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ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Wprowadzenie
Przedmiotem pracy jest analiza przestrzeni miejskiej Gminy Kłomnice pod kątem zagospodarowania terenu przeznaczonego na płytę rynku. Władze gminy wyznaczyły i uporządkowały obszar wewnątrz istniejącej struktury miasteczka z myślą o stworzeniu dla mieszkańców atrakcyjnej przestrzeni publicznej (rys. 1). Ma
ona zarówno spełniać oczekiwania lokalnej społeczności w zakresie handlu, usług
i rekreacji, jak i być przyjazna dla turystów.
1. Założenia programu funkcjonalno-użytkowego
Teren objęty projektem położony jest w centrum miejscowości Kłomnice w sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej i zabudowy mieszkaniowej (rys. 2).
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne ma na celu stworzenie przestrzeni
publicznej, stanowiącej wizytówkę Gminy Kłomnice. Rozwiązania funkcjonalne
obejmują stworzenie ciągów pieszo-jezdnych (parkingów, ciągów pieszych, zatoki
na przystanek autobusowy). Takie założenia mają poprawić bezpieczeństwo osób
przebywających w obrębie rynku i zapewnić bezpieczeństwo użytkowania przeznaczonej przestrzeni. Projekt zagospodarowania przestrzeni płyty rynku obejmuje
część rekreacyjną (związaną z morfologią terenu), handlowo-usługową oraz kulturalno-oświatową [1].
2. Charakter i układ przyjętego rozwiązania
architektoniczno-urbanistycznego
Zaproponowano rozmieszczenie budynków usługowych wraz z miejscem usytuowania przenośnej sceny widowiskowej. Największym walorem opracowanego
projektu było kreowanie przestrzeni pozwalające na wprowadzenie zupełnie nowych detali w postaci elementów małej architektury (oświetlenie, ławki, stojaki na
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rowery, donice, kwietniki). Projekt aranżacji płyty zakłada kolorystykę zarówno
projektowanej nawierzchni, jak i kolorystykę architektury projektowanych budynków. Zróżnicowano nawierzchnię poprzez dobór odpowiedniego koloru
i materiału kostki. Poniżej przedstawiono przykładowe projekty zagospodarowania
rynku na terenie Gminy Kłomnice, wykonane przez studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w Instytucie Architektury w Budownictwie
(rys. 3).

Rys. 1. Plan sytuacyjno-wysokościowy terenu przeznaczonego na zagospodarowanie
rynku na terenie Gminy Kłomnice. Zaznaczona granica opracowania terenu przyszłej
inwestycji. Opracowanie własne: dr inż. arch. Nina Sołkiewicz-Kos, mgr inż. arch.
Malwina Tubielewicz-Michalczuk
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Rys. 2. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego rynku w Kłomnicach.
Opracowanie własne: dr inż. arch. Nina Sołkiewicz-Kos, mgr inż. arch. Malwina
Tubielewicz-Michalczuk
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Rys. 3. Projekt zagospodarowania rynku w Kłomnicach
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Rys. 4. Projekt zagospodarowania rynku w Kłomnicach

Działania projektowe obejmują również dobór odpowiednich gatunków roślin.
Szata roślinna spełnia istotną rolę w zagospodarowaniu, stanowiąc zarówno element zdobiący, jak też prewencyjny wobec niekorzystnych czynników wywołujących zakłócenie roli terenów rekreacyjnych w kwestii zmniejszenia hałasu, erozji
gleby, zanieczyszczenia powietrza [2]. Wiele gatunków drzew i krzewów posadzono w sposób uporządkowany, co sprawia wrażenie ładu kompozycyjnego. Dobór
odpowiednich gatunków drzew i krzewów projektowanych na tym terenie o walorach ozdobnych podniesie walor otoczenia oraz uszlachetni szatę roślinną.
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Wnioski
Kształt i forma przestrzeni publicznych ma bezpośredni wpływ na jakość życia
społeczności lokalnych i wpływa pozytywnie na wizerunek miasta. Prezentowana
praca ma na celu przedstawienie zagadnień dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej.
Projekt zagospodarowania rynku na terenie Gminy Kłomnice ma spełniać
dwie zasadnicze funkcje. Pierwszą z nich jest funkcja przestrzeni życia codziennego. Dzięki zaprojektowanym tutaj obiektom handlowo-usługowym mieszkańcy
gminy mają możliwość załatwienia codziennych spraw. Druga to funkcja przestrzeni społecznej i kulturalnej. Płyta rynku jest miejscem spotkań, występów, koncertów, kiermaszy, festynów.
Przyszła inwestycja ma wpłynąć korzystnie na poprawę atrakcyjności otoczenia
i pomóc w kreowaniu nowego wizerunku przestrzeni płyty rynku. Koncepcje
projektowe opracowane przez studentów pod opieką merytoryczną nauczycieli
(autorów artykułu) dały możliwość stworzenia różnorodnych propozycji prac projektowych zagospodarowania rynku na terenie Gminy Kłomnice.
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Streszczenie
Praca przedstawia opracowanie dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej na przykładzie płyty rynku na terenie Gminy Kłomnice. Opisuje proces projektowy, analizuje cele i funkcję
przestrzeni miejskiej przeznaczonej pod przyszłą inwestycję. Praca pokazuje, jak prawidłowo zaprojektowane przestrzenie publiczne odgrywają niezwykle istotną rolę w życiu mieszkańców.

Questions of ordering of city public areas
Abstract
The paper concerns examples of development projects of market place in Kłomnice gmina. Project process is describes and purposes and functions of the town area assigned for future investment
are analyzed. The paper shows how the correctly designed public areas play an extremely important
role in the inhabitants’ life.

