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SŁOWO WSTĘPNE

Niniejsza książka traktuje o problemach bliskich autorce i ważnych 
z uwagi na zagrożenia i oczekiwania, jakie niesie ze sobą XXI wiek. 
W pewnym stopniu wstępem do niej jest monografia Kształtowanie 
zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia, w której 
pojawiają się związki zdrowego środowiska ze środowiskiem zrówno-
ważonym. Niektóre szczegółowe tematy autorka poruszała w artyku-
łach i wystąpieniach konferencyjnych w latach 2000–2010. 

Prezentowany tutaj tekst jest świadomie dokonanym wyborem prob-
lemów, czasem powtórzonych za wymienionymi publikacjami i posze-
rzonych, czasem ujętych w inny sposób oraz zupełnie nowych, które po-
jawiły się niespodziewanie, w miarę postępujących wokół nas zmian.

Autorka ma nadzieję, że temat dotyczący kształtowania zrównowa-
żonego środowiska mieszkaniowego, społecznego, oszczędnego i pięk-
nego, bliski każdemu człowiekowi, udało jej się pokazać w sposób inte-
resujący, chociaż z pewnością nie wyczerpujący całości zagadnienia. 





WPROWADZENIE

Czym właściwie jest środowisko mieszkaniowe dla człowieka XXI wieku? 
Jeszcze niedawno ten wiek wydawał się odległą przyszłością. Nadszedł 
jednak, stał się teraźniejszością i przestał być czymś niewiadomym. Stał się 
po prostu wiekiem w którym żyjemy. Potrzebny jest dystans, żeby uświa-
domić sobie rewolucyjność zmian, jakie zachodzą na naszych oczach. Ow-
szem, dostrzegamy rozwój cywilizacji informacyjnej, sami w niej uczest-
niczymy, ponieważ jednak przyszła do nas stopniowo, nie dostrzegamy tak 
mocno jej roli i oddziaływania jak widzimy w tej chwili wpływ rewolucji 
przemysłowej czy narodzin kolei na środowisko życia człowieka.

Człowiek nadal potrzebuje miejsca do mieszkania. To jedno słowo 
mieszkanie oznaczające z jednej strony miejsce, obiekt, wydzieloną część 
przestrzeni, nazywa też czynność, stan w jakim jesteśmy, rozwój, uczu-
cia, radości i smutki. Oznacza życie, które trwa coraz dłużej i od którego 
oczekujemy coraz więcej. Czy jest możliwa realizacja tego więcej? Czy 
rzeczywiście potrzebujemy więcej czy tylko po prostu lepiej? Społeczeń-
stwo konsumpcyjne oparte jest niewątpliwie na priorytecie więcej i chce 
wciąż czegoś nowego, gdy tymczasem lepiej jest kontynuacją myśli 
Ericha Fromma wyrażonej w książce Mieć czy być. Współczesne nam 
tendencje do kształtowania zrównoważonego środowiska każą spojrzeć 
na dylemat mieć czy być, nie tylko od strony rzeczywistych potrzeb i za-
chcianek pojedynczego człowieka, ale też z punktu widzenia przyszłości 
ludzkości jako gatunku i Ziemi jako środowiska jego zamieszkania.

Projektowanie zrównoważone, traktowane jako część zrównoważo-
nego rozwoju, staje się wyzwaniem dla współczesnych i przyszłych po-
koleń architektów. Kurczenie się nieodnawialnych zasobów energii, ra-
bunkowa gospodarka terenem, zjawisko urban sprawl w miastach, zbyt 
szybka ucieczka wody i pustynnienie obszarów, a także narażenie ludzi 
na życie w warunkach wywołujących pogorszenie samopoczucia, wzrost 
zachorowań i alergii powoduje, że każdy projektant, niezależnie od spe-
cjalności, powinien wpisać się w nurt oszczędnego gospodarowania do-
brami naturalnymi i kształtowania wysokiej jakości środowiska życia. 
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Jak pokazują badania, ludzie wciąż chcą mieszkać w miastach. Oczy-
wiście zachodzą i zachodziły cyklicznie procesy migracji z miast, ale 
liczba ludzi szukających swojej szansy w dużych miastach wciąż rośnie. 
W 1900 roku w miastach mieszkało zaledwie 14% ludności, a w 2000 było 
to już ponad 50%. Niebawem liczba ta osiągnie poziom 2/3 ludności Zie-
mi1. Miasta europejskie wcześnie doświadczyły takiego przyrostu, chociaż 
dla nich wzrost rozpoczął się już w XIX wieku. Londyn z miasta liczą-
cego ok. 500 000 mieszkańców w wieku XVIII, rozrósł się do 850 000, 
co stwierdzono podczas spisu ludności w 1801 roku. A już do 1890 roku 

T a b e l a  12

Miasto – kontynent Rok Liczba mieszkańców 
– zespół miejski

Liczba 
mieszkańców – 

miasto

Meksyk Ameryka Śr. 2005 19 232 000 8 721 000

Sao Paulo Ameryka Płd 2007 19 2226 000 10 887 000

Bombaj Azja 2001 18 196 000 –

Szanghaj Azja 2008 16 730 000 11 284 000 (2006)

Dehli Azja 2007 15 915 000 –

Pekin Azja 2008 14 390 000 8 580 000 (2006)

Dżakarta Azja 2007 13 215 000 (2005) 8 814 000

Seul Azja 2007 – 10 422 000

Buenos Aires Ameryka Płd. 2008 12 792 000 (2007) 3 043 000

Los Angeles Ameryka Płn. 2008 12 873 000 –

Kair Afryka 2007 11 894 000 6 759 000 (2006)

Paryż Europa 2007 11 819 000 2 166 000

Warszawa Europa 2010 2 134 000 (1997) 1 720 000

1  Dane liczbowe za: K.T. Jackson, Miasta [w:] Historia XX wieku, pod red. R.W. Bul-
lieta, Wyd. Fakty, Warszawa 2001, s. 523.

2 W tabeli umieszczono wybrane miasta na podstawie Małego Rocznika Statystyczne-
go polski 2001, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa Rok LIV.



9

liczba jego mieszkańców przekroczyła pięć milionów pięćset tysięcy. 
Urbanizacja Wielkiej Brytanii spowodowała, iż najwcześniej w tym 
kraju, bo już na początku XX wieku, ponad połowa ludności mieszkała 
w miastach liczących powyżej 10 000 mieszkańców. 

Obecnie obserwujemy dwie różnorodne tendencje. Od 1910 roku 
maleje tempo wzrostu liczby mieszkańców w miastach europejskich, 
natomiast nadal rośnie w metropoliach Azji, Południowej Ameryki czy 
Afryki. Skalę tego zjawiska obrazują dane w tabeli 1.

W świetle tego trwającego i nadal rozwijającego się w skali globalnej 
ruchu w kierunku miast symptomatyczna jest wypowiedź K.T. Jacksona, 
który uważał, że:
„Może się okazać, że futurolodzy mają rację i wielkie miasta na-
szych czasów upadną jak Kartagina – do końca przyszłego stulecia 
nie pozostanie po nich nawet ślad (tekst powstał w 1998 roku – dop. 
G. Sch.S.). Jednak jest prawdopodobne, że metropolie lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku będą nadal metropoliami w latach dziewięć-
dziesiątych wieku XXI”3 .

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że to nawarstwienie się w miastach 
dużej liczby ludzi, pojazdów, atrakcji, ale też problemów, niedoborów 
i zagrożeń powoduje często pogorszenie jakości życia. Na pewnym 
poziomie rozwoju społecznego i cywilizacyjnego jakość życia staje 
się warunkiem decydującym o wyborze miejsca zamieszkania. Stąd 
też obserwowany w europejskich miastach ruch w kierunku „na ze-
wnątrz”, w poszukiwaniu lepszych, wygodniejszych, przyjaźniejszych 
człowiekowi warunków życia. Lepszych w zestawieniu z zagrożeniami 
i niedogodnościami, jakie niesie ze sobą rozrost miast. Te dwa kierunki 
przemieszczania się ludzi, z terenów wiejskich do miast i z dzielnic 
śródmiejskich na obrzeża, a także bezradność planistów i urbanistów, 
wywołują zjawisko dezintegracji urbanistycznej, bezładnego rozprze-
strzeniania się miasta znanego pod nazwą urban sprawl . 

Jeśli podążając za myślą K.T. Jacksona czy L. Mumforda zgodzi-
my się, że zgromadzenie dużej liczby ludzi w miastach, ich różnorod-
ność społeczna, kulturowa, narodowościowa rodzą wprawdzie napięcia 
i konflikty, ale jednocześnie wyzwalają inicjatywę i wymuszają współ-
pracę, pobudzając w ten sposób rozwój i postęp cywilizacyjny, to nale-
ży zastanowić się, jakie kroki możemy podjąć, żeby zachęcić ludzi do 
pozostania w miastach. Co zrobić, żeby właśnie w miastach, ze względu 
na ich szczególny status społeczny, ekonomiczny i przestrzenny osiąg-

3  K.T. Jackson, Miasta [w:] Historia XX wieku, op. cit., s. 533.
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nąć pożądany stan równowagi, decydujący być może o powodzeniu 
polityki zrównoważonego rozwoju, która zapisana jest w dokumentach 
większości krajów świata i jest wyzwaniem XXI i następnych wieków 
cywilizacji. W kontekście tych pytań znaczące jest swoiste wyznanie 
wiary Richarda Rogersa, który powiedział:
„Wierzę, że jeśli ludziom zaproponuje się możliwość życia w środowi-
sku architektonicznym wysokiej jakości, z pięknymi budynkami i prze-
strzeniami publicznymi, blisko dobrych szkół i z dostępem do transpor-
tu publicznego, z silnym poczuciem więzi społecznej i bezpieczeństwa, 
to docenią korzyści życia w mieście”4 .

4 Old Labour for New Cities, [w:] New Statesman, 5 July 1999.



ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ  
ZRÓWNOWAŻONE PROJEKTOWANIE

Najpilniejsze i najmniej ustalone problemy dnia 
dzisiejszego powstają na innym polu, na polu ur-
banistyki. Dlatego też musimy spróbować wejrzeć 
w te problemy, uświadomić sobie, co leży poza nimi 
i przekonać się, czy nie ma jakiejś drogi wyjścia 
z nieszczęsnej sytuacji miasta naszych czasów5 .

Siegfried Giedion

Słowa autora niezwykle ważnej książki odnosiły się do miast pierwszej 
połowy XX wieku, ale nadal brzmią bardzo aktualnie. Najwyraźniej 
miasto, skomplikowana struktura funkcjonalno-przestrzenna, eko-
nomiczna i społeczna zawsze odbiegało od wyobrażeń i marzeń jego 
mieszkańców i użytkowników. Rozwój miast XX wieku, procesy ur-
banizacyjne przebiegające w różny sposób i różnym zakresie – ale na 
całym świecie, spowodowały, że miasto stało się jednym z najważniej-
szych problemów również w początku XXI wieku. 

Przyjmując za punkt wyjścia podaną wcześniej informację, że w tej 
chwili (z początkiem drugiego dziesięciolecia XXI wieku) około 50% 
ludzi mieszka w miastach, a w Europie jest to już 80%, należałoby się 
zastanowić czym jest miasto i jakie będzie w przyszłości. Czy rzeczy-
wiście miasta staną się, jak twierdzi Nigel Harris, profesor planowania 
przestrzennego, przystankami, w których krzyżują się strumienie ludzi, 
informacji i pieniędzy, a nie miejscem gdzie się pracuje i mieszka6? 

Czy rzeczywiście praca, mieszkanie, kultura, usługi będą oddzielo-
ne, a na korzystanie z nich wpłynie rozwój środków komunikacji fizycz-
nej i wirtualnej? Byłby to paradoksalnie powrót do innej wersji miasta 

5 S. Giedion, Przestrzeń, czas i architektura, PWN, Warszawa 1968, s. 647.
6 C. Power, Ruchome domy, Newsweek, 22.09.2002, s. 84-85.
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funkcjonalnego, znanego z pierwszej połowy XX wieku. Czy rzeczy-
wiście fakt, że w 1970 roku codziennie przemierzaliśmy do pracy drogę 
liczącą 17 km, w roku 1998 już 35 km, oznacza, że niebawem na po-
rządku dziennym będzie codzienny lot z Paryża do Londynu (350 km)? 
A może jednak możliwości komunikacji elektronicznej spowodują, że 
człowiek odkryje na nowo dobrodziejstwa życia osiadłego. Większość 
krajów wciąż musi zmierzyć się z problemami migracji i wzrostem po-
trzeb mieszkaniowych. Tym zjawiskom towarzyszą ogromne różnice 
w poziomie rozwoju cywilizacyjnego, gospodarczego, w spuściźnie 
historycznej i kulturowej. Zróżnicowanie ilościowe obrazuje wielkość 
miast, zaprezentowaną w poprzednim rozdziale, resztę dopowiada wy-
sokość PKB przypadająca na jednego mieszkańca (w dolarach amery-
kańskich – dane z 1997 roku): Polska – 3702, Francja – 23781, Indie 
– 377 (rok1996), Meksyk – 41937 .

Pojęcia takie jak środowisko życia człowieka, czy środowisko 
mieszkaniowe kształtowały się w wyniku ewolucji i coraz wnikliw-
szego spojrzenia na współzależności zachodzące pomiędzy człowie-
kiem i miejscem, w którym żyje czy przebywa. Wprowadzenie przez 
Haeckla pojęcia ekologia, początkowo używane przez specjalistów, 
z czasem stało się słowem „wytrychem” do zareklamowania jakiegoś 
miejsca, czy produktu, niezależnie od rzeczywistej jakości jego relacji 
ze środowiskiem.

Wiek XXI, to wiek sprzeczności – równocześnie szans i zagrożeń. Oso-
bistej wolności i społecznej odpowiedzialności, przeludnienia i malejące-
go przyrostu naturalnego, kurczenia się nieodnawialnych zasobów energii 
i coraz tańszych ogniw fotowoltaicznych, braku czystej wody i gwałtow-
nych powodzi, energii wiatrowej i niszczących huraganów. Wiek nazywany 
wiekiem informacji i globalizacji, która objawiła się szczególnie wyraźnie 
w postaci światowego kryzysu ekonomicznego. 

Nie są to problemy, które pojawiły się nagle i niespodziewanie. 
Przeciwnie, narastały latami i dlatego być może nie były zauważalne. 
Dopiero ich skala spowodowała, iż stały się zagrożeniem dla gatunku 
ludzkiego . 

W sytuacji w jakiej znalazła się ludzkość, szczególnej wagi nabierają 
takie elementy, jak: świadomość globalizacji, zrozumienie zjawisk inter-
akcji ze środowiskiem, świadomość ograniczoności przestrzeni, wody, 
czystego powietrza i związane z tym zrozumienie potrzeby samoogra-
niczania się, zrozumienie znaczenia kontekstu i tradycji. Wkraczamy 

7 Ibidem .
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tutaj w obszar nowych wymagań stawianych twórcom środowiska życia 
człowieka, które powinno służyć również kolejnym pokoleniom. 

Pojęcie „zrównoważony rozwój ”, które do polskiego języka prze-
niknęło z języka angielskiego, najbardziej opiniotwórczego języka na-
szych czasów, jest często stosowane wymiennie z określeniem „trwały”, 
mocniej podkreślającym cel działań podejmowanych dla zapewnienia 
możliwości rozwoju kolejnym pokoleniom. Określenie „zrównoważo-
ny” wyraźniej odnosi się do samej metody działania. Można zatem po-
wiedzieć, że rozwój, który ma być w długiej perspektywie trwały, musi 
być w każdym bieżącym działaniu zrównoważony. 

Wymienione poniżej PROCESY, ZJAWISKA I WYDARZENIA są 
dobrze znane, jednak nie można ich nie przypomnieć dla zachowania 
logiki tematu kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkanio-
wego. Prezentowany wykaz mógłby być z pewnością poszerzony, ale 
wydaje się, że nawet w tym ujęciu dobrze charakteryzuje nagromadze-
nie, zazębianie się i w współzależności pomiędzy zagrożeniami, szansa-
mi i oczekiwaniami . 

PRZELUDNIENIE – GŁÓD – BRAK WODY PITNEJ – CHOROBY 
– GLOBALNE OCIEPLENIE – KURCZENIE SIĘ ZASOBÓW 
NIEODNAWIALNYCH – URBAN SPRAWL – WYKLUCZENIA – 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – INFORMACJA JAKO TOWAR – SZUM 
INFORMACYJNY – MIGRACJE – ŻYCIE W SIECI – CHAOS 
PRZESTRZENNY – KICZ – 1933 KARTA ATEŃSKA; 1969 RAPORT 
U THANTA – „CZŁOWIEK I JEGO ŚRODOWISKO”; 1972 UNITED 
NATIONS CONFERENCE ON THE HUMAN ENVIRONMENT – 
SZTOKHOLM; „DEKLARACJA KONFERENCJI ONZ W SPRAWIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA”; 1989 PROGRAM EMSCHER 
PARK; 1992 SZCZYT ZIEMI W RIO DE JANEIRO – GLOBALNY 
PROGRAM DZIAŁAŃ – AGENDA 21; 1998 NOWA KARTA 
ATEŃSKA; 2003 NOWA KARTA ATEŃSKA – WIZJA MIAST XXI 
WIEKU

Wybór procesów, zjawisk i wydarzeń zawiera pojęcia, które wyszły 
ze ścisłego kręgu naukowego i zakorzeniły się w powszechnej świado-
mości. Jest to efekt coraz szerszego przepływu informacji pomiędzy do 
niedawna odciętymi od siebie zakątkami świata oraz coraz doskonalszych 
narzędzi badawczych i przetwarzających materiały badawcze. Charak-
terystyczne i wyraźnie widoczne jest zagęszczenie w czasie wydarzeń 
związanych z zagrożeniami, jakie niosą ze sobą globalne przemiany. 
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Rozwój zrównoważony, określenie używane w oficjalnych polskich 
dokumentach, to zgodnie z przyjętą definicją rozwój społeczno-gospo-
darczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodni-
czej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 
zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego 
pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 

Na obszarze Unii Europejskiej uznane zostało holistyczne traktowa-
nie zrównoważonego rozwoju, w którym splatają się trzy podstawowe 
elementy: PEOPLE, PLANET, PROFIT. W języku polskim nie można 
tych terminów przełożyć na tak łatwe do zapamiętania hasło jakim jest 
3P, jednak funkcjonuje zrozumienie dla współzależności zachodzących 
pomiędzy obszarami problemowymi zwanymi: LUDZIE, PLANETA, 
KORZYŚCI. W Wielkiej Brytanii te trzy pojęcia mają już proste prze-
niesienie na model well-being w postaci trzech elementów: dobrobytu 
socjalnego, dobrobytu środowiska i dobrobytu ekonomicznego8. Holi-
styczne ujęcie problematyki rozwoju zrównoważonego przekłada się 
na podobne ujęcie zasad zrównoważonego projektowania. 

Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego na rzecz trwałego 
i zrównoważonego rozwoju obszaru Unii Europejskiej z maja 1999 roku 
(tytuł oryginału: European Spatial Development Perspective, Towards 
Balanced and Sustainable Development of the Territory of the EU, Pots-
dam, May 1999) wśród celów polityk Wspólnoty wymienia spójność go-
spodarczą i społeczną, ochronę i utrzymanie zasobów naturalnych i dzie-
dzictwa kulturowego, bardziej zrównoważoną konkurencyjność obszaru 
Europy. Zwraca również uwagę na rolę miast w rozwoju społecznym 
i przestrzennym. Za podstawowe problemy, mające znaczenie dla trwa-
łego i zrównoważonego rozwoju miast, uznano kontrolę powiększania 
się obszarów miast przez realizację koncepcji miasta zwartego, przemie-
szanie funkcji i grup społecznych, właściwe zarządzanie ekosystemem 
miejskim, uwzględniające oszczędną gospodarkę zasobami (dotyczy to 
szczególnie wody, energii i odpadów), zapewnienie lepszej dostępno-
ści za pomocą różnych środków transportu, efektywnych i przyjaznych 
dla środowiska, a także kształtowanie i ochronę środowiska naturalnego 
i dziedzictwa kulturowego .

8 Piszą na ten temat R. Williams, Ch. Watkins w artykule pt. Wdrażanie budownictwa 
zrównoważonego/Delivering sustainable housing, [w:] Środowisko Mieszkaniowe 
Housing Environment, nr 5/2007.
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Zalecenia Habitat biorą pod uwagę jakość życia w miastach, pro-
ponując promocję struktur sieci osiedleńczej przyczyniających się do 
oszczędności energii i ograniczenia ruchu samochodowego, zintegro-
wanego planowania wykorzystania zasobów, oszczędności zużycia 
wody oraz wykorzystania źródeł odnawialnej energii dla ogranicze-
nia emisji CO2, a także zalecają promocję nowoczesnych budynków 
o wysokiej wartości architektonicznej. Na gruncie coraz lepszego zro-
zumienia zjawisk globalnych rozwinęły się koncepcje projektowania 
zrównoważonego, które czasami przybierało bardziej komunikatywną 
i atrakcyjną nazwę „Green Architecture”, ułatwiającą popularyzację 
idei i zasad. Część zagadnień ujętych w zasadach projektowania zrów-
noważonego dotyczy wprost, a niektóre z nich pośrednio, sztuki kształ-
towania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego. Określenie 
roli, jaką mogą w procesie rozwoju zrównoważonego odegrać architek-
ci, urbaniści i planiści jest kluczowym zadaniem dla przyszłości obrazu 
otaczającej nas przestrzeni. Zakres problematyki jest niezwykle szero-
ki, a szereg postulowanych działań mieści się w stosowanej dotychczas 
dobrej praktyce projektowej. W pewnych obszarach wystarczająca by-
łaby kontynuacja znanych rozwiązań i procedur, a do niektórych, zapo-
mnianych należałoby wrócić.

Można powtórzyć za A. Baranowskim, iż konsekwencją rozwoju 
zrównoważonego jest projektowanie zrównoważone, które powinno 
się cechować kontekstualnością, chronicznością oraz uspołecznieniem. 
Niezwykle istotną cechą z punktu widzenia projektantów, którzy rea-
lizować będą zasady projektowania zrównoważonego jest fakt, iż są 
to zasady mogące obowiązywać niezależnie od przyjętej estetyki for-
malnej. Pomagają one jedynie zarówno projektantowi jak i odbior-
cy i użytkownikowi głębiej wniknąć w istotę kształtowania otaczającej 
przestrzeni. 

Definicja projektowania zrównoważonego ma różne oblicza (bar-
dziej naukowe i bardziej praktyczne) określające kierunki działań lub 
wprost zalecenia. Wszystkie jednak łączy jeden wspólny cel – utrzy-
manie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, przestrzennego i spo-
łecznego, który pozwoli rozwijać się kolejnym pokoleniom. Projek-
towanie zrównoważone, jest wyrazem stanu świadomości i sposobu 
myślenia wykraczającego poza relacje w skali miejsca – obejmuje 
relacje w skali Ziemi lub szerzej universum. Przymiotnik „zrówno-
ważony” jest wszechobecny w nauce, polityce, przekazie medialnym. 
Zastąpił słowo „ekologiczny” i jest używany dla legitymizowania róż-
nych działań, często bardzo dalekich od głębszego sensu tego określe-
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nia. Dlatego konieczne jest zapoznanie się przynajmniej z wybranymi 
definicjami rozwoju zrównoważonego i zrównoważonego projektowa-
nia, aby stwierdzić na ile są ze sobą zbieżne i jak szeroko i wielopłasz-
czyznowo ujmują zagadnienie. 

Richard Rogers, architekt znany przede wszystkim z projektów 
i realizacji typu high-tech, w których realizuje zasady projektowania 
zrównoważonego, podał swoją definicję zbieżną z powszechnie obo-
wiązującą formułą, mówiąc: 
„Projektowanie zrównoważone to realizacja współczesnych potrzeb 
w sposób pozwalający przyszłym pokoleniom korzystać z zasobów na-
turalnych. To również równowaga społeczna i ekonomiczna”9 .

Andrzej Baranowski w roku 1998 ujmuje definicję w dwóch istot-
nych kategoriach pisząc, iż projektowanie zrównoważone w architek-
turze to harmonizowanie procesów rozwoju i przekształcania struktur 
przestrzennych oparte na zasadzie poszanowania zasobów oraz pełna 
integracja społecznych, kulturowych, ekonomicznych, ekologicznych 
i przestrzennych aspektów procesów projektowania10. Pojawiają się 
w tej definicji dwa sformułowania – klucze:

POSZANOWANIE ZASOBÓW
oraz

INTEGRACJA WSZYSTKICH ASPEKTÓW PROCESU 
PROJEKTOWANIA

Jest to logicznie skonstruowana definicja zawarta w dwóch pojem-
nych punktach, których praktyczną wykładnią wydają się być zasady 
projektowania zrównoważonego sformułowane przez Brendę i Roberta 
Vale w książce pt. Green Architecture. Są one przykładem pragmatycz-
nego i praktycznego podejścia. Takie podejście sprawia, że nawet trud-
ne i skomplikowane zagadnienia czy teorie mogą za pomocą prostych 
wskazań okazać się łatwe, a nawet atrakcyjne w zastosowaniu. Przede 
wszystkim jednak są zrozumiałe dla ludzi różnych profesji i na różnym 
poziomie intelektualnym, którzy te zasady powinni znać i masowo sto-
sować, aby rzeczywiście wpłynąć w widoczny sposób na kształtowanie 
środowiska nazwanego zrównoważonym. Stąd też zasadne jest nieco 
szersze omówienie i skomentowanie propozycji Brendy i Roberta Vale. 
Ujęli oni zasady projektowania zrównoważonego w pięciu punktach, 

9 B. Edwards, Green Architecture, Architectural Design, 2001, Vol. 71, No. 4, July.
10 A. Baranowski, Projektowanie zrównoważone w architekturze, Wyd. Politechniki 

Gdańskiej, Gdańsk 1998.
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których ważność czy kolejność jest wyraźnie wynikiem preferencji ob-
serwowanych w krajach wysoko rozwiniętych. 

Zasada energooszczędności, której realizacja jest rozumiana wie-
loaspektowo, została wymieniona jako pierwsza. Wyraża w wysokim 
stopniu powrót do znanych z budownictwa tradycyjnego zabiegów 
polegających na zachowaniu odpowiedniej orientacji budynku i po-
mieszczeń oraz wyposażeniu ich np. od strony południowej w szklane 
werandy i ogrody umożliwiające pasywne pozyskiwanie energii sło-
necznej, dodatkowe docieplenie od strony narażonej na wychłodzenie, 
czasem połączone z „obsypaniem” budynku ziemią oraz zmniejszenie 
ilości i rozmiarów otworów od tej strony, a także jako minimalizacja 
strat cieplnych poprzez zastosowanie wysokiej jakości izolacji oraz już 
właściwie oczywiste stosowanie energooszczędnych urządzeń.

Drugą w kolejności jest zasada wykorzystania alternatywnych źró-
deł energii, której realizacja wymaga stosowania wysokiej jakości urzą-
dzeń dla pozyskania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermal-
nej itp. Proces wprowadzania urządzeń uzyskujących ciepło (np. kolek-
tory słoneczne) lub bezpośrednio wytwarzających energię elektryczną 
z odnawialnych źródeł energii (np. ogniwa fotowoltaiczne, wiatraki) 
postępuje szybko. Różnorodność propozycji jest ogromna, a ich wyko-
rzystanie zależy w dużej mierze od możliwości finansowych, miejsco-
wego klimatu (siła wiatru, nasłonecznienie), zasobności w wodę, czy 
też warunków geologicznych, jak w przypadku energii geotermalnej. 
Niewątpliwy wpływ ma też prężnie rozwijający się przemysł technolo-
gii i urządzeń niezbędnych do pozyskiwania energii z alternatywnych 
źródeł. Mówiąc o alternatywnych czy odnawialnych źródłach energii 
należy też pamiętać o biopaliwach, których użycie, szczególnie na ob-
szarach wiejskich, ma uzasadnienie, niezależnie od obserwowanych 
negatywnych zjawisk, jakie temu towarzyszą, w postaci np. masowego 
zastępowania upraw żywności uprawami roślin energetycznych. 

Zasada trzecia zwana jest w skrócie zasadą 3R, ponieważ zawiera 
w sobie trzy zalecenia zaczynające się w terminologii angielskiej na 
literę R. Te trzy słowa to: reduce, reuse, recycle . Oznaczają one zale-
cenie oszczędnego i ponownego użycia terenu, kubatury i materiałów; 
oszczędność wody, jej ponowne użycie i wykorzystanie wody desz-
czowej; stosowanie materiałów łatwych do przetworzenia; racjonalną 
gospodarkę ściekami i odpadami. Zasięg problemowy tej zasady jest 
niezwykle szeroki i właściwie każdy z trzech członów mógłby być 
rozpatrywany oddzielnie. Ich zgrabne ujęcie w haśle 3R jest tą godną 
naśladowania cechą nauki anglosaskiej, która trudne problemy nauko-
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we i techniczne stara się ująć w formie lekkiej, łatwiej i chciałoby się 
powiedzieć przyjemnej. Z drugiej jednak strony zastosowana zbitka 
powoduje, że być może spłyca się pewne zalecenia zawarte w tej za-
sadzie, niezwykle ważnej z punktu widzenia równoważenia rozwoju 
i środowiska, bo przecież mieści ona w sobie właściwie cały proces 
rewitalizacji oraz gospodarki wodnej i gospodarki odpadami. 

Ostatnie w kolejności wymieniania, ale absolutnie równoważne 
z pozostałymi pod względem wagi poruszanej problematyki, są zasady 
szacunku dla użytkownika i szacunku dla miejsca. 

Szacunek dla użytkownika oznacza realizację potrzeb każdego czło-
wieka, w tym użycie zdrowych materiałów; partycypację społeczną 
w procesie projektowania i użytkowania; podniesienie spójności spo-
łecznej. Należy dodać, iż partycypacja społeczna rozumiana jest współ-
cześnie jako szerokie uczestnictwo użytkowników na każdym etapie 
procesu projektowania i eksploatacji, ale też dotyczy np. zapewnienia 
miejsc do kontaktów społecznych czy projektowania otwartych szkół, 
z których w różnych godzinach korzystać mogą różne grupy użytkow-
ników. Problematyka społeczna znajdzie szczególne miejsce w tej 
książce, w części poświęconej wprost zrównoważonemu środowisku 
mieszkaniowemu, zgodnie z obszarem badań i zainteresowań autorki. 

Szacunek dla miejsca oznacza oszczędne zużycie terenu, integrację 
z krajobrazem, zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej również 
przez stosowanie „zielonych” dachów i ścian, uwzględnienie kontekstu 
kulturowego oraz wykorzystanie lokalnych materiałów i tradycji bu-
dowania. Mówimy o szerokiej zasadzie, której realizacja ma bezpo-
średni wpływ na kształt przestrzeni, która nas otacza. Ład lub chaos 
przestrzenny są wynikiem stosunku projektantów, decydentów i użyt-
kowników do miejsca, który przejawia się w szacunku lub braku po-
szanowania, oszczędności lub rozrzutności, dbałości o piękno lub jego 
lekceważenia.

Być może właśnie ta zasada umieszczona na końcu listy jest dobrym 
punktem do powrotu do wcześniejszego stwierdzenia, iż wiele zaleceń 
projektowania zrównoważonego mieści się w stosowanej dotychczas 
dobrej praktyce projektowej. Szczególnie wyraźnie jest to widoczne 
w badaniach naukowych i regulacjach stosowanych w Wielkiej Brytanii, 
kraju w którym przywiązanie do tradycji jest bardzo wyraźne, a który 
jednocześnie jest zaawansowany w dążeniu do osiągnięcia stanu zrówno-
ważonego rozwoju. W Strategii dla rozwoju zrównoważonego w Zjedno-
czonym Królestwie określono zrównoważony rozwój, jako zapewniający 
lepszą jakość życia, zarówno dla obecnego jak i dla przyszłych pokoleń. 
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W założeniach zdefiniowano cztery kluczowe zagadnienia, które muszą 
być jednocześnie uwzględnione: rozwój społeczny – biorący pod uwagę 
potrzeby każdego człowieka, efektywna ochrona środowiska, roztropne 
użycie zasobów naturalnych oraz zapewnienie wysokiego i stabilnego 
poziomu wzrostu gospodarczego i poziomu zatrudnienia11 . 

Różnorodność i ilość czynników i elementów branych pod uwagę 
w ocenie stopnia zrównoważenia wynika z chęci uwzględnienia wszyst-
kich istotnych aspektów i obawy przed pominięciem czegoś ważnego, 
w trudnej i złożonej sytuacji, w jakiej znalazł się świat na początku no-
wego stulecia. Ostrożność jest tutaj z pewnością na miejscu, zwłaszcza, 
że wiele zjawisk jest niedostatecznie zbadanych, a skutki nie dają się 
przewidzieć. 

Ostrożność zaleca też Thomas Herzog, który realizuje inwestycje 
zrównoważone i w wywiadzie udzielonym w 2001 roku redaktorowi 
pisma Architectural Design, Brianowi Robertsowi powiedział:
„(...) ostrożna integracja technologii dla użycia energii odnawialnej 
stwarza szansę na wytworzenie nowych form architektonicznego wy-
razu, które są blisko powiązane z lokalnymi warunkami, takimi jak mi-
kroklimat, topografia, naturalne zasoby i dziedzictwo kulturowe danego 
regionu”12 .

Wybór pięciu realizacji, którym poświęcone są kolejne strony 
niniejszej książki, wynikał więc z chęci pokazania różnorodności, 
w której stale są obecne wartości, jakich szukamy w każdym dziele 
architektonicznym, a które jednocześnie wyrażają idee projektowania 
zrównoważonego. 

11 http://archive.defra.gov.uk/sustainable/government/publications/uk-strategy/.
12 B. Edwards, Green Architecture, op. cit.
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PIĘĆ PRZYKŁADÓW – SUBIEKTYWNY WYBÓR

Projektowanie zrównoważone znalazło już sobie należne miejsce 
w świecie profesjonalistów i nie tylko, a wiele zaleceń z nim związa-
nych wywodzi się z lokalnych tradycji, zdrowego rozsądku czy wresz-
cie z przymusu ekonomicznego. Znajdują więc zwolenników zarówno 
wśród wyedukowanych profesjonalistów jak i zwykłych zjadaczy chle-
ba. Środki stosowane przez jednych i drugich są często podobne, cho-
ciaż równie często różne pod względem formy, wynikającej najczęściej 
z rodzaju zastosowanych materiałów, rozwiązań technologicznych, czy 
możliwości finansowych. 

Realizacja zasad projektowania zrównoważonego ma już sporą re-
prezentację wsród znanych współczesnych dzieł architektonicznych 
i większych założeń urbanistycznych. Są wśród nich tak spektakularne 
jak City Hall w Londynie i obiekty malezyjskiego Petronas University 
of Technology autorstwa zespołu Norman Foster & Partners, założenie 
Chichu Art Museum w Japonii – dzieło Tadao Ando, rozbudowa Cali-
fornia Academy of Sciences autorstwa Renzo Piano czy wreszcie iko-
na zielonej architektury – Centrum Kultury Kanaków im. Jean-Marie 
Tjibaou w Nowej Kaledonii tego samego autora. Są to również znacz-
nie większe założenia urbanistyczne jak Millennium Village Ralpha 
Erskine’a, czy pasmowy układ Solar City w austriackim Linzu, w któ-
rym znajdujemy zespoły mieszkaniowe realizowane przez pracownie 
Normana Fostera, Thomasa Herzoga czy Richarda Rogersa. Nie można 
zapominać też o poszukiwaniach nowych rozwiązań formalnych wy-
nikających ze rozumienia zielonej architektury jako sposobu na korzy-
stanie z doświadczeń świata przyrody. Znajdujemy je między innymi 
w koncepcjach nieżyjącego już Jana Kaplycky’ego, który uważał, że 
architektura projektowana w duchu zrównoważenia powinna przybrać 
zupełnie nowe formy, a niestety wciąż przypomina samochód, który 
w początkowej fazie swego rozwoju udawał karetę. 

Wybrane realizacje reprezentują być może ten niepełny według 
Kaplycky’ego model, jednak każdy z wybranych przykładów, pokaza-
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nych na kolejnych stronach, reprezentuje jakąś grupę zaleceń czy to do-
tyczących energooszczędności, wykorzystania alternatywnych źródeł 
energii, czy też kształtowania zdrowego środowiska mieszkaniowego, 
zwiększania powierzchni biologicznie czynnej lub ponownego użycia 
terenu. Każdy jest jednocześnie rozwiązaniem kompleksowym i znaj-
dujemy w nim również wiele innych, czasem drobnych, ale niezwykle 
ważnych zabiegów czy rozwiązań służących kształtowaniu zrównowa-
żonego środowiska. 

Wybór, jak zaznaczono w tytule, jest wyborem subiektywnym, cho-
ciaż w każdym przypadku uzasadnionym. Prezentowane realizacje są  
mniej lub bardziej znane, pokazywane i przytaczane w literaturze fa-
chowej. Fascynują przede wszystkim tym, że u podstaw każdej leżała 
szersza idea, która przyświecała autorom, a często również organizato-
rom konkursów, w wyniku których one powstały. W każdym przypad-
ku ta idea jest czytelna, a można ją określić jako integrację czynników 
architektonicznych, przyrodniczych i społecznych. 

Wybrano więc kolejno: Kopenhagen Bussines School w Kopen-
hadze, Akademie Mont Cenis w Herne, Szkołę Designu na terenach 
dawnej kopalni Zollverein, Muzeum Branly w Paryżu i wreszcie zespół 
mieszkaniowy w niewielkiej miejscowości Skade w Danii. 

Obecność w tym zestawieniu tylko jednego przykładu zespołu 
mieszkaniowego nie oznacza, że projektowanie zrównoważone w tej 
dziedzinie jest rzadkością. Prawdą jest jednak, że część rozwiązań 
zrównoważonych jest wciąż w fazie eksperymentu lub są to rozwią-
zania drogie, stąd pojawiają się w pełnej formie w obiektach przycią-
gających uwagę, będących reklamą nie tylko tych rozwiązań, ale też 
projektanta i inwestora. Torują drogę do powszechniejszego stosowania 
zasad projektowania zrównoważonego. Wybrane przykłady stanowią 
więc ciekawe tło do dalszych rozważań dotyczących właśnie sposobów 
realizowania zasad zrównoważonego projektowania w środowisku 
mieszkaniowym. 

Na koniec należy przytoczyć ważki argument, który decydował 
o wyborze przykładów z wielu innych, w których zrealizowano zasa-
dy zrównoważonego projektowania. Ten argument to obecność piękna 
w prezentowanych dziełach. Piękna idei i formy zarówno w skali urba-
nistycznej jak i architektonicznej, a także w rozwiązaniach szczegółów, 
detali, doborze materiałów czy kolorystyce.
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COPENHAGEN BUSSINES SCHOOL
Frederiksberg, Dania, 2005

Arch. Lungaard & Tranberg

Budynek nazwany po duńsku Kilen, po angielsku the Wedge, a po pol-
sku po prostu Klin, jest uważany za kamień milowy w duńskiej architek-
turze i jak wiele dobrych realizacji powstał w wyniku konkursu archi-
tektonicznego. Zwycięski projekt wykonał zespół Lungaard&Tranberg, 
a koncepcja zagospodarowania terenu jest autorstwa architektów krajo-
brazu: Marianne Levinsen oraz Algren&Bruun13 . 

