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S t r e s z c z e n i e

w artykule podjęto problematykę kontekstu urbanistycznego architektury ekologicznej, związanego ze 
zjawiskiem rozpraszania się współczesnych miast. działania proekologiczne takie jak ograniczanie zapo-
trzebowania budynków na energię czy tworzenie mikroklimatu wnętrz z udziałem czynników naturalnych, 
przekładają się na formowanie architektoniczne obiektów i ich sytuowanie względem otoczenia. mają 
zatem swój udział w komponowaniu przestrzeni miejskich, co jest szczególnie ważne w kontekście pro-
blemu rozpraszania się struktury miast. w artykule przedstawiono wybrane, potencjalne pola konfliktów 
pomiędzy przesłankami kompozycyjnymi a ekologicznymi, które mogą pogłębiać proces rozpraszania, 
a także hamować upowszechnianie rozwiązań proekologicznych w architekturze i urbanistyce. sformu-
łowano wiele wniosków dotyczących, pożądanych z punktu widzenia urbanistyki, kierunków rozwoju 
architektury proekologicznej oraz jej uwarunkowań, które powinny wpływać na decyzje w planowaniu 
przestrzennym.
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a b s t r a c t

this paper deals with the problem of urban context of environmental architecture, related to the 
phenomenon of the scattering (sprawling) of contemporary cities. environmental actions such as limiting 
the demand of buildings for energy, or the creation of interiors with a microclimate achieved through the 
use of natural factors, result in the formation of architectural objects and their location in the environment. 
therefore they have their share in the composition of open space, which is particularly important  
in the context of the sprawl of urban structures. this article focuses on selected potential fields of conflict 
between composition and environmental considerations, which can deepen the process of sprawl, as well 
as slow down the use of environmental design in architecture and urban studies. a number of general 
conclusions were formulated, desirable from the point of view of urban studies, environmental architecture 
and their determinants, which could influence spatial planning decisions.

Keywords:  environmental architecture, suburbanization, urbanism

* dr inż. arch. katarzyna zielonko-Jung, samodzielna pracownia architektury proekologicznej, wydział architektury, politechnika 
warszawska.



474

1.  Wstęp

wątek ekologiczny jest obecny we współczesnej architekturze od kilkudziesięciu lat. ewaluował i rozdzielał 
się na poszczególne nurty, by znaleźć swoje miejsce w większym systemie nazwanym rozwojem zrównoważonym. 
nie jest już traktowany jak moda lub pasja dla wybranych, ale jako niezbędny element przetrwania. cele ekologicz-
ne stawiane budownictwu dotyczą ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania jego zasobami: surowcami, 
w tym szczególnie paliwami, glebą, atmosferą, wodą, przestrzenią itp. istotne jest także przywrócenie należnej roli 
środowiska w życiu człowieka poprzez np. tworzenie mikroklimatu budynku z udziałem czynników naturalnych czy 
budowanie relacji przestrzennych z otaczającym krajobrazem. służą temu różnego rodzaju rozwiązania instala-
cyjne i budowlane, jednak duże znaczenie ma także sposób uformowania budynku, jego usytuowanie względem 
otoczenia, układ przestrzenny i funkcjonalny czy wybór powłoki elewacyjnej. działania proekologiczne przekładają 
się na kształt budynków i ich relację z otoczeniem. nieobojętne jest, jak budynki są ustawione względem siebie i jak 
lokowane są na działkach, co ma swoje konsekwencje dla urbanistyki. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia 
budowania i odbudowywania wyrazistych struktur miejskich, których brak lub utrata jest jednym z poważniejszych 
problemów współczesnych miast.

2.  Rozpraszanie się miast

rozpraszanie się miast (urban sprawl), nazywane także suburbanizacją, jest powszechnie występującym 
fenomenem współczesnej urbanistyki [1]. rozrost terytorialny miast, poddany prawom rynku, niedostatecznie kon-
trolowany przez narzędzia publiczne, zaowocował utratą wyrazistej struktury na rzecz amorficznej tkanki, rozmytej 
w sieci powiązań komunikacyjnych. konieczne staje się scalanie niezależnych do siebie fragmentów miasta oraz 
odbudowanie ich tożsamości i jakości przestrzennej. za wskazane uznaje się poszukiwanie właściwej równowa- 
gi pomiędzy terenami zabudowanymi i otwartymi, dążenie do zwartości struktur przestrzennych oraz krystalizo-
wanie kompozycyjne układów miejskich, a zwłaszcza stref publicznych. nadawanie amorficznym, nijakim zbiorom 
budynków walorów kompozycyjnych poprzez wprowadzanie wiążącej je nowej zabudowy, zagospodarowanych 
placów i ulic oraz odnalezienie równowagi pomiędzy komunikacją dla pieszych i kołową, to podstawowe działania 
rewitalizacji europejskich miast [2]. niezależnie od tego, jak powinno wyglądać komponowanie przestrzeni od-
powiadającej współczesnym i przyszłym potrzebom społecznym, wiąże się z nim poszukiwanie głębszych relacji 
pomiędzy budynkami, wnętrzami urbanistycznymi, terenami otwartymi oraz scalającą je siecią komunikacji.

