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S t r e s z c z e n i e  
Środowisko, w którym miasto powstaje i rozwija się, miało zawsze i ma nadal ogromne znaczenie,  
a funkcja mieszkaniowa jest w nim podstawowa, bowiem najważniejszą grupą użytkowników miasta 
są jego mieszkańcy. Dlatego działania w zakresie kształtowania i realizacji inwestycji mieszkanio-
wych, zgodne ze współczesnymi zasadami projektowania zrównoważonego, powinny prowadzić do 
takich rozwiązań, które nie tylko chronią i oszczędzają zasoby środowiska, ale i poprawiają jego 
jakość. Takie proekologiczne podejście jest dzisiaj nie tylko pożądane, lecz konieczne − nie tyle do 
funkcjonowania, oblicza i klimatu miasta, ile do możliwości życia w nim współczesnych i przyszłych 
pokoleń. Realna polityka w miastach polskich, niestety, nie sprzyja zrównoważonym inwesty-
cjom mieszkaniowym, a nawet nie stosuje szeroko sprawdzonych, już wybranych proekologicz-
nych elementów, chociażby w zakresie oszczędności wody i energii. Dowodem na to jest fakt, że 
elementy te nie pojawiają się w nowych ofertach mieszkaniowych, zarówno budowy zespołów 
jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych − także między innymi i w nowych ofertach inwestycyjnych 
na obszarze Krakowa. 
Słowa kluczowe: miasto, zrównoważony rozwój 

A b s t r a c t  
The environment a city comes into being and develops in has been extremely significant. The housing 
function is basic because the inhabitants of a city make the most important group of its users. 
Therefore, according to the contemporary principles of sustainable design, actions within the shaping 
and implementing of housing investments ought to lead to solutions which protect and save the 
environment’s resources as well as improve its quality. These days, such an ecological attitude is 
desirable and necessary – not just for the functioning, image and climate of a city but for the lives of 
contemporary and future generations. Unfortunately, practical politics in Polish cities is not 
conducive to sustainable housing investments. It does not use any proven ecological elements, 
like those in water and energy saving. It is exemplified by the fact that these elements are not 
present in new housing offers of detached and multifamily buildings – in new investment offers in 
Kraków, either. 
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Zróżnicowanie zabudowy mieszkaniowej, zależne od stosunków społeczno-gospodarczych, zaw-
sze towarzyszy rozbudowie miast i wyciska na nich swe piętno, jednak: „...specyficznie ujętym celem 
istnienia miasta − jest tworzenie dobrych warunków życia jego mieszkańców...”1. Tworzenie takich 
warunków nazywamy dzisiaj bardziej całościowo − kształtowaniem środowiska mieszkaniowego, czemu 
sprzyjać ma polityka planowania, finansowania, projektowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Polityka ta realnie powinna sprowadzać się do wielu dzia-
łań w zakresie usuwania barier i ograniczeń utrudniających stosowanie tzw. proekologicznych roz-
wiązań. Są to bariery między innymi w zakresie właściwego wykorzystania terenu, stosowania odpo-
wiednich materiałów, technologii i urządzeń służących np. oszczędności wody i energii czy też wyko-
rzystywania alternatywnych źródeł energii. 

Kwestia oszczędności i przetwarzania energii jest jednym z najistotniejszych problemów ekologii 
obecnych czasów, a alternatywne źródła energii są sposobem nie tylko na redukcję zanieczyszczenia 
środowiska, ale również na oszczędności w budżetach, a nawet na zmniejszenie problemu bezrobocia. Za 
najbardziej perspektywiczne w Polsce i najbardziej efektywne pod względem ekonomicznym uznaje się 
następujące rodzaje odnawialnych źródeł energii: słoneczną, wiatrową, wodną, z biomasy oraz geoter-
malną (rzeczywiste możliwości wykorzystania tych źródeł sięgają łącznie prawie 60% krajowego zapo-
trzebowania na nią)2. 

