PRESIDENT’S LETTER

OD PREZESA

Dear Colleague,

Szanowni Państwo,

The first of it’s kind in Poland, Siewierz Jeziorna is
a new district being built from a master plan that was
designed during a ten day charrette in 2007.
I invite you to consider Jeziorna as your business’
location. There are many reasons why Jeziorna is one of
the top business locations. Situated on State Road nr 1,
next to main junctions with Highway A1 and A4, 15 min
from the Katowice airport. Jeziorna with it’s 25 ha in the
masterplan designed only for business and industry, has
all the infrastructure that you may need. The Silesia region
is the most populated in Poland, the most of the industry
is located here. The region has also one of the highest
income per capita, and here are all the know how and
human resources, as there are situated most of the
academies.
The whole district with it’s residencial and
recreation areas, Siewierz Jeziorna is the best example
of sustainableurbanism in Poland - a design movement
which cherishes walkable comunities, a broad mix of
housing and plenty of jobs on offer. The place already
atracts people to live here so over the next 20years,
which will be fabulous place to live for the 10,000 citiziens.

Mam przyjemność przedstawić Państwu wyjątkową lokalizację dla biznesu w ramach projektu Siewierz Jeziorna. Siewierz Jeziorna to pierwszy w tej części
Europy projekt budowy zrównoważonej dzielnicy. Plan
regulacyjny zabudowy powstał podczas dziesięciodniowych warsztatów urbanistycznych „Charette” w 2007 roku.
Siewierz Jeziorna to przykład zrównoważonej urbanistyki, która postuluje tworzenie przyjaznych użytkownikom
przestrzeni miejskich spełniających jednocześnie różne
funkcje: mieszkalne, biznesowe, rekreacyjne.
Oprócz funkcji mieszkalnej i rekreacyjnej przewidziano także funkcje biznesowe. W tym celu w MPZP
zaplanowano 25ha przeznaczone dla przemysłu, handlu
i usług. Jeziorna to wyjątkowa lokalizacja w województwie
śląskim, bezpośrednio przy drodze DK1 oraz w pobliżu
autostrad A4 i A1, oraz 15 min od lotniska Katowice Pyrzowice.
Jest to najgęściej zaludniony region Polski,
z jednych z najwyższych dochodów per capita, tu też
znajduje się najwięcej przemysłu. Województwo śląskie
to zaplecze kapitału ludzkiego oraz know how, gdyż tu
znajduje się bardzo wiele Wyższych uczelni.
Pierwsi mieszkańcy zamieszkali w Jeziornej
w 2015, a w ciągu 20 lat planujemy zbudować nowoczesną
dzielnicę na granicy aglomeracji katowickiej, a zarazem wygodną przestrzeń do życia dla 10 000 mieszkańców, którzy
będą stanowili zaplecze zasobów ludzkich dla powstającego
biznesu.
Zapraszam do poznania bliżej Jeziornej jako niezwykłej lokalizacji dla biznesu.

Your business is welcome here.
Regards,
Robert Jacek Moritz
President, Alta S.A.

Z poważaniem,
Robert Jacek Moritz
Prezes Alta SA
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ABOUT SIEWIERZ JEZIORNA

A CITY FOR 10,000
Designed by a deverse
group of professionals, and based
on the principles of new urbanism,
Siewierz Jeziorna offers homes,
apartments and commercial
space to create a unique way of
life.

DZIELNICA LICZĄCA 10 000
MIESZKAŃCÓW
Zaprojektowana w myśl
zrównoważonej urbanistyki przez
najlepszych specjalistów
związanych z pracownią MAU
Mycielski Architecture &
Urbanism. Siewierz Jeziorna
tworzy wyjątkową przestrzeń do
życia. Oferuje domy, mieszkania
oraz powierzchnie komercyjne.

POCKET PARKS
Siewierz Jeziorna was
designed so that residents are
close to green spaces. It’s easy
to connect to nature, as green
space is never more than a five
minute walk from homes and
places of business.

ZIELONE SKWERY
Siewierz Jeziorna oferuje
bliskość terenów zielonych.
W odległości zaledwie kilku
kroków będzie można poczytać,
odpocząć na ławce lub pobawić
się z dziećmi na jednym z wielu
zielonych skwerów. Wewnątrz
dzielnicy powstanie duży park,
wyposażony w wiele urządzeń
rekreacyjnych ze ścieżkami biegowymi i miejscem do wypoczynku.