Szczególna cecha, która zadecydowała, między innymi, o umiesz-
czeniu tego przykładu w grupie wybranych, to znakomite wykorzy-
stanie tradycyjnych elementów i zasad kształtowania budynku dla 
podniesienia energooszczędności w harmonii z klimatem. Zupełnie 
niezwykły efekt, zarówno estetyczny jak i praktyczny uzyskany, zo-
stał dzięki twórczemu zastosowaniu ruchomych okiennic, elementu 
znanego również w polskiej architekturze tradycyjnej. Zamykane lub 
otwierane pozwalają wprowadzać energię słoneczną do wnętrza, za-

13 Informacje dotyczące obiektu na podstawie własnych obserwacji oraz: http://
www.mimoa.eu/projects/Denmark/Copenhagen/CBS%20Kilen http://www.
arcspace.com/architects/lundgaardtranberg/wedge/wedge.html .
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trzymywać ciepło w nocy, ale też osłaniać wnętrze przed nadmiernym 
nagrzaniem. W omawianym obiekcie okiennice wykonano ze zmato-
wanego szkła, drewna i metalu, trzech poddających się recyklingowi 
materiałów. Znakomity rezultat uzyskano dzięki zastosowaniu okiennic 
na całych elewacjach, a dynamikę wynikającą ze zmienności elewacji 
w zależności od pory dnia, roku czy potrzeb użytkowników, spotęgo-
wało użycie dwóch rodzajów okiennic i kształt budynku, którego dwie 
ściany tworzą kąt ostry, ten właśnie tytułowy klin. 

Na tym nie wyczerpują się rezultaty projektowania zrównoważone-
go. Wartością samą w sobie jest fakt, że projekt budynku CBS powstał 
wraz z projektem otoczenia, tworząc nową przestrzeń publiczną w mie-
ście. Za kompleksowość, integrację budynku z całym terenem kampusu 
wraz promenadą realizacja otrzymała nagrodę Zarządu dzielnicy Fre-
deriksberg, a w roku 2006 również nagrodę RIBA.

Tworzenie nowej przestrzeni publicznej, a także określenie roli 
obiektu edukacyjnego w podnoszeniu rangi obszaru i integrowaniu 
mieszkańców, to kolejne cechy budynku Kopenhagen Bussines School 
i efekt realizacji zasad projektowania zrównoważonego. Obejmują 
one bowiem zarówno poszanowanie charakteru miejsca jak i relacje 
z istniejącą tkanką, a także tworzenie miejsc identyfikacji dla lokalnej 
społeczności. Zrealizowano te cele posadawiając pięciokondygnacyjną 
bryłę na uformowanym, trawiastym wzniesieniu przechodzącym płyn-
nie w parkową przestrzeń publiczną, na parterze umieszczając ogól-
nie dostępną salę amfiteatralną, sale do spotkań i otwartych wykładów, 
a także kawiarnię. Również projekt wnętrza oparto na idei integracji. 
We wnętrzu bryły znajduje się atrium, przechodzące przez wszystkie 
kondygnacje i doświetlone od góry, zapewniające kontakt pomiędzy 
przestrzeniami i studentami.

I wreszcie, na koniec, ważna cecha obiektu, umożliwienie łatwej 
adaptacji powierzchni do zmieniających się potrzeb, dzięki zastosowa-
niu konstrukcji szkieletowej, całkowitemu przeszkleniu elewacji i jej 
modularności, co ułatwia dowolne formowanie wnętrza. Przy wyborze 
pracy konkursowej za istotne uznano ograniczenie ilości rodzajów ma-
teriałów, typów elementów i ich powtarzalność, pozwalające na ograni-
czenie kosztów i skrócenie czasu budowy. 

Za podsumowanie powinna wystarczyć wypowiedź władz uczelni, któ-
re stwierdziły, że podjęcie tej realizacji wynikało z konkurencji, jaka panu-
je między europejskimi, i nie tylko, uczelniami. Chciano stworzyć studen-
tom jak najlepsze warunki studiowania w budynku pięknym, realizującym 
współczesny sposób myślenia o przestrzeni i w dobrej atmosferze. 
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Copenhagen Bussines School, Frederiksberg
Arch: Lungaard&Tranberg, 2005
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ACADEMIE MONT-CENIS
Herne, Niemcy, 1999

Arch. Jourda et Perraudin, Hegger Schleif

Wybrany obiekt zlokalizowany został na obszarze rewitalizowanego 
Zagłębia Ruhry, na terenie dawnej kopalni Mont Cenis14. Mont Cenis 
było wcześniej nazwą 3-kilometrowego tunelu pod Mont Cenis w Al-
pach Francuskich, który uważany był za niezwykłe osiągnięcie techniki. 
Dlatego też francuski inwestor w 1872 roku nadał tę nazwę zespołowi 
kopalń w Zagłębiu Ruhry, będących na owe czasy przykładem nowo-
czesnego podejścia do procesu wydobycia węgla kamiennego. Po za-
mknięciu kopalni w 1978 roku, jej obszar stał się częścią projektu IBA 
Emscher Park dla Zagłębia Ruhry i doliny Renu, a konkurs architekto-
niczny na pierwszy nowy obiekt rozpisały wspólnie IBA Emscher Park 
i zarząd miasta Herne. Akademie Mont Cenis otwarto w 1999 roku. 

Wybrany obiekt jest oryginalnym rozwiązaniem, chociaż oczywiście 
nie pierwszym i nie jedynym, w którym stworzono nietypowe warunki 
klimatyczne, tworząc „sztuczne środowisko”. Jest fascynującym przy-
kładem prostej, szklanej formy, czymś w rodzaju skrzyni z wewnętrz-

14 Informacje dotyczące obiektu na podstawie własnych obserwacji oraz: http://www.
akademie-mont-cenis.com.
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nym mikroklimatem. Ze względu na lokalizację, ale też formę i przekaz 
intelektualny, obiekt stał się znakiem w przestrzeni ok. 16-hektarowego 
parku dzielnicowego, który jest częścią „Emscher Landscape Park”. 
Jest jednocześnie osiągnięciem współczesnej techniki i przykładem 
realizacji zasad projektowania zrównoważonego szczególnie, ale nie 
tylko, pod względem wykorzystania alternatywnych źródeł energii. 
Na elewacji najlepiej nasłonecznionej i na płaskim dachu szklanej 
skorupy umieszczono ogniwa fotowoltaiczne o łącznej powierzchni 
10 000 m2, przy ogólnej szklanej powierzchni ścian i dachu wynoszą-
cej 20 640 m2. Półprzezroczyste ogniwa przetwarzają energię słonecz-
ną w energię elektryczną, jednocześnie zapobiegają nadmiernemu na-
grzaniu wnętrza. Odpowiedni balans nagrzania, ogrzewania, naturalnej 
wentylacji i obecność lustra wody pozwalają na utrzymywanie przez 
cały rok w miarę stałej temperatury, w porze letniej ok. 32°C i w zimie 
ok. 28°C. Produkcję energii i ciepła zintegrowano, wykorzystując do-
datkowo metan z kopalni, a nadmiar energii i ciepła jest przesyłany do 
budynków mieszkalnych. 

Uwagę zwraca konstrukcja obiektu. Już same rozmiary są imponu-
jące – 176 m × 72 m i 15 m wysokości. Zastosowano konstrukcję szkie-
letową na module 12 m × 12 m, który tworzy 56 gigantycznych kolumn 
świerkowych. Zgodnie z zasadami projektowania zrównoważonego 
przyjęty układ pozwala na swobodne kształtowanie wnętrza, które 
wypełniają budynki takie jak dzielnicowa biblioteka i ratusz dzielnico-
wy, centrum społeczne, sala widowiskowa i sale konferencyjne, kasy-
no i hotele, wokół których urządzono przestrzeń publiczną z kanałem 
wodnym, roślinnością, miejscami do siedzenia. Wymienione funkcje 
budynków pokazują, że jeszcze mocniej niż w poprzednim przykładzie 
uwzględniono czynnik społeczny w projektowaniu. Obiekt ikona, jest 
jednocześnie obiektem integrującym lokalną społeczność oraz eduka-
cyjnym, pokazującym naocznie zalety rozwiązań zrównoważonych 
w atrakcyjnej formie. Obiekty komercyjne zarabiają na funkcje niedo-
chodowe, a niezbędne dla rozwijania społeczeństwa demokratycznego, 
świadomego i wyedukowanego. Walorów obiektu dopełnia obecność 
zieleni i wody we wnętrzu i bezpośrednim sąsiedztwie oraz powszech-
na dostępność. 

Obiekt został wybrany nie tylko ze względu na ilość i jakość zrów-
noważonych rozwiązań, jakie są w nim zastosowane, ale też ze wzglę-
du na prostotę bryły, piękno drewnianej konstrukcji i niezwykłe efekty 
plastyczne, jakie dają odbicia światła i chmur na elewacjach, które po-
wodują, że budynek staje się chwilami nierzeczywisty. 



Academie Mont-Cenis, Herne, Niemcy
Arch. Jourda et Perraudin, Hegger Schleif, 1999
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Zollverein School  
of ManageMent & DeSign

essen, niemcy, 2006
arch. Sanaa – Kazuyo Sejima & ryue nishizawa

Wybrany obiekt jest już drugim, który zlokalizowany został w ob-
szarze rewitalizowanego Zagłębia Ruhry. Wynika to między innymi 
z zupełnie unikalnego znaczenia Projektu Emscher Park w skali nie 
tylko europejskiej. Teren dawnej kopalni Zollverein, na którym po-
wstał obiekt Zollverein School of Management&Design, wpisany zo-
stał na listę Światowego Dziedzictwa w 2001 roku, przede wszystkim 
dzięki wykonaniu Masterplanu przez biuro Rem Koolhaas & OMA, 
który to projekt pokazał potencjał obszaru w zakresie promocji dzie-
dzictwa, integracji społecznej, wspierania edukacji i kultury i według 
koncepcji Rema Koolhaasa ma stać się centrum designu, reklamy, ar-
chitektury itp15. Istotny jest fakt, iż również w tym przypadku odwo-
ływano się do wysokiego poziomu technicznego w rewitalizowanym 
obszarze, ponieważ kopalnia Zollverein uchodziła w swoim czasie za 
najnowocześniejszą w regionie. Wprowadzenie w ten obszar funkcji 
15 Informacje dotyczące obiektu na podstawie własnych obserwacji oraz: http://www.

arcspace.com/architects/sejima_nishizawa/zollverein/zollverein.html; Talking Cities, 
Wyd. Birkhauser-Publisher for Architecture, Base-Boston-Berlin, s. 12-15.
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edukacyjnej i kulturalnej pokazało zmianę priorytetów zgodną z ob-
serwowanymi tendencjami zarysowującymi się już od drugiej połowy 
XX wieku. 

Międzynarodowy konkurs na szkołę, która ma stać się centrum 
życia społecznego, artystycznego i naukowego wygrał w roku 2002 
zespół SANAA: Kazuyo Sejima i Ryue Nishizawa. Jak w poprzed-
nich przykładach istotną część projektu stanowił projekt architektów 
krajobrazu. Powiązanie architektury, urbanistyki i architektury krajo-
brazu to typowe zjawisko w projektowaniu zrównoważonym. 

Szkoła jest pierwszym nowym obiektem, który powstał w tym re-
jonie, stąd jego wyjątkowe znaczenie również jako ikony i symbo-
lu swoich czasów. Autorzy zdecydowali się na ponadczasową for-
mę sześcianu o wymiarach 35m na 35 m, nawiązujących do modułu 
z kopalni Zollverein. Sześcian jest żelbetową skorupą, która podob-
nie jak szklana skrzynka Akademie Mont Cenis czy okiennicowy klin 
Kopenhagen Business School, kryje kilka poziomów, łatwych do do-
wolnej aranżacji dzięki wolnemu rzutowi. Poza zewnętrzną skorupą, 
stałymi elementami są tylko piony komunikacyjne. Układ okien w ze-
wnętrznej skorupie ułatwia dostęp światła dziennego do wszystkich 
pomieszczeń. Wielofunkcyjny parter spełnia również, podobnie jak 
w dwóch wcześniejszych przykładach, funkcje szeroko dostępne dla 
działań na rzecz społeczności, takie jak: wystawy, dyskusje, otwar-
te wykłady, spotkania przy kawie. Na dachu urządzono ogród prze-
znaczony do celów rekreacyjnych, wystawienniczych i widokowych. 
Istotne zagadnienie zużycia ciepła i energii rozwiązano wykorzystując 
geotermalne źródło energii. Woda pompowana jest za pośrednictwem 
szybów kopalnianych. 

Poza niewątpliwymi związkami z projektowaniem zrównoważo-
nym w zakresie energooszczędności i wykorzystania alternatywnych 
źródeł energii, czy też ponownego wykorzystania terenu i fleksybil-
ności rzutu, na podkreślenie zasługuje znów, jak w poprzednio omó-
wionych przykładach, poważne potraktowanie społecznej roli nowe-
go obiektu jako miejsca spotkań, wymiany myśli, wiedzy i integracji 
lokalnej społeczności. 



Zollverein School of Management & Design, Essen, Niemcy
Arch. SANAA – Kazuyo Sejina & Ryue Nishizawa, 2006
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MUSEE DU QUAI BRANLY
Paryż, Francja 2005

projektanci: Jean Nouvel – architektura
Gilles Clement – ogród

Patrick Blanc – zielona ściana 

Mówiąc o tej realizacji można użyć wielu przymiotników, ale powtó-
rzone byłyby określenia zastosowane do opisu poprzednich przykła-
dów. Jest to jednak nawet na tak interesującym tle zupełnie niezwykłe 
dzieło. Wyjściową ideą autorów była integracja pięciu elementów kom-
pozycji: czterech budynków i ogrodu, stąd też obserwowana już po-
przednio współpraca architektów i architektów krajobrazu, tym razem 
uzupełniona osobą szczególnego ogrodnika. Autor obiektu, a właściwie 
swoiście potraktowanego kwartału miejskiego, zrealizował w stopniu 
doskonałym zasadę poszanowania terenu, a w niej powiększenia po-
wierzchni biologicznie czynnej oraz kontynuacji tradycji z zastosowa-
niem na wskroś nowoczesnej architektury.

Prestiżowa lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie wieży Eiffla 
i Pola Marsowego zobowiązywała do szczególnego zwrócenia uwagi 
na kontekst. Budynki Jeana Nouvela kontynuują więc Hausmannowski 
układ zabudowy mieszkaniowej, a ogród jest w pewnym sensie przedłu-
żeniem Pola Marsowego. Symboliczna też jest funkcja muzeum, w któ-
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rym zebrano dzieła z wszystkich kontynentów, ukazując ich odmien-
ność, a jednocześnie wkład we wspólną światową rzeczywistość16 .

Wybrany przykład jest przede wszystkim realizacją zasady szacun-
ku dla terenu i powiększania powierzchni biologicznie czynnej. Konty-
nuacja zastanej tkanki urbanistycznej nie przeszkodziła projektantowi 
w poderwaniu głównej bryły muzeum i umożliwieniu zieleni „przepły-
nięcia” pod nim. Powstał piękny miejski ogród, w którym zastosowano 
roślinność z różnych kontynentów, z których pochodzą zbiory muzeal-
ne. Dzięki podniesieniu części budynku ponad teren, zwiększono ob-
szar ogrodu, w którym znalazło się 169 drzew, rośliny niskie, trawnik, 
roślinność „dzika”, pagórki. Przykładem szczególnego korzystania 
z tradycji jest wprowadzenie „fosy” z wodą, która w naturalny sposób 
tworzy granicę obszaru, oddzielając go od ulicy. 

Jednym z ważniejszych elementów całości jest zielona ściana, 
kontynuująca istniejącą pierzeję bulwaru nad Sekwaną. Ściana o po-
wierzchni 800 m2 została zrealizowana w 2004 roku i jest jedną z około 
100 podobnych, zrealizowanych przez Patricka Blanca na całym świe-
cie. Również roślinność porastająca ścianę pochodzi z wielu krajów, 
których sztuka jest reprezentowana w muzeum. Jest to ok. 15 000 roślin 
z 150 różnych gatunków. Rośliny umieszczone zostały na specjalnym 
filcowym materiale, przypiętym do plastikowych płaszczyzn, które na-
pięte na metalowe ramy są przymocowane do ściany. Składniki mine-
ralne niezbędne do rozwoju i woda dostarczane są roślinom systemem 
kropelkowym poprzez korzenie. „Zielona ściana” jest stosunkowo no-
wym sposobem, ale coraz popularniejszym, powiększania terenu biolo-
gicznie czynnego w zwartej zabudowie miast. 

Taki opis nie oddaje z pewnością wrażenia, jakie powstaje dzięki 
zderzeniu bardzo dynamicznych i kolorowych brył architektonicznych 
z bogactwem miękkiej, mającej różne odcienie zieleni. Obiekt, w prze-
ciwieństwie do poprzednich, nie jest wolno stojący, a raczej schowany 
w pierzei. Być może ta właśnie skromność pozwala później z satysfak-
cją odkrywać piękno całości z każdym kolejnym krokiem.

W ocenie przykładu nie można pominąć istotnej społecznej roli 
ogrodu i wzbogacenia dzięki niej jakości przestrzeni publicznych. 
Można powiedzieć, że i w tym względzie kontynuowana jest tradycja 
pięknych paryskich przestrzeni publicznych.

16 Informacje dotyczące obiektu na podstawie własnych obserwacji oraz: The Musee du 
Quai Branly, Wyd. Scala, Paryż 2006.
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Musee du Quai Branly, Paryż, 2005; Projektanci:  
Jean Nouvel – architektura;

Gilles Clement – ogród; Patrick Blanc – zielona ściana
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SKADE
Dania, 1999

Arch. C.F.Moellers Tegnestue

Prezentowany przykład, w porównaniu z pozostałymi czterema, jest 
zdecydowanie mniej spektakularny, może być jednak nieomal symbo-
lem zrównoważonego środowiska mieszkaniowego, najmocniej uwa-
runkowanego potrzebami psychofizycznymi człowieka, opierającego 
się działaniom czysto formalnym, w którym człowiek oczekuje spo-
koju, bezpieczeństwa, kontaktu z naturą. Pokazuje przede wszystkim 
realizację fundamentalnych dla środowiska mieszkaniowego zasad sza-
cunku dla mieszkańca i poszanowania terenu. 

Nie przez przypadek do prezentacji tych cech wybrana została rea-
lizacja duńskich architektów. Duńczycy, tradycyjnie związani z zabu-
dową typu „gęsto-nisko”, od dziesięcioleci w bardzo rozważny sposób 
kształtują zabudowę mieszkaniową zarówno w skali architektonicznej 
jak i urbanistycznej. Wybrany zespół zlokalizowany został w małej 
miejscowości Skade, w zachodniej Danii, w obszarze o ekstensywnej, 
wolno stojącej zabudowie17. Celem miejscowych władz było zwiększe-

17 Informacje na temat zespołu na podstawie własnych obserwacji oraz: International 
Casas Dinamarca, Wyd. Kliczkowski Publisher, Madrid 1999, s. 68-71.
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nie intensywności zabudowy, przy jednoczesnym stworzeniu kame-
ralnego, powiązanego z przyrodą środowiska zamieszkania. Problem 
był trudny z uwagi na szczególne walory miejsca, piękne ukształtowa-
nie terenu, jezioro i bogactwo fauny, do których przywiązani byli stali 
mieszkańcy Skade. 

Wśród zasad projektowania zrównoważonego podkreślana jest rola 
partycypacji społecznej, która pomaga zminimalizować konflikty wy-
nikające z różnicy interesów. W omawianym przypadku był to prawdo-
podobny konflikt pomiędzy dotychczasowymi mieszkańcami a projek-
tantami i nową społecznością. Stosując w praktyce zasadę współpracy 
projektanci wielokrotnie spotykali się z mieszkańcami po to, żeby osta-
teczny projekt satysfakcjonował wszystkich.

Idea zwiększenia intensywności zabudowy przy jednoczesnym za-
chowaniu jej kameralnego charakteru i ludzkiej skali została zreali-
zowana przez podział stosunkowo dużego zespołu na małe jednostki 
zgrupowane wokół indywidualnie zaaranżowanych przestrzeni spo-
łecznych. Autorzy zastosowali przekształcony układ kwartałów miej-
skich, z zabudową do trzech kondygnacji. Jednym z ważniejszych zało-
żeń projektowych było usunięcie komunikacji samochodowej z obsza-
ru wnętrz urbanistycznych, co osiągnięto dzięki schowaniu garaży pod 
przestrzeniami społecznymi. 

Krajobraz zespołu, a także jego otoczenia, tworzy naturalna konfigu-
racja terenu, wspomagana przez urządzenia terenowe – schody, skarpy, 
tarasy, prześwity, które wydzielają zespół, jednocześnie go nie zamy-
kając i nie utrudniając powszechnego dostępu do wspólnej przestrzeni 
rekreacyjnej nad zbiornikiem wodnym. Rolę integracyjną tych terenów 
wzmocniono proponując nad jeziorem budynek kontaktów społecz-
nych z kawiarnią i punktem opieki nad dziećmi. Stworzono wygodne 
i przyjazne miejsce do mieszkania, pozostawiając prawie nienaruszony 
krajobraz. Architektura budynków jest bezpretensjonalna, a zastosowa-
ny typ zabudowy semi-collective pozwolił na zapewnienie intymności 
poszczególnych mieszkań przy stosunkowo wysokiej intensywności 
zabudowy. 

Czynnikami decydującymi o wyborze tego przykładu była nie tylko 
kompleksowa realizacja mniej spektakularnych zasad projektowania 
zrównoważonego, ale może przede wszystkim właśnie bezpretensjo-
nalność, uroda wnętrz i umiejętna integracja z krajobrazem.
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ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO 
MIESZKANIOWE 

Prezentacja pięciu zrównoważonych realizacji zamieszczona w po-
przednim rozdziale wyraźnie pokazuje specyfikę zespołu mieszkanio-
wego w duńskim Skade, na tle pozostałych spektakularnych obiektów. 
Przybliża nas też zdecydowanie do sedna tej książki zawartego w tytule, 
do zrównoważonego środowiska mieszkaniowego. Niniejsza książka 
kontynuuje rozważania zawarte w monografii Kształtowanie zdrowego 
środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia, w której pojawiły 
się pewne definicje pomocne również w prezentowanej kontynuacji. 
Należą do nich określenia środowiska mieszkaniowego czy też zdro-
wego środowiska mieszkaniowego. Można przytoczyć słowa z tamtej 
publikacji, iż jako pewna szczególna forma środowiska, w którym żyje 
i rozwija się człowiek, pojawia się środowisko mieszkaniowe, nazy-
wane też środowiskiem zamieszkanym lub zamieszkania, a tworzy je 
ogół wszystkich elementów i czynników ożywionych i nieożywionych, 
mniej więcej jednolitych na danym terenie, służących realizacji potrzeb 
wynikających z podstawowej funkcji mieszkania, oddziałujących na 
mieszkańców i ulegających zmianom pod ich wpływem. 

Środowisko mieszkaniowe ma istotne znaczenie w zaspokajaniu 
potrzeb psychofizycznych człowieka miejskiego. Ludzie oczekują od 
miejsca, w którym mieszkają realizacji potrzeby bezpiecznego schro-
nienia, identyfikacji, komfortu fizycznego i psychicznego. Szukają wy-
gody, uczucia intymności i izolacji, komfortu bioklimatycznego, bez-
pieczeństwa i higieny, warunków dla wypoczynku psychicznego 
i fizycznego. Zmiany jakie w początkach XXI wieku następują w Euro-
pie, postęp w kształtowaniu się społeczeństw obywatelskich powodują, 
że jednym z istotnych wyzwań stojących przed twórcami środowiska 
mieszkaniowego XXI wieku jest realizacja możliwości indywidualne-
go wyboru miejsca i formy zamieszkania przy zachowaniu nadrzęd-
ności zasad zrównoważonego rozwoju i wynikających z niego potrzeb 
i możliwości rozwoju danego miasta. Celem do osiągnięcia staje się 
wolność jednostki połączona ze społeczną odpowiedzialnością. Coraz 
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silniejsze społeczne zrozumienie związków pomiędzy trybem i warun-
kami życia wymuszają uznanie jakości środowiska mieszkaniowego za 
podstawowy wyznacznik jakości życia, a uwzględnienie prozdrowot-
nych cech środowiska mieszkaniowego za jeden z mierników jego 
jakości, wpisujący się w zasady projektowania zrównoważonego.

Zwrócenie uwagi z jednej strony na podmiotowość człowieka i jego 
cechy osobowościowe, z drugiej zrozumienie, że tylko jako społecz-
ności możemy skutecznie działać i przetrwać w środowisku fizycznym 
prowadzi do wniosku, iż środowisko mieszkaniowe powinno być po-
strzegane jako wielowymiarowe i traktowane holistycznie. Powinno 
być oparte na zrozumieniu dynamicznych współzależności pomiędzy 
środowiskiem fizycznym, społecznym i potrzebami osobowymi czło-
wieka, uwzględniać szerokie zależności biogenetyczne, psychiczne, 
behawioralne i środowiskowe: geograficzne, architektoniczne, techno-
logiczne, socjokulturowe, a działania na rzecz kształtowania zdrowego 
środowiska mieszkaniowego należy skoordynować na wielu poziomach 
nakierowując zarówno na jednostki, jak i na grupy i populacje.

Europa jest starzejącym się kontynentem, a w Polsce zjawiska 
wyraźnego wzrostu liczby osób starszych i wydłużania się okresu ak-
tywności ludzkiej są również widoczne. Wpływają one na rozumienie 
zrównoważonego środowiska mieszkaniowego i na określenie jego 
rangi w hierarchii potrzeb. Pełne zrozumienie jakości, funkcjonowania 
i możliwość oceny wymaga uwzględnienia zarówno elementów śro-
dowiska fizycznego i ekonomicznego, do których odnosi się część za-
sad projektowania zrównoważonego, jak też środowiska społecznego, 
które tworzą jednostki i grupy, a realizacja ich potrzeb jest wyraźnie 
wyartykułowana w definicjach i zasadach projektowania zrównoważo-
nego. Szczególnie wyraźnie mówi się w nich o potrzebie zapewnienia 
społecznego zrównoważonego rozwoju, bez którego nie można myśleć 
o zrównoważonym rozwoju ekonomicznym i gospodarczym. 

Biorąc pod uwagę, iż najczęściej wymienianymi cechami projekto-
wania zrównoważonego są energooszczędność i użycie alternatywnych 
źródeł energii nie można się dziwić, że obszary mieszkaniowe stały się 
celem i poligonem wielu prowadzonych już na większą skalę działań. 
Unia Europejska, a szczególnie niektóre jej kraje członkowskie, jak 
Wielka Brytania, czy kraje skandynawskie traktują oszczędność ener-
getyczną i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii priorytetowo. 
Z jednej strony ze względu na zagrożenie wyczerpania się zasobów nie-
odnawialnych, a z drugiej z uwagi na wciąż aktualną, chociaż również 
mocno zwalczaną teorię o wpływie człowieka na globalne ocieplenie.
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Wielka Brytania ze względu na wyspiarski charakter należy do kra-
jów realnie zagrożonych w wypadku rzeczywistego podniesienia się wód 
w oceanach, stąd długofalowe działania zmierzające do upowszechnienia 
projektowania zrównoważonego zarówno wśród projektantów jak i użyt-
kowników. Politycy tego kraju w wysokim stopniu przyczyniają się do 
ogólnego kierunku polityki zrównoważenia prowadzonej przez Unię. Jak 
w przypadku każdego problemu mającego charakter globalny, a niewątpli-
wie takim jest pozyskiwanie energii, istotna jest integracja poszczególnych 
obszarów Unii i wyrównywanie poziomów rozwoju przez prowadzenie 
szerokiej wymiany doświadczeń i wiedzy, ujednolicanie procedur, wzmac-
nianie spójności społecznej i gospodarczej dla osiągnięcia wspólnych ce-
lów w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. 

Badania przeprowadzone w ramach międzynarodowego projektu 
SUSPURPOL, którego celem było stworzenie wytycznych postępowa-
nia do planowania i realizacji zrównoważonych inwestycji mieszkanio-
wych pozwoliły na uogólnienia wskazujące pola działań i podział prob-
lemowy, który pojawia się w obszarze odpowiedzialności, planowania, 
produkcji i realizacji18 .

18 Tematyka poruszona w tym i w następnych rozdziałach była przedmiotem badań 
prowadzonych w ramach projeku SUSPURPOL pt. A Blue Print for the Planning 
and Purchasing Policies for Sustainable Built Development, w którym autorka była 
kierownikiem polskiej części projektu. Projekt realizowano w okresie: lipec 2005 – 
listopad 2007 w ramach INTERREG IIIC – operacji GROW, współfiansowanej przez 
Unię Europejską. W projekcie uczestniczyly: The Environment Centre, Southampton, 
UK – Lider Projektu; Instituto Andaluz de Tecnologia, Sewilla, Hiszpania; Natural 
Resources Initiatives, Hampshire County Council, Winchester, UK; Politechnika Kra-
kowska, Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Kraków, Polska.
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Diagram ilustruje złożoność procesu równoważenia inwestycji 
mieszkaniowych. Pięć elementów reprezentujących poszczególne ob-
szary wymagające idei, koncepcji, realizacji i oceny tworzy całość, 
w której każdy z elementów wpływa na pozostałe i podlega ich działa-
niom. Kompleksowość ujęcia, szczególnie w realizacji zrównoważone-
go środowiska mieszkaniowego jest podstawowym warunkiem pozy-
tywnego efektu. Jednocześnie szereg zjawisk rozpoznanych i nowych, 
takich jak migracje, konflikty społeczne i przestrzenne, bezradność 
planistów i urbanistów czy wreszcie kryzysy ekonomiczne znacznie to 
kompleksowe ujęcie utrudniają. 

Od czasu polskiej transformacji politycznej i gospodarczej każde 
zjawisko tłumaczone jest prawami wolnego rynku. Interesującym gło-
sem w tej materii jest wypowiedź Profesora Johna Graya z London 
School of Economics, który napisał: 
„Z powodu złej koniunktury Stany Zjednoczone odstępują od globalnej 
polityki wolnego handlu na rzecz bardziej tradycyjnej polityki protek-
cjonistycznej (…) W praktyce świat wraca do starszego – i bardziej 
trwałego modelu. Przyjmuje się milcząco, że w przyszłości – podobnie 
jak w przeszłości – będą współistnieć rozmaite systemy gospodarcze 
i różne formy rządów”19 .

Przy tak wielu niewiadomych trudne staje się określenie struktur 
i form zabudowy mieszkaniowej, jaka będzie poszukiwana w przy-
szłości. Wszystkie miasta potrzebują nowych mieszkań, niektóre dla 
bezdomnych, inne bogate, z uwagi na nowe potrzeby jakościowe społe-
czeństwa, odnotowują np. zwiększone zapotrzebowanie na mieszkania 
dla gospodarstw jedno- i dwuosobowych. 

Niezmienna jednak pozostaje potrzeba mieszkania, niezmienne też 
pozostają zasady projektowania zrównoważonego, omówione szeroko 
we wcześniejszych rozdziałach i zaprezentowane na przykładach. Próba 
zintegrowania oczekiwań przyszłych użytkowników zespołów miesz-
kaniowych i potrzeb szeroko rozumianego środowiska z możliwościami 
ekonomicznymi i procesami społecznymi, czyli poszukiwanie zrówno-
ważonego środowiska mieszkaniowego, przy całym skomplikowaniu 
materii obszarów mieszkaniowych, stanowi wyzwanie dla polityków, 
projektantów i inwestorów. Projektujemy wszak wciąż mieszkania dla 
istot ludzkich, chociaż niewątpliwie grożące nam możliwości klonowa-
nia i dokonywania zmian genetycznych niosą wizję istot przystosowa-
nych do miejsca, a nie miejsc wykreowanych dla ludzi.

19 J. Gray, Koniec końca historii, Rzeczpospolita, nr 221 (6298) 2002, s. A5.



PREKURSORZY PROJEKTOWANIA 
ZRÓWNOWAŻONEGO

Skala miast XXI wieku daleko wykracza poza wcześniejsze, wielo-
wiekowe doświadczenia i znacznie utrudnia uzyskanie oczekiwanej 
przez człowieka i identyfikowalnej wielkości środowiska mieszka-
niowego. Coraz trudniejsze wydaje się powiązanie dwóch oczeki-
wań, których spełnienia szuka się w miastach – wielobarwnej różno-
rodności tętniącego życiem śródmieścia metropolii oraz niewielkiej 
skali zespołu mieszkaniowego, raczej odpowiadającego charakterem 
zabudowie małego miasteczka. Projektowanie zrównoważone, rozu-
miane współcześnie jako sposób podejścia do procesu projektowania, 
realizacji i eksploatacji polega na kompleksowym ujęciu wszystkich 
procesów elementów i zjawisk z tym związanych. Nie oznacza to jed-
nak, że takie szerokie, wielowątkowe myślenie o środowisku miesz-
kaniowym człowieka było nieobecne w historii rozwoju architektury 
i urbanistyki. 

Śledząc rozwój myśli architektonicznej i urbanistycznej, wnikając 
w twórczość znanych postaci, ikon światowej architektury, znajdujemy 
wiele przykładów na to, iż myślenie o zrównoważonym środowisku ży-
cia człowieka nie było im obce. Często wynikało z nieco innych prze-
słanek, ale prowadziło do podobnych wniosków, sprzyjających kształ-
towaniu dobrego, zdrowego, oszczędnego, funkcjonalnego i pięknego 
środowiska.

WITRUWIUSZ  
– TRWAŁOŚĆ, CELOWOŚĆ, PIĘKNO

Marcus Vitruvius Pollio, żyjący za panowania Juliusza Cezara i Oktawiana 
Augusta, pewnie nie przypuszczał, że jego ideał, triada mówiąca, iż dzieło 
budowniczego powinno być trwałe, celowe i piękne, nie straci swej ak-
tualności i siły wyrazu przez kolejne wieki, a nawet tysiąclecia, mimo iż 
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otaczający człowieka świat doznawał i doznaje ciągłych przemian w zde-
rzeniu z pojawiającymi się wyzwaniami gospodarczymi, społecznymi, 
przestrzennymi i światopoglądowymi. 
Powszechnie uważa się, że czas weryfikuje słuszność teorii i poglądów. 
W przypadku Witruwiusza możemy bez wahania powiedzieć, że mimo 
iż działał w skali nieporównywalnie mniejszej niż współcześni architekci, 
a jego wskazania odnoszą się do świata takiego, jakim go widział i znał 
mieszkaniec starożytnego Rzymu to jednak stwierdzenia zawarte w dziele  
O architekturze ksiąg dziesięć wydają się mieć charakter ponadczasowy 
i dotykać problemów współczesnego nam świata20 .

Witruwiusz żył w czasach miasta ograniczonego terytorialnie. 
Nieznane mu były problemy urban sprawl, a mimo to jego wska-
zówki dotyczące zakładania i kształtowania miast są zbieżne z dą-
żeniami urbanistów XXI wieku do tworzenia zdrowego środowiska 
zamieszkania . 

Wypada zacytować na początek, pierwszy z kilku fragmentów dzieła 
O architekturze ksiąg dziesięć, w którym Witruwiusz szczególną uwagę 
zwrócił na wybór dobrej lokalizacji, wyznaczając zasady zakładania 
miast: 
„(...) przede wszystkim należy i dokonać wyboru jak najzdrowsze-
go miejsca. Znajdować się ono będzie na wzniesieniu, niedostępne 
dla mgły i szronu, zwrócone ku strefom ani zbyt gorącym, ani zbyt 
zimnym, lecz ku umiarkowa nym; należy również unikać sąsiedztwa 
bagien”.

W swoim dziele wielokrotnie zwracał uwagę na znaczenie warun-
ków zdrowotnych. Pisał między innymi:
„Stosowność wypływającą z warunków naturalnych osiągnie się wtedy, 
gdy pod budowę wszelkich świątyń obierze się okolice jak najzdrow-
sze i gdy znajdować się będą źródła dobrej wody (…) Kiedy bowiem 
przeniesie się chorych z okolicy zakażonej w okolicę zdrową i da się im 
wodę ze zdrowych źródeł, szybciej ozdrowieją”.

Stosowność Witruwiusz wiązał również ze spełnieniem zróżnico-
wanych wymagań stawianym budynkom zamieszkanym przez różne 
grupy ludzi. Widział potrzebę różnorodności, co wyraził następująco: 
„Albowiem wydaje się, że inaczej trzeba budować domy miejskie, ina-
czej budynki gospodarskie na wsi, inaczej dla bankierów, inaczej dla 
ludzi szczęśliwych i wytwornych, inaczej dla ludzi możnych, którzy 
20 Na ten temat autorka pisała w publikacji Witruwiusz – prekursor projektowania 

zrównoważonego, Czasopismo Techniczne, seria Architektura, 1-A/2009, zeszyt 7, 
Wyd. Politechniki Krakowskiej, s. 127-131.
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umysłem swym kierują republiką. I w ogóle rozkład budynków powi-
nien być dostosowany do osób, które mają z nich korzystać”.

Brał pod uwagę zagadnienie orientacji budynku i pomieszczeń 
w stosunku do stron świata, co szczegółowo opisał w swoim dziele: 
„(...) stosowność do warunków naturalnych osiągnie się wtedy, gdy 
do sypialni i bibliotek doprowadzi się światło od wschodu, w łaźniach 
i izbach zimowych od południowego zachodu, z galeriach obrazów 
i w tych pomieszczeniach, które wymagają równomiernego światła, od 
północy, ponieważ tej strony świata słońce w swym biegu ani nie roz-
świetla ani nie zaciemnia, tak, że przez cały dzień jest tu oświetlenie 
stałe i niezmienne”21 .

Odnieść można to zalecenie wprost do zasady projektowania zrów-
noważonego mówiącej o współpracy z lokalnym klimatem, wykorzy-
staniu energii słonecznej i naturalnego światła dla zminimalizowania 
eksploatacji nieodnawialnych źródeł energii.

Zalecane w zasadzie projektowania zrównoważonego, zwanej zasa-
dą 3R, zmniejszenie zużycia terenu, energii, materiałów budowlanych, 
ograniczenie transportu i podtrzymanie lokalnej tradycji budowania 
znajdujemy w słowach: 
„Distributio, czyli ekonomia polega na właściwym rozporządzeniu ma-
teriałem i miejscem oraz na oszczędności i umiarkowaniu w obliczaniu 
wydatków budowlanych. Osiągnie je architekt przede wszystkim wte-
dy, jeśli nie będzie poszukiwał takich materiałów, które można znaleźć 
lub kupić jedynie za wysoką cenę. Albowiem nie wszędzie znajdują się 
w dostatecznej ilości piasek kopalny, kamień łamany, jodła, sosna lub 
marmur, lecz każda rzecz występuje gdzie indziej, z transport jest trud-
ny i kosztowny. Tam, gdzie brak piasku kopalnego, trzeba użyć piasku 
rzecz nego lub przemytego piasku morskiego; gdzie brak jodły i sos-
ny, zastąpić je można cyprysem, topolą, wiązem i pinią; inne trudności 
trzeba w podobny sposób pokonywać”.

Witruwiusz dla barwniejszego przedstawienia problemu oszczęd-
ności przytacza ciekawą opowieść o architekcie Dinokratesie, którego 
projekt nowego miasta zachwycił Aleksandra Macedońskiego, ale nie 
został przez niego zaakceptowany ze względu na brak pól uprawnych 
w pobliżu. Wyżywienie mieszkańców wymagałoby bowiem drogiego 
dowozu żywności. Czymże innym jak nie ignorowaniem powyższych 
zasad można tłumaczyć problemy miast z transportem, gęstniejącym 
smogiem, brakiem przewietrzania, czy zalewaniem w czasie powodzi. 
21 Wszystkie cytaty odnoszące się do tekstów Witruwiusza pochodzą z pozycji: Witru-

wiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, PWN, Warszawa 1956.
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Przytoczoną opowieść można też odnieść do kierunku w planowaniu 
i projektowaniu miast, który pojawił się na początku XXI wieku, a któ-
ry postuluje maksymalną samowystarczalność miast pod względem 
produkcji żywności. Proponuje się w tym celu tworzenie farm miej-
skich wykorzystujących tereny zielone wokół miasta na spichlerz dla 
mieszkańców. Wymuszone w ten sposób ograniczenie transportu przy-
czynić się może według zwolenników tego kierunku do zmniejszenia 
emisji dwutlenku węgla. 