W Polsce istnieją dobre warunki zwłaszcza do wykorzystania energii promieniowania słonecz-
nego, a największe szanse rozwoju, w krótkim okresie, mają technologie konwersji termicznej energii 
promieniowania słonecznego, oparte na zastosowaniu kolektorów słonecznych, co jest w długim okresie 
najbardziej ekonomiczne dla inwestycji mieszkaniowych. Aby korzystać jednak z tego naturalnego ekolo-
gicznego źródła ciepła, trzeba wcześniej sporo zainwestować (czyli w praktyce zwiększyć koszty budowy 
osiedli mieszkaniowych i kredyty mieszkaniowe), a poniesione nakłady zwracają się dopiero poprzez 
ekonomiczną opłacalność późniejszej eksploatacji mieszkań i domów. Tym jednak zainteresowani są 
przyszli użytkownicy, a nie firmy inwestujące w domy i mieszkania na sprzedaż − nastawione na 
możliwie szybki i łatwy zysk. Stąd też instalacjami solarnymi w budownictwie mieszkaniowym w chwili 
obecnej zainteresowani są bardziej indywidualni inwestorzy i to raczej dużych domów mieszkalnych 
(gdzie w naszych warunkach klimatycznych instalacja z kolektorami słonecznymi pozwala zaoszczędzić 
w ciągu roku ponad 50% energii niezbędnej także do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz np. 
wody w basenie. Latem bowiem ilość uzyskiwanej energii jest tak duża, że pozwala pokryć zapotrzebo-
wanie na ciepłą wodę w całości, natomiast jesienią i zimą instalacje solarne muszą współpracować z in-
nymi źródłami, wspomagającymi systemy ogrzewania domu − co jest rozwiązaniem wymagającym nieco 
większych jeszcze nakładów jednorazowych, które jednak w rezultacie warto ponieść, aby późnej móc 
oszczędzać). Koszty całości systemu instalacji pozyskiwania energii, jej gromadzenia i rozprowadzenia są 
wysokie, chociaż poszczególne elementy często występują w sprzedaży promocyjnej3, a na całość sfinan-
sowania instalacji uzyskać można kredyty preferencyjne (oferowane przez m.in. Bank Ochrony Środo-
wiska czy też Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska). 

Oprócz aktywnych profesjonalnych instalacji jw. upowszechniany jest także w Polsce, niestety 
zbyt powoli, system pasywny ogrzewania słonecznego − pochłaniający promieniowanie i przetwarzający 
je, przy jak najwyższej sprawności i ograniczaniu strat ciepła (np. w doborze formy architektonicznej 
budynków mieszkalnych, fakturze ścian, barwie, dodatkowych oszkleniach, użyciu materiałów magazy-
nujących i przewodzących ciepło, odpowiednich izolacjach itp.). Jak wynika z doświadczeń krajów euro-
pejskich, jak np. Austrii – stosując systemy aktywne i pasywne, przy tzw. słonecznych lub nisko 
energetycznych budynkach – wzrost ich kosztów zaledwie o 4% powoduje spadek zapotrzebowania na 
energię elektryczną aż o 75%4. 

Na korzyści wykorzystania energii pasywnej przy inwestycjach mieszkaniowych przemawia 
prostota budowy i działania oraz brak konieczności konserwacji, a także atrakcyjniejsza od systemów 
aktywnych – estetyka, co ma znaczenie w kreowaniu wartości kompozycyjnych zespołu mieszkaniowego. 
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Dlaczego zatem oferty nowego budownictwa mieszkaniowego nie obejmują realizacji takich proekolo-
gicznych elementów i nie konkurują ze sobą pod tym względem? Na dziesiątki ofert, zaprezentowanych 
na przykład na Targach Nieruchomości w Krakowie, zarówno wiosną, jak i jesienią 2006 roku – żadna  
z nich nie przedstawia możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii lub uzyskania oszczęd-
ności w tym zakresie w przyszłości. Paradoksalnie nawet oferty inwestycji mieszkaniowych przyjmują-
cych określenie „ekologiczne” w swej nazwie (jak np. projekt osiedla „Eko Park w Krakowie” będącego 
zespołem 31 budynków w atrakcyjnej lokalizacji dzielnicy Krowodrza, gdzie za podstawową cechę pod-
kreślającą ekologiczny charakter kompleksu wymienia się w ofercie jedynie „obecność zieleni”, trady-
cyjne technologie i materiały wysokiej jakości)5 nie spełniają tych warunków. Podobnie jest z innymi 
ofertami, jak np. projekty inwestycji zabudowy apartamentowej „Tarasy Wiślane” w Krakowie czy 
projekt zespołu zabudowy jednorodzinnej „Eko-Park” w Niepołomicach (il. 1A, B, C). 

