podpo-
rządkowania się zleceniom konserwa-
tora zabytków. Jednak osoby, które de-
cydują się na nabycie takiego obiektu, 
to najczęściej pasjonaci starej architek-
tury, którzy zdają sobie sprawę z uwa-
runkowań prawnych. 

Dzięki nim dawne rezydencje potęż-
nych rodów stają się np. oryginalnymi 
hotelami, czy restauracjami. 

Autor Natalia Jakubiak, praktykantka URBANO

Przykładem pałacu powstałego w okresie klasycyzmu jest pałac w Rogalinie

tacyjność. Takie reprezentacyjne wnętrze 
skupione było wyłącznie na parterze. Pa-
łace z kolei zaczęto otaczać malowniczy-
mi parkami krajobrazowymi.

Przykładem pałacu powstałego w okre-
sie klasycyzmu jest piękny pałac w Śmie-
łowie z 1797 r. mieszczący obecnie Mu-
zeum im. Adama Mickiewicza, czy pałac 
w Rogalinie, wsi położonej na prawym 
brzegu Warty, około 20 km na południe 
od Poznania. Znajduje się tu okazała re-
zydencja rodu Raczyńskich. Barokowo-
-klasycystyczny pałac wybudowany zo-
stał na przełomie lat 60. i 70. XVIII wieku 
przez Kazimierza Raczyńskiego. W la-
tach 80. przeprowadzono modernizacje 
wnętrza pałacu. Wnętrze podzielono na 2 

na bibliotekę i archiwum. Obecnie ro-
galińską rezydencję otacza malowniczy 
park krajobrazowy początkowo w stylu 
francuskim, a dalej w stylu angielskim 
z unikatowym w skali europejskiej sku-
piskiem starych dębów.

Obok tradycyjnego pałacu egzysto-
wała w XIX w. druga wiejska siedziba 
mieszkalna – dwór parterowy z piętrem 
ukrytym w dachu. Dworem pierwotnie 
zwano centrum administracji szlachec-
kich dóbr ziemskich, które obejmowały 
budynki mieszkalne i gospodarcze wraz 
z ich otoczeniem. Dworkami natomiast 
nazywano w tym czasie podmiejskie re-
zydencje mieszkalne, które nie służyły 
zarządzaniu majątkiem mieszkalnym. 
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Maciej Macios AMW, współpraca BKK

Historia i bizNes
Mimo ograniczeń wynikających z kon-
serwatorskich zaleceń oraz niejednokrot-
nie wysokich kosztów renowacji, zakup hi-
storycznych obiektów może przynieść nie 
tylko zadowalające zyski, ale też sporą sa-
tysfakcję. Dzięki ambitnym i pomysłowym 
inwestorom dawne zabytki dostały szansę 
na życie po życiu. Zamieniły się w tętnią-
ce życiem restauracje i hotele, nowocze-
sne centra konferencyjne, ośrodki edu-
kacyjno-kulturalne, czy przestronne lofty, 
nie tracąc przy tym swojego historyczne-
go charakteru.

Kreatywne i rozsądne zagospodarowanie 
zabytkowych przestrzeni nie musi oznaczać 
drapieżnej ingerencji w ich delikatną tkan-
kę. To szansa na przystosowanie do współ-
czesnych realiów przy zachowaniu ich na-
turalnego czaru. To również dowód na to, 
że historia i biznes mogą iść w parze.

gdzie szuKać?
Gdzie szukać takich nieruchomości? 
Na pewno warto śledzić oferty inicjatyw 
komercyjnych, takich jak Agencja Nieru-
chomości Historycznych, której portfolio 
obejmuje zamki, rezydencje, pałace, czy 
kompleksy dworsko-parkowe. Niemniej 
ciekawe obiekty wyróżniające się bogatą 
historią i oryginalną formą architektonicz-
ną można znaleźć w zasobach podmiotów 
reprezentujących Skarb Państwa: Agencji 
Nieruchomości Rolnych i Agencji Mie-
nia Wojskowego. Ta ostatnia w ciągu kil-
kunastu lat swojej działalności z sukcesem 
zagospodarowała wiele zbędnych wojsku 
nieruchomości, w tym również tych o cha-
rakterze zabytkowym.

Najbardziej spektakularną transakcją 
AMW była sprzedaż zabudowań Twierdzy 
Modlin, wraz z cytadelą oraz 58 hektarami 
ziemi w 2013 roku. Zwycięzca przetargu – 
poznańska spółka Konkret SA – po odli-
czeniu 50 proc. bonifikaty z tytułu wpisania 
nieruchomości do rejestru zabytków zapła-
cił za nią 17 mln 850 tys. złotych. Obec-
nie przygotowywana jest tam nowatorska 
koncepcja smart city, czyli inteligentne-
go miasta. Funkcjonalnego i przyjaznego 
mieszkańcom miejsca, gdzie – jak zakłada 
w swoim projekcie nowy właściciel – dzię-
ki wykorzystaniu nowoczesnych technolo-
gii informatyczno-komunikacyjnych pro-
muje się obywatelską partycypację, troskę 
o historyczną zabudowę i jakość środowi-
ska naturalnego.

Inwestor oczekuje obecnie na zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania oraz 
prowadzi uzgodnienia z konserwatorami 

zabytków, wykonując równocześnie pra-
ce zabezpieczające budowle przed dalszą 
degradacją.

KieruNeK wielKopolsKa
Choć nie tylko w zasobie AMW, ale i w ca-
łej Polsce nie ma już w sprzedaży tak ory-
ginalnego i imponującego obiektu, jakim 
są modlińskie fortyfikacje, to firmy i przed-
siębiorcy szukający zabytkowych nieru-
chomości ciągle mają w czym wybierać. 
Miejscem, od którego warto rozpocząć po-
szukiwania jest z pewnością Wielkopolska. 
Bo to tu znajduje się znacząca liczba zabyt-
kowych dworków i pałaców. Tego rodzaju 
obiekty, jak choćby sprzedany przez agencję 
kilka lat temu neorenesansowy pałac w Bie-
drusku, doskonale sprawdzają się jako ho-
tele, restauracje, czy obiekty spa & wellness.

Interesujące wizualnie, ale i użytkowo 
zabytki można znaleźć w mniejszych miej-

Nieruchomości z historią znajdziesz w wojsku
Masz pomysł na biznes, ale wciąż nie wiesz, gdzie go zrealizować? Nudzi Cię schematyczność no-
woczesnego budownictwa i szukasz nieszablonowej przestrzeni do realizacji swoich pomysłów? 
Może historyczny pałacyk, zabytkowy dworek albo dawny wojskowy fort? Jak pokazują dane 
z ostatnich lat niesłabnącą popularnością wśród nabywców cieszą się zabytki, które po odpo-
wiedniej adaptacji mogą być doskonałą inwestycją.

n ieruchomości

Willa hrabiego Edwarda Raczyńskiego doczekała się wreszcie nowego właściciela
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scowościach, ale też w najważniejszych 
miastach w kraju. W Poznaniu Agencja 
Mienia Wojskowego szuka teraz kup-
ców na atrakcyjne tereny inwestycyjne 
przy ul. Bukowskiej 237. Część z nich 
położona jest bezpośrednio na terenie 
historycznego zespołu dworsko-parko-
wego Folwark Edwardowo. Nazwa tego 
miejsca wywodzi się od imienia hrabie-
go Edwarda Raczyńskiego, który był wła-
ścicielem położonych tam dóbr. Powsta-
nie samego folwarku datuje się na połowę 
XIX wieku. Jednak dopiero w 1940 roku 
wieś Ławica wraz z folwarkami Edwardo-
wo i Marcelin zostały przyłączone do Po-
znania. Po zakończeniu II wojny świato-
wej nieruchomość trafiła w ręce wojska, 
które zlokalizowało tam administrację 
jednostki lotniczej przy Ławicy.

buKowsKa 237
Tereny przy Bukowskiej ponownie można 
było kupić w sierpniu tego roku. To pierw-
szy przetarg, na który wystawiono każ-
dą z pięciu działek powstałych w wyniku 
podziału geodezyjnego. Po raz ostatni 
nieruchomość przy Bukowskiej trafiła 
w całości pod młotek w maju 2012 roku. 
Wówczas cena za ponad 10,5 ha wyno-
siła 20 mln złotych. Niestety zaintere-
sowanie potencjalnych inwestorów nie 
przełożyło się na pozytywne rozstrzy-
gnięcie przetargu.

Tym razem agencja liczyła na korzyst- 
ny scenariusz. Na nabywców czekało pięć 
pozycji przetargowych, których powierz- 
chnia waha się od przeszło 6400 m kw. 
do ponad 3,6 ha. Cena wywoławcza za  
najmniejszą wynosiła 1 mln 200 tys. 
złotych. Zakup największej to wydatek 
przekraczający 8 mln złotych. Zachę-
tą do udziału w przetargu była też bo-
nifikata, która przysługiwała potencjal-
nym nabywcom działek nr 49/20, 49/22 
i 49/23 z udziałami w działce 4/21, poło-
żonych na obszarze historycznego Fol-
warku Edwardowo. Właśnie na terenie 
pierwszej z nich znajduje się zabytkowa 
willa oraz mająca historyczną wartość, 
ceglana brama. Kilka lat temu była ona 
przedmiotem spektakularnej operacji, 
kiedy to ze względu na poszerzanie ulicy 
Bukowskiej bramę w całości przesunię-

to o kilka metrów. Zabytkowy jest także 
otaczający folwark ceglany mur.

I nie przeliczyła się, bo trzy spośród 
pięciu działek – także willa Raczyńskie-
go – wkrótce zmienią właścicieli. Na nie-
ruchomość dworkową wpłacono dwa 
wadia, jednak ostatecznie do przetar-
gu przystąpił tylko jeden oferent. Teren 
o powierzchni przeszło 2 ha, po jednym 
postąpieniu wylicytowała za kwotę 1 mln 
919 tys. złotych osoba prywatna. Dzię-
ki 50-proc. bonifikacie, która obejmuje 
90 proc. obszaru działki przyszły właści-
ciel zapłaci ponad 850 tys. mniej. Kan-
dydat na nabywcę jest już po wstępnych 
rozmowach z konserwatorem zabytków 
i planuje renowację willi oraz otaczające-
go ją parku. Zabytkowa willa po Edwar-
dzie hr. Raczyńskim ma bowiem istotne 
obwarowanie.

– Dworek może mieć wyłącznie prze-
znaczenie takie, jakie miał pierwotne, czyli 
może być tam wyłącznie funkcja mieszka-
niowa – podkreśla Wojciech Starzycki, 
zastępca dyrektora Biura Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w Poznaniu. 
– Nie ma tam możliwości wprowadzenia 
innej funkcji.

Nabywca dworku o powierzchni po-
nad 500 m kw. nie może więc urządzić 
w nim pensjonatu, biura, czy restauracji. 
Przeznaczony jest on wyłącznie dla ama-
torów zamieszkania w murach tchnących 
duchem historii. Wspomnianych obiek-
tów nie można też wybudować na po-
zostałej części działki. Nowy właściciel 
powinien natomiast zrekultywować ota-
czający 2-hektarowy park i może jedynie 
przebudować istniejący obecnie zbiornik 
przeciwpożarowy o pojemności 450 m 
sześc., jednakże wyłącznie na oczko wod-
ne, a na pewno nie na basen do kąpieli.

– Ma być zachowany drzewostan par-
ku, zrekultywowany według dokumenta-
cji inwentaryzacyjnej, którą posiadamy 
w biurze konserwatora, dwór ma zacho-
wać charakter wyłącznie mieszkalny, bez 
wprowadzenia funkcji komercyjnej – wyli-
cza Wojciech Starzycki.

Zgodnie z procedurą w przypadku ogło-
szenia przez właściciela przetargu na nie-
ruchomość zabytkową, w którym muszą 
być wymienione warunki konserwator-

skie, potencjalny nabywca musi przedsta-
wić w biurze konserwatora swój program jej 
zagospodarowania. Program ten musi uzy-
skać akceptację konserwatora, bez której 
uczestnictwo w przetargu jest wykluczone.

– Dotychczasowe przetargi AMW na Fol-
wark Edwardowo nie przynosiły rozstrzy-
gnięcia z powodu tych naszych zastrzeżeń, 
iż nie dopuszczamy na przykład pensjona-
tu, lecz wyłącznie funkcję mieszkaniową. 
Do nas zgłaszali się potencjalni zaintereso-
wani, chcący prowadzić tam działalność za-
robkową, ale zgody nie uzyskali – stwierdza 
dyrektor Starzycki. – Zresztą na tym tere-
nie wywołany jest miejscowy plan zagospo-
darowania, opracowywany przez Miejską 
Pracownię Urbanistyczną i on także dla czę-
ści zabytkowej przewiduje wyłącznie funk-
cję mieszkaniową. Nie ma więc możliwości 
przekształcenia na inną funkcję użytkową.