Nie można pisząc o prekursorskiej roli Witruwiusza pominąć 
trzeciego członu jego triady – piękna. Kanony piękna ulegały przez 
wieki powolnym zmianom, a od XX wieku niezwykle gwałtownym, 
stąd pojęcie piękna, szczególnie w XXI wieku, jest bardzo trudne do 
zdefiniowania. Potrzeba piękna pozostaje jednak niezmienna. Dla 
Witruwiusza:
„Piękno będzie zapewnione, jeśli wygląd budowli będzie miły i wy-
kwintny, a wymiary poszczególnych członów oparte będą na właści-
wych zasadach symetrii”. 

Wydaje się, że oceniając dzieło Witruwiusza pod kątem zbieżności 
jego poglądów ze współczesnymi zasadami projektowania zrównowa-
żonego uprawnione jest stwierdzenie, iż ta zbieżność polega na wspól-
nej logice projektowania i budowania zasadzającej się na rozważnym 
wyborze lokalizacji i wykorzystaniu jej zalet, uwzględnieniu miejsco-
wych warunków topograficznych i klimatycznych, na oszczędności 
miejsca, materiałów i transportu, wreszcie na zapewnieniu użytkowni-
kom wygody i bezpieczeństwa, a wszystko w celu stworzenia piękne-
go, użytecznego i trwałego dzieła. 
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LE CORBUSIER 
– NATURA, WYGODA, PIĘKNO

Le Corbusier – architekt, urbanista, malarz, rzeźbiarz, publicysta, na-
ukowiec, społecznik, być może jeszcze jakieś inne określenia moż-
na dodać, żeby scharakteryzować tego wielkiego, wszechstronnego 
wizjonera, którego twórczość wzbudzała i wzbudza różne, często 
sprzeczne, uczucia. Ten krótki esej poświęcony prekursorskiej roli Le 
Corbusiera w zrównoważonym projektowaniu wyraża subiektywny, 
ale wydaje się, wystarczająco uzasadniony, podziw autorki dla doko-
nań artysty. 

Już 5 zasad nowoczesnej architektury, sformułowanych na podsta-
wie rozważań teoretycznych i projektów realizacyjnych, zrewolucjoni-
zowało projektowanie i dało architektom niezwykłą wolność w kształ-
towaniu przestrzeni, konstrukcji i elewacji budynku. System wolno 
stojących podpór, uniezależnienie ścian od konstrukcji nośnej, otwarty 
plan, swobodna elewacja i wreszcie ogród na dachu, stworzyły warunki 
do realizacji założeń zrównoważonego projektowania, nawet jeśli wy-
nikały z innych przesłanek niż kompleksowo rozumiana oszczędność. 
Wolny plan i konstrukcja szkieletowa pozwoliły na zmienną w czasie 
adaptację wnętrza, swobodnie kształtowana elewacja i okna wstęgowe 
wprowadziły do wnętrza słońce, dogrzewąjące i sprzyjające oszczęd-
ności energii, ogrody na dachu zwiększyły powierzchnię biologicznie 
czynną.

Dwa najważniejsze, z punktu widzenia tematyki tej książki, obsza-
ry działalności twórczej Charlesa Edouarda Jeannereta to zabudowa 
mieszkaniowa i kształtowanie miasta. Wypunktowane w projektowa-
niu zrównoważonym społeczne aspekty zawodu architekta i urbanisty 
bardzo mocno zaznaczyły się w twórczości i działalności Le Corbusie-
ra. Przekonany o konieczności zmian w podejściu do projektowania ob-
szarów mieszkaniowych, był prekursorem budownictwa społecznego 
i współautorem prawa każdego człowieka do dostępu do słońca, światła 
i zieleni w środowisku mieszkaniowym, który to postulat znalazł się 
w Karcie Ateńskiej z 1933 roku. Tak rewolucyjne zmiany jakie postu-
lowali twórcy Karty zdają się czymś naturalnym w XXI wieku. Trudno 
wyobrazić sobie mieszkanie bez odpowiedniego doświetlenia, nasło-
necznienia i, chociaż ten czynnik jest czasem pomijany, bez dostępu do 
zieleni i rekreacji. Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowe-
go jest ważnym składnikiem projektowania zrównoważonego.
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W latach 30. XX wieku, kiedy twórczość Le Corbusiera rozwija-
ła się dynamicznie, budowa mieszkań stała się problemem społecz-
nym – pojawiła się potrzeba wprowadzenia norm powierzchniowych, 
uwzględnienia funkcji występujących w mieszkaniu, a jednocześnie 
konieczność szybkiego i taniego budowania dla powiększającej się 
liczby mieszkańców miast. Zainicjowane przez Le Corbusiera Między-
narodowe Kongresy Architektury Nowoczesnej, CIAM, były dowodem 
na zrozumienie przez niego potrzeby działania w skali całej Europy 
a nawet świata22. Mieszkania projektowane przez niego, oparte na sy-
stemie Modulora, były wprawdzie mniejsze niż wcześniej, ale lepiej 
wykorzystywały przestrzeń. Modulor wprowadzając uśrednione wiel-
kości przybliżył projektantów do rozumienia potrzeb przestrzennych 
każdego człowieka. 

Analizując związki metodologii projektowej Le Corbusiera z za-
sadami projektowania zrównoważonego, można powiedzieć, że i tutaj 
położył podwaliny pod rozumienie architektury, również mieszkanio-
wej, w duchu zrównoważenia. Myślał kompleksowo o zwiększaniu 
intensywności zabudowy i o możliwościach jej przekształcania w mia-
rę zmieniających się potrzeb. Już w zespole domów weekendowych 
w Cap Martin oraz w Neuilly koło Paryża pokazał modularność umoż-
liwiającą rozbudowywanie przez dodawanie kolejnych modułów. Opra-
cowywał projekty budynków mieszkalnych, w których mimo wysokiej 
gęstości zamieszkania realizował potrzebę kontaktu człowieka z natu-
ralnym środowiskiem. Le Corbusier dostęp do przyrody rozumiał jako 
bliskość parku, należy więc zauważyć, że krótkie, piesze dojście do 
parku jest parametrem, który obecnie Unia Europejska uznaje za jeden 
z wyznaczników wysokiej jakości życia, tak jak odpowiednie doświet-
lenie i nasłonecznienie. 

Uważając, że howardowska koncepcja miasta-ogrodu jest niereal-
na przy dużej intensywności zabudowy, Le Corbusier poszukiwał sy-
stemu dla dużego budynku wielorodzinnego, zapewniającego miesz-
kańcom kontakt z zielenią. Poszukiwanie optymalnego rozwiązania 
doprowadziły go do zaprojektowania w 1922 roku bloku willowego 
(Immeubles-Villas) dla 120 rodzin, w którym połączył cechy domku 
jednorodzinnego z wymaganiami gęstej zabudowy. Te dążenia zamknę-
ła realizacja Unité d’Habitation w Marsylii, która powstała w latach 

22 Fakty dotyczące życia i twórczości Le Corbusiera pochodzą głównie z publikacji: 
E. Nagy, Le Corbusier, Arkady, Wraszawa 1977 oraz J.-L. Cohen, le Corbusier, Ta-
schen, Bonn 2009. 
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1947–1952. Budynek o spektakularnej w tamtych czasach skali, 165 m 
długości, 56 wysokości i 24 metry głębokości, pomieścił 337 miesz-
kań przewietrzanych na przestrzał, otwartych na wschód i na zachód, 
o pożądanej ze społecznego punktu widzenia, zróżnicowanej strukturze 
dla samotnych, dla bezdzietnych małżeństw, ale też dla rodzin z ośmio-
rgiem dzieci. Mieszkańcom zapewniono dostęp do bogatego programu 
usługowego, uważanego obecnie za ważny składnik zrównoważone-
go środowiska mieszkaniowego23. Budynek był więc jednostką dla ok. 
1500 mieszkańców, z tak preferowanym obecnie programem sprzyja-
jącym integracji społecznej i zapewniającym bliskie dojście piesze lub 
windą do podstawowych usług. Teren pod budynkiem pozostał wolny, 
prawie nienaruszony. Inspirując się klasztorem Kartuzów koło Floren-
cji Le Corbusier uznał, że można harmonijnie połączyć indywidualizm 
i potrzeby jednostki z życiem w grupie. 

Działania w skali urbanistycznej to kolejne pole niezwykłej aktyw-
ności Le Corbusiera, zarówno w zakresie współtworzenia struktur orga-
nizacyjnych, jak i projektowania i realizacji założeń urbanistycznych. 
Znamienne są jego słowa: 
„W planie urbanistycznym ukrytych jest wiele dążeń. … kryje się wiele 
zamiarów, propozycji plastycznych, regionalnych uwarunkowań oraz 
cała masa problemów związanych z ukształtowaniem topograficznym 
i geograficznym terenu”24 .

W projekcie Ville Conteporaine realizuje założenia urbanistycz-
ne: odciążenie centrum miasta, planowe założenie terenów zielonych, 
zwiększenie gęstości zaludnienia i rozdzielenie ruchu pieszego i sa-
mochodowego. Wiele propozycji Le Corbusiera spotykało się z ostrą 
krytyką. Szczególnie Plan Voisin, przytaczany przez oponentów Le 
Corbusiera jako przykład nieodpowiedzialnego traktowania spuścizny 
historycznej, wymaga komentarza. Szacunek dla tradycji i dorobku ar-
chitektonicznego i urbanistycznego oponentów Le Corbusiera uchroni-
ły Paryż przed agresywną ingerencją projektanta. Należy jednak pamię-
tać, że był to okres europocentrycznego spojrzenia na świat, które to 
spojrzenie w Europie obowiązuje do dziś. Z jednej strony jest gwaran-

23 Przy dwóch wewnętrznych ulicach handlowych umieszczono sklep mięsny, rybny, 
owocowo-warzywny, nabiałowy, restaurację, herbaciarnię, bar, drogerię, pralnię, 
farbiarnię, zakład fryzjerski, kiosk, aptekę i hotelik. Transport przedmiotów i śmieci 
zorganizowano przez poziome korytarze i szyby. Na dachu znalazły się – punkt ob-
serwacyjny, kino na wolnym powietrzu, sala gimnastyczna, mały welodrom, żłobek 
i przedszkole. 

24 E. Nagy, Le Corbusier, Arkady Warszawa 1977, s. 28.
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tem zachowania różnorodności w dobie globalizacji, z drugiej jednak 
czasem utrudnia szersze spojrzenie na zachodzące zjawiska. Koncepcja 
Le Corbusiera pokazała, że można inaczej rozumieć miasto. Przyspo-
rzyła mu wielu wrogów w Europie, ale wielu zwolenników w Amery-
ce Północnej, Południowej czy na Dalekim Wschodzie. Projektowane 
z końcem XX i z początkiem XXI wieku przez europejskich architektów 
koncepcje obiektów/zespołów mieszkaniowych znajdują zwolenników 
również w tych obszarach, w których cieszyły się uznaniem koncepcje 
Le Corbusiera. Millennium Tower projektu Fostera, koreański zespół 
Gwang Gyo Power Centre, czy Bionic Tower hiszpańskich projektan-
tów Cervera i Pioz, są chętnie widziane tam, gdzie są spójne ze spo-
sobem myślenia o przestrzeni, gdzie współgrają z tradycją wysokich 
budynków i zabudowy o dużej intensywności. 

Najbardziej znane dzieło urbanistyczne Le Corbusiera, to projekt 
i realizacja prowadzonego od roku 1950 planu miasta Chandigarh, 
stolicy Pendżabu w Indiach. Projekt kompleksowy, w którym Le Cor-
busier wprost realizował nienazwane tak wtedy zasady poszanowania 
terenu, powiązania z kontekstem, współpracy z klimatem. Najbar-
dziej charakterystyczną cechą projektu było przenikanie się struktury 
zabudowanej i przyrodniczej. Ze względu na upalny klimat przewi-
dziano naturalnie prowadzone kanały wodne towarzyszące ciągom 
pieszym. Parki i woda stanowią istotny element budujący strukturę 
miasta. W koncepcji Chandigarhu zauważalna jest zmiana podejścia 
Le Corbusiera do eksperymentu urbanistycznego i architektonicz-
nego w obliczu trudnych problemów XX wieku, o której świadczą 
słowa, z jakimi zwrócił się do młodych architektów i urbanistów, 
obecnych na ostatnim Kongresie CIAM w Dubrowniku: „Ostrożnie 
na zakrętach!”25 .

Talent Le Corbusiera, podkreślany nawet przez jego przeciwników, 
był niewątpliwy, ale twórca ten zadziwia przede wszystkim wszech-
stronnością i kompleksowością działań. Od teorii wyrażanej w teks-
tach i rozprawach, poprzez malarstwo, rzeźbę, projektowanie detalu, 
mebli, obiektów architektury, po śmiałe koncepcje nowych struktur 
mieszkaniowych, czy wreszcie projektowanie i planowanie miast. Ta 
wielostronność powodowała, że jako twórca wymyka się standardowej 
ocenie. Wciąż budzi zachwyt i oburzenie. Śmiałość koncepcji, często 
krytykowanych, zaskakuje, a wiele poglądów znajduje swoje miejsce 
w dzisiejszym świecie przestrzeni. Wszechstronność powoduje, że do-

25 S. Giedion, Przestrzeń, czas i architektura, PWN, Warszawa 1968, s. 672.
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brze odnajdujemy jego poglądy w zasadach projektowania zrównowa-
żonego, którego cechą jest kompleksowość myślenia i działania w ob-
szarze zagadnień społecznych, przestrzennych i ekonomicznych. Pisząc 
o niezwykłej roli Le Corbusiera w ukształtowaniu nowego spojrzenia 
na architekturę mieszkaniową, należy przytoczyć słowa Elemera Nagy, 
autora książki o jego życiu i twórczości: 
„(…) nie będzie przesadne stwierdzenie, iż w rozwiązaniach mieszkań 
i budynków mieszkalnych wyraża się poziom i ideały życiowe oraz 
światopogląd epoki, w której te mieszkania zostały wybudowane”26 .

Cytat ten jest, jak się wydaje, dobrym wprowadzeniem do trze-
ciego podrozdziału poświęconego roli Ralpha Erskine’a w tworze-
niu podwalin pod zrównoważone projektowanie środowiska miesz-
kaniowego . 

RALPH ERSKINE  
– SPOŁECZNOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, INTEGRACJA

W wyniku zachodzących procesów i wzrostu świadomości użytkow-
ników miast, na przełomie XX i XXI wieku, pojawiły się ponownie 
głosy mówiące o społecznej odpowiedzialności architektów i urba-
nistów. Efektem tych tendencji było uwzględnienie w Nowej Karcie 
Ateńskiej z 2003 roku ról, w jakich w XXI wieku powinien wystąpić 
urbanista: jako humanista, projektant i wizjoner, doradca polityczny 
i mediator, z także administrator i zarządca. Pełnieniu jednej z tych 
funkcji powinno towarzyszyć głębokie zrozumienie znaczenia pozo-
stałych lub przyjmowanie na siebie kilku ról jednocześnie. Prześle-
dzenie wybranych realizacji, zmarłego 16 marca 2006 roku, Ralpha 
Erskine’a – architekta, jak go nazwano „szwedzko-angielskiego”, po-
zwala wykazać, że społeczna odpowiedzialność i głębokie zrozumie-
nie zasad zrównoważonego projektowania mogą współistnieć z wiel-
ką twórczą indywidualnością27 . 

Urodzony w Londynie Ralph Erskine przeniósł się w 1939 roku do 
Sztokholmu, gdzie otworzył biuro architektoniczne, w którym wyko-
nywał projekty budynków i projekty urbanistyczne, łącząc szwedzki 

26 E. Nagy, Le Corbusier, Arkady, Warszawa 1977, s. 21.
27 Temat ten autorka poruszyła w referacie pt. Millenium Village – projektowanie zrów-

noważone Ralpha Erskine’a, wygłoszonym na Sesji Komisji Kształtowania Środo-
wiska Mieszkaniowego PAN/O, Kraków 06.12.2005.
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empiryzm z angielskim planowaniem społecznym. Z obu obszarów 
czerpał szacunek dla ludzi i środowiska.

Podstawą filozofii Ralpha Erskine’a było zjednoczenie klimatu 
i kontekstu, społecznych i humanistycznych potrzeb człowieka. Był 
pierwszym, który wprowadził partycypację społeczną na większą ska-
lę, jako stały element procesu projektowania. Charakterystyczne cechy 
urbanistyki i architektury Ralpha Erskine’a i ich zbieżność z tematyką 
tej książki można zaobserwować analizując kilka zespołów mieszka-
niowych jego autorstwa, zrealizowanych w różnych okresach na terenie 
Szwecji i Anglii. W zrealizowanym w Värby w latach 1985–1986 ze-
spole mieszkaniowym autor szczególnie mocno wyraził swój stosunek 
do zastanego miejsca, stapiając niską zabudowę ze skalistym podło-
żem. Ostateczny wyraz dopełniony został przez użycie naturalnych ma-
teriałów. Niezależnie od oceny formalnej zrealizowanej architektury, 
należy podkreślić zastosowanie zabudowy mieszanej, wielorodzinnej 
i jednorodzinnej, w czym wyrażało się charakterystyczne dla Erskine’a 
poszukiwanie równowagi społecznej w środowisku mieszkaniowym. 
W zespole mieszkaniowym Ekerö Centrum, zrealizowanym w latach 
1985–1990, autor twórczo interpretuje i kontynuuje zastaną tkankę. 
Nieregularne bloki zabudowy mieszkaniowej, centralna oś piesza pod-
kreślona przez sklepy, kościół, usługi itp. stwarzają mimo zastosowanej 
prefabrykacji, ciepłe środowisko, co uznawane jest za osobisty sukces 
architekta28 . 

W obu przykładach skala zabudowy, kolorystyka, zmienność wra-
żeń i efektów, wtopienie w przyrodę i twórcza kontynuacja tradycji, 
wyrażają charakterystyczny dla Erskine’a humanizm w projektowaniu 
środowiska mieszkaniowego. W zasady projektowania zrównoważone-
go wpisuje się szacunek dla terenu i kontekstu, zastosowanie zabudowy 
mieszanej, realizacja oczekiwań mieszkańców, stworzenie warunków 
dla integracji społecznej.

Milowym krokiem w twórczej drodze Erskine’a i rezultatem jego 
wyrazistej postawy społecznej była modernizacja osiedla mieszkanio-
wego dla klasy pracującej Byker Wall w Newcastle, przeprowadzona 
w latach 1973–1978. Osiedle z zabudową otaczającą doki nad Tamizą, 
w których pracowała większość mieszkańców, zostało objęte progra-
mem rehabilitacji obszarów zdegradowanych29. Przewidywano, że czte-
28 G. Schneider-Skalska, Szwecja – pomiędzy tradycją a nowoczesnością, A&B, nr 5 

(106), 2001, s. 42.
29 R. Rogers&A. Power, Cities for a small country, The University Press, Cambridge 

2000, s. 55-56.
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ry tysiące ludzi będzie musiało być przeniesionych do nowego dużego 
osiedla. Erskine zaproponował społecznie przyjazną kolejność działań. 
Obiecał, że nikt, kto mieszkał w Byker, nie będzie musiał się przeprowa-
dzać. Realizował projekt etapami, a projektanci mieli obowiązek przez 
rok mieszkać w zaprojektowanych przez siebie domach, aby sprawdzić 
ich funkcjonalność i działanie zespołu. Wszystkie mieszkania skie-
rowane zostały w stronę słońca, a małe ogrody, ścieżki, place zabaw 
i wnętrza stworzyły znaną, tradycyjną atmosferę. Podstawowe usługi 
znalazły się w promieniu pieszej dostępności. Projekt był pierwszym 
większym przykładem dialogu pomiędzy społecznością i architektem. 
Poprawę warunków życia mieszkańców uzyskano również dzięki bu-
dowie ściany dźwiękochłonnej, chroniącej od drogi szybkiego ruchu. 
To od niej cały zespół nazwano the Byker Wall. Za ścianą Erskine’owi 
udało się stworzyć „nowy – stary” świat.

Scharakteryzowane działania Ralpha Erskine’a wpisują się w zasa-
dę szacunku dla użytkownika, w tym najtrudniejszym obszarze działań 
prospołecznych, mało spektakularnych z punktu widzenia architekta-
kreatora, a istotnych dla działań architekta-administratora, mediatora, 
które to role są mocno podkreślane w pojawiających się na początku 
XXI wieku kolejnych Kartach Ateńskich.

Podsumowaniem działalności Ralpha Erskine’a na polu kształto-
wania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego, a właściwie 
też symbolem idei, która powinna być przewodnią dla kształtowania 
przestrzeni do mieszkania w XXI wieku stał się projekt jednostki Mil-
lennium Village w Greenwich. W założeniach konkursu urbanistyczno-  
-architektonicznego ideę, projekt i realizację miały wyróżniać innowa-
cyjne rozwiązania i zrównoważenie. Konkurs zorganizowano w 1997 
roku, a w nagrodzonej pracy Ralpha Erskine’a celem autora było osiąg-
nięcie równowagi społecznej i środowiskowej, co jest podstawą zrów-
noważonego rozwoju. 

Na obszarze 24 ha projektant zaproponował 1377 mieszkań o róż-
norodnej strukturze własnościowej, a także społeczne centrum, szkołę 
podstawową, ośrodek zdrowia, sklepy, kawiarnie, bary, biura, zieleń 
i tereny sportowe. Zasada szacunku dla użytkowników została zreali-
zowana przez zabiegi sprzyjające spójności i partycypacji społecznej. 
Autor zastosował, podobnie jak w większości swoich koncepcji, zabu-
dowę mieszaną, wielorodzinną i jednorodzinną. Przewidział zróżnico-
waną strukturę własnościową, wprowadzając mieszkania do wynaję-
cia, własnościowe i spółdzielcze. W układzie przestrzennym zespołów 
mieszkaniowych zrealizowano współczesną wersję angielskiego gar-
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den square, sprzyjającą integracji społecznej. Wspiera ją również fakt, 
iż każde mieszkanie znajduje się w odległości 2 minut pieszego dojścia 
do przystanku komunikacji masowej, usług zdrowia i ośrodka społecz-
nego. Program rekreacyjny wzbogacono o sztuczne jezioro, połączone 
z Tamizą, obszar bagienny, umożliwiający rozwój naturalnej roślin-
ność, ptactwa i ryb, a całości dopełni planowany park ekologiczny. Re-
alizując głęboką potrzebę kontaktu z naturą i poszukiwanie zdrowego 
środowiska mieszkaniowego projektant umożliwił mieszkańcom do-
godny kontakt ze środowiskiem naturalnym dzięki balkonom, tarasom, 
miejscom do opalania zwróconym w stronę jeziora lub z widokiem na 
Thames Barier. Z wnętrza osiedla prawie całkowicie wyeliminowano 
komunikację kołową. Wprowadzono system ciągów pieszych, rowe-
rowych i komunikacji masowej. Parkingi zlokalizowano na obrzeżu i, 
w miarę możliwości, pod terenem. 

Istotną rolę w funkcjonowaniu osiedla pełni komunikacja elektro-
niczna umożliwiająca aktywną komunikację społeczną. Osiedle wypo-
sażone jest w centrum informacyjne i własne strony internetowe. Każdy 
mieszkaniec ma bieżące informacje o życiu i organizacji osiedla, może 
też komunikować się z zarządcą.

Oszczędność energetyczną i wykorzystanie energii słonecznej za-
pewniła odpowiednia lokalizacja budynków, uwzględniająca wschod-
nie wiatry i odpowiednie nasłonecznienie dla oświetlenia i dogrzania 
mieszkań. Ochrony przeciwdeszczowe chronią również przed słoń-
cem, wiatrem i osłaniają prywatną przestrzeń od sąsiadów. Zastoso-
wano inteligentny system kontroli bezpieczeństwa, światła, ogrzewa-
nia. W koncepcji konkursowej przewidziano możliwość zmiennego 
użycia balkonów, werand i ogrodów zimowych, które w zależności 
od pory roku mogą magazynować lub oddawać ciepło. W zakresie 
oszczędności energii zastosowane działania i rozwiązania spowo-
dowały, iż uzyskano redukcję energii pierwotnej do 80% i zużycie 
wody do 30%. Oszczędność energii osiągnięto dzięki lokalnemu ge-
neratorowi prądu, lepszej izolacji i energooszczędnemu wyposażeniu 
mieszkań. Do ogrzewania zastosowano kombinowany system ogrze-
wania i zasilania, przez wykorzystanie centralnego ogrzewania, cie-
płej wody i prądu. 

Realizując zasadę 3R – reduce, reuse, recycle, Ralph Erskine dążył 
zarówno do rozwiązań zapewniających oszczędność energetyczną, jak 
również pozwalających na adaptację zużytej powierzchni i kubatury. 
Umożliwił przystosowywanie mieszkań do zmieniających się potrzeb 
mieszkańców posługując się konstrukcją szkieletową i ścianami prze-
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suwnymi we wnętrzach. Ułatwiają one przekształcanie mieszkań, ich 
powiększanie i spiętrzanie. W wysokim stopniu wykorzystano szkło, 
kolorowy tynk, cegłę, panele z blachy falistej, drewniane okładziny 
i blachę cynkową. Recyklingowi poddano 30 do 40% odpadków drewna 
i aluminium. Właśnie z uwagi na podatność na recykling, zastosowano 
aluminium jako materiał wykończeniowy. Cedr, użyty na powierzchnie 
narażone na deszcz, pochodzi ze zrównoważonych hodowli. W toale-
tach wykorzystano wodę deszczową.

Tak szerokie omówienie tej realizacji było konieczne ze względu na 
bezprecedensowe, wielostronne wpisanie się jej autora w zasady pro-
jektowania zrównoważonego i z uwagi na fakt, iż właśnie ta realizacja 
najpełniej wyraża poglądy projektanta, które cechowało zrozumienie 
dla nierozłączności takich obszarów życia i otoczenia człowieka jak: 
architektura, urbanistyka, demokratyczne ideały, równość i wolność. 
Pomimo iż trzy zaprezentowane postaci, Witruwiusz, Le Corbusier 
i Ralph Erskine żyły w różnych czasach, doświadczały różnych pro-
cesów ekonomicznych, społecznych czy przestrzennych, dysponowały 
różną wiedzą i nieporównywalnymi możliwościami technologicznymi, 
to każda z nich głęboko wnikała w proces projektowania z całą jego 
złożonością i szerokimi współzależnościami. Można po tej krótkiej 
analizie twórczości i poglądów trzech wielkich postaci powiedzieć 
z pełną odpowiedzialnością, że projektowanie zrównoważone istniało 
zawsze, pojawiły się tylko nowe uwarunkowania, które spowodowały, 
że uznano je za paradygmat XXI wieku. 
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WDRAŻANIE STRATEGII 

KONTEKST EUROPEJSKI I POLSKI

Sytuacja, w jakiej znalazło się środowisko życia człowieka w XXI wieku 
wymaga, poza manifestami i deklaracjami świadczącymi o szerokim zro-
zumieniu zagrożeń, konkretnej pracy zmierzającej do zminimalizowania 
negatywnych zjawisk oraz realnego wcielenia do praktyki projektowej 
i realizacyjnej zasad zrównoważonego projektowania. Doświadczenia 
wielu krajów w obszarze polityki, planistyki, a także realizacji, pozwalają 
na sformułowanie ogólniejszej ścieżki wdrażania metody postępowania 
przy planowaniu, realizacji i eksploatacji inwestycji, które można byłoby 
określić jako kształtujące zrównoważone środowisko mieszkaniowe.

W przedstawionych wcześniej zasadach zawiera się cała gama roz-
wiązań technicznych i działań społecznych, które niewątpliwie już 
mają i będą miały wpływ na formę projektowanych i realizowanych 
budynków oraz kształtowanie przestrzeni urbanistycznych. Należy za-
dać pytanie, w jaki więc sposób można skutecznie przybliżyć zasady 
projektowania zrównoważonego do praktyki i jak przekonać inwesto-
rów oraz projektantów do ich stosowania. Jak pokazuje doświadczenie 
Wielkiej Brytanii i badania porównawcze dokonane w trakcie realizacji 
w latach 2005–2007 międzynarodowego projektu SUSPURPOL, roz-
poznanie sytuacji i barier pozwala na sformułowanie metody postępo-
wania podczas realizacji zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych, 
jaka wyłoniła się w postaci Blue Print na zakończenie międzynarodo-
wej współpracy30. Wzbogacenie jej o wiedzę dotyczącą kształtowania 
zdrowego środowiska mieszkaniowego oraz obserwacje rozwijających 
się tendencji umożliwiają uogólnienie wniosków i nazwanie ich strate-
gią kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego, któ-
ra obejmuje czynniki i działania w trzech obszarach: 

POLITYKI, EDUKACJI I PROCESU REALIZACJI INWESTYCJI.

30 Dokument podsumowujący prace prezentowany jest na stronie The Environment 
Centre z Southampton: http://www.environmentcentre.com/rte.asp?id=142.
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Pierwszym wymienionym obszarem jest POLITYKA. Jeśli 
działania zmierzające do tworzenia zrównoważonego środowiska 
mieszkaniowego mają być skuteczne i mieć szerszy wymiar proble-
mowy oraz terytorialny, to z pewnością decyzje polityczne różnego 
szczebla są do osiągnięcia tego celu niezbędne już na samym po-
czątku tego procesu.

Istotę i wagę elementów i czynników zawartych w pierwszym blo-
ku, nazwanym POLITYKA, ilustrują doświadczenia Wielkiej Bryta-
nii, szczególnie w obszarze południowo-wschodniej Anglii, o których 
w swoich artykułach piszą Richard Williams i Chris Watkins, leaderzy 
projektu SUSPURPOL. Przytaczają wiele inicjatyw rządowych sprzy-
jających popularyzacji i praktycznej realizacji zrównoważonych roz-
wiązań podejmowanych w Wielkiej Brytanii, cytując między innymi 
minister budownictwa Yvette Cooper, która 8 czerwca 2006 roku po-
wiedziała w Izbie Gmin: 
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„W szczególności rząd oczekuje, iż każda jednostka administracyjna, 
odpowiedzialna za gospodarkę przestrzenną uwzględni w swoich pla-
nach rozwoju przepisy nakazujące wykorzystanie w nowej zabudowie 
jakiegoś odsetka energii pochodzącej z miejscowych, odnawialnych za-
sobów, tam gdzie jest to wykonalne”31 . 

Decyzje polityczne stoją więc niewątpliwie u podstaw wszelkich 
działań, które mają charakter ogólnokrajowy czy regionalny. Muszą 
im towarzyszyć szerokie badania i ekspertyzy, stanowiące uzasadnie-
nie dla prowadzonej polityki. Na aktywność rządu Wielkiej Brytanii na 
rzecz zrównoważonego projektowania miał wpływ rok 2006 i upały, 
które wtedy wystąpiły. W komunikacie z dnia 14 grudnia 2006 roku 
podanym przez UK Meteorological Office poinformowano iż rok 2006 
był najcieplejszym, jaki kiedykolwiek zarejestrowano na terenie Zjed-
noczonego Królestwa32. Kwestia globalnego ocieplenia jest w Wielkiej 
Brytanii traktowana priorytetowo, przede wszystkim z uwagi na jej wy-
spiarskie położenie. Podniesienie się poziomu wód w oceanach wywoła 
określone skutki na terenach nadbrzeżnych. Niezależnie od problemu 
globalnego ocieplenia, który doczekał się skrajnych opinii dotyczą-
cych jego zaistnienia i trwania jak również przyczyn tego ocieplenia, 
istnieje szereg innych przesłanek, które decydują o tym, że projektowa-
nie zrównoważone stało się paradygmatem XXI wieku. Praktycznym 
wnioskiem jaki można wysnuć obserwując działania Wielkiej Brytanii, 
jest wniosek mówiący o koniecznej współpracy świata polityki z na-
ukowcami i korzystaniu przez polityków z fachowych opracowań. Jed-
nym z dowodów takiej współpracy jest Raport Sterna, o którym pisze 
R. Williams, a jego opracowanie zleciło brytyjskie Ministerstwo Skar-
bu. Dotyczył on relacji pomiędzy zmianami klimatycznymi a rozwo-
jem ekonomicznym. 

Przyzwolenie i wspieranie działań ze strony polityków na szczeblu 
ogólnokrajowym, zapisanie ogólnych kierunków i zasad w dokumen-
tach państwowych, takich jak ustawy i rozporządzenia stanowią podsta-
wę do realizacji zrównoważonych inwestycji na szczeblu regionalnym 
i gminnym, przez wpisanie rozwoju zrównoważonego i projektowania 
zrównoważonego w misję miasta lub gminy.
31 R. Williams i Ch. Watkins, Wdrażanie budownictwa zrównoważonego/Delivering su-

stainable housing, Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment, nr 5, Kraków 
2007, s. 8. 

32 Ibidem, s. 7.

KONIECZNE: Wsparcie polityków szczebla krajowego
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Zrozumienie i poziom świadomości wszystkich uczestników proce-
su kształtowania przestrzeni może spowodować zgodę na umieszczenie 
kształtowania zrównoważonego środowiska jako elementu misji miasta 
czy gminy, co ułatwi konstrukcję prawa lokalnego i uczyni z wszyst-
kich mieszkańców realizatorów procesu. 

Przykładowe misje i wizje miast33:

POLSKA

WARSZAWA – Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 
2020 roku
WIZJA – Warszawę 2020 roku widzimy jako atrakcyjną,nowoczesną, 
dynamicznie rozwijającą się metropolię z gospodarką opartą na wiedzy, 
środkowoeuropejskie centrum finansowe, miasto zajmujące znaczące 
miejsce wśród najważniejszych stolic europejskich. Warszawa w naszej 
wizji to wspólnota otwarta i dostępna, miasto wysokiej jakości życia, 
ważne centrum kultury europejskiej o dobrze zorganizowanej przestrze-
ni publicznej – miasto z duszą.

KRAKÓW – Strategia Rozwoju Krakowa
WIZJA – Kraków miastem obywatelskim, zapewniającym wysoką ja-
kość życia mieszkańców i zrównoważony rozwój; europejską metro-
polią, konkurencyjnym ośrodkiem nowoczesnej gospodarki opartej na 
potencjale naukowym i kulturowym
MISJA – Misją Samorządu Miasta jest integrowanie działań mieszkań-
ców, służące urzeczywistnianiu wizji rozwoju Krakowa, przez wprowa-
dzanie partnerskiego zarządzania Miastem,z wykorzystaniem szans, ja-
kie stwarza jego metropolitalny potencjał oraz integracja europejska. 

33 Opracowanie: Oddział Strategii Rozwoju Miasta Wydział Rozwoju Miasta. Na pod-
stawie danych zamieszczonych na stronach internetowych miast, Poznań, marzec 
2009, http://www.poznan.pl/mim/public/publikacje/attachments.html?co=show&ins
tance=1017&parent=30616&lang=pl&id=62547.

POLITYKA
W SKALI KRAJU I LOKALNA
– misja gminy
– prawodawstwo
– mechanizmy finansowe
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Wszelkie działania Samorządu Miasta winny uwzględniać potrzeby 
i zadania rodziny – jako podstawowej komórki społecznej. 
Umocnienie metropolitalnych funkcji Krakowa jako europejskiego 
ośrodka kultury, sztuki, nauki, turystyki, usług oraz nowoczesnego prze-
mysłu i opierając się na tych atutach stworzenie warunków stałej po-
prawy jakości życia mieszkańców34.

SZCZECIN – Strategia Rozwoju Szczecina
MISJA – Szczecin ośrodkiem integracji europejskiej, ponadregionalnym 
centrum południowego Bałtyku – wspólnotą mieszkańców wykorzystu-
jącą do zrównoważonego i trwałego rozwoju tradycję historyczną, wa-
lory środowiska przyrodniczego oraz swoje nadodrzańskie położenie

EUROPA

BELGRAD – City of Belgrade – Development Strategy
Poprawianie pozycji miasta Belgrad w rankingach metropolii Europy 
środkowej, wschodniej oraz południowo-wschodniej, na płaszczyźnie 
parametrów zrównoważonej gospodarki i zaawansowanych technolo-
gii, zapewniania spójności terytorialnej z obszarem otaczającym, lep-
szego poziomu dostępności, realizacji założeń policentryzacji i decen-
tralizacji i rozwoju tożsamości miejskiej.

CAMBRIDGE – Cambridge Development Strategy
Cambridge będzie konkurencyjnym i dostępnym miastem, które:
– ma na uwadze ograniczenia środowiska i dostosowuje się do wy-

zwań niesionych przez zmiany klimatyczne,
– jest miastem sukcesu, łączy wysoki poziom dobrobytu z różnorod-

nością opieki socjalnej, zdrowotnej oraz bezpieczeństwa wspólnoty,
– jest atrakcyjne, z wysoką jakością środowiska naturalnego i antro-

pogenicznego,
– jest zwarte, z kwitnącym historycznym centrum i układem atrakcyj-

nych terenów zieleni,
– zmierza do bycia światowym liderem w szkolnictwie wyższym i go-

spodarce opartej na wiedzy, funkcjonuje jako serce subregionu, za-
pewniając obsługę oraz realizację potrzeb rekreacyjnych samego 
miasta oraz otaczającego obszaru.

34 Uchwała NR XXXIII235/99Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 1999 
w sprawie Strategii Rozwoju Krakowa; www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/
show_pdf.php?id=3290
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LONDYN – The London Plan, Spatial Development Strategy for Gre-
ater London
MOJA WIZJA MIASTA [wizja autorska Kena Livingstone’a, burmistrza  
Londynu], która przewodzi wszystkim dotychczasowym strategiom, to 
rozwój Londynu jako globalnego miasta, przykładnego i konkurencyj-
nego, który jest oparty na 3 wzajemnie przeplatających się aspektach:
– silnym, zdywersyfikowanym i długoterminowym wzroście gospo-

darczym, 
–  opiece socjalnej, w celu umożliwienia wszystkim londyńczykom 

wzięcia udziału w przyszłym sukcesie miasta, 
–  ulepszaniu środowiska miasta i wykorzystaniu jego zasobów .

OSLO – Oslo Green Capital
–  Oslo będzie stolicą o zrównoważonym rozwoju, wyróżniającą się 

wzrostem gospodarczym, społecznym i kulturowym, funkcjonującym 
w zgodzie z uwarunkowaniami środowiska naturalnego.

–  Zapewni przyszłej generacji lepszy stan środowiska, niż my odzie-
dziczyliśmy.

–  Oslo będzie jednym z najbardziej przyjaznych środowisku i konku-
rencyjnych miast stołecznych.

Efektem konsekwentnych politycznych działań w Wielkiej Brytanii 
było stworzenie planu rozwoju dla południowo-wschodnich obszarów 
Wielkiej Brytanii, zwanego South-East Plan, obliczonego na 20 lat. Ce-
lem było uwzględnienie projektowania zrównoważonego w procesie 
powstawania każdej inwestycji. 

Na tym poziomie podejmowania decyzji i kompetencji istotna 
jest jakość prawa, dotyczącego omawianego obszaru problemowego. 
W przeprowadzonych w ramach projektu SUSPURPOL dyskusjach 
i warsztatach, w których zarysowywał się stopień realizacji inwestycji 
zrównoważonych w poszczególnych krajach uczestniczących w pro-
jekcie, powtarzał się zarzut o niespójności polskiego prawa, zmienności 
planów i braku koordynacji. Prawidłowa realizacja zapisanych w misji 
celów miasta czy gminy wymaga odpowiedniego prawodawstwa na 
poziomie krajowym i lokalnym, w którym projektowanie zrównowa-
żone będzie zapisane jako element konieczny do realizacji inwestycji. 
Długofalowa polityka państwa, miast i gmin oraz stabilność prawna 
powinny być gwarantem wdrożenia planowania, projektowania i reali-
zacji zrównoważonych inwestycji w szerszej, niż dotychczas skali.

