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Od jaskiniowca  
do dewelopera

Najważniejszymi potrzebami człowieka są je-
dzenie, picie, ogrzewanie, odpoczynek i schro-
nienie. Poczucie bezpieczeństwa daje nie-
wątpliwie schronienie w domu. Budownictwo 
mieszkalne zmienia się od początków ludzkiej 
działalności budowlanej, którą niewątpliwie 
rozpoczęła adaptacji jaskiń na dom właśnie.

Człowiek zmienia otaczającą architekturę 
od czasów prahistorycznych. Przez okresy starożytności, średniowie-
cza, okres nowożytny, wiek XIX, XX, aż do teraz trwają zmiany spowodo-
wane potrzebami estetycznymi i rozwojem techniki. Oczywiście zmiany 
te potęgowały czynniki demograficzne, klimatyczne, ekonomiczne i so-
cjologiczne, a także wojny i religia. Nie można w tym miejscu zapomnieć 
o dostępności materiałów budowlanych. Najpierwsze zostały zamiesz-
kane jaskinie, potem szałasy i ziemianki. Z jednoizbowych nasi prapra-
dziadowie przeprowadzali się do domów wieloizbowych.

Pierwsze domy budowano z konarów i gałęzi drzew liściastych oblepia-
nych mułem i gliną, a także wspieranych dużą ilością kamienia. Starożytni 
rozpoczęli budowę domów z cegieł. Domy pierwotnie parterowe posia-
dały dziedziniec wewnętrzny. Działki, na których je wznoszono uzbrajane 
były w media i tak na rynku pojawiły się pierwsze apartamenty. W średnio-
wieczu rozpoczęto budowę zamków, grodów i chat drewnianych. Powsta-
wały wsie, pałace, dworki i założenia urbanistyczne dla dalszej zabudowy.

Pierwsze budynki wielorodzinne na bazie drewna powstawały w mia-
stach. Z upływem czasu ściany łatwopalnych domów zastępowano mu-
rem ceglanym. Gotyk przyniósł kamienice szczytowe, renesans szerokie 
fasady, barok rezydencje i kamienice-pałace. Typowe domy jednorodzin-
ne rozpoczęto budować w Anglii, tak jak i pierwsze kamienice czynszo-
we. Dzisiejsze budownictwo, zgodne z trendem i zaleceniami UE, nale-
żałoby dzielić na konwencjonalne, energooszczędne i pasywne oraz plus 
energetyczne.

Co się za tym kryje postaramy się wyjaśnić w numerze
Rafał Gorączniak
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Tradycyjny, energooszczędny, pasywny  
i plus energetyczny – dom współczesny

Dzisiejsze budownictwo mieszkaniowe oferuje wybór kilku wariantów jeśli chodzi o zapotrzebowanie budynku na energię. 
Współczesne technologie jak i wiedza pozwalają stosownie do wymagań inwestora dobrać odpowiedni wariant, dzięki czemu 
w cyklu życia budynku eksploatacja może być znacznie tańsza. 

Na pierwszy rzut oka dom pasywny, czy niskoenergetyczny nie 
różni się niczym od tradycyjnego. To co je rozróżnia znajduje się 
wewnątrz – w strukturach budynku oraz zasadach projektowa-
nia. Dlatego żeby rozpocząć przegląd budynków pod względem 
zapotrzebowania na energię, krótka charakterystyka poszcze-
gólnych typów oraz uporządkowanie pojęć.

Terminologia

Przede wszystkim podstawowym kryterium przy klasyfikacji bu-
dynków wyżej wymienionych jest zapotrzebowanie na energię 
użytkową do ogrzewania i wentylacji, a jego wartość wyrażona 
jest w kilowatogodzinach na metr kwadratowy na rok (kWh/m2/
rok). Na podstawie tego właśnie współczynnika dokonujemy kla-
syfikacji budynków i tak;

 ▶  budynek tradycyjny – to taki, którego współczynnik zapotrze-
bowania na energię wynosi więcej niż 40 kWh/m2/rok [bud. 
tradycyjny > 40 kwh/(m2/rok)]

 ▶  budynek niskoenergetyczny (energooszczędny) to budynek 
którego zapotrzebowanie na energię jest mniejsze lub rów-
ne 40, ale większe niż 15 kWh/m2/rok  [40 ≥ bud. niskoener-
getyczny >15 kwh/(m2/rok)], 

 ▶  budynek pasywny to budynek o współczynniku zapotrzebo-
wania na energię mniejszym lub równym 15 kWh/m2/rok [bud. 
pasywny ≤15 kwh/(m2/rok)], 

Dla porządku koniecznym będzie wspomnieć o takich pojęciach 
jak budynek zero energetyczny (budynek o niemal zerowym zu-
życiu energii) oraz budynek plus energetyczny. Pojęcie budynku 
o niemal zerowym zużyciu energii sformułowane zostało w dy-
rektywie unijnej z 2010 r. Określa ono, że budynek taki ma „bar-
dzo wysoką charakterystykę energetyczną”, a potrzebna energia 
powinna w bardzo dużym stopniu pochodzić ze źródeł odnawial-
nych (OZE). Dodatkowo zalecane jest, aby energia była produko-
wana „na miejscu” lub w pobliżu budynku. 

Jednak definicja tam powstała jest bardzo ogólna (ponadto 
pozostawiono państwom członkowskim – co jest zresztą sen-
sownym rozwiązaniem ze względu na różnorodny klimat krajów 
UE – formułowanie własnych definicji, uwzględniając warunki lo-
kalne)*. W Polsce definicje te są przygotowywane. Kolejnym po-
jęciem, z którym można się zetknąć w kontekście budownictwa 
energooszczędnego, jest pojęcie budynku plus energetyczne-
go. Jak łatwo się domyśleć jest to budynek produkujący więcej 
energii niż sam zużywa. 

Warto powiedzieć przy omawianiu istotnych pojęć o wspo-
mnianych już Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), ściśle zwią-
zanych z budownictwem energooszczędnym. Mówiąc najprościej 
są to takie źródła, których wykorzystanie nie wiąże się z ich dłu-
*   Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakte-

rystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona), źródło: http://eur–lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:pl:PDF

gotrwałym niedoborem, ponieważ zasoby są niewyczerpalne lub 
odnawiają się w krótkim czasie. Do takich źródeł należą: energia 
słoneczna, energia uzyskiwana z wiatru, czy stała dodatnia tem-
peratura gleby. 

Słowo historii

Koncepcję budynku pasywnego opracował dr Wolfgang Feist. 
Pierwszy dom na podstawie opracowanych założeń powstał w 1990 
roku w Darmstadt w Niemczech. Pierwszym pasywnym domem 
w Polsce (certyfikowanym przez niemiecki Instytut Domów Pa-
sywnych w Darmstadt) był budynek jednorodzinny w Smolcu koło 
Wrocławia. Niemiecki pierwowzór okazał się przedsięwzięciem 
bardzo kosztownym, co spowodowało zastój we wznoszeniu tego 
typu obiektów. Po ośmiu latach, przy wsparciu Unii Europejskiej 
powrócono jednak do ponownych realizacji w międzynarodo-
wym projekcie CEPHEUS. Od tej chwili w krajach Europy (głównie 
Niemcy, Austria, Szwajcaria, Szwecja, Francja) przybywa budyn-
ków wznoszonych w standardzie pasywnym. 

Co to tak naprawdę jest dom pasywny  
i niskoenergetyczny?

Powyższy rys historyczny dotyczy wypracowanej i rozwijanej idei 
domu pasywnego, jednak koncepcja budynku energooszczędnego 
jest dużo starsza. Historyczne przykłady ruralistyki (planowanie 
i rozwój wiejskich form osadniczych) pokazują, że budowniczowie 
kilkaset lat temu wypracowywali (bez wsparcia rozwiniętej jak 
dziś technologii) metody na ochronę przed wiatrem, zimnem, czy 
też nadmiernym słońcem. Sam będąc uczestnikiem prezentacji 
przedstawianej przez hiszpańskiego architekta – dotyczącej hi-
storii kształtowania się architektury (zrównoważonej) w różnych 
rejonach tego kraju – byłem zaskoczony jaki poziom świadomo-
ści mieli budowniczowie tych domów, oraz że większość ogól-
nych idei pozostała niezmienna do dziś.

– Co jednak ma to wspólnego z budownictwem energoosz-
czędnym? – ktoś zapyta. Otóż ma – i to bardzo wiele. Cofnijmy 
się nieco w czasie. 

Góralska chata w Alpach austriackich posadowiona tysiąc me-
trów nad poziomem morza. Narażona jest na srogie zimy i szale-
jący wiatr – potęgujący uczucie zimna. Mieszkańcy do ogrzania 
chaty stosują dostępne powszechnie drewno. Jednak chata po-
stawiona na szczycie góry czy pagórka, narażona na ciągłe dzia-
łanie wiatru, w dodatku niezbyt szczelna (pełna szpar, przez któ-
re wdziera się wiatr) byłaby niezwykle trudna do ogrzania – każda 
ilość wyprodukowanego przez piec ciepła zostanie pochłonięta 
przez zewsząd wdzierające się zimno. Dlatego mądrzy górale sta-
wiali swe chałupy na zboczach, „przytulając” budynek jedną ścianą 
do zbocza, co chroniło przed wiatrem i dawało stabilną tempera-

turę (grunt poniżej poziomu przemarzania ma stałą temperatu-
rę). Dodatkowo – ewentualną kolejną ścianę narażoną na działa-
nie wiatru – okładano drewnem opałowym, sztaplując je pod sam 
okap. W ten sposób sezonowo „chłodniejszą ścianę” pogrubiano 
o kilkadziesiąt centymetrów, co zwiększało jej izolacyjność ciepl-
ną. I dzięki temu przy mniejszej ilości spalanego drewna uzyskiwa-
no komfortowy (jak na tamte warunki) klimat wnętrza. Być może 
trudno w to uwierzyć, ale trzymanie zwierząt hodowlanych (kozy, 
krowy czy owce) w jednym budynku sąsiadujące z izbą mieszkalną, 
powodowało dodatkowe „ogrzewanie” budynku, ponieważ żywe 
stworzenia emitują ciepło w sposób naturalny. 

Ten historyczny przykład oddaje istotę budownictwa energo-
oszczędnego: a mianowicie żeby minimalizować straty ciepła, 
wykorzystywać warunki lokalne i dostosowywać do nich rozwią-
zania. Powróćmy na chwilę jeszcze do przykładu wspomnianej ar-
chitektury hiszpańskiej – w tych rejonach, gdzie problemem jest 
nie ogrzewanie, a schładzanie. Bez elektryczności i klimatyzacji 
wypracowano tam typy rozwiązań umożliwiających zniesienie 
upału przez stosowanie podcieni, czy układu budynku, w które-
go centralnej części korytarz służył jako dysza przyspieszająca 
pęd powietrza i „wyciągająca” gorące powietrze z pomieszczeń. 
Przekładając te przykłady na teraźniejszość – mamy podobne 
problemy; w krajach chłodniejszych zużywamy mnóstwo ener-
gii na ogrzewanie w sezonie jesienno–zimowym, w cieplejszych 
krajach południowych energia pochłaniana jest przez inne urzą-
dzenia komfortu służące do schładzania powietrza.

Przykład umiarkowanego kraju jak Polska jest na tyle okrutny, 
że musimy grzać zimą i chłodzić się latem. W związku z tym, aby 
zbudować dom energooszczędny, trzeba spowodować żeby – po-
sługując się przykładem alpejskim – spalić jak najmniej drewna. 
Osiągniemy to poprzez zminimalizowanie strat ciepła w budyn-
ku, a to z kolei przez właściwe zaprojektowanie go. Dobór odpo-
wiednich materiałów, ich grubości i parametrów, zastosowanie 
wysokosprawnych urządzeń grzewczych – to trzeba brać pod 
uwagę projektując budynek energooszczędny. Niezwykle waż-
ny jest też etap wykonawczy. Źle wykonana izolacja – choćby 
najlepszych parametrów – nie zapewni nam wyliczonej ochrony 
przed zimnem, tym samym zapotrzebowanie na energię będzie 
wyższe niż zakładane. Jednak nie tylko te elementy są ważne – 
dostosowanie i wykorzystanie warunków lokalnych ma też duży 
wpływ na uzyskanie jak najlepszych parametrów; orientacja bu-
dynku względem stron świata, buforowanie od strony zimnej po-

mieszczeniami pomocniczymi, dogrzewanie przez przeszklenia 
od strony południowej – to rozwiązania, które pasywnie działa-
ją na rzecz ograniczenia zużycia energii. 

Skoro już zostało wypowiedziane to słowo – scharakteryzujmy 
budynek pasywny. W porównaniu do energooszczędnego, budy-
nek pasywny nie potrzebuje konwencjonalnych metod ogrzewa-
nia (piec, kocioł itd.). Z reguły – choć w warunkach krajowych jest 
to trudne do uzyskania – do ogrzewania takiego budynku stosuje 
się podgrzewane powietrze rozprowadzane przez system wen-
tylacji nawiewno–wywiewnej z rekuperatorem (czyli odzyskiem 
ciepła ze zużytego powietrza). Obliczając zapotrzebowanie na 
energię budynku, jako zyski cieplne uwzględnia się urządzenia 
elektryczne (lodówka, telewizor) oraz użytkowników, którzy rów-
nież (jak wspomniano przy zwierzętach hodowlanych) emitują 
ciepło. Projektując taki budynek wykorzystuje się maksymalnie 
energię słoneczną, ogrzewającą – przez eksponowane na słońce 
przeszklenia – powierzchnie akumulacyjne, które potem powoli 
oddają ciepło. W budynku pasywnym niezwykle istotne jest pra-
widłowe wykonanie; tutaj oprócz izolacji termicznej o jak najniż-
szym współczynniku przenikania, istotna jest izolacja powietrzna. 
Budynek musi być szczelny – inaczej nie uzyskamy parametrów 
jak dla obiektu pasywnego. 

Do komfortowego życia potrzebujemy – oprócz ciepła – rów-
nież ciepłej wody użytkowej. W domach pasywnych – nie posia-
dających „tradycyjnych” urządzeń do ogrzewania i podgrzewania 
wody – stosuje się urządzenia wykorzystujące źródła odnawial-
ne, takie jak pompy ciepła (gruntowe, powietrzne) czy kolektory 
słoneczne. Urządzenia takie jak pompy ciepła uzyskują z jedne-
go kilowata energii pobranej do kilku kilowatów energii wypro-
dukowanej – stąd ich niezwykła energooszczędność. Przy bardzo 
dobrze zaizolowanym domu – bez strat cieplnych (czyli bardzo 
małym zapotrzebowaniu na energię) – roczny koszt utrzymania 
jest niewielki. 

Omawiając urządzenia wspomagające budynki energoosz-
czędne dotarliśmy do budynków plus energetycznych. Budynek 
sam z siebie nie jest jeszcze w stanie produkować energii (przy-
najmniej na razie), natomiast zaprojektowanie go z uwzględnie-
niem szeregu urządzeń do produkcji energii może spowodować, 
że łączna jej suma przekroczy zapotrzebowanie budynku (przy 
założeniu, że sam ma bardzo niskie zapotrzebowanie). Produk-
cja energii elektrycznej ze słońca, przy pomocy paneli fotowol-
taicznych lub też z wiatru przez turbiny wiatrowe może spowo-
dować, że budynek stanie się samowystarczalny lub produkujący 
energię, którą można zmagazynować, albo odsprzedać do sieci. 

Rozwój technologii

Technologia w dziedzinie budownictwa energooszczędnego 
rozwija się nieustannie. Tradycyjne materiały izolacyjne (styro-
pian, wełna mineralna) zastępowane są materiałami o dużo lep-
szych parametrach: poliuretanem stosowanym w płytach lub 
natryskiwanym (PIR), czy wprost kosmicznej technologii aero-
żel (stosowany w skafandrach kosmonautów i poszyciu statków 
kosmicznych). Prawdopodobnie niewiele nas dzieli od szerokie-
go zastosowania grafenu (super pojemne baterie magazynujące 
energię czy wysokosprawne ogniwa fotowoltaiczne). Cały czas 
urządzenia już stosowane są badane i ulepszane – dla uzyskania 
jeszcze lepszych parametrów.

 Cała idea energooszczędności opiera się nie tylko na minima-
lizowaniu i oszczędzaniu, ale na wykorzystywaniu – na zasadzie 

Przykład jednorodzinnego domu pasywnego, projekt: arch. Kamil Wiśniewski, źró-
dło: projekty Domy Czystej Energii.
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zamkniętego (bezstratnego) obiegu energii. Kreatywni poszu-
kiwacze próbują uzyskać energię z ruchu ulicznego (niedawny 
przykład angielski). 

Po co to wszystko?

Tak postawione pytanie nie jest pozbawione sensu, dlatego że, 
aby zrozumieć i zastosować należy poznać podstawy. Czy to 
chwilowa moda? A może napędzanie koniunktury na urządze-
nia i materiały ometkowane jako „energooszczędne”? Chyba że 
chodzi o losy Ziemi?

Na pewno wszystkiego po trochu, bo rynek wyczuwa okazje 
i wobec nadchodzących zmian pojawiać się będą oferty bazują-
ce na sloganie energooszczędności. Jednak patrząc na przyczy-
ny działań zmierzających do powszechnego budowania obiektów 
niskoenergetycznych dobrze jest porównać kilka perspektyw.

Zwróćmy uwagę, że wspomniana dyrektywa dotyczy tylko Unii 
Europejskiej. Dlaczego tak się stało? Czy Europa jest bardziej za-
nieczyszczona od innych kontynentów? Raczej nie, natomiast 
jest uzależniona od zewnętrznych dostawców paliw (węgiel, 
ropa, gaz). Co powoduje niestabilność cen, oraz samych dostaw 
(paliwa te też się kiedyś skończą). Nikt chyba nie wierzy w to, że 
energia (przy dotychczasowym układzie) będzie tanieć. Dlatego 
obrany kierunek wydaje się być słuszny – stopniowo wprowadzo-
ny wymóg domów czystej energii zaowocuje w przyszłości lep-
szymi warunkami życia (mniej zanieczyszczeń, niższe koszty). 
Zatem z perspektywy obywatela Unii Europejskiej, ale też oby-
watela naszego kraju – obecnego lub przyszłego szczęśliwego 
posiadacza własnego domu – powinno nam zależeć na tym, żeby 
żyć w nim w bardzo komfortowych warunkach, za niewielką cenę. 
Przy czym jak możemy sami produkować sobie energię w obrę-
bie własnego domu lub nawet produkować ją dla innych – jest to 
dodatkowa satysfakcja. 

Należy jeszcze wspomnieć o jednym, bardzo ważnym słowie–
kluczu: optymalizacja. Dotyczy ono możliwości jakimi dysponuje-

my. Nie ma co ukrywać, że najnowsze technologie są drogie. I ow-
szem – możliwości są już prawie nieograniczone, ale nie każdego 
na nie stać. Więc energooszczędne jest przede wszystkim zop-
tymalizowanie założeń do warunków. Skoro nas nie stać, nie bu-
dujmy domu pasywnego za wszelką ceną. Nie montujmy drogiej, 
pasywnej stolarki w domu energooszczędnym. 

Kolejną sprawą jest jakość wykonania. Wykonawcy niestety 
nie zawsze spełniają nasze oczekiwania oraz standardy, które 
w przypadku budownictwa energooszczędnego są podstawo-
wym czynnikiem osiągnięcia celu. Bądźmy jednak dobrej myśli, 
że w ciągu najbliższych sześciu lat, po których wszystkie nowe 
budynki będą musiały być energooszczędne, również wykonaw-
cy dostosują się do unijnej dyrektywy i w standardzie będą bu-
dować zgodnie z jej wytycznymi. 