3.  Ekologia a kompozycja urbanistyczna – pola konfliktu

zarówno kształtowanie architektury ekologicznej, jak i komponowanie urbanistyczne, opiera się na odno-
szeniu budynków do szerszego kontekstu otoczenia. Jednak inne elementy uznaje się za najbardziej istotne. dla 
kompozycji urbanistycznej liczy się, jak budynki są ułożone względem siebie i szeroko rozumianego otoczenia.  
w przypadku budynków o cechach proekologicznych istotna jest ich relacja ze środowiskiem naturalnym, a zwłasz-
cza tymi jego czynnikami, z których można czerpać w procesie użytkowania. w klimacie umiarkowanym forma 
budynku i jego wewnętrzna przestrzeń powinny otwierać się na ekspozycję słoneczną, wykorzystywać działanie 
wiatru np. do wentylacji oraz zieleni i wody do regulowania mikroklimatu wnętrz. sąsiedztwo budynków otaczają-
cych ma znaczenie wtórne, gdyż bada się je ze względu na to, w jaki sposób ich obecność transformuje działanie 
wymienionych czynników [3].

istniejące wytyczne i standardy dla architektury niskoenergochłonnej określają m.in. zalecane parametry co 
do zwartości formy i jej orientacji względem stron świata, by możliwie mało tracić energii użytkowej, a maksymalnie 
dużo pozyskiwać jej ze źródeł naturalnych. podobnie w kwestii wentylowania przestrzeni miejskich i budynków  
z pomocą wiatru – jest możliwa, ale wymaga stworzenia odpowiedniego uformowania struktury zabudowy i samych 
budynków [4]. wskazane jest, by uwzględniać tego rodzaju postulaty w przypadku tworzenia nowych miast, dziel-
nic czy osiedli. Jednak w przypadku działań krystalizujących strukturę kompozycyjną istniejącej zabudowy racje 
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budownictwa ekologicznego pozostają często w konflikcie z racjami jej tworzenia. dla budownictwa niskoenergo-
chłonnego najczęściej poszukuje się lokalizacji możliwie najmniej związanych z otaczającą zabudową. wówczas 
swoboda orientowania i kształtowania nowych obiektów może być niemal nieograniczona. pozwala to na maksy-
malne wykorzystanie dostępnych rozwiązań oraz wybór tych najbardziej efektywnych w relacji do koniecznych na-
kładów ekonomicznych, surowcowych i energetycznych. w przypadku osiedla mieszkaniowego w duńskim mieście 
kolding (proj. 3×nielsen) całe założenie zorientowane zostało precyzyjnie co do 1°, by optymalnie dla danej szero-
kości geograficznej wykorzystać ekspozycję słoneczną. zlokalizowano je  na terenie otwartym, nie zajętym przez 
jakąkolwiek inną zabudowę. nie ma ono żadnego odniesienia kompozycyjnego do drogi, z którą połączone zostało 
tzw. sięgaczem [3]. tworzące je domy prezentują ciekawe rozwiązania architektoniczne i bardzo dobre parametry 
energetyczne, osiągnięte przy racjonalnym budżecie. Jednak podobna filozofia lokowania osiedli mieszkaniowych 
może pogłębiać postępujący proces dyspersji zabudowy miejskiej, niekorzystny także z punktu widzenia racjonal-
ności gospodarowania przestrzenią, gdyż łatwiej wykorzystać teren wolny niż już zabudowany.