KONIECZNE: Zapisy w misji lub wizji regionu, gminy, miasta
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Warsztaty prowadzone w południowo-wschodniej Anglii oraz Kra-
kowie dostarczyły interesującego materiału informacyjnego35 . Panele 
dyskusyjne skupiające urzędników wydziałów strategii miast, osoby 
zajmujące się wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu, a także osoby znające przepisy prawa budowlanego 
i prawa o zagospodarowaniu przestrzennym zakończyły prace wnioska-
mi, z których jednoznacznie wynikała konieczność stworzenia wydzia-
łów, referatów, grup ludzi, którzy mogą z mocy urzędu zająć się pro-
mowaniem i realizacją zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych. 
Podobny wniosek dotyczący poziomu prawa sformułowali uczestnicy 
grupy dyskutującej nad aspektem inwestycyjnym. 

Skuteczna działalność jednostek administracyjnych i pozostałych 
podmiotów uczestniczących w realizacji zrównoważonych inwestycji 
mieszkaniowych wymaga odpowiednich mechanizmów finansowych. 
Wskazane jest efektywne wykorzystywanie różnorodnych, dostępnych 
źródeł finansowania, począwszy od wsparcia Unii Europejskiej, poprzez 
finansowanie z budżetu krajowego, po finanse gminy i miasta, a także 
wsparcie instytucji bankowych. Sposób wykorzystania dostępnych fun-
duszy powinien obejmować różnorodne formy kredytowania i dotacje. 

Grupa dyskusyjna, biorąca udział w warsztatach w Krakowie, a zaj-
mująca się ekonomicznym aspektem realizacji zrównoważonych inwe-
stycji skupiała ekonomistów środowiska, specjalistów rynku nierucho-
mości, przedstawicieli firm oferujących zrównoważone rozwiązania 
dla inwestycji mieszkaniowych. Wśród barier utrudniających reali-
zację zrównoważonych inwestycji w szerszym zakresie, wymieniono 
brak powiązania pomiędzy certyfikacją obiektu a mechanizmami ryn-
kowymi, zbyt wąskie kryteria oceny inwestycji zrównoważonej, brak 
35 R. Williamsa i Ch. Watkins, Wdrażanie budownictwa zrównoważonego/Delivering 

sustainable housing, Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment, nr 5, Kra-
ków 2007. G. Schneider-Skalska, P. Maciejowska-Haupt, Założenia, realizacja 
i efekty projektu Suspurpol w Małopolsce, Środowisko Mieszkaniowe/Housing En-
vironment, nr 5, Kraków, 2007, s. 31-38. W artykule zawarto między innymi materiał 
wnioskowy z prac 4 grup dyskusyjnych omawiających różne aspekty realizacji zrów-
noważonych inwestycji mieszkaniowych: aspekt polityczny, planowania i projekto-
wania, inwestycyjny i ekonomiczny.

KONIECZNE: Jednostki struktury administracyjnej odpowiedzial-
ne za wdrażanie zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych

KONIECZNE: Długofalowa polityka państwa, miast i gmin oraz 
stabilność prawa
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szerszej informacji na temat istniejących form finansowania inwestycji 
zrównoważonych. Można do tej listy dodać elementy wskazane przez 
A. Łasut, takie jak instytucjonalne i administracyjne bariery w pozy-
skiwaniu środków finansowych, ograniczenia budżetowe funduszy 
ekologicznych, niski poziom dochodów społeczeństwa czy wreszcie 
brak instrumentów motywujących36. Postulowano zachęty dla inwe-
storów w postaci odliczeń od podatku dla inwestora, czy odliczeń od 
podatku gruntowego dla inwestycji, w których teren wykorzystany był-
by w sposób zapewniający mieszkańcom tereny rekreacyjne, ale także 
dobre rozwiązania komunikacyjne. Działające w Polsce mechanizmy 
sprzyjające finansowaniu zrównoważonych inwestycji są rozwijane, 
ale wciąż w stopniu daleko niedoskonałym w postaci instrumentów 
ekonomicznych i prawnych, którymi dysponują Narodowy, Wojewódz-
kie i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
linie kredytowe na zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących 
ochronie środowiska przyznawane przez Bank Ochrony Środowiska 
i inne banki. Są to, jak pisze A. Łasut, głównie fundusze na termomo-
dernizację, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, budowę i mo-
dernizaję oczyszczalni i kanalizację oraz na utrzymanie i zachowanie 
zieleni37. 

ŚwiadomoŚć i Edukacja
– świadomość i wiedza na szczeblu władz
– świadomość i wiedza na szczeblu deweloperów
– świadomość i wiedza użytkowników
– nauczanie przedszkolne i szkolne
– programy studiów
– edukacja środowiskowa na wszystkich szczeblach

36 A. Łasut, Analiza możliwości finansowania i kredytowania rozwiązań zrównoważo-
nych w architekturze mieszkaniowej, Środowisko Mieszkaniowe-Housing Environ-
ment, nr 5/2007, s. 52.

37 Ibidem, s. 51.

koniEcznE: zachęty finansowe powiązane z szeroką, 
jednolitą i powszechnie stosowaną oceną inwestycji pod kątem 
jej zrównoważenia
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Obszar problemowy nazwany ŚWIADOMOŚĆ I EDUKACJA 
w diagramie umieszczonym na początku rozdziału pojawia się jako 
towarzyszący wszystkim pozostałym elementom i działaniom nie-
zbędnym do ostatecznego realizowania zrównoważonego środowiska 
mieszkaniowego. Wiedza i, co za tym idzie, poziom powszechnej świa-
domości potrzeby wdrażania zrównoważonych rozwiązań leży u pod-
staw powodzenia procesu kształtowania zrównoważonego środowiska 
mieszkaniowego. Z powyższego stwierdzenia wynika konieczność pro-
wadzenia szerokiej edukacji całego społeczeństwa w zakresie podstaw 
i zasad rozwoju zrównoważonego, kształtowania przestrzeni i projek-
towania zrównoważonego. 

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że istotnym ogniwem w proce-
sie realizacji krajowej i lokalnej polityki wdrażania inwestycji zrówno-
ważonych jest ogólna wiedza prezentowana przez decydentów i lokalne 
władze na temat projektowania zrównoważonego i skutków jego reali-
zacji w skali miejscowej, regionalnej i globalnej. Z polskimi doświad-
czeniami w tym względzie pokrywa się ocena sformułowana przez 
R. Williamsa i Ch. Watkins, którzy napisali: „Sfera, w której szczegól-
nie uwidaczniał się rozdźwięk pomiędzy aktualną wiedzą a planowaną 
strategią, i na którą zresztą ankietowani często wskazywali, powstała 
również na poziomie obieralnych, w większości gmin corocznie, człon-
ków komisji ds. kontroli planowania przestrzennego”38.

Efektem takich obserwacji była organizacja w południowo-
wschodniej Anglii kursów dla nowych radnych, na początku każdej 
nowej kadencji.

Podany przykład pokazuje, że skoro w społeczeństwie brytyjskim 
zaawansowanym w stosowaniu, a co za tym idzie, rozumieniu zrówno-
ważonych rozwiązań zauważono zjawisko braku wystarczającej wie-
dzy w tym zakresie, to problem powszechnej edukacji środowiskowej 
staje się pierwszoplanowy w strategii wdrażania zrównoważonego śro-
dowiska, w tym środowiska mieszkaniowego. 

Właściwie prawie wszystko na ten temat mówią słowa Jake’a Brow-
na, w których odnosi się on do idei ruchu „Architekci w szkołach”  
„Architects-in-Schools”: 

38 R. Williamsa, Ch. Watkins, Wdrażanie budownictwa zrównoważonego/Delivering 
sustainable housing, Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment, nr 5/2007, 
Kraków.

Konieczne: Edukacja i regularne dokształcanie na poziomie 
władzy politycznej i samorządowej
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„Miasta są organizmami pozostającymi w ścisłej zależności od zasobów 
wody i powietrza, od źródeł energii, gospodarowania odpadkami i możli-
wości łatwego przemieszczania się z miejsca na miejsce. Architekci będą 
więc ciągle odgrywać zasadniczą rolę w podejmowaniu decyzji, które 
determinować będą naszą przyszłość. To z kolei sprawia, iż ruch „Archi-
tekci i szkołach” staje się jednym z najbardziej ekscytujących przedsię-
wzięć twórczych zainicjowanych przez RIBA, najlepszą inwestycją, jaką 
architekci mogą zrobić na rzecz przyszłej generacji i architektury, jakiej 
będzie ona potrzebować. Przyszłość architektury pozostaje bowiem i ści-
słym związku ze społeczeństwem przyszłości…”39 . 

Edukacja środowiskowa zapoczątkowana została już w 1984 roku 
w Wielkiej Brytanii i tam została usankcjonowana w 150 rocznicę po-
wstania Królewskiego Stowarzyszenia Architektów Brytyjskich (RIBA) 
przez przyjęcie obszernego programu współpracy architektów, dzie-
ci i nauczycieli. Ta forma popularyzacji wiedzy na temat kształtowa-
nia przestrzeni upowszechniła się kolejno w USA, Danii czy Finlandii. 
W krajach wysoko rozwiniętych panuje powszechne zrozumienie faktu, 
iż prawidłowy rozwój środowiska wymaga wiedzy i świadomości wszyst-
kich jego twórców i użytkowników. Cele, jakie postawiono w Wielkiej 
Brytanii przed edukacją środowiskową, to przede wszystkim wpajanie 
od najmłodszych lat idei zachowania równowagi ekologicznej w skali ca-
łego globu, kontynentu, państwa, miasta, a także zainteresowanie dzieci 
zjawiskami i przedmiotami znajdującymi się wokół nich oraz zwrócenie 
uwagi na procesy, które w zasadniczy sposób powinny wpływać na ja-
kość środowiska40 . 

Na polski grunt formę edukacji środowiskowej wprowadziła Anna Pa-
lej41, a idea była następnie kontynuowana w Krakowie przez zespół w skła-
dzie Anna Palej i Grażyna Schneider-Skalska, które przegląd form i zda-
rzeń przedstawiły w książce zatytułowanej Architektura od a, b, c…, czyli 

39 Jake Brown był architektem, członkiem Environmental Education Committee, the 
Royal Institute of British Architects. G. Schneider-Skalska, K. Paprzyca, „Architekci 
w szkołach” – historia ruchu, cel i metoda, kwartalnik „Po lekcjach”, Wyd. Centrum 
młodzieży im. Henryka Jordana, nr 1, Kraków, marzec, 1993, s. 53.

40 Ibidem .
41 A. Palej zorganizowała w październiku 1989 roku przy udziale Jake’a Browna war-

sztaty projektowe, towarzyszące Trzeciemu Międzynarodowemu Biennale Architektu-
ry w Krakowie. W kolejnych latach zespół A. Palej, G. Schneider-Skalska kontynuo-
wał działalność w postaci badań naukowych i cyklicznych, praktycznych warsztatów 
projektowych organizowanych w szkołach i towarzyszących ważnym wydarzeniom 
publicznym w Krakowie, przy współudziale K. Paprzycy, A. Franty, H. Skalskiego.
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jak rozumieć świat, który nas otacza42. Książka jest wynikiem wsparcia 
dla idei edukacji środowiskowej ze strony Polskiej Akademii Nauk i ini-
cjatywy przewodniczącego Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN 
profesora Zbigniewa Bacia, który w słowie wstępnym napisał:
„Książka (…) może również pomóc w zrozumieniu potrzeby utrzymy-
wania harmonii pomiędzy środowiskiem naturalnym i środowiskiem 
zbudowanym oraz w znajdowaniu własnego miejsca na Ziemi dzięki 
dokonywaniu właściwych wyborów”.

Anna Palej we wprowadzeniu zwróciła z kolei uwagę zarówno na 
różnorodność odbiorców wiedzy zawartej w książce, jak i uczestników 
proponowanych warsztatów edukacyjnych co ujęła następująco: 
„Skierowana do społeczeństwa Edukacja Architektoniczna może być 
realizowana poprzez tworzenie warunków ułatwiających indywidualne 
dokształcanie się w tym zakresie lub poprzez organizowanie Warszta-
tów Projektowych, pozwalających na wspólne angażowanie się ludzi 
w różnym wieku w sprawy natury globalnej oraz te, które dotyczą ich 
najbliższego otoczenia – ulicy, podwórka, dzielnicy czy miasta. Książka 
Architektura od a, b, c… służyć ma zatem pomocą zarówno tym, którzy 
rozpocząć chcą samodzielne odkrywanie tajemnic swego środowiska, 
jak i tym, którzy rozumieją potrzebę wprowadzania Architektury do 
programów edukacyjnych i chcieliby wziąć udział w tak ważnym dla 
przyszłości młodego pokolenia i przyszłości środowiska zbudowanego 
przedsięwzięciu”43 .

Za istotny z punktu widzenia propagowania wiedzy o zrównowa-
żonym środowisku mieszkaniowym należy uznać fakt, że w książce 
jedną z trzech części, zatytułowaną Człowiek a przyroda, tworzy grupa 
rozdziałów: dawniej i dziś, projektowanie zrównoważone, dobra konty-
nuacja, habitat, współdecydowanie44 .

Realizacja postulatów sformułowanych w zakresie polityki i eduka-
cji stwarza wystarczające warunki do kształtowania zrównoważonego 

42 A. Palej, G. Schneider-Skalska, Architektura od a, b, c…, czyli jak rozumieć świat, 
który nas otacza, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, seria Nauka dla 
wszystkich nr 499, Kraków 2008,

43 Ibidem, s. 12.
44 Ibidem, G. Schneider-Skalska, Człowiek a przyroda, s. 17-47.

KONIECZNE: Szeroka edukacja środowiskowa dla wszystkich 
grup wiekowych, prowadzona zarówno w formach zinstytucjo-
nalizowanych, np. ujęta w programach szkolnych, jak i w po-
staci działań okazjonalnych
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środowiska mieszkaniowego przez planowanie, budowanie i użytko-
wanie zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych. Sam proces ich 
powstawania wymaga jednak szczegółowych uregulowań i zasad oraz 
systematycznej oceny dokonywanej na kilku etapach. 

Jak podkreślają R. Williams i Ch. Watkins już na etapie planowania 
inwestycji pojawiają się różnorodne zagrożenia. Za istotne uznali oni 
stworzenie zabezpieczeń przed na przykład nieuczciwą walką o fundu-
sze i klienta poprzez obniżanie standardów i kosztów oraz wykorzysty-
wanie w tej walce władz lokalnych. Przeprowadzono analizę SWOT dla 
możliwości i zagrożeń w realizacji zrównoważonych inwestycji. Takie 
bowiem niebezpieczeństwo oraz konieczność zabezpieczenia przed nim, 
podkreślali sami deweloperzy. W planie dla południowo-wschodniej An-
glii zadbano więc o jednolite traktowanie wszystkich inwestycji, w któ-
rych należało kierować się jednakowymi zasadami, wynikającymi z zało-
żeń zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego projektowania.

W południowo-wschodniej Anglii i rejonie Hampshire zastosowano 
metodę procedur konsultacyjnych, przeprowadzając kilkanaście war-
sztatów z udziałem deweloperów, producentów, polityków, decyden-
tów i innych osób. W procesie warsztatów wyartykułowano podstawo-
we obszary konfliktów i barier utrudniających realizację strategii zrów-

ZrównoważonE inwESTYcjE miESZkaniowE
– planowanie
 założenia
 konsultacje
 program
– projektowanie zrównoważone
 negocjacje
 projekt
– ocena projektu
– budowa
 technologie
 materiały
 ocena
– eksploatacja – ocena

KONIECZNE: Jednolite traktowanie wszystkich podmiotów re-
alizujących zrównoważone inwestycje mieszkaniowe, zarów-
no prywatnych jak i społecznych czy państwowych
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noważonych inwestycji mieszkaniowych. Za najistotniejsze bariery 
uznano brak zrozumienia przez władze lokalne konsekwencji we wdra-
żaniu strategii rozwoju zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych 
i analizowaniu związków tej strategii z dotychczasowymi procedurami. 
Za najbardziej palącą uznano konieczność zniwelowania rozdźwięku 
pomiędzy strategią a wiedzą uczestników tego procesu. Jako kolejny 
newralgiczny punkt wymieniono słabe doradztwo w zakresie realizacji 
i interpretacji założeń strategii. Podkreślano konieczność przeszkolenia 
określonej liczby personelu, który mając jasne i proste sposoby oceny 
inwestycji, mógłby służyć pomocą deweloperom i indywidualnym in-
westorom. W  tym momencie wraca problem wiedzy i poziomu świa-
domości uczestników procesu kształtowania przestrzeni, poruszony 
szerzej przy okazji omawiania roli i form edukacji środowiskowej. 

Za kolejną barierę uznano problemy związane z dotrzymywaniem 
terminów realizacji poszczególnych kroków strategii. 

Istotnym składnikiem procesu realizacji zrównoważonych inwesty-
cji mieszkaniowych jest dostępność i wystarczająca ilość materiałów, 
produktów i systemów. Jak napisali i 2007 roku R. Williams i Ch. Wat-
kins na temat wydolności przemysłu produkującego na rzecz zrówno-
ważonego budownictwa: 
„W chwili obecnej w mikroregionie nie istnieje żadna sieć mogąca za-
opatrzyć klientów w takie urządzenia i nawet niewielkie zamówienie 
rzędu – powiedzmy 50 sztuk domowych wiatraków – musiałoby czekać 
na realizację ponad sześć miesięcy. Sytuacja ta w żaden sposób nie przy-
staje do polityki zrównoważonego rozwoju, choć stanowi wyzwanie dla 
sektora prywatnego, by zajął się on rozwojem handlowej infrastruktury 
w celu zapewnienia stałych dostaw tych produktów na rynek…”45 .

45 R. Williamsa i Ch. Watkins, Wdrażanie budownictwa zrównoważonego/Delivering 
sustainable housing, Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment, nr 5, Kraków 
2007, s. 13.

KONIECZNE: Plan miejscowy jako instrument wprowadzenia 
projektowania zrównoważonego
KONIECZNE: Powszechnie dostępna informacja o procedurach 
postępowania przy realizacji inwestycji oraz standardowych 
kosztach cyklu inwestycyjnego
koniEcZnE: wystarczająca wiedza projektantów na temat 
zasad kształtowania zrównoważonego środowiska mieszka-
niowego, dostępności materiałów i systemów
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PRODUKCJA, RYNEK I PROMOCJA, to obszary, które uzupeł-
niają trzy filary już omówione. Rozwój w tych obszarach może za-
pewnić efekty realizacji wcześniejszych koniecznych zaleceń, współ-
tworzących warunki do kształtowania zrównoważonego środowiska 
mieszkaniowego . 

Wskazane w niniejszym rozdziale konieczne działania powinny słu-
żyć eliminacji barier zarówno prawno-administracyjnych, finansowych 
jak i społeczno-edukacyjnych.

Na zakończenie wytłumaczenia jednak wymaga fakt pominięcia 
w omówieniu jednego z najważniejszych, a może najważniejszego og-
niwa procesu wdrażania inwestycji zrównoważonych. Jest nim powta-
rzana na różnych etapach, w fazie projektowej, realizacyjnej i wreszcie 
eksploatacji ocena projektu, budowy i stanu faktycznego pod kątem 
zrównoważenia. Problem jest na tyle kluczowy dla realizacji zrówno-
ważonego środowiska mieszkaniowego, że poświęcono mu kolejny 
rozdział. 

KONIECZNE: 
– tworzenie klimatu do kształtowania zrównoważonego śro-

dowiska przez środki masowego przekazu,
– promocja planowania proekologicznego rozwoju,
– promowanie rozwiązań zrównoważonych w planach rozwo-

ju gmin, miast, regionów,
– promocja projektowania zrównoważonego poprzez archi-

tektoniczne i planistyczne konkursy,
– promocja zrównoważonych inwestycji w środkach masowe-

go przekazu,
– organizowanie inwestorów i ruchu na rzecz rozwiązań zrów-

noważonych,
– informacja o korzyściach wynikających z wprowadzenia 

energooszczędności w gospodarstwach domowych,
– informacja o producentach, dostawcach i wykonawcach sy-

stemów

KONIECZNE: wprowadzenie elementów oceny zrównoważe-
nia na etapie projektowania, budowy i eksploatacji inwestycji
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UZUPEŁNIENIE

O ile i przypadku regionu południowo-wschodniej Anglii można mó-
wić o planowej realizacji strategii, o tyle w warunkach polskich raczej 
o początkach i próbach przygotowania się do jej przyjęcia. Z uwagi 
na różny stan zaawansowania w realizacji rozwiązań zrównoważonych 
warto przytoczyć wyniki badania barier występujących w Polsce w re-
alizacji postulatów i zasad zrównoważonego projektowania46 .
Warsztaty przeprowadzone w ramach projektu SUSPURPOL miały dać 
odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy w Małopolsce istnieje potrzeba dokonywania oceny inwestycji 

mieszkaniowych pod kątem ich zrównoważenia?
2. Które z cech zrównoważonej inwestycji, proponowanych przez  

SEEDA, powinny być brane pod uwagę w ocenie i dlaczego?
3. Jak należy promować zrównoważone budownictwo mieszkaniowe?

Uczestnicy warsztatów, podzieleni na 4 grupy odpowiadali na zada-
ne pytania i na podstawie dyskusji sporządzono wnioski szczegółowe. 
Wzięto pod uwagę: skalę budynku, skalę zespołu i oddziaływanie in-
westycji na otoczenie47 .

WNIOSKI W ZAKRESIE BARIER I MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA 
ROZWIĄZAŃ ZRÓWNOWAŻONYCH W POLSCE

W Polsce zasadniczo istnieją podstawy prawne do realizacji przedsię-• 
wzięć zaliczanych do inwestycji zrównoważonych. 
Wpływ akcesji Polski do Unii na pogłębienie świadomości ekolo-• 
gicznej naszego społeczeństwa dokonuje się głównie przez transpo-
nowanie z niej dyrektyw i wzorców postępowania.
W Małopolsce następuje wyraźny wzrost zainteresowania rozwiązania-• 
mi zrównoważonymi ze strony indywidualnych inwestorów, wynikający 
z rosnących kosztów energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych.
Lokalny wzrost zainteresowania wynika z indywidualnych działań • 
władz lokalnych, które potrafią przeprowadzić szeroką akcję infor-
macyjną i wykorzystać możliwości współfinansowania inwestycji 
przez Unię Europejską (Gmina Miechów).

46 Badanie przeprowadzono w trakcie warsztatów SUSPURPOL, zorganizowanych 
przez zespół Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego dnia 10. 11. 2006 
roku w siedzibie Katedry.

47 Warsztaty zorganizowane przez Katedrę Kształtowania Środowiska prowadzone były 
przez moderatorów w czterech grupach: proces projektowania – D. Kupiec-Hyła, in-
strumenty prawne – K. Paprzyca, wsparcie inwestycyjne – M. Jagiełło-Kowalczyk, 
rozwiązania finansowe – P. Maciejowska-Haupt i A. Łasut.
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W Małopolsce brakuje przykładów wykorzystania odnawialnych • 
źródeł energii w budownictwie wielorodzinnym.
W Małopolsce brakuje zrównoważonych inwestycji mieszkanio-• 
wych i nie dąży się do stworzenia mechanizmów sprzyjających ich 
powstawaniu.
Obserwuje się wymianę poglądów i doświadczeń w postaci licznych • 
profesjonalnych spotkań, imprez i programów. Dotyczy to jednak 
głównie środowisk zawodowo związanych z problematyką ekolo-
gii, zagadnień wodnych i ściekowych, oszczędności energii. Główne 
płaszczyzny kontaktów i współpracy to instytucje pozarządowe, im-
prezy targowe i konferencje naukowe.
Niezbędne są działania, które zminimalizują lub usuną bariery utrud-• 
niające stosowanie produktów i rozwiązań zrównoważonych w bu-
downictwie mieszkaniowym.
Niezbędna jest działalność edukacyjna w szerokim zakresie, propa-• 
gująca projekty pilotażowe, która pozwoliłaby na szybką przebudo-
wę świadomości władz lokalnych i społeczeństwa o konieczności 
stosowania nowoczesnych metod działania we wszystkich branżach 
i na masową skalę: 
–  szeroka kampania informacyjna w mediach, 
–  ścisły nadzór nad firmami realizującymi program, 
–  publikowanie danych o dostępnych formach,
–  organizowanie akcji typu „sprzątanie świata”, „sprzątanie miasta”. 
Poszerzenia wymaga program nauczania studentów na wydziałach archi-• 
tektury z przedmiotów: projektowanie i teoria i zasady projektowania. 
Formułując zadania należy korzystać z pozytywnych przykładów 

i szukać w nich również cech mniej spektakularnych i widocznych, 
istotnych jednak z punktu widzenia efektywności działania na rzecz 
projektowania zrównoważonego, takich jak zamieszczone poniżej.

1. Millennium Village – misja miasta, właściwy czas – nowe mil-
lenium, „siła przebicia” wielkich nazwisk, wiedza projektantów, 
świadomość użytkowników, promocja i informacja.
Sztandarowy przykład, Millennium Village w Londynie, powstał, po-
nieważ Richard Rogers, stojący na czele The Urban Task Force w Lon-
dynie i od lat propagujący ideę miasta zwartego wykonał plan zagospo-
darowania terenów poprzemysłowych Greenwich Peninsula dla celów 
mieszkaniowych, a Ralph Erskine, przez dziesięciolecia realizujący 
zasady projektowania zrównoważonego, zaprojektował zespół miesz-
kaniowy, w którym za cel postawił realizację zrównoważenia społecz-
nego, przestrzennego i oszczędności energetycznej jako modelowych 
dla XXI wieku. Projekt został szeroko omówiony w podrozdziale po-
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święconym twórczości Ralpha Erskine’a. Działania, które miały swój 
początek w decyzjach w skali miasta, wsparte szeroką informacją i pro-
mocją, spotkały się z uznaniem i są kontynuowane. 

2. BedZED – świadomość i dojrzałość władz, wiedza projektan-
tów, sprawność rynku nieruchomości, świadomość i wiedza użyt-
kowników na temat zysków w skali domowego budżetu i skali 
globalnej. 
Zrealizowany pod Londynem zespół mieszkaniowy BedZED powstał 
dzięki współpracy kapitału gminnego i prywatnego. Na gminnym terenie 
prywatny deweloper, przy udziale biura projektowego mającego doświad-
czenie w inwestycjach zrównoważonych, zbudował zespół mieszkaniowy. 
Inwestycja była pierwszą, w której inwestor, aby uzyskać pozwolenie na 
budowę, musiał zadeklarować określony poziom emisji CO2 w trakcie 
budowy i eksploatacji inwestycji. Poziom świadomości użytkowników 
pozwolił im zaakceptować niekonwencjonalne rozwiązania, takie jak np. 
ograniczenie użytkowania samochodów. Byli to ludzie, którzy w danym 
momencie szukali mieszkań i nie stanowili jakiejś szczególnej, wyselek-
cjonowanej grupy. 

Realizacja w Polsce podobnych zespołów nie będzie możliwa, je-
śli nie zostanie rozszerzony program edukacji na temat projektowania 
zrównoważonego. Szczególne miejsce w tym procesie zajmuje kształ-
cenie studentów architektury, dla których projektowanie zrównoważo-
ne, tak jak projektowanie uniwersalne powinno stać się zbiorem za-
sad stosowanych. Równolegle z edukacją profesjonalistów powinien 
przebiegać nurt zaznajamiania z przestrzenią i z architekturą od wieku 
przedszkolnego, poprzez realizację ruchu „architekci w szkołach” aż do 
szkoleń dla grup administracji i decydentów, który pozwoli podnieść 
ogólny poziom świadomości i wiedzy o kształtowaniu środowiska zbu-
dowanego. Jest ten poziom w Polsce wyjątkowo niski, a dziedzina na-
uczania o przestrzeni i  o sposobach jej przekształcania zaniedbana. 

Czas nagli, ponieważ skutki złego zagospodarowania przestrzennego 
najczęściej są nieodwracalne, a na kształt otaczającego nas środowiska 
zaczynają agresywnie wpływać deweloperzy, którzy wykorzystując np. 
obawę o bezpieczeństwo lub nęcąc zyskami energetycznymi, proponu-
ją zabudowę brzydką, uproszczoną, pozbawioną tych elementów, które 
są trudno wymierne, ale niezbędne, aby zrównoważone budownictwo 
mieszkaniowe było architekturą, a środowisko mieszkaniowe było spo-
łeczne, oszczędne i piękne. 
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BedZED: sposób ukształtowania budynków i ze-
społu sprzyjają wykorzystaniu energii słonecznej; 
ogniwa fotowoltaiczne chronią werandę przed prze-
grzaniem; całości dopełniają: zintegrowany węzeł 
energetyczny i biologiczna oczyszczalnia ścieków

Millennium Village jest jednym z elementów lo-
gicznej nowej struktury półwyspu Greenwich; cha-
rakterystyczna i widoczna na każdym kroku dbałość 
o kontakt z naturą oraz supremacja pieszych i rowe-
rzystów



OCENA – WYBRANE MODELE

W diagramie prezentującym kolejne etapy realizacji inwestycji miesz-
kaniowej aż trzykrotnie pojawia się słowo ocena. Jest ono kluczowe dla 
realizacji procesu kształtowania zrównoważonego środowiska miesz-
kaniowego. Co oznacza słowo ocena w przypadku oceny zrównowa-
żonego środowiska mieszkaniowego? W znanych próbach i metodach 
ujawnia się cała skomplikowana materia problemu. 

Osiągnięcie celu, jakim jest rozpowszechnianie, planowanie, reali-
zacja i eksploatacja zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych, wy-
maga sformułowania kryteriów, które w szerszym kontekście pozwolą 
określić jakość wykreowanego środowiska mieszkaniowego. Jakość 
jako termin stała się jednym z najczęściej używanych słów, a co za tym 
idzie mnożą się interpretacje jego znaczenia. Stosowane w różnych kra-
jach metody oceny jakości środowiska mieszkaniowego pod względem 
zrównoważenia wydają się na pierwszy rzut oka różnorodne, jednak po 
głębszym wniknięciu w ich istotę znajdujemy wiele podobieństw, a róż-
nice wynikają z różnego nazewnictwa lub z fragmentaryczności niektó-
rych systemów. Najczęściej jednak twórcy ocen posługują się zbiorem 
łatwych do zidentyfikowania i obiektywnego zmierzenia wskaźników, co 
jest wyraźnie ubogie w stosunku do tego, czego człowiek oczekuje od 
środowiska mieszkaniowego. Znane metody oceny inwestycji pod kątem 
zrównoważenia dotyczą najczęściej działań i zjawisk łatwo mierzalnych, 
takich jak: ograniczenie zużycia energii i wody, stopień wykorzystania 
alternatywnych źródeł energii czy minimalizacja produkcji odpadów.

Nie jest celem tej książki skonstruowanie pełnego kompendium 
wiedzy na temat metod oceny stopnia zrównoważenia inwestycji czy 
środowiska, a jedynie zasygnalizowanie obszarów, jakie obejmują nie-
które, szerzej już stosowane metody i zwrócenie uwagi na ich zróżni-
cowanie lub podobieństwa. 

Do interesujących metod niewątpliwie należą: LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design), BREEAM (BRE Environmental 
Assessment Method), Code for Sustainable Homes, Smart Code czy 



80

wreszcie mieszczące się w kategoriach oceny wymagania formułowane 
przez SEEDA (South East England Development Agency). 

Jeśli przyjmiemy, że ocena powinna być wielostopniowa i obejmo-
wać kolejno etapy projektowania, realizacji i eksploatacji, a także być 
dokonywana przez profesjonalistów i użytkowników, to jest oczywiste, 
że te metody oceny będą się od siebie różnić. Ocena profesjonalistów 
powinna uwzględniać zarówno zagadnienia zrównoważenia w ska-
li globalnej, jak i lokalnej, podczas gdy ocena mieszkańców z natury 
rzeczy dotyczyć będzie elementów i zjawisk, które można nazwać „tu 
i teraz”. 

Z punktu widzenia zainteresowania mieszkańców wyróżniamy trzy 
obszary problemowe i jednocześnie terytorialne, poddawane ocenie, 
nie zapominając jednocześnie, że są to obszary mające wyraźny wpływ 
na jakość przestrzeni miejskiej i na jakość życia w mieście: 
1)  struktura wewnętrzna, proporcje, przestrzenie społeczne,
2)  podstawowy program i jego dostępność,
3)  kontynuacja struktury miejskiej, przestrzenie publiczne, komunika-

cja publiczna.
Podobne elementy pojawiły się badaniach przeprowadzonych 

w wybranych miastach europejskich z inicjatywy Komisji Europej-
skiej. Opublikowany przez tę instytucję w 2002 roku Interim Report 
uwzględnił 10 badanych grup problemowych, wśród których znala-
zła się satysfakcja z miejsca zamieszkania, która obejmuje bardzo 
szeroki wachlarz zagadnień, a wśród nich standardy mieszkania, 
jakość i wielkość środowiska naturalnego, jakość środowiska zbu-
dowanego, poziom usług kultury, rekreacyjnych i spędzania wol-
nego czasu, stopień partycypacji w podejmowaniu decyzji, poziom 
poczucia bezpieczeństwa. Jako sposób mierzenia zastosowano pro-
cent, jaki w całości zajmują określone stopnie satysfakcji i zado-
wolenia ze stanu ogólnego i w zakresie poszczególnych elemen-
tów. Przyjęto następującą skalę ocen: bardzo usatysfakcjonowany, 
dość usatysfakcjonowany, umiarkowanie nie usatysfakcjonowany 
i zupełnie nie usatysfakcjonowany. W jednym pytaniu pojawia się 
bezpośrednio pojęcie zrównoważenia, co nie oznacza, że nie ma go 
w głębszej warstwie w pozostałych. 

Angielska Agencja SEEDA jest jedną z licznych organizacji i agend 
w Wielkiej Brytanii, które zajmują się promowaniem działań zmierza-
jących do osiągnięcia i utrzymania rozwoju zrównoważonego oraz ich 
realizają. Dla swoich potrzeb projektowania, realizacji i oceny inwe-
stycji sformułowała szereg cech, elementów i działań, które decydują 
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o tym, czy inwestycja może być uznana za zrównoważoną48 . Za takie 
uznano następujące: 
1) połączenie z istniejącą zabudową, miastem, 2) użycie terenu, forma 
urbanistyczna i architektoniczna, 3) transport, 4) energia, 5) wpływ bu-
dynku na środowisko, 6) komfort mieszkania, 7) wpływ infrastruktury 
na środowisko, 8) zasoby naturalne, 9) bioróżnorodność, 10) społecz-
ność, 11) gospodarka.

Bardzo mocno ukierunkowane na realizację cech zrównoważenia 
środowiska mieszkaniowego są działania podejmowane przez Departa-
ment for Communities and Local Government w Londynie, który w 2006 
roku opracował Code for Sustainable Homes. A step-change in sustaina-
ble home biulding practice49. Metoda oceny powstała we współpracy 
z BRE i CIRIA i jest zgodna z Certyfikacją Energetyczną wprowadzoną 
w czerwcu 2007 i Energetyczną Dyrektywą Unii Europejskiej. Autorzy 
tej metody wyszli z założenia, że skuteczność w jej wdrażaniu będzie 
zależeć od akceptacji wszystkich stron procesu inwestycyjnego i dlatego 
postawili sobie za cel, aby przyniosła ona korzyści dla:
– środowiska,
– budującego/firmy budowlanej,
– właściciela/inwestora,
– bezpośredniego użytkownika.

Wdrożenie tej metody oceny może być przykładem konsekwentnego 
i logicznego postępowania w procesie wdrażania nowych procedur, po-
czątkowo jako procedura dobrowolnie stosowana i testowana, a następ-
nie po zaakceptowaniu jej również przez środowiska inwestorów i de-
weloperów, wdrożona jako obowiązkowa. Wzięto pod uwagę elementy 
kluczowe dla zrównoważenia, a ich kolejność nie jest przypadkowa. Na 
pierwszym miejscu znalazły się najbardziej nośne medialnie i społecz-
nie czynniki, przemawiające zarówno do wyobraźni politycznej decy-
dentów jak i do kieszeni obywateli. Wyartykułowano osiem zagadnień, 
dla których opracowano system obliczania i oceny punktowej. Zbiorcze 
zestawienie punktów pozwala ocenić, w jakim przedziale znajduje się 
inwestycja. Metoda jest elastyczna i daje inwestorowi możliwość wy-
boru obszarów, w których zdecyduje się on uzyskać wyższy stopień 

48 Ta ocena była przedmiotem analiz w trakcie dwuletniego, międzynarodowego pro-
jektu SUSPURPOL.

49 Opracowanie autorki na podstawie publikacji Code for Sustainable Homes. A step-
change in sustainable home building practice, wydanej w grudniu 2006 roku przez 
Department for Communities and Local Government. http://www.planningportal.
gov.uk/uploads/code_for_sust_homes.pdf.
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zrównoważenia, a w których niższy tak, aby ogólny bilans punktowy 
wypadł zadowalająco. 
Oceną objęto następujące kategorie: 
1. Energia/emisja CO2 .
2 . Woda .
3. Materiały.
4. Powierzchnia ucieczki wody.
5. Odpady.
6. Zanieczyszczenie.
7. Zdrowie i samopoczucie.
8. Ekologia.

W tabeli poniżej zamieszczono przykładową ocenę w dwóch kate-
goriach, oszczędności energii/emisji CO2 i oszczędności wody, podając 
wielkości minimalne, jakie należy osiągnąć, żeby uzyskać liczbę punk-
tów zadowalającą na określonym poziomie, w danej kategorii. W ostat-
niej pozycji pokazano, ile należy uzyskać punktów w pozostałych kate-
goriach, aby osiągnąć poziom od 1 do 5A. 

Kategoria:
Energia/emisja CO2

Kategoria:
Woda

Dalsze 
potrzebne 

punkty

procentowy stopień 
poprawy w stosunku  

do wskaźnika 
określonego przez Prawo 
Budowlane do roku 2006

liczba 
punktów

zużycie wody 
w litrach na 

osobę na dobę 
liczba pkt

1 (*)        10%
2 (**)       18%
3 (***)      25%
4 (****)    44%
5 (*****)  100%
5 (******) A zero 
carbon home 

1,2
3,5
5,8
9,4
16,4
17,6

120
120
105
105
80
80

1,5
1,5
4,5
4,5
7,5
7,5

33,3
43,0
46,7
54,1
60,1
4,9

W praktyce zadowalający efekt można osiągnąć stosując różne roz-
wiązania techniczne, przestrzenne i funkcjonalne. Przykładowo, w ob-
szarze oszczędności energii i zmniejszenia emisji CO2, chcąc uzyskać 
poziom 1 (*) należy osiągnąć poprawę o 10% w stosunku do norm obo-
wiązujących w 2006 roku. 
Proponuje się: 
–  poprawę współczynnika K, – izolację, potrójne szklenie itp.,
–  zmniejszenie wymiany powietrza do niezbędnego dla zdrowia mi-

nimum,
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–  zainstalowanie efektywnego energetycznie boilera,
–  redukcję mostków cieplnych.
Do osiągnięcia np. poziomu 3 (***), należy poprawić wyniki o 25% 
w stosunku do 2006 roku, i tutaj proponowane jest zastosowanie dzia-
łań z poprzednich poziomów oraz zastosowanie centralnego ogrzewa-
nia, paneli słonecznych lub boilera na biomasę.
Poziom 5A (******), cechuje inwestycję o zerowej emisji CO2 i wy-
maga zastosowania środków proponowanych przy poprzednich pozio-
mach oraz całkowitego zastąpienia energii z sieci energią np. solarną, 
wiatrową itp.

Bardzo interesujące wydają się niektóre propozycje rozwiązań czy 
zastosowań, umożliwiające uzyskanie punktów w obszarach trudnych 
do zdefiniowania (np. zdrowie i samopoczucie, ekologia), z których 
można wymienić przywrócenie w budynku tradycyjnej suszarni, po-
zwalającej wyeliminować używanie suszarek bębnowych w miesz-
kaniach – 1,2 pkt, pomieszczenia, które można zaadaptować na biuro 
domowe – 1,2 pkt czy też zaprojektowanie przechowalni dla rowerów 
wg wskaźników, przewidujących dla mieszkania z jedną lub dwiema 
sypialniami – 1 rower, dla mieszkania z trzema sypialniami – 2 rowery, 
a dla mieszkań z większą liczbą sypialń – 4 rowery. Jeśli dla 50% lub 
więcej domów/mieszkań są miejsca na rowery inwestycja może otrzy-
mać 1,2 pkt, przy zapewnieniu miejsc dla 95% lub więcej – 2,4 pkt. 