MASTER PLAN

GREEN SPACE
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LIVE, WORK, PLAY

KNOW YOUR NEIGHBOR
Modern living is somtimes lonely living, but Siewierz
Jeziorna is designed with the
people in the center and the automobiles hidden from view. This
makes it easier to get to know
your neighbors.

POZNAJ SĄSIADA
Siewierz Jeziorna to projekt, gdzie człowiek jest
w centrum uwagi. Wspólne przestrzenie w każdym punkcie
dzielnicy sprawiają, że łatwiej jest
spotkać i poznać swoich sąsiadów.

WALKING COMMUNITY

GET FIT, STAY ACTIVE
Siewierz Jeziorna will
have a sailing marina and waterfront park. Whether on the
weekends or in the evening, the
waterfront has been preserved as
a public asset to allow recreation
opportunities year-round.

BĄDŹ AKTYWNY
PRZEZ CAŁY ROK
Spacer, bieg, rower
oraz przystań z wypożyczalnią
żaglówek i kajaków – dla
najbardziej wymagających mieszkańców dzielnicy. Zimą, teren
wzdłuż jeziora będzie idealnym
miejscem wypoczynku dla fanów
narciarstwa biegowego.
PROJECT UNDERWAY
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COME, VISIT US!

A place with the view

First units ready

Down new roads

Main feature in place
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“Siewierz Jeziorna is well
connected to major
transportation corridors
and bussiness hubs”
-Robert Moritz
president, alta s.a.

By the tower

First trees blooming

First houses built

You are welcome here
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CLEANTECH BUSINESS PARK

BUSINESS HAS A HOME HERE

OPEN AN OFFICE
Cleantech business park
will open for commercial
occupancy. An attractive
investment location, over 20ha
of spacce for an offices or
a factories, for those who invest
in sustainability and low carbon
growth.

PARK PRZEMYSŁOWY
CLEANTECH
W dzielnicy Siewierz
Jeziorna, z dostępem do drogi
krajowej DK1, ponad 20ha
przeznaczone na działalność
komercyjną. Park przemysłowy
Cleantech to atrakcyjna lokalizacja dlafirm budujących fabryki
czy biurowce, dla których ważny
jest zrównoważony rozwój
i gospodarka niskowęglowa.

FIND AN EMPLOYEE
Siewierz Jeziorna
will be attractive to a range of
well educated workers:
engineers, bankers, scientists,
managers - the close proximity
of housing provides a good
source of employees for years to
come.

DOSTĘPNOŚĆ
PRACOWNIKÓW
Wśród mieszkańców
dzielnicy Siewierz Jeziorna
znajdzie się wykwalifikowana
kadra: inżynierowie, bankierzy, pracownicy naukowi czy
menedżerowie – bezpośrednie
sąsiedztwo wygodnej dzielnicy
mieszkaniowej będzie
gwarantować dostępność
pracowników przez lata.
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ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

SUSTAINABILITY
As an example, water
will be managed differently than
a conventional development.
Porous pavement types and
natural drainage swales reduce
runoff, reduce erosion and create
habitat for birds.

OCZYSZCZAMY WODĘ
Woda staje się zasobem
deficytowym, dlatego każdy
projektowany dom będzie
wyposażony w zbiornik do
odzysku deszczówki z dachów,
a woda opadowa z dachów
kamienic znajdzie miejsce
w oczkach wodnych i będzie
służyć m.in. do podlewania
trawników.

CLEAN TECHNOLOGY
Siewierz Jeziorna will
be a showcase for Poland
appropriate technologies, such
as rainwater capture and solar
photovoltaic, which will allow
the development to reduce
its carbon footprint by
reducing carbon emissions.

CZYSTA TECHNOLOGIA
Zrównoważona dzielnica Siewierz Jeziorna będzie
wizytówką nowoczesnych,
odpowiedzialnych technologii
w Polsce, takich jak porowate
przepuszczalne nawierzchnie
czy instalacje fotowoltaiczne
oraz inne, które zmniejszą „ślad
węglowy” wszystkich osób
mieszkających oraz pracujących
w dzielnicy, poprzez redukcję
emisji.