w przypadku budynków ekologicznych lokowanych w istniejącej tkance urbanistycznej istnieje duże ryzyko, 
że względy środowiskowe i kompozycyjne będą sobie przeciwstawne. charakterystyczne dla współczesnych miast, 
jałowe pod względem jakości przestrzeni miejskich dzielnice, tworzące zbiory domów, biurowców czy magazynów, 
nie związanych żadną myślą kompozycyjną, a jedynie podłączonych do wspólnej arterii komunikacyjnej [1] – 
pozwalają na dużą swobodę w projektowaniu architektury nieskoenergochłonnej. takie „wyspowe”, samodzielne 
lokalizacje są często wybierane dla inwestycji tego rodzaju. w zrealizowanych budynkach proekologicznych  
o bardzo dobrych parametrach energetycznych, rzadko odnaleźć można przykłady lokalizacji w ścisłym związku 
wobec zabudowy otaczającej, a nawet informacje dotyczące kontekstu urbanistycznego są na ogół pomijane jako 
nieistotne. przeważają budynki o bardzo przemyślanej strategii „działania”, w których struktura przestrzenna, 
zaopatrzona w odpowiednie instalacje, możliwie najlepiej odpowiada na zadane potrzeby, wykorzystując naturalne 
źródła energii i krajobrazowe walory działki. na ogół brak jednak jakichkolwiek odniesień do relacji kompozycyjnych 
zakrojonych szerzej niż sam budynek. w przypadku niezrealizowanego projektu zeroenergetycznego budynku 
administracyjnego w hyndburn, w wielkiej Brytanii (proj. Jestico+whiles), koncepcja wielkiej południowej ściany 
solarnej i powiązanie jej działania ze zbiornikiem wodnym zdeterminowały formę budynku, jej otoczenie i orientację. 
wobec tak ustawionych priorytetów relacja kompozycyjna projektowanego obiektu do kontekstu urbanistycznego 
– ulicy, placu i sąsiednich budynków – jest całkowicie przypadkowa i raczej pogłębia rozproszenie urbanistyczne 
tego obszaru zamiast go scalać.

lokalizacje w ścisłej tkance zabudowy postrzegane są jako mniej atrakcyjne dla realizacji niskoenergetycznych. 
pole działania w zakresie kształtowania budynków racjonalnie uformowanych i zorientowanych względem słońca  
i wiatru jest w ich przypadku znacznie ograniczone. w wielu sytuacjach trzeba mierzyć się z układami skrajnie pod 
tym względem niekorzystnymi. przykładem takiej sytuacji jest projektowany budynek mieszkalnego w warszawie, 
powstający w ramach projektu badawczego miejski Budynek Jutra 2030. rozpoczęły go rozważania teoretyczne 
dotyczące miejskiego mieszkaniowego budownictwa zrównoważonego w ogóle. kiedy przeszły w fazę analizowania 
konkretnej, usytuowanej w warszawie lokalizacji, pole możliwości zastosowania rozwiązań proenergetycznych 
zasadniczo się zawęziło. pewne decyzje wynikające z wypracowania odpowiedniego kontekstu względem miasta 
okazały się zaś skrajnie nieracjonalne pod względem energetycznym (np. usytuowanie dziedzińca i dużych 
przeszkleń względem stron świata), budząc sprzeciw specjalistów tej branży, zaangażowanych w projekt.

4.  W poszukiwaniu zrównoważenia

powyższe rozważania nie wyczerpują podjętego w tytule artykule problemu i odnoszą się jedynie do wy-
branych zagadnień. na ich podstawie można jednak sformułować pewne wnioski dotyczące kierunków rozwoju 
pozwalających, by racje ekologiczne i urbanistyczne znalazły wspólny mianownik. osiągnięcie rozwiązań zrówno-
ważonych wymaga wzajemnego wpływu jednych na drugie. przesłanki ekologiczne związane w wykorzystaniem 
naturalnego potencjału danego obszaru (nasłonecznienie, układ wiatrów, inne) powinny być w bardziej szczegóło-
wy niż dotąd sposób brane pod uwagę przy decyzjach na szczeblu planowania przestrzennego w skali miast, dziel-
nic i poszczególnych zespołów urbanistycznych. zwłaszcza w przypadku krystalizowania układów kompozycyjnych 
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i zwiększania zwartości zabudowy niezbędne jest wnikliwe analizowanie zastanej i projektowanej sytuacji pod 
względem warunków nasłonecznienia i układów aerodynamicznych. dzięki temu nowe budynki będą mogły możli-
wie najlepiej wykorzystywać istniejące możliwości i nie pogarszać warunków klimatycznych przestrzeni miejskich.

warto także zauważyć, że zmasowanie zabudowy ma unikalny potencjał energetyczny, który można wyko-
rzystać dzięki zintegrowanym działaniom. duża ilość płaszczyzn dachowych, spośród których pewna część posiada 
optymalną ekspozycję słoneczną, tworzy pole do aktywnego wykorzystania energii słonecznej. charakterystyczne 
zjawiska ciągów i dysz powietrznych powstających w zwartej zabudowie mogą zaś wspomóc przewietrzanie prze-
strzeni miejskich i budynków lub przynieść zyski energetyczne [4].