Nie należy się jednak zrażać. Pamiętajmy, że dom energoosz-
czędny – a pasywny w szczególności – bardzo obniża koszty utrzy-
mania. Więc zainwestowanie w taki standard, przez lata – a prze-
cież nie buduje się domu na kilka lat, tylko z reguły na całe życie 
– zaowocuje tanim i komfortowym życiem we własnym lokum. 

Nie bądźmy pasywni

Na koniec słów kilka o życiu energooszczędnym. Nie zapomi-
najmy, że już w tej chwili możemy mieszkać energooszczędnie – 
gdziekolwiek: w domu, w mieszkaniu. Gaśmy niepotrzebne świa-
tła, stosujmy oszczędne żarówki, energooszczędny sprzęt AGD, 
oszczędzajmy wodę. Takie małe kroczki przygotują nas do wej-
ścia w nową erę – erę uzyskiwania więcej mniejszym kosztem. 

Szymon Grzeszkowiak
absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki 
Poznańskiej oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania 
Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert 

ds. budownictwa niskoenergetycznego przy projekcie Energooszczędni. 
Współpracuje z Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy

Przykład energooszczędnego 
domu samowystarczalnego, 
mogącego funkcjonować 
bez przyłączenia do 
sieci elektrycznej. 
Projekt: arch. Anna Bać, 
źródło: projekty Domy 
Czystej Energii
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unia wprowadza termooszczędność
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające 
budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. 

Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwesto-
rów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wyko-
nawców do wymagań dyrektywy UE. Będzie stanowił impuls dla 
rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza 
korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczą-
cy efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólno-
polski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne 
o niskim zużyciu energii.

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom 
jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera 
(rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).

Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu 
bankowego zaciągniętego na budowę lub zakup domu, czy za-
kup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredyto-
we beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i po-
twierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego 
przez budynek.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego 
wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na ener-
gię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczane-
go zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej oraz od spełnienia innych warunków, 
w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygoto-
wania wody użytkowej. 

Korzyści dla lokatorów

Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w po-
staci:

 ▶ dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów 
inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlane-
go i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,

 ▶ niższych kosztów eksploatacji budynku,
 ▶ podniesienia wartości budynku.

Budżet programu wynosi 300 mln zł. Środki pozwolą na reali-
zację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budyn-
kach wielorodzinnych. Wdrożenie programu przewidziane jest 
na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych 
– do 31.12.2022 r.

W listopadzie 2013 roku Zarząd Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął kolejną aktualizację 
programu dopłat do kredytów na budowę domów energooszczęd-
nych. Zmiany mają na celu ułatwienie osiągnięcia wymaganego 
standardu oraz bardziej precyzyjne sformułowanie wymagań.

Zmiany polegają na:
 ▶ podniesieniu granicznej wartości liniowego współczynnika 

strat ciepła mostków cieplnych dla płyty balkonowej w bu-
dynkach NF40 jedno- i wielorodzinnych z 0,20 na 0,30 W/mK,

 ▶ doprecyzowaniu zakresu mostków cieplnych, które należy 
ująć w obliczeniach,

 ▶ zmianie wymagań dotyczących minimalnej klasy sprawno-
ści zastosowanych napędów elektrycznych w układzie wen-
tylacji - powołanie na rozporządzenia wykonawcze Komisji 
do dyrektywy 2009/125/WE wprowadzające w życie zasa-
dy ekoprojektu,

 ▶ zmianie wymagań dotyczących klas energetycznych napę-
dów elektrycznych w układzie ogrzewania i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej - powołano się na rozporządzenia 
wykonawcze Komisji do dyrektywy 2009/125/WE dotyczą-
ce ekoprojektu,

 ▶ zwiększeniu maksymalnej wartości współczynnika poboru 
mocy elektrycznej i współczynnika nakładu energii elektrycz-
nej w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych do war-
tości 0,40 dla standardu NF15 i 0,50 dla NF40,

 ▶ doprecyzowaniu definicji gruntowego wymiennika ciepła 
(GWC),

 ▶ korekcie błędnej nazwy normy technicznej PN-EN ISO 
10077-1:2007,

 ▶ korekcie do „Wytycznych dla osób wykonujących charaktery-
stykę energetyczną budynku” w zakresie obliczania współ-
czynnika zacienienia budynku,

 ▶ dostosowaniu list sprawdzających do ww. zmian oraz rozsze-
rzeniu oświadczenia weryfikatora, w celu zapewnienia pełnej 
przejrzystości procesu weryfikacji. Zmieniony program sto-
suje się do wniosków o dotacje złożonych od dnia 22.11.2013 r.

Unijne priorytety

Na ternie Unii Europejskiej budynki pochłaniają ponad 40 proc. 
łącznego zużycia energii elektrycznej. Konieczne jest więc ogra-
niczenie rosnącego z roku na rok popytu na energię i emisji ga-
zów cieplarnianych oraz wykorzystanie energii ze źródeł odna-
wialnych. Pomóc ma w tym również powstawanie nowoczesnych 
domów energooszczędnych, odpowiednio zaprojektowanych, 
w minimalnym stopniu oddziałujących na środowisko naturalne. 
Priorytetem dla Rady UE i Parlamentu Europejskiego jest realiza-
cja postanowień protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Naro-
dów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz zobowiązanie 
do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Zmniejszenie zu-
życia energii oraz wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł 
energii ma również zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa do-
staw energii, wspieranie rozwoju technicznego oraz tworzenie 
możliwości zatrudnienia oraz rozwoju regionalnego.

Obecnie na terenie całej Unii Europejskiej planuje się wprowa-
dzenie oszczędności zużycia energii o około 11 procent. Aby zreali-
zować ten cel dyrektywa wprowadza wymóg, aby do końca 2020 
roku wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym 
zużyciu energii, a po dniu 31 grudnia 2018 roku nowe budynki zaj-
mowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były 
budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

Realizacja ograniczenia wymagań emisyjnych dla wszystkich 
nowo powstających budynków, a także opracowanie polityki 
oraz założeń dla poszczególnych rodzajów budynków należy do 
państw członkowskich. Ich pracę w tym zakresie będzie obser-
wować i oceniać Komisja Europejska, która od 31 grudnia 2012 
roku – co trzy lata – będzie publikować sprawozdania z postę-
pów prac państw członkowskich w zwiększaniu liczby budynków 
o niemal zerowym zużyciu energii.

W celu optymalizacji zużycia energii dyrektywa wprowadza wy-
magania systemowe dla nowych, wymienianych i modernizowa-
nych systemów technicznych budynków, np. systemów ogrzewa-
nia, systemów klimatyzacji czy systemów ciepłej wody. Zadaniem 
każdego z państw członkowskich jest określenie wymagań doty-
czących ogólnej charakterystyki energetycznej tych systemów, 
odpowiedniej instalacji, właściwego zwymiarowania oraz regu-
lacji i kontroli systemów technicznych zainstalowanych w budyn-
kach już istniejących, a także w budynkach nowych.

Projekt domu energooszczędnego powinien uwzględniać sze-
reg czynników, które mają wpływ na jego jakość. Należy więc roz-
ważyć wszystkie techniczne, ekonomiczne i środowiskowe moż-
liwości realizacji takiej inwestycji.

Jak zbudować dom energooszczędny?

Na to pytanie odpowiada bardzo szczegółowo między innymi ,,Pod-
ręcznik dobrych praktyk”. Wydała: Krajowa Agencja Poszanowania 
Energii SA. Z treścią można zapoznać się na stronie NFOŚiGW. 

Celem tej pracy jest sporządzenie propozycji wytycznych i wy-
magań dotyczących zasad projektowania, wykonania i odbiorów 
robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków o ni-
skim zapotrzebowaniu na energię, na potrzeby funkcjonowania 
w NFOŚiGW programu dopłat do tego typu budownictwa w sek-
torze budynków mieszkalnych.

W pracy wykorzystano zdefiniowane na etapie opracowywa-
nia koncepcji programu priorytetowego definicje standardu 
energetycznego budynków NF15 i NF40, które oznaczają od-
powiednio wielkości zapotrzebowania budynków mieszkalnych 
jedno- i wielorodzinnych na energię użytkową wyłącznie do ce-
lów ogrzewania i wentylacji, wynoszące 15 i 40 kWh/(m kw.rok), 
obliczone zgodnie z zasadami określonymi w normie PN EN ISO 
13790: 2009 metodą miesięczną lub godzinową przy wykorzy-
staniu danych pogodowych opublikowanych przez Ministerstwo 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz przy wyko-
rzystaniu polskich norm. Każdy kto chce zbudować energoosz-
czędny dom musi zapoznać się z tym poradnikiem.

Banki wspomagające program

Na razie tylko siedem banków udziela kredytów z dopłatą na bu-
dowę domów energooszczędnych. Są to banki komercyjne. Odpo-
wiednie umowy z NFOŚiGW podpisały: Bank Polskiej Spółdziel-
czości SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank 
Zachodni WBK SA, Getin Noble Bank SA, Nordea Bank Polska 
SA oraz Deutsche Bank PBC SA.

- Wśród nich znalazły się banki, które mają doświadczenia za-
graniczne z Niemiec i Skandynawii - mówi Witold Maziarz, rzecz-
nik prasowy NFOŚiGW. - Przedstawiają ofertę, na której się znają 
i która wskazuje na to, że domy energooszczędne i domy pa-
sywne będą miały ciekawe dofinansowanie z dopłatą do kredy-

tu, które osoby fizyczne podejmą w bankach współpracujących 
z Narodowym Funduszem przy budowie domów energooszczęd-
nych i pasywnych.

Zgodnie z założeniami programu z dopłat mogą skorzystać 
osoby fizyczne budujące lub kupujące domy jednorodzinne bądź 
mieszkania w domach wielorodzinnych od deweloperów.

Standardowy budynek obecnie zużywa 105 kWh/mkw na rok. 
Dofinansowaniem objęte są budynki, które zapewniają zużycie 
energii na poziomie 15 kWh/mkw i 40 kWh/mkw. Rocznie. Im więk-
sza energooszczędność, tym większa dopłata.

Realizacja budynku zgodnie z tymi wytycznymi daje gwaran-
cję uzyskania bezzwrotnego dofinansowania Narodowego Fun-
duszu przy budowie domu w wysokości 50 tys. zł lub 30 tys. zł. 
A w przypadku zakupu mieszkania w budynku wielorodzinnym 
energooszczędnym albo pasywnym – odpowiednio 16 i 11 tys. 
zł. To są pieniądze, które uzyskuje się jednorazowo bezzwrotnie 
w terminie do 3 miesięcy od czasu zamknięcia budowy. To dofi-
nansowanie, które NFOŚiGW oferuje, pokrywa część kredytu. 
W związku z tym zainteresowany nie uzyskuje do ręki pieniędzy, 
ale umniejsza się mu kredyt bankowy, który podjął na rzecz bu-
dowy własnego domu.

Program termomodernizacyjny  
dla samorządów i nie tylko

Wystarczy zaledwie 10 proc. środków własnych by samorządy, 
szpitale oraz uczelnie mogły przeprowadzić nowoczesną ter-
momodernizację budynków publicznych. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
opracowując program finansowy wspierający termomoderniza-
cję w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS), proponuje fi-
nansowanie dotacyjne pochodzące z handlu emisjami CO2 oraz 
dodatkowe pożyczki preferencyjne, które łącznie stanowią pa-
kiet finansowy pokrywający 90 proc. wydatków kwalifikowanych. 

Dzięki takim inwestycjom burmistrzowie, starostowie, ZOZ-y 
czy straże o co najmniej 1/3 zwiększą oszczędności na rachun-
kach za ogrzewanie i prąd.

W budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowe-
go oraz stałego pobytu ludzi program pozwala na wymianę ko-
tła, systemów grzewczych, okien i drzwi oraz solidnie docieplić 
mury budynków. Przy okazji można również zainstalować nowo-
czesną wentylację, klimatyzację, systemy sterujące zużyciem 
energii, energooszczędne oświetlenie oraz zainstalować reku-
peratory, kolektory słoneczne lub pompy ciepła. Według danych 
szacunkowych takich obiektów w kraju mamy jeszcze ok. 3 tys.

Termomodernizacja to jeden z najefektywniejszych sposobów 
na ograniczanie emisji CO2, dlatego nasi sąsiedzi – Estonia, Ło-
twa czy Czechy – kraje uczestniczące w międzynarodowym han-
dlu jednostkami przyznanej emisji gazów cieplarnianych (tzw. 
AAUs), wybierają również termomodernizacje jako strategicz-
ne przedsięwzięcia finansowane w ramach GIS.

Kazimierz Brzezicki
prawnik i dziennikarz
redaktor naczelny portalu poPRAWNY.pl
kb@deweloperska.com
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Budownictwo energooszczędne to nasza przyszłość
Rozmowa z Günterem Schlagowskim, prezesem i twórcą Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego  

i Energii Odnawialnej jego imienia

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawial-
nej swego imienia założył Pan w Gdańsku przed 10 laty. Co Pa-
nem kierowało?

Kierowała mną potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa energe-
tycznego i komfortu cieplnego dla ludzi, żeby technologie, któ-
re rozwijamy od przeszło 50 lat, w pełni realizować i umożliwić 
tę realizację w Polsce. Chodziło też o to, żeby nie robić tych błę-
dów, które my także w Niemczech robiliśmy. Ważne było, żeby za-

gwarantować bezpieczeństwo energetyczne i komfort cieplny. 
Żeby żyć bez kłopotów energetycznych, gdyż pozostałe potrze-
by energetyczne można z energią odnawialną całkowicie pokryć 
regionalnie w każdym regionie świata. To było dla mnie najważ-
niejsze. To kierowało mną, aby tę wiedzę transferować.    

Pan jest twórcą PIBPiEO. A jakie siły gospodarcze za nim stoją?

 Nie stoją za nami żadne siły gospodarcze. Są to siły niezależ-
nych osób, które walczą o innowacje na tej ziemi, jesteśmy cał-
kowicie niezależni, żadna siła gospodarcza nie stoi za nami. My 
jesteśmy niezależnym instytutem jak pan Wolfgang Feist (PHI 
http://www.passiv.de/) jest niezależnym instytutem w Niemczech. 
My mamy tyle wiedzy, a siły gospodarcze walczą przeciw temu 
przede wszystkim, aby móc sprzedawać jeszcze więcej energii. 
My nie mamy żadnych sił gospodarczych za nami. Tylko my mamy 
tę niezbędną siłę tych małych ludzi – 2 procent w każdym kraju – 
którzy z idealizmu walczą o dobrobyt na tej ziemi.  

Urodził się Pan na terenie Wolnego Miasta Gdańska, ale wy-
kształcenie i większość aktywnego życia spędził Pan w Niem-
czech. Dlaczego Instytut Budownictwa Pasywnego założył 
Pan w Polsce?

Ja chciałem coś oddać dla Polski. A w Gdańsku się urodziłem, stu-
diowałem w Brunszwiku i w Akwizgranie i mieszkam w Bremie. 
Brema i Gdańsk mają pomiędzy sobą ścisłe powiązania kultural-
ne i gospodarze. Ja przez Bremę wróciłem do Gdańska. Tak było 
bardzo prosto. Ponad 30 lat nie rozmawiałem w ogóle po polsku. 
Maturę zrobiłem jeszcze w Polsce, gdyż do roku 1957 żyłem w Pol-
sce i od 1945 do 1957 uczyłem się języka polskiego. 

Instytut jest niezależną instytucją działającą na zasadach non–
profit. Jakie są jego cele? Proszę przybliżyć Czytelnikom kie-
runki działania instytutu.

Celem jest transfer wiedzy, którą możemy wykorzystać na róż-
nych szczeblach. Czy to jest w budownictwie, czy w innym sekto-
rze. Nie mogę patrzeć teraz w Polsce i prawie płaczę, gdyż prze-
pisy budowlane są tak niekorzystne dla społeczeństwa. Buduje 
się dzisiaj nowe budynki dla przyszłej termomodernizacji. Ja pró-
bowałem zmieniać te przepisy z chętnymi ludźmi. Jedyny mini-
ster, który był skłonny to zmienić, to był pan Andrzej Aumiller. Miał 
kompletnie przygotowane przepisy, to był ponad rok pracy. Było 
wszystko przygotowane żeby zmienić przepisy w Polsce i wpro-
wadzić standard dzisiejszy. Chodziło o to, aby wszyscy budowali 
tylko budynki pasywne, gdyż dzisiaj się opłaca bez żadnej dota-
cji budować budynki pasywne. Jeżeli się pieniądze zaoszczędzi 
przez mniejszą potrzebę energetyczną, te budynki się finansują, 
dodatkowe koszty budynku pasywnego też się pokrywa z tego.
Moim idealnym rozwiązaniem jest dobrobyt dla ludzi na tej ziemi 

zrobić. Nie tylko ochrona środowiska, tylko też ekonomiczne roz-
wiązanie dla komfortu cieplnego. My działamy dla ludzi, ja dzia-
łam nie tylko dla rodziny, ale też dla innych ludzi i dlatego trans-
fer wiedzy sprawia mi radość. 

My nie mamy żadnych tajemnic i dlatego budownictwo pa-
sywne nie zostało opatentowane, żeby z tego nie robić biznesu, 
tylko udostępnić tę wiedzę każdemu na tej ziemi. I dlatego tak 
działamy na całym świecie. Zapraszamy do Aachen na Między-
narodową Konferencję Budownictwa Pasywnego, gdzie można 
zwiedzić budynki pasywne. My dajemy tę wiedzę każdemu, tylko 
ludzie tego nie chcą. Lobby energetyczne są tak mocne, co wi-
dzę też w Polsce i zaskakuje mnie, że lobby to jest jeszcze moc-
niejsze niż w Niemczech.    

Jacy specjaliści są zatrudniani przez instytut?

My mamy wykształconych interdyscyplinarnie fachowców, to 
są architekci i inżynierowie, którzy zdobyli odpowiednią wiedzę 
w Niemczech i Polsce. Próbujemy zawsze dalsze osoby z Polski 
doskonalić i dlatego działają one też w Instytucie w Darmstadt 
(PHI). Wszyscy panowie prowadzący nasze szkolenia są szko-
leni w PHI. Pracowali tam ponad miesiąc, to są wykształceni lu-
dzie, którzy nie tylko potrafią certyfikować budynki, ale i trans-
ferować wiedzę. Oni mają zadanie tak jak dobrzy profesorowie 
na uniwersytecie, aby doskonalić wyszkolonych już inżynierów, 
architektów, także instalatorów i rzemieślników. Dlatego robi-
my takie programy, żeby tę wiedzę nie tylko teoretycznie, ale 
też praktycznie transferować. Mamy jeszcze mało budynków pa-
sywnych w Polsce, ale te, które są, zostały doskonale zbudowa-
ne i odpowiadają standardom zachodnim.   

Budownictwo pasywne, czy wręcz plus energetyczne to ko-
nieczność?

Jeżeli my patrzymy przyszłościowo, to z każdego budynku pa-
sywnego możliwe jest stworzenie budynku dodatnio energe-
tycznego z wykorzystaniem energii odnawialnej. To jest nasza 
przyszłość, która jest niezbędna. Te małe rozwiązania, które my 
dotychczas robimy, energia odnawialna, czyli słońce i wiatr za-
pewni nam energię powszechnie w przyszłości.