Jednak jak widać w końcu znalazł się 
chętny do zamieszkania wśród,, duchów 
historii”.

Podobne wymagania musi spełnić na-
bywca najdroższej z działek, na której znaj-
dują się głównie obiekty magazynowe, któ-
re nie są w dobrym stanie technicznym 
(podobnie jest z obiektem willi). Przy-
sługuje mu jednak bonifikata, która do-
tyczy 40 proc. jej powierzchni. Inwestor 
będzie jednak zobligowany do przestrze-
gania konserwatorskich zaleceń. Chodzi 
m.in. o zapewnienie ochrony oraz zacho-
wanie historycznej zabudowy i układu 
przestrzennego, czy dostosowanie nowych 
obiektów do istniejących już form zabyt-
kowych. Ta nieruchomość jednak musi 
jeszcze poczekać na nowego właściciela.

Zniżka przysługuje też inwestorowi, któ-
ry zdecydował się na zakup pozycji nr 4 
i 5 o łącznej powierzchni blisko 2,5 ha. 
Choć firma z branży budowlanej wylicy-
towała je za 1 mln 212 tys. i 4 mln 240 tys. 
złotych, to w sumie zapłaci za nie 4 mln 
570 tys. Spółka nie ujawniła jeszcze swo-
ich planów związanych z wykorzystaniem 
tego terenu. Ich przyszłe zagospodarowa-
nie zależeć więc będzie od konkretnego 
pomysłu inwestora i zgody konserwato-
ra zabytków.

– Na działce bliżej lotniska, gdzie nie 
ma żadnych zabudowań, w swoim czasie 
zostały wydane warunki zabudowy pod 
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pawilon handlowy – informuje wicedy-
rektor biura konserwatorskiego.

Zgodnie z obowiązującym studium 
zagospodarowania przestrzennego Po-
znania pozostałe z pięciu wystawianych 
na sprzedaż działek – z wyjątkiem tej, 
na której stoi willa – można przezna-
czyć na szeroko rozumianą działalność 
usługowo-handlową. Bliskość Portu Lot-
niczego Poznań-Ławica, w którego są-
siedztwie AMW z powodzeniem zago-
spodarowała w zeszłym roku, a także 
w lipcu tego roku działki przy ul. Lotni-
czej, stwarzają dodatkowe szanse na re-
alizację dochodowej inwestycji i spełnie-
nie biznesowych planów.

Forty – dziś obroNa 
przed upływeM czasu

Kiedyś broniły granic miast i imperiów, 
dziś bronią się przed upływem czasu. Nie-
jednokrotnie bezskutecznie. Często los 
wielu zabytkowych fortów to nie scena-
riusz na hollywoodzki film z happy en-
dem, a raczej historyczny dramat. Dlatego 
wiele z rozsianych w różnych zakątkach 
Polski fortyfikacji wciąż czeka na lepsze 
jutro. Na szczęście społeczne inicjaty-
wy oraz pomysłowi inwestorzy sprawili, 
że część dawnych fortów dostało szansę 
na drugie życie. Dzięki temu zabytkowe 
mury i korytarze stały się nie tylko tere-
nem eksploracji miłośników historii, ale 
również przestrzenią przyjazną dla spo-
łeczności lokalnych, turystów i biznesu.

Podmiotem, który w ciągu kilkunastu 
lat działalności znalazł nabywców na kil-
ka historycznych fortyfikacji jest Agen-
cja Mienia Wojskowego. AMW z po-
wodzeniem zagospodarowała zarówno 
forty położone w stolicy, jak i w mniej-
szych miejscowościach. Po pozytywnie 
rozstrzygniętych przetargach pod opie-
ką nowych właścicieli znalazły się usytu-
owane w Warszawie forty: Sokolnickie-
go, Legionów, czy Traugutta (Aleksieja). 
Pierwszy z nich po odpowiedniej renowa-
cji zamienił się Centrum Sztuki. W od-
nowionych wnętrzach drugiego działa 
restauracja, a na dziedzińcu organizo-
wane są imprezy plenerowe. W sprze-
danym dwa lata temu Forcie Traugutta 
swoje biznesowe plany realizuje Paweł 

Kiciński – jeden z założycieli Grupy CD 
Projekt i udziałowiec związanego z nią 
studia, która ma na koncie m.in. kul-
towy cykl gier wideo „Wiedźmin”. Nie-
słabnącą popularnością wśród miłośni-
ków fortyfikacji cieszy się – położony 
w podprzemyskiej Żurawicy – Fort Wer-
ner. Projekty rewitalizacyjne realizowa-
ne są przez nowych właścicieli Fortu VI 
w Poznaniu oraz modlińskiej twierdzy, 
gdzie inwestor planuje stworzenie inte-
ligentnego miasta.

Chociaż w ciągu ostatnich lat liczba 
zabytkowych obiektów w zasobie AMW 
sukcesywnie malała, to w jej ofercie wciąż 
można znaleźć interesujące przykłady 
architektury obronnej. Na uwagę zasłu-
guje z pewnością Fort VII Bronowice 
usytuowany w Krakowie przy ul. Rydla, 
gdzie w 2013 roku agencja sprzedała jed-
ną z sąsiednich działek za prawie 7,2 mln 
złotych. Historia bronowickich fortyfi-
kacji sięga lat 1857‒65. To jeden z nie-
licznych fortów reditowych o narysie 
pięciobocznym, czyli obiektów, gdzie cen-
tralny punkt stanowi działobitnia w po-
staci redity (śródszańca). Właśnie w tym 
miejscu znajdowała się artyleryjska ba-
teria stanowiąca jego główne uzbrojenie.

W forcie zachowała się większość hi-
storycznych zabudowań. Wciąż istnieją 
położone na wałach schrony pogotowia 

z poprzecznicami. Na swoim miejscu 
pozostało też wewnętrzne wyposażenie, 
w tym brama wjazdowa, stolarka okien-
na i drzwiowa, okiennice oraz kamienne 
elementy portali i strzelnic.

Zanim jednak nowy właściciel przystą-
pi do realizacji swoich koncepcji i reno-
wacji historycznych przestrzeni, będzie 
musiał uzyskać zgodę konserwatora za-
bytków. To po konsultacjach z nim prze-
biegać będą wszelkie plany rewitalizacji 
tej nieruchomości. Obok obowiązku za-
chowania oryginalnej formy przestrzen-
nej i architektonicznej, która ma na celu 
ochronę wartości kulturowych tego miej-
sca, jednym z najważniejszych wymogów 
jest pozostawienie w niezmienionym 
stanie otaczającej zabudowania zieleni.

Zakup fortu to jednak nie tylko ogra-
niczenia. To również przysługująca zwy-
cięzcy przetargu bonifikata w wysokości 
50 proc. od wylicytowanej kwoty. Zachę-
tą jest również lokalizacja nieruchomo-
ści, która sprzyja temu, by można ją było 
przeznaczyć na prowadzenie tam działal-
ności turystyczno-rekreacyjnej i usługo-
wo-handlowej. Połączenie zabytkowych 
walorów fortu i szerokie możliwości jego 
adaptacji to przepis na dobrą inwesty-
cję, która w przyszłości pozwoli odzy-
skać temu niezwykłemu miejscu jego 
dawny blask. 

Krakowski fort Bronowice można przeznaczyć na prowadzenie  
działalności turystyczno-rekreacyjnej
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oprac. Barbara Kielczyk

Siewierz Jeziorna – realizowany przez fir-
mę ALTA S.A., podmiot zależny od TUP 
S.A. – to project długofalowy, obliczony 
na ponad 20 lat.

Ideę miasta zrównoważonego definiu-
ją międzynarodowe dokumenty jak unij-
na Karta Lipska, czy pochodząca jeszcze 
z lat 70. XX wieku Habitat Agenda ONZ. 
Powrót do tradycyjnej zabudowy miast, 
sprzed ery samochodu postulują tak-
że specjaliści od zrównoważonej urba-
nistyki, wśród nich najbardziej znani: 
Leon Krier, czołowy przedstawiciel No-
wego Tradycjonalizmu, projektant Po-

undbury realizowanej od lat 80. XX wie-
ku inwestycji Księcia Karola z Wielkiej 
Brytanii, czy Andreas Duany, współini-
cjator ruchu na rzecz Nowego Urbani-
zmu w USA, twórca koncepcji zagospo-
darowania Seaside na Florydzie.

czyM jest Miasto 
zrówNoważoNe?

Koncepcja Miasta Zrównoważonego 
odwołuje się bezpośrednio do rapor-
tu „Nasza Wspólna Przyszłość” (tzw. 
Raport Brundtland) i parafrazuje defi-
nicję zrównoważonego rozwoju zakła-
dając, iż potrzeby mieszkańców miasta 

zrównoważonego muszą być zaspo-
kajane bez umniejszania szans przy-
szłych pokoleń.

Współczesny świat rozwija się 
przede wszystkim w dużych miastach, 
a urbanizacja jest uznawana za jeden 
z najważniejszych trendów makro-
ekonomicznych XXI wieku. Miasta, 
zwłaszcza te największe, odgrywają 
kluczową rolę w rozwoju gospodar-
czym i społecznym państw oraz re-
gionów przyczyniają się niestety także 
do dewastacji środowiska naturalne-
go oraz pogorszenia zdrowia i jakości 
życia ich mieszkańców. Dlatego urba-

Eko-miasteczko Siewierz Jeziorna  
– pierwsze zrównoważone miasto w Polsce
Nad zalewem Przeczycko-Siewierskim powstaje projekt Miasteczka Siewierz – pierwszego w Polsce 
ekologicznego miasteczka z pełną infrastrukturą. W jego skład wejdą m.in. domy jedno- i wielorodzin-
ne, sklepy, hotel, powierzchnie biurowe, własna oczyszczalnia ścieków, rynek i port dla żaglówek.

i n w e s t y c j e
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niści, ekonomiści, specjaliści ochrony 
środowiska, ale także mieszkańcy, rzą-
dy i inwestorzy poszukują efektywnych 
ekonomicznie, ograniczających nega-
tywny wpływ na środowisko i wspie-
rających lokalną społeczność, rozwią-
zań dla siedzib ludzkich.

Inwestor Siewierza Jeziornej firma 
ALTA S.A. także bazuje na koncep-
cji zrównoważonego rozwoju, i zgod-
nie z jej wytycznymi buduje dobrze 

wyjątKowy projeKt
Jeziorna jest nową dzielnicą położoną 
na obrzeżach średniowiecznego Siewie-
rza, które może poszczycić się zachowa-
nym układem urbanistycznym wytyczo-
nym podczas lokacji miasta w 1276 r. Jej 
układ urbanistyczny zaprojektowany zo-
stał przez międzynarodowe grono spe-
cjalistów we współpracy z lokalnym sa-
morządem oraz mieszkańcami gminy. 
Inspirowany jest gęstą, regularną zabu-
dową średniowiecznych miast z własnym 
rynkiem i kościołem. Przestrzenie pu-
bliczne i liczne terenu zielone nawiązu-
ją do tradycji miast-ogrodów. Jednak Je-
ziorna jest dzielnicą na miarę XXI wieku.

Przedsięwzięcie, którego całość re-
alizacji jest przewidziana na ok. 25 lat, 
ma być integralną częścią Siewierza, po-
łożonego ok. 30 min. jazdy samochodem 
od Katowic.

Większość dostępnych mieszkań i do-
mów w ramach projektów deweloper-
skich proponuje grodzone osiedla, któ-
re w swoim założeniu miały budować 
poczucie bezpieczeństwa, zaś ostatecz-
nie wykreowały zamknięte przestrzenie, 
utrudniające funkcjonowanie mieszkań-
ców. W Polsce dodatkowym problemem 
przestrzeni miejskich stał się brak spój-
nej estetyki sąsiadujących ze sobą bu-
dynków i osiedli.

Siewierz Jeziorna w założeniu inwesto-
ra będzie dzielnicą, która zerwie z obo-
wiązującymi trendami dzięki nowemu 
podejściu do rozkładu ulic, rozmiaru 
działek oraz możliwości komunikacji 
pieszej i zaspokojenia podstawowych, 
codziennych potrzeb w odległości pię-
ciu minut od domu, a także sąsiedztwu 
terenów zielonych i rekreacyjnych. In-
westor postanowił, aby Siewierz Jezior-
na była wspaniałym miejscem życia, a nie 
tylko podmiejską sypialnią. Dlatego też 
zdecydowano się na projekt w zgodzie 
z tradycyjnymi wzorcami, wykorzystywa-
nymi przez budowniczych miast do I po-
łowy XX w. Zrównoważona urbanistyka 
kładzie nacisk na tworzenie przestrzeni 
wspólnych, wielofunkcyjną zabudowę 
oraz rozwiązania przyjazne dla wszyst-
kich uczestników ruchu – pieszych, ro-
werzystów i samochodów.

dlaczego siewierz?
Pierwszym etapem w budowie jedynej 
zrównoważonej dzielnicy w Polsce było 
znalezienie terenu spełniającego kryteria 
kluczowe dla powodzenia tego typu in-
westycji. Po wieloletnich poszukiwaniach 
ALTA S.A. zdecydowała się na realiza-
cję inwestycji na terenie miasta Siewierz 
w województwie śląskim, położonego 
na granicy aglomeracji śląskiej oraz Jury 
Krakowsko–Częstochowskiej.

