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I. 1. MOTYWACJA PODJĘCIA TEMATU 

 

"…osiedlenie się w jakieś okolicy, zbudowanie domu mieszkalnego wymaga ważnej decyzji 

życiowej (...) Chodzi tu o to, by wziąć na siebie stworzenie 'świata', który wybrało się na miejsce 

zamieszkania…"1 

 

Praca zawodowa architekta składa się z wielu działań, które polegają nie tylko na szeroko 

rozumianym projektowaniu ale także na obserwacji otaczającej nas przestrzeni urbanistycznej   

i architektonicznej. Każde odstępstwo od powszechnie przyjętych rozwiązań wzbudza 

zainteresowanie i ciekawość wynikające z chęci poznania powodów, mechanizmów i efektów 

wprowadzenia nowych pomysłów i koncepcji. I to one stanowiły genezę zainteresowania nowymi 

domami mieszkalnymi – realizacjami powstającymi w zespołach zabudowy jednorodzinnej zwartej 

(bliźniaczej i szeregowej), których parametry i  przyjęte rozwiązania odbiegały funkcjonalnie od 

typowych układów stosowanych w zabudowie jednorodzinnej2. W ramach wzniesionych inwestycji 

dostrzeżono szereg realizacji budynków z lokalami mieszkalnymi, zlokalizowanych w strukturach 

zabudowy jednorodzinnej, których położenie oraz uzyskiwany metraż są zbliżone do mieszkań  

w bloku wielorodzinnym. W obiektach tych obok elementów wyposażenia funkcjonalnego  

i zagospodarowania terenu, które są charakterystyczne dla budynków jednorodzinnych (na 

przykład ogródek przydomowy), pojawiły się rozwiązania charakterystyczne dla budownictwa 

wielorodzinnego (na przykład mieszkania spiętrzone, wspólna komunikacja). Powstałe w obrębie 

tych inwestycji mieszkania, dają ich użytkownikom namiastkę własnego domu zgodnie ze znanym 

powiedzeniem „ciasny ale własny”3.  

Nowopowstające realizacje wpisują się w istniejącą tkankę osiedli jednorodzinnych jako 

samodzielne obiekty mieszkalne lub tworzą większe enklawy. Mimo iż inwestycje te wznoszone są 

według przepisów odnoszących się do budownictwa jednorodzinnego, finalnie powstaje pośrednia 

zabudowa mieszkaniowa, funkcjonalnie wpisująca się w obszar pomiędzy mieszkalnictwem 

jednorodzinnym i wielorodzinnym. Te nowe, możliwe do wyodrębnienia i scharakteryzowania, 

budownictwo jest z pewnością przykładem niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej oraz 

zasługuje na próbę zdefiniowania jako nowy typ zabudowy mieszkaniowej tworzący się na terenie 

Polski. Skłania również do podjęcia tematyki związanej z genezą powstania tego rodzaju 

mieszkalnictwa. Czy jest ono zjawiskiem przejściowym, podyktowanym względami 

ekonomicznymi4, czy też jedną z odpowiedzi na postulat poruszany w pracach studialnych, 

a dotyczący stworzenia na obszarze naszego kraju zabudowy półkolektywnej, która powinna 

charakteryzować się  dużą intensywnością ale jednocześnie „niską zabudową, drobną skalą, a tym 

samym walorami humanistycznymi”5.  

  

                                                           
1 Mircea E., Sacrum, mit, historia, PIW, Warszawa 1970, s. 84. 
2 Za rozwiązania typowe dla budownictwa jednorodzinnego uznano budynki wolnostojące oraz zespoły budynków 

jednorodzinnych w układzie bliźniaczym, szeregowym lub grupowym, w których każdy  segment przypada na  jednego 
użytkownika, właściciela 

3 Krasicki I., Bajki, „Żółw i mysz” 
4 Cena lokalu mieszkalnego zbliżona do ceny mieszkania, o podobnym metrażu, w budynku wielorodzinnym 
5 Seruga W., Warunki i kryteria kształtowania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, Wyd. Politechniki 

Krakowskiej, Kraków 1984, s.10 
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I. 2. TEZA ROZPRAWY 

 

Tworzy się nowy typ niskiej intensywnej  zabudowy mieszkaniowej, w którym realizowany jest nowy 

model budynku mieszkalnego. Powstaje on na granicy zdefiniowanej w teorii architektury  

i przepisach prawa zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. 

I. 3. CEL PRACY 

 

Celem rozprawy zostały usystematyzowane w punktach i dotyczą następujących zagadnień: 

 rozpoznanie i opisanie wznoszonego obecnie nowego typu niskiej intensywnej zabudowy 

mieszkaniowej 

 próba opracowania modelu budynku mieszkalnego zawartego w badanym typie zabudowy  

w oparciu o jego strukturę funkcjonalno – przestrzenną 

 zebranie reprezentatywnej ilości istniejących realizacji spełniających przyjęte w rozprawie 

kryteria związane z nowym typem niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej 

 próba analizy zebranych realizacji w kontekście popularności przyjmowanych rozwiązań 

 stworzenie pretekstu do dyskusji nad powstającym typem zabudowy mieszkaniowej 

 postulowanie o wprowadzenie badanego typu zabudowy mieszkaniowej w obszar legislacji  

z obszaru prawa budowlanego, nazwanie go oraz określenie zakresu ewentualnych regulacji 

 

I. 4. ZAKRES BADAŃ 

 

Zakresem badań objęto, wzniesione i zaprojektowane w latach 2008 – 2017 na terenie Polski, 

budynki mieszkalne jednorodzinne oraz zespoły budynków mieszkalnych jednorodzinnych  

w układzie bliźniaczym lub szeregowym, które charakteryzowały się występowaniem dwóch 

mieszkań w jednym budynku lub segmencie zespołu. Lokale mieszkalne ułożone były w układzie 

spiętrzonym lub sąsiadującym. Spełnienie przez inwestycję opisanych parametrów skutkowało 

zaliczeniem jej do nowego typu niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej oraz wciągnięciem  

na listę analizowanych realizacji. Finalnie w zestawieniu znalazło się 100 przykładów zabudowy 

niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej znajdujących się w 13 miastach Polski. Badania 

dotyczyły przede wszystkim struktury funkcjonalno – przestrzennej budynku lub segmentu, ale 

brano także pod uwagę: ilość kondygnacji, możliwość powielenia, sposób wejścia do mieszkań 

oraz sposób rozwiązania stanowiska parkingowego. Badano również niektóre elementy związane  

z zagospodarowaniem terenu (place zabaw, śmietniki), urbanistyką (czy inwestycja stanowiła 

samodzielny obiekt lub czy była składową większego kompleksu) oraz planowaniem 

przestrzennym (lokalizacja w przestrzeni miasta, miejscowości). Badania prowadzone na tle 

realizacji historycznych niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej z okresu od XVI w. do końca 

XX w. Niezbędne również okazały się studia nad istniejącymi formami zabudowy mieszkalnej – 

jednorodzinnej i wielorodzinnej, w celu wyłonienia cech charakterystycznych dla każdego z typów 

mieszkalnictwa oraz różnic między nimi, a także analiza studialnych prac związanych z niską 

intensywną zabudową mieszkaniową.  Finalnie określono właściwości rozpatrywane w kontekście 

architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, które pozwoliły na opisanie nowego typu 

niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Badania nad realizacjami współczesnymi, 

uwzględniające tło historyczne, zakończono opracowaniem modelu budynku badanego typy 
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zabudowy mieszkaniowej, stworzeniem katalogu 36 rodzajów modelu oraz analizą popularności 

poszczególnych, wskazanych wcześniej rozwiązań. Końcowe efekty badań przedstawiono  

w podsumowaniu i wnioskach.  

 

I. 5. OGRANICZENIA OBSZARU BADAŃ 

 

Prowadzone badania przeprowadzono w ujęciu historii tematu oraz współczesnych realizacji 

zabudowy mieszkaniowej. Przyjęto ograniczenia tematyczne (wraz z wyłączeniami), czasowe oraz 

obszarowe.  

 

I.5.1. ograniczenia tematyczne 

Badania ograniczono przede wszystkim do struktury funkcjonalno – przestrzennej budynku, czyli 

wzajemnych układów mieszkań w budynku lub segmencie. 

 

W rozprawie zrezygnowano z badania poniższych tematów: 

 układu funkcjonalnego mieszkań 

 formy architektonicznej budynku 

 estetyki wznoszonych budynków 

 struktury własnościowej 

 położenia budynku względem stron świata 

 oddziaływania budynku na tereny działek sąsiednich oraz położone na nich budynki  

 szczegółowego rozplanowania elementów zagospodarowania terenu, w tym infrastruktury  

technicznej 

 układów urbanistycznych kompleksów i osiedli 

 aspektów ekonomicznych (kosztów budowy w poszczególnych realizacjach współczesnych) 

 

a) realizacje historyczne 

Obiekty historyczne typowane były na podstawie badań źródłowych. Badania ograniczono  

do zabudowy mieszkaniowej związanej z  zabudową socjalną, patronacką, folwarczną, drobnym 

budownictwem mieszkaniowym i zintensyfikowaną zabudową mieszkaniową wznoszoną w myśl 

zasady „taet –lav” („gęsto – nisko”)6 oraz spełniającą kryteria: 

 minimalnie 3 mieszkania w budynku 

 maksymalnie 2 lokale mieszkalne w pojedynczym segmencie lub części budynku,  

z indywidualnymi wejściami lub wspólną sienią, wiatrołapem lub klatką schodową 

 wysokość budynku – do 2 kondygnacji przypadających na jedno mieszkanie 

 

Przyjęte ograniczenia pozwoliły na wytypowanie obiektów historycznych, których układ 

funkcjonalno – przestrzenny byłby możliwy do zrealizowania na podstawie dzisiejszych przepisów 

dotyczących zabudowy jednorodzinnej z pominięciem kwestii niezależności konstrukcji.  

Z opracowania wyłączono budynki mieszkalne gabarytowo zbliżone do badanych obiektów ale 

jednocześnie mające rozwiązania charakterystyczne dla typowego budownictwa wielorodzinnego 

(na przykład wspólne klatki schodowe i korytarze obsługujące więcej niż dwa mieszkania)  

                                                           
6    Adamczewska – Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Wyd. Arkady, Warszawa 1985, str. 24 
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b) realizacje współczesne 

Badania ograniczono do budynków jednorodzinnych i zespołów budynków jednorodzinnych  

w układzie bliźniaczym lub szeregowym, które to budynki lub segmenty wchodzące w skład 

zespołów spełniały następujące kryteria:  

 wysokość lokalu mieszkalnego - do trzech kondygnacji 

 ilość lokali mieszkalnych w jednym budynku lub segmencie - dwa mieszkania ułożone  

w układzie spiętrzonym lub sąsiadującym  

 

Nie uwzględniano realizacji, w których wprowadzony układ mieszkań skutkował powstaniem znanej 

formy zabudowy jednorodzinnej – bliźniaka lub szeregówki.  

 

Nie brano pod uwagę budynków mieszkalnych spełniających kryteria, a jednocześnie wzniesionych 

na podstawie przepisów dotyczących zabudowy wielorodzinnej: niskich budynków wielorodzinnych, 

willi miejskich itp. 

 

W rozprawie nie uwzględniono również realizacji związanych z zabudową jednorodzinną,  

a w których do podziału budynków lub segmentów na samodzielne lokale mieszkalne, dochodziło 

po oddaniu obiektów do użytkowania i wykorzystaniu przepisów o wyodrębnieniu samodzielnych 

lokali mieszkalnych7.  

 

I.5.2. ograniczenia czasowe. 

a) realizacje historyczne 

Okres objęty badaniami ograniczono do przedziału czasu od XVI w. do końca XX w. Wiek XVI był 

okresem, w którym pojawiły się jedne z pierwszych budynków socjalnych, spełniających kryteria 

określone w ograniczeniach tematycznych. Większość przytoczonych przykładów wznoszona była 

jednak w XIX w. oraz XX w. Powodem ich powstania była chęć zapewnienia, na początku 

minimalnego, a z czasem coraz większego, komfortu zamieszkania dla ludzi ubogich, pracowników 

wiejskich, robotników, urzędników, mieszkańców miast i miasteczek. 

 

b) realizacje współczesne 

Badania nad współczesnymi realizacjami ograniczono do lat 2008 – 2017. W roku 2008 pojawiła 

się pierwsza inwestycja, wzniesiona jako zespół zabudowy jednorodzinnej szeregowej, w której 

pojawiły się dwa mieszkania w układzie spiętrzonym w każdym z segmentów. Sytuacja  

ta spowodowana była niedoborem mieszkań na rynku nieruchomości. Ilość wznoszonych realizacji  

w kolejnych latach systematycznie rosła, co było widoczne między innymi w liczbie ogłoszeń 

pojawiających się na rynku nieruchomości i reklamujących mieszkania w zabudowie 

jednorodzinnej.  

 

I.5.3. ograniczenia terytorialne 

a) realizacje historyczne 

Obszar występowania badanych obiektów ograniczono do Europy i obu Ameryk. Realizacje 

spełniające zadane kryteria tematyczne były wznoszone początkowo w krajach Europy Zachodniej, 

                                                           
7 Ustawa z dn. 24 czerwca 1994 o własności lokali 
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a w szczególności Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Na początku XIX w. podobne lub identyczne 

obiekty, jeśli chodzi o strukturę funkcjonalno – przestrzenną, pojawiły się również na terenie Polski, 

która w tamtym okresie znajdowała się pod zaborami. Budynki tego typu wznoszone były także po 

odzyskaniu niepodległości, aż do wybuchu II wojny światowej. Sporadycznie, zbliżone realizacje 

zabudowy mieszkaniowej, realizowane były ponownie w latach 70 – tych, 80 - tych i 90 – tych  

XX w. W pozostałych krajach Europy oraz na obszarze obu Ameryk identyczne lub zbieżne 

rozwiązania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej były stosowane przez cały okres XX w. 

 

b) realizacje współczesne 

W przypadku realizacji współczesnych badania ograniczono do zespołów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej położone na obszarze Polski. Badany, obecnie wznoszony typ zabudowy 

mieszkaniowej, wyróżnia się nietypowymi rozwiązaniami stosowanymi w strukturach zabudowy 

jednorodzinnej. 

 

I. 6. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

Badania w głównej mierze polegały na analizie istniejących obiektów budowlanych. Niezbędne 

również były obszerne studia literatury oraz regulacji prawnych, które zostały uzupełnione 

materiałami zgromadzonymi podczas przeprowadzania badań własnych. 

 

I.6.1. literatura 

W opracowanej rozprawie wykorzystano literaturę dotycząca tematu zabudowy mieszkaniowej  

z następujących zakresów tematycznych: historii architektury i urbanistyki, teorii architektury  

i urbanistyki, projektowania architektury mieszkaniowej, planowania przestrzennego, socjologii 

mieszkalnictwa, ergonomii, komfortu zamieszkiwania, zasad kompozycji, kształtowania terenów 

zieleni. Zebrano informacje dotyczących wszystkich typów zabudowy, również postulowanych. 

Dokonano przeglądu zgromadzonych treści pod kątem: 

 cech charakterystycznych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej 

oraz różnić między nimi 

 teorii i historii dotyczącej niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, mieszczącej się 

funkcjonalnie pomiędzy budownictwem jednorodzinnym i wielorodzinnym, wraz z przykładami 

europejskich i światowych realizacji do końca XX w. 