Energią przyszłości jest prąd, nie gaz, nie olej. Tak jak dzisiaj jeź-
dzimy pociągami elektrycznymi – i to jest normalne – tak w przy-
szłości będziemy jeździć samochodami elektrycznymi. Tak samo 
będziemy zaopatrywać każdy budynek w prąd. Będzie tam pom-
pa ciepła, termiczne kolektory na dachu oraz fotowoltaika, to bę-
dzie standardem w każdym regionie świata. Dodatkowo dosta-
niemy prąd z Sahary, gdzie realizowany jest warty 500 miliardów 
euro projekt wielkiej elektrowni, który ma być ukończony do 2050 
roku. Dodatkowo przemysł będzie zaopatrywany przez prąd pro-
dukowany w kolektorach parabolicznych oraz turbinach wiatro-
wych. Sprawność tych urządzeń wynosić będzie około 84 procent.

To jest przyszłość – nie węgiel, nie gaz, nie olej. Spalanie węgla 
przy dzisiejszej wiedzy jest moim zdaniem zbójnictwem, gdyż na-
leży go zostawić dla przyszłych pokoleń. Węgla nie przybędzie, 
a słońce i wiatr będą zawsze. Natomiast magazynowanie nad-
miaru wytwarzanej energii możliwe będzie dzięki technologiom 
opartym na wykorzystaniu wodoru. Są one dziś jeszcze mało po-
pularne, ale będą wykorzystywane powszechnie w przyszłości. 
Dzięki temu nadmiar energii wytwarzanej w lecie będzie można 

bezpiecznie magazynować i wykorzystywać, gdy nie ma słońca. 
Do tego potrzebujemy budynki pasywne i dodatnio energetycz-
ne, bo tylko one mogą w sposób ekonomiczny wykorzystać ten 
potencjał odnawialnych źródeł energii.     

Akademia Budownictwa Pasywnego przy PIBPiEO rozpoczęła 
w maju 2012 r. cykl szkoleń „Certyfikowany Europejski Projek-
tant Doradca Budownictwa Pasywnego”. Czy taka wiedza jest 
już w Polsce przydatna?

Ta wiedza jest wszędzie przydatna, a w Polsce przede wszyst-
kim, żeby nie robić tego, co się w tym kraju dzisiaj robi. Proszę 
sobie wyobrazić, że dziś mielibyśmy te same komputery co 10 lat 
temu. Dlaczego kupujemy w Polsce nowoczesne komputery, dla-
czego używamy internet, a nie faks. My musimy podobnie wyko-
rzystywać wszystkie inne nowe rozwiązania, takie jak budownic-
two pasywne. Faktem jest że budownictwo pasywne nie rozwija 
się tak prężenie jak można by tego oczekiwać od 1991 roku, ale 
wynika to z tego, że lobby energetyczne jest hamulcem rozwo-
ju. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce buduje się nowe budyn-
ki z potrzebą energetyczną 120 kWh/mkw./rok zamiast 15 kWh/
mkw./rok. Dzieje się tak, gdyż nie ma wiedzy, żeby budować tak, 
jak stan techniki dzisiejszej to umożliwia. To są bardzo ważne te 
interdyscyplinarne rozwiązania. 

Na stronie instytutu przeczytałam także, że w przygotowa-
niu jest doskonalenie zawodowe dla „Certyfikowanego Euro-
pejskiego Rzemieślnika Budownictwa Pasywnego”. Czy znajdą 
oni pracę w Polsce, czy też jest to bardziej szkolenie specjali-
stów dla niemieckiego rynku budowlanego?

To jest uzupełnienie szkolenia dla certyfikowanych projektantów 
budownictwa pasywnego. Jest to dlatego tak ważne, ponieważ 
bez wykształconych właściwie rzemieślników (wykonawców) nie 
da się zrealizować poprawnie budynku pasywnego. Projektant 
nawet najlepszy nie jest w stanie zrealizować budynku pasywne-
go, jeżeli nie ma do dyspozycji odpowiednio przeszkolonych ekip 
wykonawczych. Rzemieślnik/wykonawca realizuje w praktyce za-
mysły architekta, dlatego właściwe przygotowanie wykonawców 
jest sprawą kluczową do osiągnięcia zamierzonego standardu. 
Można by rzec, że to właśnie wykonawca jest najważniejszą oso-
bą na budowie, bo to od niego zależy najwięcej.

Mamy z tym problem w Polsce, gdyż ludzie pytają nas o odpo-
wiednio przeszkolone ekipy budowlane, a my nie mamy tu zbyt 
dużego wyboru. Wiele osób uzależnia też budowę budynku pa-
sywnego od tego czy znajdzie się ekipa będąca w stanie wybudo-
wać taki budynek. W Polsce jest za mało właściwie przeszkolonych 
wykonawców, a bez nich nie da się prowadzić takich inwestycji. 
Dlatego szkolenia są tak ważne tu i teraz w Polsce. Ważne jest to, 
że nasze szkolenie jest interdyscyplinarne. Umożliwia ono rów-
nież prowadzenie termomodernizacji budynków. To jest bardzo 
istotne, aby termomodernizować budynki tak, żeby oszczędza-
ły one nie 30 procent więcej energii, lecz 90 procent. Dzięki od-
powiedniej wiedzy i umiejętnościom zdobytym podczas szkole-
nia jest to możliwe. 

Rzemieślnicy są też dlatego bardzo ważni, gdyż sami między 
sobą wymieniają cenne doświadczenia, co wzbogaca wiedzę – 
także naszą. Architekci uczą się też od wykonawców ciekawych 
rozwiązań.     
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PIBPiEO jest także partnerską instytucją Instytutu Budow-
nictwa Pasywnego w Darmstadt. Z czego wynika współpraca 
z tym właśnie instytutem?

Ja współpracuję z panem Feistem od ponad 30 lat, gdy był jesz-
cze pracownikiem na uniwersytecie w Kasel. Wówczas był ten 
hamulec w wielu państwowych instytucjach w Niemczech, lob-
by energetyczne stało zawsze na drodze rozwoju. Dlatego pan 
Feist podjął działalność jako niezależny instytut.

Ja współpracowałem z nim już przy budowie pierwszego budyn-
ku pasywnego w 1991 r. Sam zajmowałem się zawsze tematyką 
energooszczędności. Zbudowałem między innymi pierwszy kon-
densacyjny kocioł gazowy w Europie. W 1982 roku rozwinąłem tę 
technologię; były to kotły olejowe i gazowe. Mam ponad 30–let-
nie doświadczenie z pompami ciepła i systemami słonecznymi. 
Współpracowaliśmy z panem ministrem Joschką Fischerem, któ-
ry wsparł budowę pierwszego budynku pasywnego (cztery seg-
menty mieszkalne). Odpowiadałem tam za cały system grzew-
czo–chłodzący. Nie było wtedy jeszcze właściwych systemów 
wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, więc sami musieliśmy zbu-
dować takie urządzenie (dwa krzyżowe wymienniki) aż w Kopen-
hadze. Od tego czasu współpracuję z panem Feistem zawodowo 
i znamy się bardzo dobrze prywatnie.   

W Niemczech, czy Austrii budownictwo pasywne ma już pokaź-
ny udział w rynku inwestycyjnym. U nas ciągle poruszamy się 
raczej w obrębie ciekawostek, czy nowinek technologicznych. 
Jakie Pana zdaniem są główne bariery w rozpowszechnianiu 
budownictwa energooszczędnego w Polsce?

Główną barierą jest brak wiedzy. Rozwiązaniem tego problemu 
jest transfer wiedzy, lecz jest to kosztowne. Dotychczas sami po-
nosimy ciężar finansowy transferu wiedzy i potrzebujemy bar-
dzo wsparcia innych instytucji. Niestety o pomoc taką jest bar-
dzo trudno. Staram się zatem dotrzeć do ludzi, którzy tak jak ja 
chcą zmiany. W każdym kraju – a wiem to z doświadczenia – jest 
zawsze 2 procent osób, które wpływając na innych mogą bardzo 
wiele zmienić. To one zachęcają do zmian i wpływają na działa-
nia innych i to dzięki temu transfer wiedzy może zachodzić po-
mimo braku wsparcia finansowego. Te 2 procent znaleźliśmy już 
w Niemczech i Austrii i dlatego rozwój budownictwa pasywne-
go tam jest tak prężny.

Muszę też ze smutkiem przyznać, że odnalezienie tych ludzi 
jest bardzo trudne. Nie pomaga w tym też polska prasa branżo-
wa, która źle i niepoprawnie pisze o budownictwie pasywnym, 
bez zrozumienia tematu. Ponadto zauważam bardzo silne po-
wiązania, które jeszcze mocniej niż w Niemczech przeciwdzia-
łają rozwojowi.

Nadzieję natomiast dostrzegam w młodym pokoleniu architek-
tów, studentach, którzy poszukują tej wiedzy i chcą ją realizować 
w praktyce. Oni są już poza tą „starą siecią”. Robią to z własnej 
woli, nie zachęcani do tego na uczelniach, które nie interesują 
się tymi rozwiązaniami. Oczywiście nie jest to tylko problem pol-
ski, gdyż z podobnymi trudnościami spotykamy się też w Niem-
czech. Myślę, że problem leży w tym, że budownictwo pasywne 
jest zagadnieniem interdyscyplinarnym i potrzeba dużo wiedzy 
z wielu dziedzin nauki, aby je dobrze zrozumieć. 

Nie brakuje opinii, że budynki pasywne są znacznie droższe 
w realizacji niż tradycyjne, co w warunkach polskich jest istot-
ne. To prawda, czy mit?

To jest mit. Budownictwo pasywne nie jest droższe od tradycyj-
nego. Jeżeli weźmie się pod uwagę ogromne oszczędności, jakie 
budynki te generują, to nie ma tu żadnych wątpliwości. A jeżeli 
się jeszcze weźmie pod uwagę dotację z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska, to jest ono jeszcze tańsze. To co mnie mar-
twi, to że często te dotacje są bardziej korzystne dla banków niż 
dla inwestorów. Na przykład już kwestia opodatkowania dotacji 
wprowadza pewne zamieszanie.

My w instytucie chcemy, aby budynki w Polsce były budowane 
jak najlepiej, żeby były zrealizowane z najwyższą jakością i za-
pewniały najwyższy komfort. W następnym kroku budynki takie 
będą mogły być zasilane wyłącznie z odnawialnych źródeł ener-
gii i będą mogły być budynkami dodatnio energetycznymi. To nie 
jest żadna bajka. Ja widzę przyszłość bardzo pozytywnie, gdyż 
pomimo wspomnianych trudności jest coraz więcej mechani-
zmów wsparcia dla budynków pasywnych, coraz więcej dotacji 
na świecie. To samo dotyczy termomodernizacji budownictwa.

Co to nam daje? Koszty ogrzewania budynku nowego wynosić 
będą dzięki temu około 3 zł/mkw./rok. Dla starego termomo-
dernizowanego obiektu będzie to około 4 zł. To są fakty. W bu-
dynkach pasywnych nie potrzeba nawet liczników ciepła, bo ich 
montaż się nie opłaca.  

Czyli jak Pan postrzega przyszłość tego budownictwa w na-
szym kraju?

Jeżeli się zmienią przepisy budowlane w Polsce, to bardzo pozy-
tywnie. Możemy bez trudu już teraz powszechnie budować bu-
dynki pasywne jeśli chcemy. Wystarczy tylko przyjąć właściwe 
warunki brzegowe. Do tego zapomniałem jeszcze o oknach, któ-
re są bardzo ważnym elementem budynków. Ich rozwój będzie 
szedł dalej, co umożliwi jeszcze większe oszczędności energe-
tyczne dla ogrzewania i chłodzenia. Myślę że zapotrzebowanie 
energetyczne budynków pasywnych będzie można bez trudu ob-
niżyć do 7 kWh/mkw./rok.

Tematyka budownictwa pasywnego od kilku lat systematycz-
nie obecna jest na Międzynarodowych Targach Budownictwa 
Budma w Poznaniu. W tym roku podczas V Forum Budownictwa 
Energooszczędnego i Pasywnego 13 i 14 marca mówiliśmy o tych 
wszystkich ważnych kwestiach budownictwa pasywnego i jego 
rozwoju. W Polsce budownictwo pasywne będzie się rozwijało 
jeżeli przekonamy do niego zaangażowanych ludzi, zmienią się 
przepisy i nastawienie społeczne. 

Barbara Kwiecińska-Kielczyk
chemiczka i dziennikarka, licencjonowany zarządca nierucho-
mości, redaktor naczelna portalu Poznańskie Nieruchomości 
i deweloperzy.info. bk@deweloperska.com
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Przemysław Szyling 
magister gospodarki przestrzennej
praktykant URBANO

nadal chcemy mieszkać za miastem
W życiu każdego człowieka przychodzi moment, w którym decydujemy o wyborze miejsca zamieszkania. Decyzja ta nastręcza 
wiele pytań. Pozostać w mieście czy „uciec” tam gdzie spokojniej i taniej? Kupić domek na wsi, czy mieszkanie w mieście? Ry-
nek pierwotny czy wtórny. Czy cisza i bliskość zieleni warte są codziennych dojazdów do pracy i szkoły?

Nasz wybór niesie za sobą wiele konsekwencji – nie tylko dla nas, 
ale również dla środowiska i całego systemu miejskiego.

Zmiana miejsca zamieszkania może wynikać z okoliczności nie-
zależnych od nas lub być naszą swobodną decyzją. Do motywacji 
wynikających z konieczności zalicza się trudności w znalezieniu 

pracy lub jej utrata. Inną przyczyną mogą być wysokie koszty ży-
cia w mieście. Szansą na zmniejszenie kosztów życia jest prze-
prowadzka na suburbia. Niższe ceny kupna czy wynajmu miesz-
kań na terenach peryferyjnych rekompensują ewentualne koszty 
związane z dojazdami. Motywacje wynikające z konieczności mogą 

Rok 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012
Strefa podmiejska 459 1553 2894 4535 3972 3803 4324 3886

Poznań 1372 2234 3375 3343 3531 3180 2512 2734

Tab. 3. Mieszkania oddane do użytkowania. Źródło. Opracowanie własne na po-
stawie GUS

Wszystkie miasta świata rozwijają się w podobny sposób tylko 
z różną prędkością. Przykłady miast amerykańskich pokazują, że 
po etapie odpływu ludności z centrum, następuje moment, w któ-
rym mieszkańcy kalkulują zyski i straty wynikające z mieszkania 
na przedmieściach, przestaje im wystarczać cichy taras i ogród 
i na nowo zechcą wrócić do tętniącego życiem miasta. Aby tak 
się jednak stało bardzo istotna jest odpowiednia polityka zarów-
no krajowa jak i lokalna.  

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju tworzy politykę miej-
ską, która ma w założeniu uzdrowić polskie śródmieścia. Pierw-
szym etapem tworzenia owej polityki było przyjęcie przez rząd 
16 lipca 2013 r. Założeń Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020, 
przedłożonej przez ówczesnego ministra rozwoju regionalne-
go (dziś infrastruktury i rozwoju). W dokumencie tym zapropo-
nowano definicje polityki miejskiej, zidentyfikowano wyzwania, 
przed jakimi stoją obszary miejskie, określono główne cele po-
lityki miejskiej i zasady jej prowadzenia koordynacji i wdrażania. 

Według Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Krajowa Polityka 
Miejska określi mechanizmy pozwalające przeprowadzić na wy-
branych obszarach miejskich kompleksową rewitalizację, obej-
mującą sferę fizyczną połączoną z działaniami na rzecz popra-
wy sytuacji społeczno–gospodarczej. Rewitalizacja to nie tylko 
renowacja budynków, chodników, czy ulic, ale również dbałość 
o efektywność energetyczną, rozwój transportu publicznego, 
wsparcie przedsiębiorczości czy samo zatrudnienia, rozwija-
nie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, czy zapobieganie 
bezrobociu. W Krajowej Polityce Miejskiej szczególna uwaga zo-
stanie poświęcona zatrzymaniu zjawiska niekontrolowanej sub-
urbanizacji, która potęguje problemy społeczne i gospodarcze 
oraz powoduje pogorszenie jakości życia. Chodzi także o zmniej-
szenie negatywnych skutków suburbanizacji, do których należą 
utrudnienia komunikacyjne, czy też problemy z dostępnością 
podstawowych usług publicznych, jak edukacja, ochrona zdro-
wia czy kultura.
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1950 1960 1970 1980 1990 2000 2007 2008 2011 2012
Warszawa 804 1139 1316 1596 1656 1689 1707 1709 1708.491 1 715.517
Kraków 344 481 590 716 751 759 757 754 759.137 758.463
Łódź 620 710 763 836 848 798 753 747 725.055 718.960

Wrocław 309 431 526 618 643 641 633 632 631.235 631.188
Poznań 321 408 472 553 590 582 561 557 553.564 550.742
Gdańsk 195 287 366 457 465 463 456 455 460.517 460.427
Szczecin 179 269 338 388 413 417 408 406 409.596 408.913

Bydgoszcz 163 232 282 349 382 376 361 358 363.020 361.254
Lublin 117 181 239 304 351 359 352 350 348.567 347.678

Katowice 225 270 305 355 367 331 312 309 309.304 307.233
Białystok 69 121 169 224 271 289 294 294 294.298 294.921

Gdynia 103 148 192 236 252 253 250 249 248.939 248.726

MIASTO Liczba ludnosci w tysiacach

Tab.1. Liczba ludności największych miast polski. Źródło: opracowanie autora 
na podstawie GUS.

Suburbanizacja przejawia się w dążeniu mieszkańców dużych 
miast, a zwłaszcza metropolii, do uzyskania wyższej jakości ży-
cia, przy jednoczesnym zachowaniu racjonalnej dostępności do 
usług metropolitalnych zlokalizowanych zazwyczaj w centrum.

Odpływ ludności z polskich miast następuje bardzo żywioło-
wo. Proces ten jest słabo kontrolowany i prowadzi do rosnącego 
chaosu przestrzennego. Suburbanizacja w takim wydaniu prowa-
dzi w znacznej mierze do degradacji środowiska przyrodniczego, 
zwiększenia zanieczyszczenia powietrza, niewydolności układów 
komunikacyjnych, utraty miejsc rekreacyjnych i inwestycyjnych 
oraz wzrostu ogólnych kosztów usług świadczonych przez miasto. 
Znacznie wzrasta koszt zapewnienia dostępu do infrastruktury 
dostarczającej wodę, energię, odprowadzającej ścieki i zapew-
niającej obsługę transportową. Proces suburbanizacji prowadzi 
również do zmniejszenia zasobów finansowych dużych miast, 
a tym samym niemożliwe staje się prowadzenie działań rozwo-
jowych czy rewitalizacyjnych.

Przykład Poznania wyraźnie pokazuje skalę migracji osób z cen-
trów miast do suburbiów. Od 1990 roku w Poznaniu występuje sys-
tematyczny spadek liczby mieszkańców. W latach 1990–2012 licz-
ba ludności miasta zmniejszyła się o blisko 40 tys. mieszkańców. 
Procesowi depopulacji miasta wynikającemu nie tylko z ujemne-
go salda migracji, ale i również z ujemnego przyrostu naturalne-
go, towarzyszy równoległy wzrost liczby ludności w strefie pod-
miejskiej. Potwierdzeniem napływu mieszkańców Poznania do 
strefy podmiejskiej jest udział osób wymeldowanych z Pozna-
nia w grupie osób meldujących się w gminach podpoznańskich. 