Używanie zatem nazw „proekologicznych” dla projektów zabudowy mieszkaniowej nie dotyczy 
zresztą tylko zespołów tzw. wysokiej klasy (apartamentowców, czego przykładem jest chociażby „Sum-
mer Residence” w Krakowie), ale i innych różnorodnych co do standardu zespołów na mapie „Inwestycji 
mieszkaniowych Krakowa” w 2006 roku6. Nawet zespoły osiedli o nazwie „osiedla zielone” czy „osiedla 
parkowe”, to reklamowanie walorów samej tylko lokalizacji i ewentualnego wyposażenia osiedla w wa-
lory dotyczące zieleni. Brak natomiast w ofertach konkretnych informacji dotyczących proekologicznych 
elementów inwestycji mieszkaniowych, poza „zielenią” (dotyczy to zarówno ofert zespołów wieloro-
dzinnych, jak i jednorodzinnych)7. Nie są to zatem oferty, które odzwierciedlają i upowszechniają realną 
politykę sprzyjającą w pełni tzw. zrównoważonym inwestycjom mieszkaniowym, a zwłaszcza nie infor-
mują o możliwościach realnych zastosowań jakichkolwiek systemów oszczędności eksploatacyjnych, co 
ma podstawowe przecież znaczenie dla przyszłych mieszkańców. 

W warunkach polskich nie wykorzystuje się zatem dostatecznie odnawialnych źródeł energii dla 
inwestycji mieszkaniowych nie tylko energii słońca bądź wody (w postaci małych elektrowni wodnych), 
ale także energii wiatru, biomasy czy energii geotermalnej. I tak energię wiatru do produkcji energii 
elektrycznej wykorzystać można by na większą niż dotychczas skalę, zwłaszcza w rejonach nadmorskich 
i podgórskich, ale na małą skalę nawet dla kilku lub kilkudziesięciu jednostek mieszkaniowych (w po-
staci tzw. małych farm wiatrakowych). Natomiast energię biomasy z jej przetwarzania w indywidualnych 
lub zbiorowych systemach grzewczych wykorzystuje się nadal również zbyt rzadko, a daje ona ogrzewa-
nie domów i ich zespołów tańsze od tradycyjnego o 50−70% (zwrot kosztów inwestycyjnych waha się tu 
dla zespołów i domów jednorodzinnych od 2−5 lat). 

Natomiast energia geotermalna wykorzystywana być powinna znacznie szerzej do wytwarzania 
energii cieplnej i elektrycznej, a energetyka geotermalna ma, wydaje się, największe perspektywy roz-
woju (wg niektórych ocen wody geotermalne o temperaturze od 30−120 stopni Celsjusza znajdują się na 
znacznych głębokościach, ale za to pod powierzchnią prawie 80% terytorium Polski, a ich dotychczasowe 
wykorzystanie jest znikome − tzn. ok. 0,06% całkowitego zapotrzebowania na energię pierwotną kraju)8. 

Na uwagę zasługuje fakt, że na rynku polskim w ostatnich latach pojawia się coraz więcej firm 
oferujących urządzenia, dzięki którym można zastąpić tradycyjne źródła energii − źródłami alternatyw-
nymi (jedną z pierwszych była Sunfower Farm w 1999 roku, obecnie jest ich już wiele), starających się  
o większe zainteresowanie także w sektorze mieszkaniowym. 