  

Materiały do badań nad literaturą tematu pozyskano ze zbiorów bibliotecznych (w tym prywatnych) 

oraz z zasobów internetowych posługując się przy ich wyszukiwaniu sentencjami powiązanymi  

z zabudową mieszkaniową. Poddano analizie około 200 pozycji książkowych. Zapoznano się 

również z ponad 100 artykułami naukowymi opublikowanymi w wydawnictwach konferencyjnych, 

zeszytach naukowych, skryptach, biuletynach. Sięgnięto również do kilkuset czasopism 

związanych z branża architektoniczną, budowlaną oraz rynkiem nieruchomości (np. Architektura  

i Budownictwo, Dom – Osiedle – Mieszkanie, Architektura i Biznes, Builder Architektura & Design, 

Architektura, Murator, Zawód Architekt itp.) wydanych w okresie od 1925 do 2017 roku. Zapoznano 

się także z kilkudziesięcioma dodatkami powszechnych wydawnictw prasowych, 

charakteryzujących się tematyką związaną z zabudową mieszkaniową w aspekcie przepisów 

prawnych oraz rynku nieruchomości.   
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Ze względu na tematykę poruszaną w poszczególnych częściach rozprawy, do ich opracowania 

wykorzystano pozycje wiodące i uzupełniające z zakresu literatury. Do pozycji wiodących należą: 

a) z zakresu teorii architektury dotyczącej niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, 

wykorzystane przy tworzeniu części drugiej, trzeciej, czwartej, szóstej i siódmej rozprawy  

(w porządku alfabetycznym): 

 Adamczewska – Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Wyd. Arkady, 

Warszawa 1985 

 Chmielewski J.M. (red.), Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa, Zakłady Graficzne 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996 

 Donimirska K., Projekty niskiego, intensywnego budownictwa mieszkaniowego, Zakład 

Wyd. Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1987 

 Korzeniewski W.,  Budownictwo mieszkaniowe. Poradnik Projektanta, Arkady, Warszawa 

1989 

 Peters P., Rosner R., Małe zespoły mieszkaniowe. Domki jednorodzinne, małe osiedla,  

Wyd. Arkady, Warszawa 1983  

 Seruga W., Warunki i kryteria kształtowania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, 

Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1984 

b) z zakresu historii architektury dotyczącej niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, 

wykorzystaną przede wszystkim w części drugiej pracy doktorskiej: 

 Rozbicka M., Małe mieszkanie z ogrodem z tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa 

mieszkaniowego w międzywojennej Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2007 

 

I.6.2. regulacje prawne 

Przy opracowaniu trzeciej i szóstej części rozprawy doktorskiej niezbędne były studia nad 

przepisami prawnymi dotyczącymi zabudowy mieszkaniowej w temacie planowania 

przestrzennego, urbanistyki oraz architektury. Dokonano ich przeglądu w celu: 

 wyłonienia właściwości charakterystycznych dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej,  

a w szczególności wskazania cech, które te formy zabudowy różnią 

 analizy przepisów w kontekście zapisów umożliwiających powstanie niskiej intensywnej 

zabudowy mieszkaniowej 

 

Regulacji prawnych poszukiwano w zasobach własnych, internetowych bazach danych (między 

innymi: Internetowy System Aktów Prawnych, ArchiLegis, Lex) oraz w wydaniach książkowych  

i prasie branżowej. Zapoznano się z około 40 regulacjami prawnymi obowiązującymi na terenie 

Polski od XIX w. do czasów współczesnych. Sięgnięto również do kilkunastu wyroków sądowych 

dotyczących zabudowy mieszkaniowej, a w szczególności zawierających w swojej sentencji 

określenie typów zabudowy oraz sposobów intensyfikacji zabudowy uzyskiwanej poprzez dzielenie 

budynków na odrębne lokale mieszkalne.  

Wiodącym aktem prawnym, niezbędnym do opracowania części trzeciej, było Rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z roku 

1994 wraz z późniejszymi zmianami (ostatnie zmiany, które obowiązują od 1 stycznia 2018 roku, 

wprowadzono w listopadzie 2017 roku).  
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I.6.3. źródła internetowe 

Przy opracowaniu poszczególnych części rozprawy wykorzystano globalną bazę danych dostępną 

w źródłach internetowych. Dokonano przeglądu materiałów internetowych pod kątem: 

 odnalezienia zapisów dotyczących teorii, historii i regulacji prawnych w kontekście zabudowy 

mieszkaniowe wszystkich typów zabudowy; w tym celu przeanalizowano ponad tysiąc wyników 

wyszukiwań oraz przestudiowano ponad 200 domen internetowych dotyczących tematyki 

zabudowy mieszkaniowej, głównie niskiej i intensywnej (w tym realizacji historycznych),  

z których pozyskane informacje wykorzystano przy opracowywaniu części drugiej, trzeciej, 

czwartej i szóstej pracy doktorskiej;  

 wytypowania oraz zebrania informacji na temat realizacji współczesnych, co pozwoliło na 

opracowanie części czwartej, piątej i szóstej niniejszej rozprawy; w tym celu przejrzano około 

300 stron internetowych zawierających informacje na temat dostępnych na rynku 

nieruchomości mieszkań wznoszonych w zabudowie jednorodzinnej oraz dokonano przeglądu 

około 50 map internetowych i ponad 10 systemów informacji przestrzennej (GIS) głównych 

miast Polski w poszukiwaniu realizacji, które mogą stanowić przedmiot badań;  

w trakcie badań wskazano 150 inwestycji mogących spełniać kryteria stawiane dla badanego 

typu zabudowy. Finalnie zakwalifikowano i poddano opracowaniu 100 realizacji współczesnych 

spełniających kryteria określone dla badanej niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej. 

 

Zdobyte informacje, a w szczególności dotyczące realizacji współczesnych oraz przykładów 

realizacji historycznych, stanowiły materiał bazowy lub uzupełniający w stosunku do informacji 

pozyskanych z innych źródeł.    

 

I.6.4. badania terenowe i wyjazdy poznawcze 

W okresie od 2016 roku do końca 2017 roku podczas codziennego funkcjonowania w przestrzeni 

publicznej zaobserwowano liczne (około 50) przykłady ogłoszeń, przyjmujących różne formy,  

a reklamujących, dostępne na rynku nieruchomości, mieszkania w zabudowie jednorodzinnej.   

 

W okresie 2016 – 2017 odbyto 11 wyjazdów poznawczych, które dostarczyły lub poszerzyły  

informacje na temat części badanych realizacji. Badania terenowe przeprowadzono na obszarze  

4 miast, z największą ilością wytypowanych realizacji, mogących spełniać kryteria określone dla 

badanego typu zabudowy: 

 Białegostoku – 6 wyjazdów, zbadano 26 realizacji (finalnie zakwalifikowano 26) 

 Krakowa – 2 wyjazdy, zbadano 10 realizacji (finalnie zakwalifikowano 4) 

 Poznania – 1 wyjazd, zbadano 8 realizacje (finalnie zakwalifikowano 4) 

 Warszawy – 2 wyjazdy, zbadano 20 realizacji (finalnie zakwalifikowano 14) 

 

Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych nie było możliwości zorganizowania wyjazdów  

do pozostałych wytypowanych obiektów badań. 
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I.6.5. kwerendy i wywiady 

Po wstępnych kwerendach w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, Starostwie Powiatowym  

w Białymstoku oraz próbach telefonicznego kontaktu z Urzędem Miejskim w Gdańsku , odstąpiono 

od tego typu zdobywania informacji ze względu na brak możliwości pozyskania danych 

spowodowany ochroną danych osobowych oraz treścią zapisów Prawa Administracyjnego 

odnośnie stron w postępowaniu.  

 

Po 8 próbach kontaktu zrezygnowano również z wywiadów z deweloperami oraz projektantami  

ze względu na ich niechętny i podejrzliwy stosunek do tematu badań, a także z powodu nikłego 

wpływu uzyskanych informacji na prowadzone badania.  

 

Przeprowadzono wywiady z 30 mieszkańcami badanego typu zabudowy, które dostarczyły 

informacji na temat powodów zakupu mieszkania w badanej inwestycji oraz funkcjonalności, 

komfortu i wygody mieszkania. Zrezygnowano z dalszych wywiadów z powodu zbieżnych 

odpowiedzi we wcześniejszych badaniach, potwierdzających założenia autora rozprawy. 

 

I. 7. STAN BADAŃ 

 

W wyniku przeprowadzonego przeglądu literatury tematu nie stwierdzono aktualnie prowadzonych 

na terenie Polski badań na temat niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, a w szczególności 

typu zabudowy, mieszczącego się funkcjonalnie pomiędzy mieszkalnictwem jednorodzinnym  

i wielorodzinnym a bazującego na zabudowie jednorodzinnej. W literaturze tematu występują 

pozycje częściowo lub całościowo poruszające problematykę niskiej intensywnej zabudowy 

mieszkaniowej. Podejmowana jest ona w aspekcie zintensyfikowania zabudowy mieszkaniowej  

z jednoczesnym odejściem od prefabrykowanej, wysokiej i odhumanizowanej zabudowy 

wielorodzinnej w kierunku bardziej indywidualnych, bliższych skali człowieka rozwiązań. Prace 

studialne na ten temat pojawiły się w latach 80 – tych XX w. za sprawą autorów zajmujących się 

tematyką mieszkaniową: H. Adamczewskiej – Wejchert, Donimirskiej K., Korzeniewskiego W., 

Peters’a P. i Rosnnera R. oraz Serugi W. W swoich publikacjach autorzy przedstawiali przykłady 

europejskich i światowych realizacji niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, projekty 

koncepcyjne i konkursowe o takiej formie mieszkalnictwa, nieliczne realizacje polskie z lat 70 – tych 

i 80 – tych oraz opisy i wytyczne do projektowania opisywanej zabudowy, bazujące głównie  

na inwestycjach zagranicznych. Temat ponownie został podniesiony w połowie lat 90 – tych XX w. 

przez Chmielewskiego J., który określał wskazówki dotyczące szeregu działań projektowych od 

planowania przestrzennego aż do detalu architektonicznego.  

 

Wspomniani autorzy prac postulowali8 o wprowadzenie rozwiązań w mieszkalnictwie, które 

pozwoliłyby na stworzenie niskiej i intensywnej zabudowy mieszkaniowej na obszarze Polski, 

bazującej na istniejących typach zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej i wielorodzinnej. 

                                                           
8 Postulowane rozwiązania były odpowiedzią na system budowania mieszkań w latach 70 – tych i 80 – tych, który opierał 

się na dużych spółdzielniach mieszkaniowych oraz braku prywatnych deweloperów. W latach 90 – tych,  
po zmianach ustrojowych, Chmielewski J., wskazał na niską intensywną zabudowę mieszkaniową jako tanią  
i powszechną alternatywną formę zabudowy mieszkalnej przeznaczonej dla klasy średniej, a realizowaną przez małe 
spółdzielnie mieszkaniowe  
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I. 8. METODA PROWADZENIA PRACY  

 

Przyjęto metodę prowadzenia pracy doktorskiej charakteryzującą się występowaniem kolejnych 

etapów ułożonych w logicznej kolejności przyczynowo – skutkowej.  

 

1) Określono tezę i cele dysertacji.  

 

2) Zebrano literaturę tematu związaną z zabudową mieszkaniową oraz przeprowadzono badania 

wstępne bazując na pierwszych realizacjach współczesnych 

 

3) Na podstawie zebranych informacji z literatury, obserwacji realizacji współczesnych zespołów 

zabudowy jednorodzinnej oraz w oparciu doświadczenie zawodowe autora ustalono zakres 

badań wraz wyznaczeniem delimitacji obszarowej i czasowej, stanu badań oraz kryteriów 

dotyczących realizacji historycznych 

 

4) Wprowadzone ustalenia, dotyczące przedmiotu badań, ograniczeń i kryteriów, spowodowały 

zogniskowanie badań nad literaturą do tematów, które dotyczyły cech charakterystycznych 

zabudowy mieszkaniowej oraz niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Badania 

poszerzono o akty prawne związane z zabudową mieszkaniową. Dokonano przeglądu treści 

wytypowanych pozycji literatury oraz regulacji prawnych pod kątem: 

 wyłonienia cech charakterystycznych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

i wielorodzinnej 

 teorii i historii dotyczącej niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, mieszczącej się 

funkcjonalnie pomiędzy budownictwem jednorodzinnym i wielorodzinnym, wraz z przykładami 

europejskich i światowych realizacji do końca XX w.  

 analizy przepisów prawnych w kontekście zapisów umożliwiających powstanie niskiej 

intensywnej zabudowy mieszkaniowej  

 

5) W pierwszej kolejności przeprowadzono badania historyczne związane z zabudową socjalną, 

patronacką, folwarczną, drobnym budownictwem mieszkaniowym i zintensyfikowaną 

zabudową mieszkaniową wznoszoną w myśl zasady gęsto - nisko z powodu występowania,  

w tych rodzajach zabudowy większej ilości mieszkań w obiekcie mieszkalnym przy 

jednoczesnym zastosowaniu rozwiązań związanych z budynkiem jednorodzinnym (niezależne 

wejścia, przynależne ogrody, zabudowa zbliżona do zespołów budynków bliźniaczych lub 

szeregowych). Przyjęte kryteria oraz studia nad historycznymi przykładami niskiej intensywnej 

zabudowy mieszkaniowej pozwoliły na wyodrębnienie trzech najczęściej stosowanych 

rodzajów budynków.  

 

6) Zbadane i wyodrębnione na podstawie obiektów historycznych schematy budynków oraz 

analizy wstępne obserwowanych inwestycji pozwoliły na sprecyzowanie kryteriów jakim 

powinny odpowiadać realizacje współczesne. Umożliwiły one również określenie układu 

wyjściowego współczesnego modelu badanego typu niskiej intensywnej zabudowy 

mieszkaniowej oraz innych elementów głównych i dodatkowych. Na bazie wytycznych 
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modelu, w wyniku oceny materiałów źródłowych, przede wszystkim pochodzących z zasobów 

internetowych oraz badań terenowych, wyodrębniono oraz zebrano informacje dotyczące 100 

realizacji spełniających zadane kryteria. Przy ich wyszukiwaniu informacji pomocne były 

sformułowania używane w ogłoszeniach reklamujących dostępne na rynku nieruchomości 

inwestycje, na przykład: mieszkania bezczynszowe, mieszkania z ogrodem, mieszkanie  

w szeregówce. Następnie uporządkowano dane i skatalogowano zbadane inwestycje. 

Przeprowadzone następnie w postaci zestawień badania porównawcze zgromadzonego 

materiału pozwoliły na wyodrębnienie 36 rodzajów modelu oraz wskazanie popularności 

przyjmowanych rozwiązań.  

 

7) Jednocześnie dokonano zestawień cech charakterystycznych dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i wielorodzinnej w kontekście planowania przestrzennego, urbanistyki, 

zagospodarowania terenu i architektury. Wykaz opracowano bazując na literaturze, 

regulacjach prawnych oraz doświadczeniu zawodowym autora. Finalnie wypunktowano 

właściwości, w których występują różnice między typem zabudowy jednorodzinnej i zabudowy 

wielorodzinnej.  

 

8) Wskazane cechy, poprzedzone analizą prac studialnych dotyczących niskiej intensywnej 

zabudowy mieszkaniowej oraz badaniami realizacji współczesnych, pozwoliły na opisanie 

nowego typu niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Wykazano również, które z tych 

cech pochodzą z zabudowy jednorodzinnej i / lub zabudowy wielorodzinnej.  

 

9) Na postawie zebranych informacji dotyczących nowego typu niskiej intensywnej zabudowy 

mieszkaniowej i zawartego w nim modelu budynki oraz teorii i regulacji prawnych 

przedstawiono w  podsumowaniu przyczyny i sposób powstawania nowego typu niskiej 

intensywnej zabudowy mieszkaniowe, jego wpływ na budownictwo związane  

z mieszkalnictwem oraz nietypowe realizacje. Przeprowadzono również próbę wprowadzenia 

słownictwa związanego z opisywanym typem zabudowy mieszkaniowej. W tym celu zebrano 

powszechnie stosowane w literaturze oraz na rynku nieruchomości  określenia dotyczące 

niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Dokonano ich oceny, usystematyzowano oraz 

wskazano najbardziej trafne,  zdaniem autora rozprawy, sformułowania. 