Rok 1990 1995 2000 2005 2009 2012
Strefa podmiejska 218111 240708 260518 288012 319258 344752

Poznań 590101 581171 582254 567882 554221 550742
Aglomeracja 808212 821879 842772 855894 873479 895494

Tab. 2. Ludność Poznania i strefy podmiejskiej. Źródło: opracowanie własne na 
podstawie GUS i USP

Tendencja migracji ludności na przedmieścia ma również swoje 
odzwierciedlenie w budownictwie mieszkaniowym. Swoistą ce-
chą poznańskiego rynku nieruchomości jest fakt, iż od 2008 r. 
na obszarze powiatu poznańskiego powstaje więcej nowych do-
mów i mieszkań, aniżeli w samym Poznaniu. Zjawisko to jest ewe-
nementem w skali ogólnopolskiej, gdyż w gminach otaczających 
pozostałe duże miasta liczba nowych lokali mieszkalnych jest za-
wsze mniejsza od tej w stolicy danego regionu.Ryc. 2. Wpływ czynników na wybór konkretnej lokalizacji nowego miejsca zamieszkania. Źródło: Michał Beim, Modelo-

wanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i automa-
tów komórkowych.

Ryc. 1. Czynniki i motywy, dla których respondenci wyprowadzali się z poprzedniego miejsca zamieszkania. Źródło: Mi-
chał Beim, Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuro-
nowych i automatów komórkowych 

być również wynikiem zmia-
ny sytuacji osobistej czy ro-
dzinnej.

Drugą grupę motywacji 
tworzą dobrowolnie pod-
jęte decyzje. Wynikają one 
z chęci polepszenia warun-
ków środowiskowych czy es-
tetycznych miejsca zamiesz-
kania lub pragnienia zmiany 
stylu życia czy też podąża-
nia za modą.

Powołując się na badanie 
przeprowadzone przez Uni-
wersytet im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu nale-
ży stwierdzić, że głównym 
motywem migracji miesz-
kańców polskich miast na 
przedmieścia jest chęć 
zwiększenia powierzch-
ni mieszkaniowej, a także 
niższe koszty życia, zakupu 
bądź wynajmu mieszkania 
oraz takie walory, jak: cisza, 
czyste powietrze, ciekawa 
okolica.

W miastach państw rozwija-
jących się takich jak Polska 
charakterystyczne są pro-
cesy suburbanizacji, pole-
gające na odpływie ludności 
z centrów miast na przed-
mieścia lub do gmin ościen-
nych. Według danych GUS 
maleje liczba mieszkańców 
największych polskich miast. 
Na przełomie ostatnich 15 
lat wyraźnie ubyło miesz-
kańców Poznania, Szczeci-
na, Łodzi, Bydgoszczy, czy 
Katowic. Wzrosła natomiast 
liczba ludności aglomeracji 
tych miast.
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gminy zabiegają o mieszkańców
Prawie 2,5 tysiąca pozwoleń na użytkowanie domów jednorodzinnych wydano w ubiegłym roku w 17 gminach powiatu poznań-
skiego. Starostwo powiatowe udzieliło w minionym roku nieco ponad 1900 pozwoleń na budowę – ponad połowę mniej niż 
w najlepszym w minionym 15-leciu roku 2007.

W gminach otaczających Poznań, należących do powiatu ziem-
skiego budownictwo jednorodzinne – domy jedno– i dwuloka-
lowe wolno stojące, w zabudowie bliźniaczej oraz szeregowej – 
oczywiście dominuje. Jego skala jest bardzo zróżnicowana – od 
33 domów oddanych w minionym roku w miejskiej gminie Pusz-
czykowo, 40 w mieście i gminie Buk, czy 42 w mieście i gminie Mu-
rowana Goślina, do 341 w gminie Komorniki, 316 w gminie Dopie-
wo i 302 w mieście i gminie Kórnik.

Choć w ostatnich latach także w segmencie jednorodzinnym 
notowane jest spowolnienie, niemniej domów przybywa, podob-
nie jak i mieszkańców poszczególnych gmin – szczególnie tych 
sąsiadujących z Poznaniem.

Dokładnie pokazuje to przykład swarzędza. Na koniec 1999 r.  
na pobyt stały i czasowy w zameldowanych było 36.113 osób, w tym 
w samym Swarzędzu – 27.598. Na koniec 2003 r. liczby te wynosiły 
odpowiednio – 38.016 gmina, 28.426 – Swarzędz, a do końca 2013 
r. wzrosły do 45.497 w gminie i 30.354 mieszkańców w  mieście.

Jest to konsekwencja szybkiego wzrostu budownictwa miesz-
kaniowego, głównie jednorodzinnego, zwłaszcza w sołectwach 
sąsiadujących z Poznaniem. Szczególnie szybko rozwija się bu-
downictwo deweloperskie na dobrze przygotowanych i skomuni-
kowanych z okolicą południowych terenach Swarzędza i sołectw 
Zalasewo, Garby, Kruszewnia. Budownictwo jednorodzinne szybko 
rozwija się także w Gruszczynie, Kobylnicy, Paczkowie i Łowęcinie.

Gmina Swarzędz przyciąga inwestorów nie tylko atrakcyjnym 
położeniem, ale i dobrą infrastrukturą. Gmina jest prawie w ca-
łości zwodociągowana, na ukończeniu jest ogromny program bu-
dowy kanalizacji w ramach wspólnego przedsięwzięcia Związku 
Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, ma dobrą sieć dróg.

Władze starają się zachęcać nowych mieszkańców, aby meldo-
wali się w Swarzędzu. Od kilku lat wszyscy meldujący się otrzy-
mują drobne, praktyczne upominki.

W ubiegłym roku pozwolenia na użytkowanie uzyskało 213 domów.
W ostatnich latach dynamizuje się budownictwo jednorodzinne 

– wolno stojące i w zabudowie szeregowej – w gminie kleszcze-

wo. Budują tu zarówno indywidualni właściciele i jak i dewelope-
rzy – najwięcej w Kleszczewie, Gowarzewie i Tulcach. W zeszłym 
roku do użytkowania zakwalifikowano 113 domów.

– Tereny pod budownictwo w większości są uzbrojone w sieci 
infrastruktury technicznej – informuje Barbara Błoch, kierownik 
referatu infrastruktury komunalnej i inwestycji. – Gmina tworzy 
dogodne warunki dla osób zainteresowanych zamieszkaniem. 
Oprócz dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej, szeroko 
dostępna jest również infrastruktura społeczna i rekreacyjna.

puszczykowo jest specyficzną gminą. Postawiono tu raczej nie 
na rozwój za wszelką cenę, ale na jakość zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, skuteczność w utrzymaniu charakteru zielone-
go miasta. Dlatego buduje się tu najmniej z całego powiatu. In-
westorami są wyłącznie osoby indywidualne, budownictwo jest 
wyłącznie jednorodzinne.

Na terenie gminy Mosina osiedla zabudowy jednorodzinnej 
powstały w minionych kilku latach m.in. w Czapurach i Mosinie. 
Tutaj też mieszkańców szybko przybywa. W  roku 2000 gminę 
zamieszkiwało 23.445 osób, w roku 2006 – 25.145, a na koniec 
2013 r. – 29.238.

W gminie znajdują się jeszcze tereny pod budownictwo – wła-
ścicieli prywatnych oraz należące do samorządu. Gmina sukce-
sywnie ogłasza przetargi na „swoje” działki. Występują też duże 
obszary użytków rolnych charakteryzujących się małą przydat-
nością rolniczą, które mogą być w przyszłości przekształcone na 
tereny pod budownictwo mieszkaniowe. 

Jednocześnie w gminie Mosina występuje szereg determinant 
(ujęcie wody pitnej dla Poznania, Wielkopolski Park Narodowy, ob-
szary Natura 2000) ograniczających możliwości sytuowania nie 
tylko obiektów działalności gospodarczej, ale nawet budownic-
twa mieszkaniowego. W ub.r. wzbogaciła się o kolejne 258 domów.

– Oczywiście gminie zależy na nowych mieszkańcach, których 
przybywa – większa liczba mieszkańców to przecież wymier-
ne korzyści dla budżetu postaci wpłacanych podatków. W mi-
nionym roku zorganizowaliśmy konkurs promujący zameldowa-

nie i z pewnością będziemy tego typu akcje powtarzać – mówi 
burmistrz Zofia Springer. – Jednocześnie mam świadomość, że 
wzrost budownictwa mieszkaniowego wiąże się z koniecznością 
rozbudowy infrastruktury: drogowej, budową nowych szkół itp. 
Istotnym czynnikiem zwiększającym atrakcyjność danego tere-
nu jest możliwość dojazdu do Poznania do szkół czy pracy. Dla-
tego zależy nam bardzo na modernizacji drogi 430 z Poznania 
do Mosiny, czy zwiększeniu częstotliwości kursowania pociągów.

W gminie suchy las sporządzane obecnie plany miejscowe 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dotyczą terenów: 
Suchy Las – w rejonie ulicy Wierzbowej, Złotniki, Golęczewo – 
przy linii kolejowej, Chludowo – w rejonie ulic Szkolnej, Kościel-
nej, Maniewskiej, czy Dworcowej, Biedrusko – Os. Błękitny Staw, 
osiedle firmy Akropol. Zabudowa jednorodzinna realizowana jest 
także w innych miejscowościach na północy gminy: Zielątkowie, 
Chludowie i Złotkowie. 

Tereny pod osiedla zabudowy mieszkaniowej przygotowywa-
ne są – w zakresie budowy dróg i infrastruktury technicznej – 
przez inwestorów.

Zabudowa indywidualna realizowana jest mniej więcej po po-
łowie przez inwestorów indywidualnych i deweloperów. W ze-
szłym roku oddali 92 domy.

Ilość mieszkańców sprowadzających się na teren gminy Su-
chy Las od kilkunastu lat jest bardzo duża. Zachętą do osiedla-
nia się jest przyjazna mieszkańcom polityka władz. Gmina orga-
nizuje akcje promocyjne, jak konkurs dla nowo zameldowanych 
mieszkańców z atrakcyjnymi nagrodami w postaci wycieczek do 
stolic europejskich: Wiednia, Budapesztu, Pragi.

– W każdej miejscowości gminy Czerwonak są tereny przezna-
czone pod rozwój budownictwa mieszkaniowego – informuje Aga-
ta Kaniewska, kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji.

Najmniej nowych terenów znajduje się w największych miej-
scowościach gminy Koziegłowy i Czerwonak, które są już bardzo 
mocno zurbanizowane. Najwięcej powierzchniowo nowych tere-
nów pod zabudowę znajduje się w Kicinie, Dębogórze, Trzaskowie, 
ale są to w większości tereny nieuzbrojone i najbardziej oddalo-
ne od miasta. Największy ruch budowlany ostatnio odnotowuje 
się w Miękowie (ze względu na małą odległość od centrum mia-
sta, a jednocześnie lokalizację na obrzeżach terenów zielonych 
i daleko posunięty rozwój uzbrojenia) oraz Promnice i Potasze 
(tu większą odległość od miasta kompensują niższe ceny grun-
tów oraz atrakcyjne położenie w sąsiedztwie Puszczy Zielonki).

Są to głównie inwestycje indywidualne. W gminie Czerwonak 
oferta deweloperska jest znikoma – stanowi maksymalnie kilka 

procent. Łącznie w 2013 r. przybyło 86 domów.
– Gminie zależy na nowych mieszkańcach, choć intensywna 

zabudowa jednorodzinna na niezagospodarowanych dotąd te-
renach wiąże się z koniecznością doprowadzenia infrastruk-
tury technicznej i społecznej, a więc z dużymi wydatkami z bu-
dżetu gminy. Inwestycje takie wymagają czasu i środków, a nowi 
mieszkańcy często nie chcą czekać – podkreśla Agata Kaniew-
ska. – Działania promocyjne, które wykonuje gmina zmierzają do 
tego, by przedstawiać ją jako miejsce przyjazne do zamieszka-
nia. Inwestycje (drogi, oświata, komunikacja) i działania „mięk-
kie” (karta Dużej Rodziny, zajęcia dla seniorów, oferta kulturalna 
i sportowa gminy), zmierzają do tego, by podnosić standard ży-
cia mieszkańców i zachęcać innych do przeprowadzki na jej teren. 

W gminnie tarnowo podgórne jest około 8000 działek budow-
lanych przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzen-
nego pod zabudowę jednorodzinną. Miejscowościami o najwięk-
szym potencjale budowlanym są Tarnowo Podgórne, miejscowości 
położone w sąsiedztwie jeziora Lusowskiego – Lusówko i Lusowo 
– a także miejscowości graniczące z Poznaniem, w bliskiej odle-
głości jeziora Kierskiego – Chyby i Baranowo. 

W gminie dominuje budownictwo indywidualne, choć powstają 
także osiedla i kwartały zabudowy realizowane w sposób zorga-
nizowany przez deweloperów. Są to małe osiedla zabudowy jed-
norodzinnej dwulokalowej w Tarnowie Podgórnym w rejonie ulic: 
Rolnej, Czereśniowej, Sadowej, Szkolnej, w Lusówku przy ulicy Tar-
nowskiej, w Sadach przy ulicy Poznańskiej oraz w Baranowie – re-
jon ulicy Szamotulskiej i Białej. W zeszłym roku oddano 171 lokali.

Gmina Tarnowo Podgórne prowadzi szereg działań zachęcają-
cych do zamieszkania, a potem zameldowania się na jej terenie. 
Celem realizowanych inwestycji jest stałe podnoszenie komfor-
tu życia – priorytetem jest budowa i modernizacja dróg oraz roz-
szerzanie oferty sportowo–rekreacyjnej (np. jesienią zakończy 
się budowa Tarnowskich Term).

– W latach 2009/2010 prowadziliśmy kampanię informacyj-
no–promocyjną „Zameldowani–Uprzywilejowani”. Wtedy wśród 
zameldowanych mieszkańców rozlosowaliśmy między innymi 
samochód osobowy – mówi Agnieszka Rzeźnik z Wydziału Komu-
nikacji Społecznej. – Obecnie kończymy prace nad Kartą Miesz-
kańca – dokumentem uprawniającym zameldowanych do szeregu 
zniżek. Zameldowani mieszkańcy lub odprowadzający podatek na 
rzecz Tarnowa Podgórnego mają również pierwszeństwo w pro-
cesie rekrutacji do publicznych przedszkoli. 

Tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wy-
znaczone są we wszystkich miejscowościach gminy komorni-
ki. Najwięcej wyznaczono ich w Plewiskach, Komornikach, Wi-
rach i Chomęcicach. Najintensywniej zabudowywane są tereny 
w Plewiskach i Komornikach. Tutaj też bardzo intensywnie dzia-
łają deweloperzy.

Infrastruktura na terenach przeznaczonych pod zabudowę re-
alizowana jest przez gestorów mediów wraz z powstającą zabu-
dową. Drogi gminne budowane są zgodnie z „Programem Budo-
wy Dróg Gminnych”.

Gmina zachęca mieszkańców do meldowania się lub zgłoszenia 
w urzędzie skarbowym faktu zamieszkania na jej terenie. Dzię-
ki temu prawie 40 proc. podatku trafia do budżetu. To właśnie 
w dużej mierze z tych środków powstają nowe drogi, chodniki, 
place zabaw, obiekty sportowe.

– Uświadamiamy mieszkańców, że warto być świadomym miesz-
kańcem – takim, który podejmując określone działanie przyczynia 
się do rozwoju gminy – stwierdza Magdalena Szerszeń, inspek-
tor ds. promocji. – Ponadto organizowaliśmy konkurs z nagroda-

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Suchy Las 138 382 106 61 69 92 96 126 222 195 67 84 126 90 69

Czerwonak 177 127 69 43 63 102 116 134 184 162 94 173 201 84 88
Murowana Goślina 77 34 94 34 32 45 62 51 65 75 41 58 60 41 40

Swarzędz 161 166 178 125 127 153 140 200 224 226 218 182 235 174 273
Pobiedziska 100 130 106 92 65 96 93 144 159 276 113 122 136 117 77

Kostrzyn 43 82 61 51 47 77 79 97 222 123 84 113 78 72 41
Kleszczewo 42 103 20 64 6 19 19 20 79 175 104 201 115 91 109

Kórnik 137 175 213 164 186 242 212 315 327 352 237 307 371 338 199
Luboń 212 144 104 35 40 132 47 49 101 115 43 50 69 57 76

Puszczykowo 47 29 62 30 23 36 19 37 48 42 27 20 29 16 19
Mosina 109 127 129 88 95 64 103 166 243 228 144 239 275 215 190

Komorniki 135 108 267 59 138 257 322 389 756 338 202 371 372 353 141
Stęszew 56 82 50 49 27 47 54 53 64 70 65 59 72 76 46

Dopiewo 145 115 159 145 168 211 243 364 501 276 197 254 320 264 242
Buk 44 38 16 25 23 32 32 22 48 41 34 34 39 49 46

Tarnowo Podgórne 144 146 175 120 101 155 141 223 328 304 177 186 178 117 132
Rokietnica 111 117 103 156 119 163 121 259 342 237 135 150 150 117 119

Ogółem powiat 
poznański

1878 2105 1912 1341 1329 1923 1899 2649 3913 3235 1982 2603 2826 2271 1907

Pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych -  ilość budynków
GMINA

 Źródło: starostwo powiatowe

Źródło: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Przedziwne sytuacje na rynku nieruchomości
Dlaczego w  latach 2010-2013 nastąpił wysyp nieuzbrojonych działek budowlanych w  miejscowościach położonych wokół 
Poznania? Z jakiego powodu w 2007 roku doskonały dom jednorodzinny w nowoczesnym kondominium w centrum Berlina 
można było kupić taniej niż trzypokojowe mieszkanie w analogicznym centrum Poznania? I co z pewnym ożywieniem na po-
znańskim rynku nieruchomości, które dało się jednak zauważyć pod koniec ubiegłego roku?

W latach 2005–2007 miało miejsce spektakularne i niepraw-
dopodobne przewartościowanie rynku nieruchomości w Pol-
sce. Ceny mieszkań, domów i działek wzrosły ponad dwukrot-
nie, a niekiedy trzykrotnie. Na ten konwulsyjny, prawie pionowy 
trend wzrostowy nałożyły się dwa czynniki – przystąpienie Pol-
ski do UE oraz światowa bańka finansowa. Banki prześcigały się 
w niskooprocentowanych kredytach hipotecznych udzielanych 
nawet na 120 procent ceny zakupu mieszkania. W konsekwen-
cji w latach 2005–2007 ceny nieruchomości rosły w zawrotnym 
tempie, a grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe 
szybko znajdowały nabywców.