Jedną z głównych  przeszkód stojących na drodze realizacji inwestycji proekologicznych są nadal 
ich wysokie jednorazowe koszty i to zarówno globalnie dla kraju, jak i dla samorządów lokalnych,  
i poszczególnych inwestorów różnej skali, także inwestorów jednostkowych, prywatnych. Niemniej jed-
nak należałoby mocno przyspieszyć ich wdrażanie, także w odniesieniu do budownictwa mieszkanio-
wego miast, przez odpowiedni system pomocy i kredytowania. W realiach polskich są to ciągle bowiem 
kwoty trudne do wygospodarowania z własnych środków i istotna jest tutaj możliwość korzystania ze 
środków unijnych w ramach wszelkich programów „poprawy charakterystyki ekologicznej miasta”. 
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Warunkiem tej poprawy jest bowiem oprócz innych działań proekologicznych, jak ochrona tere-
nów i zasobów środowiska, także m.in.: „zmniejszenie zużycia wody i energii oraz wykorzystanie źródeł 
energii odnawialnej...”9. Rozwiązania zespołów mieszkaniowych mają zatem ogromne znaczenie, jakie 
powinno być nadawane zarządzaniu mikrośrodowiskiem człowieka, obejmującym zarówno projekto-
wanie i realizację domów mieszkalnych, jak też koniecznie ich przyszłą eksploatację, a nawet ich pro-
gnozowaną rozbiórkę i ponowne wykorzystanie zużytych materiałów. „(...) Ekorozwój stawia zatem, jak 
widać, olbrzymie i długofalowe wymagania i jest niewątpliwie największym wyzwaniem XXI wieku,  
a cały dalszy rozwój cywilizacyjny musi być zgodny z jego założeniami (...)”10. 

Przypisy 

 1Wg M. Czornik, Miasto − ekonomiczne aspekty funkcjonownia [1]. 
 2Energetyka polska oparta jest jednak nadal przede wszystkim na węglu (produkowane jest z niego ponad 93% 

energii), elektrownie w ciągu roku spalają ok. 170 mln ton węgla, co składa się na emisję 3 mln ton pyłu, 4 mln ton 
dwutlenku siarki, 1 tony tlenków azotu i 400 mln ton dwutlenku węgla, a na wysypiska trafia ok. 60 mln ton 
popiołów. Natomiast udział energii odnawialnej, według ekspertyz Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej, 
wynosi obecnie tylko 2,5%, wg Małopolski Informator Ekologiczny [3]. 

 3Jak np. sam kolektor słoneczny z zasobnikiem, który można kupić w cenie: 5-10 tys. zł, do zamontowania na dachu 
lub balkonie domu jednorodzinnego, wg „Ekologiczne i odnawialne źródło energii − ciepło prosto ze słońca”, do-
datek Gazety Krakowskiej z 28.12. 2006, s. 2. 

 4Ibidem [3]. 
 5Folder Grupy kapitałowej Salwator, największego dewelopera działającego na rynku mieszkaniowym Małopolski  

(mogącego się poszczycić m.in. tytułem Lidera Roku 2006), określa także, co prawda, że: „obiekty będą energo-
oszczędne i proste w ukształtowaniu i eksploatacji oraz przyjazne dla użytkowników”, ale nie podaje jednak 
żadnych szczegółowych parametrów tej „oszczędności” [4]. 

 6Mapie wydanej przez Agencję Reklamową AMAKO, jesienią 2006 roku, na której prezentują swoje inwestycje  
33 firmy, realizujące i planujące wiele inwestycji mieszkaniowych na terenie Krakowa i okolic (mapa@amako. 
com.pl.). 