konflikt pomiędzy przesłankami ekologicznymi a założonymi w procesie planowania koncepcjami kompono-
wania przestrzeni miejskich odpowiednio wcześnie zauważony, może posłużyć jako wzajemna stymulacja – prze-
słanki ekologiczne mogą wpłynąć na budowanie kompozycji, a ono może pobudzić kreatywność w poszukiwaniu 
niekonwencjonalnych rozwiązań prośrodowiskowych. niewątpliwie potrzebna jest większa otwartość specjalistów 
w zakresie budownictwa niskoenergetycznego (w tym zaangażowanych w to zagadnienie architektów) oraz uzna-
nie przez nich wartości i realnej potrzeby „porządkowania” przestrzeni w skali miejskiej. istotne jest także, by rozwój 
technologii proenergetycznych zmierzał ku rozwiązaniom możliwie najmniej zależnym od struktury przestrzennej 
budynku i jej orientacji w terenie, gdyż w warunkach zagęszczania intensywności zabudowy w miastach wykorzy-
stanie tych możliwości jest ograniczone. zamykanie zaś architektury proekologicznej w zbyt sztywnych ramach 
zasad może sprawić, że nie sprosta złożonym potrzebom współczesnego świata (silny związek z tkanką miasta, 
elastyczność, różnorodność), a co za tym idzie – nie ulegnie rozpowszechnieniu.

1.  Intriduction

the environmental issue has been present in contemporary architecture since a number of decades.  
it evolved and diverged into various directions to later find its place within a larger context known as sustainable 
development. it is no longer treated as a fad or hobby for the few, but it has become an indispensable element of our 
survival. environmental objectives for the construction industry apply to protection of the environment and rational 
use of natural resources: in particular fuels, soil, atmosphere, water, space etc. what is also essential is restoring 
the adequate role of the environment in human life by for example creation of microclimate within the building using 
natural factors and its spatial relationship with the surrounding landscapes. this can be achieved through various 
installation and construction solutions, however a very important factor is also the way in which the building is 
shaped, its location versus its spatial environment and functional structure or choice of external skin. environmental 
actions shape the buildings and their relation to the surrounding environment. what is also at stake is how these 
buildings are located in relation to each other and on which plots of land, impacting on urban development. it is 
perfectly important from the point of view of construction and reconstruction of clearly designated urban structures, 
the lack (or loss) of  which can be one of the most serious problems of contemporary cities.

2.  Urban sprawl

urban sprawl, also known as suburbanization is a universal phenomenon of contemporary urban development 
[1]. the territorial expansion of cities caused by market mechanisms inadequately controlled by public policy, resulted 
in the loss of clear structure in favour of a more amorphic structure simulated by the network of communication links. 
it becomes necessary to integrate independent fragments of the city and restore their identity and spatial quality.  
it is also desirable to a seek an equilibrium between urban and open space and every composition and formation of 
urban settings, especially in the public sphere. giving shape to a non-descript sets of buildings through introducing 
some new buildings, managing squares and streets while assuring communication for the pedestrians – these 
appear as key actions for revitalization of european cities [2]. independently of how composition of space should 
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look like from the perspective of contemporary and future social needs, it is related to the search for deeper relations 
between buildings, urban interiors, open spaces and its integration with communication networks.

3.  Ecology and urban composition – fields of conflict

Both the shaping of environmental architecture and urban composition base on the relation of buildings to 
the wider context of their widely conceived surroundings. in the case of environmental buildings what matters is 
their relationship to natural environment, especially those elements, which can be used in exploitation. in moderate 
climates form of the building and its internal space should open up to solar exposure, take advantage of the wind 
flows (i.e. for ventilation and vegetation) in order to regulate the internal microclimate. the presence of surrounding 
buildings is secondary since they are analysed only in the context of their presence impacting on the enumerated 
factors [3].