Wysokie ceny spowodowały, że rozwinęła się działalność go-
spodarcza związana z przygotowywaniem gruntów pod inwe-
stycje oraz uzyskiwaniem warunków zabudowy i przygotowa-
niem dokumentacji planistycznej, co pozwalało nieźle zarobić, 

aleksander scheller  
– lat 62. Pośrednik w obrocie nie-
ruchomościami, rzeczoznawca  
majątkowy i deweloper.
Prezydent Polskiej Federacji Rynku 
Nieruchomości w latach 2006–2010 
r. Jeden z najbardziej rozpoznawal-
nych i szanowanych autorytetów 
środowiska zawodowego pośred-
ników w obrocie nieruchomościa-
mi i rzeczoznawców majątkowych 
w Polsce. Konsultant TV Biznes oraz 
Gazety Prawnej, Polityki i Rzeczy-
pospolitej w sprawach rynku nie-
ruchomości. Rozległe znajomości 
z osobistościami środowisk zawo-

dowych w wielu krajach. Bardzo dobrze zna działaczy najważniejszych świa-
towych organizacji zawodowych: National Association of Realtors (Narodo-
wa Federacja Specjalistów Nieruchomości USA zrzeszająca 1,3 mln członków) 
oraz CEPI – Conseil Européen des Professions Immobilieres (Europejska Rada 
Nieruchomości zrzeszająca 190 000 członków z 27 krajów UE). Jest członkiem 
National Association of Realtor USA.
Świetnie się orientuje w trendach polskiego i międzynarodowego rynku nie-
ruchomości oraz potrzebach i możliwościach środowiska zawodowego po-
średników i rzeczoznawców w obrocie nieruchomościami w Polsce. Jest publi-
cystą i autorem kilkudziesięciu artykułów prasowych. Wielokrotnie cytowany 
w publikacjach telewizyjnych, prasowych i internetowych. Wraz z żoną Da-
nutą jest współwłaścicielem firmy „Talarczyk i Scheller” zajmującej się pośred-
nictwem w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawstwem majątkowym oraz 
działalnością deweloperską.

 ▶ ogromny wzrost podaży nieruchomości z jednoczesnym 
spadkiem popytu spowodowanym nasilającym się kryzy-
sem gospodarczym,

 ▶ znaczne ograniczenia w udzielaniu kredytów hipotecznych 
przez banki na zakup mieszkań. 

W tej sytuacji ceny runęły w dół. W 2012 i w pierwszej połowie 
2013 r. były o 30 do 50 procent niższe niż w roku 2009. Na przy-
kład średnia cena mieszkań z rynku wtórnego na dużych osiedlach 
poznańskich w roku 2009 wynosiła ok. 6000 zł/m kw., a w czerw-
cu 2013 r. zaledwie 4300 zł/m kw. 

Zupełnie inaczej i ciekawie układa się sytuacja cenowa działek 
budowlanych w ramach aglomeracji poznańskiej. Najmniejszy 
spadek cen dotyczył działek budowlanych w pełni uzbrojonych tj. 
z możliwością podłączenia do energii elektrycznej, wody wodo-
ciągowej, gazu ziemnego i kanalizacji. Za działkę 800 m2 w Smo-
chowicach przeznaczoną pod budowę domu jednorodzinnego 
z garażem w roku 2009 trzeba było zapłacić ok. 600 zł/m2, na-
tomiast w czerwcu 2013 r. cena podobnej działki oscylowała wo-
kół 500 zł/m2. Z kolei np. w Rokietnicy oddalonej od Poznania ok. 
25 km za w pełni uzbrojoną działkę w roku 2013 trzeba było za-
płacić 160–180 zł/m2, a w roku 2009 ceny takich działek wynosi-
ły od 160–200 zł/m2. 

W latach 2010–2013 nastąpił wysyp działek budowlanych w miej-
scowościach położonych wokół Poznania w oddaleniu ok. 15–30 
km od miasta. Właściciele gruntów podekscytowani wysokimi ce-
nami rzucili się do podziałów geodezyjnych i w rezultacie na ry-
nek trafiła duża liczba działek nieuzbrojonych albo uzbrojonych 
zaledwie w prąd. Takie działki z trudem znajdują nabywców za 
ceny ok. 100 zł/m2. Okazuje się, że uzbrojenie w media jest nie-
zwykle istotnym czynnikiem cenowym dla gruntów budowlanych. 
Wysokie ceny działek utrzymują się w granicach miasta Pozna-
nia, gdzie nowych podziałów geodezyjnych jest niewiele, a pro-
pozycje sprzedaży są sporadyczne i z reguły dotyczą pojedyn-

czych działek w obszarach zurbanizowanych.
Katastrofa cenowa dotknęła natomiast działki przeznaczone 

pod budownictwo wielorodzinne, których nabywcami były i są 
firmy deweloperskie. Na działkę w przeciętnej lokalizacji śród-
miejskiej w latach 2008–2009 trzeba było zgromadzić środki 
na zapłatę ok. 2000 zł/m2, a dobrą lokalizację ceniono nawet na 
4000 zł/m2 i więcej. W czerwcu roku 2013 r. propozycji sprzeda-
ży na poziomie 1000 zł/m2 w zabudowie śródmiejskiej było kilka 
przy bardzo słabym zainteresowaniu nabywców. 

W drugim półroczu 2013 r., a szczególnie pod koniec tego roku 
dało się jednak zauważyć pewne ożywienie na poznańskim ryn-
ku nieruchomości, które jest zgodne z trendem ogólnopolskim. 
W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście i Katowicach ro-
śnie zainteresowanie rynkiem mieszkań, domów jednorodzin-
nych i działek budowlanych. Deweloperzy uruchamiają inwesty-
cje wstrzymane przed kilku laty, a liczba transakcji rośnie. Ceny 
na razie utrzymują się na dotychczasowym poziomie, bo podaż 
we wszystkich sektorach nieruchomości mieszkaniowych jest 
bardzo duża i pokrywa zwiększone zapotrzebowanie. Jeśli jed-
nak trend zwiększonego popytu utrzyma się przez tegoroczną 
wiosnę, to po letniej przerwie wakacyjnej można się spodzie-
wać wzrostu cen zarówno działek budowlanych, mieszkań i do-
mów jednorodzinnych. 

Jednak cóż wiemy o przyszłości? Jak się już nieraz okazywa-
ło, wiemy niewiele. Wystarczy, że gdzieś na drugim końcu świa-
ta – w Indiach lub w Chinach rozpoczną się trudności gospodar-
cze, to znajdą one swoje odbicie w naszych relacjach rynkowych.

Polski rynek nieruchomości stał się bardzo wrażliwy na wyda-
rzenia w świecie. W roku 2007 nikt w Polsce się nie przejmował 
dramatycznymi wydarzeniami na rynku mieszkaniowym USA 
i boom trwał w najlepsze. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Poranna 
pogróżka wodza Korei Północnej wpływa na południową cenę ak-
cji w Europie, a wieczorem przekłada się na mniejszy popyt na 
rynku nieruchomości. Europa w lutym tego roku wyglądała zu-
pełnie inaczej niż w pierwszych dniach marca, kiedy Rosja naje-
chała bratnią Ukrainę. Na razie wydarzenia za naszą wschodnią 
granicą nie przekładają się na rynek nieruchomości, ale niczego 
wykluczyć nie można.

Wypada także napisać co nieco o rynku nieruchomości u na-
szych zachodnich sąsiadów, który zachowuje się zupełnie od-
miennie niż pozostałe rynki europejskie. W latach 1990–2012 
Niemcy dotknęła całkowita stabilizacja cen na rynku mieszka-
niowym. W USA i Europie szalała koniunktura, ceny rosły jak cia-
sto drożdżowe w piecyku, a w Niemczech nic się nie zmieniało. 
W 2007 r. doszło do sytuacji, w której zbudowany w 1992 r. do-
skonały dom jednorodzinny w nowoczesnym kondominium przy 
Friedrichstrasse w centrum Berlina można było kupić taniej niż 
trzypokojowe mieszkanie w analogicznym centrum Poznania. 
W roku 2008 ceny mieszkań w Norymberdze były na identycz-
nym poziomie jak ceny mieszkań w Poznaniu! Ta przedziwna sy-
tuacja trwała do 2012 r., w którym po raz pierwszy od 20 lat ceny 
mieszkań u naszych zachodnich sąsiadów zaczęły się zmieniać. 
Dzisiaj ceny mieszkań w Berlinie są dwukrotnie wyższe niż w Po-
znaniu i mają nadal tendencję wzrostową. Ciekawostką jest, że 
w 2008 r. zdesperowany, ale trzeźwo myślący właściciel powy-
żej opisanego domu w Berlinie zgłosił ofertę sprzedaży w biurze 
nieruchomości w Poznaniu. Dom szybko znalazł nabywcę za 170 
tys. euro z obopólnym zadowoleniem. Ówczesny nabywca z pew-
nością jest usatysfakcjonowany, bo dzisiejsza wartość tej inwe-
stycji to ok. 500 tys. euro. 

jednak w efekcie podaż gruntów budowlanych rosła w postępie 
geometrycznym. Do roku 2008 rynek wszystko wchłaniał.

W pierwszej połowie 2009 r. rozpoczęło się wychładzanie ryn-
ku spowodowane ogólnoświatowym kryzysem finansowym, któ-
ry przełożył się w szybkim tempie na rynki nieruchomości w po-
szczególnych krajach. Szczególnie drastycznie kryzys dotknął 
kraje, w których poprzednio miał miejsce najwyższy wzrost cen 
– USA, Irlandia i Hiszpania, nieco mniej Wielka Brytania. 

W Polsce w pierwszej połowie 2009 r. utrzymywał się jeszcze 
wysoki popyt i wysokie ceny nieruchomości. Jednak druga poło-
wa roku 2009 to spadek zainteresowania inwestorów rynkiem 
nieruchomości w Polsce.

Popyt siadł drastycznie w 2010 r., na co miały wpływ dwa nega-
tywne zjawiska rynkowe: 

mi, w ramach którego 20–tysięczna zameldowana osoba wygra-
ła rower marki Giant, pozostałe pięć osób otrzymały karnety do 
SPA. Przyznawanie nagród nie jest stałym elementem działań, ale 
co jakiś czas osobom meldującym się wręczamy gadżety z logo 
gminy. W tym roku również będą podejmowane takie działania.

 Gmina kórnik jest atrakcyjna dla inwestorów z wielu wzglę-
dów. Dobre skomunikowanie drogą ekspresową S–11 i wojewódz-
ką 434 powodują, iż stała się – głównie w północnej części – „sy-
pialną” Poznania.

Największe nasilenie budownictwa mieszkaniowego ma miej-
sce w Borówcu, Kamionkach, Szczytnikach i Koninku, a więc 
na terenach objętych w znacznej części miejscowymi planami  
zagospodarowania przestrzennego sprzed kilkunastu lat. Są to 
tereny uzbrojone (prąd, woda, gaz, kanalizacja w trakcie realizacji).

Oprócz tego osiedla jednorodzinne powstają w Robakowie i Da-
chowej, gdzie zagospodarowanie takie zostało ustalone również 
„starszymi” obowiązującymi planami miejscowymi lub na pod-
stawie planu ogólnego z 1993 roku – uzupełniane o bieżące wa-
runki zabudowy.

Budownictwo mieszkaniowe rozwija się także w Mościenicy 
na podstawie obowiązującego planu miejscowego z 2010 roku. 
Dużym zainteresowaniem inwestorów cieszy się miasto Kórnik 
z Bninem. Toczy się obecnie procedura planistyczna dla „roga-
tek” Bnina, tworząca nowe tereny budownictwa mieszkaniowe-
go (w dużej części w zabudowie szeregowej i bliźniaczej).

Nadal dominują inwestorzy indywidualni, choć w ostatnich la-
tach dostrzegalny jest znaczny wzrost liczby deweloperów po-
zyskujących grunty od rolników zmieniając ich przeznaczenie 
i podejmujących próby zintensyfikowania istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej. Budowane przez nich osiedla to głównie budyn-
ki w zabudowie szeregowej i bliźniaczej.

– Gmina nie stara się pozyskiwać nowych mieszkańców i zwięk-
szać istniejących terenów budownictwa mieszkaniowego, ponie-
waż rozwój budownictwa nie idzie w parze z jego uzbrajaniem. 
W budżecie gminy wciąż brakuje finansów na zadania własne, 
a inwestorzy i deweloperzy zabiegają o zmianę zagospodarowa-
nia terenów często całkowicie nie zagospodarowanych, oderwa-
nych od zamieszkałych (a więc i uzbrojonych) obszarów mieszka-
niowych, jednocześnie rzadko uwzględniając w kosztach swojej 
działalności konieczność pełnego ich uzbrojenia przed wydzie-
laniem i sprzedażą działek – wyjaśnia inspektor Violetta Gór-
czalc–Mieloch.

W luboniu (gmina miejska) większe wolne tereny pod zabudo-
wę mieszkaniową znajdują się w rejonie ul. Nowiny, Poznańskiej, 
Polnej, Buczka. Inwestorami w procesie budowlanym są zarówno 
deweloperzy jak i osoby prywatne. W 2013 r. przekazali do użyt-
ku 90 domów indywidualnych. 

Zmiana studium kierunków zagospodarowania z 2013 r. obej-
mowała m.in. zmianę terenów mieszkaniowych na tereny produk-
cji i usług, zatem spowodowała ich umniejszenie. 

Miasto prowadzi działania mające na celu zachęcanie nowo-
przybyłych mieszkańców do dopełnienia obowiązku meldunko-
wego. Przeprowadzono m.in. dwie edycje konkursu meldunko-
wego z nagrodami.

Barbara Kwiecińska-Kielczyk
chemiczka i dziennikarka, licencjonowany zarządca nierucho-
mości, redaktor naczelna portalu Poznańskie Nieruchomości 
i deweloperzy.info. bk@deweloperska.com
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małe domy w szczerym polu
Rozmowa z Janem Kędziorą, zastępcą dyrektora Wydziału Administracji  Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu o rozmiarach budownictwa jednorodzinnego, planach zagospodarowania w gminach, projektantach i domach 
energooszczędnych

Budownictwo mieszkaniowe w powiecie to przede wszystkim 
zabudowa jednorodzinna. Co pokazują ostatnie lata? Czy mo-
żemy mówić o jego rozwoju, czy raczej stagnacji?

Mamy tu tendencję spadkową. Szczyt budownictwa mieszkanio-
wego jednorodzinnego to były lata 2007–2008, wtedy wznoszono 
najwięcej budynków. W tym czasie, gdy się załamał rynek kredy-
tów, rynek finansowy w budownictwie stracił płynność i nastąpi-
ło spowolnienie budowania. Tym niemniej indywidualni inwesto-
rzy budują nadal domy. 

Zabudowę jednorodzinną realizują zarówno inwestorzy insty-
tucjonalni, czyli deweloperzy, jak i indywidualni. Którzy budu-
ją więcej?

Zdecydowanie indywidualni. Rynek deweloperski na terenie po-
wiatu znacznie się rozwinął w porównaniu do lat 90., kiedy racz-
kował, w tej chwili jest to już istotny segment rynku budowlane-
go, możemy go określić na poziomie 30–40 procent budownictwa 
mieszkaniowego jednorodzinnego. Na terenie powiatu ciągle do-
minuje budownictwo jednorodzinne wznoszone przez inwesto-
rów indywidualnych na własne potrzeby, dla siebie. Ten model 
funkcjonuje najczęściej. 

Czy kryzys – bądź spowolnienie gospodarcze, jak wolą inni – 
wpłynął na rodzaj i wielkość budowanych domów? Jaką ten-
dencję obserwujemy w ostatnich latach?

Indywidualni inwestorzy budują teraz mniejsze domy, zwraca-
ją uwagę na ich powierzchnię. Nie ma już takiej sytuacji jak daw-
niej, że realizowano w przeważającej ilości domy 250–metrowe 
i większe. W tej chwili tendencja jest taka, że w budownictwie 
jednorodzinnym domy mają powierzchnię między 140 a 180 me-
trów kwadratowych.

W budownictwie deweloperskim budowane są przeważnie domy 
jednorodzinne, dwumieszkaniowe o małym metrażu mieszkań, 
jest to budownictwo jednorodzinne, ale mające cechy zewnętrz-
ne w układzie przestrzennym niskiego budownictwa wieloro-
dzinnego. Taka zabudowa jest zgodna z definicją budownictwa 
mieszkaniowego jednorodzinnego. Prawo budowlane dopuszcza 
bowiem budowę dwóch mieszkań w budynku jednorodzinnym 
lub mieszkania i lokalu użytkowego i to deweloperzy wykorzy-
stują. Można zobaczyć w terenie domy mieszkalne jednorodzin-
ne w zabudowie szeregowej, które wyglądają jak zabudowa wie-
lorodzinna, po dwa mieszkania w każdym segmencie i mnóstwo 
samochodów przed nimi, bo garaży często też się nie buduje ze 
względów oszczędnościowych. 
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No właśnie. W ofertach deweloperów znaleźć można przede 
wszystkim domy szeregowe o niedużej powierzchni, zbliżonej 
nawet do większego mieszkania w dużym mieście. Czy rzeczy-
wiście jest to obecnie ,,wymogiem czasu”?

O tym oczywiście decyduje rynek. Gdy nastąpił kryzys, czyli 
spadek wielkości budownictwa mieszkaniowego po 2008, 2009 
roku, deweloperzy zareagowali natychmiast – ponieważ mieli już 
gotowe budynki – obniżką cen. Potem okazało się, że to nie wy-
starczyło, wprowadzono więc dodatkowe kryteria wynikające 
z potrzeb rynku, polegające na pomniejszeniu wielkości budo-
wanych lokali. Teraz buduje się domy dwulokalowe, gdzie każdy 
lokal nie ma powierzchni większej niż 50 metrów. To też było for-
mą dostosowania się do systemów finansowania tego budow-
nictwa w programie Rodzina na Swoim.

Obserwuje się, że w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania, gdzie 
odległości od miasta są nieduże, budują inwestorzy, których stać 
na duże domy, na dużych działkach mających wysoką cenę (bez-
pośredni pierścień wokół Poznania to cena 200–400 zł za metr 
kwadratowy). Rynek budowlany odpowiedział też inną ofertą, na 
terenach dalej od Poznania – w odległości powyżej 20 kilometrów, 
jak na przykład w gminie Kórnik. Mam tu na myśli miejscowości 
Czmoń, Radzewo, gdzie powstają osiedla budownictwa mieszka-
niowego w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej po dwa lokale 
w każdym. Oferta cenowa jest dobra i ludzie to kupują. 

Dziś deweloperzy reklamują się tym, że moje mieszkanie kosztuje 
poniżej 200 tysięcy złotych – oczywiście w stanie deweloperskim. 

Czy wśród 17 gmin, z których składa się powiat poznański, można 
zaobserwować liderów budownictwa mieszkaniowego, a z dru-
giej strony autsajderów? Gdzie rozwija się ono najintensywniej?

To jest sytuacja zmienna. Na podstawie statystyk można powie-
dzieć, że gminy, które zawsze były liderami w budownictwie jed-
norodzinnym to Swarzędz, Komorniki, Kórnik, w pewnym okresie 
Tarnowo Podgórne – choć tam dominuje budownictwo związane 
z dużą działalnością gospodarczą. W ostatnich latach przebijają 
się gminy, które wcześniej były w ogonie: Kleszczewo, Rokietni-
ca, czy Dopiewo, które teraz wypływa na lidera. Wpływ na tę sy-
tuację mają niewątpliwe niższe ceny gruntów w tych gminach. To 
wynika z kryteriów ekonomicznych. Gminy takie jak Swarzędz, 
Kórnik, Komorniki mocno się rozwinęły – w Kórniku inwestowali 
przede wszystkim mieszkańcy Rataj, w Suchym Lesie mieszkańcy 
Piątkowa. Proces ten jest stały i obserwujemy jak miasto Poznań 
się stopniowo „wylewa” na teren powiatu poznańskiego (utrata 
w ostatnich latach blisko 100 tys. mieszkańców).