 

10) We wnioskach końcowych potwierdzono tezę rozprawy oraz wskazano zakres regulacji 

niezbędnych do unormowania oraz wyodrębnienia nowego typu niskiej intensywnej zabudowy 

mieszkaniowej. 

 

I. 9. ZAKRES I METODA BUDOWY ROZPRAWY 

 

I.9.1. założenia wstępne 

 Rozprawa została podzielona na dziewięć części numerowanych cyframi rzymskimi. 

Poszczególne części składają się z rozdziałów i podrozdziałów, które numerowane są cyframi 

arabskimi, poprzedzonymi numerem części. 

 W treści pracy zamieszczono cytaty. Oznaczono je cudzysłowem.  

 W tekście zastosowano przypisy dolne o numeracji ciągłej. 
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 W rozprawie zamieszczono zdjęcia, grafiki, tabele i wykresy opisane oraz numerowane zgodnie 

ze spisem ilustracji i tabel. W numeracji wynika, w której części rozprawy znajduje się ilustracja 

lub tabela. W spisie opisano źródła ilustracji oraz tabel. 

 W pracy zastosowano akapity w formie odstępów  

 

Metodę budowy rozprawy oraz przepływ wniosków i wzajemny wpływ poszczególnych części 

dysertacji na siebie przedstawiono za pomocą grafiki.  

 

 
 

I.9.2. część I - wprowadzenie 

Część I stanowi wstęp do niniejszej dysertacji. Przedstawiono  w niej tezę i cel rozprawy, określono 

zakres badań wraz z delimitacjami i stanem badań, wskazano na materiały źródłowe, zawarto opis 

metody prowadzenia pracy i zakres oraz metodę budowy rozprawy, wyjaśniono podstawowe 

pojęcia.  

 

Całość podzielono na dziesięć rozdziałów. Trzy z nich posiadają podrozdziały.  

 

I.9.3. część II – geneza modelu niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej 

Część II nawiązuje do historycznej niskiej zabudowy mieszkaniowej. Zawarto w niej przykłady 

historycznych, spełniających określone kryteria, realizacji niskiej intensywnej zabudowy 

mieszkaniowej przedstawionych w formie opisu, wzbogaconego ilustracjami. Określono również, 

najczęściej stosowane przy ich wznoszeniu, rodzaje budynków, których schematy opracowano  
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w formie grafiki. Wskazane sposoby tworzenia budynków stanowiły materiał wyjściowy  

do opracowania części V. 

 

Treść części drugiej została podzielona na sześć rozdziałów, z czego trzy dotyczą obiektów 

historycznych w poszczególnych rodzajach budynków.  

 

I.9.4. część III – cechy charakterystyczne istniejących typów zabudowy 

Część III zawiera definicję typów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz  

wyszczególnienie cech charakterystycznych dla tych typów zabudowy wraz z określeniem 

głównych różnic między nimi. Zestawienie właściwości przedstawiono w postaci tabel 

opracowanych w kontekście planowania przestrzennego, urbanistyki, zagospodarowania terenu  

i architektury, które zostały pogrupowane w dwóch rozdziałach stworzonych na podstawie teorii  

i regulacji prawnych. Oprócz wykazów zastosowano, poszerzające temat, opisy wzbogacone 

ilustracjami. Rozdział ostatni zawiera spis punktów różniących wskazane typy zabudowy 

mieszkaniowej, będący podstawą opracowania części IV. 

 

Całość podzielono na cztery rozdziały.  

 

I.9.5. część IV – nowy typ niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej 

Część IV stanowi próbę opisania nowego typu niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej. 

Opracowana jest na podstawie wyłonionych cech charakterystycznych i różnic wykazanych  

w części III, zbadanych i spełniających kryteria realizacji współczesnych a także w oparciu o teorię 

dotyczącą niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej zawartą w pracach studialnych. Podobnie 

jak w części poprzedniej  zawiera zestawienia cech w postaci tabel wraz opisami i obrazującymi je 

ilustracjami. 

 

Część IV została podzielona na cztery rozdziały. 

 

I.9.6. część V – model zabudowy 

Część V zawiera próbę opracowania modelu nowego typu, opisanej w części IV, niskiej 

intensywnej zabudowy mieszkaniowej, katalog wyodrębnionych 36 rodzajów modelu, bazujący na 

zbadanych 100 realizacjach współczesnych spełniających zadane kryteria oraz zestawienie  

i analizę popularności przyjmowanych rozwiązań stosownych przy wznoszeniu tego typu inwestycji.  

Opis modelu składa się z opracowanych w formie opisu, grafik, infografik i fotografii trzech 

elementów głównych i dwóch dodatkowych. Katalog sporządzono na bazie fotografii, wizualizacji, 

rysunków rzutów i projektów zagospodarowania terenu oraz podstawowych informacji na temat: 

adresu inwestycji, inwestorów (deweloperów), krótkiej charakterystyki oraz przyjmowanych 

rozwiązań. Końcowe zestawienia przedstawiono w formie wykresów i opisów.  

 

Całość części V podzielono na trzy rozdziały.  

 

I.9.7. część VI – podsumowanie 

Podsumowanie pracy stanowi próbę odpowiedzi na temat przyczyn tworzenia się na terenie Polski 

niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, sposobu jej powstawania oraz wpływu na 
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budownictwo mieszkaniowe, w tym na projektowanie budynków mieszkalnych. Przedstawiono 

także realizacje nietypowe, których geneza powstania jest identyczna jak badanych inwestycji, lecz 

przyjmowane rozwiązania wykraczają poza standardowe podejście do tego typu zabudowy.  

W dalszej kolejności część VI zawiera próbę nadania nazewnictwa dla badanego typu zabudowy 

mieszkaniowej. 

 

Całość części VI podzielono na pięć rozdziałów.  

 

I.9.8. część VII – wnioski 

W części VII opracowano wnioski potwierdzające postawioną w części I tezę rozprawy. Wskazano 

również zakresy tematyczne związane z nowym typem niskiej intensywnej zabudowy 

mieszkaniowej wymagające regulacji. 

 

I.9.9. część VIII – bibliografia 

Część VIII składa się z wykazów: publikacji książkowych, artykułów, regulacji prawnych oraz źródeł 

internetowych.  

 

I.9.10. część IX – spis ilustracji i tabel 

Część IX zawiera spis ilustracji i tabel będący wykazem użytych fotografii, grafik, rysunków, 

wykresów i tabel wraz ze wskazaniem ich źródła. Znaczna ich część została wykonana przez 

autora rozprawy doktorskiej 

 

I. 10. PODSTAWOWE POJĘCIA  

 

Ze względu na czytelność rozprawy zdefiniowano następujące pojęcia i symbole: 
 

mieszkanie  samodzielny lokal mieszkalny, składający się z pomieszczeń 
mieszkalnych9 oraz pomocniczych10, spełniający wymagania 
dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi11* 

 pokój lub zespół pokoi, przeznaczonych dla stałego przebywania, 
a stanowiących jedną całość organiczną12 

 wydzielony konstrukcyjnie i samodzielny funkcjonalnie zespół izb 
i innych pomieszczeń gospodarstwa domowego. Istotną cechą 
samodzielności jest bezpośredni dostęp z pomieszczeń wspólnej 
komunikacji lub z zewnątrz budynku13 

moduł zestaw dwóch lub czterech mieszkań możliwy do powielania  
w układach przestrzennych, podstawowa cześć układu 
wyjściowego modelu budynku 

układ wyjściowy układ przestrzenny budynku będący podstawą jednego z dwóch 
rodzajów modelu budynku; układ wyjściowy bazuje na module 
dwumieszkaniowym lub czteromieszkaniowym   

                                                           
9 pokoje 
10 pomieszczenia w obrębie mieszkania służące do komunikacji wewnętrznej, higieniczno – sanitarne, kuchnie  

lub aneksy kuchenne oraz pomieszczenia do przechowywania ubrań, przedmiotów i żywności  
11 pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi - stały (powyżej 4godz. na dobę) lub czasowy (2 – 4 godz. na dobę)  
12 Słownictwo Budowlane, Architektura i Budownictwo No. 8  1932, Warszawa, s. 268 
13 Mały słownik urbanistyczny, Instytut Urbanistyki i Architektury, Warszawa 1970 
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model budynku budynek złożony z minimum jednego modułu w układzie 
wyjściowym  

badany typ niskiej 
intensywnej zabudowy 

mieszkaniowej  

zestaw cech charakterystycznych powiązany z badanym rodzajem 
niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej w kontekście 
planistycznym, urbanistycznym oraz struktury funkcjonalno - 
przestrzennej; MNI – przyjęty symbol niskiej intensywna zabudowa 
mieszkaniowa 

Istniejący typ 
jednorodzinnej  

zabudowy 
mieszkaniowej  

zestaw cech charakterystycznych powiązany z jednorodzinną  
zabudową mieszkaniową w kontekście planistycznym, 
urbanistycznym oraz struktury funkcjonalno - przestrzennej;  
MN –istniejący symbol jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej 

Istniejący typ 
wielorodzinnej  

zabudowy 
mieszkaniowej  

zestaw cech charakterystycznych powiązany z wielorodzinną  
zabudową mieszkaniową w kontekście planistycznym, 
urbanistycznym oraz struktury funkcjonalno - przestrzennej;  
MW –istniejący symbol wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej 

 

* definicję oparto na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 

2017 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2017 poz. 2285) 
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II. 1. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 

 

W poszukiwaniu realizacji będących pierwowzorami badanego typu zabudowy mieszkaniowej 

przeanalizowano historyczne przykłady zabudowy mieszkaniowej związanej z występowaniem 

większej ilości rodzin i mieszkańców w jednym budynku. Wprowadzono ograniczenia dotyczące  

wysokości budynku - do 2 kondygnacji przypadających na jeden lokal mieszkalny, minimalnej ilości 

mieszkań w budynku – 3 lokale mieszkalne oraz maksymalnej ilości mieszkań w pojedynczym 

segmencie – 2 lokale mieszkalne. Przykładów poszukiwano w publikacjach dotyczących zabudowy 

mieszkaniowej, w tym socjalnej, patronackiej i zwartej, wzniesionej w okresie od XVI w. do końca  

XX w.  Badania rozszerzono o źródła internetowe. Wzięto pod uwagę tylko realizacje, do których 

udało się odnaleźć materiały potwierdzające spełnienie opisanych założeń. W publikacji 

przedstawiono niektóre, charakterystyczne realizacje, objaśniające poszczególne, odnalezione typy 

budynków.  

 

II. 2. FORMY ZABUDOWY 

 

Występowanie niskiej, intensywnej zabudowy mieszkaniowej możemy powiązać z: 

 zabudową socjalną - związaną  z aksjologią chrześcijańską a w szczególności z chęcią 

zapewnienia schronienia ludziom niezamożnym 

 zabudową patronacką - powiązaną z rewolucją przemysłową, której początek datujemy  

na schyłek XVIII w.14 oraz z powstającą klasą robotniczą – proletariatem, której zwiększony 

napływ i w konsekwencji zapotrzebowanie na lokale mieszkalne zaowocowały powstaniem 

nowych struktur osadniczych – patronackich osiedli robotniczych15, zlokalizowanych przy 

powstających zakładach przemysłowych, fabrykach, manufakturach, kopalniach i hutach 

 zabudową folwarczną – wznoszoną przy majątkach ziemskich, folwarkach, jako miejsce 

zamieszkania czeladzi dworskiej, robotników, wyższej kadry robotniczej i technicznej 

 zabudową mieszkalna prywatną – związaną z drobnym budownictwem mieszkaniowym, 

 zabudową pośrednią – zintensyfikowaną zabudową mieszkaniową wznoszoną w myśl zasady 

„taet –lav” („gęsto – nisko”)16 

 

Przeprowadzone badania pozwoliły na wyodrębnienie charakterystycznych form niskiej, 

intensywnej zabudowy mieszkaniowej oraz na wskazanie popularnych rozwiązań stosowanych 

przy wznoszeniu i projektowaniu tego typu zabudowy. 

Możemy wyodrębnić dwie grupy, składające się z trzech najbardziej popularnych rodzajów 

budynków ( II.2.1.): 

1) budynki w układzie bliźniaczym i szeregowym z lokalami mieszkalnymi w układzie 

spiętrzonym (over-and-under) 

2) czterorodzinne budynki mieszkalne oraz utworzone w wyniku ich powielenia budynki  

z jednostronnymi mieszkaniami w układzie back-to-back17  

                                                           
14 Lamparska M., Osiedla patronackie w cywilizacyjnej przestrzeni Europy. Kulturowe dziedzictwo robotniczej 

codzienności., Acta Geographica Silesiana, 11/2 (26), Sosnowiec, 2017, s.51 
15 Ibidem, s.51 
16  Adamczewska – Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Wyd. Arkady, Warszawa 1985, str. 24 
17  http://snailinthecity.blogspot.nl/2013/04/factory-housing-mulhouse-style.html  z dn.15.07.2017 

http://snailinthecity.blogspot.nl/2013/04/factory-housing-mulhouse-style.html
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1)            2a)             2b) 

II.2.1. Schemat typów budynków: 1) budynki z mieszkaniami spiętrzonymi (over-and-under), 2a) 

budynki czterorodzinne, 2b) budynki z  mieszkaniami back-to-back 

 

W kolejnej części rozprawy zostaną przedstawione charakterystyczne przykłady niskiej intensywnej 

zabudowy mieszkaniowej. Są one przykładową, ale jednocześnie reprezentatywną i wystarczającą 

do określenia typów budynków, częścią realizacji historycznych, które spełniają kryteria określone 

w założeniach wstępnych. 

 

II. 3. BUDYNKI Z MIESZKANIAMI W UKŁADZIE SPIĘTRZONYM (OVER – AND – UNDER) 

 

W tym typie zabudowy w jednym budynku lub segmencie, ułożonym w układzie bliźniaczym lub 

szeregowym występują dwa mieszkania spiętrzone, położone jedno nad drugim. Wejście do lokali 

mieszkalnych może być rozwiązane na dwa sposoby. W pierwszym przypadku każde wejście jest 

niezależne, a do mieszkania ma na drugiej kondygnacji prowadzą schody zewnętrzne lub 

wewnętrzne. W drugim przypadku mieszkania dostępne są ze wspólnego korytarza, w którym 

znajdują się również schody do lokalu mieszkalnego położonego na wyższych kondygnacjach.  

Jednym z pierwszych przykładów niskiej, intensywnej zabudowy mieszkaniowej, w której 

zastosowano ten rodzaj budynku, jest powstałe w 1521 roku, w miejscowości Augsburg18, socjalne 

osiedle mieszkaniowe Fuggerei przeznaczone dla zubożałych, katolickich rodzin mieszczańskich.  

 

  
II.3.1. Fuggerei, Ausburg 

 

Składało się ono z 56 dwukondygnacyjnych budynków połączonych w układy szeregowe. Każdy 

segment stanowiły dwa mieszkania w układzie spiętrzonym, o powierzchni około 60m2, składające 

się z 3 izb19 i kuchni oraz posiadające odrębne wejście ( II.3.1.). 

                                                           
18 Zadworny M., Koncepcja taniego mieszkania społecznego dla rodzin najuboższych wobec ich potrzeb współcześnie  

w Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013, s.25  
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Do lokali mieszkalnych przynależały również małe ogrody lub poddasza. Osiedle posiadało 

centralną oś, poprowadzoną na kierunku północ – południe, oraz wejście bramowe od strony 

północnej. Otoczone było murem i w jego skład wchodziły również kościół, szkoła, szpital oraz izba 

chorych. Obecnie na tym terenie znajduje się 140 lokali mieszkalnych mieszczących się  

w 67 segmentach. 
 

