
 
 
 

Warszawa, 10 sierpnia 2017 r. 
 

 

Dzielnica Siewierz Jeziorna z własnym monitoringiem jakości powietrza 

 

Chmielowskie, spółka z portfela inwestycyjnego giełdowej spółki ALTA, zamontowała w dzielnicy 
Siewierz Jeziorna urządzenie monitorujące jakość powietrza zaprojektowane przez zespół 
naukowców pracujących dla Politechniki Warszawskiej. 
 

Mieszkańcy pierwszej w Polsce zrównoważonej dzielnicy Siewierz Jeziorna mają teraz dostęp do 

bieżących danych o stężeniach pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Urządzenie wykonuje pomiary 

przez 24 godziny na dobę, w trybie ciągłym, a wyniki co minutę aktualizowane są na stronie 

internetowej dzielnicy Siewierz Jeziorna. 

Do pomiarów wykorzystane zostały tzw. sensory optyczne. Urządzenie zostało opracowane przez 

specjalistów z zakresu zarządzania jakością powietrza, oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na 

zdrowie człowieka, jak również z obszaru budowy systemów pomiarowych, elektroniki i informatyki, 

którzy pracują dla Politechniki Warszawskiej. 

Monitoring jakości powietrza na osiedlu Siewierz Jeziorna uruchomiono z końcem lipca z inicjatywy 

spółki Chmielowskie, rozwijającej budowę dzielnicy Siewierz Jeziorna. Monitoring jest przez nią 

finansowany.  

- Umowa na obsługę urządzenia obowiązywać będzie przez 12 miesięcy. Jeśli system się sprawdzi, 

projekt będzie kontynuowany. Pyły zawieszone, których poziom mierzymy, pochodzą głównie z pieców 

opalanych węglem, kominków, są także wytwarzane przez samochody. Na emisje pyłów możemy mieć 

bezpośredni wpływ poprzez odpowiednie projektowanie miast, ale też poprzez edukację lokalnych 

społeczności. Pomiar jakości powietrza to nasza kolejna inicjatywa czyniąca z Siewierza Jeziornej 

atrakcyjne miejsce do zamieszkania - mówi prezes ALTA Robert Jacek Moritz i jednocześnie 

mieszkaniec dzielnicy. 

Dzielnica Siewierz Jeziorna powstaje na bazie koncepcji miast zrównoważonego rozwoju. Znajduje się 

ona na skraju aglomeracji śląskiej, 20 minut od centrum Katowic. Jednym z atutów projektu jest jakość 

środowiska naturalnego. Położenie na wzgórzu, w otoczeniu zieleni i zalewu, zapewnia dobrą wymianę 

powietrza. W obrębie osiedla zabronione jest palenie węglem, co jest jednym z bardziej istotnych 

źródeł emisji pyłów. Mieszkania w dzielnicy ogrzewane są gazem ziemnym i energią elektryczną. 

Wyniki pomiarów jakości powietrza na osiedlu Siewierz Jeziorna można na bieżąco obserwować pod 

adresem http://www.siewierzjeziorna.pl/monitoring-jakosci-powietrza/  
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Siewierz Jeziorna – pierwsze zrównoważone miasto w Polsce  

Siewierz Jeziorna to wyjątkowe i niespotykane do tej pory w Polsce przedsięwzięcie urbanistyczne, którego celem 

jest budowa dzielnicy zapewniającej mieszkańcom niespotykaną gdzie indziej jakość i komfort życia pod 

względem mieszkania, pracy i spędzania czasu wolnego. Idea urbanistyczna Siewierza Jeziornej zakłada 

powstawanie zróżnicowanej zabudowy wielo- i jednorodzinnej, licznych terenów zielonych i rekreacyjnych, 

rynku, kościoła, strefy handlu, usług i kultury, budynków biurowych, strefy hotelowej. Nad brzegiem przyległego 

jeziora zaprojektowano dostępną już obecnie plażę oraz przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego. 

Usytuowanie terenu oraz przemyślany przez urbanistów i architektów plan miasta gwarantuje, że wszystkie 

udogodnienia i infrastruktura dla mieszkańców znajdą się w zasięgu zaledwie kilku minut pieszo. Dojazd do 

centrum Katowic zajmie tylko 20 min., a do lotniska w Pyrzowicach 12 min. Siewierz Jeziorna powstaje na terenie 

o powierzchni ok. 120 ha położonym w północnej części aglomeracji śląskiej, nad brzegiem Zalewu Przeczycko-

Siewierskiego, prze drodze DK1. Docelowo w Siewierzu Jeziornej zamieszka 10 tys. mieszkańców. 

 

O spółce ALTA S.A. 

Główną aktywnością ALTA S.A. jest działalność inwestycyjna. ALTA ma w swoim portfolio Spółkę-właściciela 
nieruchomości w Siewierzu o łącznej powierzchni ok. 120 ha i działa jako inwestor pierwszej zrównoważonej 
dzielnicy w Polsce - Siewierz Jeziorna 

Działki w Siewierzu są stopniowo wydzielane i wraz z pełną dokumentacją oraz infrastrukturą oferowane do 
sprzedaży deweloperom. Obecnie na terenie Siewierza Jeziornej funkcjonuje 5 deweloperów, którzy kupują 
gotowe do zabudowy działki wraz ze ściśle określoną koncepcją zabudowy, na których powstają budynki 
wielolokalowe (kamienice) lub jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej. W 
perspektywie wieloletniej projekt będzie stopniowo rozwijany i docelowo zamieszka w nim ok. 10 000 
mieszkańców, a w strefie handlu i usług, zostanie zagospodarowanych 25 ha.  

W portfelu inwestycyjnym Spółki znajdują się także podmioty zależne, związane głównie z branżą nieruchomości 
komercyjnych (biura, przestrzenie handlowo-usługowe i logistyczne). Akcje Spółki ALTA notowane są na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 1999 r. (dawniej TUP). 

 
 
 
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 
 

Maciej Szczepaniak 
NBS Communications 
+48 514 985 845 
mszczepaniak@nbs.com.pl 

ALTA S.A. (adres do korespondencji) 
ul. Traktowa 6, 
05-800 Pruszków 
tel: +48 22 250 88 40 
info@altasa.pl  
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