Ocena zrównoważonego środowiska jest stale modyfikowana, 
a przede wszystkim czynione są starania o to, aby była stosowana po-
wszechnie i w sposób jednolity. 

W 2000 roku opublikowano GBC-Handbook of the D-A-CHGerman, 
Austrian and Swiss Brick and Tile Industry50. Interesujące jest przy-Interesujące jest przy-
toczenie narzędzi oceny TQ (Total Quality), które uwzględniają wiele 
elementów i zjawisk decydujących o „zrównoważeniu” inwestycji, lo-
gicznie uporządkowanych w kilku głównych grupach nazwanych: 
1.  Zużycie zasobów – energii, terenu, wody, materiałów.
2.  Obciążenie środowiskowe i jego wpływ na zdrowie ludzi, a w tym mię-

dzy innymi takie jak emisja do atmosfery, stałe odpady, straty wody.
3.  Jakość środowiska wewnątrz budynku, a w tym między innymi do-

stęp bezpośreniego dziennego światła w zimie.
4.  Trwałość/wytrzymałość, a w tym zdolność do zmian i adaptacji.
50 Opracowanie na podstawie artykułu: M. Bruck, M. Fellner, G. Koch, Total Quality: 

The Basic Building Design Concept of the Austrian, German and Swiss Brick and 
Tile Industry oraz informacji ze strony: http://www.ziegel.at/gbc-ziegelhandbuch/
eng/ i http://www.ait.ac.at/fileadmin/mc/energy/downloads/.
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5.  Bezpieczeństwo i ochrona.
6.  Jakość procesu projektowania.
7.  Jakość procesu budowy.
8.  Jakość usług i miejsca, a w tym dostęp do usług publicznych i innych, 

takich jak: transport publiczny, usługi, handel, szkoły, lekarze itp.
Podobne elementy i czynniki brane są pod uwagę w amerykańskim 

systemie LEED, w którym ocenia się51: 
ekologiczne place budowy (14 pkt), sprawność wodną (5 pkt), wyko-
rzystanie energii i wpływ na atmosferę (17 pkt), materiały i zasoby 
naturalne (13 pkt), jakość środowiska wewnętrznego (16 pkt), inno-
wacyjność i proces projektowy (5 pkt). Wymienione kategorie są roz-
budowane i zawierają szczegółowe punkty, z których można wymienić 
kilka, nie tak oczywistych. Na przykład kategoria ekologiczne place 
budowy obejmuje między innymi odpowiedni wybór miejsca lokaliza-
cji, na przykład zakaz budowy na terenach atrakcyjnych krajobrazowo, 
a pod pojęciem materiały i zasoby naturalne mieści się zarządzanie od-
padami budowlanymi i recykling, a także stosowanie materiałów regio-
nalnych, wydobywanych, przetwarzanych i produkowanych w rejonie 
lokalizacji . 

W badaniach prowadzonych w Polsce nad zrównoważeniem obsza-
rów mieszkaniowych szczególne miejsce zajmują badania prowadzo-
ne przez zespół H. Zaniewskiej, obejmujące te zagadnienia komplek-
sowo, zarówno pod względem terytorialnym jak i problemowym52 . 
Badania prowadzone przez ten zespół dotykają wszystkich aspektów 
zrównoważenia, a autorzy podejmują próbę sformułowania kryteriów 
społeczno-ekonomicznych, przestrzenno-architektonicznych, środo-
wiskowych i technicznych. W obszarze kryteriów społeczno-ekono-
micznych wymieniają: dostępność mieszkań, współzamieszkiwanie, 
bezpieczne środowisko mieszkaniowe, wśród kryteriów przestrzen-
no-architektonicznych: rozmieszczenie terenów mieszkaniowych, 
program funkcjonalny, rozwiązanie architektoniczno-urbanistyczne, 
wśród środowiskowych: dbałość o oszczędzanie energii, przyjazne 
technologie oraz grupę kryteriów przyrodniczych, wśród kryteriów 
technicznych: jakość zasobów, standard mieszkań i poziom infra-
struktury technicznej.

51 D. Kupiec-Hyła, Architektura w kryzysie, Środowisko Mieszkaniowe-Housing Envi-
ronment, nr7/2009, Wyd. KKŚM, Kraków, s. 101.

52 H. Zaniewska, A.T. Kowalewski, M. Thiel, R. Barek, Kraków 2008, Zrównoważony 
rozwój osiedli i zespołów mieszkaniowych w strukturze miasta. Kryteria i poziomy 
odpowiedzialności, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
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Wreszcie nie można nie wspomnieć szerzej o stosowanej już w Pol-
sce, podobnie jak LEED, metodzie oceny obiektu nazwanej BREEAM, 
testowanej przez BRE – the Building Research Establishment. Interesu-
jący jest poligon doświadczalny w postaci BRE Innovation Park w Wat-
ford pod Londynem, w którym prezentowane są najnowsze osiągnię-
cia w dziedzinie budownictwa zrównoważonego, m.in. 7 najbardziej 
ekologicznych budynków mieszkalnych i modelowy budynek centrum 
zdrowia, w tym ponad 300 proekologicznych innowacji i nowych tech-
nologii53. Energooszczędność budynków można sprawdzić dzięki sta-
łemu monitoringowi zużycia energii. Istotne jest też zagospodarowanie 
terenu, będące przykładem trendów zrównoważonej urbanistyki i ar-
chitektury krajobrazu.

Zintegrowane, powszechnie stosowane metody oceny projektu, pro-
cesu budowy i eksploatacji inwestycji pod kątem jej zrównoważenia 
stanowią podstawę prowadzenia konsekwentnej polityki promocji i re-
alizacji tych inwestycji, w efekcie umożliwią kształtowanie zrównowa-
żonego środowiska mieszkaniowego niezależnie od lokalizacji, źródeł 
finansowania, typu inwestora. Pozwolą na nadawanie projektom, bu-
dowom i realizacjom certyfikatu wyróżniającego, np. znaczka zielony/
green, który dla odbiorcy czy użytkownika będzie gwarancją realnych 
zalet przedsięwzięcia, a nie jedynie zabiegiem marketingowym, dla in-
westora będzie oznaczał konkretne ulgi czy ułatwienia proceduralne, 
a dla miasta czy gminy realizację misji kształtowania zrównoważonego 
środowiska. W początkowym okresie wdrażania inwestycji zrówno-
ważonych obiekty czy zespoły realizowane zgodnie z ustaloną oceną 
staną się, tak jak to już się dzieje, elementem promocji, przykładami 
dobrej praktyki. Idea pokazania prototypowych rozwiązań jest znana, 
stosowana w ramach Wystaw Budownictwa IBA, czy też, jeśli mowa 
o budownictwie zrównoważonym, została zrealizowana na przykład 
w zespole mieszkaniowym Ecolonia,w holenderskim Almere, czy 
w przywoływanych już osiedlach BedZED czy Millennium Village, 
będących poligonem doświadczalnym dla realizacji różnorodnych roz-
wiązań społecznych, technicznych i przestrzennych.

53 www.plgbc.org/pl/index.php, informacje na temat metody oceny można 
znaleźć na stronie Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, 
Polish Green Building Council (PLGBC), które działa od 2010 roku z sie-
dzibą w Krakowie.



Różnorodne formy integracji z naturą i zastosowania zrównoważonych rozwiązań 
w holenderskiej Ecolonii



ZRÓWNOWAŻENIE SPOŁECZNE, 
ŚRODOWISKOWE, PRZESTRZENNE

Czego zatem powinniśmy wymagać od przestrzeni 
architektonicznej, by człowiek mógł wciąż nazywać 
się istotą ludzką? Przede wszystkim musimy wyma-
gać dającej się przedstawić struktury, oferującej 
bogate możliwości identyfikacji. W wieloznacznej, 
złożonej lecz zorganizowanej przestrzeni architek-
tonicznej widzimy zatem alternatywę dla śmiertel-
nej idei mobilności i dezintegracji. Zadaniem ar-
chitekta jest więc pomóc człowiekowi w znalezieniu 
egzystencjalnego oparcia dzięki konkretyzacji jego 
obrazów i marzeń54.

Christian Norberg-Schulz

Słowa wypowiedziane przez Christiana Norberga-Schulza na przeło-
mie wieków wyrażają głęboką ocenę zjawisk zachodzących i przyspie-
szających na początku XXI wieku, a dotyczących globalizacji, natłoku 
ważnych i zupełnie nieważnych informacji, kontaktu na odległość, mo-
bilności, zmienności, znikania również miejsc, obiektów i funkcji, do 
których zdążyliśmy przywyknąć, z którymi zaprzyjaźniliśmy się, ale 
też i pojawiania się nowych, których widok nas zaskakuje. 

Badania proksemiczne wykazały, że przeciętny mieszkaniec oce-
niając swoje środowisko ponad jakość estetyczną architektury przed-
kłada możliwość określenia obszarów indywidualnych, wspólnych 
i publicznych55. Wśród licznych komponentów fizycznych środowiska, 
bezpośrednio lub pośrednio związanych z wielkością i charakterem te-
54 Ch. Norberg-Schulz, Bycie, przestrzeń i architektura, Wyd. Murator, Kraków 2000,  

s. 114.
55 Szerzej na ten temat pisze J.K. Lenartowicz, Słownik psychologii architek-

tury dla studiujących architekturę, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 
1997, s. 120.
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rytorium, zarówno badani jak i badacze umieszczają skalę przestrzeni 
i jej charakter, środowisko zgodne z wyobrażeniami, ciszę i prywat-
ność, a listę pożądanych elementów uzupełniają: obecność zewnętrznej 
przestrzeni półprywatnej czy widok z okna pokoju dziennego. W bada-
niach środowiska mieszkaniowego bardzo mocno zaznacza się oddziel-
na grupa komponentów natury społecznej, wśród których wielokrotnie 
powtarza się miejsce do spotkań i aktywności mieszkańców oraz stwo-
rzenie spójności społecznej, ale także wyraźny podział na przestrzeń 
prywatną i publiczną56 . 

Projektowanie zrównoważone, polegające na oszczędności w każ-
dym wymiarze, ponownym użyciu niemal każdego elementu, stoso-
waniu alternatywnych źródeł energii, poszanowaniu miejsca zawiera 
w sobie również zasadę poszanowania użytkownika i co za tym idzie 
realizację jego różnorodnych potrzeb. Czy mamy zatem realne moż-
liwości spełnienia różnorodnych, często sprzecznych z sobą potrzeb 
i wymagań? 

Do wymienionych przez Rapaporta cech środowiska preferowa-
nych przez mieszkańców należy dodać te, które pojawiły właśnie 
wraz z paradygmatem projektowania zrównoważonego. Wiele z nich 
stanowi elementy oceny środowiska pod kątem jego zrównoważenia 
i zostały zaprezentowane w poprzednich rozdziałach. Pora, by uzu-
pełnić je cechami, o których pisze Douglas Farr w swojej książce Su-
stainable Urbanism. Urban Design with Nature, gdy koncentruje się 
na zrównoważonym rozwoju przestrzennym, który ma być efektem 
projektowania zrównoważonego:
„Zrównoważony urbanizm oparty jest na trzech elementach: smart 
growth, new urbanism, and green buildings”57. Autor nawiązuje do 
określenia smart growth, użytego przez gubernatora Colorado Roya 
Romara przy tworzeniu nowej wizji rozwoju Stanu Colorado. Konse-
kwencją było sformułowanie w 1996 roku z inicjatywy Harriet Tregio-
ning z Agencji Ochrony Środowiska USA, zasad tego rozwoju, które 
brzmiały: „1. Tworzenie szerokiej palety możliwości mieszkaniowych 
i wyboru; 2. Tworzenie sąsiedztwa dostępnego pieszo; 3. Poprawia-
nie więzi społecznych i możliwości współpracy; 4. Pielęgnowanie 
cech wyróżniających, atrakcyjnych miejsc o wyrazistym znaczeniu;  

56 Przegląd badań prezentuje: A. Rapaport, Human Aspects of Urban Form. Towards 
a Man-Environment Approach to Urban Form and Design, Wyd. Prgamon Press 
1977, s. 65-79. 

57 D.Farr, Sustainable Urbanism. Urban Design with Nature, Wyd. John Wiley&Sons, 
Inc., Hoboken, New Jersey 2008, s. 41. 
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5. Spowodowanie, aby decyzje dotyczące rozwoju były przewidywalne 
i efektywne finansowo; 6. Wielofunkcyjne użycie terenu; 7. Ochrania-
nie terenów otwartych, wiejskich z naturalnym pięknem; 8. Wykorzy-
stanie możliwości różnorodnych środków transportu; 9. Wzmocnienie 
i rozwój istniejących społeczności; 10. Wykorzystanie korzyści com-
pact building design”58 .

Zasady przytoczone powyżej w wielu fragmentach powtarzają znane 
z innych opracowań zalecenia, są jednak wyrażone w sposób, który wy-
daje się najbliższy temu, co sprzyja kształtowaniu zrównoważonego śro-
dowiska mieszkaniowego a nie środowiska „w ogóle”. To przede wszyst-
kim urozmaicona oferta dająca możliwość wyboru mieszkania, sąsiedzkie 
więzi i piesza dostępność oraz wzmacnianie istniejących grup społecznoś-
ciowych czy wreszcie przewidywalna efektywność finansowa. 

Podsumowując można stwierdzić, że zrównoważone środowisko 
mieszkaniowe powinno być oszczędne, prospołeczne, prośrodowisko-
we i akceptowalne ekonomicznie. Uderza jednak fakt, iż w żadnym 
z omawianych systemów klasyfikacji czy oceny, zarówno prezento-
wanym przez D. Farra, jak i wymienianych w innych opracowaniach 
nie ma nieostrych pojęć, takich jak: ład przestrzenny czy piękno lub 
estetyka, chociaż pojawiają się, takie jak np.: pielęgnowanie cech wy-
różniających, atrakcyjnych miejsc o wyrazistym znaczeniu, wymienio-
ne przez D. Farra czy połączenie z istniejącą zabudową, miastem oraz 
forma urbanistyczna i architektoniczna, zamieszczone w klasyfikacji 
SEEDA. Te określenia pozwalają przypuszczać, że również estetyka, 
forma, piękno, ład przestrzenny to elementy, które są brane pod uwagę 
przez twórców kolejnych zasad czy zbiorów zaleceń dla projektowania 
zrównoważonego, chociaż ze względu na trudność dokonania oceny 
w tym zakresie nie są przywoływane wprost. 

Należy tutaj przypomnieć wyrażoną w definicji projektowania zrów-
noważonego konieczność uzyskania zrównoważonego rozwoju w wielu 
zakresach, z których za najistotniejsze należy uznać zrównoważenie spo-
łeczne, środowiskowe i przestrzenne. 

Posługując się skrótem myślowym zawartym w tytule książki, który 
mówi o zrównoważonym środowisku mieszkaniowym z użyciem trzech 
przymiotników: oszczędne, społeczne, piękne, trzeba powiedzieć, że po-
jawiły się one jako efekt lub czynnik sprawczy (jak kto woli) wymienio-
nych powyżej trzech zakresów zrównoważenia.

58 Ibidem, s. 30, tłum. G. Schneider-Skalska.
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Diagram 1

O ile zrównoważeniu środowiskowemu odpowiada w tym zestawie-
niu przymiotnik oszczędne, a zrównoważeniu przestrzennemu – piękne, 
o tyle nie ma lepszego przymiotnika dla scharakteryzowania efektów 
zrównoważenia społecznego jak właśnie przymiotnik społeczne, moż-
na jedynie dla jasności przekazu powiedzieć prospołeczne . 

Rozwijając temat należy dokonać pewnego zastrzeżenia. Miasto nie 
jest tworem jednorodnym. To oczywiste stwierdzenie odnosi się rów-
nież, a może przede wszystkim, do miasta jako miejsca zamieszkania. 
Pomimo wielu procesów i zmian, jakim podlegają współczesne mia-
sta, nadal rozpoznawalne są w nich przynajmniej trzy główne strefy 
o różnej intensywności zabudowy mieszkaniowej: strefa śródmiejska, 
mieszkaniowa i podmiejska. W poszczególnych strefach na plan pierw-
szy wysuwają się różnorodne zalety miejsca zamieszkania, inne w każ-
dej strefie, takie jak: zróżnicowanie funkcjonalne i barwność w rejo-
nach śródmiejskich, łatwy dostęp do usług podstawowych w typowych 
strefach mieszkaniowych, czy wreszcie dostęp do rekreacji i kontakt 
z naturą w obszarach podmiejskich. We wszystkich jednak strefach, 
w których możemy znaleźć zwarte, intensywne zespoły mieszkaniowe 
występują przestrzenie i funkcje, a także ich relacje, które wpływają 
na jakość środowiska i jednocześnie na ocenę ze strony mieszkańców. 
Są to relacje pomiędzy zabudową mieszkaniową i jej mieszkańcami 
a wnętrzami, sąsiedztwem i przestrzeniami publicznymi. 

Można je nazwać hasłowo: to co wewnątrz, to co pomiędzy i to co 
na zewnątrz.
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Diagram 2

W dobie zmienności i pochwały różnorodności, a jednocześnie przy 
niezmiennej potrzebie stałości, wyrażonej przez Christiana Norberga 
Schulza, powstaje problem określenia elementów stałych w zrównowa-
żonym środowisku mieszkaniowym i tych, które mogą, będą i powinny 
ulegać zmianie. Pierwsze decydują o fizycznej formie istnienia śro-
dowiska mieszkaniowego, o jego relacjach z układem miasta, a także 
tworzą stały układ odniesienia, drugie mogą ulegać zmianom, dodają 
barwności i sprzyjają identyfikacji w małej skali. 

Do elementów stałych niewątpliwie należy struktura przestrzenna, 
która powinna być strukturą miejską, jeśli chcemy by ludzie, jak pi-
sze R. Rogers, chcieli mieszkać w miastach. Struktura kontynuująca 
tkankę miejską, odpowiadająca na element oceny SEEDY – relacje 
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z miastem, kontynuująca system przestrzeni publicznych, placów, 
ulic, parków; utrzymująca hierarchię przestrzeni – od publicznych 
poprzez społeczne do prywatnych – czasem z uwzględnieniem niu-
ansów w postaci przestrzeni półpublicznych czy półprywatnych. Jed-
nym słowem, powinna być organizowana planowo, ze znajomością 
sztuki projektowej i odpowiadać definicji miasta jako celowo i plano-
wo skomponowanej struktury.

Nadrzędna, stała struktura urbanistyczna zaprojektowana z uwzględ-
nieniem trzeciego wymiaru stanowi podstawową kanwę, wspólny mia-
nownik dla indywidualnych kreacji wnętrz społecznych, dla przemian 
parterów, różnorodnego i zmiennego detalu. Odpowiadają one zmien-
ności struktury społecznej, która się starzeje, ulega zmianom i zmianom 
ulegają potrzeby mieszkańców. Stała struktura pozwala na wypełnianie 
poszczególnych „komórek” wyznaczonych przez system przestrzeni 
publicznych materiałem wielofunkcyjnym, z odpowiednimi dla strefy 
miasta formami i intensywnością funkcji mieszkaniowej.

Prawo wyboru, które autorka sformułowała w książce Kształtowanie 
zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia jest klu-
czowe dla współczesnych, demokratycznych społeczeństw. Prawo wy-
boru stylu życia, mieszkania, pracy, formy wypoczynku, przy oczywi-
stym nieszkodzeniu swoim wyborem innym jednostkom czy grupom. 

Być może w dobie różnorodności w pewnych sferach życia, przy 
jednoczesnej globalizacji w innych, dojrzeliśmy do tego, żeby właś-
nie standardy projektowania zrównoważonego i zawarty w nich sza-
cunek dla lokalnej struktury miejskiej i lokalnych różnorodności były 
tym poszukiwanym, wspólnym mianownikiem, pozwalającym na two-
rzenie zrównoważonego środowiska mieszkaniowego – społecznego, 
oszczędnego i pięknego. 



Różnorodne elementy zmienne w czytelnej strukturze przestrzennej zespołów mieszkaniowych w Bo01 w Malmö  
i w osiedlu mieszkaniowym Kronsberg w Hannowerze



Rozwojowi indywidualnemu i kontaktom społecznym służą dobrze zlokalizowane i urządzone przestrzenie, takie jak: osiedlowa 
altana w Madrycie, miejsce do zabaw konstrukcyjnych w Amsterdamie, osiedlowy skate-park w Hamburgu czy trawnik w przestrzeni 
publicznej Madrytu



SPOŁECZNE ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE 

realizacja potrzeb różnych grup mieszkańców • różnorodność form własności i wielkości 
mieszkań • podatność na zmiany • hierarchizacja przestrzeni • bezpieczeństwo i społeczna 
kontrola • wnętrze społeczne • wielokulturowość i integracja • brak barier przestrzennych • 
poczucie tożsamości • partycypacja społeczna

Architektura i urbanistyka – czy to istniejąc w makro 
czy w mikroskali – powinny być wynikiem nie tylko 
projektu i technologii, ale muszą także wyrażać sto-
sunek do demokratycznych ideałów, takich jak sza-
cunek dla ludzkiej godności, równości i wolności, 
na których jest wychowane nasze społeczeństwo59.

Ralph Erskine

W różnych okresach rozwoju ludzkości ideały, do których odnosi się 
Ralph Erskine w cytowanej powyżej wypowiedzi, pojawiały się mocniej 
lub słabiej w filozofii kształtowania struktury miasta. Stawały się częścią 
doktryn politycznych lub były usuwane na dalszy plan. Początek XXI 
wieku uzewnętrznił szczególne problemy wynikające ze skali zjawisk 
społecznych występujących we współczesnych miastach, z niespotyka-
nej dotychczas mobilności społeczeństw i masowości przemieszczeń. 
Technicznie łatwe przenoszenie się z miejsca na miejsce, ale też globa-
lizacja rynku edukacyjnego i rynku pracy sprzyjają migracjom, których 
celem jest już nie tylko poszukiwanie lepszej pracy, ale też coraz częściej 
w społeczeństwach bogatych, poszukiwanie dającego satysfakcję miej-
sca zamieszkania. Towarzyszą tym procesom inne, takie jak wzrost wie-
lokulturowości, nieprzystosowanie, związane z tym wykluczenia i brak 
tolerancji, bezdomność i agresja. Są to obszary, które wymagają przede 
wszystkim interwencji polityków, samorządów lokalnych, instytucji edu-
kacyjnych i opiekuńczych, ale też zrozumienia przez projektantów. 

59 www. greatbuildings.com/architects/Ralph_Erskine (tłumaczenie: G. Schneider- 
-Skalska).
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Sprostanie właśnie tym wyzwaniom jest jednym z istotniejszych 
celów do osiągnięcia przez zastosowanie zasad zrównoważonego pro-
jektowania. Zestaw słów kluczowych, wymienionych na wstępie roz-
działu, wskazuje jednak na ogromny zakres zagadnień, które wiążą 
się z tematyką kształtowania środowiska mieszkaniowego o cechach 
środowiska społecznego. Pierwsze skojarzenie, jakie wywołuje przy-
miotnik „społeczne” w odniesieniu do środowiska mieszkaniowego 
może dotyczyć mieszkaniowego budownictwa społecznego, które to 
określenie wiąże się najczęściej z faktem, iż jak pisze R. Barek, jest to 
budownictwo realizowane ze środków publicznych60. Zwraca on jed-
nak uwagę, że to budownictwo jest oceniane przez pryzmat wartości 
ekonomicznej, a obowiązujące mechanizmy finansowe nie zawierają w 
ocenie inwestycji rozwiązań prospołecznych, o których mówimy my-
śląc o zrównoważonym środowisku mieszkaniowym. Autor zauważa, 
że nie istnieje w Unii Europejskiej definicja budownictwa społecznego, 
a w różnych krajach jest ono rozumiane 
„(…) jako budownictwo realizowane przez zarejestrowane organizacje 
społeczne (Belgia) lub organizacje typu non-profit (Dania) albo wszel-
kiego rodzaju budownictwo mieszkaniowe (Irlandia, Luksemburg)”61.

Wszystkie powyższe kategorie wynikają z konieczności ulokowania 
budownictwa mieszkaniowego nazwanego społecznym w kontekście 
prawnym i ekonomicznym. I oczywiście jest to uprawnione. W niniej-
szej książce autorka chce wyjść poza ten obszar i określić cechy spo-
łecznego środowiska mieszkaniowego, które scharakteryzował Ralph 
Erskine słowami zacytowanymi na początku rozdziału. 

Dostępność mieszkań o umiarkowanym czynszu, a także mieszkań 
dla ludzi najuboższych jest częścią polityki społecznej każdego kraju, 
a także niezbędnym elementem zrównoważonego rozwoju społeczne-
go. Przykłady udanych prospołecznych działań w tym zakresie znaj-
dujemy w Polsce lat dwudziestych XX wieku w postaci osiedli miesz-
kaniowych realizowanych przez Towarzystwo Osiedli Robotniczych 
i Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową. Realizowały one zasadę 
powszechnej dostępności i formę osiedla mieszkaniowego jako for-
mę przestrzenną i organizacyjną jednostki mieszkaniowej62. W okre-
sie bezpośrednio następującym po II wojnie światowej budownictwo 
o charakterze społecznym z racji zmian ustrojowych stało się prioryte-
60 R. Barek, Architektura środowiska mieszkaniowego tworzonego z udziałem środków 

publicznych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009, s. 82.
61 Ibidem, s. 83.
62 Ibidem, s. 41.
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tem zarówno w sferze ideologicznej jak i praktycznej realizacji osiedli 
mieszkaniowych, chociaż ta realizacja ulegała stopniowej deformacji 
i spółdzielnie mieszkaniowe, z samego swego założenia będące wyra-
zem społecznych związków, przekształcały się w administracyjne jed-
nostki dalekie od rzeczywistej partycypacji członków.

Sięgając do przykładów europejskich należy przywołać dążenie do 
realizacji równowagi społecznej przez twórców francuskiego modelu 
realizacji mieszkań o umiarkowanym czynszu, powstałego w latach 60. 
XX wieku, znanego pod skrótem HLM (Habitation à Loyer Modèrè). 
Przykład francuski pokazuje wyraźnie na jakie trudności napotyka rea-
lizowanie społecznych celów zrównoważonego rozwoju. Mimo iż usta-
wodawca nałożył na miasta obowiązek realizacji min. 20% mieszkań 
jako lokali o umiarkowanym czynszu, to w 2011 roku mogliśmy prze-
czytać, iż milion Francuzów nie ma mieszkań, a ok. 3,6 miliona żyje 
w bardzo złych warunkach, bez ogrzewania, łazienki i toalety63. 

Wyraźne zwiększenie mobilności ludzi w XXI wieku spowodowało, 
że wielokulturowość jest jednym z istotniejszych problemów w euro-
pejskich miastach. Przestrzenie publicznie stały się miejscami spotkań 
lub zderzeń różnych zachowań, języków, strojów, które dodają tym 
miejscom barwności i atrakcyjności. Obszar mieszkaniowy znacznie 
trudniej przyjmuje różnorodne, często sprzeczne ze sobą, wzorce za-
chowań. Mieszkańcy przygotowani na barwność kulturową w miej-
scach publicznych, w których przebywają stosunkowo krótko i które 
mogą opuścić, jeśli nie spełniają ich oczekiwań, w miejscu zamieszka-
nia są znacznie mniej tolerancyjni. Od miejsca zamieszkania oczekują 
emanacji własnych wzorców. Grupa społeczna zamieszkująca wspólny 
obszar/zespół mieszkaniowy jest wprawdzie najczęściej grupą racjonal-
ną, powstałą niejako z konieczności, mimo to jest to grupa społeczna, 
która szuka wspólnych płaszczyzn porozumienia i dlatego tak trudne 
jest osiągnięcie równowagi społecznej w obszarach mieszkaniowych. 
W pracy Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybra-
ne zagadnienia zamieszczono autorską propozycję wprowadzenia i ze-
stawienia elementów i czynników sprzyjających spójności społecznej, 
w której jednymi z ważniejszych elementów są: partycypacja społecz-
na, wielkość wnętrza społecznego, jego program i dostępność64. 

63 A. Rybińska, Milion Francuzów nie ma mieszkań, Rzeczpospolita, 02.02.2011, s. A-11.
64 Wyartykułowanie elementów i czynników sprzyjających osiąganiu spójności spo-

łecznej w obszarach mieszkaniowych umożliwia konsekwentne badania istnieją-
cych i projektowanych zespołów mieszkaniowych. Kryteria, wśród których znalazła 
się pozycja Poczucie więzi społecznej, sporządzono na podstawie badań Stokolsa. 
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Tworzenie warunków do realizacji zrównoważonego modelu w du-
żej mierze zależy od poziomu świadomości i wiedzy przeciętnego oby-
watela na temat potrzeb przestrzennych i społecznych zarówno swoich, 
jak i przedstawicieli innych kultur i społeczeństw, ale też od wiedzy 
projektanta i decydenta na temat możliwych do podjęcia działań i zabie-
gów programowo-przestrzennych, sprzyjających osiąganiu równowagi 
społecznej w obszarach mieszkaniowych. Zarówno wiedza, poziom 
świadomości jak i umiejętność artykułowania własnych potrzeb ros-
ną wtedy, kiedy stosowane mechanizmy pozwalają na wykorzystanie 
tych umiejętności. Sprzyja temu udział użytkowników, czy przyszłych 
mieszkańców w procesie planowania, projektowania i eksploatacji śro-
dowiska mieszkaniowego. Służy temu wymieniana jako jedno z waż-
nych narzędzi do osiągania zrównoważenia społecznego, partycypacja 
społeczna. Wprawdzie pojęcie partycypacji społecznej pojawiło się na 
końcu listy słów kluczowych dla tego rozdziału, nie znaczy to jednak, 
że jest ona czymś najmniej ważnym. Wręcz przeciwnie, jest zworni-
kiem wszystkich pozostałych zjawisk czy elementów, które służą osią-
ganiu zrównoważonego środowiska mieszkaniowego.

Istotny wydaje się już pierwszy etap włączania w zastany układ 
nowego zespołu mieszkaniowego. Na tym etapie niezwykle ważne 
okazują się negocjacje, rozmowy, wyjaśnianie i dyskusja, w której 
uczestniczyć powinny wszystkie zainteresowane strony. Przykładem 
pozytywnego efektu takiego toku postępowania jest realizacja pre-
zentowanego już zespołu mieszkaniowego w miejscowości Skade. 

STRUKTURA SPOŁECZNA 

Struktura społeczna to obok struktury zbudowanej podstawowy skład-
nik miasta . To ludzie, bez których miasto nie istnieje. To jednostki, 
grupy społeczne, formalne i spontaniczne, związki i zależności mię-
dzy nimi. O ile w skali miasta skład jego użytkowników może ulegać 
sporym zmianom, szczególnie w miastach o charakterze turystycznym, 
uniwersyteckim, to w obszarach mieszkaniowych jest on znacznie bar-
dziej ustabilizowany, a w każdym razie do przewidzenia, przynajmniej 
na początku powstawania nowego zespołu mieszkaniowego. Zazwy-
czaj decydująca jest lokalizacja, cena mieszkań związana z tą lokali-
zacją, ale też struktura wielkości i form własności mieszkań. Możli-

G. Schneider-Skalska, Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybra-
ne zagadnienia, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004, s. 161.
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wość kształtowania tych elementów, a także możliwość przekształcania 
mieszkań, dostosowania do zmieniających się potrzeb mieszkańców, 
to istotne cechy społecznego środowiska mieszkaniowego, wymie-
niane przez teoretyków projektowania zrównoważonego. Sprzyjają 
one w szerszym wymiarze oszczędności terenu, materiałów i kubatury, 
nade wszystko jednak pozwalają realizować indywidualne potrzeby go-
spodarstw domowych bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. 
Sprzyjają „zakorzenieniu”, identyfikacji z miejscem. Pozwalają też na 
zmniejszanie lub eliminowanie obszarów problemowych65 . 

Jak osiągnąć optymalną strukturę społeczną w obszarach miesz-
kaniowych? To pytanie, jakie zadają sobie teoretycy projektowania, 
socjologowie, decydenci. Czy struktura optymalna dla dobrego funk-
cjonowania lokalnej społeczności oznacza odpowiednio zróżnico-
waną wiekowo, pod względem statusu społecznego, a może też pod 
względem kulturowym? Jak osiągnąć stan, w którym ludzie będą się 
tolerować lub współpracować, nie będą działać mechanizmy wyklu-
czenia, alienacji czy agresji? To zadanie z pogranicza urbanistyki, 
psychologii środowiskowej i polityki jest niezwykle trudne, chociaż 
wciąż podejmowane. 

Andrzej Baranowski zadaje pytanie: „Czy istnieją zasady projekto-
wania, które mogłyby przyczynić się do równoważenia społecznie róż-
norodnych zespołów mieszkaniowych?” i kontynuując ten tok myślenia 
proponuje, aby wziąć pod uwagę koncepcję … „trzech współzależnych 
strategii: przemieszania, połączenia i poczucia bezpieczeństwa – mix, 
connection, security”66. Wszystkie trzy wymienione pojęcia znajduje-
my w zestawie słów kluczowych dla tego rozdziału, a są to między 
innymi: różnorodność form własności i wielkości mieszkań, podatność 
na zmiany, hierarchizacja przestrzeni, bezpieczeństwo i społeczna kon-
trola, wnętrze społeczne. 

Kształtowanie struktury społecznej przez odpowiednie programo-
wanie struktury mieszkań jest jednym z działań znanym z okresu re-
alizacji haseł Karty Ateńskiej czy Zaleceń Kolońskich i polegało na 
zapewnieniu w projektowanym osiedlu odpowiedniego procentowe-
go składu typów mieszkań. Było to działanie zgodne z duchem cza-

65 Szerokie badania na temat obszarów problemowych w Polsce prowadził zespół 
H. Zaniewskiej, a wyniki przedstawiono w publikacji: H. Zaniewska, M. Thiel, 
W. Urbańska, R. Barek, Mieszkaniowe obszary problemowe w miastach i na terenach 
popegeerowskich. Raport z badań, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010.

66 A. Baranowski, Społeczne rozważenie środowiska mieszkaniowego, Środowisko 
Mieszkaniowe/Housing Environment, Wyd. KKŚM, Kraków 2009, s. 6-7.
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su, następujące po okresie obserwowanego nadmiernego zagęszczenia 
mieszkań, ogólnie złych warunków mieszkaniowych i wreszcie braku 
mieszkań. Już koniec XX wieku, a szczególnie rozpoczęty XXI wiek 
przyniósł ogromne zróżnicowanie społecznych potrzeb, zróżnicowa-
nie stylów życia i wyraźną zmianę struktury gospodarstw domowych. 
Jednocześnie powszechne dążenie do swobody wyboru, do możliwo-
ści dokonywania zmian w czasie trwania życia, wymusiło znalezienie 
bardziej elastycznego sposobu reagowania na zmieniające się potrzeby 
ilościowe i jakościowe.

Richard Rogers w książce Cities for a small country wymienia ten-
dencje, jakie obserwuje się w Wielkiej Brytanii, ale nie tylko, w prze-
kształcaniu się społeczeństw miejskich67. Wyraźnie występuje zmien-
ność miejsca pracy i ogromne zróżnicowanie odległości. Począwszy od 
pracy w domu, aż do pracy całotygodniowej poza miejscem zamiesz-
kania. Jednocześnie następuje zmiana wielkości gospodarstw domo-
wych. Zwiększa się liczba osób mieszkających pojedynczo, nawet jeśli 
tworzą trwały związek. Słabną tradycyjne więzi społeczne, zwiększa 
się zapotrzebowanie na mniejsze mieszkania. Zwiększają się też ocze-
kiwania co do obsługi w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamiesz-
kania. Można zatem wysnuć wniosek, iż struktura obszarów mieszka-
niowych powinna osłabiać negatywne trendy, wspierając kontakty spo-
łeczne przez między innymi odpowiednio zaprojektowane przestrzenie 
publiczne i społeczne, zwiększanie różnorodności usług w obszarach 
mieszkaniowych. Wydaje się więc, że sprzyjać temu powinien powrót 
do sprawdzonej struktury miejskiej z ulicami, placami, usługami w par-
terach i wewnętrznymi podwórkami. Taki też model prezentowany jest 
w wymienionej książce. Zróżnicowanie struktury mieszkań pojawia się 
w niej jako zalecenie sformułowane przez R. Rogersa, który proponu-
je umieszczenie w jednym niewielkim (75 mieszkań/domów na pow.  
1 ha) zespole mieszkaniowym różnych typów jednostek mieszkal-
nych68. A. Baranowski podaje przykład brytyjskich osiedli mieszkanio-
wych zwanych Mixed Income Communities – MINCs, określanych jako 
nowe wspólnoty zróżnicowanych dochodów69. Ralph Erskine wygry- 
wając konkurs na osiedle mieszkaniowe, Millenium Village w Londy-
nie, które miało być symbolem wkraczania w wiek XXI, właśnie zrów-

67 Temat został szeroko omówiony przez autorów w rozdziale 2 – Social change and 
fragmentation. R. Rogers, A. Power, Cities for a small country, Wyd. faber&faber, 
Cambridge 2000, s. 23-51.

68 Ibidem, s. 180.
69 A. Baranowski, Społeczne rozważenie środowiska mieszkaniowego, op. cit., s. 7.
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noważenie społeczne wymienił jako niezbędne obok zrównoważenia 
środowiskowego, a za cel postawił przywrócenie miejskości (urban 
renaissance) i ukształtowanie zrównoważonego środowiska miesz-
kaniowego. W założeniach projektowych projektu Millenium Villa-
ge pojawiło się zróżnicowanie form własności i wielkości mieszkań, 
a także możliwość ich przekształcania wraz ze zmieniającymi się po-
trzebami rodzin. Zwrócono uwagę na rolę typu kostrukcji i jak można 
było przypuszczać konstrukcja szkieletowa uznana została za tę, która 
daje możliwość łatwego przekształcania przestrzeni mieszkania, łącze-
nia mieszkania z sąsiednim, dzielenia dużego mieszkania na mniejsze. 
Doszła do tego możliwość łączenia mieszkań położonych nad sobą w 
mieszkania dwupoziomowe i w końcu możliwość powrotu do dwóch 
mieszkań jednopoziomowych. Koncepcja Millenium Village uwzględ-
niała nawet wpływ wyrazu elewacji na kształtowanie stosunków spo-
łecznych. Założono, iż z zewnątrz nie powinna być widoczna wielkość 
mieszkania. Elewacja miała być atrakcyjna, ale nie powinna zdradzać 
statusu mieszkańca. Cele były dwa, bardziej szczytny – unikanie klasy-
fikacji mieszkańców i bardziej utylitarny – ochrona przed ewentualnym 
włamywaczem70 . 