Podobny układ budynku odnajdziemy również w jednym z pierwszych osiedli robotniczych. W roku 

1853 w Saltaire, nieopodal Bradford w West Yorkshire, w Anglii, wzniesiono zespół mieszkaniowy, 

którego pomysłodawcą był przemysłowiec Titus Salt. Wybudowany przy zakładach tekstylnych, 

kompleks składał się z domów dla robotników i kadry kierowniczej, budynków fabryki tekstylnej, 

budynków publicznych, szkoły, kościoła, szpitala oraz sali zebrań20 ( II.3.2.). W skład obszaru 

mieszkaniowego wchodziło 850 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w dwukondygnacyjnych 

segmentach ułożonych w układzie szeregowym.  
 

  
II.3.2. Plan Saltaire II.3.3. Dom dla pracowników w Saltaire 

 

Mieszkania różniły się między sobą programem funkcjonalnym i komfortem zależnym od klasy 

pracowników ( II.3.3.). Najprostsze i najmniejsze domy znajdowały się na peryferiach osiedla,  

w znacznym oddaleniu od drogi głównej. Bliżej centrum znajdowały się budynki większe, bardziej 

ozdobne, które posiadały także małe ogródki przydomowe21. 
 

  
II.3.4. Dom Prince Albert’s Modelhouse 

 

Na terenie Anglii, w latach 50-tych XIX w., w tworzenie niskobudżetowych, ekonomicznych osiedli 

mieszkalnych dla najuboższych zaangażowali się architekci Henry Roberts oraz Henry Darbishire. 

W 1851 r., jeden z nich, Henry Roberts projektuje, tani w budowie, modelowy dom ( II.3.4.) 

                                                                                                                                                               
19 „izba (Stube, Kammer) – oddzielne pomieszczenie mieszkalne, skromnego wykończenia (pokój)” – Słownictwo 

Budowlane, Architektura i Budownictwo № 8  1932, Warszawa, s. 268 
20 Lamparska M., Osiedla patronackie w cywilizacyjnej przestrzeni Europy. Kulturowe dziedzictwo robotniczej 

codzienności., Acta Geographica Silesiana, 11/2 (26), Sosnowiec, 2017, s.55 
21 https://greatacre.wordpress.com/2011/10/ z dn. z dn.02.03.2016 

https://greatacre.wordpress.com/2011/10/
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tzw. Prince Alberts’s Modelhouse22. Budynek przeznaczony był dla czterech rodzin robotniczych, 

posiadał po dwa lokale mieszkalne na parterze oraz na piętrze i przyjmował formę spiętrzonego 

bliźniaka23. 
 

Intensywna niska, zabudowa mieszkaniowa o układzie mieszkań spiętrzonych była również 

wykorzystywana przy wznoszeniu budynków socjalnych w Danii w jednej z najstarszych osad 

duńskich Brumleby, stworzonej przez Duńskie Stowarzyszenie Medyczne, w latach 1854 – 1872. 

Założenie położone jest w dzielnicy Østerbro, w Kopenhadze24. Projektantami domów byli Michael 

Gottlieb Bindesbøll oraz Vilhelm Klein25. Spiętrzone lokale mieszkalne, o powierzchni około  

25 m2 26, dostępne są z przechodniego korytarza i umiejscowione w dwukondygnacyjnym budynku 

o prostej bryle, przykrytej płaskim, dwuspadowym dachem. Mieszkania posiadają ogródki  

w parterze, a pomiędzy budynkami zlokalizowano wspólne tereny zielone ( II.3.5.)  
 

  
II.3.5. Brumleby,Kopenhaga  

 

Również w Kopenhadze odnajdujemy wzniesione przez Stowarzyszenie Robotników, w dzielnicy 

Østerbro, osiedle przeznaczone dla rodzin zwane „Potato Rows” (Kartoffelrækkerne).  W latach 

1873 – 1889, wg projektu architekta Frederik Christiana Bøttgera27, wzdłuż jedenastu ulic, 

wybudowano rzędy prostych, trzykondygnacyjnych (łącznie z poddaszem) budynków, w stylu 

angielskim ( II.3.6.). W każdym z domów, wzniesionych w układzie szeregowym, zaprojektowano 

maksymalnie trzy spiętrzone mieszkania, w tym jedno na poddaszu, dostępne ze wspólnej klatki 

schodowej ( II.3.7.). Lokale mieszkalne posiadały wspólne wejście oraz ogródki od frontu i z tyłu 

budynku. Łącznie wybudowano 480 mieszkań.   
 

  
II.3.6. Potato Rows, Kopenhaga II.3.7. Potato Rows, Kopenhaga 

                                                           
22 Rozbicka M., Małe mieszkanie z ogrodem z tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego  

w międzywojennej Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, s.171 
23 Pallado J., Zabudowa wielorodzinna. Podstawy projektowania, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016, s. 54 
24 https://en.wikipedia.org/wiki/Brumleby z dn. 13.09.2017 
25 https://web.archive.org/web/20110719124441/http://www.dac.dk/visKanonVaerk.asp?artikelID=2564 z dn. 13.09.2017 
26 https://en.wikipedia.org/wiki/Brumleby  z dn.13.09.2017  
27 https://da.wikipedia.org/wiki/Kartoffelr%C3%A6kkerne z dn.14.09.2017 

https://da.wikipedia.org/wiki/Arkitekt
https://da.wikipedia.org/wiki/Arkitekt
https://en.wikipedia.org/wiki/Brumleby
https://web.archive.org/web/20110719124441/http:/www.dac.dk/visKanonVaerk.asp?artikelID=2564
https://en.wikipedia.org/wiki/Brumleby
https://da.wikipedia.org/wiki/Kartoffelr%C3%A6kkerne
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W latach 70-tych XIX w., z inicjatywy przemysłowca Alfreda Kruppa, na terenie osiedli robotniczych 

Nordhof i Schederhof nieopodal Essen w Niemczech, zostały zrealizowane dwukondygnacyjne, 

drewniane domy, podzielone na segmenty mieszkalne z odrębnymi lokalami mieszkalnymi  

na parterze i piętrze. Do mieszkań położonych na wyższej kondygnacji prowadziły indywidualne, 

drewniane schody28 ( II.3.8.).  

 

  
II.3.8. Schederhof koło Essen – drewniane domy robotnicze 

 

Kolejne przykłady niskiej, intensywnej zabudowy mieszkaniowej możemy odnaleźć w kompleksach 

urbanistycznych łączących jakość życia miejskiego z naturą – miastach ogrodach. Idea miasta – 

ogrodu powstała w Anglii, zaś jej autorem był Ebenezer Howard29. Te pełne zieleni osady, 

zlokalizowane na obszarach wiejsko – miejskich (Town – Country), powstawały w wydzielonych 

przestrzeniach wokół ośrodków przemysłowych i były miejscem zarówno pracy jak i zamieszkania 

robotników. Układ miasta opierał się na kształcie pierścienia, w którym tereny mieszkalne, 

przestrzenie publiczne, usługowe i rekreacyjne znajdowały się bliżej centrum, natomiast zakłady 

przemysłowe, magazyny, dworce, trakty komunikacyjne zlokalizowane były na obrzeżach 

kompleksu miejskiego. Pierwszymi realizacjami koncepcji miasta – ogrodu były m.in.  Letchworth 

Garden City (Hertfordshire, Anglii) oraz Welwyn Garden City (Anglia). Mieszkania w układzie 

spiętrzonym odnajdujemy we francuskim przykładzie miasta – ogródu Chemin Vert, położonego  

w Reims, we Francji. Osada powstawała w latach 1919 – 1922. W tym okresie wybudowano  

617 mieszkań, umieszczonych w 14 różnych typach budynków30. Jeden z nich składał się  

z mieszkań w układzie over-and-under ( II.3.9.).  

 

 
II.3.9. Budynek bliźniaczy z 4 mieszkaniami, Chemin Vert 

                                                           
28 Rozbicka M., Małe mieszkanie z ogrodem z tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego  

w międzywojennej Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, s.180 
29 Lamparska M., Osiedla patronackie w cywilizacyjnej przestrzeni Europy. Kulturowe dziedzictwo robotniczej 

codzienności., Acta Geographica Silesiana, 11/2 (26), Sosnowiec, 2017, s. 57 
30 http://www.cite-jardin-reims.culture.fr/ z dn. 20.07.2017 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hertfordshire
http://www.cite-jardin-reims.culture.fr/
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Dwukondygnacyjny budynek na bazie bliźniaka, posiadał łącznie cztery (po dwa na każdej 

kondygnacji) spiętrzone, trzypokojowe mieszkania z kuchnią i przypisanym ogródkiem. Do lokali 

umieszczonych na drugiej kondygnacji prowadziły schody zewnętrzne. 

 

Innym przykładem zabudowy ze spiętrzonymi mieszkaniami jest osiedle robotnicze w Hoek van 

Holland w Rotterdamie  zaprojektowane w 1924 r. przez modernistycznego architekta Jacobusa 

Johannesa Pietera Oud’a. Wybudowane je w latach 1926 – 192731  ( II.3.10.). 

 

  
II.3.10. Hoek van Holland, elew. frontowa II.3.11. Hoek van Holland, rzut mieszkań 

 

Podłużny dwukondygnacyjny, budynek podzielony na dwie różne części, w których oprócz funkcji 

mieszkalnej mieściły się również lokale usługowe oraz biblioteka. Część mieszkalna składała się  

z trzypokojowych mieszkań na parterze oraz  naprzemiennie dwu i czteropokojowych lokali 

mieszkalnych na drugiej kondygnacji ( II.3.11.). Od strony wejścia oraz z tyłu budynku użytkownicy 

posiadali wydzielone ogródki przydomowe. Całość stworzono zgodnie z koncepcją rozwiązań 

techniczno – opłacalnych z znaczeniu czysto funkcjonalnym32. 

 

Również w Polsce, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, zauważalna była idea budowy 

mniejszych i tańszych mieszkań spiętrzonych wznoszonych w niskiej intensywnej zabudowie 

mieszkaniowej. Tak zaprojektowane małe domy mieszkalne były brane pod uwagę przez 

towarzystwa i spółdzielnie mieszkaniowe. Zazwyczaj realizacje te miały swój koniec na etapie 

planowania. Przykładem takiego niezrealizowanego domu czteromieszkaniowego był budynek 

zaprojektowany przez W. Matuszewskiego w 1925 r. dla warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Domy Spółdzielcze” ( II.3.12.).  

 

 
II.3.12. Projekt domu czteromieszkaniowego, proj. W. Matuszewski (1925)  

 

                                                           
31 http://www.architectuurgids.nl/project/list_projects_of_architect/arc_id/10/prj_id/732 z dn. 10.10.2017 
32 Koch W., Style w architekturze, Świat Książki, Warszawa 1996, s. 386 

http://www.architectuurgids.nl/project/list_projects_of_architect/arc_id/10/prj_id/732
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Dwupiętrowe, częściowo podpiwniczone budynki z czterema dwupokojowymi mieszkaniami  

o powierzchni około 60m2,  miały zostać wzniesione obok domów wolnostojących i bliźniaczych,  

na warszawskim Grochowie (ul. Żółkiewskiego i ul. Lubieszowska)33. Lokale mieszkalne miały być 

dostępne ze wspólnej, murowanej, centralnie umiejscowionej klatki schodowej. 

 

Ze zrealizowaną koncepcją niskiej intensywnej zabudowy mamy natomiast do czynienia  

we Lwowie. W latach 1926 – 1928 wybudowano osiedle „Leśna Strzecha” składające się z 24 

murowanych domów, z których każdy znajdował się na ogrodzonej działce wielkości 1000 m2.  
 

  

II.3.13. Domy w osiedlu „Leśna Strzecha”, Lwów (1926 – 1928) 

 

Wzniesiono dwa typy budynków w stylu dworkowym34, różniące się detalami architektonicznymi 

oraz wielkością lokali mieszkalnych. Spiętrzone mieszkania składały się z czterech lub trzech 

pokoi, kuchni, sanitariatów i komunikacji ( II.3.13.). Dolne mieszkanie posiadało bezpośredni 

dostęp do ogrodu przydomowego. 

 

Idea mieszkań spiętrzonych w zwartej zabudowie mieszkaniowej miała również swoje 

odzwierciedlenie w konkursach architektonicznych przeprowadzonych w latach 20-tych i 30-tych 

XX w. dotyczących drobnego budownictwa mieszkaniowego. W 1926 r. we Lwowie odbył się 

konkurs architektonicznych „Tani dom”, który poszukiwał projektów tanich i higienicznych domów 

mieszkalnych35. Taniość budynków miała być uzyskana poprzez ekonomiczne rozwiązanie rzutu 

poziomego oraz przestrzenne ugrupowanie poszczególnych obiektów.  
 

  
II.3.14. Projekt konkursowy „zabudowania szeregowego mieszkań 2 – pokojowych №16 a.”36, 

arch. B. Lachert, L. Niemojewski, J. Szanajca (S.A.P., Warszawa) – I nagroda 

                                                           
33 Rozbicka M., Małe mieszkanie z ogrodem z tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego  

w międzywojennej Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, s.232 
34 Ibidem, s.265, 266 
35 Mściwujewski A., Z wystawy architektonicznej we Lwowie, Architektura i Budownictwo № 10 – 11  1925 - 1926, 

Warszawa, s. 7  
36 Ibidem, s. 13 
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Wśród nagrodzonych prac możemy odnaleźć projekty domów szeregowych, o płaskich dachach  

i modernistycznej bryle, z segmentami składającymi się z dwóch jednopoziomowych mieszkań  

( II.3.14.), a także projekty bliźniaków nawiązujących do tradycyjnych form związanych z terenami 

Lwowa, z czterema mieszkaniami spiętrzonymi.   

 

Z kolei w latach 1932, 1933, 1934 Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził kilka edycji 

konkursu na koncepcje dla drobnego budownictwa mieszkaniowego, co było zgodne z polityką 

budowlaną ówczesnych władz Polski37. Efektem finalnym jest między innymi katalog wydany przez 

BGK w 1934 roku, będący zbiorem projektów wyłonionych w wyniku konkursu na typowy mały dom 

mieszkalny38. W opracowaniu znajdują się m.in. projekty członów szeregowych lub bliźniaczych 

zawierających dwa spiętrzone jednopoziomowe mieszkania z kuchnią ( II.3.15.). W  opracowaniu 

dodatkowo przedstawiono schematy sytuacyjne, sposoby ustawienia członów szeregowych  

w „pojedynkę” lub „parę” oraz rozwiązania otworów okiennych w członie krańcowym i środkowym. 

 

  
II.3.15. Człon szeregowy, typ 407, proj. J. Kieszkowski  

  

Mieszkania spiętrzone odnajdziemy również w modernistycznych, eksperymentalnych osiedlach 

Werkbundu. Były one odpowiedzią na potrzebę zaspokojenia znacznych potrzeb mieszkaniowych 

powojennej Europy, przy jednoczesnym zapewnieniu mieszkańcom odpowiedniego komfortu. 

Jednym z przykładów, wzniesionych na fali tej filozofii budownictwa mieszkalnego, jest kolonia 

domów jednorodzinnych „Baba” wzniesiona w Pradze w roku 1932 przez Związek Twórczości 

Czechosłowackiej39.  Na terenie o nachyleniu 20% wzniesiono 30 budynków, w tym 20 domów 

zaprojektowanych przez architektów z Czech, Słowacji i Holandii. Ich wielkość była zróżnicowana – 

od małych domów po duże wille, w skład których wchodziły dwa mieszkania. To w nich właśnie 

mamy do czynienia z lokalami mieszkalnymi usytuowanymi w układzie over-and-under.  

 

Takim przypadkiem jest dom Emanuela Lisego i Marii Lisej, którego projektantem byli architekci 

Anotonin Heythum i Evzen Linhart ( II.3.16.). Willa ma dwa piętra, na których znajdują się 

mieszkania dla dwóch rodzin. Lokale posiadają identyczny program użytkowy, zaś sam budynek, 

wybudowany w konstrukcji żelbetowej, posiada częściowe podpiwniczenie oraz taras dachowy. 
 