Czynniki, które zadecydowały o wybo-
rze tego miejsca to przede wszystkim wy-
jątkowa lokalizacja. Dojazd do centrum 
Katowic zajmuje tylko 20 minut, a do lot-
niska w Pyrzowicach 12 minut. Siewierz 
znajduje się również przy trasach, pozwa-
lających na szybki dojazd do Warszawy 
i Krakowa. Działka w granicach miasta 
pozwala stworzyć dzielnicę o prawdziwie 
miejskim charakterze – mieszkalnym, 
handlowym oraz biznesowym.

Na wprost planom inwestora wyszły 
władze samorządowe. Wybrano miasto, 
którego samorząd jest otwarty na współ-
pracę z sektorem komercyjnym oraz 
na zrównoważony rozwój z myślą o swo-
ich dotychczasowych i przyszłych miesz-
kańcach, gwarantujący stworzenie przyja-
znej przestrzeni do życia i pracy dla ludzi.

ziNtegrowaNe projeKtowaNie
Dzielnica zaprojektowana została pod-
czas partycypacyjnego Warsztatu Urba-
nistycznego Charrette przez międzyna-
rodowe grono ekspertów we współpracy 
z lokalnymi specjalistami, samorzą-
dem oraz mieszkańcami gminy. Pod-
czas warsztatów czołowi architekci pod 
kierunkiem Mycielski Architecture & 
Urbanism podzielili się swoimi do-
świadczeniem i unikatowym know-
-how. Dodatkowo stworzony został 
przez Duany, Plater-Zyberk kod archi-
tektoniczny, gwarantujący spójny wy-
gląd budynków, garaży, wiat, ogrodzeń 
oraz wyposażenia terenów publicznych. 
Dzięki niemu mieszkańcy mogą mieć 
pewność, że przed ich domem nie po-
wstanie coś, co wygląda inaczej niż się 
spodziewali.

Do projektu i budowy dzielnicy twórcy 
podeszli kompleksowo. Połączono funk-

zarządzaną, przyjazną mieszkańcom 
i przyrodzie nową dzielnicę średnio-
wiecznego miasta Siewierz, która 
przyczyni się do lokalnego rozwoju  
gospodarczego.

Siewierz Jeziorna będzie jednym z ta-
kich samodzielnych, wielofunkcyjnych 
miast zrównoważonych, w których można 
wygodnie żyć, pracować i aktywnie spę-
dzać czas. Położona na terenie 140 hek-
tarów, otoczona od wschodu i północy 
zalewem Przeczycko-Siewierskim oraz 
skomunikowana z aglomeracją śląską 
trasą DK1 Jeziorna ma wyznaczyć nowe 
standardy życia w Polsce.
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cje mieszkalne tak, aby odległość między 
domem, pracą, a punktami usługowymi 
można było pokonać pieszo w kilka minut.

Teren 44 hektarów osiedla Jeziorna 
Centrum jest objęty miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego. 
Na pozostałej części obowiązuje studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego. Dzięki temu każ-
dy mieszkaniec wie, jaki jest plan rozwoju 
dzielnicy, a co za tym idzie, nie zaskoczą 
go nieprzewidziane budowle.

różNe FuNKcje zabudowy
Kameralna zabudowa nawiązuje do lo-
kalnej, śląskiej tradycji w budownictwie. 
W miastach budynki znacznie różnią się 
od siebie. W eko-miasteczku architektu-
ra jest spójna, przy zachowaniu różno-
rodności typów budynków. W Siewierzu 
Jeziornie powstają wolno stojące domy 
jednorodzinne, szeregowe, bliźniacze, 
a także kamienice i wille miejskie, speł-
niające oczekiwania ludzi w różnym wie-
ku i na różnych etapach życia.

Zabudowa dzielnicy ma zróżnicowa-
ny i wielofunkcyjny charakter, na terenie 
kwartałów mieszkaniowych znajdują się 
także powierzchnie handlowe, usługo-
we i rekreacyjne. Dzielnica będzie mia-
ła własny rynek oraz kościół.

Na terenie ponad 16 hektarów parków 
powstanie farma z ekologiczną żywno-
ścią, stadnina koni oraz ośrodek sportowy 
z mariną. Przewidziano powstanie przed-
szkoli i szkoły podstawowej. Bezpieczne 
ulice, przyjazne pieszym i rowerzystom, 
zostały zaprojektowane w duchu prze-
strzeni współdzielonej, ruch na takich 
ulicach jest spowolniony poprzez natu-
ralne przeszkody nierówną nawierzch-
nię, szerokość ulicy, czy nasadzenia ro-
ślin. Na tych ulicach dzieci będą mogły 
bezpiecznie grać w piłkę!

gotowe, bezpieczNe ulice, 
dojazdy tecHNiczNe

Budowę dzielnicy rozpoczęto od zapew-
nienia pełnej infrastruktury (kanalizacja, 
kanały technologiczne, media), a dopiero 
potem przystąpiono do budowy domów. 
Mieszkańcy wprowadzają się do gotowe-
go fragmentu miasta.

Dobrze zaprojektowane ciągi komuni-
kacyjne w konwencji shared space, po-
dział na wewnętrzne i zewnętrzne ulice 
zapewniają bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Dzięki temu, najmłodsi będą mogli 
bezpiecznie spędzać czas jeżdżąc na ro-
werach i rolkach.

Starannie zaprojektowana sieć dróg 
powstała z myślą o komforcie użytkow-

ników: pieszych, rowerzystów, czy kie-
rowców. Brak ślepych ulic, przejścia dla 
pieszych pomiędzy domami, podział 
na wewnętrzne i zewnętrzne, do tego 
sieć ulic technicznych, sprawia, że spraw-
nie można dojechać lub dotrzeć w każde 
miejsce dzielnicy.

Tylne ulice techniczne mają tu szcze-
gólne znaczenie. Każdy lubi patrzeć 
na piękne wejścia do domów pełne ko-
lorowych kwiatów. Dlatego te elemen-
ty, które już nie są tak piękne, ale są ko-
nieczne do funkcjonowania, jak kosze 
na śmieci, czy skrzynki elektryczne scho-
wano z tyłu budynków. Dojazd do tych 
miejsc zapewnią drogi techniczne.

potrzeba więzi sąsiedzKicH
Przestrzenie miejskie są potrzebne w mie-
ście po to, aby tworzyć więzi sąsiedzkie. 
Po to zaprojektowano więc skwery i pla-
cyki, aby dzieci miały się gdzie razem ba-
wić, a sąsiedzi spotkać się i poznać.

– Silne więzy sąsiedzkie przedefiniowu-
ją kwestię poczucia bezpieczeństwa, któ-
re przestaje być utożsamiane z zewnętrz-
nym nadzorem, ale ze społeczną kontrolą 
o wspólne dobro i lokalną wspólnotę – 
powiedziała amerykańska urbanistka 
Jane Jacobs. Właśnie tym kierowano się 
również projektując dzielnicę Siewierz 
Jeziorna.

Mieszkańcy będą też sami zarządzać 
swoimi przestrzeniami wspólnymi. 
W tym celu powstało Stowarzyszenie 
Mieszkańców Miasto Zrównoważone, 
które będzie dbać o utrzymanie terenów, 
ustalać zasady dobrego sąsiedztwa, a tak-
że wspierać inicjatywy społeczne.

z Myślą o eKologii
Do jej budowy wykorzystywane są lo-
kalne materiały. Domy zostały usytu-
owane tak, aby w jak największym za-
kresie wykorzystać promienie słoneczne 
do oświetlenia i ogrzewania pomieszczeń. 
Zwarta zabudowa, wykorzystanie efek-
tywnych energetycznie rozwiązań (odna-
wialne źródła energii i sterowane, ener-
gooszczędne źródła światła typu LED), 
czy materiałów budowlanych gwaran-
tują ograniczenie emisji gazów cieplar-
nianych. Inwestor zadbał o wysoką efek-
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tywność energetyczną budynków, dzięki 
temu ich mieszkańcy będą mniej płacić 
za utrzymanie swoich domów. Zapotrze-
bowanie na energię użytkową do celów 
ogrzewania i wentylacji dla budynku wy-
nosi poniżej 60 kWh/m2/rok.

Przykłada się również dużą wagę 
do każdej kropli, dlatego zaprojektowa-
no dzielnicę tak, aby woda mogła być wie-
lokrotnie wykorzystywana. Zbierana jest 
na dwa sposoby: z dachów system ryn-
nowy odprowadza wodę do zbiorników 
przydomowych do wykorzystania przez 
każdego z mieszkańców domów jedno-
rodzinnych, a z dachów budynków wie-
lorodzinnych i z dróg woda jest odpro-
wadzana do zbiorników retencyjnych, 
skąd jest czerpana do podlewania zie-
leni wspólnej.

Docelowo w dzielnicy będzie mogło 
zamieszkać nawet 10 tys. osób. Wiele 
z nich znajdzie zatrudnienie w powstają-
cym na terenie Jeziornej CleanTech Parku 
poświęconym niskoemisyjnym technolo-
giom dla budownictwa mieszkaniowego.

Budowa Jeziornej została rozpoczęta 
pod koniec 2012 roku. Obecnie powstaje 
pierwszy kwartał inwestycji, obejmujący 
teren trzech hektarów, na którym znajdzie 
się 128 jednostek mieszkalnych, kamie-
nice z usługami, domy szeregowe i bliź-
niacze wokół wspólnego skweru oraz po-
nad hektarowy park.

KoMuNiKacja MiejsKa
Zanim wprowadzili się pierwsi miesz-
kańcy, powstał pierwszy przystanek ko-
munikacji miejskiej. Bez konieczności 
korzystania z samochodu dojedzie się 
do centrum Siewierza, a stamtąd dalej 
lokalnymi busami. Niedługo zostanie 
ponownie uruchomiony dworzec kole-
jowy w Siewierzu, co pozwoli swobod-
nie podróżować po okolicy.

zalew, parK 
Na wyciągNiecie ręKi

Mieszkańcy eko-miasteczka mogą w kilka 
minut dotrzeć nad brzeg zalewu i korzy-
stać z jego walorów: popływać żaglówką, 
kajakiem, czy po prostu poleżeć na leża-
ku na plaży.

Ale urokliwy zalew to nie wszystko. 
Zaplanowano kilkunastohektarowy, 
przepiękny park z atrakcjami dla osób 
lubiących aktywny wypoczynek, m.in. bo-
iskami, ścieżkami biegowymi i innymi 
elementami infrastruktury rekreacyjnej.

uczestNicy projeKtu
Inwestorem Miasteczka Siewierz jest 
spółka ALTA S.A., zaś właścicielem zie-
mi na terenie Siewierza Jeziornej spółka 
Chmielowskie. Spółka zajmuje się przygo-
towaniem dokładnych planów dzielnicy, 
parcelacją gruntu na pojedyncze działki, 
uzbrajaniem terenu w drogi, kanalizację 
i inne elementy infrastruktury. Właści-
cielem spółki Chmielowskie jest notowa-
na na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie spółka ALTA.

Bezpośrednimi realizatorami inwestycji 
są trzy firmy deweloperskie: Forest Hill 
i ZPUH ISOMEG usytuowane w Siewie-
rzu oraz Murapol S.A. Z Bielska-Białej. 
Pierwszym deweloperem na terenie osie-
dla został Forest Hill. Spółka kupuje po-
szczególne działki od właściciela terenu 
spółki Chmielowskie, a następnie buduje 
i sprzedaje poszczególne domy i miesz-
kania końcowym klientom.

światowe iNspiracje
Kanwa do powstania Miasteczka Sie-
wierz były realizowane od kilku dekad 
na świecie założenia urbanistyczne, ta-
kie jak Poundbury w Wielkiej Brytanii, 
czy Seaside na Florydzie.

W 1989 roku, Książę Karol opubliko-
wał książkę „Vision of Britain”, w której 
przedstawił swoje poglądy na temat nie-

których zasad architektury i urbanistyki. 
Książę zwrócił uwagę na pewne ponad-
czasowe rozwiązania urbanistyczne, któ-
re pozwoliły wielu miastom w Wielkiej 
Brytanii przetrwać i rozwijać się harmo-
nijnie na przestrzeni wieków. Miastom, 
które dają pierwszeństwo ludziom i ich 
potrzebom, a nie samochodom i budyn-
kom handlowym.