 7Przykładami są tu m.in. projekty: „Zielona Galicja” i „Zielony Ruczaj” (Ruczaj Zaborze), „Osiedle Bronowice 
Park” (Bronowice), „Osiedle Parkowe” (Marszowice), „Słoneczny Dom − Radocza Park” (k. Wadowic), „Parkowe 
Wzgórze” (Tyniec) „Słoneczne Zbocze” (Kraków), „Domy w zieleni” (Pasternik), „Magiczne Wzgórza” i „Sło-
neczne Błonia” (Węgrzce), i inne po których to nazwach należałoby się spodziewać bardziej konkretnych, również 
technicznych rozwiązań „proekologicznych” [4]. 

 8Zainteresowanie tym źródłem energii rośnie na fali tendencji światowych, a korzyści z rozwoju alternatywnych 
źródeł energii dostrzegają nie tylko ekolodzy, ale ekonomiści i politycy. W Polsce „Strategię rozwoju energetyki 
odnawialnej” przyjął Sejm w 2000 roku, a jej celem jest zwiększenie udziału tej energii w bilansie paliwowo-ener-
getycznym kraju do 7,5% w 2010 roku i do 14% w 2020 roku. Niezależnie od weryfikowanej obecnie polityki 
państwa rozwiązania proekologiczne w tym zakresie wprowadzać mogą i powinny samorządy lokalne, a także 
partnerzy prywatni [3]. 

 9Ujmując bowiem szerzej, wg W. Pęski [5]: „(...) najważniejszym warunkiem poprawy jest tworzenie w pełni roz-
winiętych układów przyrodniczych zintegrowanych z miastem, co wymaga często przekształcania zespołów istnie-
jącej zabudowy (...)”, a projektowania  n o w e j  − właśnie zgodnie z tymi warunkami! 

10Wg S. Kozłowski [2]: „(...) realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) umożliwi zmiana naszej 
świadomości i systemu wartości, jeżeli chcemy przetrwać w XXI wieku konieczne będzie (...) docenianie wartości 
ekologicznych (...)” − i to we wszystkich dziedzinach życia i działalności człowieka [podkreślenie autorki]. 
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The diversity of housing, depending on social and economic conditions, always accompanies the 
development of cities and leaves its stamp on them but "(…) a specifically formulated objective of the 
existence of a city is the creation of good living standards for its inhabitants (…)"1. 

These days, we call the creation of such conditions more wholly – the shaping of a housing 
environment, supported by the policy of planning, financing, designing and implementing housing in-
vestments according to the principles of sustainable development. In reality, the policy should to be a 
series of actions in removing barriers and limitations of the use of so-called ecological solutions. They 
include barriers in a suitable use of land, the use of suitable materials, technologies and devices serving 
water and energy saving, the use of alternative sources of energy etc. 

The question of energy saving and transforming is one of the most important problems of today’s 
ecology. Alternative sources of energy help to reduce pollution, save the budget and even to reduce the 
problem of unemployment. The most prospective and effective kinds of renewable sources of energy in 
Poland are: solar, wind, water, biomass and geothermal (the actual possibilities of using these sources 
make almost 60% of the country’s demand)2. 

Poland has good conditions for the use of the energy of solar radiation, especially for the 
technologies of the thermal conversion of the energy of solar radiation, based on the use of solar 
collectors which is the most economical for housing investments in the long run. However, in order to use 
this natural ecological source of heat, one must invest a lot (i.e. increase the costs of the construction of 
housing estates and housing credits). The investments pay off through the profitability of the further use 
of flats and houses. However, it is meant for the future users, not the firms investing in flats and houses 
for sale – for quick and easy profit. Therefore solar installations in housing are meant for individual 
investors and rather big residential houses (in our climate, an installation with solar collectors saves more 
than 50% of energy necessary to prepare hot water. In the summer, the amount of gained energy is so big 
that it covers full demand for hot water, while in the autumn and in the winter solar installations must co-
operate with other sources supporting the systems of heating a house which requires some more one-time 
costs. They will help to save later on). The costs of the whole system of the installation of gaining, 
gathering and distributing energy are high although individual elements are often sold at promotional 
prices3. The whole financing of the installation may be supported by preferential credits (offered by the 
Bank of Environmental Protection or the Regional Funds of Environmental Protection). 

