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Z większością miast zlokalizowanych w regionach nadmorskich związane są porty,

tworzące często integralną część ośrodka miejskiego. Na przestrzeni lat bezpośredni

wpływ portu na miasto uległ jednak zmianom. Wynikały one z ogólnej industrializacji

oraz rozwoju technik przeładunkowych i transportowych. Procesy te sprawiły,

że technologie, które wymagały kiedyś dużych powierzchni składowych, zostały

zastąpione przez nowe technologie konteneryzacji.

Obecnie struktury portowe zlokalizowane są z dala od istniejących niegdyś

obszarów portowych. Ich relokacja dała nowe szanse dla przemysłu, ale równocześnie

doprowadziła do powstania rozległych, niezagospodarowanych terenów miejskich,

zarówno wodnych, jak i lądowych, które zlokalizowane są z reguły tam, gdzie port i

miasto miały swój początek – w centrach miast.



Nieużytkowane lub użytkowane nieefektywnie nabrzeża, tereny składowe, baseny portowe

i tym podobne przestrzenie można dziś wykorzystać w ciekawy sposób. Z racji tego, iż należą

one do obszarów o najwyższej atrakcyjności lokalizacyjnej wiążącej się zarówno z walorami

funkcjonalnymi, jak i kulturowymi czy estetycznymi w skali lokalnej i regionalnej,

ich zagospodarowanie jest niezwykle istotne. Przykładem takich terenów są obszary poportowe

znajdujące się w Trójmieście.

Oprócz występowania terenów nieużytkowych z dużym potencjałem na ważne w kontekście

społecznych zagospodarowanie, w Gdyni oraz Gdańsku możemy również zaobserwować

problem współistniejący – deficyt mieszkań ulokowanych w atrakcyjnych partiach miast

w stosunku do realnego zapotrzebowania rynkowego.



Na terenach Gdyni i Gdańska znajduje się wiele basenów oraz martwych obszarów

wodnych, które mogą być miejscem powstania ,,pływających osiedli”.

„Mieszkania na wodzie” mogłyby choć w częściowy sposób zniwelować problemy

dotykające Trójmiasto, a przede wszystkim lokalną społeczność. Mowa z jednej strony

o niewystarczającej ilości miejsc do życia na rynku, a z drugiej – o pustych

przestrzeniach wodnych w centrach miast, czyli na terenach nieużywanych zbiorników

poportowych.



Cel i założenia projektu

Celem projektu jest stworzenie projektu domu umieszczonego na wodzie

z zastosowaniem technologii i innowacji nastawionych na możliwie

najbardziej ekologiczne rozwiązania.

Koncept zakłada m.in. niskie zapotrzebowanie na energię użytkową oraz

zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Budynek ma spełniać standardy

domu pasywnego. Ważne jest również przygotowanie uniwersalnej przestrzeni

mieszkalnej, która zapewni maksymalny komfort przyszłych domowników.

Postarałam się o jak najefektywniejsze zagospodarowanie przestrzeni

obiektu mieszkalnego oraz zaprezentowanie przyjemnego dla oka designu,

który wpasuje się w otaczającą go przestrzeń i krajobraz nabrzeży.



Wizualizacja domu na wodzie



Przewidywane zastosowane rozwiązania i technologie

Zgodnie z projektem dom na wodzie umieszczony jest na specjalnej pływającej

platformie betonowej o dużej wyporności, która cumowana jest do brzegu.

Do budowy wymagane jest użycie technologii lekkich; najpopularniejsze

rozwiązanie to dom szkieletowy (tzw. kanadyjski).

Poza mniejszą wagą i większą wypornością konstrukcja domu na wodzie

nie różni się standardem od tradycyjnego domu jednorodzinnego. Budynek może

posiadać m.in. autonomiczny węzeł sanitarny (często łączony z minioczyszczalnią

ścieków), instalację elektryczną, centralne ogrzewanie oraz dostęp do mediów.

Budynek zaopatrzony jest także w panele słoneczne, pompę ciepła (gdzie woda

jest dolnym źródłem) oraz generatory wiatrowe pozwalające na wytworzenie prądu

z odnawialnych źródeł energii.



Osiedle pływających domów na 

Motławie



Zastosowanie w praktyce

Zaprojektowane przeze mnie domy mogą znaleźć zastosowanie przy blisko 1300-

metrowej linii nabrzeża nieużytkowanej Motławy, poniżej wyspy na martwej Wiśle w

Śródmieściu Gdańska, a także przy 2800-metrowej linii nabrzeża Opływu Motławy.

System budynków, mający szansę przekształcić się w rozwinięte osiedla, może

także zostać wybudowany na około 25000 m2 niezagospodarowanej powierzchni

Basenu I Prezydenta znajdującego się w centrum Gdyni oraz na 60000 m2 Basenu II

inż. Wendy.

Łącznie można zagospodarować miejsce na około 650 budynków mieszkalnych,

czyli domów na wodzie pozwalających na zamieszkanie maksymalnie 2600 osobom

(zakładając, że każdy z domów zaprojektowany został dla maksymalnie

czteroosobowej rodziny).



Potencjalne obszary zastosowania 

pływających osiedli