Głównym kryterium tego, że obecnie następuje zmiana geo-
grafii inwestowania są ceny działek. Jeśli w gminie Kleszczewo 
działka kosztuje na poziomie 100–120 złotych za metr, a pewnie 
indywidualnie można znaleźć i taniej, to działka położona w Su-
chym Lesie, czy pasie bezpośrednio przylegającym do miasta 
kosztuje nie mniej niż 400 złotych. Jeśli ktoś kupuje działkę 500 
metrów, to kilkaset tysięcy wynosi cena samego gruntu. Do tego 
buduje dom, wtedy wartość całej inwestycji może przekroczyć 
milion złotych. Natomiast w Kleszczewie, czy południowej czę-
ści gminy Kórnik – na terenach położonym blisko Warty – można 
kupić działkę po 80–100 złotych. I to są tereny, gdzie nastąpiło 
ożywienie. Jeżeli kupię działkę 1000–metrową po 50–80 złotych, 
do tego dołożę dom w cenie 300–400 tysięcy, to w cenie dział-
ki w Suchym Lesie mamy całą nieruchomość.

Oczywiście istotnym kryterium jest dojazd. Zwróciliśmy uwagę, 
że nawet przy inwestowaniu w tak odległym terenie, istotny jest 
bardzo dobry dojazd. Odrębnym tematem jest infrastruktura...

O to również chciałam spytać. Czy gminy mają przygotowane 
tereny pod budownictwo jednorodzinne? Czy mieszkańcy mają 
gdzie realizować swe potrzeby mieszkaniowe?

Jest to odrębny problem realizowania w Polsce budownictwa 
mieszkaniowego. Ja uważam, że porządnie przygotowany teren 
– jak to widziałem w Holandii, czy w Niemczech – wygląda tak, że 
teren przygotowany pod inwestycję ma opracowany plan miej-
scowy, ma przygotowaną infrastrukturę łącznie z drogami i oświe-
tleniem i to jest przedstawiane jako oferta publiczna dla wszyst-
kich, przez lokalny samorząd. W naszych warunkach dobrze jest, 
jeżeli opracowany jest plan miejscowy i infrastruktura (przyłą-
cza) bez urządzonych dróg i oświetlenia. Rzadko jest to oferta 
gmin, dominują prywatni właściciele lub inwestorzy. Miasto Po-
znań próbuje obecnie w ofercie publicznej sprzedać grunty pod 
zabudowę jednorodzinną (by zatrzymać inwestorów w Poznaniu 
), z jakim powodzeniem to się okaże ? 

Oferta w naszych warunkach to tereny przeznaczone pod za-
budowę mieszkaniową na podstawie miejscowego planu, a czę-
ściej na podstawie tak zwanej decyzji o warunkach zabudowy. 
Z decyzją o warunkach zabudowy to jest też ciekawa historia, 
bo decyzja ta została w 2003 roku wprowadzona w przepisach 
prawa jako taka ,,proteza” planu, by nie ograniczać możliwo-
ści zabudowy w terenach, gdzie plany zagospodarowania prze-
strzennego utraciły ważność. Dotyczyło to planów miejscowych 
opracowanych przed 1995 rokiem. Decyzje jak zakładano miały 
służyć umożliwianiu zabudowy w pierwszych latach po zmianie 
przepisów. Liczono, że przejściowo będą wydawane warunki za-
budowy, ale dominowały będą plany miejscowe. Niestety tak się 
stało, w sensie przeznaczenia terenów pod zabudowę dominują 
wz–etki. To powoduje, że budownictwo jest w powiecie poznań-
skim bardzo rozproszone. 

Jeśli więc mówimy o ofercie, o której Pani chciała usłyszeć, to 
takowych terenów gminy nie mają lub pojawiają się w ofercie 
publicznej bardzo rzadko. Na terenie powiatu była taka sytu-
acja w Kórniku, że gmina opracowała plan miejscowy dla terenu 
i przedstawiła działki do sprzedaży publicznej w formie przetar-
gowej. Suchy Las też kiedyś tak zrobił przy ulicy Dębowej – chy-
ba w roku 2006 – działki sprzedawała gmina. Ale to były wyjątki, 
które można policzyć na palcach jednej ręki. 

Generalnie oferta polega na tym, że gminy opracowują miejsco-
we plany lub wydają decyzje o warunkach zabudowy na wnioski 
właścicieli terenów, czyli umożliwiają zabudowę...

Otóż to. Ja mam na myśli nie tylko grunty gminne, ale ogól-
nie planistyczne i infrastrukturalne przygotowanie terenów 
przez samorządy...

Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że jest to tylko planistyczne 
przygotowanie. Bo infrastruktura za tym nie idzie. Nie powiem, 
że nie znajdzie Pani na terenie powiatu działki w pełni uzbrojo-
nej – zarówno w kanalizację sanitarną, wodę, prąd, czy gaz. Ta-
kie tereny są, ale generalnie dominują oferty działek nie w pełni 
uzbrojonych, podstawą są prąd i woda. 

Czyli budowa w ,,szczerym polu”?

Dokładnie! Taka jest sytuacja, że jak na nasze warunki buduje 
się na działce, która ma prąd, wodę, gaz, to już w naszym rozu-
mieniu jest pełne uzbrojenie. O drogach w ogóle nie mówmy, bo 
brak dróg urządzonych jako obiektów budowlanych, obserwu-
jemy to nawet tam, gdzie są już domy zamieszkane. Często nie 
ma też kanalizacji sanitarnej, bo kanalizacja deszczowa jest bar-
dzo rzadko budowana. Ciekawą analizę robili pod tym względem 
studenci Uniwersytetu Przyrodniczego co do zaległości gmin 
w tym zakresie. U nas standardem uzbrojenia jest woda i prąd. 
Nie zawsze jest gaz, a stosunkowo rzadko kanalizacja. Można 
powiedzieć więc, że w takiej cywilizowanej części kraju, jaką jest 
otoczenie Poznania, budownictwo mieszkaniowe jednorodzin-
ne opiera się w istotnej części na zbiornikach bezodpływowych. 
Temat jest może złożony, ale trzeba przyznać, że w ostatnich la-
tach niektóre gminy podjęły ten wysiłek – na przykład gmina Ro-
kietnica, Kórnik, Tarnowo Podgórne. W tej chwili olbrzymi projekt 
jest realizowany w gminach Pobiedziska, Swarzędz i Murowana 
Goślina – gdzie wspólnie dzięki wsparciu o środki unijne buduje 
się systemy kanalizacji i przyłącza się do istniejących budynków. 
Można powiedzieć, że tak, jak w latach 90. powiat się gazyfiko-
wał, i elektryfikował, i uzupełniał wodę, to obecnie jest realizo-
wana kanalizacja sanitarna dla głównych miejscowości położo-
nych w poszczególnych gminach.

Trudno jest mówić i realizować pełne uzbrojenie w sytuacji, gdy 
budownictwo jest rozproszone. Mamy takie przykłady, buduje 
się w ładnym otoczeniu np. pod lasem, bo tak się wybiera teren, 
a nie to, że jest on bezpośrednio przyległy do obszaru zurbani-
zowanego, czyli wykorzystuje się już istniejącą infrastrukturę 
o niedługim zasięgu do przyłączania i w ten sposób racjonalnie 
gospodaruje się w sensie przestrzenią. Tymczasem buduje się 
osiedle pod lasem, do tego np. 3 kilometry gazociągu, co jest tro-
chę kompletnie nieracjonalne, bo rosną koszty społeczne takie-
go budowania. Myślę, że w tym sensie te pieniądze mogłyby być 
przeznaczone na inne cele.

Czy to wynika również z braku planów?

Z całą pewnością. Ale również w przypadku wydawania warunków 
zabudowy nie ma takiego kryterium. Gdy się przeczyta kryteria 
wydawania warunków zabudowy jako alternatywy dla planu miej-
scowego, to między innymi jest istniejące uzbrojenie. W ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym można prze-
czytać, że aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy trzeba 
przedłożyć umowę na wodę, prąd, gaz itd. Faktem jest, że tej in-
frastruktury nie ma, a zapotrzebowanie na tereny pod budowę 
było olbrzymie do 2007 roku. Niebagatelną rolę w liberalizacji 
interpretacji przepisów dotyczących zasad wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy odegrały sądy administracyjne. Interpre-
tacje przepisów prawa doprowadziły do tego, że można już wydać 
decyzję o pozwoleniu na budowę i zrealizować dom nawet na te-
renie, dla którego był opracowany plan miejscowy z jednoznacz-
nym wskazaniem odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitar-
nej i wpisany był zakaz budowy zbiorników bezodpływowych na 
ścieki sanitarne. Sądy wskazały orzekając, że jeżeli gmina opra-
cowała plan, a nie zrealizowała sieci uzbrojenia, to można wydać 
decyzję o pozwolenia na budowę z odprowadzeniem ścieków do 
szamba.  To trochę szkodzi, bo ciągle nie potrafimy ograniczyć 
negatywnych stron takiego inwestowania, żeby dojść do stanu, 

w którym wyłącznie teren w pełni uzbrojony jest terenem prze-
znaczonym pod zabudowę. Nie wiem czy w najbliższej przyszło-
ści jesteśmy w stanie tę barierę pokonać. Planów miejscowych 
jest niewiele, choć na przykład gmina Kleszczewo ma opracowany 
plan miejscowy dla całej gminy, co znacznie ułatwia inwestowa-
nie, lecz nie oznacza, że wszędzie można budować. W pozosta-
łych gminach około 30 procent powierzchni ma plany miejsco-
we. Reszta terenu przeznaczonego pod zabudowę, to są decyzje 
o warunkach zabudowy. Prawdą jest również to, iż tych decyzji 
wydano tyle, że w mojej ocenie w najbliższym czasie nie trzeba 
wydawać nowych, żeby ktoś, kto chce budować znalazł sobie te-
ren pod zabudowę. 

W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o budownictwie 
energooszczędnym, czy pasywnym? Czy mamy już przykła-
dy jego realizacji?

Jako administracja nie mamy specjalnie wglądu w tę sytuację. 
Większość społeczeństwa myśli, że gdy zatwierdzamy projekt 
budowlany, to zatwierdzamy jego formę, treść i oceniamy prawi-
dłowość rozwiązań. To nie jest naszym zadaniem obecnie. Działa-
nia administracji architektoniczno–budowlanej polegają głównie 
na tym, że rozstrzygamy kwestię czy ten budynek może stanąć 
w danym miejscu. Czy projekt jest kompletny i czy sporządziła go 
osoba o odpowiednich uprawnieniach. Natomiast formę budyn-
ku – oczywiście przy założeniu, że ona musi być zgodna z miej-
scowym planem lub decyzją o warunkach zabudowy – ustala ar-
chitekt wspólnie z inwestorem. Na zakres tego projektu oraz 
szczegółowe rozwiązania nie mamy żadnego wpływu, nie jeste-
śmy w stanie tego kształtować.

Te zachowania mogą w jakiś sposób kształtować przepisy prawa. 
I rzeczywiście mamy nowelizację warunków technicznych, które 
obowiązują od stycznia tego roku, gdzie podnosi się parametry 
w zakresie ochrony cieplnej budynków. Obniżono współczynniki 
przenikania ciepła dla przegród budowlanych. Jest to obowiązek 
do stosowania przez projektantów dlatego, że projektant składa-
jąc w urzędzie projekt musi oświadczyć, że jest on sporządzony 
zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

I co w tej chwili te normy mówią?

Podwyższone zostały współczynniki dla wszystkich przegród: dla 
ściany, dla stropu, okien i wreszcie wprowadzono nową wartość, 
która do tej pory nie była regulowana. Do tej pory w budownic-
twie jednorodzinnym wystarczyło spełnić kryterium przegród bu-
dowlanych. Jeśli przegrody były zaprojektowane zgodnie z warun-
kami technicznymi, to projektant z analizy reszty był zwolniony 
w sensie przepisów prawa. Teraz z dniem 1 stycznia wprowadzo-
no górną wartość zapotrzebowania na energię pierwotnie odna-
wialną dla budynku, która wynosi dla budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego maksymalnie 120 kWh/m2/rok.

Powiem jednak, że nie mogę tego kryterium egzekwować od 
inwestorów i od projektantów, ale z ciekawości zaglądam jak to 
projektanci rozwiązują w projektach budowlanych, ponieważ 1 
stycznia 2014 roku już minął. I muszę powiedzieć, że projektant 
składa oświadczenie, że sporządził projekt zgodnie z przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej, ale w projekcie wpisuje zapotrze-
bowanie na poziomie 130, 140 kWh i więcej, czyli w wartościach 
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 kredyt w ramach programu  
mieszkanie dla młodych (mdm) 

Z początkiem 2014 roku pojawiła się możliwość sfinansowania zakupu pierwszej nieruchomości kredytem hipotecznym wraz  
z rządowym wsparciem, w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”. Program wsparcia młodych osób w nabyciu pierwszego 
mieszkania realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju 
(MIiR) oraz instytucjami kredytującym. Instytucji kredytujących czyli banków, które przystąpiły już do programu jest osiem, 
w tym sześć, w których kredyty te są dostępne. 

Program polega na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofi-
nansowania wkładu własnego oraz dodatkowego finansowania w ra-
mach spłaty kredytu. Beneficjentami programu mogą zostać oso-
by do 35 roku życia, będące nabywcami pierwszego mieszkania lub 
domu z rynku pierwotnego. Dodatkowe finansowe wsparcie, w for-
mie spłaty części kredytu, może zostać przyznane małżonkom lub 
osobie samotnie wychowującej dziecko, które korzystają z progra-
mu „Mieszkanie dla młodych” iw okresie 5 lat od dnia zawarcia umo-
wy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania urodzi się 
lub zostanie przysposobione trzecie, bądź kolejne dziecko. Spłata 
części kredytu może zostać przyznana nabywcy raz. Kwota dodat-
kowego finansowego wsparcia przeznaczona na spłatę części kre-
dytu wyniesie 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązu-
jącymi dla obliczenia kwoty dofinansowania wkładu własnego, nie 
więcej jednak, niż kwota pozostającego do spłaty zadłużenia kre-
dytowego. Do uzyskania dofinansowania wkładu własnego nabyw-
ca nie może być do dnia nabycia: 

 ▶  właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lo-
kalu mieszkalnego, 

 ▶  osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom 
jednorodzinny, 

 ▶  właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział 
w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co naj-
mniej jeden lokal mieszkalny. 

Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkła-
du własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu 
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowią-
zuje się on do: 

 ▶  rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego, 
 ▶  zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnie-
nia tego lokalu (w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania), z chwi-
lą uzyskania własności mieszkania (nie później, niż w terminie 6 
miesięcy od daty zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesie-
nia własności mieszkania), kredytowanego z zastosowaniem fi-
nansowego wsparcia. 

Nieruchomości będące przedmiotem transakcji również muszą 
spełniać określone limity powierzchni użytkowej przewidziane 
ustawą, oto one: 

 ▶  1. 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzin-
nego, 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednoro-
dzinnego – w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinan-
sowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej 
troje dzieci. 

Umowa kredytowa musi spełniać następujące warunki: 
 ▶  w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieru- 

chomości, 

 ▶ w złotówkach, 
 ▶ na okres co najmniej 15 lat, 
 ▶  na nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej. 
Kwota dofinansowanie wkładu własnego będzie obliczona jako: 
10% -dla rodzin bez dzieci lub 15% -dla rodzin z przynajmniej jed-
nym dzieckiem z kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej 
wyrażonej w liczbie m2 nabywanego mieszkania (ale nie więcej niż 
50 m2) i ogłaszanego przez wojewodów wskaźnika przeliczeniowe-
go kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni mieszkalnej, wyznaczone-
go dla trzech rodzajów lokalizacji nabywanych mieszkań: 

 ▶  średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaź-
nika dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku woje-
wództwa -w przypadku tych miast, 

 ▶  średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika 
dla pozostałych gmin w województwie -w przypadku tych gmin, 

 ▶  średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźni-
ka dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku wojewódz-
twa i 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozosta-
łych gmin w województwie, nie więcej jednak, niż 120% wartości 
określonej dla pozostałych gmin w województwie -w przypadku 
gmin sąsiadujących z miastem, będącym siedzibą wojewody lub 
sejmiku województwa. 

Informacja kwartalna o wysokości średniego wskaźnika przelicze-
niowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków 
mieszkalnych, wyznaczonego dla wymienionych powyżej lokalizacji 
ogłaszana jest na stronach www. Banku Gospodarstwa Krajowego, 
a dla Poznania i Wielkopolski wynosi odpowiednio: 

85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego - w przypadku, gdy w dniu 
złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci. 
Umowa kredytowa musi spełniać następujące warunki: 

1. w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości, 
2. w złotówkach, 
3. na okres co najmniej 15 lat, 
4. na nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Kwota dofinansowanie wkładu własnego będzie obliczona jako: 10% - dla rodzin bez dzieci  
lub 15% - dla rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem z kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni 
użytkowej wyrażonej w liczbie m² nabywanego mieszkania (ale nie więcej niż 50 m²) i ogłaszanego 
przez wojewodów wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni mieszkalnej, 
wyznaczonego dla trzech rodzajów lokalizacji nabywanych mieszkań: 

1. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla miast będących siedzibą 
wojewody lub sejmiku województwa - w przypadku tych miast, 

2. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla pozostałych gmin w 
województwie - w przypadku tych gmin, 

3. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla miast będących siedzibą 
wojewody lub sejmiku województwa i 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla 
pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak, niż 120% wartości określonej dla 
pozostałych gmin w województwie - w przypadku gmin sąsiadujących z miastem, będącym 
siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. 

Informacja kwartalna o wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² 
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, wyznaczonego dla wymienionych powyżej lokalizacji 
ogłaszana jest na stronach www. Banku Gospodarstwa Krajowego, a dla Poznania i Wielkopolski 
wynosi odpowiednio: 

Gmina Limit Ceny Dop�ata 

Woj. wielkopolskie 

m. Poznań 5 604,50 5 095,00 
gminy sąsiadujące ze 
stolicą województwa 4 639,80 

4 218,00 

pozosta�e 3 866,50 3 515,00 

Finansowe wsparcie z budżetu państwa ma wypełnić pustkę po innym rządowym programie wsparcia 
rodzin, czyli programie „Rodzina na Swoim”. Jednakże ograniczenie możliwości zakupu do rynku 
pierwotnego, ceny lokali, a przede wszystkim przewidziane roczne limity dopłat, sprawia, że program 
będzie cieszyć się dużo mniejszym zainteresowaniem grupy docelowej niż poprzedni. Niemniej 
jednak należy podkreślić, że Wielkopolska na tle innych województw wyróżnia się. Na naszym rynku 
dostępnych jest dużo więcej, niż w pozostałych częściach kraju nieruchomości spełniających 
kryterium limitu cenowego. 

 

Mariusz Krugiołka  
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przekraczających wymagania. Mało tego – nie dostosował prze-
gród budowlanych do warunków. W tym kryterium my nie jeste-
śmy od zatwierdzania projektów. Proszę zwrócić uwagę, że nie wy-
nika to z przepisów prawa, za to jest odpowiedzialny projektant.