                                                           
37 Brukalski S., Uwagi o organizacji pracy projektodawczej dla drobnego budownictwa mieszkaniowego, Architektura  

i Budownictwo No. 2  1934, Warszawa, s. 54 
38 Katalog typowych domów dla drobnego budownictwa mieszkaniowego, Bank Gospodarstwa Krajowego 1934; reprint, 

Wydawnictwo „Górnoleśne”, Lublin 2007 
39 Šenberger T., Šlapeta V., Urlich P., Osiedle Baba. Plany i modele, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2002, 

s.65 
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II.3.16. Emanuela Lisego i Marii Lisej, Baba, Praga (1932) – widok, rzuty 

 

Od latach 60 – tych XX w., w zachodniej Europie, w odniesieniu do budownictwa intensywnego 

stało się popularne pojęcie „gęsto – nisko”40 (taet-lav), charakteryzujące zabudowę, która posiadała 

przestrzenie półintymne i półspołeczne. Powstała ona jako przeciwieństwo rozległych osiedli 

wielorodzinnych, w których budynki charakteryzowały się duża wysokością, rozrzedzeniem41 oraz 

monokulturą. W konsekwencji „wprowadzona została zabudowa tzw. półkolektywna (semi-

colective) jako forma pośrednia między zabudową wysoką a jednorodzinną”42. Cechowała się niską 

wysokością oraz znacznym zagęszczeniem przestrzeni i zwiększoną ilością lokali mieszkalnych, 

które posiadały własne małe ogródki o charakterze prywatnym lub półprywatnym. Jednocześnie 

pojawiały się wspólne dziedzińce i tereny zielone. Komunikacja samochodowa zazwyczaj była 

lokalizowana na zewnątrz kompleksów mieszkaniowych a miejsca parkingowe umiejscowione na 

obrzeżach kompleksów lub w garażach podziemnych. W realizacjach zabudowy typu gęsto – 

nisko, w przypadku większej ilości mieszkań jednym segmencie, stosowane były mieszkania  

w układzie spiętrzonym.  

 

Przykładem takiej zabudowy jest osiedle „Union Grove” położone w Leeds w Wielkiej Brytanii  

zaprojektowane przez architekta David’a Millard’a ( II.3.17.). Kompleks powstał w roku 1974, 

zajmował powierzchnię 0,4ha i liczył 28 mieszkań.  
 

   
II.3.17. Osiedle „Union Groves”, Leeds, Wielka Brytania 

 

W maksymalnie trzykondygnacyjnych budynkach o rozpiętości konstrukcyjnej 3,6m 

zaprojektowano m.in. segmenty dwoma z lokalami mieszkalnymi. Mieszkanie na dole posiadało 

podwórze osłonięte murem, za położone na drugiej kondygnacji taras 3 x 3,6m. Przed wejściem do 

                                                           
40 Adamczewska – Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Wyd. Arkady, Warszawa 1985, str. 24 
41 Peters P., Rosner R., Małe zespoły mieszkaniowe. Domki jednorodzinne, małe osiedla, Wyd. Arkady, Warszawa 1983, 

s.5 
42 Seruga W., Warunki i kryteria kształtowania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, Wyd. Politechniki 

Krakowskiej, Kraków 1984, s.10 
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każdego z nich znajdowało się indywidualne podwórko. Przez środek osiedla biegł ciąg pieszy, zaś 

komunikacja kołowa i miejsca parkingowe zlokalizowane zostały poza granicą kompleksu 43. 

 

Podobna realizację odnajdziemy również poza terenem Europy m.in. w Stanach Zjednoczonych.  

W roku 197544 w Filadelfii, w dzielnicy Society Hill, na obszarze 1 ha, powstaje, zaprojektowane 

przez Louis’a Sauer’a, osiedle „Penn’s Landing Square” z 85 mieszkaniami ułożonymi w układzie 

spiętrzonym. Ceglane, proste w wyrazie budynki tworzyły układ zamknięty i zwarty. Przy ich 

projektowaniu zastosowano stopniowanie skali zabudowy przechodząc od mniejszej  

do pośredniej skali osiedla. Kompleks posiadał otwarte powierzchnie wspólne w postaci dróżek 

osiedlowych i skwerów (na jednym z nich urządzono basen). Przy każdym lokalu znajdował się 

ogród obudowany murem na wysokości kondygnacji przyziemnej ( II.3.18.). Miejsca parkingowe 

zlokalizowano pod płytą żelbetową, w garażu podziemnym45. 

 

  
II.3.18. Osiedle „Penn’s Landing Square”, Filadelfia, USA 

 

W drugiej połowie XX w. również odnajdujemy niską intensywną zabudowę mieszkaniową 

charakteryzującą się spiętrzonymi lokalami mieszkalnymi. Jednymi z ciekawszych realizacji są 

budynki socjalne projektowana przez chilijskiego architekta Alejandro Aravena z pracowni 

Elemental, który jest prekursorem tzw. „half a good house”. Wznoszone w ten sposób domy są 

zbudowane w „połowie”. Lokal posiada minimalny program funkcjonalny: pokój dzienny, aneks 

kuchenny oraz łazienkę. Dodatkowo przy mieszkaniu w strukturze budynku pozostawiona jest 

wolna, posiadająca konstrukcję  przestrzeń, do samodzielnego zagospodarowania, zabudowania 

przez użytkownika. W ten sposób zwiększa się powierzchnia mieszkalna.  

 

  
II.3.19. Dom w osiedlu Quinta Monroy. 

                                                           
43 Peters P., Rosner R., Małe zespoły mieszkaniowe. Domki jednorodzinne, małe osiedla, Wyd. Arkady, Warszawa 1983, 

s.34 
44 http://www.highrises.com/philadelphia/penns-landing-square-condos/ z dn. 16.03.2017 
45 Peters P., Rosner R., Małe zespoły mieszkaniowe. Domki jednorodzinne, małe osiedla, Wyd. Arkady, Warszawa 1983, 

s.86 

http://www.highrises.com/philadelphia/penns-landing-square-condos/
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Jedną z takich realizacji jest osiedle Quinta Monroy przeznaczone dla 100 rodzin wybudowane  

w 2004 roku w chilijskim mieście Iquique. Kubatury budynków pozwoliły na wyodrębnienie dwóch 

poziomów „niepełnych” mieszkań – jednopoziomowego na parterze oraz dwupoziomowego  

na wyższej kondygnacji. Do mieszkania położonego na piętrze prowadzą zewnętrzne, 

indywidualne schody ( II.3.19.).  

 

  
II.3.20. Dom i osiedle Quinta Monroy. 

 

Intensywność wykorzystania terenu i zmniejszone koszty zabudowy pozwoliły na lokalizację 

osiedla w centrum miasta. Między budynkami stworzono wydzielone przestrzenie zbiorowe 

dostosowane i przeznaczone dla około 20 rodzin46. W nich znajdują się m.in. miejsca parkingowe  

( II.3.20.). 

Aravena jest również autorem, udoskonalonej wersji projektu Quinta Monroy, osiedla Monterrey 

Housing wzniesionego w Monterrey w Meksyku w roku 2009 r. Budynki składają się  

z „niepełnych” mieszkań o powierzchni 40m2, położonych na dwóch poziomach, które mogą być 

rozbudowane do powierzchni 59 i 76,5 m2. 

 

II. 4. A. BUDYNKI CZTERORODZINNE 

 

Budynek czteromieszkalny charakteryzuje się planem „krzyżowo – dośrodkowym”47. Cztery  

samodzielne mieszkania położone są narożnikowo, posiadają niezależne wejścia i ogródki 

przydomowe. Zazwyczaj obiekty budowane były jako parterowe z poddaszem użytkowym lub 

strychem, ale spotykamy również przykłady domów czterorodzinnych wysokości dwóch pełnych 

kondygnacji ( II.4.1.). 
 

  
II.4.1. Projekt budynku czterorodzinnego, proj. E. Muller’a (1864) 

                                                           
46 https://www.archdaily.com/10775/quinta-monroyelemental?ad_medium=widget&ad_name=navigation-prev  

z dn. 10.10.2017 
47 Rozbicka M., Małe mieszkanie z ogrodem z tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego  

w międzywojennej Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, s.175 

https://www.archdaily.com/tag/iquique
https://www.archdaily.com/10775/quinta-monroyelemental?ad_medium=widget&ad_name=navigation-prev
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Budynki czterorodzinne były szeroko stosowane w zabudowie patronackiej we Francji i Niemczech 

aż do roku 1905. Przykładem, w którym zastosowano budynki tego typu jest, położone we Francji, 

robotnicze miasto Mulhouse (Mulhousienne Société des Cités Ouvrieres (SOMCO)). Zostało ono 

wzniesione według projektu architekta Émile Muller’a na północno / północno – zachodnich 

obrzeżach miasta. Osada powstała 10 czerwca 1853r., zaś cały kompleks wznoszony był etapowo 

do 1897 roku48.  

 

  
II.4.2. Plan osiedla Mulhouse II.4.3. Budynek czterorodzinny, Mulhouse;  

 

Miasto wybudowano na siatce prostopadłych do siebie ulic i przejść. Działki mają kształt kwadratów 

lub prostokątów w zależności od rodzaju wznoszonych budynków ( II.4.2.). Na terenie osiedla 

możemy wyróżnić trzy typy budynków mieszkalnych. Jednym z nich jest, stanowiący najliczniejszą 

grupę, budynek mieszkalny czterorodzinny, w którym każde z trzypokojowych mieszkań położone 

jest narożnikowo, posiada poddasze użytkowe oraz odrębne wejście i okalający je ogródek  

( II.4.3.).  

 

Podobne rozwiązanie przyjęto w domach wzniesionych w osiedlu Agnetapark49, w którym 

dwukondygnacyjne mieszkania wydzielone w pionie, posiadają odrębne wejścia, dwie izby 

zlokalizowane na każdej z kondygnacji oraz alkowy schowane we wnęce przy schodach.  

 

Innym przykładem jest dom, który znajdował się w opisanym już mieście – ogrodzie Chemin Vert, 

w Reims, we Francji. Czterorodzinny budynek posiada, położone obok siebie, trzypokojowe, 

dwukondygnacyjne mieszkania z kuchnią ( II.4.4.). Całość zadaszona jest dachem dwuspadowym 

o charakterystycznym układzie połaci. 

 

 
II.4.4. Budynek bliźniaczy z 4 mieszkaniami, Chemin Vert 

 

                                                           
48 http://www.crdp-strasbourg.fr/data/patrimoine-industriel/mulhouse-19/cite_ouvriere.php?parent=25 z dn.15.07.2017 
49 Koch W., Style w architekturze, Świat Książki, Warszawa 1996, s. 379 

http://www.crdp-strasbourg.fr/data/patrimoine-industriel/mulhouse-19/cite_ouvriere.php?parent=25
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W Niemczech ten typ budynku był szeroko stosowany na przykład w Zagłębiu Ruhry, w osiedlach 

robotniczych przy zakładach stalowych Kruppa w Essen, jako dom dla majstrów (Meisterhäuser). 

Przedstawicielem opisywanego nurtu budownictwa taniego, solidnego i zdrowego był architekt  

i wykładowca J. Schmölcke50, który w 1885 roku wydał  pracę zawierającą zbiór rysunków, detali  

i projektów różnego typu ceglanych domów oraz  budynków gospodarczych wśród których możemy 

odnaleźć projekt domu czterorodzinnego na planie krzyżowo-dośrodkowym ( II.4.5.), inspirowany 

realizacjami francuskimi. 

 

  
II.4.5. Projekt domu czteromieszkaniowego dla robotników, proj. J. Schmölcke (1885) 

 

Ideę domu czterorodzinnego na planie krzyżowo – dośrodkowym przeznaczonym dla robotników  

przemysłowych próbowano również adaptować, na przełomie XIX i XX w. w Polsce. Przykładem są 

projekty niezrealizowanych kolonii robotniczych Edwarda Goldberga oraz Józefa Handzelewicza. 

Około roku 1896 E. Goldberg na zlecenie czasopisma „Zdrowie” sporządził projekt całościowej 

„ogrodowej” kolonii robotniczej wraz z przewidzianymi do realizacji parterowymi, murowanymi 

budynkami mieszkalnymi, wśród których odnajdujemy przykład domu czterorodzinnego51 ( II.4.6.).  

 

  
II.4.6. Projekt domu czterorodzinnego, proj. E. Goldberg (1896) 

 

Natomiast Józef Handzelewicz, w roku 1909 sporządził plany Kolonii Robotniczej. Ten 

wszechstronnie opracowany projekt, przeznaczony dla 810 rodzin (około 4050 mieszkańców)  

o różnym statusie społecznym i zawodowym, odwoływał się do tradycyjnych, rodzimych wątków 

architektoniczno – urbanistycznych. W opracowaniu odnajdujemy dwa typy czterorodzinnych, 

częściowo podpiwniczonych, murowanych i tynkowanych domów / dworków, przykrytych 

ceramicznymi dachami naczółkowymi, łamanymi polskimi oraz czterospadowymi (II.4.7.).  

                                                           
50 Rozbicka M., Małe mieszkanie z ogrodem z tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego  

w międzywojennej Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, s.178 
51 Ibidem, s.187 
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Do każdego mieszkania miały przynależeć szczegółowo zaprojektowane grody przydomowe, małe 

sady owocowe oraz zabudowania gospodarcze52.  

 

  
II.4.7. Jeden z typów domu czterorodzinnego, proj. J. Handzelewicz (1909) 

 

Koncepcje domów czterorodzinnych dominowały również na wystawie projektów osiedli domów 

robotniczych pod patronatem arcyksięcia Karola Hausburga, która odbyła się w Krakowie w roku 

191053.   

 

Na początku XX w., na terenie dzisiejszego Zabrza, z inicjatywy hrabiego Ballestrema wzniesiono 

kolonię robotniczą w miejscowości Rokitnica przeznaczoną dla pracowników kopalni „Castellengo”. 

Osiedle, autorstwa Hansa von Poellnitz’a,  nawiązywało do XIX wiecznej idei miasta - ogrodu 

i powstawało w trzech etapach w latach 1905 - 193554. Głównym stosowanym typem budynku były 

domy czterorodzinne na rzucie krzyżowo – dośrodkowym nawiązujące do dawnych chat 

górnośląskich, wzniesione na ujednoliconym rzucie parteru, a różniące się formą dachów55.  

Do narożnie umiejscowionych sieni przynależnych jednokondygnacyjnym lub dwukondygnacyjnym 

mieszkaniom prowadziły indywidualne wejścia poprzedzone ogródkiem. Przy ścianach 

szczytowych zlokalizowane były chlewiki i zbiorniki na nieczystości. Każdy z lokali mieszkalnych 

składał się z izby, kuchni oraz dodatkowych pokoi na wyższej kondygnacji i / lub strychu.  

 

Również w latach 30 – tych XX w. idea domu czterorodzinnego na planie krzyżowo – dośrodkowym 

była popularna wśród właścicieli zakładów przemysłowych. Widoczne jest to przykładowo  

w wydanym w 1930 r. memoriale kieleckiej Izby Przemysłowo – Handlowej z 1930 r. , który określał 

budynki czteromieszkaniowe z ogródkami, jako najbardziej odpowiednie dla pracowników 

manufaktur poprzez zapewnienie prywatności i komfortu zamieszkiwania56. 