PROGRAM UŻYTKOWY

Pożądana różnorodność społeczna, której dotyczy powyższy tekst 
sprawia, iż pojawia się konieczność szukania kompromisu w kształ-
towaniu programu użytkowego obszaru mieszkaniowego. Różne 
grupy wiekowe, społeczne czy kulturowe mają swoje oczekiwania 
i potrzeby. Próby kształtowania programu opartego na normatywach 
były podejmowane wielokrotnie w historii rozwoju funkcji mieszka-
niowej i towarzyszącym jej terenom. Modernizm, który wykształcił 
się jako reakcja na złe warunki życia w obszarach mieszkaniowych, 
z natury rzeczy miał cechę kierunku porządkującego, dekretującego, 
opartego na wskaźnikach, które miały sprzyjać unikaniu patologii 
w kształtowaniu przestrzeni wewnątrz i na zewnątrz budynków miesz-
kaniowych. Odejście od wskaźników normatywnych, ujętych jeszcze 
w Zarządzeniu nr 118 Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Mate-
riałów Budowlanych z dnia 15. 06. 196471, mające na celu zwiększe-
70 Materiał opracowano na podstawie publikacji – D. Taylor, Millennium village-setting 

the agenda for future urban development, The Architects’ Journal, luty 1998, s. 10-15.
71 W zarządzeniu podano między innymi wskaźniki terenów zieleni dla różnych pod 

względem wielkości miast. Użyto nazwy: obszar osiedleńczy, dla którego przewi-
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nie swobody inwestowania, ale też dostosowania programu do lokal-
nych potrzeb, doprowadziło jedynie do zwiększenia swobody inwe-
stowania. Zaczęły znikać programowane uprzednio zgodnie z liczbą 
mieszkańców żłobki, przedszkola, parki, place zabaw, tereny sportowe 
czy domy kultury lub domy społeczne. Znalazły się poza obszarem 
zainteresowania deweloperów, a władze samorządowe nie potrafiły 
kształtować rozsądnej społecznie polityki inwestycyjnej i prawidłowej 
gospodarki przestrzennej. Szczególnie mocno zjawisko to wystąpiło 
w Polsce w związku ze zmianami ustrojowymi i gwałtownym dąże-
niem do swobody gospodarczej i prymatu własności prywatnej nad 
społeczną. Efekty niekontrolowanej ustawowo swobody przestrzennej 
doprowadziły do powstawania prawie wyłącznie zespołów budynków 
mieszkalnych, wyposażonych co prawda często w teren rekreacji przy-
domowej, ale nie tworzących spójnej struktury programowej, łączonej 
przez przestrzenie i obiekty publiczne czy społeczne. Brak zapisanych 
obowiązków dewelopera wobec społeczności, a także pozbywanie 
się własności gruntów miejskich przez samorządy spowodowały, że 
przestały działać jakiekolwiek mechanizmy regulujące powstawanie 
obiektów i terenów wspólnych. Efektem negatywnych skutków takie-
go stanu rzeczy jest próba powrotu do wskaźników urbanistycznych 
i poszukiwanie wzorców z krajów o długiej tradycji zarówno wolnego 
rynku jak i demokracji obywatelskiej. 

Przypominając polskie działania podejmowane w tym zakresie moż-
na przywołać cechy struktury osiedla społecznego w okresie Polski mię-
dzywojennej, które charakteryzuje R. Barek pisząc za B. Brukalską:
„– osiedle powinno umożliwić zaspokojenie następujących potrzeb: 
mieszkania, opieki nad dzieckiem, wychowania młodzieży, material-
nych, współżycia zbiorowego mieszkańców (funkcjonalizm),
– osiedle powinno obejmować takie skupisko ludności, jakie wymaga 
utworzenia szkoły powszechnej (6000–11 500 mieszkańców, odle-
głość mieszkania najdalej położonego od szkoły nie może przekra-
czać 1 km), 

dziano tereny zieleni urządzonej. Określono wskaźniki: dla terenów osiedleńczych 
od 9,5 m2/M do 16,5 m2/M, a poza terenem osiedleńczym od 6,5 m2/M do 11,5 – 14 
m2/M. Stosowany wskaźnik uzależniono od wielkości miasta, warunków natural-
nych (zdrowotnych), wielkości przemysłu, obszaru terenów wypoczynkowych zlo-
kalizowanych w rejonach podmiejskich oraz od istnienia na terenie miasta np. zieleni 
dydaktycznej.



103

– trzon każdej dzielnicy mieszkaniowej, koło którego będą się skupiać jej 
części składowe, powinien stanowić park, w którym powinny powstawać 
ośrodki życia społecznego i kulturalnego”72.

W projekcie Deklaracji Architektów Świata z 1981 roku, przygo-
towanym z inspiracji i przez UIA na XIV Kongres IUA73, w rozdziale 
Strategia czytamy:
„(…) Polityka i programy w dziedzinie osiedli ludzkich powinny de-
finiować i wprowadzać w życie postępowe standardy minimalne dla 
niezbędnego do osiągnięcia, możliwego do przyjęcia poziomu jakości 
życia. Standardy te będą zróżnicowane w zależności od kraju, a także 
wewnątrz krajów i w zależności od okresu realizacji powinny być ela-
styczne, aby odpowiadać zmieniającym się warunkom i powstającym 
możliwościom”.

Badania jakości środowiska mieszkaniowego uwzględniające różno-
rodne czynniki i elementy były prowadzone przez Komisję Europejską, 
która zajęła się zbieraniem danych i opracowywaniem modeli działań 
w ramach rozwoju zrównoważonego dla miast europejskich. Opubliko-
wany przez tę instytucję w 2002 roku, a przywoływany już wcześniej, 
Interim Report uwzględnił 10 badanych grup problemowych74. 

Za istotną uznano dostępność podstawowych usług określoną przez 
Europejską Agencję do spraw Środowiska (the European Environment 
Agency), DG Regional Policy i ISTAT (Italia Istituto Nazionale di Sta-
tistica) jako zasada 15 minut pieszego spaceru. Jest to około 500 me-
trów dla osób starszych, w przypadku konieczności natychmiastowego 
powrotu zmniejszona do 300 m75. 

72 R. Barek, Architektura środowiska mieszkaniowego tworzonego z udziałem środków 
publicznych, op. cit., s. 48-49. 

73 Rok 1981. Architektura, nr 3, 1980, s. 23-26.
74 W raporcie wyodrębniono: satysfakcję mieszkańców z mieszkania w danej lokal-

nej społeczności, udział lokalny w globalnych zmianach klimatu, lokalną mobilność 
i środki transportu, dostępność zielonych przestrzeni publicznych i usług, jakość po-
wietrza, drogę dzieci do i ze szkoły, zrównoważone zarządzanie przez lokalne wła-
dze i lokalny biznes, zagrożenie hałasem, zrównoważone użytkowanie terenu oraz 
promocję produktów “zrównoważonych”. Z punktu widzenia niniejszej pracy istotne 
były pytania dotyczące jakości i wielkości elementów przyrodniczych, jak: woda, 
zieleń itp., jakości środowiska zbudowanego oraz dostępności usług rekreacyjnych 
i spędzania wolnego czasu. Interim Report.Towards a Local Sustainability Profile. 
April 2002. European Commission. www. Sustainablecities.org/indicators.

75 Między innymi te właśnie elementy zostały przebadane przez J. Kobylarczyk w wy-
branych małych miastach, a wyniki badań potwierdziły intuicyjne przekonanie, że 
małe miasta są dobrym miejscem do mieszkania, spełniającym szereg ważnych kry-
teriów oceny spójności społecznej, takich jak wielkość grupy społecznej, dystans 
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Jak pokazują opisane przykłady, wskaźniki urbanistyczne nie są 
sprzeczne z wolnością i demokracją. Pozwalają na korzystanie z wol-
ności wszystkim grupom społecznym i wiekowym, pomagają ukształ-
tować wygodne środowisko bez podziału ze względu na status, naro-
dowość czy sprawność fizyczną i umysłową, spełniające wymagania 
projektowania uniwersalnego. 

STRUKTURA PRZESTRZENNA 

Zaprezentowany na stronie 91 diagram określa podstawowe relacje 
społeczne i przestrzenne jakim poddawany jest lub w jakie wchodzi 
mieszkaniec. Jedne z nich określone skrótowo jako to co wewnątrz i to 
co pomiędzy są istotne szczególnie z punktu widzenia jakości życia 
w zespole mieszkaniowym. Te relacje dotyczą wewnętrznej przestrzeni 
społecznej i półspołecznej istniejącej pomiędzy poszczególnymi zespo-
łami mieszkaniowymi, „komórkami urbanistycznymi”. Istotą tego co 
na zewnątrz są relacje obszaru mieszkaniowego ze strukturą urbani-
styczną miasta, które umożliwiają uczestniczenie mieszkańców w ży-
ciu miasta . 
Stopień zgodności struktury społecznej i związanego z nią programu 
oraz struktury przestrzennej wpływa na opinie mieszkańców o miejscu 
ich zamieszkania, sprzyja kontaktom społecznym lub je utrudnia, po-
prawia lub pogarsza bezpieczeństwo w obszarach wewnętrznych i ze-
wnętrznych. 

Jak pisze Jan Turowski, człowiek z natury jest istotą społeczną76 . 
Christopher Alexander w Języku wzorców promieniem ok. 300 m i li-
czebnością 400–500 osób określa rozpoznawalne sąsiedztwo, którego 
oczekują ludzie77 . 

Zbigniew Bać mianem habitatu określa jednostkę o wielkości od 
3 do 150 rodzin/gospodarstw, zachowującą cechy sąsiedztwa domowe-

dojścia do podstawowych usług handlu, do przedszkola i szkoły, do placu zabaw. 
J. Kobylarczyk, Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej wybranych 
miast województwa podkarpackiego, Politechnika Krakowska, Kraków 2008, praca 
doktorska pod kierunkiem G. Schneider-Skalskiej.

76 J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe Katoli-
ckiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 13.

77 Ch. Alexander, Język wzorców, Gdyńskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdynia 
2008, s. 81.



Prawidłowe relacje przestrzenne wg R. Rogersa (na podst. Old Labour for New cities, New Statesman, July 5, 1999)

Po lewej: właściwa relacja zespołu 
mieszkaniowego i przestrzeni 
publicznej – współtworzenie 
przestrzeni publicznej

Po prawej: wadliwa relacja 
wywołana ogrodzeniem – „pływająca 
wyspa” zespołu mieszkaniowego 
(schematy aut.)



Przykłady struktur urbanistycznych tworzonych przez czytelny szkielet przestrzeni publicznych i wypełniające te struktury zespoły 
mieszkaniowe z wnętrzami społecznymi w Millennium Village w Londynie i w Bo01 w Malmö
Nowy kwartał mieszkaniowy w Kopenhadze tworzy zróżnicowaną architektonicznie pierzeję przestrzeni publicznej, a prześwit 
w pierzei daje wgląd w kameralne wnętrze społeczne
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go, co charakteryzuje się między innymi tym, że dzieci znają się na-
wzajem, a dorośli (rodzice) mówią sobie po imieniu78 . 

Historycznie rozważając skłonność człowieka do skupiania się w roz-
poznawalnych społecznie i przestrzennie grupach jest udowodniona79 . 
Funkcja terytorializmu występuje szczególnie mocno w stosunku do miej-
sca zamieszkania, z którym człowiek identyfikuje się najmocniej i najdo-
tkliwiej odczuwa zamach na swą autonomię, również terytorialną. 

Poczucie przynależności do określonej grupy i odpowiadającego jej 
terytorium, podnosi stopień identyfikowania się z miejscem zamiesz-
kania, zwiększa poczucie odpowiedzialności i stopień społecznej kon-
trolowalności, przyczyniając się do podniesienia stanu bezpieczeństwa 
i poczucia bezpieczeństwa80 . 

Na problem bezpieczeństwa w przestrzeni i sposób zwiększania tego 
bezpieczeństwa niejednokrotnie zwracał uwagę Zbigniew Baumann pi-
sząc między innymi:
„Niepewność panująca wokół nas skupia się na lęku o osobiste bezpie-
czeństwo, które z kolei nabiera ostrości w zetknięciu z dwuznaczną, 
nieprzewidywalną osobą obcego…Alarmy antywłamaniowe, patrolo-
wane przez ochroniarzy osiedla, strzeżone bramy do prywatnych rezy-
dencji – wszystko ma jeden cel: trzymać obcych na odległość”81 .

W swojej książce Globalizacja przytacza opracowanie pod znamien-
nym tytułem Building Paranoia, którego autor Steven Flusty pisze
„o zapierającym dech w piersiach wybuchu bezkrytycznego entuzja-
zmu i szaleńczym bumie w sferze zupełnie nowej dla wielkomiejskiego 
budownictwa, jaką są „przestrzenie o ograniczonej dostępności”, „pro-
jektowane tak, by odgradzały od potencjalnych użytkowników, odpie-
rały ich lub odsiewały”. 

Komentuje tekst pisząc:
„przestrzenie zakazane” nie służą niczemu innemu, jak tylko nadaniu 
materialnej postaci eksterytorialności nowej, ponadlokalnej elity, prze-
łożeniu jej na fizyczną izolację od lokalności”82 .

78 Przytoczona wielkość pojawia się już od 1985 roku w opracowaniach Naukowej Szko-
ły HABIAT we Wrocławiu. Z. Bać, Habitaty bezpieczne, [w:] HABITATY 2006, Prace 
Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006, s. 16.

79 J.D. Barrow, Wszechświat a sztuka. Postrzeganie oraz rozumienie piękna i twórczo-
ści artystycznej w świetle nauki, Wyd. Amber 1995, s. 128. Barrow powołuje się na 
E.O. Wilsona i jego książkę Socjobiologia . 

80 Teamt był poruszony [w:] G. Schneider-Skalska, Kształtowanie zdrowego środowi-
ska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia, op. cit., s. 161.

81 Z. Baumann, Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, s. 144.
82 Z. Baumann, op. cit., s. 28. 
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Wydaje się, że ten aspekt kształtowania środowiska mieszkaniowe-
go, zarówno w strefach śródmiejskich jak i obrzeżnych, jest kluczowy 
dla określenia jasnych granic i reguł zachowania, sprzyjających bezpie-
czeństwu i wiąże się z trzema czynnikami: 
1 .  Hierarchizacją przestrzeni, która pozwala na przewidywanie zacho-

wań ludzi i związanymi z nią: kształtem, skalą i sposobem urządze-
nia przestrzeni.

2.  Jakością techniczną otoczenia, jakością materiałów i sprawnością 
urządzeń.

3.  Ogólnym poziomem społeczeństwa i związaną z nim umiejętnością 
społecznego współżycia.
Niewątpliwie potrzeba trwałego wydzielania swojej przestrzeni 

jest wynikiem istniejących realnie zagrożeń. Powiększające się mia-
sta, większa mobilność i związane z tym rozluźnienie więzi i anonimo-
wość wpływające na wzrost przestępczości rodzą potrzebę chronienia 
się i obrony przed światem zewnętrznym. Potrzeba bezpieczeństwa jest 
podstawową potrzebą człowieka i wiąże się bezpośrednio z poczuciem 
własności i omówionym powyżej terytorializmem. Wyraźnym przeja-
wem respektowania terytorializmu w projektowaniu jest hierarchizacja 
przestrzeni zewnętrznej począwszy od prywatnej, poprzez półprywat-
ną/społeczną do publicznej. Leży ona u podstaw wielu regulacji praw-
nych, określających dopuszczalne zachowania w obszarze własności. 
Można powiedzieć, że odpowiednia hierarchizacja przestrzeni sprzyja 
organizacji i współpracy społecznej, a także ułatwia dbałość o jakość 
techniczną urządzeń, przyczyniając się tym samym do podniesienia po-
czucia bezpieczeństwa83 .

Podstawowy podział na przestrzeń prywatną, społeczną i pub-
liczną powiązany ze stopniem dostępności terenu (od dostępności 
za zgodą właściciela, poprzez dostępność dla grupy społecznej aż po 
pełną dostępność), wynikający też z formy własności, nie wyczerpu-
je w pełni występujących w mieście form przestrzennych i własnoś-
ciowych. Stąd pojawiające się w literaturze określenia: przestrzeń 
półprywatna, półpubliczna. Mnogość określeń nie zmienia faktu, iż 
dla ludzi niezwykle ważna jest świadomość roli, jaką dana przestrzeń 
spełnia oraz czego może od niej oczekiwać. Hierarchizacja przestrze-
ni pozwala na realizację różnorodnych potrzeb mieszkańców w sto-

83 Szerzej na temat wnętrza mieszkaniowego autorka pisała w książce Kształtowanie 
zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia, w podrozdziale „Po-
szukiwanie wnętrza”.



Czytelny podział na przestrzeń publiczną i społeczną w zespole mieszkaniowym Norra Hamnen w Helsingborgu. Zastosowano linie 
graniczne w postaci „schodów” i „skarpy” (na podstawie: Architektur DK, 2/2000). Wnętrze zespołu oddzielono od strony portu 
schodami, a od strony miasta skarpą. Przestrzeń społeczna mieści plac zabaw dla dzieci z zielenią i małym ciekiem wodnym



Przykłady wydzielenia przestrzeni społecznej przez wyniesienie jej ponad 
teren – grona w Pinto koło Madrytu (materiał autorów projektu) i oddzielenie 
przestrzeni wewnętrznej pierzeją usługową w Barcelonie i w Marne de la 
Valette. Zamknięcie przestrzeni społecznej kręgiem zabudowy w zespole 
mieszkaniowym w Kopenhadze
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sownej dawce, w dwóch obszarach – na zewnątrz i wewnątrz zespołu 
mieszkaniowego . 

Kraje skandynawskie są przykładem znakomitego połączenia in-
dywidualnej wolności i społecznej odpowiedzialności. Realizuje się 
ono przez wydzielanie przestrzeni za pomocą form dalekich od kry-
tykowanych przez Baumana i można nazwać je formami miękkimi. 
Ukształtowanie zabudowy, forma wnętrza, ukształtowanie terenu, za-
stosowanie zieleni oraz powszechny szacunek i zrozumienie dla pry-
watności pozwalają tworzyć zespoły, których z pewnością nie można 
nazwać gettami. 

Bardzo dobrą, można powiedzieć klasyczną, ilustracją idei hierar-
chizacji przestrzeni jest powstały w latach 1997–1999 zespół miesz-
kaniowy Norra Hamnen w Helsingborgu, w Szwecji, w którym w 
sposób wzorcowy wykorzystano elementy architektury i natury dla 
uzyskania pożądanego efektu hierarchizacji przestrzennej, nie ko-
rzystając ze środków przymusu w postaci pełnych ogrodzeń, moni-
toringu i psa. Nowy zespół mieszkaniowy wyposażony został w kla-
syczną przestrzeń społeczną z miejscami zabaw dla dzieci, pomimo iż 
znalazł się pomiędzy dwiema publicznymi strefami miasta, parkiem 
z obiektami użyteczności publicznej i promenadą nad zatoką. Auto-
rzy projektu wykorzystali zieloną skarpę od strony parku i szerokie 
schody prowadzące do strony promenady jako środki wystarczające 
do klarownego podziału przestrzeni. 

Nie jest to jedyny sposób na kształtowanie hierarchicznej struktury 
przestrzeni w obszarach mieszkaniowych. Interesującego rozwiązania 
dostarcza koncepcja dzielnicy mieszkaniowej w gminie Pinto koło Ma-
drytu, autorstwa Petera Cooka, Salvadora Pereza Arroyo i Evy Hurta-
do84, w której różnica poziomów staje się granicą przestrzeni użytkowa-
nej przez małą społeczność niewielkiej grupy domów, nazwanej przez 
autorów projektu gronami .

W śródmieściach obserwujemy inny, pozytywny typ struktury hie-
rarchizującej przestrzeń. Przykładem jest zabudowa byłej wioski olim-
pijskiej w Barcelonie, której budynki tworzą pierzeje ulic. W parterach 
ulokowano usługi, obszar zamknięty pojawia się na drugiej kondyg-
nacji, a formy zamknięcia są estetyczne i dyskretne. Powstała miejska 
przestrzeń i bezpieczne wnętrza dla mieszkańców, stworzono zespół 
o charakterze miejskich bloków.

84 Opracowano na podstawie materiału otrzymanego od autorów. P. Cook, S.P. Arroyo, 
E. Hurtado, Punctum Milenium en Pinto, Madrid, Nov. 2001.
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RELACJE Z OTOCZENIEM – to co na zewnątrz 

Z hierarchicznego podziału przestrzeni wynikają określone relacje 
i zależności pomiędzy poszczególnymi jej obszarami. Z punktu wi-
dzenia zrównoważenia środowiska mieszkaniowego niezwykle waż-
ne, zarówno pod względem społecznym jak i przestrzennym, są relacje 
zespołu/osiedla mieszkaniowego z tym co na zewnątrz, czyli relacje 
z otoczeniem i istniejącymi strukturami: społeczną i przestrzenną. Ri-
chard Rogers w propagowanej przez siebie koncepcji miasta zwartego 
prezentuje wizję dobrze znaną, chociaż zarzuconą w okresie moderni-
stycznego zerwania z tradycyjnym układem wnętrz. Tradycyjny układ 
powraca w jego koncepcji w powiązaniu z postulowanym przez Kartę 
Ateńską dostępem mieszkań do światła, słońca i zieleni. Realizuje 
się w niej również hierarchizacja przestrzeni, uzyskiwana niejako bez 
wysiłku i dająca odpowiedni program dostępny dla wszystkich od 
strony ulicy oraz przestrzeń społeczną (ogród społeczny z zielenią, 
wodą, miejscami wypoczynku) dla mieszkańców budynków bezpo-
średnio z nią sąsiadujących. Zasada, którą można nazwać oddawa-
niem tego co boskie Bogu, a co cesarskie cesarzowi, jest kontynuacją 
tradycji budowania historycznych kwartałów miejskich, tworzących 
tętniące życiem pierzeje ulic i kryjących w sobie miejsca do bliższych 
kontaktów społecznych. Forma bloku miejskiego jest być może naj-
lepszym, chociaż z pewnością nie jedynym, sposobem rozwijania 
zrównoważonego miasta. Daje możliwość wytworzenia przestrzeni 
publicznej placów i ulic, ukształtowania zielonych wnętrz i umożli-
wia związki między tymi przestrzeniami, dostarczając mieszkańcom 
różnorodnych wrażeń.

Niestety, model współdziałania nowego zespołu mieszkaniowego 
z przestrzenią publiczną nie jest powszechny. Zbyt często powsta-
ją zespoły mieszkaniowe, które na zewnątrz pokazują puste ściany 
i ogrodzenia, dewaluując wartość otaczających je przestrzeni publicz-
nych i właściwie uniemożliwiając ich współtworzenie. Nawet naj-
ciekawsza koncepcja placu czy ulicy nie spowoduje, że przestrzeń 
ta będzie żywa, jeśli partery otaczających budynków nie pomieszczą 
atrakcyjnych, dostępnych funkcji publicznych. Znakomicie funkcjo-
nujące historyczne struktury miejskie zbudowane z tradycyjnych ka-
mienic służą rozwojowi przestrzeni publicznych dzięki łatwo dostęp-
nym usługowym parterom. 
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PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA – to co wewnątrz 

Wnętrze mieszkaniowe jest tym miejscem, które, będąc najmniej-
szą komórką struktury zabudowy mieszkaniowej, jest równocześnie 
najbliższe człowiekowi zarówno w sensie fizycznym jak i symbolicz-
nym. W tej przestrzeni rozgrywają się podstawowe relacje społeczne, 
przestrzenne i estetyczne, a jej ukształtowanie i wyposażenie bezpo-
średnio wpływa na jakość środowiska mieszkaniowego85. Jak pisze 
K. Wejchert brak przestrzeni społecznej skutkuje zmniejszeniem bez-
pieczeństwa i świadczy o zaniku więzi międzyludzkich, a Constantinos 
A. Doxiadis konieczność kształtowania zabudowy skupionej wokół 
wspólnej przestrzeni wyprowadzał z wymagań skali człowieka, która 
skłania do przyjęcia formy podstawowej komórki sprzyjającej zacho-
waniom społecznym. Stąd już tylko krok do stwierdzenia, że obecność 
przestrzeni społecznej jest warunkiem realizacji środowiska mieszka-
niowego, które sprzyja zachowaniu równowagi społecznej. 

Zaczątkiem przestrzeni społecznej w miejskim środowisku mieszka-
niowym był dziewiętnastowieczny angielski square, obszar dostępny tyl-
ko dla mieszkańców okolicznych domów. Do dziś te miejsca są atrakcyj-
ną przestrzenią rekreacyjną. Strukturę miasta przez wieki kształtowały: 
ulica i kwartał miejski. Przykłady licznych realizacji niemieckich i holen-
derskich pokazują, w jaki sposób forma urbanistyczna wnętrza sprzyjała 
nawiązywaniu kontaktów sąsiedzkich i utrzymywaniu w dobrym stanie 
bogatej roślinności. Panujący w latach 60. XX wieku powrót do natury 
i rozszerzające swój zasięg nurty i tendencje proekologiczne spowodo-
wały wyodrębnienie się na obrzeżach miast zespołu mieszkaniowego, 
opartego na sekwencji wnętrz, w których szczególnie wyraźnie domino-
wały elementy przyrodnicze i społeczne w użytkowanej przestrzeni. 

Forma zielonego wnętrza w zabudowie mieszkaniowej wystę-
pująca jako przestrzeń społeczna przeżywa renesans i występuje 
w większości współczesnych realizacji zespołów mieszkaniowych 
w krajach europejskich o rozwiniętym systemie demokracji, par-
tycypacji i współpracy społecznej. Jest elementem nierozerwalnie 
związanym z zespołem zlokalizowanym w strefie mieszkaniowej 
i strefie przedmieść. Ma najczęściej formę wnętrza centralnego, po-
dłużnego lub nawiązującego do ukształtowania terenu. Kraje wysoko 

85 Temu tematowi autorka poświęciła artykuł: Przestrzeń społeczna – historia czy 
przyszłość, [w:] Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment nr7/2009, Wyd. 
KKŚM, Kraków 2009.
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rozwinięte i mające duże tradycje w kształtowaniu zdrowego środowi-
ska mieszkaniowego, takie jak: Dania, Szwecja, Holandia, Niemcy czy 
Francja wciąż doskonalą formy przestrzeni społecznej i jest ona w tych 
krajach bezdyskusyjnie obecna. Co charakterystyczne, właściwie nie 
istnieją tam całkowicie zamknięte przestrzenie społeczne. Układ zabu-
dowy, formy przestrzenne, zarówno w postaci małej architektury jak 
i elementów przyrodniczych, a w końcu respektowany napis – teren 
prywatny są wystarczające dla zapewnienia tej strefie intymności. Prze-
strzenie te sprzyjają poczuciu bezpieczeństwa i dobremu samopoczuciu, 
zapewniają dogodny dostęp do terenów i urządzeń rekreacyjnych, umoż-
liwiają realizację kontaktów społecznych w przestrzeniach sprzyjają-
cych spotkaniom, współdziałaniu i podnoszeniu odpowiedzialności za 
wspólną przestrzeń.

Wielkość przestrzeni społecznej, która odgrywałaby oczekiwa-
ne role: integracyjną, rekreacyjną czy identyfikacyjną, jest pochodną 
przede wszystkim dwóch czynników: możliwości wchodzenia w bez-
pośrednie relacje oraz różnorodnych potrzeb programowych. Tak poj-
mowana przestrzeń społeczna określana jest w wielu źródłach pol-
skich i zagranicznych jako wielkość użytkowana przez 20–150 rodzin. 
Wspólne tereny stanowią element integracyjny i spełniają konkretne 
funkcje użytkowe, na przykład: place zabaw, miejsca spotkań, tereny 
sportu, tworząc ogród społeczny.

Zaprezentowane ilustracje pokazują wnętrza mniej lub bardziej za-
mknięte, w których forma przestrzenna tworzy granicę prywatności 
i określa terytorium, umożliwia kontakt z zielenią, daje intymność. Za-
wsze jest to przestrzeń zaznaczona w układzie urbanistycznym i bardzo 
często płynnie, bez wyraźnych barier przechodzi w prywatną przestrzeń 
ogrodów. Przestrzeń społeczna pojawia się też w projektach i realizacjach 
zlokalizowanych w strefach śródmiejskich i intensywnie zurbanizowa-
nych, z wielorodzinną zabudową, często występując na wyższych kon-
dygnacjach, powyżej struktur usługowych, umożliwiając mieszkańcom 
kontakt z naturą i rekreację w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkania. 

Konkludując można powiedzieć, że przestrzeń społeczna, będąca 
w strukturze urbanistycznej wnętrzem społecznym, była i nadal jest 
niezbędnym składnikiem środowiska mieszkaniowego, sprzyjającym 
identyfikacji terytorialnej i społecznej oraz umożliwiającym realizację 
programu istotnego z punktu widzenia potrzeb grupy. Jego rola w kształ-
towaniu jakości środowiska mieszkaniowego w ocenie tej jakości przez 
mieszkańców jest nie do przecenienia. Należy z dużą pewnością stwier-
dzić, iż być może wraz z rosnącymi oczekiwaniami, dotyczącymi jakości 



Przykłady społecznych wnętrz w norweskim 
osiedlu Olsens Enle w Oslo (pow. ogrodu: ok. 
1000 m2, liczba mieszkań – 30, tj. ok. 33 m2/w 
mieszkanie) i w berlińskim Markisches Viertel 
(pow. ogrodu: ok. 3000 m2; ilość mieszkań: 78, 
tj. ok. 38 m2/w mieszkanie)

Propozycja optymalnego wnętrza 
umożliwiającego realizację pro-
gramu społecznego. Przyjmując 
wielkości powtarzające się w po-
zytywnych przykładach, można 
uznać, że dla zespołu 60 miesz-
kań prawidłowy program zapewni 
wnętrze o wielkości ok. 1800 m2 
(opr. aut.)

Właściwe proporcje wnętrz społecznych w berlińskich zespołach mieszkaniowych pozwo-
liły na zrealizowanie programu rekreacyjnego dla różnych grup użytkowników



Miejsca zabaw, wypoczynku i sportu przybierają formy tradycyjne, takie jak leżaki na trawie w zespole mieszkaniowym pod 
Paryżem, plac do gier i zabaw w Gelsenkirchen, czy plac zabaw w osiedlu Steilshoop w Hamburgu, ale też bardziej oryginalne, 
jak przestrzeń społeczna na wodzie w nowych zespołach mieszkaniowych Kopenhagi
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środowiska i jego społecznego charakteru, rośnie zapotrzebowanie na two-
rzenie takiej przestrzeni.

Przestrzeń społeczna jako terytorium spotkań i miejsce, gdzie reali-
zowane mogą być podstawowe potrzeby wszystkich grup mieszkańców 
musi być wyposażona w odpowiedni program użytkowy. Najczęściej 
utożsamiana jest z miejscem zabaw dla dzieci i odpoczynku dla osób 
starszych. Postępujące zróżnicowanie form i czasu pracy powodują, że 
coraz częściej pojawiają się w niej również obszary i obiekty sporto-
we dla ludzi aktywnych, sprzyjające realizacji zdrowego stylu życia 
w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkania. W przestrzeniach zielonych 
i ogrodach osiedlowych pojawiają się zatem w różnej skali obiekty ar-
chitektoniczne służące tego typu funkcjom86 . 

Zagadnienia związane z zachowaniem równowagi społecznej 
w różny sposób rozwiązywane są w różnych krajach, wszystkie jed-
nak przykłady pokazują, że jest to chyba najtrudniejszy do osiągnię-
cia cel, spośród wszystkich, jakie stawiane są w ramach zrównowa-
żonego, czy też trwałego rozwoju. Przykłady współczesnych dzielnic 
mieszkaniowych w krajach o długiej tradycji społeczeństwa demokra-
tycznego, jak: Wielka Brytania, Dania, Szwecja czy takich jak: Portu-
galia i Hiszpania, które startowały XX wiek z bardzo złych pozycji, 
zacofania gospodarczego i społecznego pokazuje, że mimo wszystko 
możliwe jest podejmowanie prób zrównoważenia społecznego w róż-
nych aspektach i zakresach. Wydaje się konieczne głębokie i fachowe 
przeanalizowanie mechanizmów, które w wielu krajach pozwalają na 
osiąganie dobrych rezulatatów w planowaniu, projektowaniu i realiza-
cji przestrzeni zamieszkania w mieście. Począwszy od samej struktury 
planowania, a skończywszy na ciekawych, drobniejszych zabiegach, 
jak chociażby opisywany przez M. Kołakowskiego dokument na-
zwany section 106, który jest dwustronną umową podpisywaną przez 
dewelopera i gminę w Wielkiej Brytanii87. Powstaje po negocjacjach 
prowadzonych ze stronami przez „planera” reprezentującego gminę 
i mieszkańców, po których deweloper zobowiązuje się do dodatko-
wego wykonania inwestycji wskazanej z listy gminnych potrzeb, np. 
urządzenia przestrzeni publicznej. Podpisanie zobowiązania jest ko-
niecznie do otrzymania pozwolenia na budowę. 

86 Temu tematowi autorka poświęciła wystąpienie pt. Krajobraz przestrzeni społecz-
nych na konferencji „Obiekty architektoniczne w kompozycjach ogrodowych – hi-
storia i współczesność”, Kraków listopad 2007.

87 M.M. Kołakowski, Angielskie przykłady procesów miastotwórczych, [w:] „Miejsce”, 
Wyd. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008, s. 141-150.
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Zarówno w cytowanej na wstępie wypowiedzi Ralpha Erskina, jak 
i w zasadzie projektowania zrównoważonego mówiącej o szacunku dla 
człowieka pojawia się coś więcej niż tylko realizacja programu użyt-
kowego, oczekiwanego przez mieszkańców. Aspekt społeczny środo-
wiska mieszkaniowego obejmuje także zagadnienie dobrego samopo-
czucia mieszkańców, prozdrowotny charakter środowiska, realizację 
potrzeb psychicznych i duchowych, takich jak: spójność i czytelność 
przestrzenna i programowa, obecność preferowanych cech charaktery-
stycznych dla środowiska uważanego za dobre do zamieszkania i sa-
morealizacji. W dokumencie Nowa Karta Ateńska z 1998 – Zasady 
planowania miast przyjęte przez Europejską Radę Urbanistów”88 w roz-
dziale „wybór i rozmaitość” (s. 12) pkt 1.21 czytamy:
„Obywatele XXI wieku, żyjący w coraz bardziej globalnym społe-
czeństwie będą oczekiwali większej możliwości wyboru i rozmaitości 
w ofiarowanych typach i rodzajach mieszkań, produktów, usług i urzą-
dzeń w mieście”.

Można dodać, że będą oczekiwali realizacji odwiecznych potrzeb: moż-
liwości doskonalenia jednostki i warunków do kontaktów społecznych. 

88 Nowa Karta Ateńska 1998 – Zasady planowania miast przyjęte przez Europejską 
Radę urbanistów, Biuletyn Informacyjny TUP, Numer specjalny, Warszawa, wrze-
sień 1998.



OSZCZĘDNE ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE 

Oszczędność zużycia i ponowne użycie terenu • materiałów • wody • energii • użycie alterna-
tywnych źródeł energii • wykorzystanie cech lokalnego klimatu

Projektowanie zrównoważone oznacza: jak najwięcej  
jak najmniejszym kosztem89 .

Norman Foster

Rozpatrując znaczenie określenia „projektowanie zrównoważone”, 
wnikając w sedno poszczególnych zasad tego projektowania, można 
śmiało stwierdzić, że oszczędność jest słowem-kluczem do ich zrozu-
mienia. Oszczędność energii, materiałów, wody, zasobów nieodnawial-
nych, powierzchni, kubatury, wszystkie te zadania wydają się równie 
ważne. Niepohamowany rozrost struktur urbanistycznych utrudnia 
oszczędzanie we wszystkich wymienionych wyżej zakresach i dzie-
dzinach działalności człowieka. Na czoło popularności w powszechnej 
świadomości wysuwa się energooszczędność, najmocniej kojarzona 
z projektowaniem zrównoważonym, często wręcz z nim utożsamiana. 

W skali miast należy skupić się przede wszystkim na oszczędno-
ści terenu, której cel wydaje się oczywisty90. Jest nim pozostawienie 
jak największych obszarów niezabudowanych, które można byłoby 
nazwać podmiejskimi, wiejskimi, zielonymi, rekreacyjnymi. Miałyby 
one sprzyjać zachowaniu prawidłowego funkcjonowania ekosystemów, 
ale też stwarzać mieszkańcom miast możliwość korzystania z rekreacji, 
kontaktu z naturą, prowadzenia zdrowego trybu życia. 

89 Cytat z wywiadu przeprowadzonego z Normanem Fosterem przez B. Edwardsa 
w 2001 roku, zamieszczonego w artykule Green Architecture, Architectural Design, 
Vol. 71, No. 4, July.

90 Ten temat autorka poruszała w publikacji: G. Schneider-Skalska, Oszczędność zuży-
cia terenu a jakość życia, Czasopismo Techniczne, Z. 3-A/2007, Wyd. Politechniki 
Krakowskiej .
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Polska teoria projektowania urbanistycznego wielokrotnie wyprze-
dzała koncepcje, które po latach wracają z państw Europy Zachodniej 
i są traktowane jako wzory godne naśladowania. Strukturalna zabudowa 
obszarów mieszkaniowych, proponowana w rozwiązaniach studialnych 
i eksperymentalnych w Polsce w latach 70. dwudziestego wieku, w któ-
rych wnętrzom komunikacyjnym odpowiadały wnętrza rekreacyjne, 
z pełnym, atrakcyjnym programem społecznym, jest normą w nowych 
dzielnicach mieszkaniowych między innymi Kopenhagi, Malmö, Berli-
na, powstających w XXI wieku91. Dzięki tej zasadzie teren wykorzysta-
ny jest optymalnie, a przemyślane zagospodarowanie wnętrz zielonych 
pozwala na oszczędne użycie terenu przy jednoczesnym spełnieniu wy-
magań różnych grup mieszkańców. Jest w tych wnętrzach miejsce na 
plac zabaw dla dzieci, ogród społeczny, parkingi dla rowerów i zieleń, 
która pełni rolę nie tylko estetyczną ale i klimatyczną. 

Można przytoczyć pewne uregulowania, które sprzyjają racjonalnemu 
wykorzystaniu terenu w obszarach inwestycji mieszkaniowych92. I tak wy-
tyczne obowiązujące w Wielkiej Brytanii w przypadku budownictwa spo-
łecznego, dla którego deweloperzy uzyskują dofinansowanie stanowiły, iż 
należy przewidzieć 30 m2/1 mieszkanie na ogród społeczny, a w zespołach 
większych niż 50 mieszkań pozostawić otwartą powierzchnię ok. 2 ha na 
1000 mieszkańców dla celów rekreacyjnych. Niemieckie prawodawstwo 
przewiduje powierzchnię rekreacyjną dla najmłodszych dzieci odpowia-
dającą wskaźnikowi 5,0 m2/1 mieszkanie. Przy liczbie mieszkań powyżej 
50 wymagany jest plac zabaw dla dzieci starszych, a po przekroczeniu 
liczby 75 mieszkań dodatkowy obszar rekreacyjny o wielkości kolejnych 
5,0 m2/1 mieszkanie. Polskie Zarządzenie nr 118 z 1964 roku przewidywa-
ło dla placów zabaw dla dzieci wskaźnik 2 m2 na 1 mieszkańca, co zbliżało 
się do przytoczonych norm niemieckich i angielskich. 

Częściowy powrót do wskaźników urbanistycznych w Polsce, jako 
narzędzi pomagających w prawidłowym wykorzystaniu terenu, prze-
jawił się w sformułowaniach Krajowych Przepisów Urbanistycznych, 
91  W latach 70. XX w. w Instytucie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, a następnie 

Instytucie Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakow-
skiej, w pracach i projektach wykonywanych pod kierunkiem W. Cęckiewicza, w których 
autorka uczestniczyła, skonstruowano i realizowano zasadę budowy strukturalnej obsza-
rów mieszkaniowych opartej na podziale na jednostki różnego stopnia począwszy od 
Podstawowej Jednostki Kontaktów Społecznych (tzw. PJKS), poprzez Jednostkę Oświa-
ty Elementarnej (JOE) aż do Jednostki Aktywizacji Nauki i Kultury (JANiK).

92  Wielkości dotyczące norm angielskich, niemieckich i polskich podano za: G. Schne-
ider-Skalska, Kształtowania zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagad-
nienia, op. cit., s. 129-131.
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których projekt, z marca 2010 roku, przewidywał, iż place zabaw 
dla dzieci miałyby zajmować 15% z minimalnej powierzchni zieleni 
osiedlowej, a dla młodzieży w wieku 12–18 lat odpowiednio 35% tej 
powierzchni. Urządzone place zabaw przewidywano w liczbie 1 plac 
dla dzieci i 1 plac dla młodzieży dla 2500 m2 całkowitej powierzchni 
mieszkań i kolejne na każde następne 2500 m2 93 .