On oczywiście może ponieść konsekwencje takiego działania, 
bo problem może się pojawić na końcu procesu inwestycyjne-
go. Tylko że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego też nie 
ma obowiązku sprawdzenia, czy budynek został wykonany zgod-
nie z kryteriami w zakresie ochrony cieplnej. On przyjmuje z ko-
lei oświadczenie kierownika budowy, że obiekt został wykonany 
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Zatwierdza-
nie projektu budowlanego nie polega w naszym przypadku na 
ocenie jego pod względem rozwiązań projektowo–architekto-
nicznych. Ja nie mogę uczynić wyjątku dla kryterium ochrony 
cieplnej, bo w tej sytuacji musiałbym badać czy spełnione jest 
kryterium nośności fundamentów, ścian, elementów konstruk-
cyjnych, czy inne elementy są poprawnie zaprojektowane. Nie 
jesteśmy w tej mierze upoważnieni do działań kontrolnych. Ta-
kich obowiązków nie mamy i prawo budowlane tego od nas nie 
oczekuje. Natomiast myślę, że określenie ,,zatwierdzam projekt 
budowlany” w powszechnym mniemaniu daje takie wrażenie, że 
klient uzyskując decyzję pozwolenia na budowę jest przekonany, 
że ma projekt opracowany poprawnie i sprawdzony przez urząd 
– co jest błędem, bo tak nie jest. 

Warunki ochrony cieplnej budynków zmieniły się i będą się zmie-
niały. W mojej ocenie domy budowane po roku 2020 będą musia-
ły mieć cechy domów energooszczędnych, czyli zapotrzebowa-
nie na energię pierwotnie odnawialną na poziomie 40 kWh/m2/
rok. Dla domów pasywnych zapotrzebowanie jest to wartość po-
niżej 15 kWh/m2/rok. 

Oczywiście do 2020 roku technologie rozwiną się, bo trzeba 
powiedzieć, że mamy domy energooszczędne, domy pasywne, 
a także domy plus energetyczne. O domach plus na razie w ogó-
le nie mówi się. W tej materii niewiele stosunkowo dzieje się, bo 
o ile można oddziaływać na inwestorów i projektantów przepisa-
mi prawa i mówić ,,to jest państwa obowiązek dostosowania” to 
jest OK. Ale niewiele się dzieje w sensie propagowania tych idei. 
Według mojej oceny wiedza projektantów – poza firmami, któ-
re to wprowadzają na rynek – jest stosunkowo niska. Obowiązu-
je zasada, że do projektu budowlanego architekt musi dołączyć 
charakterystykę energetyczną projektowanego budynku. Mało 
tego – od października zeszłego roku musi dołączyć tzw. analizę 
porównawczą źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Ponieważ 
my badamy kompletność projektu budowlanego w trakcie wyda-
wania pozwolenia na budowę, to jeśli tej charakterystyki w doku-
mentacji nie ma, czy nie ma analizy porównawczej, to piszemy do 
inwestora postanowienie, w którym zobowiązujemy, aby te braki 
uzupełnił. Przy tej okazji obserwuję więc zachowania projektan-
tów jak oni na to reagują. Mówią, że jest to niepotrzebne, jest to 
wymyślony przepis, który niczemu nie służy...

To w moim odczuciu obrazuje pewne zjawiska. Analiza porów-
nawcza ma charakter wyłącznie informacyjny dla inwestora, jeśli 
opracowano ją w prawidłowy sposób. Mam wrażenie, że trudna 
byłaby Pani rozmowa jako inwestora z projektantem w tej ma-
terii. Stosunkowo niewiele osób wykazuje jakąś wiedzę na ten 
temat. Generalnie mówią, że domy pasywne, domy energoosz-
czędne są drogie. Pewnie tak, ale na naszym rynku prawdą jest, 
że wykonawcy zakładają duży zysk przy jak najniższych kosztach 
budowy, iż to jest tego odzwierciedleniem.

W Niemczech, czy Austrii domy pasywne stanowią znaczący 
udział wśród realizowanych inwestycji. U nas to ciągle sfera 
nowinek technologicznych. Jakie są główne przeszkody?

Po pierwsze jest to zbyt mało rozpropagowane. Właściwym 
sposobem przedstawienia tematu byłaby realna prezentacja – 
o co na naszym rynku może być trudno – że się pojawia oferta 
w postaci zrealizowanych budynków z odpowiednią ceną. Gdy-
by potrafiono pokazać klientom na rynku gotowe domy, które 
stoją w konkretnej realizacji i oferujemy je przyszłym klientom 
w takim wariancie, że cena nie jest wyższa – jak się mówi w Niem-
czech – niż 15 procent domu standardowego, to ja myślę, że do-
datkowych zachęt nie byłoby potrzeba, aby klienci je wybrali. 
Klient wbrew pozorom zachowuje się racjonalnie, tylko kwestią 
jest jaką ma ofertę do wyboru. Na to, że koszty budowania moż-
na istotnie obniżyć mamy dowód z okresu kryzysu 2007 i kryzysu 
roku 2001, gdy budownictwo doszło do szczytu cen, potem ob-
niżono je o 30 procent i nic się nie stało. Deweloperzy nadal bu-
dują, wykonawcy realizują i mają zyski. 

Niestety prawdą jest, że rozpowszechniane są złe mity na temat 
budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Chociaż wydaje 
mi się, że budownictwo niskoenergetyczne jest już realizowane 
w pewnym sensie. Część mniejszych deweloperów budujących 
niewielkie ilości domów zrozumiała, że to jest ciekawa oferta dla 
klientów przy niskim popycie na rynku nieruchomości. To znaczy 
tyle, że jeśli ja zaproponuję w podobnej cenie dom energoosz-
czędny w stosunku do tradycyjnego, to klient bez problemu wy-
bierze moją ofertę. Niestety na rynku domów pasywnych wciąż 
nie ma jasnej oferty dla klienta. Mówi się, że dom pasywny kosz-
tuje niewiele więcej, ale nie ma takiego na rynku. Ofertę na rynek 
można wprowadzić poprzez przykładową budowę osiedla domów 
pasywnych, przedstawić ją klientom w zachęcającej cenie. Pro-
blem jest w tym, że dom realizowany w tym wyższym standar-
dzie energetycznym ma istotnie wyższą cenę.

Poza tym u nas ciągle budownictwo jednorodzinne realizowane 
jest na zasadzie, że najpierw szukam klienta, pokazuję mu ofertę 
domu, który nie istnieje, czyli pustą działkę mówiąc, że mam po-
zwolenie, projekt i mogę budować dla Pani, Pana, Państwa dom. 
Rozmawiamy o jego cenie, żeby była jak najniższa i w tej rozmo-
wie pozostałe kryteria mają drugorzędne znaczenie. Dom ten nie 
będzie miał lepszego wyposażenia instalacyjnego, może trochę 
więcej styropianu, czy wełny mineralnej. Cena elementów wy-
posażenia instalacyjnego z założenia nie może być zbyt wysoka 
do ceny całego produktu. Mówi się w mediach o niewielkich róż-
nicach kosztów budowy domu pasywnego w stosunku do domu 
budowanego w technologii tradycyjnej, ale nikt nie potrafi poka-
zać tego domu – tu stoi dom zrealizowany w technologii trady-
cyjnej powiedzmy za 400 tysięcy złotych, a tu pasywny za 440, 
czy 450 tysięcy? Nie widziałem takiej konkretnej oferty. Wobec 
tego klient jest zagubiony, chciałby budować dom energoosz-
czędny lub pasywny, a niedrogo. Czy to jest możliwe pokaże naj-
bliższa przyszłość.
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 Jak zbudować dom? 
Co każdy inwestor domu jednorodzinnego powinien wiedzieć zanim się zdecyduje na wybór gotowego projektu domu 

i jego lokalizację? 

 Jak sprzedać nieruchomość?
Inwestor planujący inwestycję budowlaną posiada zamiar zakupu konkretnej nieruchomości. Dokonanie wyboru lokalizacji 

jest ważnym elementem procesu inwestycyjnego.

Nieruchomości gruntowe i inwestycje budowlane są łączone 
procesem inwestycyjnym. Ewentualne niedopasowanie obja-
wia się na etapie analizy wykonalności, projektowania, budo-
wy. Inwestycje budowlane to procesy długotrwałe, wymagają-
ce dużych nakładów finansowych i nie są pozbawione ryzyka.

Pierwsze pojawia się z chwilą wyboru nieruchomości. W la-
tach od 1997 do roku 2008 pracowałem w kilku koncernach, 
a także dla deweloperów, gdzie zajmowałem się akwizycją nie-
ruchomości inwestycyjnych. W tamtym okresie moja praca po-
legała na selekcji nieruchomości i pozyskiwaniu ofert, które 
spełniają oczekiwania inwestora. Na kupionych nieruchomo-
ściach budowane były stacje paliw płynnych, supermarkety 
oraz zakłady produkcyjne i magazyny. Praca po stronie kupu-
jącego nieruchomości nauczyła mnie, jak ważne dla oferty jest 
prawidłowe przygotowanie ich do sprzedaży.

W związku z moją pasją do nieruchomości oraz chęcią dzie-
lenia się zdobytym doświadczeniem powołałem do życia kan-
celarię urbanistyczno-prawną świadczącą usługi w obszarze 
nieruchomości i inwestycji. Moja praca zawodowa w nierucho-
mościach koncentruje się wokół akwizycji terenów i przygo-
towaniu projektów inwestycyjnych, działalności deweloper-
skiej w spółkach partnerskich do tego celu powoływanych 
oraz opracowaniu dokumentacji i sprzedaży nieruchomości.

Zakres opracowania dokumentacji nieruchomości przezna-
czonej do sprzedaży uzależniony jest od analizy nieruchomo-
ści. Dokumentacja taka zawiera pakiet informacji prawnych, 
technicznych, ekonomicznych i odnosi się do celu komercyjne-
go nieruchomości. W zależności od wyników analizy może być 
określony cel komercyjny nieruchomości. W przypadku okre-
ślania celu komercyjnego nieruchomości, cel ten może być de-
finiowany przez zespół opracowujący dokumentację lub jego 
charakter może wynikać wprost z wyników analizy. Celem ko-
mercyjnym nieruchomości jest takie określenie przeznacze-
nia terenu, które w sposób zgodny z zachowaniem ładu prze-
strzennego, zasad ekonomii i poszanowaniem praw innych 
stron zapewni najbardziej optymalne i opłacalne jego zago-
spodarowanie.

Opracowanie dokumentacji nieruchomości w oparciu o wła-
ściwie zdefiniowany cel komercyjny jest gwarancją opracowa-
nia informacji o nieruchomości mający wpływ na ocenę opła-
calności zakupu danego gruntu. Na właściwe określenie celu 
komercyjnego nieruchomości, a w rezultacie znalezienie po-
mysłu dla niej – którego wykonalność i opłacalność potwier-
dza dokumentacja nieruchomości – zasadniczy wpływ ma 
doświadczenie zespołu opracowującego dokumentację. Kan-
celaria urbanistyczno-prawna działa w Poznaniu od 2005 roku, 
a jej zespół specjalizuje się w prawie budowlanym, przepisach 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz selek-
cji i nabywaniu nieruchomości. Kancelaria umożliwia klientom 
pełną obsługę prawną inwestycji. Kadra składa się ze specjali-
stów wielu dziedzin, gdzie interdyscyplinarna wiedza umożli-

wia prawidłowe przygotowujemy nieruchomości do sprzeda-
ży lub zagospodarowania.

Opracowania przedstawiane są w formie opisowej i graficz-
nej w zakresie prawnym, technicznym i ekonomicznym. Firma 
specjalizuje się w badaniu nieruchomości, analizie możliwo-
ści inwestycyjnych, ocenie ryzyka, kalkulacji opłacalności in-
westycji, planowaniu inwestycji, uzgodnieniach dokumenta-
cji projektowej oraz sprzedaży nieruchomości komercyjnych. 
Zespół posiada także doświadczenie deweloperskie, na bazie 
którego umożliwia zakładanie spółek celowych do realizacji 
inwestycji deweloperskich. Biuro zajmuje się doradztwem in-
westycyjnym oraz umożliwia sprzedaż nieruchomości ,,przez 
projekt”, czyli odzyskanie kapitału ulokowanego w gruncie.

Firma proponuje współpracę polegającą na przeprowadze-
niu inwestycji budowlanej na nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży, a dokładniej – oferuje pełną obsługę przedsię-
wzięcia w specjalnie do tego celu powołanej spółce. Założe-
nie spółki poprzedzone jest audytem nieruchomości, w skład 
którego wchodzi między innymi koncepcja programowo–prze-
strzenna, due diligence nieruchomości, analiza urbanistyczna 
oraz analiza wykonalności inwestycji. Następnie wykonywa-
ny jest biznes plan oraz wstępna koncepcja architektoniczna 
wraz ze wstępnym kosztorysem inwestycji opartym o ewen-
tualnie uzyskane w trakcie postępowania decyzje (decyzja 
o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji celu publiczne-
go, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji), 
uzgodnienia branżowe z gestorami sieci oraz zarządcami dróg.

W kolejnym etapie realizowane jest założenie spółki celowej, 
której fundamentem jest przyjęty przez wspólników biznes 
plan. Inwestycje są finansowane z kapitału założycielskiego 
spółki oraz ze środków uzyskanych z kredytu deweloperskie-
go przeznaczonego na budowę. Spółka posiada odpowiednią 
wiedzę oraz kontakty niezbędne do uruchomienia procedury 
kredytowej, a jej pracownicy oraz zarząd spółki wykazali się 
zdolnością organizacyjną w obsłudze projektów inwestycyj-
nych oraz obsłudze kredytu inwestycyjnego.

Sprzedaż nieruchomości ,,przez projekt” z uwagi na swój 
charakter jest w niektórych przypadkach najbardziej odpo-
wiednią formą oczekiwanego ,,rozliczenia” posiadanej przez 
właściciela nieruchomości. Zapłata za nieruchomość może na-
stąpić zarówno w formie pieniężnej po rozliczeniu inwestycji, 
jak i w postaci niepieniężnej. W przypadku realizacji inwestycji 
mieszkaniowej zapłata za nieruchomość może nastąpić w roz-
liczeniu za lokale mieszkalne. 

W polskim prawie budowlanym zasadą jest, że prace budowlane 
można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwole-
niu na budowę. Tylko nieliczne prace budowlane można wykonać 
po dokonaniu zgłoszenia organowi architektoniczno-budowla-
nemu, którym co do zasady jest starosta. Budowę domu można 
rozpocząć po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę, którą można wydać gdy dla terenu obowiązuje miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego, albo gdy dla terenu 
została wydana ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu.

Zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym zwanej dalej upzp, zasadą 
jest, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwe-
stycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospoda-
rowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej także 
mpzp. W przypadku braku planu miejscowego określenie sposo-
bów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w dro-
dze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Choć regułą powinno być uchwalanie miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego, to jednak mało terenów Pol-
ski pokrytych jest planami miejscowymi, co wiąże się z koniecz-
nością  uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. 

Zatem jednym z pierwszych kroków jest sprawdzenie czy dla 
terenu, którym jesteśmy zainteresowani obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego. Możemy to uczynić uda-
jąc się do gminy, na terenie której położona jest nieruchomość 
lub na stronach internetowych gminy czy urzędu wojewódzkie-
go. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest ak-
tem prawa miejscowego obowiązującym na terenie, dla którego 
został uchwalony przez radę gminy i podlega publikacji w dzien-
niku urzędowym województwa oraz na stronie internetowej gmi-
ny. Plan miejscowy zawiera część tekstową i graficzną. Każdy ma 
prawo wglądu do planu miejscowego.

Jeśli dla terenu obowiązuje mpzp możemy wystąpić do gminy 
o wypis i wyrys z planu uiszczając w odpowiedniej wysokości opła-
tę administracyjną, zgodnie z przepisami o podatkach i opłatach 
lokalnych. Miejscowy plan zagospodarowania określa między in-
nymi przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, 
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunika-
cji i infrastruktury technicznej. Z planu miejscowego możemy do-
wiedzieć się czy na danym terenie będzie możliwe wybudowanie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Jeśli tak, to w jakiej za-
budowie: wolno stojącej, bliźniaczej czy szeregowej. Plan określa 
gabaryty budynku: powierzchnię zabudowy, wysokość budynku – 
ilość kondygnacji – kształt dachu itp. Ustalona jest dostępność 
komunikacyjna. Jeśli ustalony w mpzp rodzaj zabudowy i jej pa-
rametry nam odpowiadają, można przystąpić do prac projekto-
wych i wystąpić o pozwolenie na budowę.

Jeśli jednak któryś z parametrów ustalonych w mpzp nam nie 
odpowiada, to należy liczyć się z dużymi trudnościami ze zmianą 

mpzp. Fakt ten jest związany z koniecznością zachowania trybu 
identycznego jak dla uchwalenia planu miejscowego, zgodnością 
ze studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania prze-
strzennego gminy, zaangażowaniem w proces zmiany mpzp or-
ganów gminy – wójta, burmistrza lub prezydenta oraz radę gmi-
ny, jak też z kosztami leżącymi po stronie gminy.

W sytuacji, w której okaże się, że dla terenu brak jest planu 
miejscowego, jak wspomniano na wstępie należy uzyskać decy-
zję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowi sub-
stytut miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Dla inwestycji nie będących inwestycjami celu publicznego wy-
daje się decyzję o warunkach zabudowy. Organem właściwym do 
wydania decyzji o warunkach zabudowy – z wyjątkiem terenów 
zamkniętych – jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Sto-
sownie do art. 61 upzp wydanie decyzji możliwe jest w przypadku 
łącznego spełnienia warunków określonych w tym przepisie, tj.:

 ▶ co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi 
publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określe-
nie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie konty-
nuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów 
i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabu-
dowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

 ▶ teren ma dostęp do drogi publicznej;
 ▶ istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystar-

czające dla zamierzenia budowlanego;
 ▶ teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznacze-

nia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 
albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu planów, 
które utraciły moc;

 ▶ decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Wobec powyższego należy wstępnie zbadać czy w sąsiedztwie 
występują domy mieszkalne o parametrach podobnych do tych, 
o które zamierzamy wystąpić, czy teren ma dostęp do drogi pu-
blicznej, czy infrastruktura techniczna jest wystarczająca, je-
śli teren znajduje się poza granicami administracyjnymi miasta, 
czy grunt jest rolny i jakiej klasy, czy grunt jest leśny. Grunt rolny 
klasy I-III oraz grunty leśne wymagają zgody na zmianę przezna-
czenia na cele nierolne i nieleśne. Warto sprawdzić czy dla tere-
nu została wszczęta procedura planistyczna, gdyż w sytuacji gdy 
ustalenia w mpzp i decyzji o warunkach zabudowy są inne, może 
dojść do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji zanim uzyskamy po-
zwolenie na budowę.  

Olga Bystrzycka
radca prawny, specjalistka planowania  
przestrzennego w  kancelarii  
urbanistyczno-prawnej URBANO

Rafał Gorączniak
URBANO
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Fundacja Sztuka Bycia została założona jako przestrzeń do dzia-
łań wspierających rozwój człowieka w relacji z samym sobą, ludź-
mi i światem. Jednym z jej celów jest tworzenie i kształtowanie 
przestrzeni integracji społecznej sprzyjającej życiu ludzi we wza-
jemnym poszanowaniu i zaufaniu.

Jakie są inspiracje twórców fundacji?
Człowiek jest żywą istotą, która poza posiadaniem rzeczy, ko-

niecznych do życia, chce BYĆ w świecie i dla świata w zdrowej re-
lacji z drugim człowiekiem.

Architektura jest integracją formy MATERII i BYCIA żywych istot 
tworzącą ochronę dla żywiołu życia.

Urbanistyka jest zakorzenioną w świecie wzajemnie oddziałującą 
architekturą, tą tworzoną przez ludzi i tą tworzoną przez naturę.