Besides active professional installations, Poland slowly promotes the passive system of solar 
heating, absorbing and transforming radiation with the highest efficiency and limiting heat loss (e.g. in 
the choice of the architectural form of residential buildings, the texture of the walls, the colour, additional 
glassing, the use of materials storing and conducting heat, suitable insulation etc.). As European (e.g. 
Austrian) experience shows, the use of active and passive systems in so-called "solar" or "low-energy" 
buildings increases the cost only by 4% and decreases demand for electric energy by 75%4. 

The use of passive energy in housing investments is supported by the simplicity of construction, 
lack of maintenance and the attractive aesthetics which is important for the creation of the compositional 
values of a residential complex. So why do the offers of new housing not include the implementation of 
such ecological elements and why do they not compete with one another? Of dozens of offers presented at 
a real property fair in Kraków in spring and autumn of 2006, none use alternative sources of energy or 
save in the future. Paradoxically, even offers of housing investments using the term "ecological" (e.g. the 
design of the "Eco Park" Estate in Kraków, being a complex of 31 buildings in an attractive location 
where the basic feature emphasizing the ecological character of the complex is "the presence of 
greenery", traditional technologies and high-quality materials)5. It is the same with other offers, e.g. the 
designs of the apartment buildings "Vistula Terraces" in Kraków or the design of a complex of detached 
buildings "Eco-Park" in Niepołomice (ill. 1A, B, C). 

Thus, the use of "ecological" names for the designs of housing does not only concern so-called 
high  class  complexes  (apartment buildings like "Summer Residence" in Kraków)  but also diverse com- 
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plexes on the map of "Housing investments in Kraków" in 20066. Even "green estates" or "park estates" 
advertise the values of location and the possible values of greenery. The offers lack specific information 
about the ecological elements of housing investments besides "greenery" (it refers to the offers of multi- 
and single-family complexes)7. The offers do not reflect or popularize the practical politics conducive to 
fully sustainable housing investments or inform about the possibilities of the real usages of any systems 
of maintenance savings which are crucial for the future users. 

Thus, Poland does not use enough renewable sources of energy for housing investments with 
respect to the energy of the sun or water (small hydroelectric power plants), the wind, the biomass or 
geothermal energy. Wind energy for the production of electric energy could be used on a larger scale, 
especially at the seaside and the foothills or on a small scale for several or several dozen residential units 
(in the shape of small windmill farms). The energy of the biomass from individual or collective heating 
systems is still used too rarely although it heats houses and complexes 50−70% more cheaply than the 
traditional way (investment costs for complexes and detached houses pay off in 2−5 years). 

Geothermal energy should be used more broadly for creating thermal and electric energy. It has 
the greatest possibilities of development (according to some, 30−120ºC geothermal waters are very deep 
but support almost 80% of the Polish territory; their use is small – c. 0,06% of total demand for primary 
energy)8. Recently, the Polish market has seen more and more firms offering devices that could replace 
the traditional sources of energy with some alternative ones (e.g. Sunfower Farm in 1999) trying to arouse 
interest in the housing sector, too. 

One of the main obstacles for the implementation of ecological investments is still the high one- 
-time cost for the country, the local self-governments, individual and private investors. Nevertheless, their 
introduction should be faster, also with reference to urban housing, through a suitable system of assi-
stance and credit. In the Polish reality, there are still very high prices, therefore the Union’s means are 
important within any programmes of "the improvement of the ecological characteristics of a city". 

The improvement is conditioned by the protection of land and resources as well as "limited water 
and energy consumption and the use of the sources of renewable energy (…)"9. Solutions of residential 
complexes are of great significance which should be given to the management of man’s micro-
environment, including the design and implementation of residential houses, future maintenance, even 
demolition and the reuse of materials. 

"(…) As we can see, eco-development makes some enormous and long-term requirements and is 
undoubtedly the greatest challenge of the 21st century. The whole further development of civilization must 
be compatible with its assumptions (…)"10. 