Pięć lat później rozpoczęła się budowa 
Poundbury, miasta które stoi w opozycji 
do założeń planistycznych z drugiej po-
łowy XX w. Głównym założeniem było 
stworzenie miasta sprzyjającego powsta-
waniu więzi pomiędzy mieszkańcami, 
które pomagają budować poczucie wspól-
noty. Prawdziwym wyzwaniem dla archi-
tektów było stworzenie nowej, autono-
micznej dzielnicy, która w bezpośredni 
sposób będzie nawiązywała do tradycyj-
nego w zabudowie hrabstwa Dorset. Po-
undbury to też nowoczesne rozwiązania 
technologiczne, jak biogazownia prze-
twarzająca na skalę komercyjną odpady 
spożywcze na gaz.

Seaside na Florydzie to pierwszy pro-
jekt w USA zrealizowany według zasad 
Nowego Urbanizmu. Jego pomysłodawca 
postanowił w 1978 r. zbudować miastecz-
ko, które w pełni wpisze się w zapierają-
cy dech w piersi krajobraz. Seaside na-
wiązuje do tradycyjnej zabudowy małych 
miast z Południa Stanów Zjednoczonych. 
W projekcie znalazło się również miejsce 
dla wielu punktów rekreacyjnych i tere-
nów zielonych, które sprzyjają integra-
cji mieszkańców i zawiązywania relacji 
sąsiedzkich. 

Źródło: materiały inwestora
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Spór o zamek w Gołuchowie
Historia zatoczyła koło. To, co się wydawało słuszne w latach 40. i 50., czyli parcelacja ziemi rolnej 
magnatów i obszarników oraz zabranie im ich majątków – co miało stanowić naprawienie dziejo-
wych krzywd – po upływie niespełna 70 lat jest oceniane jako naruszenie prawa.

Kazimierz Brzezicki

To znaczy nie sama reforma, bo tutaj za-
akceptowano konieczność dziejową i da-
rowanie chłopom ziemi, którą uprawiali 
od setek lat – nie będąc jednak jej wła-
ścicielami – ale wątpliwości w państwie 
prawa dotyczą tego czy posesje właścicieli 
wielkich majątków, odebrane na podsta-
wie reformy rolnej zostały przeznaczo-
ne na cele, które zakładała owa reforma.

Ustawodawstwo i wyroki sądów nie 
są w tej materii jednoznaczne. Wielko-
polska żyje od kilku już dobrych lat spra-
wą zamku w Gołuchowie, którego zwrotu 
żądają potomkowie właścicieli wywłasz-
czonego kompleksu pałacowo-dworskie-
go. Otóż spadkobiercy rodziny Czarto-
ryskich żądają zwrotu gołuchowskiego 
zamku wraz z otaczającym go parkiem.

Sprawa trafiła do kaliskiego Sądu Okrę-
gowego. Obecnie właścicielem zabytku 
jest Skarb Państwa. W zamku mieści się 
muzeum z ekspozycją m.in. bezcennych 
waz greckich, które gromadziła Izabe-

la z Czartoryskich Działyńska. O zwrot 
zamku wraz z otaczającym go parkiem 
wystąpili wnukowie ostatnich właści-
cieli majątku. Dokumenty zgromadzo-
ne w pozwie liczą dwa tomy.

Dyrektor gołuchowskiego muzeum 
mówi, że rodzina Czartoryskich pogodzi-
ła się z utratą ziemi ornej oraz komplek-
sów zabudowań gospodarczych, żąda jed-
nak zwrotu zamku i parku. Pozew złożyli 
spadkobiercy, następcy prawni Włady-
sława Marii Piotra Czartoryskiego, który 
był ostatnim właścicielem tego zespołu 
pałacowo-parkowego wpisanym w księ-
gę wieczystą. Domagają się oni zwrotu 
tej nieruchomości. Obecnie zastępstwo 
procesowe w imieniu Skarbu Państwa 
przejęła Prokuratoria Generalna.

Kustosz zamku zwraca uwagę na wy-
sokie (ok. 7 mln zł) koszty utrzymania 
obiektów w Gołuchowie. Muzeum Na-
rodowe i Lasy Państwowe zatrudniają 
tam 50 osób. Dziesiątki milionów wyda-
ły na renowację. W planach była budowa 
nowych alejek w parku, ale do czasu roz-

strzygnięcia sporu wstrzymano inwesty-
cje. Na dobrą sprawę każde rozstrzygnię-
cie dotyczące zamku w Gołuchowie jest 
możliwe. Trzeba jednak zawsze pamię-
tać, że państwo polskie zarówno w cza-
sach PRL, jak i za III RP wydało setki mi-
lionów na utrzymanie tego unikatowego 
kompleksu w należytym stanie.

Ponieważ nie ma ustawy reprywaty-
zacyjnej sprawa jest załatwiana na dro-
dze sądowej. Sąd powszechny w Kaliszu 
czeka na werdykt sądu administracyj-
nego. Ponad rok temu 18 czerwca 2014 
roku zapadł wyrok przed warszawskim 
Wojewódzkim Sądem Administracyj-
nym. Jest on niekorzystny. Dlatego Lasy 
Państwowe złożyły kasację do Naczel-
nego Sądu Administracyjnego. Termin 
rozprawy nie został jednak jeszcze wy-
znaczony. Oto “wyimki” z uzasadniena 
warszawskiego sądu adminsitracyjnego, 
które dają poznać jak Temida widzi pro-
blem restytucji mienia:

„Zespół pałacowo-parkowy, zamek, 
oficyna i mauzoleum zapisane w księ-
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dze wieczystej [...] stanowiły własność 
rodziny Czartoryskich. Jej przedstawicie-
le wnieśli o wydanie decyzji stwierdzają-
cej, że część nieruchomości wchodzącej 
w skład spadku tj. zespół pałacowo-par-
kowy w Gołuchowie objęty księgą wie-
czystą nie podpadał pod przepisy dekretu 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro-
dowego z dnia 6 września 1944 r. o prze-
prowadzeniu reformy rolnej.

Wojewoda umorzył jednak postępo-
wanie jako bezprzedmiotowe powołując 
się na postanowienie Trybunału Konsty-
tucyjnego z dnia 1 marca 2007 r. Decy-
zja ta została utrzymana w mocy decy-
zją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na skutek wniesionej skargi Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny w Warszawie wy-
rokiem z dnia 25 marca 2011 r. uchy-
lił decyzję ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi oraz poprzedzającą ją decyzję woje-
wody przekazując sprawę do ponowne-
go rozpatrzenia, Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny w Warszawie zobowiązał 
wojewodę do merytorycznego rozstrzy-
gnięcia wniosku.

W wyniku wytycznych sądu wojewo-
da wielkopolski stwierdził, że nierucho-
mość położona w majątku [...] składająca 
się z parku wraz z zamkiem, mauzoleum 
i oficyną, nie podpadała pod działanie 
dekretu PKWN oraz odmówił stwier-
dzenia, że inna nieruchomość położo-
na w majątku nie podpadała pod dzia-
łanie dekretu PKWN. Powyższy sposób 
użytkowania aktualny jest na rok 1865, 
albowiem późniejsze zmiany nie zosta-
ły w nich uwidocznione. Organ wskazał, 
iż na działce nr [...] znajduje się obec-
nie budynek [...], w którym historycz-
nie piętro było przeznaczone na miesz-
kanie dla intendenta zamku, zaś parter 
na biura majątku, archiwum oraz stró-
żówkę. Po 1944 r. piętro i facjatę prze-
znaczono na mieszkania, parter zajmo-
wały sklepy [...], a w piwnicach mieściły 
się magazyny sklepowe. Na działce nr [...] 
usytuowany jest pałac, tzw. oficyna, która 
pierwotnie była gorzelnią, a po przepro-
wadzeniu remontu z inicjatywy I. D. po-
wstał tam dom mieszkalny. Zamek usy-
tuowany na działce nr [...] r. do wybuchu 
II wojny światowej wykorzystywany był 

jako muzeum, zaś po 1945 r. jako miesz-
kania prywatne, biuro oraz przedszkole.

W latach 1945‒1949 utworzono w zam-
ku mieszkania pracownicze, przedszkole, 
posterunek milicji oraz magazyn zboża. 
W 1951 r. zamek przejęło Muzeum Na-
rodowe w Poznaniu, by po 1976 r. w wy-
niku wykonanych remontów przywrócić 
zamkowi funkcje muzealne. (...) W 1949 
r. park w Gołuchowie został przekaza-
ny Dyrekcji Lasów Państwowych. (...) 
Uzasadniając rozstrzygnięcie wojewo-
da – podzielając przytoczone orzecz-
nictwo sądów administracyjnych doty-
czące pojęcia nieruchomości ziemskiej 
– wskazał, że w niniejszej sprawie nale-
żało rozstrzygnąć czy przedmiotowy ze-
spół pałacowo-parkowy stanowił część 
nieruchomości ziemskiej w rozumieniu 
dekretu PKWN, a zatem czy był funk-
cjonalnie związany z częścią nierucho-
mości służącej produkcji rolnej, tj. czy 
mógł być miejscem działań związanych 
z reformą rolną. Opierając się na orzecz-
nictwie sądów administracyjnych, organ 
stwierdził, że związek funkcjonalny, któ-
ry musi występować pomiędzy przej-
mowanymi obiektami a gospodarstwem 
rolnym to wzajemna zależność, współ-
zależność, zależność funkcjonalna i za-
chodzi wtedy, gdy nie jest możliwe pra-
widłowe funkcjonowanie gospodarstwa 
rolnego bez zespołu parkowo-pałacowe-
go i odwrotnie. Tym samym wojewoda 
uznał, że zespół pałacowo-parkowy w Go-
łuchowie wraz z zamkiem i mauzoleum 
został bezzasadnie przejęty na rzecz Skar-
bu Państwa w oparciu o dekret PKWN. 
Zarówno bowiem sposób wykorzysta-
nia, jak i zagospodarowania nie kwali-
fikował tego zespołu do przeznaczenia 
na cele reformy rolnej.

Wojewoda także wskazał, że nie może 
wykluczyć sytuacji, że inna nierucho-
mość wskazana objęta żądaniem spad-
kobierców mogła podlegać pod działanie 
dekretu PKWN z dnia 12 grudnia 1944 
r. o przejęciu niektórych lasów na wła-
sność Skarbu Państwa. Wojewoda wiel-
kopolski wskazał, że na dzień przejęcia 
jako właściciel nieruchomości była wpi-
sana Rzesza Niemiecka. Jednocześnie 
wobec treści dekretu z dnia 6 czerwca 

1945 r. o mocy obowiązywania orzeczeń 
sądowych, wydanych w okresie okupacji 
niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej wyroki i inne orzeczenia wyda-
ne przez sądy niemieckie podczas oku-
pacji są nieważne i pozbawione skutków 
prawnych. Tym samym wpis dotyczący 
prawa własności na rzecz Rzeszy Nie-
mieckiej był nieważny i za właściciela 
nieruchomości na dzień 13 września 
1944 r. należało uznać przedstawicie-
la rodziny Czartoryskich ujawnionego 
w księdze wieczystej jako uprawnione-
go w Ordynacji Rodziny Czartoryskich 
w Gołuchowie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie potwierdził, że wskazane 
nieruchomości nie podpadały pod dzia-
łanie przepisu dekretu PKWN. W świe-
tle orzecznictwa reprezentacyjna siedziba 
właściciela – o ile był to obiekt wyłącz-
nie mieszkalny – nie służyła, co do za-
sady, produkcji rolnej. Inny natomiast 
status miały z natury obiekty funkcjo-
nalnie dostosowane do zamieszkiwania 
przez pracowników gospodarstwa rolne-
go (np. tzw. czworaki). Tymczasem z kart 
ewidencyjnych przesłanych przez [...] wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków wy-
nika, że zespół folwarczny (gospodarczy) 
funkcjonował w stanie zwartym zgodnie 
z przeznaczeniem do 1939 r. jako odrębna 
całość, zaś bezpośrednią łączność z czę-
ścią rezydencjonalną miał przez aleję gra-
bowo-lipową. (...) Słusznie zatem orga-
ny ustaliły brak związku funkcjonalnego 
pomiędzy częścią rezydencjalną a gospo-
darczą na dzień wejścia w życie dekretu. 
Należy jeszcze raz wskazać, iż przejęciu 
na cele reformy może podlegać wyłącz-
nie część nieruchomości w tym zakre-
sie, w jakim ma ona charakter stricte rol-
ny. Nie ma więc znaczenia czy nastąpiło 
prawne wydzielenie działek. Istotną rolę 
odgrywa natomiast czy możliwe jest fak-
tyczne określenie granic części nierucho-
mości ziemskiej, która nie służyła ze swej 
natury produkcji rolnej.