Piękno przestrzeni porusza duszę CZŁOWIEKA doświadczają-
cego prawdziwej architektury. 

– Po kilkunastu latach pracy w zawodzie architekta razem 
z Agnieszką postanowiliśmy stworzyć proces projektowy od po-
czątku i wyjść w tym procesie od potrzeb ludzkich. Czego potrze-
buje człowiek? Dlatego opracowaliśmy autorską metodę projek-
tową studium grawitacji społeczno–przestrzennej polegającą 
między innymi na analizie potrzeb relacji społecznych, analizie 
faz rozwoju człowieka w różnych etapach życia, wykorzystaniu 
sztuk pięknych i wiedzy inżynierskiej – wyjaśnia Robert Gogol, 
wiceprezes fundacji.

Etap humanistyczny i praca organiczna
– Stworzyliśmy 7–punktowy proces, a jego kolejne etapy to: hu-
manistyczny, kreacji, koncepcyjny, prawno–ekonomiczny, spo-
łeczny, inżynierski, budowlany. W pierwszym etapie – humani-
stycznym – badamy relacje społeczne. Mamy opisane potrzeby 
kobiecego i męskiego pierwiastka, potrzeby samotności i od-
dzielenia oraz fazy rozwoju człowieka w układzie przestrzen-
nym. Przeanalizowaliśmy zatem jakiej przestrzeni potrzebują 
dzieci od urodzenia, czego potrzebuje matka, czego potrzebu-
je ojciec, czego potrzebują ludzie samotni, małżeństwa, ludzie 
starsi. Oparliśmy to na zasadach psychologii społecznej i biolo-

gii – opowiada prezes Agnieszka Walaszczyk. – Zajmuję się tym 
od lat. Już moja praca magisterska związana była z tymi zagad-
nieniami. Przez kilka lat prowadziłam kręgi dla kobiet, spotka-
nia, pracowałam w przedszkolu społecznym przez 5 lat i ta praca 
dała mi szerokie doświadczenie z tego zakresu. To doświadcze-
nie pomogło w opracowaniu etapu humanistycznego.

W projektowaniu architekci przyjmują metodę pracy organicz-
nej. W formie graficznej stopniowo zakreślają potrzeby poszcze-
gólnych grup. W fazie kreacji projektanci nie korzystają przy pra-
cy z komputera. To jest też ich manifest programowy, aby z fazy 
kreacji wykluczyć odhumanizowane, mechaniczne procesy. Za-
czynają od modeli w glinie.

– Zanim przystąpimy do etapu koncepcji i dalej prawno–eko-
nomicznego oraz kolejnych dokładnie badamy potrzeby i możli-
we związki między ludźmi. To jest podstawa naszej pracy – pod-
kreśla Agnieszka Walaszczyk.

Osiedle dla wszystkich
W oparciu o tę właśnie metodę zaprojektowano osiedle Skórzewo 
w gminie Dopiewo. Projektanci założyli, że na osiedlu zamieszka 
cały przekrój społeczny: małe dzieci, które zostają w domu z mat-
kami, dzieci wracające ze szkół i przedszkoli, kobiety, które zostają 
i które wyjeżdżają do pracy, podobnie mężczyźni – także zajmują-
cy się rodziną lub pracujący w domu, albo wynajmujący pomiesz-
czenie w obiekcie na osiedlu, we wspólnym obiekcie kubaturo-
wym. Również opiekunki, babcie, dziadkowie, osoby samotne. 

– Główne hasło i idea projektu to budowa lokalnej społeczno-
ści. Tworzenie miejsc do mieszkania i życia dla ludzi, aby dobrze 
się tam czuli i aby po prawdziwe życie nie musieli wyjeżdżać do 
Poznania. To nie ma być satelita–sypialnia – tłumaczą architekci.

– Uważamy, że ci wszyscy ludzie są na każdym osiedlu. Budowa-
nie osiedli tylko dla singli, czy dla małżeństw z dziećmi jest abs-
trakcyjne. Trzeba więc założyć, że wszyscy mogą tam zamiesz-
kać. Mając to założenie przeanalizowaliśmy jakiej przestrzeni 
te poszczególne grupy potrzebują – podkreśla pani Agnieszka.

Osiedle składające się z 60 domów oraz przestrzeni i budynków 
wspólnotowych, projektowane jest jako podwalina do zawiąza-
nia i rozwoju społeczności lokalnej. Najpierw zostaje zawiązana 
społeczność przyszłych mieszkańców, z której udziałem na ba-
zie koncepcji urbanistycznej zgodnie z zasadami partycypacji 
społecznej toczą się kolejne etapy prac projektowych. Jak pod-
kreśla Robert Gogol, realizacja potrzeb ludzi nie wyklucza wyso-
kiej rentowności finansowej przedsięwzięcia; wręcz przeciwnie – 
uwzględnienie potrzeb oraz instynktów społecznych przyszłych 
mieszkańców wnosi ogromną wartość dodaną w sferze marketin-
gowo–promocyjnej. A że przy okazji przekłada się też na świet-
ne plany urbanistyczne – jest to naturalna kolej rzeczy. W tej in-
westycji po prostu wychodzi się od potrzeb ludzi. 

Faza kreacji
Kreacja, tworzenie koncepcji odbywa się najpierw w terenie, a po-
tem na stole. Dotyczy konkretnego terenu 3,5 hektara z konkret-
nymi uwarunkowaniami. Jest projekt miejscowego planu zagospo-Projekt osiedla w Skórzewie, w gminie Dopiewo

darowania przestrzennego łączący się z szerszym kontekstem, 
który uwzględniany jest w pracy projektantów.

– Stopniowo wykonujemy prace koncepcyjne polegające na 
formowaniu przestrzeni. Całą wiedzę humanistyczną przekła-
damy na projekt. Mamy opracowane kilka technik. Kiedy wykre-
owany jest wstępny układ funkcjonalny osiedla przystępujemy 
do pracy w trzecim wymiarze. Stopniowo krystalizuje się układ 
przestrzenny. Bardzo dużo czasu poświęcamy analizie urbani-
stycznej tego układu. Uruchamiamy wyobraźnię i kształtujemy 
taki układ, który będzie potrafił człowieka prowadzić, aby ludzie 
nie gubili się. Ważna dla poczucia bezpieczeństwa jako elemen-
tarnej potrzeby dzieci i ludzi starszych jest obecność punktów 
orientacyjnych w przestrzeni. Pojawiają się linie zabudowy, po-
tem bryły budynków – opowiada Robert Gogol.

Jedno z założeń mówi, aby w będącej do dyspozycji przestrzeni 
zmieścić jak najwięcej budynków. Aby zatem zapewnić na osie-
dlu wszystko co jest ważne, ale również umieścić jak najwięcej 
domów. Dlatego przewiduje się dużo zabudowań szeregowych. 
Architekci zapewniają, że cały czas są zakorzenieni w realiach. 
Nie chcą marnotrawić terenu, czy proponować przesadnie du-
żych domów. Starają się tak je zaprojektować, aby nie przedrażać. 

– Na osiedlu realizujemy potrzeby mieszkaniowe, ale z przodu 
są też dwie kubatury ogólnodostępne – zgodnie z planem miej-
scowym – o charakterze usługowym i w nich wiele postulatów się 
materializuje – słyszymy. – W planie miejscowym na końcu osie-
dla jest park, bo w terenie znajduje się ciek wodny.

I tak dochodzimy do ostatniej fazy, czyli planu zagospodaro-
wania. Wskaźniki tego projektu są normalnymi wskaźnikami wy-
korzystania terenu do relacji sprzedaży domów. Nic się nie dzie-
je wbrew ekonomii, wbrew temu co projektuje się gdzie indziej, 
tylko odbywa się to w inny sposób. 

Budowa lokalnej społeczności we wspólnocie
Poszczególne grupy budynków i ich mieszkańcy mają wspólne 
podwórka, plac zabaw, na których się mogą spotykać i o które 
muszą dbać. Założenie jest takie, że poszczególne place włączo-
ne są do własności działek, a więc każda osoba kupując działkę 
kupuje również udział we współwłasności terenów wspólnych. 
Tworzą więc wspólnotę mieszkaniową. Nie jest to osiedle alie-
nowane, gdzie każdy ogranicza się do własnej posesji, lecz świa-
domie trzeba przyjąć, że trzeba będzie dogadywać się z sąsia-
dami i wspólnie zajmować się współwłasnością.

A jeśli ktoś powie, że nie chce żadnej wspólnoty? Wracam póź-
no z pracy, nie interesuje mnie kto mieszka za płotem.

– Lokalną społeczność zbudujemy tylko wtedy, gdy miesz-
kańcy będą mieli coś wspólnego, będzie powód, aby się poznać, 
spotkać, razem działać. Jeśli nie ma wspólnych interesów, każ-
dy zamyka się w swoim domu. Rano wyjeżdża do pracy, wraca 
późno i albo spotka sąsiada, albo nie. Dlatego, że na osiedlach 
nie ma wspólnych przestrzeni, te osiedla są głównie sypialnia-
mi, nie ma więzi sąsiedzkich – uzasadnia Agnieszka Walaszczyk.

– Przez 5 lat byłam prezesem Towarzystwa Edukacyjnego pro-
wadzącego szkoły i przedszkola społeczne. Pracowałam z rodzi-
nami, których przewinęło się 200–300. I od tych ludzi otrzyma-
łam informację, że można mieszkać w ,,sypialniach” dopóki nie ma 
się dzieci. Później okazuje się, że dzieci potrzebują innych dzie-
ci, że potrzebują spotkać się z kolegą i nagle okazuje się, że nie 
ma takiej możliwości, bo wszystko jest niebezpieczne, bo nicze-
go wokół nie ma, bo wszyscy są pozamykani. I wtedy dochodzą 
do wniosku, że trzeba dzieci integrować – uzasadnia Agnieszka 
Walaszczyk. – Dlatego tu rozwiązujemy to w ten sposób, że two-

rzymy miejsca wspólne. Ludzie będą musieli spotkać się. Two-
rząc wspólnotę mieszkaniową będą musieli wybrać jej zarząd. 
A przy tym jest powód, żeby upiec ciasto, wypić kawę, żeby się 
poznać... W różny sposób można zorganizować gospodarowa-
nie terenem wspólnym – ustalić harmonogram, zlecić komuś na 
zewnątrz, a może komuś z mieszkańców nie mającemu zajęcia, 
który tym się zajmie... Ale musimy zdecydować o tym wspólnie, 
tworząc właśnie społeczność.

Ale oczywiście nic na siłę. Jeśli komuś takie współżycie nie od-
powiada, domu tam po prostu nie kupi.

Do ogólnego użytku
Na osiedlu zaprojektowano także dwa obiekty użyteczności pu-
blicznej, gdzie znajdzie się miejsce na realizację potrzeb miesz-
kańców. Jest budynek handlowy, który projektanci nazwali domem 
pracy oraz budynek rekreacji, który nazwano domem tańca. W bu-
dynku handlowym jest pasaż, sklep, apteka, pomieszczenia biu-
rowe do wynajęcia od wspólnoty dla osób, które chcą pracować 
w miejscu zamieszkania. Jest też do wynajęcia przestrzeń–hob-
by, w której może spotkać się kilka osób, aby coś robić wspólnie. 

W domu tańca znajdą się pomieszczenia do realizacji potrzeb 
kulturalnych, czy rozrywkowych mieszkańców: sala koncertowa, 
taneczna, pracownia plastyczna, muzyczna, biblioteka, kawiar-
nia, świetlica – czyli mały dom kultury.

– Najciekawsze jest to, że w tym przypadku wpisujemy się w po-
litykę społeczno–przestrzenną gminy, która naszym zdaniem 
jest zainteresowana tym jak teren będzie zagospodarowany, 
jacy ludzie będą na osiedlu mieszkać. Jest dla nas oczywiste, że 
gmina jest też zainteresowana funkcjami kulturo– oraz miasto-
twórczymi obiektów w zarządzie wspólnoty – dodaje projektant.

Ja nie mam nic, ty nie masz nic...
W jaki sposób przedsięwzięcie ma być finansowane?

– Jak pamiętamy ,,Ziemię obiecaną” panowie powiedzieli: ,,ja 
nie mam nic, ty nie masz nic, więc razem mamy dokładnie tyle, 
aby zbudować fabrykę”. Przedsięwzięcie można realizować na 
różnych poziomach zainwestowania. Począwszy od zainwe-
stowania niemal zerowego czyli, sprzedaży rozparcelowanego 
pod zaprojektowane osiedle gruntu poszczególnym rodzinom, 

Proces projektowy osiedla w Skórzewie

Pod rękę z psychologiem, aby po prawdziwe życie  
nie jeździć do Poznania 

Czy przy projektowaniu osiedli mieszkaniowych potrzebny jest psycholog?  Architekci Agnieszka Walaszczyk i Robert Gogol 
założyli Fundację Sztuka Bycia realizującą naturalny proces inwestycyjny oparty na zasadach psychologii społecznej.
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po pełną realizację osiedla jako regularnego przedsięwzięcia  
deweloperskiego – tłumaczy Robert Gogol.

Zatem jest kilka możliwości. Albo sprzedać działki jako udział 
w osiedlu i każdy będzie budował indywidualnie według projek-
tu ogólnego, aby nie było chaosu, albo można pójść dalej i budo-
wać całość. Chodzi tu także o to, aby osiedle powstawało harmo-
nijnie, aby nie było tak, że tym, którzy zamieszkają najwcześniej 
będą później jeździły ciężarówki pod oknami. 

– Nowatorstwo polega na tym, że tworzymy precyzyjny pro-
jekt urbanistyczny, który wraz z konstrukcją prawną mechani-
zmów wspólnotowych oraz notarialnym umocowaniem i zabez-
pieczeniem realizacji osiedla w projektowanym kształcie przez 
poszczególnych właścicieli działek, stanowi bardzo ciekawy 
i unikatowy na rynku produkt. Wyjątkowość takiej oferty pole-
ga na tym, że docelowo każdy z kupujących działkę podporząd-
kowując się rygorom budowy swojego domu zgodnie z projek-
tem, który nabywa wraz z gruntem, finalnie będzie żył w spójnej 
i dookreślonej projektem fundacji przestrzeni. Czyli ostatecznie 
żył będzie jak na osiedlu w całości zbudowanym przez dewelo-
pera, a nie na chaotycznie zabudowanej i parcelowanej od linij-
ki ulicy, której nawierzchnia nie wiadomo kiedy i czy w ogóle po-
wstanie – wyjaśnia wiceprezes. 

– Tworzymy spójny produkt deweloperski w postaci osiedla, 
które jest konsekwentnie zaprojektowane, jest spójne, ale od-
chodzi nam deweloperski koszt jego realizacji. Ktoś bowiem kupi 
grunt, z gwarancją, że wszystkie domy będą musiały być zre-
alizowane według założeń, w określonym czasie, ale sam bie-
rze kredyt na budowę domu. W przeciwieństwie do dewelope-
ra odpada jeden poziom kredytowania – kontynuuje architekt.

Tyle o modelu minimalnego inwestowania. Lecz fundacja prowa-
dzi także prace nad zdobyciem finansowania dla realizacji osie-
dla w pełnym wymiarze deweloperskim – w jakiej formule osie-
dle ostatecznie powstanie, pokaże czas.

Agnieszka Walaszczyk uzupełnia, że jest to inny projekt, bo ar-
chitekci nie chcieli projektować tak jak dookoła, gdzie jest dro-
ga i przy niej baraki. Tu mamy przestrzeń życiową, mimo że in-
tensywność zabudowy jest dokładnie taka jak przy układzie 
,,barakowym”. Założeniem było, aby umieścić maksymalnie gę-
stą zabudowę i dlatego domy są mocno zróżnicowane. Z tego 

też wynikają kształty domów, bo chciano, aby był odpowiedni do-
stęp światła. Domy kształtowali także pod kątem stron świata. 
Różna jest ich wielkość, więc lokum można dobrać sobie pod ką-
tem możliwości finansowych, rodzinnych itd. Mają od 55 do 120 
m kw. oraz 2,5 kondygnacji.

Inicjatorzy zrobili wstępny biznesplan, który uwzględnia budo-
wanie lokalnej społeczności.

Sosnowiec – w centrum miasta nad potokiem
Na deskach architektów powstał też projekt osiedla w Sosnowcu. 
Teren położony w centrum miasta, niezwykle malowniczy w po-
bliżu Potoku Zagórskiego jest miejscem po byłym założeniu par-
kowym sosnowieckiej rodziny Gierszów, ukształtowany z dużym 
zróżnicowaniem wysokościowym. Mieści w sobie niewielki staw 
otulony roślinnością oraz dwa źródełka z płynącą wodą. Oto-
czony drzewami i rzadką roślinnością stanowi atrakcyjne miej-
sce pod zabudowę jednorodzinną lub wielorodzinną o charak-
terze willi miejskich.

W otoczeniu jest zabudowa willowa oraz wielorodzinna śred-
nia i wysoka z infrastrukturą gospodarczo–kulturalną i edukacyj-
ną, w tym z pięknie położonym przedszkolem.

Ruch i rekreacja widoczna w terenie ukazuje walory przyrodni-
czo–przestrzenne miejsca. Okoliczni mieszkańcy bywają tu, aby 
odpocząć od zgiełku codziennego życia. Staw okresowo zarybia-
ny z ławeczką i małą plażą w otoczeniu drzew daje ukojenie i spo-
kój. Bliskość Potoku Zagórskiego sugeruje szlak ciągów pieszych 
przebiegający przez teren inwestycji.

Jak już wcześniej zostało powiedziane, każdy człowiek aby być 
w świecie potrzebuje poza własnym domem i podwórkiem wspól-
nych przestrzeni do spotkań i działań z drugim człowiekiem. Także 
i w tym przypadku założeniem projektantów jest stworzenie ta-
kiego osiedla, w którym da się pomieścić ekonomię oraz potrzeby 
potencjalnych mieszkańców. Również i tym razem uwzględniono 
wszystkie wspomniane wcześniej grupy społeczne.

Autorzy projektu odpowiadając na potrzeby społeczno–prze-
strzenne mieszkańców rozmieścili w taki sposób własność dzia-
łek z budynkami, aby pozostawić wspólne przestrzenie zarówno 
przy domach w postaci małych pieszo–jezdnych placyków z zie-
lenią oraz pozostawiając fragment założenia parkowego z istnie-
jącym stawem do dyspozycji wszystkich mieszkańców osiedla. 
Takie rozwiązanie tworzy możliwość zagospodarowania placu 
zabaw zarówno dla najmłodszych dzieci, również jako miejsce 
wspólnych spotkań dla ich matek, jak i dla dzieci starszych po-
trzebujących intymnych zielonych skrytek do spotkań z rówie-
śnikami. Pozostawiając istniejący fragment parku odpowiada się 
również na potrzeby osób starszych tworząc im miejsce wokół 
stawu do refleksji i obserwacji życia oraz odosobnienie dla ludzi 
samotnych. Wspólna przestrzeń zielona jest zachętą dla miesz-
kańców do spotkań dotyczących sposobu dbania o teren, a na-
wet stwarza możliwość wspólnych działań społecznych pozosta-
wiając jednocześnie zamkniętą przestrzeń własnego podwórka.

– Takie podejście do planowania przestrzeni jest szansą na 
stworzenie zdrowej, lokalnej społeczności, dzięki której każdy 
człowiek będzie mógł istnieć i rozwijać się w swojej indywidual-
ności doświadczając współbrzmienia społecznej różnorodno-
ści – wyznają założyciele Fundacji Sztuka Bycia.
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