Endnotes 

 1M. Czornik, Miasto – ekonomiczne aspekty funkcjonowania [1]. 
 2Polish power industry is still based on coal (93% of energy), power plants burn c. 170 million tons of coal yearly 

which means the emission of 3 million tons of dust, 4 million tons of sulfur dioxide, 1 ton of nitrogen oxides and 
400 million tons of carbon dioxide, 60 million tons of ashes go to dumps. According to the European Centre of 
Renewable Energy, renewable energy accounts for just 2,5%, Małopolski Informator Ekologiczny [3]. 

 3E.g. a solar collector with a capsule at the price of 5-10.000 PLN for the roof or balcony of a detached house, 
„Ekologiczne i odnawialne źródło energii – ciepło prosto z dachu”, Gazeta Krakowska, December 28, 2006, p. 2. 

 4Ibidem [3]. 
 5A brochure of the Capital Group Salwator, the biggest developer on Małopolska’s housing market (Leader of the 

Year 2006), says that "the objects will be energy-saving, simple in the shape and usage and user-friendly" but does 
not give any detailed parameters of this "saving" [4]. 
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 6A map published by the Advertising Agency AMAKO in the autumn of 2006 presents the investments of 33 

companies implementing and planning numerous housing investments in and around Kraków (mapa@amako. 
com.pl). 

 7"Green Galicia" and "Green Ruczaj" (Ruczaj Zaborze), "Bronowice Park" (Bronowice), "Park Estate" (Marszo-
wice), "Sunny House – Radocza Park" (Wadowice), "Park Hill" (Tyniec), "Sunny Slope" (Kraków), "Houses in 
Green" (Pasternik), "Magical Hills" and "Sunny Grassland" (Węgrzce) and other places whose names suggest more 
specific, even technical "ecological" solutions [4]. 

 8Interest in this source of energy rises with the world tendencies, and the profits of the development of alternative 
sources of energy is seen by ecologists, economists and politicians. The Polish Parliament accepted "Strategy of the 
development of renewable energy" in 2000. Its objective is to increase its share in the energy balance to 7,5% in 
2010 and 14% in 2020. Regardless of the state’s verified policies, ecological solutions can and should be 
introduced by local self-governments and private partners [3]. 

 9W. Pęski [5]: "(…) the most important condition of the improvement is the creation of fully developed natural 
layouts integrated with the city which often requires transforming the complexes of the existing buildings (…)" and 
designing n e w ones in accordance with the conditions! 

10S. Kozłowski [2]: (…) the realization of the conceptions of sustainable development (eco-development) will be 
possible thanks to a change of our consciousness and system of values. If we want to survive in the 21st century, we 
will have to (…) appreciate ecological values (…)" in all the fields of man’s life and activity. 
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Il. 1. Nowe inwestycje mieszkaniowe o cechach „proekologicznych” [4]:  

A. Zespół „Eko Park Kraków” − projekt 31 budynków wielorodzinnych 
o wys. 4−8 kondygnacji w dzielnicy Krowodrza (reklamowany jako no-
woczesny, ekologiczny i bezpieczny), B. Zespół „Wiślane Tarasy” − 
projekt 6 obiektów zabudowy mieszkaniowej o charakterze aparta-
mentowym z dużą liczbą balkonów,  tarasów i przeszkleń, na 5 ha dział-
ce nad Wisłą, C. Zespół „Eko Park” w Niepołomicach − projekt osiedla 
215 domów jednorodzinnych w otulinie Puszczy Niepołomickiej 

Ill. 1. New housing investments with "ecological" features [4]: A. "Eco Park 
Kraków" – design of 31 4−8-storey multifamily buildings in 
Krowodrza (advertised as modern, ecological and safe), B. "Wisła 
Terraces" – design of 6 residential apartment objects with a lot of 
balconies, terraces and glassing (5-ha plot on the Wisła), C. "Eco Park" 
in Niepołomice – design of 215 detached houses in the protection zone 
of Niepołomice Forest 