Dlatego skargi przedstawicieli Lasów 
Państwowych i Muzeum zostały oddalo-
ne. Kasację do Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego wniosła Okręgowa Dyrek-
cja Lasów Państwowych w Poznaniu. 
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Jerzy Dutczak

Ostatnio R&A ogłosiła wyniki badań golfa 
w skali globalnej. Okazało się, że na całym 
świecie istnieje 34.011 pól golfowych. Ra-
port, który wymagał 25.000 godzin pracy, 
daje fascynujący obraz światowego golfa.

Z jednej strony spadła liczba pól w Sta-
nach Zjednoczonych. W szczytowym 
okresie prosperity amerykańskiego gol-
fa wynosiła ona 16.052, a na koniec ubie-
głego roku zarejestrowano 15.372. Z dru-
giej strony liczba pól wyraźnie wzrasta 
w pozostałych miejscach globu, szczegól-
nie w Azji. W tej chwili trwa tam budo-
wa 207 nowych pól. Być może niedługo 
Chiny i Korea Południowa, gdzie jest od-
powiednio 473 i 447 pól, prześcigną pod 
względem liczby obiektów kraje będące 
tradycyjnie kolebką gry w golfa.

Na całym świecie zaawansowane są pro-
jekty 696 nowych pól 18-dołkowych, 
które jeśli zostaną zrealizowane zwięk-
szą o około dwa procent całkowitą licz-
bę pól golfowych. Obecnie 80 proc. pól 

znajduje się w Azji, Europie i Amery-
ce Północnej. Golf rozwija się też w in-
nych częściach świata, gdzie nie był wcze-
śniej obecny. W ubiegłym roku powstało 
pierwsze pole golfowe w Gruzji. Nie-
bawem zostaną otwarte pierwsze pola 
w Macedonii i na portugalskich wyspach 
Sao Tome i Principe u zachodnich wy-
brzeży równikowej Afryki Środkowej.

Raport ujawnia, że europejski rynek 
stanowi 22 procent całkowitej światowej 
podaży golfowej. Na naszym kontynen-
cie było na koniec ubiegłego roku 7403 
pól golfowych zlokalizowanych na tere-
nie 40 krajów. Najwięcej pól golfowych 
w Europie leży w Anglii (2084), Niem-
czech (747), Francji (648) i Szkocji (552). 
W Europie jest tendencja do budowy 
“krótkich pól kompaktowych, które są pu-
bliczne i przyjazne dla rodzin”. W wielu 
przypadkach te pola składają się z zale-
dwie sześciu dołków.

Choć raport opisuje Afrykę jako miej-
sce najwyższego potencjału, to Azja 
ma szansę w najbliższym czasie być miej-

scem, gdzie ten rozwój będzie odbywał się 
najdynamiczniej. W tej chwili najwięk-
szym rynkiem azjatyckim jest Japonia 
z liczbą 2383 obiektów golfowych. Tym 
niemniej możliwość wzrostu w tym kra-
ju praktycznie się zakończyła ze względu 
na brak odpowiedniego terenu.

W Chinach aktualnie trwa budowa 56 
pól golfowych, w Indiach buduje się 32 
pola, a w Wietnamie 18 nowych pól jest 
w trakcie realizacji.

Czynnik ekonomiczny jest najważniej-
szym dla wyboru lokalizacji pola golfo-
wego, chociaż jego znaczenie może być 
różne. Publiczne pola golfowe powinny 
znajdować się w bezpośredniej blisko-
ści obszaru miejskiego. Wiemy jednak, 
że wybitne pole golfowe może przycią-
gnąć gości z bardzo daleka. Jeśli pole jest 
prywatne, należące do kategorii „Golf and 
Country” pewne oddalenie od miasta 
jest pożądane, choć nie jest to konieczne.

Wielkość obiektu, koszt inwestycji 
i późniejszy poziom cen w dużym stop-
niu determinuje późniejszego klienta da-

Golf w Polsce będzie się rozwijał
Najnowszy raport Royal & Ancient daje optymistyczny obraz rozwoju rynku golfowego na świe-
cie. – Po raz pierwszy wykonaliśmy precyzyjny pomiar liczby pól golfowych – powiedział prezes 
R&A Peter Dawson. – Ta liczba będzie stanowić punkt odniesienia do przyszłego monitorowania 
rynku i pozwoli nam zidentyfikować obszary największego wzrostu. A jak będzie w Polsce?
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Kraj Liczba graczy Liczba pól golfowych Liczba ludności
UK & Irlandia 1,68
Niemcy 728 0,78
Szwecja 448 5,04
Francja 597 0,62
Holandia 203 2,31
Hiszpania 348 0,59
Austria 156 1,22
Czechy 102 0,54
Polska 32 0,01

Procent grających 
w stosunku do 
ogółu populacji

Liczba 
ludności na 1 
pole golfowe

1 121 371 2 758 66 893 000 24 254
639 137 81 900 000 115 468
474 777 9 413 000 20 739
408 388 65 700 000 109 232
387 429 16 770 000 82 865
280 712 47 270 000 132 243
103 225 8 462 000 56 404
56 434 10 510 000 118 346
3 799 38 500 000 1 312 243

nego obiektu golfowego. Golf jest spor-
tem zarówno dla ludzi bardzo bogatych 
jak i klasy średniej, czy nawet ludzi wy-
konujących prace fizyczne. Posłużmy się 
słowami Vivien Saunders, przewodniczą-
cej angielskiego stowarzyszenia właści-
cieli pól golfowych:

– Należy jednak pamiętać, że golf 
to sport również dla tych mniej zamoż-
nych. W większości szkockich małych 
miasteczek i wsi można spotkać ludzi 
w parkach, którzy korzystają z ogólno-
dostępnych obiektów typu pitch and putt 
albo pól par 3. Tam pierwsze uderze-
nia wykonują ci, którzy później stają się 
członkami klubów. Tak to działa. Entu-

zjaści, którzy uprawiają golfa obok gra-
jących w koszykówkę, czy piłkę nożną 
sprawiają, że powstają nowe pola. Inwe-
storzy dostrzegają zainteresowanie gol-
fem i wiedzą, że nowi adepci będą chcie-
li z czasem grać na większych obiektach. 
(Jak rozwijać golfa w Polsce? – Cztery 
wskazówki od Vivien Saunders, www.
pzgolf.pl [dostęp 25.11.2014])

Tani obiekt golfowy służący do rekre-
acji będzie skierowany głównie do lo-
kalnych odbiorców podobnie jak bo-
isko typu „Orlik”, czy miejski basen. Pole 
golfowe, które miałoby być atrakcją tu-
rystyczną na miarę gminnego aquapar-
ku musi spełniać pewne warunki i nie-
stety spełnienie ich znacząco podnosi 
koszt budowy.

Oczywiście wielkość, klasa i cena za ko-
rzystanie z obiektów golfowych, na któ-
rych poszczególne grupy golfistów będą 
grały w golfa są różne. Najbogatsi gracze 
korzystają z ekskluzywnych prywatnych 
pól golfowych klasy mistrzowskiej. Śred-
nia klasa chętniej odwiedzi umiarkowa-
ne w cenach 9-dołkowe pola golfowe Par 
36. Natomiast pozostali, mniej majętni 
gracze z pewnością wypełnią pola Pitch 
& Putt, czy miejskie driving range.

Jak widać z zestawienia daleko nam 
jeszcze do czołówki europejskiej w tym 
względzie.

Mamy w Polsce 3,8 tys. golfistów o sta-
tusie zawodnika amatora. Na tej liście 
znajdują się golfiści amatorzy biorący 
regularnie udział w rozgrywkach golfo-
wych. Nie jest to całkowita liczba osób 

Zasięgi gry w golfa w różnych krajach Europy (Golf participation in Europe 2015, http://www.golfbenchmark.com [dostęp 2015–05–25])

grających w golfa. Dodatkowo według 
publikowanych danych w Polsce około 
14 tys. ludzi posiada Zieloną Kartę, czy-
li ukończyli oni podstawowy teoretyczny 
i praktyczny kurs gry w golfa. Otrzymuje-
my około 18 tysięcy osób mających pod-
stawową wiedzę i umiejętności golfowe.

Ciekawe może być porównanie polskie-
go i czeskiego rynku golfowego. Siła na-
bywcza ludności jest podobna, podobny 
klimat i warunki gospodarcze, a jednak 
zasięg golfa w populacji Czechów jest 
o niebo wyższy. Z drugiej strony może 
to być obraz polskiego rynku za 20 lat. 
Zakładając podobną popularność gol-
fa jak w Czechach otrzymujemy w Pol-
sce 180.000 graczy w golfa. Przyjmując 
500 graczy na jedno pole golfowe można 
oszacować pojemność całego Polskiego 
rynku na 360 pól golfowych. Jedno pole 
golfowe przypada na około 100.000 lud-
ności. Wynika z tego, że pola golfowe po-
winny mieć np. takie miasta jak Głogów, 
Stargard Szczeciński, Ełk, Gniezno, Jele-
nia Góra, Tarnów, Zamość, Przemyśl, Bia-
ła Podlaska itp. Jako ciekawostkę moż-
na potraktować pojemność stołecznego 
rynku golfowego, który można oszaco-
wać na 33 pola golfowe w obrębie aglo-
meracji warszawskiej.

Nie ulega wątpliwości, że golf w Polsce 
będzie się rozwijał. Nie wiemy oczywi-
ście w jakim tempie będzie się to działo. 
Powyższe szacunki są jednak prawdopo-
dobną prognozą. 
W artykule wykorzystano fragmenty książki Pola Golfo-
we Dla Wszystkich – Poradnik Inwestora, która zostanie 
wydana w bieżącym roku przez Polski Związek Golfa.
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Kazimierz Brzezicki

Zmagania spadkobierców magnatów 
z państwem to tylko fragment proble-
mu, przed którym stoi całe społeczeń-
stwo. Trudno dziś oszacować wartość 
roszczeń, o jakie mogą zabiegać spadko-
biercy byłych wielkich właścicieli. Może 
to kosztować państwo – wyliczyła kie-
dyś „Trybuna” – nawet 36 mld zł. Do re-
prywatyzacji zabierały się zarówno rzą-
dy lewicowe, jak i prawicowe, ale wobec 
rujnujących państwo skutków robienia 
dobrze spadkobiercom sprawę odkłada-
no na półkę. Pojawiały się przy tym pyta-
nia, dlaczego obecne pokolenie ma płacić 
za to, że kilkadziesiąt tysięcy osób przy-
szło kiedyś na świat w uprzywilejowanej 
grupie społecznej.

Wygrane sprawy mogą ogołocić pol-
skie muzea z cennych zbiorów. Warto 
przy tym pamiętać, że Polska w czasie 
wojny straciła mnóstwo cennych kolek-
cji dzieł sztuki. Oblicza się, że zwrotowi 
mogłoby podlegać nawet 400 tys. histo-
rycznych pamiątek. Ich wartość, podob-
nie jak pereł polskiej kultury w Natolinie 
i Wilanowie, jest bezcenna. Za „Trybuną” 
przytaczamy też wypowiedź Krzysztofa 
Teodora Toeplitza, który będąc spadko-
biercą rodowych dóbr w podwarszaw-
skich Otrębusach, zrezygnował z jakich-
kolwiek roszczeń.