EVERY ROAD LEADS TO A TREE
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MASTER PLAN

PHASE I

Business Park
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PHASE I

TYPICAL ELEVATIONS IN PHASE I

TYPICAL ELEVATIONS IN PHASE I
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INPSIRED BY THE BEST

NEW BROAD STREET
New Broad Street is an
architectural planning
consultancy whose input
resulted in the first commercial
plan for Siewierz Jeziorna.
Their extensive commercial
experience was fused into the
project plan.

NEW BROAD STREET
New Broad Street to
firma konsultingowa zajmująca
się planowaniem architektonicznym, która pomogła opracować
pierwszą koncepcję komercjalizacji Siewierz Jeziorna, obecnie
uwzględnioną w planie projektu.
URBAN PLANNER LÉON KRIER VISITED THE PROJECT

DZP EUROPE
DZP Europe was
instrumental in designing
Siewierz Jeziorna’s Architectural
Code. Founded by Andres Duany
and Elizabeth Plater-Zyberk
in Florida, DPZ Europe,
represented by Duane Philips
has a role of Town Architect,
who preserves the Code in
whole town.

DZP EUROPE
Firma DZP Europe
odpowiedzialna jest za wstępne
zaprojektowanie kodu architektonicznego dla Siewierza
Jeziornej. Firma została założona na Florydzie przez Andresa
Duany i Elizabeth Plater-Zyberk,
obecnie w osobie Duuan’a
Philipsa pełni rolę Architekta
Nadzorującego.
NEW BROAD STREET CONSULTED ON THE PROJECT
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Mycielski Architecture & Urbanism
STAKEHOLDER INPUT

AT LEFT, ARCHITECT MACIEJ MYCIELSKI

2007 “CHARETTE”

LOCAL GOVERNMENT HAVE GIVEN FULL SUPPORT

MAIN ARCHITECT
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FAQs

“Siewierz Jeziorna is a new
district, the best example of
new urbanism in Poland.”
-Robert Moritz
president, alta s.a.

WHAT’S NEW URBANISM?
A design philosophy that
puts people not automobiles in
the center. The neighborhood
is designed to be walkable and
there’s a broad offering of housing
types, so people of all ages find a
place for themselves.

WHO IS THE
MASTER URBANIST?
Siewierz Jeziorna was
designed under leadership of
architect Maciej Mycielski, of MAU
studio, in cooperation with a team
of professionals who gave their
input during seven long years.

CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONA
URBANISTYKA?
To metoda projektowania
miast i dzielnic, która stawia potrzeby mieszkańców na
pierwszym miejscu. To projektowanie przestrzeni łączących
różne funkcje: mieszkalne, rekreacyjne oraz biznesowe
z poszanowaniem środowiska naturalnego. Otoczenie ma sprzyjać
mieszkańcom w każdym wieku.

KTO JEST GŁÓWNYM
URBANISTĄ?
Siewierz Jeziorna zaprojektowano pod kierownictwem
Macieja Mycielskiego, z pracowni Mycielski Architecture & Urbanism, we współpracy
z zespołem profesjonalistów, min.
z amerykańskiej pracowni Duany
Plater-Zyberk.

WHO IS THE
LAND DEVELOPER?
Alta SA, a Warsaw stock
listed developer, with a large
market capitalization and a broad
portfolio of past projects. The
company is focused soley on this
project and serves as the main
developer.

KTO JEST INWESTOREM?
Alta S.A. - spółka inwestycyjna notowana na warszawskiej
giełdzie papierów wartościowych
z wieloletnim doświadczeniem
i dużym potencjałem. Spółka
obecnie skupia swoją uwagę na
projekcie Siewierz jeziorna i pełni
rolę głównego inwestora

17

GET TO KNOW THE TEAM
President

Urbanist

Architect

Supervisor

Robert Moritz

Maciej Mycielski

Duane Philips

Bartosz Pocenty

Business Park

Marketing

Sales

Sales

Marcin Karpiński

Julia Blanc

Daria Konicka

Barbara Wyka
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COME, VISIT US

CONTACT US TODAY
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
M: (+48) 536 000 536
T: (+48) 22 250 88 40
E: biuro@siewierzjeziorna.pl
THERE’S A PLACE FOR YOU
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ALTA S.A.
UL.BONIFRATERSKA 17
00-203 WARSAW
POLAND
T:+48 22 250 88 40
KRS: 0000149976