 

Czterorodzinne budynku mieszkalne wchodziły również w skład zabudowy folwarcznej57 jako jeden 

z typów zabudowy mieszkaniowej i były przeznaczone dla włościan, chałupników i robotników 

wiejskich. Lokalizowane były w pewnym oddaleniu od budynków gospodarczych, zazwyczaj przy 

                                                           
52 Rozbicka M., Małe mieszkanie z ogrodem z tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego  

w międzywojennej Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, s.203 
53 Pallado J., Architektura wielorodzinnych domów dostępnych, Wyd. Naukowe Śląsk sp. z o.o., Katowice 2007, s. 16 
54 http://www.malanowicz.eu/mm/pasje/architektura/industria/osiedla/rokitnica.htm z dn. 10.09.2017 
55 Pallado J., Architektura wielorodzinnych domów dostępnych, Wyd. Naukowe Śląsk sp. z o.o., Katowice 2007, s. 16 
56 Krassowski W., Problemy architektury polskiej.  Schematy planów budynków mieszkalnych, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007 
57 Kwiatkowski B., Folwarki Lubelszczyzny. Historia rozwoju i zabudowy, Politechnika Lubelska, Lublin 2012, s. 56 

http://www.malanowicz.eu/mm/pasje/architektura/industria/osiedla/rokitnica.htm
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drodze prowadzącej do folwarku lub w kompleksach z osobnym dojazdem58. Przybierały formę 

budynków na rzucie prostokąta lub kwadratu, w którym umieszczano cztery niezależne mieszkania 

położone wokół centralnie ustawionego, murowanego komina. Innym rozwiązaniem było łącznie 

wejścia do dwóch z czterech lokali wspólną sienią59,60. Czworaki w opisanej i modyfikowanej formie 

projektowane i wznoszone były do początku XX w. 

 

Pierwsze projekty budynków w opisywanej formie pojawiły się już pod koniec XVIII w. i na początku 

XIX w. ( II.4.8.) jako tańsza w budowie i eksploatacji alternatywa dla chałup pojedynczych.  

Ich program funkcjonalny odpowiadał tradycyjnej pańszczyźnianej chałupie i obejmował sień, 

komorę61 i izbę. W przypadku domów czterorodzinnych czasami do mieszkań dobudowywano 

stajenkę lub chlewik62. Identyczne wzorce proponował Aleksander Zabierzowski w wydanym  

w 1856 roku opracowaniu zatytułowanym „Praktyczne Budownictwo Wiejski. Zbiór planow  

na budowle wiejskie w rozmaitych rozmiarach” ( II.4.9.), opracowując między innymi wersję 

murowaną i drewnianą proponowanego czworaka – „Czworaki dla służby dworskiej. Dwa plany 

tych budowli jednostajne co do układu wewnętrznego, z tą różnicą, że jeden murowany pod gąty, 

drugi drewniany pod słomę, rozkład ich wewnętrzny dokładnie plany objaśniają, składa się  

z czterech izb dla czterech familii, przy każdéj oddzielna komora i sień, te ostatnie umieszczone są 

pod przedłużeniem dachu szczytowego budowli”63. 

 

  
II.4.8.Wzorcowy projekt domu 
czteromieszkaniowego wg Czaki (1830) 

II.4.9.Dom (czworak) drewniany dla służby 
folwarcznej, proj. A. Zabierzowski (1856) 

 

Na początku XX w. narodziła się idea swojskiego domu służbowego w otoczeniu  ogrodowym, 

charakteryzującego się lokalną oryginalnością i odrębnością. Do budynków zaczęto wprowadzać 

rodzime wątki architektoniczne i budowlane64 a przy ich wznoszeniu wykorzystywano regionalne 

materiały budowlane65. Prekursorami, którzy wprowadzili do projektów elementy tożsamości 

                                                           
58 

Kwiatkowski B., Folwarki Lubelszczyzny. Historia rozwoju i zabudowy, Politechnika Lubelska, Lublin 2012, s. 82 
59 „sień (Flur) – pomieszczenie, z którego rozchodzą się wejścia do poszczególnych części domu” – Słownictwo 

Budowlane, Architektura i Budownictwo № 8  1932, Warszawa, s. 268 
60 Rozbicka M., Małe mieszkanie z ogrodem z tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego  

w międzywojennej Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, s.115 
61 „komora (Kammer) – pomieszczenie (bez pieca), służące na skład przedmiotów mniej używanych…” – Słownictwo 

Budowlane, Architektura i Budownictwo № 8  1932, Warszawa, s. 268  
62 Rozbicka M., Małe mieszkanie z ogrodem z tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego  

w międzywojennej Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, s.115 
63 Zabierzowski  A., Praktyczne budownictwo wiejskie, Drukarnia przy Rządzie Gubernialnym Radomskim, Radom 1856 

(reprint), s. 17 
64 Rozbicka M., Małe mieszkanie z ogrodem z tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego  

w międzywojennej Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, s.131 
65 Kwiatkowski B., Folwarki Lubelszczyzny. Historia rozwoju i zabudowy, Politechnika Lubelska, Lublin 2012, s. 116 
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związane z polską wsią byli architekt Czesław Domaniewski oraz inżynier Józef Toliszkowski66. 

Pierwszy z nich, który był również wykładowca budownictwa wiejskiego, w opublikowanym w 1912 

roku wzorniku czworaków dla służby folwarcznej wprowadził w projektach dachy z polskimi 

okapami z wystających belek stropowych ( II.4.10.). Odszedł też od zasady wspólnego centralnego 

komina. Teraz każde dwa mieszkania, składające się z izby, komory, sieni oraz, przy większych 

metrażach, z sieni, posiadały zbiorczy komin.  

 

  
II.4.10. Projekt „większego” domu dla czterech rodzin wg Domaniewskiego (1912) 

 

Podobną zasadę co do układu funkcjonalnego oraz wykorzystywania elementów zdobnictwa 

regionalnego stosował przy tworzeniu swoich „zdrowych, ogniotrwałych i tanich”67 czworaków68  

J. Toliszkowski.  

 

W dwudziestoleciu międzywojennym, zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości idea 

budynków dla robotników rolnych była podnoszona przez architekta Józefa Holewińskiego oraz 

profesora bydgoskiej Akademii Rolniczej Konrada Ciechomskiego69. J. Holewiński, który był 

zwolennikiem czworaków jako godnego polecenia, oszczędnego, zdrowego i niezależnego  

od sąsiadów rozwiązania domu dla czterech rodzin, wzorował się na schematach zapożyczonych 

od  A. Zabierzowskiego oraz J. Tuliszkowskiego. Podobnie postępował K. Ciechomski, który  

w odróżnieniu od J. Holewińskiego określił optymalna wielkość ogródka przydomowego. Ten 

powinien mieć powierzchnię 100 – 200 m2 oraz być szczelnie ogrodzony.   

 

Architektem, który w dwudziestoleciu między wojennym projektował budynki w układzie „krzyżowo 

– dośrodkowym” był również Oskar Sosnowski. Jest on autorem zaprojektowanych w roku 1925, 

stylizowanych na angielskie cottages, domów czterorodzinnych ( II.4.11.) wchodzących w skład 

kolonii mieszkaniowej powstałej w Warszawie u zbiegu ulic Kraszyńskiego i Przesnyskiej. Każde  

z trzyizbowych, niezależnych mieszkań posiadało ogródek i małe pomieszczenie gospodarcze70. 

 

                                                           
66 Rozbicka M., Małe mieszkanie z ogrodem z tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego  

w międzywojennej Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, s.132 
67 Ibidem, s.132 
68 „czworak – chata wiejska dla 4 rodzin złożona z 2 dwojaków; nazwa domów dla służby folwarcznej; dwojak – chata 

wiejska dla dwóch rodzin…”  – Słownictwo Budowlane, Architektura i Budownictwo № 8  1932, Warszawa, s. 268; 
„Czworak, dom na cztery rodziny, zwykle dla czeladzi folwarcznej zbudowany” – Gloger Z., Budownictwo drzewne 
 i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, Druk Wł. Łazarskiego, Warszawa 1907 (reprint) s.197   

69 Rozbicka M., Małe mieszkanie z ogrodem z tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego  
w międzywojennej Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, s.148 

70 Ibidem, s.252, 253, 256 
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II.4.11. Dom czterorodzinny w Warszawie, proj. O. Sosnowski (1925) 

 

Przykładem domu czterorodzinnego stosowanego w indywidualnym budownictwie mieszkaniowym 

jest jednostka mieszkalna Suntop Frank’a Floyd’a Wright’a wzniesiona w 1939 roku w Ardmore,  

w Pensylwanii, w Stanach Zjednoczonych. Przy projektowaniu budynku Wright zastosował plan 

„wiatrakowy”, w którym mieszkania przedzielone były ceglanymi ścianami, przecinającymi się pod 

kątem prostym. W niedoświetlonej, środkowej części budynku znajdują się przewody wentylacyjne, 

kanalizacyjne, elektryczne i grzewcze71 (II.4.12.).  

 

  
II.4.12. Domy Suntop w Ardmore, Pensylwania, USA, proj. F. L. Wright (1939) 

 

II. 4. B. BUDYNKI Z MIESZKANIAMI BACK-TO-BACK 

 

Zabudowa z mieszkaniami w układzie back-to-back charakteryzuje się występowaniem, w jednym 

segmencie, dwóch, jednostronnie doświetlonych mieszkań, ułożonych względem siebie w odbiciu 

lustrzanym. Lokale mieszkalne posiadają odrębne lub wspólne wejścia oraz usytuowane przy nich 

ogródki przydomowe Opisany układ jest zintensyfikowaniem budynku czterorodzinnego, poprzez 

powielenie i zestawienie z sobą kilku obiektów. Wznoszone w ten sposób domy były najtańsze  

w budowie i nie wymagały dużej działki ale jednocześnie uważane były za najmniej korzystne dla 

mieszkańców, niezdrowe oraz pozbawione odpowiedniej niezależności od sąsiadów. W zależności 

od ilości mieszkań nazywane były np.: ośmiorakimi lub sześciorakimi.  

 

Tak kształtowana zabudowa pojawiła się między innymi w opisanym wcześniej robotniczym 

mieście Mulhouse (Mulhousienne SOciété des Cités Ouvrieres (SOMCO)) jako jeden z typów 

zabudowy patronackiej. 

 

Rozwiązanie z mieszkaniami dla robotników w układzie back-to-back były również popularne  

w Wielkiej Brytanii w XIX w. i na początku XX w. Uważane były jednak za niezdrowe, bez 

                                                           
71 Giedion S., Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji., PWN, Warszawa 1968, s.43 
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odpowiedniego doświetlenia, wentylacji oraz warunków sanitarnych. W 1875 roku Ustawa  

o ochronie zdrowia publicznego zakazała budowy tego typu domów, a w 1909 roku ustawa  

o mieszkalnictwie i urbanizacji uznała, że takie domy nie nadają się do zamieszkania. Mimo 

obostrzeń, mieszkanie  w formie back-to-back powstawały do lat trzydziestych XX w. na przykład  

w miejscowości Leeds i Bradford72.  Od połowy XX w. tak funkcjonujący domy robotnicze były 

systematycznie wyburzane. Jednym z takich przykładów są budynki robotnicze w Birmingham, 

mieszczące spod adresem 55 – 63 Hurst Street ( II.4.13.). 

 

  
II.4.13. Domy robotnicze back-to-back, Birmingham 

 

Mieszkania typu back-to-back odnajdujemy również we wspomnianej już zabudowie folwarcznej. 

Przykładowo, w wydanym w 1886 r. poradniku pt. „Krótki zarys budownictwa wiejskiego” autorstwa 

Kazimierza Obrębowicza znajduje się plan sytuacyjny tzw. domu szeregowego „podwójnego” 

dwutraktowego charakteryzujący się wejściami zlokalizowanymi w obydwu ścianach frontowych73. 

Wariant ten wskazywany był jako najmniej korzystny ale jednocześnie najtańszy w budowie. 

Podobnie do opisanego budynek mieszkalny dla robotników rolnych znajdował się między innym  

w miejscowości Łopacin. Wzniesiony w drugiej połowie XIX w. dom dla ośmiu rodzin posiadał 

jednostronne, jednoizbowe  mieszkania  dostępne ze wspólnych trzech sieni ( II.4.14.).  

 

  
II.4.14.  Ośmiorak dla rodzin robotników rolnych w Łopacinie 

 

Innym przykładem ośmioraka przeznaczonego dla robotników folwarcznych jest dom wzniesiony 

w 1926 roku w Pałukach. ( II.4.15.). W tym przypadku mieszkania są większe, dwuizbowe zaś sam 

budynek posiada styl dworkowy z dużym, wysokim dachem o „wydatnych okapach”74 wspartych na 

dekoracyjnych belkach oraz zdobieniami przy oknach i drzwiach. 

                                                           
72 https://www.turborotfl.com/pl/news/12348/Robotnicze-bloki-Back-to-Backs-w-Birmingham z dn. 12.09.2017 
73 Rozbicka M., Małe mieszkanie z ogrodem z tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego  

w międzywojennej Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, s.121 
74 Ibidem, s.166 

https://www.turborotfl.com/pl/news/12348/Robotnicze-bloki-Back-to-Backs-w-Birmingham
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II.4.15.  Ośmiorak dla rodzin robotników rolnych Pałukach (1926) 

 

Budynki z mieszkaniami w układzie back-to-back wykorzystywane były również przy zabudowie 

przeznaczonej dla ludzi niezamożnych i bezdomnych. Takim przykładem jest kolonia dla ludzi 

bezdomnych na Annapolu w Warszawie wzniesiona w latach 1926 – 1928 według projektu Witolda 

Matuszewskiego75. Kompleks składał się z parterowych domów szeregowych wzniesionych  

w technologii murowanej ( II.4.16.) – 30 sztuk (18 - 20 mieszkań) i drewnianej – 15 sztuk (12 lokali 

mieszkalnych). Mieszkania w układzie back-to-back pogrupowane były, po cztery, naokoło 

wspólnych kominów. Finalnie powstało 760 lokali mieszkalnych o powierzchni około 19 m2, 

składających się z jednej izby mieszkalnej wraz kuchnią, piwniczki o głębokości 1,20m, „szafki 

spiżarkowej z okienkiem”, stryszku oraz przedsionka76. 

 

  
II.4.16. Domy dla bezdomnych w Warszawie, na Annapolu, proj. W. Matuszewski (1924) 

 

Schronisko przeznaczone było na dłuższy pobyt osób, które straciły mieszkanie z powodu kryzysu 

mieszkaniowego. Podobnych obiektów w 1929 roku Warszawa posiadała około 10, między innymi 

przy ul. Moczydło i w Grochowie. Wszystkie one miały charaktery prowizoryczny i były płatne77.  

 

  
II.4.17. Domy socjalne z mieszkaniami back-to-back, Sochaczew (1936) 

                                                           
75 Rozbicka M., Małe mieszkanie z ogrodem z tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego  

w międzywojennej Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, s.252 
76 Drewniany domek dla bezdomnych na Annapolu, Dom, Osiedle,  Mieszkanie nr 10 lipiec 1931, Warszawa, s. 19 
77 Bezdomni w Warszawie, Dom, Osiedle,  Mieszkanie nr 5 lipiec 1929, Warszawa, s. 24 
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Podobna kompleks powstał w Sochaczewie  ( II.4.17.). W latach 1934 – 1936, przy ul. Długiej 

wybudowano sześć parterowych, niepodpiwniczonych, murowanych domów, każdy z ośmioma 

mieszkaniami w układzie back-to-back, przeznaczonych do wynajęcia przez ludzi ubogich lub 

bezdomnych. Każdy lokal o powierzchni około 30 m2 składał się z pokoju, kuchni oraz łazienki lub 

spiżarni78.  

 

Podobne i jednocześnie nieliczne rozwiązania pojawiały się także w związku z drobnym 

budownictwem mieszkaniowym, jako sposób na zwiększenie intensywności. Za przykład może 

posłużyć tutaj projekt budynku szeregowego z mieszkaniami sąsiadującymi o powierzchni 47 m2 

oraz dużej głębokości (około 7,50 m) i małej szerokości (4,75 m) traktu. W tym przypadku 

dodatkowe doświetlenie kuchni i komunikacji uzyskano przez zastosowanie wewnętrznego atrium  

( II.4.18.)79.   