– Dla większości ludzi, którzy te ma-
jątki, domy odzyskują, nie są one ich do-
mami rodzinnymi. Oni tam najczęściej 
nigdy nie byli, bo to są już czyiś wnuko-
wie, czy prawnukowie. Nie są to więc po-
wroty do miejsca urodzenia. Po drugie, 
ważne jest w jakim to było stanie i w ja-
kim jest obecnie. W większości ważnych 
architektonicznie, kulturalnie obiektów 
wkład państwa jest kolosalny, co niewąt-
pliwie trzeba by rozliczyć. Nie ma powo-
du, by państwo oddawało takie obiek-
ty za tzw. frajer komuś, kto nie włożył 
własnego wkładu. Po trzecie, wiele tych 
majątków było przed wojną potwornie 
zadłużonych hipotecznie. Sprawia to, 
że ta własność była bardzo względna. 
Poza tym większość ludzi, którzy sta-
rają się o odzyskanie tych domów, wca-
le nie zamierza tam mieszkać, a nawet 
nie zamierza tam nic urządzić, ale chce 
to po prostu sprzedać. Potraktowanie tego 
hurtem wymagałoby zakwestionowania 
ustawy o reformie rolnej, tzn. zwrócenia 
im również ziemi rozparcelowanej daw-
no wśród rolników. Co do majątku rodo-
wego mojej rodziny w Otrębusach pod 

Warszawą, to nie wystąpiliśmy i nie za-
mierzamy występować o jego rewindy-
kację. Ten dom wraz z parkiem wrósł 
w tamtejszą społeczność, jest tam m.in. 
biblioteka i tak powinno pozostać.

staNowisKa Nsa i trybuNału 
KoNstytucyjNego

Piątego czerwca 2006 roku Naczelny 
Sąd Administracyjny w składzie 7 sę-
dziów wydał uchwałę, w której określił 
jaki organ i w jakim trybie ma orzekać 
w sprawach o zwrot byłym właścicie-
lom dworów i pałaców przejętych w wy-
niku reformy rolnej. Zgodnie z uchwałą 
o tym, czy nieruchomość podlegała re-
formie rolnej, orzeka organ administra-
cji w decyzji oraz sąd administracyjny. 
Dotychczas decydowali o tym wojewo-
dowie, minister rolnictwa i sądy admini-
stracyjne. Decyzje były przeważnie nega-
tywne, ale wyroki na ogół korzystne dla 
zainteresowanych. Zapadło wiele orze-
czeń stwierdzających, że takie obiekty 
nie mogły być przejęte, jeżeli między nimi 
a majątkiem ziemskim nie istniał zwią-
zek funkcjonalny i gospodarczy.

Od grudnia 2004 r. WSA w Warsza-
wie zaczął unieważniać decyzje wojewo-
dów i ministra jako wydane bez podsta-
wy prawnej. W ocenie WSA podstawy 
do stwierdzania czy dekretowi podlega-
ły pałace, czy dworki nie stanowił stoso-
wany do tej pory § 5 rozporządzenia wy-
konawczego ministra rolnictwa z 1945 r. 
Przepis ten umożliwiał złożenie wniosku 
o uznanie, że dana nieruchomość jest wy-
łączona spod dekretu o reformie rolnej.

Zdaniem WSA w sprawach tych nie jest 
tu też właściwy sąd administracyjny, lecz 
sąd powszechny, gdyż jako spór o prawa 

Bez ustawy reprywatyzacyjnej ani rusz
Polska jako jeden z nielicznych krajów byłego bloku socjalistycznego nie rozwiązała jeszcze kwe-
stii restytucji. Planowana ustawa według założeń polityków nie będzie przewidywać zwrotu 
mienia właścicielom i ich spadkobiercom, a jedynie pewną formę zadośćuczynienia. Jaką? Tego 
na dobrą sprawę nie wie chyba nikt i o to kruszy się kopie racji historycznych, politycznych, eko-
nomicznych oraz sentymentalnych.
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rzeczowe jest to sprawa cywilnoprawna. 
Decyzje zostały więc unieważnione bądź 
zastopowane i postępowania administra-
cyjne ulegały zakończeniu bez orzeczenia 
o merytorycznym żądaniu zwrotu. Część 
osób złożyła pozwy do sądu powszech-
nego, część skargi kasacyjne od wyroków 
WSA. Omawiana uchwala poszerzonego 
składu NSA zapadła właśnie w wyniku 
jednej ze skarg kasacyjnych. Ten właśnie 
skład uznał (przy jednym zdaniu odręb-
nym) wyroki WSA za błędne.

NSA uznał, że § 5 może stanowić pod-
stawę do orzekania w drodze decyzji ad-
ministracyjnej czy dana nieruchomość 
mogła wchodzić w skład nieruchomo-
ści ziemskiej, o której mowa w art. 2 ust. 
1 lit. e dekretu o reformie rolnej. W ta-
kich sprawach trzeba brać pod uwagę 
cele, którym miała służyć oraz – zgodnie 
z definicją Trybunału Konstytucyjnego – 
związek funkcjonalny z gospodarstwem 
rolnym. Uchwala NSA jest korzystna dla 
byłych właścicieli, przesądza o właściwo-
ści organów administracji do wydawania 
decyzji odnośnie zwrotu dworków i pa-
łaców. Postępowanie administracyjne 
jest dla byłych właścicieli względniejsze 
od procedury cywilnej, w szczególności 
w zakresie kwestii dowodowych.

Warto także poznać stanowisko Try-
bunału Konstytucyjnego, który w peł-
nym składzie 24 października 2001 r. 
wydał wyrok (sygn. SK 22/01) wskutek 
dwóch połączonych skarg konstytucyj-
nych obywateli. TK uznał za niezgodny 
z konstytucją (zasady równości ochrony 
własności) przepis art. 216 ustawy z 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami, okre-
ślający które z nieruchomości wywłasz-
czonych przed 1990 rokiem mogą podle-
gać zwrotowi poprzednim właścicielom, 
jeśli w ciągu 7 lat nie zostały wykorzysta-
ne na cele określone w decyzji wywłasz-
czeniowej. Jest niezgodny z konstytucją 
w zakresie, w jakim wyklucza możliwość 
odzyskania nieruchomości przejętych lub 
nabytych na podstawie art. 5 i art. 13 usta-
wy z 1948 r. o podziale nieruchomości 
na obszarach miast i niektórych osiedli; 
nie jest natomiast niezgodne z konsty-
tucją wyłączenie zwrotu nieruchomości 
przejętych na podstawie dekretu PKWN 

z września 1944 r. o reformie rolnej. Byli 
właściciele nieruchomości wywłaszczo-
nych na podstawie tego przepisu uzyska-
li możliwość żądania zwrotu nierucho-
mości tylko w tym przypadku, jeśli nie 
zostały dotychczas wykorzystane na cele 
określone w decyzji wywłaszczeniowej.

deKret o reForMie rolNej
Przed laty w poznańskim Centrum Kul-
tury „Zamek” odbyła się wystawa: „De-
kret o reformie rolnej po 60 latach. Do-
kumenty i świadectwa z czasu wygnania”, 
towarzysząca konferencji naukowej „De-
kret o reformie rolnej 6 IX 1944 roku, spo-
rządzony przez Polski Komitet Wyzwole-
nia Narodowego”. Wystawę przygotowali 
wspólnie Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Poznaniu i Polskie Towarzy-
stwo Ziemiańskie Oddział Wielkopolski.

Zarówno wystawa, jak i konferencja 
miały przypomnieć okoliczności wy-
dania jednego z podstawowych dla ko-
munistycznego ustroju aktów prawnych 
oraz metody wprowadzania go w życie. 
Wśród założeń dekretu – sankcjonują-
cego reformę rolną – było wyelimino-
wanie z życia społecznego ziemiaństwa 
oraz wzbudzenie lojalności chłopów wo-
bec nowej władzy poprzez rozdanie im 
„pańskiej” ziemi.

Realizując postanowienia dekretu nie 
brano pod uwagę realiów gospodar-
czych, a także zachowania dóbr kultu-
ry. Szczególnie okrutnie rozprawiano się 
przy tym z ziemianami, postrzeganymi 
jako wrogowie „nowego ładu”. Zacytuj-
my jedną tez konferencji: „Podział te-
rytorium państwa polskiego pomiędzy 
trzech zaborców w 1795 roku przyczy-
nił się do zróżnicowania systemów go-
spodarczych poszczególnych regionów 
Polski. Dotyczyło to przede wszystkim 
tempa przemian na wsi. Realizowane 
w różnym okresie uwłaszczenie chło-
pów spowodowało, że na wsi zatrzyma-
no znaczną liczbę mieszkańców. Zaco-
fanie gospodarcze, głównie w zaborze 
rosyjskim, sprawiało, że nie znajdowali 
oni pracy poza rolnictwem. Do połowy 
XX wieku wieś polska była przeludniona, 
a zdecydowana większość mieszkańców 
państwa stanowili chłopi (ok. 75 proc.). 

Problemu nadmiaru rąk do pracy na wsi, 
a także kwestii reformy rolnej nie udało 
sie rozwiązać przed wybuchem II wojny 
światowej. Pod koniec wojny powyższe 
kwestie stanowiły najważniejszy problem 
do rozwiązania przez przyszły powojen-
ny rząd, zarówno w przekonaniu konspi-
racji niepodległościowej, jak i kształtują-
cych się władz komunistycznych.”

restytucja MieNia 
żydowsKiego

Jednym z beneficjentów ustawy repry-
watyzacyjnej będzie środowisko Żydów. 
Przedstawiciele światowych i polskich 
organizacji żydowskich spotykali się już 
z polskimi politykami, ale jedyne co sły-
szeli, to że wciąż trwają prace zmierzają-
ce do rozwiązania tego problemu.

Chodzi o restytucję prywatnego mienia 
zagrabionego podczas niemieckiej okupa-
cji i później przez władze komunistyczne. 
Rząd jest w tej sprawie w stałym kontak-
cie ze środowiskiem żydowskim, ale re-
prywatyzacja dotyczy wszystkich obywa-
teli polskich, którzy utracili swój majątek.

Wciąż rozważane są różne warianty 
rozwiązania kwestii restytucji mienia, 
które muszą być realne z punktu wi-
dzenia możliwości finansowych i bu-
dżetu państwa. Według strony rządo-
wej reprywatyzacja obejmie tyle, na ile 
będzie stać państwo i trudno na razie 
zakreślić jej horyzont czasowy. Rząd 
chce też rozłożyć wypłatę odszkodowań 
na co najmniej kilkanaście lat. Sprze-
ciwia się temu strona żydowska twier-
dząc, że sprawa jest pilna, bo za kilka-
naście lat spadkobierców – zwłaszcza 
tych wiekowych – może już nie być. Or-
ganizacje żydowskie chcą też, by usta-
wą zostali objęci wszyscy Żydzi, któ-
rzy byli obywatelami polskimi do 1939 
r. Projekty ustawy przewidują jednak 
jako granicę rok 1944, kiedy większość 
żydowskich majątków była już rozgra-
biona.

Polska jako jeden z nielicznych kra-
jów byłego bloku socjalistycznego nie 
rozwiązała jeszcze kwestii restytucji. 
Strona żydowska jako jeden z możli-
wych przykładów rozwiązania proble-
mu proponuje utworzenie specjalnego 
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państwowego funduszu – na wzór cze-
skiej Fundacji Ofiar Holocaustu – z któ-
rego wypłacane byłyby odszkodowania 
np. w formie bonów.

Planowana ustawa nie będzie przewi-
dywać zwrotu mienia właścicielom i ich 
spadkobiercom, a jedynie pewną formę 
zadośćuczynienia. Najprawdopodobniej 
będzie to odszkodowanie w wysokości 
10‒20 proc. wartości utraconego mająt-
ku. Nie wiadomo na razie o jakiej kwocie 
całkowitej jest mowa. Trwają prace nad 
oceną skali zjawiska. Ministerstwo Skar-
bu poinformowało o “rozpoczęciu analiz 
dotyczących ewidencji mienia niezbęd-
nego do przeprowadzenia reprywatyza-
cji, oszacowania jego wartości oraz zak-
tualizowania wielkości roszczeń”.

Dotychczasowe próby rozwiązania 
problemu reprywatyzacji w Polsce koń-
czyły się fiaskiem. Pojawiło się już po-
nad 20 projektów ustaw reprywatyza-
cyjnych, jednak żadna nie weszła w 
życie. Ostatni projekt, przygotowany 
przez rząd Marka Belki, zakładał wy-
płatę 15-procentowego odszkodowania 
w formie świadczenia pieniężnego dla 
byłych właścicieli majątków przejętych 
przez państwo w latach 1944‒1962. Od-
szkodowania miały przysługiwać także 
spadkobiercom. Sejm wciąż nie może 
postawić kropki nad „i”.

deKret bieruta
Skutkiem wejścia w życie dekretu Bieruta 
z 26 października 1945 r. było przejęcie 
wszystkich gruntów w granicach miasta 
przez gminę miasta stołecznego Warsza-
wy, a w 1950 r. – w związku ze zniesie-
niem samorządu terytorialnego – przez 
Skarb Państwa. Dekretem uzasadnia-
nym przez “racjonalne przeprowadze-
nie odbudowy stolicy i dalszej jej roz-
budowy zgodnie z potrzebami narodu” 
objęto około 12 tys. ha gruntów, w tym 
ok. 20‒24 tys. nieruchomości.

Przejęto grunty, a budynki nadal na-
leżały do dawnych właścicieli. Jeśli jed-
nak chcieli oni zachować prawo własno-
ści budynku i uzyskać prawa do gruntu, 
musieli w ciągu sześciu miesięcy od dnia 
objęcia przez gminę gruntów w posia-
danie złożyć wniosek o ustanowienie 

prawa wieczystej dzierżawy z czynszem 
symbolicznym.

Gmina miała obowiązek uwzględnić 
te wnioski, jeżeli korzystanie z gruntów 
przez dotychczasowych właścicieli da-
wało się pogodzić z ich przeznaczeniem 
określonym w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego.