Powyższe wskaźniki zostają w sferze propozycji, a wiele współczes-
nych polskich zespołów mieszkaniowych, powstałych pod koniec XX lub 
z początkiem XXI wieku to przestrzenie, w których zapomniana została 
większość zasad programowania i kompozycji urbanistycznej. To przy-
kłady źle rozumianej oszczędności terenu. Oszczędność zużycia terenu 
połączona z chęcią zysku dewelopera powoduje powstawanie obszarów 
zurbanizowanych niezwykle ścieśnionych, substandardowych, w któ-
rych złych warunków życia nie rekompensuje odległy teren rekreacyjny. 
Nie jest bowiem możliwa realizacja dobrej jakości życia bez dobrej jako-
ści przestrzeni miejskiej, w której obecność elementów przyrodniczych, 
właściwy mikroklimat czy program społeczny należy uznać za standard. 

Oszczędność wynikająca z realizacji zasad projektowania zrównowa-
żonego jest oszczędnością rozumną. Oznacza: unikanie budowania po-
nad rzeczywiste potrzeby, zajmowanie tylko niezbędnego terenu i jedno-
cześnie przykładanie dużej uwagi do zapewnienia wysokiej jakości życia 
w mieście. Wszystkie funkcje i elementy składowe tworzące środowisko 
mieszkaniowe wysokiej jakości wymagają odpowiedniej przestrzeni. 
Nie jest więc rozrzutnością wprowadzanie do obszarów mieszkaniowych 
założeń wodnych, urządzonych terenów zielonych czy interesujących 
rozwiązań kompozycyjnych. Jest to dowód właściwego zrozumienia za-
sady oszczędzania terenu. Pozbawianie mieszkańców tych wszystkich 
wartości i walorów jest działaniem prowadzącym do pogorszenia samo-
poczucia, obniżenia zdrowotności, zmniejszenia możliwości rozwoju, co 
generuje konkretne koszty społeczne, a w końcowym efekcie również 
finansowe, w myśl powiedzenia: co tanie to drogie.

OSZCZĘDNOŚĆ TERENU

Ponowne wykorzystanie terenu już kiedyś zainwestowanego, który z róż-
nych względów stracił walory przestrzenne i przydatność funkcjonalną to 
kolejne postępowanie służące jego oszczędzaniu. Powszechne dziś dzia-
93 Dane zaczerpnięte zostały z referatu, który na temat ewolucji zasad planowania i pro-

gramowania wygłosiła dr inż. arch. Barbara Zastawniak na Otwartym Forum Urbani-
stów w Krakowie, w czerwcu 2010 roku. 
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łania prowadzone w ramach rewitalizacji terenów zdegradowanych pro-
wadzą do nadawania nowego życia obszarom nazywanym brownfields 
lub grayfields, pozwalając ponownie wykorzystać już raz użyty teren, 
często również znaleźć zastosowanie dla zastanych budynków. Okre-
ślenie brownfields odnosi się do terenów nieużywanych, opuszczonych 
przez przemysł lub inne funkcje miejsc, które są trudne do ponownego 
wykorzystania przede wszystkim ze względu na znane lub przypuszczal-
nie występujące skażenie94. Tych obszarów przybywa w miarę likwido-
wania uciążliwych zakładów, zmniejszania obszaru zajmowanego przez 
przemysł lub jego wychodzenia na tereny obrzeżne miasta. Stosunkowo 
nowym zjawiskiem jest pojawianie się obszarów, nazywanych grayfields . 
To stare, ekonomicznie nierentowne tereny, również poprzemysłowe, ale 
też centra handlowe i inne, które tracą swą ekonomiczną wartość, zloka-
lizowane często w atrakcyjnych miejscach rozrastających się miast. Są 
łatwiejsze do wykorzystania, ponieważ nie są skażone. Według definicji 
amerykańskiej zalicza się do tych terenów obszar, w którym infrastruktu-
ra ma min. 25 lat i spełniony jest jeden z następujących warunków: min. 
30% obiektów nie jest wynajętych przez ostatnie 12 miesięcy; wartość 
obszaru spadła o min. 25%; obszar jest używany jako parking; nie nastę-
puje proces podnoszenia jakości obszaru95 . 

Grayfields into Goldfields to hasło najlepiej obrazuje kierunek propono-
wanych zmian. Badania zrobione w 2001 roku przez firmę Pricewaterhouse 
Coopers i Congress na rzecz Nowego Urbanizmu wykazały, że ok. 7% mal-
li, czyli wielkopowierzchniowych centrów handlowych w Stanach Zjed-
noczonych należy już do grupy grayfields, a kolejne 12% zmierza w tym 
kierunku. Jeszcze nie tak dawno polskie miasta były wolne od problemu 
podmiejskich amerykańskich wielkoprzestrzennych centrów handlowych. 
Jednak ekspansja „galerii” i dużych centrów handlowych spowodowała, że 
proces widoczny już w miastach amerykańskich dotknie również polskie. 
Waga tego problemu widoczna jest w mnogości publikacji oraz instytucji, 
które dokonują oceny terenu i możliwości inwestycji, w uregulowaniach 
prawnych, które pozwalają na zgodne z potrzebami miast i lokalnych spo-
łeczności działania rewitalizacyjne na omawianych obszarach. Zwalnianie 
się terenów uprzednio zajętych stwarza ogromną okazję do odzyskania ich 
dla prawidłowego rozwoju miasta, w tym również dla tworzenia nowych 
dzielnic mieszkaniowych z pełnym wyposażeniem, z zielonymi terenami 

94 http://www.epa.gov/brownfields/overview/glossary.htm Na podstawie informacji or-
ganizacji IOWA life Changing ; www.iowalifechanging.com.

95 Na podstawie informacji organizacji IOWA life Changing; www.iowalifechanging.com.



Ogród społeczny w zespole mieszkaniowym w Herne w Niemczech urządzono na zielonych dachach garażu i sklepu. 
W zespołach mieszkaniowych Rotterdamu na dachach nad garażami znalazły miejsce klub tenisowy i korty, a także „zielona” 
aleja



W budynku mieszkalnym „Silo” w Kopenhadze mocnym ograniczeniem dla projektantów była konstrukcja silosów, która 
zdeterminowała formę architektoniczną. W koncepcji „Torpedohallen” w Kopenhadze maksymalnie wykorzystano kubaturę 
obiektu oraz lokalizację w bezpośrednim kontakcie z wodą, umożliwiając wypływanie kajakiem na otwartą przestrzeń



125

parkowymi. Rodzi jednak uzasadnioną dotychczasowym doświadczeniem 
obawę przed rabunkową ekspansją deweloperów, chcących szybkiego zy-
sku na terenach uzbrojonych i atrakcyjnie zlokalizowanych. 

W krajach wysoko rozwiniętych od kilkudziesięciu lat powstają wzor-
cowe przykłady inwestycji mieszkaniowych zlokalizowanych na terenach 
odzyskiwanych, realizujących przytoczone już hasło Grayfields into Gold-
fields. Takimi przykładami jest zarówno zabudowa Półwyspu Greenwich 
w Londynie, jak i nowa dzielnica Malmo – Bo01 czy też nowe tereny 
mieszkaniowe na terenach nadwodnych w Amsterdamie czy Hamburgu.

Podstawowym warunkiem stworzenia nowej, dodanej wartości 
w przestrzeni miasta jest całościowe ujęcie tematu pod względem pro-
gramowym i przestrzennym. Wymienione przykłady są efektem realiza-
cji pełnego cyklu postępowania, począwszy od wizji miasta powiązanej 
z ideą zrównoważonego rozwoju i zasadami zrównoważonego projek-
towania, poprzez master plan, konkursy dla poszczególnych fragmen-
tów, wreszcie kompleksową realizację najczęściej najpierw szkieletu 
przestrzeni publicznych – ulic, promenad, placów, parków, a następnie 
wypełnianie „pól” zespołów mieszkaniowych. Nie rozwijając w tym 
miejscu kwestii niezbędnej spójności w procedurach planistycznych, 
bo nie o tym traktuje ta książka, trzeba jednak podkreślić, że komplek-
sowość w realizacji zrównoważonego środowiska, nie tylko mieszka-
niowego, jest sednem paradygmatu projektowania zrównoważonego.

Oszczędność użycia terenu rozumiana jako ponowne użycie terenu 
dla nowych potrzeb mieszkaniowych polega również na wykorzystaniu 
istniejących na danym terenie obiektów, które to działanie niewątpli-
wie sprzyja oszczędności materiałów budowlanych czy zmniejszeniu 
nakładów na ich transport. Stwarza dodatkowe, niezwykłe możliwo-
ści uzyskania niepowtarzalnych, oryginalnych form, kontynuujących 
tradycję miejsca. Przykładami, wśród wielu innych, mogą być dwa 
budynki Silo i Torpedohallen w Kopenhadze. Pierwszy powstał przez 
zaadaptowanie na funkcję mieszkaniową silosów portowych a drugi 
jest efektem przystosowania dawnej hali, w której produkowano torpe-
dy, do nowej funkcji. Są to być może jedne z bardziej spektakularnych 
przykładów ponownego użycia zachowanej kubatury. Warto zauważyć, 
że ta tendencja zaowocowała swoistą modą na zabudowę mieszkanio-
wą typu lofty. W początkowym okresie powstawania lofty były intere-
sującą ofertą dla młodych ludzi, a ostatecznie za sprawą deweloperów 
są ekskluzywną ofertą dla zamożnych. 

Niewątpliwie rozwiązaniem często stosowanym w zrównoważonych 
inwestycjach mieszkaniowych, mającym na celu wyrównanie strat wyni-
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kających z zabudowania terenu, są zielone dachy pełniące rolę ogrodów 
społecznych. Przenoszenie przestrzeni rekreacyjnej na wyższe kondygna-
cje można zauważyć w zabudowie intensywnej, zazwyczaj w strefie śród-
miejskiej. Ten zabieg ma wielorakie znaczenie dla prawidłowego wyko-
rzystania terenu. Zapewnia bezpośredni kontakt z naturą, a jednocześnie 
umożliwia realizację pożądanego modelu wielofunkcyjnej struktury miej-
skiej przez wprowadzanie na dolnych kondygnacjach funkcji usługowych. 
Wyznaczane dla różnych stref miasta wskaźniki intensywności zabudowy 
stanowią określone uwarunkowania, które zmuszają do szukania nietypo-
wych, nowych form wykorzystania terenu. Dzięki możliwościom tech-
nicznym realizacja zielonych dachów w systemie ekstensywnym lub in-
tensywnym staje się nieodłącznym elementem zrównoważonego środowi-
ska mieszkaniowego, oczywiście stosowanym w rozsądnych rozmiarach, 
uzależnionych od tego czy mamy do czynienia z obszarem śródmiejskim 
z przewagą funkcji usługowych, mieszkaniowym z dominującą rolą funk-
cji mieszkaniowej czy też z przedmieściem, w którym dominującą rolę peł-
ni kontakt z naturą96 . 

Zielone dachy rekompensując zabrany pod zabudowę teren, częściowo 
przynajmniej realizują jego zadania. Łagodzą negatywne skutki miejskie-
go klimatu obniżając wysokie, letnie temperatury czy też wpływając po-
zytywnie na gospodarkę wodą deszczową. Przykłady opisanego zjawiska 
można znaleźć praktycznie w większości dzielnic mieszkaniowych, zreali-
zowanych pod koniec XX i z początkiem XXI wieku. 

OSZCZĘDZANIE WODY

Stosunkowo często stosowanym zielonym dachom towarzyszą kolejne 
elementy mające u źródeł powstania wolę oszczędzania i będące reakcją na 
obserwowane zjawisko kurczenia się zasobów wody. To urządzenia i za-
łożenia służące gromadzeniu i wykorzystaniu wody deszczowej oraz po-
nownemu użyciu wody szarej. Rola wody w środowisku człowieka jest nie 
do przecenienia. Jej obecność warunkuje możliwość przeżycia, co znalazło 
swoje odzwierciedlenie w sformułowanych przez psychologów cechach 
środowiska uważanego przez ludzi za odpowiednie do mieszkania97 . 

Niewątpliwie należy podkreślić pozytywny wpływ zbiorników 
i cieków wodnych na klimat miejski. Ich obecność obniża temperaturę 
96 G. Schneider-Skalska, Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybra-

ne zagadnienia, op. cit.
97 Szerzej na ten temat pisałam [w:] Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkanio-

wego. Wybrane zagadnienia, op. cit.
Gromadzenie wody deszczowej przybiera różnorodne formy: mały zbiornik na wodę deszczową w Bed ZED koło Londynu, 
strumień w zespole mieszkaniowym w Oslo, rzeczka w Bo01 w Malmo i fosa na deszczówkę w osiedlu we Freiburgu



Gromadzenie wody deszczowej przybiera różnorodne formy: mały zbiornik na wodę deszczową w Bed ZED koło Londynu, 
strumień w zespole mieszkaniowym w Oslo, rzeczka w Bo01 w Malmo i fosa na deszczówkę w osiedlu we Freiburgu



Symboliczna struktura „akweduktów” zbierających wodę deszczową i system odprowadzania jej do niecki wchłaniającej 
w osiedlu Küpperbusch w Niemczech



129

powietrza, która w obszarze zabudowanym w mieście, w wielkościach 
średnich, jest ok. 0,5 do 3,0 stopni wyższa niż w obszarach pozamiej-
skich, poprawia wilgotność niższą w mieście o 6%, zwiększa prędkość 
wiatru o ok. 20–30%98. Woda w ruchu, w postaci strumieni, kaskad czy 
wodotrysków, zwiększa ilość jonów ujemnych, które mogą poprawiać 
samopoczucie mieszkańców. Obecność cieków i zbiorników wodnych, 
proporcje pomiędzy obszarem zabudowanym pokrytym sztuczną na-
wierzchnią a otwartą przestrzenią porośniętą zielenią, wpływając na 
poziom wilgotności korygują temperaturę odczuwalną. 

Oszczędność wody powinna więc polegać na zachowaniu, rozwi-
janiu istniejących zbiorników i cieków wodnych, zastosowaniu wodo-
oszczędnych urządzeń domowych, wielokrotnym użyciu wody i wresz-
cie na gromadzeniu i wykorzystaniu wody deszczowej. 

Kurczące się światowe zasoby wody pitnej, pustynnienie całych ob-
szarów, również europejskich i polskich, gwałtowna ucieczka wód opado-
wych z utwardzonych powierzchni miast to tylko niektóre obserwowane 
niekorzystne zjawiska, które powodują, że walka o czystą wodę znajduje 
najszybciej zrozumienie w szerokich kręgach społecznych. Z danych zapre-
zentowanych na wystawie w Southampton związanej z realizacją projektu 
SURPULPOL w 2006 roku wynika, że zużycie wody w gospodarstwie do-
mowym przedstawia się następująco: ogród – 6,1%, pranie –14%, ubikacja 
– 25%, mycie samochodu – 0,7%, mycie się – 33,3%, picie i inne 13,1%, 
ogrzewanie – 0,1%, mycie naczyń – 7,7%. Struktura zużycia wody w go-
spodarstwach domowych pokazuje jak różnorodne jest jej wykorzystanie 
i uzasadnia dlaczego tak trudno jest się pogodzić z jej niedostatkiem.

Oszczędzanie wody i wykorzystanie wody deszczowej znalazło swo-
je ważne miejsce w zasadach projektowania zrównoważonego, a co waż-
niejsze, pojawiły się liczne rozwiązania techniczne i przestrzenne, które 
te działania umożliwiają. Powrócono do tradycyjnych otwartych kanałów 
burzowych, dzięki którym woda deszczowa z dachów i utwardzonych, 
nieprzepuszczalnych nawierzchni nie jest odprowadzana bezpośrednio do 
systemu kanalizacji tylko zasila otwarte zbiorniki wodne, będące częścią 
systemu małej retencji. Szczególnie środowisko mieszkaniowe z prze-
strzeniami społecznymi sprzyja tego typu rozwiązaniom. Spowolnieniu 
odpływu wody deszczowej służą też skrzynki i tunele rozsączające, które 
pozwalają na jej powolne wchłanianie i parowanie. 

Nie można tutaj pominąć innych dróg wykorzystania wody deszczo-
wej, które pomagają zmniejszyć zużycie wody wodociągowej. Groma-

98 L. Laskowski, Wybrane zagadnienia fizyki miasta, COIB, Warszawa.1987, s. 19. 
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dzenie deszczówki w systemach podziemnych lub naziemnych, będące 
kontynuacją tradycji domów starożytnych, pozwala na jej wykorzystanie 
do podlewania roślin lub do mycia chodnika czy samochodu. Większe 
zbiorniki, umieszczane pod ziemią dla grupy domów lub pod budynka-
mi wielorodzinnymi pozwalają, przy zastosowaniu odpowiednich urzą-
dzeń filtrujących, używać wody deszczowej w spłuczkach toalet lub nawet 
w umywalkach czy pralkach. Często jest ona dodawana do oczyszczonej 
wody szarej .

W zrealizowanych zespołach mieszkaniowych uważanych za zrów-
noważone spotykamy sztucznie ukształtowane niewielkie, strumienie jak 
w zespole w Oslo, cieki i zbiorniki uzupełniane i zasilane wodą desz-
czową stanowiące podstawę układu urbanistycznego jak w Bo01 w Mal-
mö, czy wreszcie bardziej spektakularne wykorzystanie wody deszczo-
wej jak w osiedlu Küppersbusch, w którym jest ona zbierana w niecce, 
stanowiącej centralną część rekreacyjną osiedla. Zasila wody gruntowe, 
sprzyja rozwojowi roślinności, poprawia mikroklimat. Wykorzystanie 
deszczówki nie jest więc w tym przypadku w żaden sposób oryginalne, 
oryginalne jest natomiast użycie formy akweduktu do zbierania wody 
deszczowej w sposób niezwykle widowiskowy, powodujący że osiedle 
jest rozpoznawalne i jest ważnym przykładem dobrej praktyki, godnym 
naśladowania już może w nieco skromniejszej formie. 

Różnorodne role, jakie pełni woda w środowisku mieszkaniowym, 
zmuszają do spojrzenia na jej wykorzystanie i oszczędzanie komplekso-
wo. Wystarczy wymienić wpływ obecności wody na jakość środowiska, 
zmniejszenie nakładów na pielęgnację zieleni, ale też podniesienie zdro-
wotności mieszkańców, poprawę ich samopoczucia i zmniejszenie nakła-
dów na leczenie, żeby zrozumieć jak ważny jest ten aspekt oszczędności 
w kształtowaniu zrównoważonego środowiska mieszkaniowego. 

OSZCZĘDZANIE ENERGII

Energooszczędność jest najbardziej promowaną zasadą projektowania 
zrównoważonego i stała się niemalże kluczem do przetrwania gatunku 
ludzkiego. Obawa przed globalnym ociepleniem, które to zjawisko docze-
kało się skrajnie różnych opinii fachowców zarówno co do faktycznego 
następowania jak i co do sprawców jego pogłębiania się, na stałe została 
połączona z postulatem energooszczędności. Niewątpliwie kurczenie się 
zasobów nieodnawialnych jest oczywiste, ale kryzysy energetyczne, które 
dotykają różnych części świata, a od pewnego czasu występują w skali glo-
balnej, są często konsekwencją konfliktów politycznych czy ideologicz-
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nych i stają się polem walki ekonomicznej. Rozwój w różnych rejonach 
świata przebiega nierównomiernie, stąd różne jest zaangażowanie po-
szczególnych krajów w proces oszczędzania energii, który często kojarzy 
się z ograniczeniem rozwoju. Badania przeprowadzone przez McKinsey 
Global Institute i McKinsey’s Climate Spatial Change Special Initiative 
pokazują, że możliwa jest w skali globalnej gospodarka oparta na czystej 
energii, bez rezygnacji ze wzrostu gospodarczego99. Konieczna jest, według 
tych badań, nie całkowita rezygnacja z użycia np. węgla tylko radykalne 
zwiększenie wydajności tego surowca i dekarbonizacja tej części przemy-
słu energetycznego, który oparty jest na węglu. Wymaga to skoku techno-
logicznego ale, jak piszą autorzy, cel jest całkowicie realny, wymagający 
jednak zdecydowanego podniesienia energooszczędności. Do wyobraźni 
przemawiają liczby. Autorzy Zielonego światła piszą: 
„(…) inwestycje w poprawę energooszczędności spłacają się same. Szacu-
jemy, że radykalne podniesienie energooszczędności wymagałoby przez 
najbliższe 13 lat inwestycji w wysokości 170 miliardów dolarów rocznie. 
Jednak do roku 2020 inwestycje te, dzięki zmniejszeniu kosztów energii, 
wygenerowałyby zwroty w wysokości 900 miliardów dolarów rocznie. 
Energooszczędność to łatwy owoc zielonej rewolucji energetycznej”100 .

Oszczędności w zużyciu energii zarówno cieplnej jak i elektrycznej 
w środowisku mieszkaniowym można osiągnąć podejmując dwa kierun-
ki działań, polegające na: zmniejszonym poborze energii i zmniejszeniu 
ucieczki ciepła z budynków. Pierwszemu procesowi sprzyja użycie ener-
gooszczędnych urządzeń w gospodarstwach domowych ale też, jeśli roz-
ważamy problem całościowo, korzystanie z energooszczędnych maszyn 
w procesie budowy, zmniejszanie zużycia energii w produkcji niezbędnych 
materiałów budowlanych, czy wreszcie odzyskiwanie energii wytwarzanej 
przez urządzenia, ludzi, zwierzęta. Drugi proces zależy od użycia odpo-
wiednich materiałów izolacyjnych, szczelności wszystkich elementów bu-
dowlanych, zastosowania odpowiednich technologii szklenia, eliminowa-
nia mostków cieplnych. Łączy te dwa obszary niezwykle istotne zagadnie-
nie wykorzystania odpowiedniego usytuowania budynku w stosunku do 
stron świata i grupowanie pomieszczeń stosownie do zapotrzebowania na 
światło czy ciepło. W zabudowie mieszkaniowej stosowanie tej właśnie za-
sady ma wielowiekową tradycję, na której potwierdzenie można chociaż-
by przypomnieć przytaczane już słowa Witruwiusza. Sposób usytuowania 

99 Piszą o tym: Jeremy Oppenheim, kierujący McKinsey’s Climate Spatial Change Spe-
cial Initiative oraz Diana Farrel, dyrektor McKinsey Global Institute i Eric Beinho-
cker–wykładowca tegoż Instytutu. Newsweek, 14.12.2008, s. 58-59.

100  Ibidem, s. 58.
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budynku i pomieszczeń w jego wnętrzu może w istotny sposób poprawić 
bilans cieplny, wpływa też na architekturę zespołów mieszkaniowych i po-
jedynczego obiektu. Cała gama lokalizowanych od południa werand, ogro-
dów zimowych, szklarni przy mieszkaniach lub obiektach społecznych 
pozwala na kumulowanie ciepła i dogrzanie wnętrza nieomal za darmo. 

Jeśli rozumiemy oszczędność w środowisku mieszkaniowym komplek-
sowo, to oczywiście nie można nie napisać o wykorzystaniu alternatyw-
nych źródeł energii, które pozwalają na oszczędność surowców nieodna-
wialnych. Efektywne wykorzystanie energii słońca, wody, wiatru, źródeł 
geotermalnych, odzyskiwanie ciepła z gruntu i wody wymaga zastoso-
wania wysokich technologii. Każde z wymienionych źródeł znajduje za-
stosowanie w środowisku mieszkaniowym już nie jako eksperyment, ale 
rutynowo stosowane uzupełnienie dla energii otrzymywanej ze źródeł nie-
odnawialnych. Prawdą jest jednak, że przodują w tym zastosowaniu kraje 
bogate, w których państwo wciąż dopłaca do tego typu inwestycji. 

Dla zilustrowania pewnych kosztów można ponownie przytoczyć 
dane zawarte w artykule Zielone światło opublikowanym w Newsweeku 
z 14.12.2008 roku101. Autorzy podają zestawienie kosztu uzyskania jed-
nej magawatogodziny energii elektrycznej z:
elektrowni wiatrowej – 633 zł (734 zł jeśli chcemy mieć gwarancję mocy),
elektrowni na biomasę ze słomy – 531 zł, z drewna – 603 zł,
elektrowni atomowej – 187 zł (do 209 zł w zależności od typu reaktora102,
elektrowni na węgiel brunatny – 414 zł103,
elektrowni na węgiel kamienny – 451 zł,
elektrowni spalającej gaz – 540 zł.

Jak widać z powyższego zestawienia koszt uzyskania energii elektrycz-
nej ze źródeł odnawialnych poza energią atomu (tanią, ale budzącą obawy 
społeczne) jest wciąż wysoki, ponieważ efektywność urządzeń pozysku-
jących w ten sposób energię jest wciąż niska. Nie ma w tym zestawie-
niu najbardziej insteresującej indywidualnego inwestora kosztu instalacji 
wykorzystującej energię słoneczną za pomocą kolektorów słonecznych, 
które w ostatnich latach przechodzą metamorfozę, od mało efektywnych 
kolektorów płaskich do kolektorów próżniowych „wyłapujących” promie-
nie słoneczne z różnych stron i dobrze sprawdzających się w miesiącach 
jesienno-zimowych. Również kolektory płaskie zwiększają swoją wydaj-

101 J. Oppenheim, E. Beinhocker, D. Farrel, Zielone światło, Newsweek, 14.12.2008, 
s. 58-59.

102 W koszt wliczono koszty inwestycji.
103 Zarówno w przypadku użycia węgla brunatnego jak i kamiennego dodano do kosztu 

cenę uprawnień 50€ na tonę CO2 .



Udział różnych źródeł energii elektrycznej 
w wybranych krajach Europy (za: Jan Dzia-
dul, Kolos na węglowych nogach, Polityka, 
nr 49 (2683), 6 grudnia 2008, s. 45) i struk-
tura źródeł energii elektrycznej w Polsce (za: 
Jeremy Oppenheim, Eric Beinhocker, Diana 
Farrel, Zielone światło, Newsweek, 14 grud-
nia 2008, s. 59)

Mapa złóż geotermalnych, pokazująca wy-
raźnie obfitość pod powierzchnią Polski złóż 
o niskiej  temperaturze wg EGEC – Euro-
pean Geothermal Energy Council (natężenie 
koloru rośnie wraz z ze wzrostem temperatu-
ry złóż od ok. 50 do ponad 200 stopni (www.
egec.org) i budynek ciepłowni geotermalnej 
w Southampton w kolorach zwracających 
uwagę oraz mapa istniejących i projektowa-
nych linii przesyłowych w tym mieście

Sadzonki wierzby energetycznej na targach ekologicznych w Miechowie i różnorodne formy ulokowania ogniw 
fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na dachach budynków mieszkalnych w Freiburgu i w Malmö



Różnorodne, niektóre mniej typowe przejawy oszczędności w środowisku mieszkaniowym: segregacja śmieci w Freiburgu, 
miejsce parkingowe dla samochodów elektrycznych z gniazdkiem do ładowania w Bed ZED, ujścia ze zbiorników na odpad-
ki i parking na rowery w Bo01 oraz w tym samym osiedlu sposób odbioru wody deszczowej



135

ność, będąc jednocześnie bardziej atrakcyjne jako element kształtowania 
formy budynku mieszkalnego. Trzeba jednak pamiętać, że kolektory sło-
neczne dostarczają jedynie energii cieplnej do dogrzania wody. Wymagają 
więc instalacji bojlerów, chociaż oczywiście woda dogrzewana w ten spo-
sób może być użyta zarówno w kuchni czy łazience, jak i służyć do wypeł-
niania kaloryferów i dogrzewania mieszkania. Zawsze współpracują one 
z innym źródłem energii, na przykład z kotłem grzewczym na biomasę. 

Niewątpliwie jednak przyszłością są ogniwa fotowoltaiczne, pozwala-
jące na wytwarzanie energii elektrycznej, która znajduje zastosowanie we 
wszystkich dziedzinach życia. Jak pisze Edwin Bendyk w artykule Świat. 
Reanimacja wydajność dostępnych komercyjnie ogniw słonecznych to ok. 
20%, ale najnowsze ogniwa testowane w laboratoriach mają już sprawność 
ok. 40%104. Autor przywołuje opinię, iż ogniwa wyprodukowane z nano-
kryształów powinny wkrótce osiągnąć wydajność 60%. Cytuje Billa For-
da, kalifornijskiego inwestora, który w wywiadzie dla „The Economist” 
stwierdził, iż doskonalenie ogniw słonecznych niczym nie różni się od 
doskonalenia mikroprocesorów, których wydajność w stosunku do ceny, 
jaką trzeba za nią zapłacić, podwaja się co 18 miesięcy. Jest to technolo-
gia wciąż znacznie droższa od kolektorów słonecznych, dlatego stosowana 
raczej w zespołach zabudowy, a nie w indywidualnych obiektach. Możli-
wości technologiczne pozwalają na wielorakie zastosowanie baterii, nawet 
na „oplecenie” nimi budynku. Jak każde stosunkowo nowe rozwiązania 
technologiczne wymagają dłuższej obserwacji i oceny z punktu widzenia 
wpływu na zdrowie mieszkańców. Wydaje się, że do tego czasu rozsądniej 
jest stosować je na budynkach wspólnych, socjalnych, użyteczności pub-
licznej, w których człowiek nie mieszka na stałe. 

Doskonalone ogniwa fotowoltaiczne są półprzeźroczyste, pozwalając 
na osiąganie efektów takich, jak w prezentowanym wcześniej budynku 
Academie Mont-Cenis. W mniejszym zakresie mogą przesłaniać weran-
dy, nie dopuszczając do przegrzania, jak w sztandarowym przykładzie re-
alizacji zasad projektowania zrównoważonego, zespole mieszkaniowym 
BedZED w Londynie. Jest on przykładem zastosowania zintegrowanego 
węzła enregetycznego CHP, opartego na pozyskiwanej energii słonecznej 
i energii ze spalania brykietów drewnianych, produkowanych z drewna, 
zebranego w trakcie sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych w mieście. 
Zintegrowane węzły energetyczno-ciepłownicze są przyszłością zrówno-
ważonego środowiska mieszkaniowego, ze względu na możliwość współ-
pracy różnych źródeł, zapewniającą elastyczność działań. 

104  E. Bendyk, Świat. Reanimacja, Polityka, nr 12 (2446), 22 marca 2008, s. 92-95.
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Należy zauważyć, że do środowiska mieszkaniowego wkraczają też 
różnego typu niewielkie wiatraki, pozwalające na ustawienie ich na bal-
konie, zainstalowanie w postaci ogrodzenia, czy na dachu. Nie są one 
w żadnym razie konkurencją dla dużych farm wiatrowych, mogą jednak 
stanowić uzupełnienie bilansu energetycznego budynku mieszkalnego. 

Geotermalne źródła to niezwykle atrakcyjna możliwość pozyskiwania 
energii cieplnej, jednak stosunkowo droga i opłacalna jedynie dla większych 
zespołów budynków, dzielnic czy nawet miast. Wymaga odwiertów do głę-
bokości często kilku kilometrów. W Polsce dopiero od niedawna powstają 
instalacje wykorzystujące ten typ energii, czego przykładem jest Bańska 
Niżna. Wydaje się, że wciąż zbyt rzadko wykorzystuje się tę możliwość, 
zwłaszcza, że prawie pod całym obszarem Polski znajdują się źródła geoter-
malne. Mapa nie pozostawia pod tym względem żadnych wątpliwości. War-
to więc korzystać z europejskich wzorców, chociażby miasta Southampton 
w południowo-wschodniej Anglii, które jest przykładem konsekwentnej po-
lityki ogrzewania miasta energią ze źródeł geotermalnych, mimo że Wielka 
Brytania jest bardzo skąpo obdarzona tymi możliwościami.

Tekst dotyczący oszczędnego środowiska mieszkaniowego mógłby 
być znacznie obszerniejszy. Problem oszczędności dotyczy bowiem rów-
nież oszczędnego wykorzystywania powierzchni mieszkania, ułatwiania 
jej dostosowywania do zmieniających się potrzeb użytkowników, dobrej 
gospodarki odpadami, wtórnego wykorzystania materiałów budowlanych 
czy rozsądnej gospodarki zielenią. Niewątpliwie jednak oszczędność te-
renu, wody i energii, wspierana pozyskiwaniem jej z alternatywnych źró-
deł, to największe wyzwania, przed którymi stoi dzisiejszy świat, a przede 
wszystkim miasta, w których struktury mieszkaniowe stanowią większość 
i w których liczba ludności stale wzrasta, co zobrazowano w tabeli105.

Ludność w miastach – szacunki i  prognozy

Wyszczególnienie
1995 2000 2005 2010 2020 2030 2040

w % ludności regionu ogółem

ŚWIAT 
regiony bardziej rozwinięte 
regiony mniej rozwinięte 
Afryka 
Ameryka Północna  
Ameryka Śr. i Południowa 
Azja 
Europa 
Oceania 

44,7
72,2
37,6
34,1
77,3
73,0
34,4
71,0
70,5

46,6
73,1
40,2
35,9
79,1
75,3
37,1
71,4
70,4

48,6
74,0
42,7
37,9
80,7
77,5
39,7
71,9
70,5

50,6
75,0
45,3
39,9
82,1
79,4
42,5
72,6
70,6

54,9
77,5
50,5
44,6
84,6
82,3
48,1
74,8
71,4

59,7
80,6
56,0
50,0
86,7
84,6
54,1
77,8
72,6

64,7
83,5
61,6
55,9
88,5
86,8
60,3
81,0
74,3

105 Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 
2010, tabl. 8(11).



PIĘKNE ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE

Estetyka • czytelność • trwałość • harmonia • skala • proporcje • forma • ulotność • zmienność 
• natura • detal

Piękno to życie106 .
Nikołaj G. Czernyszewski

(…) to może nie być ani piękne, ani brzydkie, może odnosić się do 
innego układu. Nie wszystko da się zdefiniować przez odniesienie do 

piękna lub brzydoty. Coś może się odnosić do takiego typu piękna, 
które nie należy dokładnie do kategorii piękna estetycznego107.

Claude Levi-Strauss

Wyjątkowo ten rozdział rozpoczynają dwa cytaty. Powody zastoso-
wania takiego zabiegu również są dwa. Pierwszym jest wielka trudność 
pisania o pięknie w sposób odpowiedzialny i stąd potrzeba posiłkowa-
nia się autorytetami, drugim jest niezwykła celność obu przytoczonych 
sformułowań, z którymi w odniesieniu do środowiska mieszkaniowego 
autorka  w pełni się utożsamia. Dla uzupełnienia należy dodać, że zacyto-
wane słowa C. Levi-Straussa są fragmentem jego wypowiedzi z rozmo-
wy z Georgesem Charbonnierem, w której Charbonnier zauważył, iż lu-
dzie coraz rzadziej ośmielają się oceniać architekturę używając określeń 
piękne – brzydkie,…. raczej decydują się na słowo „niezwykłe”108. 

Poszukujemy takich określeń i definicji, ponieważ piękno jest czymś 
od wieków trudnym do określenia. Peter Zumthor zadaje pytania: 
„Czy piękno jest konkretną właściwością rzeczy lub obiektu, możliwą 
do opisania i nazwania, czy też jest stanem ducha, doznaniem człowie-
ka? Czy piękno jest szczególnym odczuciem, które wywołuje wyjąt-

106 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
1991, s. 872.

107 G. Charbonnier, Rozmowy z Claude Levi-Straussem, Czytelnik, Warszawa 1968, 131.
108 Ibidem, s. 131.
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kowa forma, kształt lub sposób ukształtowania, będące przedmiotem 
naszego postrzegania? Jaka w swojej istocie jest rzecz budząca w nas 
doznanie piękna, to uczucie doświadczania piękna w określonym mo-
mencie, widzenia piękna? Czy piękno posiada formę?”109 .

Definicje piękna pojawiały się w kulturze i nauce na każdym etapie ich 
rozwoju. Wydaje się właściwe sięgnięcie przynajmniej do niektórych, bar-
dziej uniwersalnych, znanych z literatury przedmiotu. Niniejszy tekst nie 
jest traktatem o  pięknie jako takim, z natury rzeczy więc autorka subiek-
tywnie wybrała opinie, które potwierdzają wydźwięk rozpoczynających 
rozdział cytatów. Henryk Kiereś w tekście U źródeł tożsamości kultury eu-
ropejskiej przytacza dwa ujęcia piękna wg św. Tomasza z Akwinu i pisze: 
„I tak, według pierwszego, piękne jest to, co wzbudza upodobanie – pul-
chrum est quod visum placet, bądź to czego samo ujęcie się podoba – cuius 
ipsa apprehensio placet, a według drugiego: piękno wymaga spełnienia 
trzech warunków: pierwszym z nich jest pełnia czyli doskonałość rzeczy, 
to bowiem, co posiada braki jest brzydkie; drugi warunek to właściwa 
proporcja, czyli harmonia; trzecim zaś warunkiem jest blask…”110 .

Można jeszcze dodać definicję piękna sformułowaną przez J.E. Ab-
ramowskiego, która jest odpowiedzią przynajmniej na jedno z pytań, 
zadane przez Zumthora. Abramowski uważał bowiem, że „Dzieło jest 
piękne pod warunkiem, że to piękno staje się rzeczywistością psychicz-
ną jego odbiorcy”111 . 

Definicje czy stwierdzenia cytowanych autorów zawierają wiele 
określeń ujętych w nagłówku rozdziału jako słowa kluczowe i oddają 
bliskie autorce rozumienie piękna środowiska mieszkaniowego. W pełni 
korespondują ze znanym napisem Masz tu nie tylko mieszkać, ale czuć 
się dobrze, umieszczonym w osiedlu szwedzkim Kirsta niedaleko Sztok-
holmu, który wskazuje na specyfikę oceny piękna miejsca zamieszkania. 
Oceniając środowisko mieszkaniowe czy zespół mieszkaniowy raczej 
mówimy jak tu miło lub jak tu pięknie a nie jakie to piękne. Wyrażamy 
pogląd lub określamy naszą reakcję na zespół cech takich jak: skala, kli-
mat estetyczny, atmosfera stworzona przez dobre proporcje, odpowiednie 
relacje budynków, rodzaj zainwestowania i obecność elementów natury, 
zadbanie, swojskość, ale też ludzie i ich zachowania. 

109  P. Zumthor, Myślenie architekturą, Wyd. Karakter, Kraków 2010, s. 71.
110 H. Kiereś, U źródeł tożsamości kultury europejskiej, pod red. T. Rakowski, Lublin 

1994, s. 215, http://ptta.pl/lsf/publikacje/klasycznateorasztuki.pdf .
111 Milena Banasiak, 2010, Piękno jako wartość subiektywna i obiektywna, z posie-

dzenia Katedry Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej (22.05.2010); www.katedra.
uksw.edu.pl/posiedzenia/17pos.htm.



139

Wielostronne badania dotyczące preferencji człowieka w wyborze 
i ocenie otoczenia opisano i podsumowano w opracowaniu Aesthetics, 
Well-being and Health, a badania te przytoczono w książce Kształto-
wanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia112 . 
Wypada więc tutaj jedynie przywołać pewne wnioski istotne z punktu 
widzenia oceny piękna w środowisku mieszkaniowym. I tak E. Strum-
se w wykładzie pt. On the ontogenesis of environmental preferences 
estetyczną reakcję definiuje jako preferencję lub niechęć w powiązaniu 
z uczuciem przyjemności lub dyskomfortu psychicznego i neuropsy-
chiczną aktywnością113. J.D. Barrow rozważając naukowe podejście do 
postrzegania oraz zrozumienia piękna i twórczości artystycznej pod-
kreśla, że na reakcję estetyczną wyrażaną emocjonalnie wpływa inter-
akcja pomiędzy uczuciem i wiedzą114. Stwierdza też, że pewne grupy 
elementów składowych, takie jak: woda i roślinność kształtujące warto-
ści wizualne, wywołują reakcje natychmiastowe, poprzedzające proces 
poznawczy ale równie szybką reakcję obserwatora wywołuje budowa 
strukturalna środowiska, która wpływa w zasadniczy sposób na ocenę 
pod względem spójności, stopnia złożoności i uporządkowania115 . 