 

  
II.4.18.Projekt domu z mieszkaniami sąsiadującymi i wewnętrznym atrium, 1930 

 

II. 5. PODSUMOWANIE 

 

Istniało kilka czynników, które leżały u podstaw popularność niskiej intensywnej zabudowy 

mieszkaniowej. Jednym z głównych był czynnik ekonomiczny. Budowano i projektowano 

mieszkania głównie dla pracowników, robotników, ludzi niezamożnych i bezdomnych. Były  

to budynki tanie w wykonaniu, posiadały wspólne ściany oraz kominy i nie wymagały dużych 

działek budowlanych. Przy ich wznoszeniu uzyskiwano dużą intensywność zabudowy i gęstość 

zaludnienie. Innym, równie ważnym powodem, był czynnik zdrowotny. Mimo znacznego 

zagęszczenia mieszkań sąsiadujących ze sobą, starano się zapewnić mieszkańcom odpowiednie 

warunki do życia. Brano pod uwagę odpowiednie doświetlenie i wentylację pomieszczeń 

mieszkalnych oraz dostęp do terenów zielonych w postaci ogródków indywidualnych 

przydomowych lub wspólnych przestrzeni w pobliżu budynków. To właśnie brak możliwości 

spełnienia odpowiednich warunków zamieszkiwania, był powodem rezygnacji z mieszkań  

w układzie back-to-back w pierwszej połowie XX w. Pozostałe rodzaje budynków były i są nadal 

wznoszone w Europie i na świecie.  

 

                                                           
78 Rozbicka M., Małe mieszkanie z ogrodem z tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego  

w międzywojennej Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, s.365 
79 J.J. , O intensywniejszym sposobie budowania małych mieszkań, Dom, Osiedle, Mieszkanie, nr 9  1930 s. 15  
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III.1. ISTNIEJĄCE TYPY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ – TEORIA 
 

„DOM 80 

1. «budynek przeznaczony na mieszkania lub zakłady pracy» 
2. «mieszkanie lub pomieszczenie, w którym się mieszka» 
3. «rodzina, domownicy; też: mieszkanie wraz z jego mieszkańcami» …” 

 

Znaczenie słowa dom jest wieloznaczne. Dom kojarzymy przede wszystkim z budynkiem lub 

mieszkaniem, ale wyraz ten posiada także znaczenie niematerialne odnoszące się do wspólnoty 

wywodzącej się z jednej rodziny, wraz z panującą w niej atmosferą, ciepłem rodzinnym, tęsknotą, 

bezpieczeństwem itp.  

 

 
 

 
III.1.1.  Idea mieszkania / domu81   

 

 

Rozprawa autorska zajmuje się domem rozumianym jako mieszkanie lub budynek przeznaczony 

dla celów mieszkalnych82, które przez swoją strukturę funkcjonalno – przestrzenną zapewniają 

mieszkańcom komfort, wygodę oraz prywatność. 

 

W Polsce rozróżniamy „dwie zasadnicze formy zabudowy mieszkaniowej: zabudowa jednorodzinna 

i oraz zabudowa wielorodzinna. Obie formy budownictwa mieszkaniowego są traktowane 

oddzielnie pod względem programowym przestrzennym, standardu wyposażenia, kosztów, 

stosowanych technologii, sposobów realizacji i inwestowania, a także prawnym”83. 

 

Na podstawie definicji zawartych w słownikach i leksykonach oraz na bazie współczesnej 

terminologii prawnej związanej z zabudowa mieszkaniową jesteśmy w stanie wskazać zapisy 

określające znane formy zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinną oraz wielorodzinną. 

 

  

                                                           
80 Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1978 
81 Rybczyński W. ,  Dom. Krótka historia idei, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2015 
82 Saternus P., Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2013 
83 Seruga W., Warunki i kryteria kształtowania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, Wyd. Politechniki 

Krakowskiej, Kraków 1984, str. 4  

https://sjp.pwn.pl/sjp/dom;2453213.html
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Słowniki, leksykony 
 JEDNORODZINNY [ MN ] WIELORODZINNY [ MW ] 

S
ło

w
ni

k 

P
W

N
84

 

 
JEDNORODZINNY «przeznaczony dla jednej rodziny» 

 

WIELORODZINNY  

1. «przeznaczony dla wielu rodzin» 

2. «złożony z wielu rodzin» 

Le
ks

yk
on

 U
iP

P
85

 

„BUDYNEK JEDNORODZINNY – dom; 1) budynek 

zawierający jedno mieszkanie przeznaczone dla jednej 

rodziny (jednego gospodarstwa domowego) i usytuowany  

w zasadzie na odrębnej posesji; ze względu na formę 

rozróżnia się b.j. atrialne, bliźniacze, dywanowe, parterowe, 

piętrowe, szeregowe, tarasowe, wolnostojące, z poddaszem 

użytkowym…” 

„BUDYNEK WIELORODZINNY – dom  
o więcej niż czterech mieszkaniach…” 

„BUDYNEK MIESZKALNY – 1) budynek przeznaczony do zamieszkiwania; b.m. może być jednorodzinny, … 

, wielorodzinny…; 2) budynek mieszkalny; budynek przeznaczony na mieszkania, mający postać: budynku 

wielorodzinnego, zawierającego dwa lub więcej mieszkań, budynku jednorodzinnego, …” 

M
ał

y 
sł

ow
ni

k 
ur

ba
ni

st
yc

zn
y86

 „BUDYNEK JEDNORODZINNY, dom jednorodzinny, 
budynek mieszkalny zawierający jedno mieszkanie 
przeznaczone dla jednej rodziny i usytuowany na w zasadzie 
na wyodrębnionej działce /p./. Budynek jednorodzinny może 
być wolnostojący lub stanowić segment  w układzie 
bliźniaczym lub szeregowym. Budynki mieszkalne złożone  
z 2 – 4 lokali, stanowiących własność spółdzielni 
budownictwa mieszkaniowego lub odrębną własność osób 
fizycznych … noszą nazwę małych domów mieszkalnych  
/Dz. U. 1962, nr 47 , poz. 228/.” 

„BUDYNEK WIELORODZINNY, dom 
wielomieszkaniowy. W praktyce polskiej 
gospodarki mieszkaniowej dom o więcej  
niż czterech lokalach mieszkalnych…” 

 

Obowiązujące i projektowane akty prawne 

 JEDNORODZINNY [ MN ] WIELORODZINNY [ MW ] 

R
oz

po
rz

ąd
ze

ni
e87

 

 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA – „należy przez to rozumieć 
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich 
budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczym”  
(§3 ust.2) 

 

„Do budynków wielorodzinnych 
zawierających dwa mieszkania stosuje się, 
z zastrzeżeniem §217 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 
2, przepisy rozporządzenia odnoszące się 
do budynków jednorodzinnych„ (§2 ust.6)88 

BUDYNEK MIESZKALNY – „należy przez to rozumieć: … 
a) budynek mieszkalny wielorodzinny, … 
b) budynek mieszkalny jednorodzinny…” (§3 ust.4) 

P
ra

w
o 

bu
do

w
la

ne
89

 

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY – „należy 

przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek  

w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 

wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 

jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego  

o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % 

powierzchni całkowitej budynku;” (Art. 3, ust.2a) 

 

                                                           
84 Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1978 
85 Saternus P., Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2013 
86 Mały słownik urbanistyczny, Instytut Urbanistyki i Architektury, Warszawa 1970 
87 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zamianami. 
88 Zapis przestał obowiązywać z dniem 01.01.2018 r. w związku ze nowelizacją Rozporządzenia z dn. 14.11.2017 r.  
89 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) 

http://sjp.pwn.pl/slownik/2467862/jednorodzinny
http://sjp.pwn.pl/slownik/2536096/wielorodzinny


- 47 - 
 

K
od

ek
s 

ur
ba

ni
st

yc
zn

o 
– 

bu
do

w
la

ny
 

(p
ro

je
kt

) 
90

 

(Art. 60.) 

„Ze względu na pełnione funkcje obiekty budowlane dzieli się na: 

1) mieszkalne – budynki służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: jednorodzinne albo 
wielorodzinne;…” 

(Art. 62.§ 2.) 

„Do budynku stosuje się wymagania dla funkcji mieszkalnej 

jednorodzinnej, jeżeli: 

1) posiada nie więcej niż 2 lokale mieszkalne, 

2) do 30% powierzchni całkowitej budynku użytkowane jest 

jako funkcja usługowa oraz posiada nie więcej niż jeden lokal 

mieszkalny i jeden lokal użytkowy” 

 

III.1.2. Definicje dotyczące zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej 

 

W aktach prawnych definiowany jest przede wszystkim budynek mieszkalny jednorodzinny. 

Budynek wielorodzinny wymieniany jest tylko przy rozwinięciu znaczenia budynku mieszkalnego.  

 

Na podstawie teorii i obowiązujących regulacji prawnych możemy określić cechy charakterystyczne 

różniące typy zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w aspekcie planowania, urbanistyki oraz 

architektury. 

 

III.2. CECHY ISTNIEJĄCYCH TYPÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ – TEORIA 
 
1) Cechy charakterystyczne związane z planowaniem przestrzennym - teoria 

 

Planowanie przestrzenne 

Zagadnienie Jednorodzinna [MN] Wielorodzinna [MW] 

Geneza  terenów dla 

poszczególnych typów 

zabudowy 

 

 peryferie miasta 

 tereny podmiejskie 

 historyczna zabudowa jednorodzinna 

 centrum miasta 

 zabudowa śródmiejska (w tym 

uzupełniająca) 

 tereny nieużytkowe 

 tereny rolnicze położone w granicach 

miast 

 tereny zaanektowane z obszarów 

zabudowy jednorodzinnej 

 peryferia 

 tereny podmiejskie 

Odległość od centrum  osiedla zlokalizowane w większej 

odległości od centrum, dojazd 

samochodem lub środkiem komunikacji 

miejskiej91 

 centrum miasta, dojście piesze 

 osiedla „sypialnie” na peryferiach, dojazd 

środkami komunikacji miejskiej lub 

samochodem 

  

                                                           
90 Projekt z dnia 23 listopada 2017 r. Ustawa z dnia…, Kodeks urbanistyczno - budowlany 
91 „Mieszkaniec domku z ogrodem na otwartej przestrzeni musi łatwość obcowania z naturą okupywać daleką  

i niewygodną drogą do roboty, po zakupy i do szkoły.” Walter Gropius o zabudowaniu niskiem, średniem czy 
wysokiem, Architektura i Budownictwo No. 4 1931, Warszawa, s. 154 
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Punkty 

charakterystyczne w 

przestrzeni, dominanty 

 brak92 

 świątynie 

 obiekty oświaty  

 supermarkety, stacje benzynowe 

 

 place miejskie, parki, skwery 

 obiekty kultury i oświaty 

 akcenty architektoniczne 

 świątynie 

 galerie handlowe, supermarkety, stacje 

benzynowe 

Dostępność usług  konieczność dojazdu  

 sklepiki osiedlowe, supermarkety, 

hipermarkety, stacje benzynowe 

 usługi łatwo dostępne 

 szeroki asortyment 

 usługi w parterach budynków 

wielorodzinnych, galerie handlowe, 

supermarkety, hipermarkety, sklepiki 

osiedlowe, stacje benzynowe 

Intensywność zabudowy  mała intensywność zabudowy  duża intensywność zabudowy  

Dostępność do terenów 

zieleni 

 na własnej działce –ogródek, trawnik, sad 

 tereny sąsiednie – lasy, łąki 

 tereny zieleni osiedlowej – parki 

osiedlowe z terenami rekreacyjnymi, w 

tym placami zabaw 

 tereny zieleni wspólnej wraz z terenami 

rekreacyjnymi, w tym z placami zabaw – 

parki, skwery, zieleń osiedlowa, zieleń 

przyblokowa 

 ogródki przyblokowe 

Dojazd  każdy rodzaj drogi, w tym droga gruntowa  drogi utwardzone, o wymaganych 

parametrach z chodnikami, opcjonalnie 

pasami zieleni, ścieżkami rowerowymi 

 

Media 

 

 energia elektryczna  

 pozostałe media w formie rozwiązań 

lokalnych (studnia, zbiornik szczelny, 

odprowadzenie wód opadowych na teren 

własnej działki) lub do sieci miejskich  

 dostęp do istniejących: wodociągu, 

przyłącza energetycznego, kanalizacji 

sanitarnej, instalacji gazowej, instalacji 

MPEC, instalacji deszczowej 

III.2.1. Cechy charakterystyczne istniejących typów zabudowy związane z planowaniem 
przestrzennym - teoria 

 

Lokalizacja zabudowy jednorodzinnej wynika głównie z uwarunkowań historycznych. Są to 

najczęściej tereny położone na obszarach okalających dawne centra miast i miasteczek. 

Dodatkowo, w konsekwencji rozwoju i powiększania powierzchni miast i miejscowości, w ich 

struktury zostały wchłonięte leżące na peryferiach wsie podmiejskie. Ich ukształtowanie zależne 

było i jest od historycznych układów przestrzennych (ulicówka, okolnica, widlica), zaniku funkcji 

rolniczych, oraz nowych podziałów własnościowych i związanym z tym procesem rozdrobnienia 

działek. Znaczenie ma też kierunek rozwoju przestrzennego oraz wzrost popularności powstałych 

na terenach podmiejskich jednorodzinnych osiedli mieszkalnych. Wiąże się to również 

zwiększeniem intensywności zabudowy, między innymi poprzez wprowadzanie zespołów 

zabudowy mieszkaniowej zwartej. Pewnym utrudnieniem w rozwoju zabudowy jednorodzinnej był 

fakt, iż w latach 1945 – 1974 budownictwo jednorodzinne rozwijało się w sposób przypadkowy, bez 

racjonalnego planowania przestrzennego93. W tym okresie dominowało budownictwo 

wielorodzinne, które wznoszone na zasadach zawartych w Karcie Ateńskiej z 1933 roku, było 

lokalizowane w uprzywilejowanych pod kątem topografii, ilości zieleni oraz nasłonecznienia 

                                                           
92 „W osiedlach z domów jednorodzinnych, wyrzucanych z konieczności w tereny oddalone od skupień miejskich, drobny 

element mieszkalny nie jest w stanie, opanować otoczenia, nie jest w stanie stworzyć pewnej dominanty w pejzażu, 
któraby mogła nadać mu charakter.” Piotrowski R., Architektura i T.O.R., Architektura i Budownictwo № 7  1936, 
Warszawa, s. 228 

93 Korzeniewski W., Budownictwo mieszkaniowe. Poradnik Projektanta, Arkady, Warszawa 1989, s. 89 
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obszarach miasta. Działania te „przyczyniły się jednak do dezintegracji przestrzennej miast przez 

jednoczesne rozproszenie i zwiększenie skali zabudowy mieszkaniowej, a w ślad za tym 

rozluźnienia istniejących  więzi społecznych i trudności w budowaniu takich więzi w nowych 

osiedlach”94. Jednostki mieszkaniowe budownictwa wielorodzinnego we współczesnym wydaniu, 

powstają na terenach niezagospodarowanych, zlokalizowanych w granicach miast, będących 

pozostałością po obszarach rolniczych i nieużytkach, wypełniając tym samym lukę pomiędzy 

centrum miasta a wchłoniętymi przez nią terenami podmiejskimi. Inną genezą powstania obszarów 

zabudowy wielorodzinnej jest aneksja terenów zdegradowanej zabudowy jednorodzinnej oraz 

zabudowy przemysłowej, położonych bliżej centrum a także terenów podmiejskich. Przy tak 

tworzonej strukturze miasta dużą rolę odgrywa, zależny od jego wielkości, układ funkcjonalno – 

przestrzenny (koncentryczny, pasmowy lub mieszany95).  
 