Składane w tej sprawie wnioski pozo-
stawały jednak często nierozpatrzone lub 
z decyzjami odmownymi, bez podawa-
nia podstaw prawnych odmowy. Wiele 
osób wniosków nie złożyło w ogóle, po-
nieważ np. było w więzieniach, przeby-
wało za granicą, albo nie wiedziały o ta-
kiej możliwości.

Teraz zaś nie można domagać się od-
zyskania praw do nieruchomości, jeśli 
w przeszłości nie złożyło się wniosku 
o ustanowienie prawa własności czaso-
wej. Ci, którym wówczas odmówiono ta-
kiego prawa (lub ich spadkobiercy), mogą 
spróbować doprowadzić do uznania bez-
prawności decyzji odmownej, a później 
walczyć o ustanowienie prawa użytko-
wania wieczystego gruntu.

sejM iii rp ucHyla 
deKret bieruta

Uporządkowanie sytuacji prawnej war-
szawskich nieruchomości odebranych 
tzw. dekretem Bieruta jest celem tzw. 
małej ustawy reprywatyzacyjnej, którą 
uchwalił Sejm.

Nowelizacja ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami oraz Kodeksu rodzinne-
go i opiekuńczego ma uregulować stan 
prawny nieruchomości objętych dekre-
tem z 26 października 1945 r. o własno-
ści gruntów na obszarze m. st. Warszawy 
(tzw. dekretem Bieruta) i wyeliminować 
nieprawidłowości związane z procesem 
reprywatyzacji.

Zgodnie z nowymi przepisami, Skarb 
Państwa oraz miasto stołeczne Warsza-
wa będą miały prawo pierwokupu nie-
których praw i roszczeń do nierucho-
mości. Ma to umożliwić realizację zadań 
w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, 
kultury, rozwoju kultury fizycznej oraz 
zrównoważonego zagospodarowania 
przestrzennego. Oznacza to, że nieru-
chomości wykorzystywane na takie cele 

nie będą zwracane w naturze – nie bę-
dzie można odzyskać np. budynku, lecz 
możliwe będzie ubieganie się o nieru-
chomość zamienną lub odszkodowanie. 
Sprzedaż roszczeń będzie wymagała aktu 
notarialnego – dotychczas nie było ta-
kiego wymogu. Dzięki temu wzmocnio-
na zostanie pewność obrotu. Notariusze 
będą też mieli obowiązek informowa-
nia o takich transakcjach urzędników, 
co ułatwi Skarbowi Państwa oraz War-
szawie skorzystanie z prawa pierwokupu.

W przypadkach, gdy prawowici właści-
ciele złożyli po wejściu w życie dekretu 
wnioski o zwrot, a potem nie ubiegali się 
o nieruchomość, postępowania byłyby 
umarzane. Będzie to możliwe w sytuacji, 
jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od we-
zwania wnioskodawcy oraz jego ewen-
tualnych następców prawnych (przede 
wszystkim spadkobierców) do udzia-
łu w postępowaniu nikt się nie zgłosi. 
Osoby, które zgłoszą się później, będą 
mogły ubiegać się o odszkodowanie, ale 
nie o zwrot obiektu. Postępowanie bę-
dzie mogło być ponadto umorzone, je-
żeli osoba zgłaszająca roszczenie w cią-
gu trzech miesięcy nie udowodni prawa 
do nieruchomości. Umorzenie będzie 
następować także w sytuacji, gdy nie 
wskaże ona swojego adresu.

Decyzja o umorzeniu postępowania 
będzie podstawą do wpisania Skarbu 
Państwa lub jednostki samorządu teryto-
rialnego jako właściciela nieruchomości 
do księgi wieczystej. Ponadto noweliza-
cja znosi możliwość ustanowienia ku-
ratora dla osoby, której miejsce pobytu 
jest nieznane, jeżeli przepisy pozwalają 
na uznanie tej osoby za zmarłą. Zgod-
nie z przepisami Kodeksu cywilnego sąd 
może uznać osobę za zmarłą po upły-
wie 10 lat od zaginięcia, a w przypadku 
osób, które ukończyły 70 lat – po upły-
wie 5 lat. Zmiana ta ma uniemożliwić 
przejmowanie nieruchomości meto-
dą „na kuratora”, polegającą na naby-
waniu własności nieruchomości ode-
branych dekretem Bieruta przez osoby 
działające pod pozorem występowania 
w imieniu byłych właścicieli. Ustawa 
trafiła pod obrady Izby wyższej, czy-
li Senatu. 
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Baltique Standard  
– najwyższy standard nadmorskich CONDO

Zabudowa polskiej strefy nadmorskiej idzie pełną parą. Pas nadmorski ma ponad 530 km długo-
ści, więc miejsca wystarczy pewnie dla wszystkich, bo świadomość ekologiczna polskich gmin 
jest jakaś wyjątkowo niska. Wielu przedsiębiorców próbuje własnych sił i stawia na projekty de-
weloperskie właśnie nad polskim morzem.

Rafał Gorączniak

Infrastruktura stara się wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom inwestorów. Uchwalane 
są miejscowe plany zagospodarowania, 

tereny są uzbrajane. Budowane są dro-
gi oraz bulwary, ciągi piesze oraz infra-
struktura przy plaży.

Wyjątkowa przyroda nadmorska jest 
głównym czynnikiem turystyki nad Bał-
tyk. Naturalne środowisko wybrzeża jest 
pięknem unikatowym. Ciekawy krajo-
braz i bliski kontakt z przyrodą w wa-
runkach zbliżonych do odosobnienia, 
bez tłoku i hałasu to preferowany przez 
odwiedzających wypoczynek w dawnych 
wsiach rybackich, dzisiaj małych miej-
scowościach nadmorskich, czasami ku-
rortach wypoczynkowych.

Należy jednak pamiętać, że pas nad-
morski to wyższe dobro. Na rozwój tu-
rystyczny miejscowości nadmorskich nie 
powinna aż tak bardzo wpływać ogólna 
liczba nowych hoteli i ośrodków wcza-
sowych budowanych nieraz bez rozwa-
gi w nisko zurbanizowanych osadach 
rybackich, czy wręcz na plażach. Hoteli 
niestety przybywa głównie wzdłuż brze-
gu morza, co zapewnia najlepsze wa-
runki do wypoczynku, lecz zajmuje do-
tąd dzikie i naturalne tereny Wybrzeża.

Postępująca urbanizacja pasa nadmor-
skiego jest faktem. Tereny od Pogorzelicy 
do Łukęcina są jednym z najbardziej za-
budowanych terenów nadmorskich (by-
łem). Jest to prawie ciągły pas zabudowań 
(!). Podobnie wygląda pas nadmorski 
od Gąsek do Łazów (byłem). Taki stan 
niszczenia struktury glebowej, pokry-
wy roślinnej oraz zadeptywania wydm 
nastrajają nas wszystkich do rozważań 
nad dalszym kierunkiem rozwoju po-
szczególnych regionów polskiego morza.

Turystyka jest nadal jednym z najszyb-
ciej rozwijających się gałęzi gospodarki. 

Tak projektowany rozwój infrastruktury 
Bałtyku związany będzie niestety z dużo 
większą eksploatacją zasobów natural-
nych. Następstwem będą już tylko pro-
blemy, które obejmą nie wyłącznie śro-
dowisko naturalne, ale także wywołają 
problemy społeczne, gospodarcze, praw-
ne i kulturowe. System korzyści w tury-
styce zbudowany jest w oparciu o po-
stawy wysoko konsumpcyjne związane 
nie wiedzieć dlaczego z sezonowością? 
Właściciele hoteli nie sprzedają prze-
cież pogody. Tylko łóżka i wyżywienie, 
czyli pobyt. W sezonie prześcieradła nie 
są bardziej białe, a kostki lodu bardziej 
zimne. Moim zdaniem cena powinna być 
równa przez cały rok, ewentualnie (jak 
już) wyższa, wtedy kiedy generalnie jest 
mniej klientów. I basen i plażę będzie-
my mieli wyłącznie dla siebie. Pracow-
nicy hotelu znajda dla nas więcej czasu. 
Lepiej się nami zaopiekują. Za taki kom-
fort można więcej zapłacić.

Rozmowa na temat eksploatacji Bałtyku 
spowodowała, że właściciele firmy Domy 
nad Morzem zdali sobie sprawę ze ska-
li problemu. Po rozmowie z konsultan-
tami z CPS – Creative Property Strategy 
– stwierdzili zgodnie, że nie można z Bał-
tyku tylko czerpać. Wiadomo, że gmina 
będąca beneficjentem różnego rodzaju 
opłat i podatków część pieniędzy inwe-
stuje w programy ochrony strefy nad-
morskiej. Z uwagi na silne uzależnienie 
oceny atrakcyjności terenów wypoczyn-
kowych od stanu zasobów przyrodni-
czych, jako najwięksi gracze na lokalnym 
rynku firma Domy nad Morzem będzie 
realizowała plany związane z edukacja 
ekologiczną turystów i klientów. Firma 
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podejmie także próby zwrócenia uwagi 
na problem szerszej grupie.

Pas nadmorski w Polsce to wyjątko-
wo malowniczo wyrzeźbiony teren wy-
poczynkowy skupiający wiele urozma-
iconych obszarów krajoznawczych. Pas 
rozciąga się długością 530 km, miejscami 
szerokość pasa wynosi kilka kilometrów. 
Klify, wydmy, lasy i jeziora są częścią tego 
krajobrazu. Pas nadmorski posiada takie 
atrybuty jak: wietrzne akweny umożli-
wiające uprawianie różnego typu spor-
tów wodnych, szerokie i piaszczyste plaże 
umożliwiające zażywanie kąpieli słonecz-
nych, leczniczy klimat jodowy zawiera-
jący aerosol. Teren pasa nadmorskiego 
jest ciekawie ukształtowany, elementy 
marynistyczne barwią krajobraz natu-
ralny. Zabytki kultury rybackiej oraz sys-
temy nawigacyjne rozlokowane na całej 
długości pasa nadmorskiego dają przy-
jemność ich podziwiania. Morski cha-
rakter jest specyficzny, a ogólne walory 
turystyczne są bogate.

W roku 2014 swoją premierę nad pol-
skim morzem miał obiekt nazwany Baltic 
Cliff zbudowany w Niechorzu. Niechorze 
leży w północno-zachodniej Polsce w Za-
chodniopomorskiem, w powiecie gryfic-

kim, gminie Rewal. Niechorze to jeden 
z dzisiejszych kurortów nadmorskich, 
które zachowały charakter typowej wsi 
rybackiej. Co ważne, nadmorski brzeg 
Niechorza cechuje szeroka i piaszczysta 
plaża oraz wysoki klif, na którym wybu-
dowano w roku 1866 okazałą, chętnie od-
wiedzaną przez turystów latarnię mor-
ską. Od jesieni 2013 roku Urząd Morski 
w Szczecinie prowadzi prace wzmacnia-
jące klifowy brzeg morski w okolicy la-
tarni w Niechorzu. Kąpielisko morskie 
obejmuje aż 100 metrów linii brzegowej. 
Plaża jest strzeżona w sezonie.

Rozwój kurortu datuje się na rok 1836 
roku, kiedy to liczba letników przewyż-
szyła trzykrotnie liczbę mieszkańców. Jak 
podają statystyki w kolejnych sezonach 
rejestrowano już setki kuracjuszy zaży-
wających morskiej wody, słońca i po-
wietrza. Wkrótce przy plaży powstały 
pierwsze pawilony kąpielowe ze zjeż-
dżalnią. Na koniec XIX wieku rejestro-
wano blisko 700 letników, a już w 1910 
roku wczasowiczów było 1873. W okre-
sie przedwojennym do Niechorza w se-
zonie przyjeżdżało już po 3000 letników. 
Na krótko przed rozpoczęciem II wojny 
światowej w kurorcie działały 4 hotele 
oraz 19 większych pensjonatów. Łączna 
ilość wszystkich typów łóżek opisanych 
w przewodnikach, w obiektach kategory-
zowanych wynosiła 460. W miejscowości 
zamieszkiwało około 800 mieszkańców. 

Liczne prywatne kwatery prawdopodob-
nie mogły przyjąć kilkaset osób.