the existing guidelines and standards for low-energy buildings determine the recommended parameters  
regarding compact form and geographic orientation in order to lose relatively little energy and take advantage  
of natural resources. similar matters are considered in the field of ventilating urban space and buildings with winds 
– this is possible, but it requires to gather data and implement an adequate formation of the structure of buildings 
and the buildings themselves [4]. it is desirable to take into account such postulates when creating new cities city 
districts or settlements. however, in the case of activities which predetermine the composition and structure of the 
existing settlements, environmental rationale often remains in conflict with the logic of its creation.  for low-energy 
buildings one usually looks for locations, which are least linked to the existing structure of buildings. the freedom 
to orient and shape new buildings is then practically unlimited. this allows for maximal range and scope of the 
available solutions and selection of these, which are most effective from the point of view of the available economic 
and natural resource as well as the necessary energy outlays. in the case of housing settlement in the dutch city 
of colding (designed by 3xnielsen), the whole concept was oriented within the precision of 1° in order to take 
best advantage of the solar exposition for a given latitude. it was located on an open plot of land not taken by any 
other settlements; it had no compositional relation to the road with which it was linked by an auxiliary route [3]. the 
houses in the project represent interesting architectural solutions and have very good energy parameters, which are 
achieved within a reasonable budget, however a similar philosophy of locating housing can deepen the continuous 
process of urban sprawl, which is also detrimental to the rational use of space since it’s easier to make use of open 
land than of land that has been built on.

in the case of environmental buildings located within the existing urban structures there is high risk that 
environmental composition considerations will be clashing with each other. characteristic of contemporary cities 
(as seen from the perspective of the quality of urban space) are settlements made up of sets of houses, buildings or 
storage space not related to each other by any compositional reflection and only hooked up to a joint communication 
artery. this doesn’t leave a lot of room for designing low-energy architecture other than isolated “pockets” or “islands” 
chosen for investment of this type. in the completed environmental buildings with very good energy parameters, one 
may often find examples of traditional location structure related to the existing buildings. even the information on the 
urban context is generally omitted as not essential. very elaborate building strategies and their special structures 
equipped with adequate installations are evoked to provide best answers to questions arising from the use of natural 
sources of energy and landscape value the land which hosts them, however there is general lack of references  
to compositional relations wider than the building itself. for instance in the case of the completed project of a low- 
-energy office building in great Britain and in hyndbum (designed by Jestico-whiles), the idea of its largest southern 
solar wall and  its relation to the water reservoir dominated the form of the building, its environment and orientation. 
in light of such priorities the compositional relations between the object and its urban context – street, square and 
adjacent buildings, is quite incidental and it deepens the urban sprawl of the area instead of integrating it.

densely-built areas are perceived as less attractive for low-energy products. the scope of choice in the 
shaping of rationally formed buildings adequately oriented towards the sun and prevailing winds is very limited. 
this is exemplified by the challenge involved in designing some new housing in warsaw, which is part of a project 
called city Building of the future 2030. it was preceded by theoretical considerations about sustainable architecture 



478

in general. when work on this project went into the phase of analyzing specific locations in warsaw, the scope for 
possible solutions was greatly narrowed down. certain decisions based on an adequate urban context were in fact 
extremely irrational from the point of view of energy use (such as the location of the courtyard geographic and large 
glass surfaces), these were highly criticized and resisted by specialists involved in the project.

4.  In the search of equilibrium

considerations presented in this paper are by no means exhaustive and apply only to selected problems. 
however, they can be a useful point of departure for formulation of certain general conclusions about the evolution 
of environmental and urban considerations needed to establish  a common denominator needed for reaching  
a balanced sustainable solution. this calls for mutual interaction between the two sets of environmental concerns 
about the use of natural potential of a given area (the amount of personal energy the structure of winds, as well as 
other factors) which should be analysed in a more detailed way when decisions are taken on spatial planning level 
on the city and even individual buildings. in consequence, new projects could best take advantage of the existing 
conditions and not deteriorate the climate of urban spaces.

it is also worth noting that the clustering of buildings has a unique energy potential, which can be harnessed. 
the typical phenomenal of suction and air nozzles which are appear in dense urban settings can help in ventilating 
urban spaces and buildings as well as bring overall energy gains [4].

the conflict between environmental considerations and the assumptions made in the process of composing 
urban areas (when and if taken into account at an early stage) can be positive, fuelling mutual stimulation between 
environmental and composition determinants and, in the final run, it may stimulate creativity in the search for non- 
-conventional environmental design.  what we doubtlessly need is greater openness of specialists in the area  
of environmental architectural design and their acknowledgement of the value and real need to arrange urban 
space.  it is also important for environmental technologies to provide solutions that are possibly least dependent 
on the spatial structure of buildings and its geographic orientation since in densely built cities the use of these 
parameters is limited. enclosing environmental architecture in a rigid framework of principles can cause its failure  
to meet the complex needs of contemporary world (strong relationship with urban structure, flexibility, diversity), 
which means that in the end such architectural thinking will neither be popular nor common.
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