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Streszczenie -tych w kwartale zabudowy 
ograniczonym ulicami Droga 
ul.

–

usytuowanym równolegle do siebie 5-kondygnacyjnym budynkom wielorodzinnymi i 11-

ulic. Przedstawiono 
uwarunkowania urbanistyczne i funkcjonalne budynków 5-kondygnacyjnych wybudowa-
nych w systemie OWT-67. Opisano przemiany urbanistyczne osiedla na przestrzeni blisko 
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– dalsza wymiana nawierzchni 
utwardzo

OWT-
Mieszkaniowa Kolejarz
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-

-te to czas technologii tradycyjnych opartych na 

- o-

Odmienny –

W latach 60-tych, w oparciu o elementy wielkoblokowe –
–

budynki –
5_kondygnacyjnych wykonywanych w systemie OW-T. Budynki w systemie OW-T

o-
zne.

2. Rys historyczny
Obszar zajmowany przez osiedle Maki jest widoczny w opracowaniach ikonograficz-

stworzenia zaplecza mieszkalnego dla robotników. 

Plan 1. Wielki Lublin 1931r.-fragment Plan 2. Wielki Lublin :planowana parcelacja 

gowy two-

iscen-

e gruntów. 
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Plan 3. Plan 4. Fragment Planu Wielki Lublin (1931r.) z 

e-
-

15. Decyzja o powstaniu osiedla i wymianie zna tym kwartale 
-

mieszkaniowych na obszarach intensywniej zabudowanych w rejonie ulic Wspólnej 
i

z

-1980 [3] w oparciu o doku-
–

mgr –
Dokumentacja budynków 5- s-

(Jadwiga Biedrzycka-Szymanowska, Henryk Biedrzycki, Jerzy Cyganecki, Janusz Regulski, 

i
systemu budownictwa mieszkaniowego z prefabrykatów wielkowymiarowych.

3.

nowej zabudowy na obszarze wczesnej urbanizowanym –

ul.

ch zachowanych parceli.
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Plan 5.
(lublin.geoportal.eu)

Plan 6.

-kondygnacyjnych – cztery 
bu
11-kondygnacyjnych – dwa budynki przy ul. Topolowej i cztery budynki przy 
ul. -kondygnacyjny przy ul. Olchowej -

o-

-kondygnacyjnym budynkom 
wielorodzinnymi i 11-kondygnacyjnym punktowcom towarzyszy zabudowa jednorodzinna 

-
z
granicy sekcji

Fot. 1. Alejka osiedlowa Fot. 2. Ulica Olchowa (parkingowa)

-kondygnacyjne budynki
-
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3.1.
Przedmiotem uwagi jest zabudowa 5-kondygnacyjna wykonana w systemie OW-T 67. 

Budynki 5-

Rys. 1. P

z-

w stosunku do 

pn- – 2,5h, dla elewacji pd-zach. -5h , dla elewacji pn-
zach.– 1h, dla elewacji pd-wsch. – -zac -

Fot. 3.
równolegle budynkami 5-kondygnacyjnymi

Fot. 4. Wprowadz

urbanistycznym

3.2.
owa 

i
z

i techniczny do budynku. Chodniki poprowadzono wzd

d-



Renata Janusz, Krzysztof Janus304

–

– plac zabaw 

Fot. 5.
parkingowy

Fot. 6.
sc postojowych

–

Istotnym problemem, kt

zajmowania kolejnych terenów zielonych i dawniej rekreacyjnych przez samochody. 

o-
wego na tej 

przedszkola i przychodnia zdrowia. Niepokój budzi natomiast stan przyszkolnych terenów 

Majdanku. Na osi ulicy Olchowej widoczne jest mauzoleum z prochami osób zamordowa-
nych na Majdanku.
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3.3.
h do miesz-

u-

wyrównawcz
w-

nych przy elewacji balkonowej. 

Fot. 9.
dopr

Fot. 10.
budynku przy ul. Bukowej.

4. Podsumowanie
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w
tnieje potrzeba opracowa-

ich parkowanie. Inicjatywy  tworzenia kolejnych placów parkingowych w miejsce terenów 
a-

hnie zielone wykorzy-

i w. Ogromny 

ienionych 
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Buildings constructed in the system OWT- 67  in urban 
layout  of residential settlement "Maki" in Lublin
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Abstract: “Maki” residential settlement was established in the mid-70s, in the quarter 
of con
Gluska Streets, as the subsequent stage of development of minicipal housing stock. 
A crucial issue concerned the location of a new building in a previous urbanized area – the 
so called Kosminek. As a result, a mixed system was created, where simple, tall and 
parallely situated to each other 5-story multifamily buildings and an 11-storey point tower 
of an evident modernistic form and the way of their location are accomposed by a simple-
family housing placed along the streets. The urban and funtional conditions in 5-storey
buildings constructed in OWT-67 system were presented. The urban changes of settlement 
over nearly 40 years (parking sevice, greenery) were discussed.

The analysis of the needs and possibilities in terms of next steps which can improve 
the living quality of residents in aspect of restrictions consequent upon ownership, 
economic and construction determinants was complited. Justified steps refer to the 
continuation of building termomodernization. The improvement of space quality between 
building is the highest priority. Not to mention, further exchange of paved surface, the 
enhancement of greenery quality concerning the needs of divers age groups of residents in 
the arrangement of problem indicating the necessity to build underground garages. 
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