Niechorze dzisiaj to bardzo chętnie 
odwiedzana miejscowość wypoczynko-
wa położona 51 km na wschód od Mię-
dzyzdrojów i 45 km na zachód od Koło-
brzegu, pomiędzy Pogorzelicą i Rewalem. 
Liczne atrakcje takie jak m.in.: Nadmor-
ska Kolej Wąskotorowa, Rezerwat Przy-
rody Jezioro Liwia Łuża, Latarnia Mor-
ska, Park Miniatur Latarni Morskich, 
Motylarnia, Przystań Rybacka, Muzeum 
Rybołówstwa stawiają Niechorze w czo-
łówce polskich miasteczek nadmorskich. 
Aktualnie liczba mieszkańców Niechorza 
wynosi do 979 (dane 2013). Ogólna licz-
ba zarejestrowanych obiektów noclego-
wych wynosi 112. W ciągu roku Niecho-
rze odwiedza blisko 650 tysięcy turystów. 
Obiekty takie jak Baltic Cliff w powsta-
ły w celu zaspokajania oczekiwań letni-
ków związanych z turystyka nadmorską 
(na temat Niechorza i inwestycji Bal-
tic Cliff pisaliśmy w 12 numerze Gazety 
Deweloperskiej).

Przypomnijmy, Balic Cliff to wysokiej 
jakości obiekt pobytowy wyposażony 
w 90 wygodnych apartamentów. Obiekt 
jest jedyny w swojej klasie. Jest najwięk-
szy i najnowocześniejszy w okolicy oraz 
wyjątkowy dla całego pasa nadmorskie-
go. Obiekt podsiada zespół basenowy, 
kompleks SPA oraz kilka rodzajów saun. 
Czterokondygnacyjny obiekt obsługuje 
lobby z recepcją, parking podziemny, re-
staurację, kawiarnię i trzy bary. Oferuje 
między innymi masaże i naukę pływa-
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nia, zapewnia bezsilnikowe jednoślady, 
parawany słoneczne oraz namioty plażo-
we. Pokoje wyposażone są w bawełnia-
ne ręczniki i peniuary. Wybór win czer-
wonych i białych gwarantuje wyśmienite 
doznania podczas wieczornych bufetów, 
a w barach dostępne są wyjątkowej ja-
kości likiery od Amaretto, Benedictine, 
przez Cointreau, Galliano, Grand Mar-
nier do Kahluy i Sambuki, co z kolei za-
pewnia złagodzenie efektu pysznych acz-
kolwiek obfitych kolacji. Wybór żywności 
jest tak bogaty, że spróbowanie tylko nie-
wielu z całej gamy może spowodować 
efekt przejedzenia. Na to, jak wiadomo 
najlepsze są likiery ziołowe. Gdyby ko-
muś było mało to ten wyjątkowy obiekt 
posiada autoryzację dystrybutora naj-
sławniejszego koniaku świata – numeru 
1. Hennessey oraz licencję dystrybutora 
najlepszego szampana świata – numer 1. 
Moët et Chandon będącego wyjątkową 
kompozycją ponad 200 win. Długoter-
minowo leżakowany jest gwarancją wy-
jątkowego alkoholu na wyjątkowe okazje. 
Moet w Balic Cliff podawany jest w spe-
cjalnych do tego napoju pucharach mod-
nych od czasów Belle Epoque. Pracowni-
cy Baltic Cliff doradzą, które szampany 
rekomendują jako aperitif, a które star-
sze roczniki będą wyśmienicie kompo-
nowały się z mięsnymi daniami.

Baltic Cliff działa nad polskim morzem 
w systemie CONDO już drugi sezon i ra-
dzi sobie dobrze. Wszystkie apartamen-
ty trafiły do właścicieli. Firma zarządza 
obszerną strefą usług oraz innymi po-
wierzchniami wspólnymi. Każdej nocy 
w obiekcie wygodnie wypoczywa ponad 
300 osób. Nad obsługą klientów opie-
kę roztacza kilkadziesiąt osób zaanga-
żowanych w realizacje wysokiej jakości 
usług (o CONDO pisaliśmy w 12 nume-
rze Gazety Deweloperskiej). Jak pisałem 
wcześniej, właśnie na koniec drugiego 
sezonu właściciele obiektu zdali sobie 
sprawę, że nie sam obiekt jest ważny dla 
klientów Balic Cliff. Szersze postrzega-
nie biznesu oraz rozumowanie w kate-
goriach poszanowania środowiska spo-
wodowało myślenie nie tyle o jakości 
usług i rozwijaniu oferty, ale też ochro-
nie środowiska. Konsultacje ze specjali-

stami zaowocowały rozpoczęciem pro-
jektu Baltique Standard, który ma być 
opracowany, wdrożony i nadzorowany 
we wszystkich obiektach firmy Domy 
nad Morzem.

Tak więc Baltique Standard to nie tyl-
ko wysokiej jakości welcome drinki oraz 
gifty, perfekcyjna kuchnia oparta o seafo-
od, bogate spa, czy sułtańskie materace 
i atłasowe poduchy do spania. To także, 
ale nie wyłącznie podmorskie wycieczki 
pojazdem podwodnym, wycieczki pro-
mem pasażerskim, krótkie wycieczki me-
lexami, czy nauka gry w golfa. Baltique 
Standard to wyższy poziom obsługi i od-
powiedzialność za nasz świat. W szcze-
gólności chodzi o bezpieczeństwo i za-
dowolenie klientów oraz ochronę tych 
wartości, dzięki którym klienci odwie-
dzają obiekty firmy Domy nad Morzem.

Właściciele Baltic Cliff w Niechorzu po-
stanowili zainwestować w edukację przy-
rodniczą w związku z narastającym pro-
blemem ochrony naturalnych wartości 
nadmorskich. Program obejmuje kształ-
cenie umiejętności widzenia i rozumo-
wania systemu morskiego, występujących 
na wybrzeżu okazów fauny i flory. Firma 
jest przekonana, że umiejętność obcowa-
nia i korzystania z walorów nadmorskich 
da klientom możliwość trafniejszego po-
strzegania natury oraz zrozumienie go-
spodarowania zasobami naturalnymi. 
Właścicielom firmy Domy nad Morzem 
zależy przede wszystkim na ochronie Bał-
tyku przed zanieczyszczaniem i beztro-
skim zaśmiecaniem, a także obojętno-
ścią w stosunku do przyrody. Program 
zaraz po jego przyjęciu zostanie imple-
mentowany bezpośrednio na wszyst-
kich pracowników resortu Baltic Cliff, 
innych obiektów.

– Pracownicy są wartością, w którą 
firma cały czas inwestuje. Prowadzone 
są szkolenia z obsługi klienta, miksowa-
nia drinków, doradzania i podawania 
win. Zaczniemy od siebie. Nie chcemy 
ażeby ktokolwiek z naszych pracowni-
ków niszczył to, co najważniejsze. Bez-
sensowne chodzenie po wydmach, bałaga-
niarstwo, czyli nieuszanowanie przyrody 
oraz nieumiejętność właściwego zacho-
wania się w terenach objętych ochroną 

wpływa niekorzystnie na ekosystem oraz 
obraz strefy nadmorskiej, a także na po-
strzeganie naszego biznesu – mówi pre-
zes Jacek Tokarski.

Za opracowanie i implementacje pro-
gramu Baltique Standard odpowiedzial-
ny jest podmiot pod nazwą Creative Pro-
perty Strategy z siedziba w Poznaniu. 
Program będzie przygotowany do lute-
go roku 2016. Pierwsze pilotażowe szko-
lenia obejmą pracowników już w marcu, 
w dwóch obiektach nadmorskich. Pro-
gram edukacji przyrodniczej obejmie 
klientów w sezonie 2016.

Zawartość programu podnoszącego 
świadomość i znaczenie jakości usług, 
a także wiedzę na temat Bałtyku we-
dług Baltique Standard została wstęp-
nie opisana:
– powitanie w standardzie baltique,
–  świadomość ekologiczna uczestników 

turystyki nadmorskiej,
–  bezpośrednia obsługa i kontakt z klien-

tem wakacyjnym,
– co mamy w barze?
– SPA standard,
– jak mogę pomóc?
– kid alert,
– program lojalnościowy.
W obiekcie według koncepcji Baltique 
Standard mają powstać obiekty komercyj-
ne prowadzące sprzedaż towarów i usług. 
Rozszerzona zostanie ilość barów, zmie-
niona formuła sprzedaży drinków (hap-
py hours) oraz tryb prowadzenia imprez 
tanecznych. Na basenie mają być prowa-
dzone bezpłatne zajęcia water aerobic. 
Tarasy ostatnich pięter będą wykorzy-
stane komercyjnie. Obiekt będzie pro-
wadził sprzedaż honeymoon z wyjątko-
wym programem animacji. Powstanie 
nowa, większa strefa zabaw dla dzieci. 
Nieco przebudowana zostanie restau-
racja oraz nieznacznej zmianie ulegnie 
sama fasada budynku. Przepiękne pa-
tio może zmienić nazwę z uwagi na od-
wrócenie programu funkcjonowania tej 
części obiektu.

Zmian ideologicznych i funkcjonalnych 
będzie dużo więcej. Powstanie miedzy in-
nymi profesjonalny podest koncertowy. 
Obiekt pozostanie w tym samym miej-
scu, chociaż nieco odleci... 
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Intensywny tryb życia współczesnego 
człowieka powoduje, że coraz częściej 
poszukujemy miejsca do wypoczynku 
blisko natury, z dala o miejskiego zgieł-
ku i hałasu. Hotele miejskie oraz w ob-
rębie aglomeracji nie dają możliwości 
relaksu i dlatego wieś ma szansę stać się 
nowym zagłębiem turystycznym. Świe-
że powietrze, piękne krajobrazy, regio-
nalne i ekologiczne jedzenie to unika-
towe walory, dzięki którym realizacja 
takich inwestycji to gwarantowany suk-
ces. Przykładem takiej inwestycji reali-
zowanej z dużym sukcesem od ponad 
20 lat jest ośrodek wypoczynkowy Dwie 
Doliny Muszyna-Wierchomla w Beski-
dzie Sądeckim, w skład którego wchodzi 

***Hotel Wierchomla SKI&SPA Resort 
oraz jedna z największych w Polsce ro-
dzinnych stacji narciarskich Dwie Doli-
ny Muszyna-Wierchomla.

wypoczyNeK z widoKieM 
Na góry

Wierchomla Mała to niewielka miejsco-
wość położona na terenie Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego. Cudne widoki 
oraz wiejska i góralska gościnność po-
wodują, że jest to idealne miejsce na wy-
poczynek, relaks i regenerację. Od same-
go początku właścicielowi ośrodka Dwie 
Doliny przyświecała idea, aby dostarczyć 
turystom kompleksową usługę turystycz-
ną o wysokim standardzie. W pierwszej 
kolejności powstała stacja narciarska, któ-
ra przez kolejne lata była rozbudowywa-

i n w e s t y c j e

Hotel na wsi – góralska gościnność i europejski standard
Z roku na rok obszary wiejskie cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony inwesto-
rów z branży hotelarskiej. Większość z nich wybiera miejsca nieoczywiste, z dala od głównych 
szlaków, ale o dużym potencjale turystycznym. Obiekty te to zazwyczaj ośrodki wypoczynkowe 
z bogatą ofertą rekreacyjną.

na i modernizowana, potem 3-gwiazd-
kowy hotel z basenem, SPA i restauracją 
oraz alternatywna baza noclegowa w po-
staci drewnianych domków zlokalizowa-
nych tuż przy stoku. Hotel Wierchomla 
SKI&SPA Resort położony pośród lasów 
i górskich krajobrazów zachwyca archi-
tekturą oraz wystrojem wnętrz nawiązu-
jącym do folkloru i miejscowych tradycji.

waKacje przez 365 dNi w roKu
Walory przyrodnicze to nie wszystko, 
aby wypoczynek na terenach wiejskich 
był w pełni satysfakcjonujący. Niezbędne 
jest stworzenie odpowiednich warunków 
i standardów pobytu, wysokiej, jakości 
usługi oraz infrastruktury wypoczyn-
kowej, która urozmaici pobyt turystom.

Dzięki rozbudowanej infrastrukturze 
w Wierchomli można wypoczywać prak-
tycznie przez cały rok. Zimą oferta hote-
lowa jest rozbudowana o bogate pakie-
ty narciarskie, a latem, wiosną i jesienią 
o szereg aktywności sportowych i rekre-
acyjnych na świeżym powietrzu. Rozwój 
inwestycji zaowocował powstaniem kor-
tu, boiska wielofunkcyjnego, tras rowe-
rowych, czy parku linowego. W sezonie 
letnim i zimowym na terenie ośrodka 
obywają się liczne imprezy sportowe dla 
gości, turystów, czy mieszkańców Wier-
chomli.

Zintegrowana i kompleksowa usłu-
ga turystyczna powoduje, że ośrodek 
Dwie Doliny każdego roku odwiedza 
ponad 300 tys. osób. Dobrze przemy-
ślana oferta z wykorzystaniem walorów 
przyrodniczych, kulturalnych i polskiej 
gościnności to idealne połączenie, aby 
zrealizować udaną inwestycję na tere-
nach wiejskich. 
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