R EW I TAL I ZA CJA OB SZARÓW ZURBANIZOWANYCH

Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego i Konferencja Naukowa
Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych – Wałcz 2018
• 2016 rok – Rewitalizacja i zagospodarowanie budowli fortyfikacyjnych,
• 2017 rok – Powodzie w miastach powodowane wodami
opadowymi.
Wybierając temat wiodący, organizatorzy zawsze mieli na uwadze aktualne problemy wymagające zwrócenia szczególnej
uwagi. W 2018 roku wybrano temat „Rewitalizacja obiektów
inżynierskich, oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury kanalizacyjnej miast”.
Jest to w pewnym sensie kontynuacja i rozszerzenie tematyki konferencji z 2017 roku. Istniejąca kanalizacja sanitarna czy
deszczowa wykonana przed laty aktualnie nie spełnia oczekiwań i wymagań. Związane jest to ze zmianą parametrów, na
które była projektowana (znaczne „zabetonowanie” powierzchni
spływów, mniejsza retencja gruntowa, wzrost liczby mieszkańców, dekapitalizacja materiałów itp.). Problemy te znajdą swoje
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w projektowaniu budynków” oraz wykorzystywania w praktyce inżynierskiej technologii BIM. Głównym celem tegorocznych warsztatów będzie zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego
w zakresie budownictwa mieszkaniowego, a w szczególności udział w dyskusji nad programem „Reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego”.
7 września 2018 r. odbędzie się już po raz szesnasty konferencja: „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych. Rewitalizacja obiektów inżynierskich, oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury kanalizacyjnej w miastach”.
Corocznie pod ogólnym hasłem konferencji podawany jest
także temat wiodący i tak w ostatnich latach były to:
• 2013 rok – Rewitalizacja budownictwa wodnego,
• 2014 rok – Budownictwo drogowe,
• 2015 rok – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów infrastruktury miejskiej,

odbicie w referatach zgłoszonych na konferencję. Oprócz referatów dotyczących tematu wiodącego na konferencji zaprezentowane zostaną referaty mieszczące się w szeroko pojętej
tematyce rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.
Podczas obrad konferencji przewidziano cztery sesje:
• Sesja I – Rewitalizacja sieci kanalizacyjnych (9 referatów),
• Sesja II – Zagadnienia dotyczące obiektów inżynierskich
(7 referatów),
• Sesja III – Problemy architektoniczne występujące przy rewitalizacji i zagospodarowaniu obszarów zabudowanych
(10 referatów),
• Sesja IV – Problemy techniczne występujące w budownictwie (8 referatów).
Referaty zgłoszone na konferencję po uzyskaniu akceptacji
Komitetu Naukowego oraz po uzyskaniu pozytywnych recenzji
przekazano do opublikowania w „Przeglądzie Budowlanym”,
który objął patronat medialny nad konferencją w 2018 roku.
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A R T Y K U ŁY P R OBLE M OWE

Od 6 do 8 września 2018 roku odbędą się w Wałczu w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich XX Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego organizowane od 1999 roku przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w
Poznaniu. Tradycją Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego jest
wymiana poglądów i doświadczeń praktyków i naukowców
na temat oceny organizacyjno-technicznych uwarunkowań
zagospodarowania terenów zurbanizowanych. Od V warsztatów organizowana jest również Konferencja Naukowa „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”.
Pomysłodawcą organizowania warsztatów, a w późniejszym czasie również konferencji był mgr inż. Zbigniew Augustyniak, który
działa przy ich organizacji nieprzerwanie od dwudziestu lat.
6 września 2018 r. w ramach XX Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego zostaną omówione problemy dotyczące „Ustaw
mieszkaniowych i warunków technicznych obowiązujących
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