J.L. Nasar stwierdził, iż reakcja estetyczna zasadza się na trzech kom-
ponentach: na odczuwaniu przyjemności (pleasantness), ekscytacji (exci-
tement) i spokoju (calmness)116. Potwierdza, że percepcja fizycznego kon-
tekstu podlega wpływom zarówno wiedzy jak i uczucia, a reakcja este-
tyczna może być zdominowana przez jeden lub drugi czynnik. Studia na 
budową formy Nasar nazywa formalną estetyką, a badania nad ludzkimi 
reakcjami na formę – estetyką symboliczną. W obszarze estetyki formalnej 
pozostają według niego – kształt, proporcje, rytm, skala, złożoność, ko-
lor, światło, cień, porządek, hierarchia, relacje przestrzenne, dysharmonia, 
zaskoczenie i nowość. Mówiąc o  estetyce symbolicznej ma na myśli, iż 
człowiek reaguje poprzez swoje indywidualne doświadczenia, które zde-
rzają się z indywidualnymi cechami budynku czy środowiska i wywołują 
określone, pozytywne lub negatywne skojarzenia. Kolejne jego wnioski 

112 C. Cold, A. Kolstad, S. Larssaeter, Aesthetics, Well-being and Health – abstracts on 
theoretical and empirical research within environmental aesthetics, NTNU Trond-
heim, 1998.

113 Ibidem, s. 227-229.
114 J.D. Barrow, Wszechświat a sztuka. Postrzeganie oraz rozumienie piękna i twórczo-

ści artystycznej w świetle nauki, Amber, 1998, s. 136.
115 M.C.D. Lay i A.T.L.Reis [w:] Aesthetics, Well-being and Health, op. cit., s. 174-175.
116 Jack L. Nasar, Urban design aestetics. The evaluative Qualities of building exteriors, 

[w:] Environment and Behaviour, 26 (3),1994, s. 337-401.
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mówią, iż zwiększając złożoność lub nietypowość formalną środowiska 
zwiększamy zainteresowanie, ale zmniejszamy preferencję wyboru miej-
sca jako odpowiedniego do przebywania, podczas gdy zwiększenie po-
rządku zmniejsza podeskcytowanie, ale sprzyja wyborowi. Przyjemne od-
czucia wzmaga też obecność elementów swojskich, nawet historycznych. 
Sprzyja im średnia złożoność, niewielka dysharmonia, bardziej popularny 
styl architektoniczny i redukcja elementów takich jak ruch uliczny, bilbo-
ardy, śmieci itp. Generalnie można powtórzyć, że doświadczanie architek-
tury budynku czy otoczenia zależy od interakcji pomiędzy jego cechami 
a osobniczą wiedzą i doświadczeniem badanej osoby. 

Powyższe stwierdzenia potwierdza A.E. Stamps III pisząc o prawdzi-
wości hipotez mówiących, iż dla ludzi ważniejsze jest kontekstualne do-
pasowanie budynków mieszkalnych do otoczenia niż wygląd samych bu-
dynków. Ludzie wolą jednolitość w zespole budynków niż różnorodność, 
chociaż oceniając pojedyncze budynki cenili różnorodność. Przy ocenie 
zespołu/kwartału miejskiego okazało się jednak, że im więcej wspólnych 
cech miały budynki tworzące kwartał miejski/zespół tym większą cieszył 
się on preferencją obserwatorów117. Stamps stwierdził, że ludzie wybiera-
ją budynki tworzące jednorodny zespół mieszkaniowy, dopiero w ramach 
jednorodnego zespołu decydowali się na zróżnicowany detal. 

Dla pełniejszego zrozumienia oceny estetycznej budynku, zespołu 
mieszkaniowego czy wreszcie środowiska mieszkaniowego dokony-
wanej przez mieszkańca niezwykle istotna wydaje się udowodniona 
różnica w pereferencjach, która wskazuje, iż architekci wolą archi-
tekturę modną, efektowną, podczas gdy przeciętny obywatel wybiera 
bardziej ustabilizowany i znany styl118 . Badania prowadzone między 
innymi przez P.J.J. Pennartz i M.G. Elsinga wykazały, iż respondenci 
w hierarchii ważności różnorodność formalną umieścili na miejscach 
dopiero od trzeciego do piątego, a na pierwszym obecność elementów 
natury, podczas gdy dla architektów najważniejsze były wielkość i ska-
la, a  w drugiej kolejności różnorodność wizualna119 . 
117 A.E. Stamps, Validating contextual urban design principles, op. cit., s. 216-217.
118 Prowadzone na ten temat badania relacjonują R. Gilgord, D.W. Hine, W. Muller-

Clemn, K.T. Shaw w publikacji Why Architects and Laypersons Judge Buildings 
Differently: Cognitive Properties and Physical Bases, Journal of Architectural and 
Planning Research, 19:2 Summer, 2002, s. 131-148.

119 Badanie opisują P.J.J. Pennartz i M.G. Elsinga, Adults, Adolescents, and Architects. 
Differences in Perception of the Urban Environment, Environment and Behaviour, 
august 1990. Na temat badania motywacyjnych oddziaływań form i jakości spostrze-Na temat badania motywacyjnych oddziaływań form i jakości spostrze-
gania wypowiada się też szerzej K.J. Lenartowicz, O psychologii architektury. Próba 
inwentaryzacji badań, zakres przedmiotowy i wpływ na architekturę, 1997, s. 25.
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Odwołując się do prezentowanych powyżej badań prowadzonych 
przede wszystkim przez psychologów i psychologów środowiskowych 
nie można zapominać o  teoriach architektów – Juliusza Zórawskiego, 
formułującego katalog form preferowanych przez człowieka, a także 
Christophera Alexandra, Kazimierza Wejcherta i Kevina Lyncha czy 
wreszcie doświadczeniach Jana Gehla, którzy w różnych zakresach od-
noszą się do pożądanych zasad kształtowania przestrzeni. 

Nie wydaje się, żeby prezentowane badania czy opinie, a także wy-
mienione powyżej elementy i czynniki wyczerpywały zagadnienie re-
akcji estetycznej czy rozumienia piękna w środowisku mieszkaniowym. 
Niewątpliwie jednak przybliżają one znaczenie pojęcia w odniesieniu 
do tego obszaru. Podsumowując jednak dotychczasowe rozważania 
należy podkreślić, że piękno środowiska mieszkaniowego zawiera się 
w życiu tego środowiska i że na ocenę jego estetyki w istotny sposób 
wpływa budowa struktury urbanistycznej, oceniana natychmiast pod 
kątem zgodności z dotychczas znanymi i  w związku z tym oczekiwa-
nymi zasadami, obecność powszechnie pożądanych elementów przy-
rodniczych, takich jak: woda, zieleń, ukształtowanie terenu, ale także 
sposób kształtowania form architektonicznych, kolor, światło, tekstura 
podłoża, dobór materiałów czy detal architektoniczny. Z pewnością 
również lokalne związki z mikroklimatem, naturalne zasoby czy sza-
cunek dla dziedzictwa kulturowego, wynikające z zasad projektowania 
zrównoważonego, wprost odnoszą się do oczekiwanej spójności i swoj-
skości, czytelności i obecności elementów przyrody. 

Trzeba jednak przypomnieć, że środowisko mieszkaniowe podobnie, 
chociaż wolniej niż inne przestrzenie, poddaje się zmianom wynikają-
cym ze wzrostu różnorodności, mobilności, mieszania kultur, przyspie-
szonego stylu życia. Zmiany zachodzące w sztukach wizualnych, a też 
w architekturze, odejście od reguł, dowolność w uznawaniu dzieła za 
dzieło sztuki, ucieczka od używania określenia piękne, szukanie różno-
rodności i atrakcyjności powodują, że zmienia się również sposób oce-
ny środowiska mieszkaniowego. Nasar, jak to zostało już wspomniane 
wcześniej, wymienia również zaskoczenie i nowość jako pożądane ce-
chy, chociaż w odniesieniu do środowiska mieszkaniowego oczekiwa-
ne w stopniu umiarkowanym. Doświadczenia Kaziemiera Wejcherta 
i jego krzywa wrażeń, pozwalały stwierdzić, że nuda przestrzenna, brak 
bodźców estetycznych są źle odbierane przez mieszkańców. Najwięk-
szą więc trudność w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego, które 
można byłoby nazwać pięknym, sprawia uchwycenie właściwych pro-
porcji pomiędzy tym co znane, a tym co nowe, tym, co uspokaja a tym 
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co pobudza, pomiędzy tradycją a eksperymentem wynikającym z poja-
wiania się nowych materiałów i rozwiązań technologicznych. 

Można byłoby powiedzieć, że rozważanie aspektu piękna w otoczeniu 
człowieka należy zostawić filozofom i poetom. Zwykły człowiek zaś po-
winien w miejscu swego zamieszkania doświadczać piękna, powinien je 
odczuwać i nim się zachwycać. Poszukiwania metody takiego kształtowa-
nia środowiska, w którym człowiek powie, jak tu pięknie, mają jednak tra-
dycję i są kontynuacją starań Witruwiusza, który powiedział: miasta należy 
budować tak, aby ludzie byli w nich szczęśliwi i starał się stworzyć zasady 
temu celowi służące. Uprawniona jest więc próba przedstawienia i zasto-
sowania tych elementów z obszaru architektury i urbanistyki, które mogą 
służyć zbliżeniu się do stworzenia pięknego środowiska mieszkaniowego. 

Pojawiające się w wielu wypowiedziach naukowców i publicystów 
poszukiwanie przez człowieka stałych odniesień w mobilnym i zmienia-
jącym się świecie, ochrona gniazda, potrzeba identyfikacji przy jedno-
czesnym innym tempie życia i odniesieniu do potrzeb zrównoważonego 
projektowania skłaniają do przyjrzenia się dwóm obszarom pojęć i dzia-
łań projektowych, sprzyjających realizacji pięknego środowiska miesz-
kaniowego, które zostały już wymienione w rozdziale Zrównoważenie 
środowiskowe, społeczne, przestrzenne. Na te obszary składa się element 
stały, czyli struktura przestrzenna o określonych proporcjach, rozwijana 
w duchu projektowania zrównoważonego oraz elementy zmienne, za 
które można uznać formę budynku, elewacje i detal120 .

ELEMENTY STAŁE

Struktura urbanistyczna miasta jest wynikiem wielu nakładających 
się czynników – położenia, historycznego rozwoju, lokalnych sposobów 
budowania ale też efektem prawa, działań służb planistycznych, świa-
domości społecznej, wiedzy projektantów, nacisków ekonomicznych 
i mody. Współcześnie, o  czym już wspomniano, jak nigdy dotąd za-
uważalne jest przyspieszenie zachodzących w otaczającej nas przestrzeni 
zjawisk, ich zmienność, tymczasowość i ulotność. Sztuka, a też architek-
tura, która nią jest, coraz częściej korzystają z form tymczasowych in-
stalacji, zmienności w czasie kształtów, barw i funkcji. Młode pokolenia 
wyrastają w przekonaniu, że napływ bodźców jest konieczny, a możli-

120 Na ten temat autorka wypowiedziała się na Międzynarodowej Konferencji Instytutu 
Projektowania Urbanistycznego w referacie zatytułowanym Jakość miejskiego śro-
dowiska zamieszkania. Zagrożenia i szanse, Kraków, październik 2010.
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wość dokonywania zmian w otoczeniu, chociażby w postaci kierowa-
nia akcją filmu, jest niezbędna dla doświadczania życia. Jednocześnie 
socjologowie i psycholodzy alarmują, że psychika człowieka nie nadąża 
za zmianami wynikającymi przede wszystkim z coraz doskonalszych 
technologii. Te różne spojrzenia znajdują swoje odzwierciedlenie w po-
wstawaniu ruchów slow, czy też modzie na możliwie rzadko robione za-
kupy i używanie przedmiotów aż co całkowitego ich wyeksploatowania. 
Wciąż widoczna jest tendencja do szukania stałego układu, który umoż-
liwia zmiany wewnętrzne w poszczególnych komórkach, pozwalając na 
zachowanie niezmiennych punktów odniesienia. 

Czytelność i spójność struktury, skala wnętrz, budowa ścian, kontynu-
acja podłogi, otwarcia i zamknięcia kompozycyjne, akcenty, dominanty 
i osie kompozycyjne składają się na piękno układu urbanistycznego, które 
może się oprzeć brzydocie niektórych obiektów architektonicznych. Pomi-
mo wielu niekorzystnych zjawisk zachodzących w przestrzeni współczes-
nych miast, rozlewania się terytorialnego i chaosu przestrzennego, obser-
wując tendencje kształtowania środowiska mieszkaniowego na przełomie 
XX i XXI wieku można jednak stwierdzić, iż postulowany w dokumen-
cie Nowa Karta Ateńska z roku 2003 powrót do sprawdzonych wzorców 
budowy struktury urbanistycznej jest realizowany. Powracają słowa sir 
Roberta Matthew, który uważał za podstawową zasadę w sferze miesz-
kalnictwa uchwycenie skali i Camillo Sitte, który twierdził, że koncepcja 
ograniczonej przestrzeni nadać jej może mieszkalną a nawet szczęśliwą 
strukturę i dlatego podkreślał znaczenie kompozycji, relacji ścian i otwarć, 
skali i proporcji wnętrz oraz ich sekwencji dla odnoszonych wrażeń121 . 

W obserwowanym dążeniu do kontynuacji znanych miejskich form 
kwartału, ulicy, placu, wnętrza społecznego warto zauważyć interesu-
jące zjawisko, charakterystyczne dla procesu tworzenia trwałej struktu-
ry urbanistycznej zrównoważonego środowiska mieszkaniowego XXI 
wieku. W sposób niezwykle intensywny wkroczyły do niej założenia 
wodne, stając się często głównymi elementami krystalizującymi struk-
turę wielu nowo powstających dzielnic, osiedli i zespołów. Woda jako 
element towarzyszący człowiekowi niezmiennie w jego rozwoju cywi-
lizacyjnym, w ramach zasad projektowania zrównoważonego odzyskała 
swoją rangę nie tylko w skali miasta, co wydaje się oczywiste, ale także 
we wszystkich kolejnych obszarach zamieszkiwania człowieka. Dzię-
ki możliwościom technicznym, a także konieczności jej gromadzenia, 

121 G. Schneider-Skalska, Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybra-
ne zagadnienia, Monografia 307, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004.
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woda pojawia się w obszarach mieszkaniowych tworząc osie kompozy-
cyjne i formy trwale identyfikujące obszar mieszkaniowy. Piękno spla-
ta się tutaj w idealny sposób z potrzebami funkcjonalnymi i właściwie 
można powiedzieć, że wykorzystanie wody w środowisku mieszkanio-
wym XXI. wieku jest symbolem nie tylko całościowego traktowania 
zasad projektowania zrównoważonego, ale też kompleksowej realizacji 
potrzeb człowieka oczekującego wygody, oszczędności i piękna. 

Ogólnoświatowa tendencja zwracania się miast w kierunku cieków 
i zbiorników wodnych, kształtowania tzw. waterfrontów, owocuje szere-
giem znakomitych rozwiązań przestrzennych. Realizacja estetycznych 
i rekreacyjnych potrzeb mieszkańców spotyka się z ambicjami władz 
miejskich stworzenia atrakcyjnych przestrzeni, z chęcią pokazania kun-
sztu projektowego architektów, czy też zrozumieniem znaczenia ekspo-
nowania architektury nad wodą. Przykładem dynamicznej rewitalizacji 
terenów nadwodnych jest Londyn, zawsze mocno zespolony z Tamizą, 
z zabudową w charakterystyczny sposób „wchodzącą” do wody. Prze-
kształcanie terenów portowych doków stało się ciągłym procesem po-
zwalającym na wprowadzanie na opuszczone przez przemysł tereny no-
wych dzielnic mieszkaniowych, bezpośrednio związanych z wodą. Sta-
łymi częściami struktury urbanistycznej są też nowe założenia wodne 
w osiedlu mieszkaniowym Millennium Village – symbolu przełomu XX 
i XXI wieku, a także w nowej dzielnicy Malmö – Bo01, można powie-
dzieć już symbolu początku XXI wieku. Piękno, jakiego przysparzają 
strukturze urbanistycznej założenia wodne to zarówno nieregularność, 
zmienność i miękkość przełamujące sztywny porządek urbanistyczny, 
jak i odbicia w wodzie, widoki na wodę, jej szum i zmienność kolorów. 

Niewątpliwie komórką składową struktury urbanistycznej jest wnę-
trze mieszkaniowe. Jako byt należący do struktury jest częścią stałą w ty-
pologii formą przyjętej. Z pewnością trwałą wielkością jest kształt wnę-
trza i proporcje wynikające z budowy struktury. Z kolei jest oczywiste, 
że o estetyce wnętrza w dużym stopniu decyduje jego wypełnienie, pod-
legające zmianom z upływem czasu i zgodnie ze zmianami, jakim ulega 
struktura społeczna mieszkańców. Pojawia się więc w naturalny sposób 
sprzężenie pomiędzy stałą strukturą i elementami zmiennymi. Pożądana 
wielkość przestrzeni społecznej została określona w podrozdziale traktu-
jącym o społecznym środowisku mieszkaniowym. W tym z kolei należy 
podkreślić, że wnętrze jest miejscem, które najmocniej wpływa na odbiór 
estetyczny miejsca zamieszkania. Skala wnętrza społecznego utrzymana 
na poziomie pożądanych proporcji oferuje wnętrze kameralne, czyli ra-
czej niewielkie, które cechuje prostota form, wyodrębnienie, przytulność, 



Element stały – miejska struktura obszaru mieszkaniowego oparta na 
tradycyjnej tkance ulic, placów i parków w Lizbonie (dawne tereny 
EXPO) oraz struktura wyznaczona przez kanały wodne w Kopenha-
dze. Czytelność struktury i odpowiednie proporcje wnętrza zapewniają 
harmonię architektury i natury w zespołach mieszkaniowych Londynu, 
Warszawy, Kopenhagi. Możemy w tych przypadkach mówić o pięknie, 
które starożytni łączyli z określonymi proporcjami



Piękno elewacji zawarte w powtarzalności modułów i zróżnicowaniu detalu w Paryżu, Amsterdamie, Madrycie
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obecność zieleni i naturalnych materiałów122. Niezwykle ważny staje więc 
się dobór elementów, które się w niej pokażą, a które spełniając funkcje 
utylitarne będą jednocześnie podnosiły jakość estetyczną otoczenia. Za-
decydują o tym, czy to wnętrze będzie można nazwać pięknym. 

ELEMENTY ZMIENNE

Niewątpliwie obecność elementów naturalnych w środowisku mieszka-
niowym zaczyna mieć decydujący wpływ na ocenę jego jakości, wpły-
wając w skali lokalnej na preferowanie określonych lokalizacji i pośred-
nio, ale w bardzo widoczny sposób oddziałując na rozprzestrzenianie się 
miast przez migracje w obszary bardziej zielone. Zaznacza się wyraźna 
konieczność nadania temu problemowi należnego miejsca w projekto-
waniu, realizacji i przede wszystkim w ocenie jakości środowiska miesz-
kaniowego, również pod względem stopnia jego zrównoważenia. 

Dzisiejsze reakcje na elementy przyrodnicze nadal wynikają z upodo-
bań estetycznych mających swe podłoże w pierwotnych potrzebach. Przy-
roda z bogactwem form, zapachów i kolorów, zmiennością w świetle słoń-
ca i gwiazd, następstwem pór roku zaspokaja potrzebę jasnych kolorów, 
egzotyki, gigantyzmu, rytmu i różnorodności. Zieleń występując w posta-
ci drzew, krzewów, kwiatów czy wreszcie tylko trawnika związana jest 
nieodłącznie z ogrodami towarzyszącymi siedzibom ludzkim od zarania 
dziejów. W środowisku mieszkaniowym, w którym dominuje zabudowa 
wielorodzinna, ogród społeczny jest tym miejscem, które zastępuje brak 
prywatnego ogrodu. Widok z okna na piękną kompozycję zieloną wpływa 
na ocenę estetyki środowiska mieszkaniowego w większym stopniu niż ja-
kość architektury. Przenikanie się tych dwóch bytów, Architektury i Natu-
ry, wpisuje się tu w nurt realizacji zasad projektowania zrównoważonego. 

Schronienie przed niedogodnościami klimatu i wrogiem to podstawo-
wa potrzeba człowieka i funkcja budynku mieszkalnego, realizowana do 
dzisiaj. Wraz z upływem czasu relacje budynku i klimatu stały się fun-
damentalne dla kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkanio-
wego i  w istotny sposób wpływają na formę architektury mieszkaniowej, 
kształtując atmosferę i urodę środowiska mieszkaniowego. Z zasad pro-
jektowania zrównoważonego wynika odpowiednie usytuowanie budyn-
122 Zagadnienie kameralności w środowisku mieszkaniowym, jej atrybutów i oceny 

przez mieszkańców było przedmiotem pracy doktorskiej autorstwa K. Krzaklewskie-
go, pt. Kameralność w wielorodzinnych zespołach mieszkaniowych, wykonanej pod 
kierunkiem G. Schneider-Skalskiej na Wydziale Architektury Politechniki Krakow-
skiej w 2010 roku . Piękno elewacji zawarte w powtarzalności modułów i zróżnicowaniu detalu w Paryżu, Amsterdamie, Madrycie
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ku mieszkaniowego w stosunku do stron świata i grupowanie pomiesz-
czeń stosownie do tej orientacji. Te zabiegi mają istotny wpływ na formę 
budynku. Elewacja południowa staje się ścianą wchłaniającą energię 
słoneczną, ale też miejscem, w którym wnętrze kontaktuje się z zewnę-
trzem za pośrednictwem różnego rodzaju wykuszów, loggi, balkonów 
i tarasów. Czasami forma proponowana przez projektanta przerasta treść 
i powstają niezwykle ekspresyjne kompozycje, niewątpliwe bardzo fo-
togeniczne, które jednak mają niewiele wspólnego z oczekiwaną przez 
ludzi estetyką środowiska mieszkaniowego. Trudno ten typ środowiska 
mieszkaniowego zaliczyć do środowiska zrównoważonego, nawet je-
śli ekspozycja południowa pozwala na pasywne wykorzystanie energii 
słonecznej. Piękna zrównoważonej architektury mieszkaniowej należy 
raczej szukać w wykorzystaniu zasad projektowania zrównoważonego 
dla podkreślenia tożsamości miejsca, zwiększenia różnorodności, przy 
jednoczesnym kontynuowaniu istniejącej tradycji. 

Ogromne możliwości kształtowania formy tkwią w detalu, który wprost 
służy realizacji zasad projektowania zrównoważonego. Rolę detalu czy też 
czasem wręcz dekoracji pełnią panele słoneczne, werandy, wywietrzniki 
czy chociażby znane również w Polsce od wieków okiennice. W krajach 
o  umiarkowanym klimacie, jak Polska czy Dania są one używane głów-
nie do zatrzymania w budynku ciepła dostarczonego w ciągu dnia przez 
słońce, w krajach południowej Europy, takich jak Hiszpania, Portugalia, 
Włochy służą do zapobiegania przegrzaniu wnętrz. Efekty są wyjątkowo 
atrakcyjne i różnorodne. Nowe materiały i rozwiązania technologiczne po-
zwalają na tworzenie kompozycji elewacji budynku mieszkalnego opartej 
na grze przesłoniętych i odsłoniętych płaszczyzn i przestrzeni. Umożliwia-
ją użycie koloru i niezwykłą różnorodność typów stosowanych przesłon: 
przesuwnych, uchylnych, składanych czy podnoszonych. Dają one cieka-
we, niezwykłe efekty, które są właściwie symbolem tego, co powinniśmy 
uzyskać współcześnie – zmienność, różnorodność, zaskoczenie formalne 
na stałym tle trwałej struktury urbanistycznej. 

Obiektom budynków mieszkalnych, zazwyczaj we wnętrzach społecz-
nych, towarzyszą elementy małej architektury, urządzenia rekreacyjne, 
a także urządzenia techniczne. Estetyczne, często nietypowe wyposażenie 
przestrzeni społecznych stanowi wyznacznik identyfikujący i jednocześ-
nie umożliwiający bezpośredni kontakt z pięknymi przedmiotami. Urodę 
środowiska mieszkaniowego współtworzą niejednokrotnie również samo-
dzielne dzieła sztuki. W krajach, w których kultura otoczenia i estetyka są 
ważne, elementy rzeźbiarskie pojawiają się wszędzie, czasami wymuszane 
mądrą polityką inwestycyjną, która jak np. w Danii wymaga od inwesto-



Balkony jako ekspresyjny detal w krajach, w których miesz-
kańcy szukają słońca (zespoły mieszkaniowe Amsterdamu 
i Kopenhagi) oraz okiennice chroniące przed ucieczką ciepła 
i przed przegrzaniem wnętrza w Madrycie i w Kopenhadze



Osiedlowe „altany” w Madrycie, zasilane energią pozyskiwaną przez ogniwa 
fotowoltaiczne, tworzące formę współczesnej attyki
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ra wspierania sztuki przez przeznaczenie na ten cel określonego procentu 
kosztów inwestycji. Podnoszą jakość otoczenia, ale przede wszystkim są 
mimowolną szkołą gustu. Obcowanie od dziecka z współczesnymi forma-
mi wysokiej jakości, wzrastanie w otoczeniu estetycznym, jest nie do prze-
cenienia w procesie wychowywania kolejnych pokoleń. 

Techniczne możliwości XXI wieku powodują, że znane funkcje 
towarzyszące środowisku mieszkaniowemu pojawiają się w nowych, 
często zaskakujących formach. Symbolicznym wręcz przykładem, 
dającym niezwykły efekt, są osiedlowe altany zrealizowane w zespo-
le osiedli mieszkaniowych w Madrycie, w dzielnicy Vallecas, w pasie 
przestrzeni półpublicznej zwanej Eco Boulevard. Zastosowanie altany 
w formie, jak nazwali to autorzy drzewa, które daje cień, jest niezwykle 
efektowne i spektakularne. Są one elementem stałej struktury urbani-
stycznej, ale mają być w zamyśle autorów elementami przenośnymi. 
Mają dostarczać schronienia w otoczeniu zieleni do czasu, kiedy za-
sadzone wokół drzewa osiągną stosowną wielkość. Wtedy struktury 
te mogłyby być przeniesione do nowego osiedla, w którym ponownie, 
do czasu, zastępowałyby naturalną, wysoką zieleń. Istotną cechą altan 
jest wykorzystanie przez projektantów energii słonecznej do zasilania 
systemu nawadniania roślin doniczkowych oraz do działania urządzeń 
schładzających gorące powietrze i wywołujących nadmuch już chłod-
nego, oczekiwanego przez mieszkańców korzystających z altany w ce-
lach rekreacyjnych. 

Taka symbioza tradycji i nowoczesności jest istotą projektowania 
zrównoważonego i przykładem twórczego wykorzystania tych dwóch 
składowych dla tworzenia piękna środowiska mieszkaniowego. Należy 
mieć nadzieję, że kierunek polegający na ostrożnej kontynuacji stałej 
struktury urbanistycznej i poszukiwaniu nowości w elementach zmien-
nych będzie cechą realizacji zrównoważonych w XXI wieku, a pokusa, 
aby eksperymentować z przestrzenią będzie sporadyczna. Deformacje 
urbanistyczne występując w skali dużych przestrzeni potęgują chaos, 
zamiast nieść ład i harmonię świadomej kompozycji. Być może w dobie 
różnorodności w pewnych sferach życia, przy jednoczesnej globaliza-
cji w innych, dojrzeliśmy do tego, żeby właśnie standardy projektowa-
nia zrównoważonego i zawarty w nich szacunek dla lokalnej struktury 
miejskiej i lokalnych różnorodności były tym poszukiwanym, wspól-
nym mianownikiem prowadzącym do kształtowania pięknego i jedno-
cześnie zrównoważonego środowiska mieszkaniowego. Ta tendencja 
jest również widoczna w spektakularnych, a diametralnie różnych rea-
lizacjach, takich jak Poundbury w Anglii, Dongtan koło Szanghaju, czy 
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też Masdar w Arabii Saudyjskiej, uważanych za przykłady komplekso-
wego zastosowania zasad projektowania zrównoważonego.

Jednocześnie nadal niezmienna pozostaje potrzeba piękna, którego 
człowiek poszukuje w swoim otoczeniu i bez którego nie ma architek-
tury. Jak bowiem powiedział Thomas Herzog, jeden z bardziej znanych 
orędowników projektowania zrównoważonego zapytany czym jest dla 
niego projektowanie zrównoważone 
„Sukces w projektowaniu zrównoważonym zależy od wartości użyt-
kowych, które można podsumować i określić jako zrównoważone. 
Ale piękno jest tak samo ważne jak użyteczność. Tylko piękne bu-
dynki wzbogacają nasze środowisko i powinny być chronione. Przy-
kładowo, wprowadzanie technologii dla użycia energii odnawialnej 
stwarza szansę na wytworzenie nowych form architektonicznego wy-
razu, które są blisko powiązane z lokalnymi warunkami takimi jak 
mikroklimat, topografia, naturalne zasoby i dziedzictwo kulturowe 
danego regionu”123 .

123 B. Edwards, Green Architecture, [w:] Architectural Design, Vol. 71, no. 4, July.



Urodę obszarów mieszkaniowych współtworzy nieszablonowa mała architektura, np. miejsca do siedzenia w Hamburgu 
i Barcelonie. Podnoszenie estetyki odbywa się w wielu przypadkach poprzez umieszczanie rzeźb lub innych form 
przestrzennych w przestrzeniach mieszkaniowych, czasami nawiązujących do dziecięcych bohaterów jak w Monachium, lub 
do tradycyjnych symboli jak współczesna syrenka w Kopenhadze



Drzewa, kwiaty, krzewy i trawniki w symbiozie z architekturą tworzą piękno, 
które niezmiennie podziwiamy w Madrycie, Paryżu, Monachium i Rotterdamie. 
Założenia wodne są nieodłącznym elementem w pięknym środowisku 
mieszkaniowym nowej dzielny Bo01 w Malmö



ZAKOŃCZENIE

Pojęcie zrównoważonego środowiska mieszkaniowego zawiera w sobie 
wiele odniesień. Uosabia pożądaną i oczekiwaną wysoką jakość życia 
i określa warunki, na jakich może ona zaistnieć w symbiozie ze środo-
wiskiem. Coraz częściej daje się zauważyć, że określenie środowisko 
mieszkaniowe jest zastępowane określeniem środowisko zamieszka-
nia, pojmowanym szerzej jako np. całe miasto. Nie są to pojęcia jed-
noznaczne. Jeśli jednak pragniemy aby, tak jak powiedział R. Rogers, 
ludzie chcieli mieszkać w miastach, to należy przypuszczać, że już po 
spełnieniu warunków wysokiej jakości środowiska mieszkaniowego, 
będą domagać się wysokiej jakości środowiska zamieszkania czyli 
całego obszaru miasta. A być może kolejność dążeń będzie odwrotna. 
Zawsze jednak budynki, zespoły, osiedla, dzielnice mieszkaniowe będą 
decydować w wysokim stopniu o charakterze struktury miejskiej, po-
nieważ to one właśnie są tworzywem lub „wypełniaczem” większości 
obszarów miejskich. 

Czy można zatem powiedzieć, jak będą wyglądać w przyszłości 
struktury mieszkaniowe powstające na podstawie zasad projektowania 
zrównoważonego? 

Już tych kilka przykładów zaprezentowanych w niniejszej książce 
wskazuje, że przede wszystkim będą różnorodne. Obserwujemy prze-
cież nadal modernistyczny model wolno stojących domów w zieleni, 
ale też obrzeżną obudowę ulic i wzrost popularności habitatu w duchu 
nowego urbanizmu . 

Niewątpliwie różnice kulturowe, cywilizacyjne, przyrodnicze są tak 
duże, iż nie można określić, na szczęście, jednego modelu zamieszka-
nia. Opisywane zasady projektowania zrównoważonego, których reali-
zację pokazano na ilustracjach, dotyczą krajów europejskich. Wyzwa-
nia, jakie stoją przez światem – Azją, Afryką, Ameryką Południową, 
są zgoła inne. Wzrost liczby ludności, tradycja życia w dużych skupi-
skach, możliwości technologiczne takich krajów jak: Japonia, Chiny, 
Indie pozwalają zwrócić uwagę na przynajmniej dwa główne modele 
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zrównoważonych struktur mieszkaniowych, z których każdy wydaje 
się mieć szansę rozwoju w świecie spolaryzowanym, dążącym pomi-
mo procesów globalizacji, a może na przekór im, do indywidualizacji: 
model habitatu poziomego i pionowego. Każdy z nich jest odpowiedzią 
na inne potrzeby wynikające z różnic kulturowych, tradycji, przyzwy-
czajeń i oczekiwań. 

Paradoksalnie niezależnie od rozmaitości zastosowanych form, 
miejsc występowania czy wykorzystanych środków technicznych znaj-
dujemy sporo oczekiwań powszechnych i wspólnych dla mieszkań-
ców z różnych kręgów kulturowych, dla których architektura miesz-
kaniowa, od zarania gatunku ludzkiego, była schronieniem przed nie-
dogodnościami klimatu, groźną przyrodą, a czasem przed wrogiem. 
Oczekiwano od niej i nadal się oczekuje zapewnienia bezpieczeństwa 
i wygody. Nie można jednak pożądanej współcześnie wysokiej jakości 
środowiska mieszkaniowego, które powinno być synonimem środowi-
ska zrównoważonego, ograniczyć jedynie do dobrego funkcjonowania 
bezpiecznych układów urbanistycznych i architektonicznych. W tym 
środowisku człowiek oczekuje realizacji marzeń o domu, nie tylko jako 
fizycznej budowli, ale chodzi przede wszystkim o dom pojmowany 
jako własne miejsce do życia, przyjazne i piękne. 

Jeszcze parę lat temu mogłoby się wydawać, że zmiany jakie niesie 
rozwój cywilizacji technicznej przyniosą również inne spojrzenie na 
potrzeby związane z modelem zamieszkania. W obliczu jednak ostat-
nich zjawisk, problemów związanych z wielokulturowością, przemiesz-
czaniem i zmiennością, właśnie trwałość pewnych modeli społecznych 
i przestrzennych, które są człowiekowi bliskie staje się wartością nad-
rzędną. Przy całym szacunku dla niezbędnych działań technicznych 
wynikających z postępu cywilizacyjnego i z oczywistej konieczności 
realizacji zasad projektowania zrównoważonego, oczekujemy od zrów-
noważonego środowiska mieszkaniowego tych cech, które pozwolą na-
zwać je – społecznym, oszczędnym i pięknym. 



W sztandarowej realizacji zrównoważonego środowiska mieszkaniowego w dzielnicy Bo01 w Malmö, ukształtowanej 
w postaci struktur poziomych, wyrósł habitat pionowy stając się nieomal symbolem tego drugiego, pionowego kierunku 
rozwoju struktur mieszkaniowych w przyszłości na świecie
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ŹRÓDŁA ILUSTRACJI

W pracy wykorzystano przede wszystkim fotografie i ilustracje wyko-
nane przez autorkę, poza nielicznymi wymienionymi poniżej, do któ-
rych podano źródła:
s. 37 – góra po lewej: z publikacji reklamowej The Musée du Quai 
Branly, Wyd. Scala, Paris 2006, s. 15.
s. 37 – środek po lewej: jak wyżej, s. 8.
s. 41 – góra po lewej: z publikacji Casas Dinamarca, Wyd. Kliczkow-
ski Publisher, s. 70.
s. 41 – góra po prawej: jak wyżej, s. 69.
s. 105 – góra: na podstawie publikacji Old Labour for New Cities, New 
Statesman, July, 5, 1999.
s. 106 – góra po lewej: na podstawie publikacji D. Taylor, Setting the 
agenda for future urban development, the architects’ journal, 26 Febru-
ary 1998, s. 10.
s. 106 – góra po prawej: Google Earth.
s. 109 – góra po lewej: na podstawie publikacji: w Architektur DK, 
2/2000.
s. 110 – góra po lewej z materiałów S.P. Arroyo (w zbiorach autorki).
s. 133 – góra po lewej: J. Dziadul, Kolos na węglowych nogach, Polity-
ka, nr 49, 2008, s. 45.
s. 133 – góra po prawej: J. Oppenheim, E. Beinhocker, D. Farrel, Zielo-
ne światło, Newsweek, 14 grudnia, 2008, s. 59.
s. 133 – środek po lewej: www.egec.org.
s. 133 – środek po prawej: materiały reklamowe miasta Portsmouth (ze 
zbiorów własnych).
s. 145 – góra po lewej: mapa terenów byłego EXPO w Lizbonie (ze zbio-
rów własnych).
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Streszczenie

Słowo mieszkanie oznaczające z jednej strony miejsce, obiekt, wydzie-
loną część przestrzeni oznacza też czynność, stan w jakim jesteśmy, 
rozwój, uczucia, radości i smutki. Oznacza życie, które trwa coraz dłu-
żej i od którego oczekujemy coraz  więcej. Czy rzeczywiście potrzebu-
jemy więcej czy tylko po prostu lepiej? Współczesne nam tendencje do 
kształtowania zrównoważonego środowiska każą spojrzeć na dylemat 
mieć czy być, nie tylko od strony rzeczywistych potrzeb i zachcianek 
pojedynczego człowieka, ale też z punktu widzenia przyszłości ludzko-
ści jako gatunku i Ziemi jako środowiska jego zamieszkania.

Projektowanie zrównoważone, traktowane jako część zrównoważo-
nego rozwoju, staje się wyzwaniem dla współczesnych i przyszłych po-
koleń architektów. W książce starano się pokazać zarówno cechy pro-
jektowania zrównoważonego, które towarzyszą projektantom od wie-
ków, jak i te, które są charakterystyczne dla XXI wieku, jak: energoo-
szczędność, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, gromadzenie 
wody czy recykling. Zarysowano kolejność działań  koniecznych dla 
wdrażania zrównoważonych rozwiązań oraz przedstawiono różnorod-
ne metody oceny stopnia zrównoważenia inwestycji, niezbędne w do-
bie parametryzacji i dążenia do zobiektywizowania ocen. 

Ostatnia część książki poświęcona jest trzem najistotniejszym, we-
dług autorki, cechom zrównoważonego środowiska mieszkaniowego, 
którymi są: prospołeczność, oszczędność i piękno. Wydaje się pewne, 
że w dobie różnorodności w pewnych sferach życia, przy jednoczesnej 
globalizacji w innych, dojrzeliśmy do tego, żeby standardy projektowa-
nia zrównoważonego  i zawarty w nich  szacunek dla lokalnej struktury 
miejskiej i lokalnych różnorodności były tym poszukiwanym, wspól-
nym mianownikiem, pozwalającym na tworzenie zrównoważonego 
środowiska mieszkaniowego – społecznego, oszczędnego i pięknego. 
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Summary

On one hand, the word residence means a place, an object, a separated 
part of a space. On the other hand, it means an activity, the state we are 
in, development, feelings, joys and sorrows. It means life which lasts 
longer and longer, while we expect more and more of it. Do we really 
need more or just better? Contemporary tendencies to shape a sustaina-
ble environment force us to look at the to have or to be dilemma not 
only from the perspective of an individual man’s real needs and whims 
but also from the viewpoint of the future of humankind as a species as 
well as the Earth as its dwelling environment.

Sustainable design, treated as a part of sustainable development, is 
becoming a challenge for the present and future generations of archi-
tects. The author of this book tries to show the features of sustainable 
design which have accompanied designers for ages as well as these 
qualities which are characteristic of the twenty-first century, such as 
energy saving, using renewable sources of energy, accumulating water 
or recycling. It includes the chronology of actions necessary for the 
introduction of sustainable solutions and presents various methods of 
evaluating the degree of the sustainability of an investment that are cru-
cial in the days of parametrization and objectivized assessments. 

The last part of this book is devoted to three most important features 
of a sustainable housing environment according to the author: sociabil-
ity, economy and beauty. It seems certain that –  in the era of the diver-
sity of some spheres of life and the globalization of the others – we have 
matured to treat the standards of sustainable design and its respect for 
a local urban structure and local diversities as the sought-after common 
denominator facilitating the creation of a social, economical and beauti-
ful sustainable housing environment.