Ekspansja zabudowy mieszkaniowej powoduje konieczność zapewnienia programu usług, które 

pozwolą na zaspokojenie potrzeb życiowych mieszkańców łącznie z wypoczynkiem i rekreacją.  

W przypadku zabudowy jednorodzinnej usługi związane z handlem przyjmują formę małych 

sklepów lub supermarketów osiedlowych, zaś jako tereny rekreacyjne wykorzystywane są tereny 

przy szkołach lub nieużytki. Pewną niedogodnością może stanowić fakt, iż to właśnie w osiedlach 

jednorodzinnych zlokalizowane są najczęściej usługi rzemieślnicze, w tym również te uciążliwe jak 

na przykład warsztaty samochodowe czy stolarskie. Przy zabudowie wielorodzinnej usługi handlu 

lokalizowane są w parterach budynków, galeriach handlowych, supermarketach itd. Ich rodzaj 

zależy od położenia osiedla, w stosunku do centrum miasta. W parterach budynków znajdują się  

również pozostałe usługi, zazwyczaj nieuciążliwe np. przedszkola lub biura. Tereny rekreacyjne  

z kolei zlokalizowane są w parkach osiedlowych lub zieleni przyblokowej i zorganizowane są na 

przykład w formie placów zabaw. Często towarzyszą im elementy wodne w formie zbiorników 

wodnych, kaskad lub fontann.  
 

Kolejną kwestią jest różnorodność osiedli. Zabudowa jednorodzinna jest zróżnicowana co jest 

konsekwencją dużej ilości indywidualnych inwestorów. Każdy z nich ma inne potrzeby, estetykę, 

gust i nawet pomimo prób ujednolicenia wnoszonej zabudowy za pomocą miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego nie udaje się otrzymać jednolitego charakteru budynków.  

W przypadku zabudowy wielorodzinnej możemy wyodrębnić dwa okresy. W przeszłości, w czasach 

planowania centralnego,  mieliśmy do czynienia z ujednoliconą zabudową prefabrykowaną, 

wznoszoną w znacznym rozrzedzeniu, z pominięciem walorów krajobrazowych96. Budynki 

projektowane były jako uniwersalne, pozbawione indywidualności, bez cech regionalizmu. 

Następowała degradacja ruchu pieszego97, nie istniała skala założeń pieszych98. Tworzone  

w latach 70 – tych ciągi piesze np. na Ursynowie, mimo unikania kolizji z ruchem kołowym,  

z powody swojej długości oraz braku nasycenia usługami, były „martwe”, szczególnie w okresie 

jesiennym i zimowym99. Obecnie obok wznoszonych kompleksów budynków wielorodzinnych,  

w których architekci starają się zachować estetyczną spójność założenia, większą grupę stanowią 

                                                           
94 Pallado J., Zabudowa wielorodzinna. Podstawy projektowania, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016, s. 14 
95 Korzeniewski W., Budownictwo mieszkaniowe. Poradnik Projektanta, Arkady, Warszawa 1989, s. 34 
96 Adamczewska – Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Wyd. Arkady, Warszawa 1985, s.12 
97 Peters P., Rosner R., Małe zespoły mieszkaniowe. Domki jednorodzinne, małe osiedla, Wyd. Arkady, Warszawa 1983 
98 Adamczewska – Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Wyd. Arkady, Warszawa 1985, s.12 
99 Ibidem, s.14 
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budynki różniące się od sąsiednich formą, wyrazem, kolorystyką itd. Osiągana jest także 

maksymalna, dozwolona intensywność zabudowy, zaś o odległości między budynkami decyduje 

przesłanianie oraz nasłonecznienie mieszkań oraz terenów rekreacyjnych. 
 

Wraz ze zwiększaniem obszaru zajmowanego przez zabudowę wielorodzinną rozwijana jest także 

niezbędna do funkcjonowania takiego typu zabudowy infrastruktura techniczna w postaci sieci oraz 

przyłączy. Nierzadko dzieje się to przy udziale deweloperów, którzy partycypują w kosztach 

wykonania takich inwestycji. 

  

2) Cechy charakterystyczne związane z urbanistyką / zagospodarowaniem terenu - teoria 

 

Urbanistyka / Zagospodarowanie terenu 

 Jednorodzinna [MN] Wielorodzinna [MW] 

Regulacje prawne 
historyczne 

 brak zapisów lub ich niewielka część  szereg regulacji zabudowy mieszkaniowej 
na przestrzeni lat – normatywy, wytyczne 

Przestrzenie otwarte  przestrzenie prywatne 

 przestrzenie półprywatne 

 przestrzenie półprywatne 

 przestrzenie społeczne 

 przestrzenie półpubliczne 

 przestrzenie publiczne 

Strony świata  orientacja dowolna 

 

 budynki klatkowe z mieszkaniami na 

przestrzał – orientacja dowolna 

 budynki korytarzowe z mieszkaniami 

jednostronnie doświetlonymi – orientacja 

ograniczona do wschód - zachód 

Wejście do budynku  indywidualne 

 bezpośrednio z terenu 

 wspólne, przez  klatkę schodową do 

komunikacji ogólnej 

Dostępność miejsc 

parkingowych 

 indywidualne przy budynku 

 

 miejsce parkingowe w garażu 

wielostanowiskowym pod płytą budynku 

 miejsce parkingowe zewnętrzne 

ogólnodostępne lub przydzielone 

Teren zieleni  indywidualny ogród powiązany z 

budynkiem 

  dostępny bezpośrednio z budynku 

 prywatne wyposażenie ogrodów 

 

 teren zieleni przyblokowej 

 zieleń osiedlowa 

 place zabaw 

 elementy zieleni na terenach 

przynależnych od  mieszkań (ogródki 

przydomowe) 

Ogrodzenie  indywidualne, z własną bramą i furtą 

wejściową 

 wspólne, zespół zamknięty z bramami  

i furtami 

 bez ogrodzenia 

Odpady stałe  pojemniki na odpady stałe, segregowane 

ustawianie na własnym terenie 

 zbiorcze kontenery lub pojemniki 

ustawiane pod zadaszonymi osłonami lub 

w dedykowanych pomieszczeniach  

w budynku 

III.2.2. Cechy charakterystyczne istniejących typów zabudowy związane z urbanistyką / 
zagospodarowaniem terenu – teoria 

 

Pierwsze próby regulacji nowych środowisk mieszkaniowych pojawiły się w 1933 r., poprzez 

proklamowanie wspomnianej już „Karty Ateńskiej”, która zawierała postulaty dotyczące zespołów  
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i dzielnic mieszkaniowych100. Karta była aktualizowana na Kongresach C.I.A.M. do końca XX w101.  

W 1951 roku, na terenie Polski, wprowadzono tymczasowe normatywy urbanistyczne dla 

projektowania miast i osiedli102. W 1956 roku ustalono „Wytyczne od opracowania szczegółowych 

projektów urbanistycznych zespołów bloków mieszkaniowych”, w których określono na przykład 

zalecenia dotyczące projektowania zieleni zespołowej (międzyblokowej) oraz zieleni blokowej 

zwartej i rozproszonej103. W 1961 roku dotychczasowe wytyczne zmieniło zarządzenie w sprawie 

głównych wskaźników do projektowania osiedli mieszkaniowych w latach 1961 – 1965104.   W roku 

1962 weszło dodatkowo zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie wyznaczania terenów pod 

niskie budownictwo mieszkaniowe wraz z normatywami zabudowy tych terenów105, definiujące 

między innymi parametry niskiego budownictwa mieszkaniowego, w tym domu wielorodzinnego  

i jednorodzinnego. Natomiast w 1964 roku uchwalono zarządzenie określające wskaźniki 

wykorzystania terenów zainwestowania miejskiego, w tym m.in. normatywne wielkości terenów 

zieleni, w tym osiedlowej.106 W 1974 r. zostało ono zastąpione przez normatywy urbanistyczne107, 

które zawierały wskaźniki i wytyczne urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych. Dotyczyły one 

np. terenów zieleni osiedlowej ustalają wskaźniki dla terenów wypoczynkowych, placów zabaw  

i terenów sportowych w ramach terenów zabudowy mieszkaniowej, określały wielkość osiedlowych 

parków wypoczynkowych na terenach zabudowy wielorodzinnej czy też konieczność 

zaprojektowania placu zabaw na terenach zabudowy jednorodzinnej o wielkości wynikającej ze 

wskaźnika wynoszącego około 10m2 na 1 segment108. Normatywy te obowiązywały do roku 1981. 

W okresie późniejszym, do 1990 roku, stosowanie opisanych wskaźników było zalecane do 

stosowania109. Zmiany ustrojowe, społeczne i gospodarcze na przełomie lat 90-tych spowodowały 

odejście od normatywów. W 1994 roku uchwalono Rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie110, które określiły wymogi 

stawiane dla zieleni i urządzeń rekreacyjnych111. Biorąc pod uwagę zabudowę mieszkaniową 

zapisy te dotyczą wyłącznie budownictwa wielorodzinnego. Zabudowa jednorodzinna jest 

całkowicie pominięta.  

 

                                                           
100 Korzeniewski W., Budownictwo mieszkaniowe. Poradnik Projektanta, Arkady, Warszawa 1989, s. 35 
101 Nowa Karta Ateńska 1988, Karta Ateńska 1993, POBITNO – Wydawnictwo, Rzeszów 2004, s. 7,8 
102 Zarządzenie nr 68 ministra budownictwa miast i osiedli z dnia 20 czerwca 1951 r. w sprawie wprowadzenia 

tymczasowych normatywów urbanistycznych dla projektowania miast i osiedli 
103 Poradnik urbanistyczny budownictwa osiedlowego, Biuro Proj. Typowych i Studiów Bud. Miejskiego, Warszawa 1957, 

str. 167 
104 Zarządzenie nr 15 przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lutego 1961  

w sprawie głównych wskaźników do projektowania osiedli mieszkaniowych w latach 1961 – 1965 
105 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 3 grudnia 1962 r. w sprawie 

wytycznych w zakresie wyznaczania terenów pod niskie budownictwo mieszkaniowe oraz normatywu zabudowy tych 
terenów 

106 Zarządzenie nr 118 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 czerwca 1964 r. w sprawie 
wskaźników wykorzystania terenów zainwestowania miejskiego  (Dz. Bud. nr 14, poz.40 z późn. zm.) 

107 Zarządzenie nr 9 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie 
wskaźników i wytycznych urbanistycznych dla terenów mieszkaniowych w miastach (Dz. Bud. nr 2, poz. 2)  

108 Korzeniewski W., Poradnik projektanta budownictwa mieszkaniowego, Arkady, Warszawa 1981, str. 137 
109 Dąbrowska-Milewska G., Czy w Polsce potrzebne są krajowe standardy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych?, 

Architecturae et Artibus, Rocznik 2010,  tom Vol. 2, no. 1, str. 12-16 
110 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zamianami 
111 Ibidem, §39, §40 

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-dc446315-8768-40d1-8c24-328bedfe0cd3;jsessionid=59617D207485EE6E8A3D3DA18D63DF4C
https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/issue/journalissue-95f9d27e-e9a7-47ff-aee0-dcac7068c281;jsessionid=59617D207485EE6E8A3D3DA18D63DF4C
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Jednocześnie z mieszkaniem i budynkiem, w którym się ono znajduje nierozerwalnie związany jest 

system użytkowania przestrzeni, w tym także zewnętrznej, powiązanej z ogrodem, dzielący się na 

strefy użytkowania prywatnego, społecznego i publicznego112 ( III.2.3.), a uzależniony od typu 

zabudowy mieszkaniowej. 

 

 
III.2.3.  Rodzaje przestrzeni otwartych  

 

Przy budynku jednorodzinnym występują przestrzenie prywatne związane z rodziną, która ten dom 

zamieszkuje. Przy zespołach zabudowy jednorodzinnej strefa prywatna zostaje zmniejszona oraz 

pojawia się przestrzeń półprywatna (przedogródki lub odsłonięte wejścia) oraz społeczna (wspólne 

dojazdy, tereny zieleni, bramy i furty). Dalej jednak, ze względu na ilość segmentów wchodzących 

w skład zespołu, między mieszkańcami utrzymują się kontakty towarzyskie (do 20 rodzin) lub 

kontakty mające znamiona sąsiedzkie (większe, rozbudowane zespoły od 20 do 150 rodzin)113. 

 

Kolejną kwestią związaną z zagospodarowaniem terenu jest lokalizacja budynku wielorodzinnego. 

W terenie zurbanizowanym o typie budynku i jego formie decyduje istniejąca zabudowa i układ ulic. 

Często są to również tereny zabudowy śródmiejskiej, które posiadają mniej restrykcyjne 

wymaganiami odnośnie przesłaniania i nasłonecznienia. Na obszarach niezabudowanych  

lokalizacja uzależniona jest w głównej mierze od projektowanego układu drogowego oraz od 

przyjętego typu budynku (klatkowiec, korytarzowiec, galeriowiec) i związanego z nim 

odpowiedniego ustawienia względem stron świata. Ze szczególną uwagą muszą być traktowane 

mieszkania jednostronnie doświetlone, które powinny mieć skierowane okna na wschód, południe 

lub zachód. Przy domach jednorodzinnych, które mogą posiadać okno z każdej strony budynku 

takie problemy nie mają miejsca. Pojawiają się pewne ograniczenia w zespołach zabudowy 

jednorodzinnej zwartej, ale przy poprawnie zaprojektowanych budynkach problem odpowiedniego 

nasłonecznienia nie występuje.   

 

Różnice widoczne są również w strefie wejścia do budynki. Cechą charakterystyczną bloku 

wielorodzinnego są ogólnodostępne dojścia do wspólnej komunikacji wewnątrz budynku, na którą 

składają się wiatrołapy, klatki schodowe oraz windy. Natomiast budynki jednorodzinne posiadają 

indywidualne, niezależne wejście z terenu, poprzedzone zazwyczaj dojściem znajdującym się na 

prywatnej działce, za ogrodzeniem.  

                                                           
112 Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu planowaniu miast,  Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 39 
113 Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu planowaniu miast,  Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 93 
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Wraz z pojawieniem się oraz coraz większą popularnością samochodów pojawił się problem z ich 

parkowaniem. Ilość miejsc postojowych w budownictwie mieszkalnym określiły normatywy 

urbanistyczne z roku 1974114. Docelowo każde mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej musiało 

mieć zapewnione jedno miejsce parkingowe położone na małym placu postojowym, 

zlokalizowanym w określonej odległości od budynku mieszkalnego (np. maksymalnie 300m dla 

stałych miejsc postojowych)115. Początkowo z racji małej ilości aut wystarczającą ilość miejsca 

zapewniały zewnętrzne tereny graniczące z budynkami. Wraz ze wzrostem liczby samochodów 

konieczne stało się wydzielenie garaży lub miejsc parkingowych w garażach wznoszonych  

w parterach budynków a później w ich podpiwniczeniu. Wymuszało to rozwiązania w kształtowaniu 

garaży podziemnych charakteryzujące się ich zwiększonym zarysem w stosunku do głównej bryły 

budynku. Pojawiły się również nowe przeliczniki na jedno mieszkanie wynoszące od 1,1 do nawet 

1,6. Skutkiem zwiększonych wymagań jest wznoszenie garaży podziemnych obejmujących swoim 

zasięgiem nawet do 90% działki budowlanej.  

 

Zgodnie z normatywami urbanistycznymi z 1974 r. również w zabudowie jednorodzinnej należało 

zapewnić jedno miejsce postojowe dla każdego domu lub segmentu. Jego lokalizacja powinna 

znajdować się bezpośrednio na działce przydomowej i mieć formę wiaty, boksu garażowego lub 

stanowić część budynku. Budowa osobnych zespołów garażowych dla obsługi zabudowy 

jednorodzinnej była niewskazana ze względów użytkowych i ekonomicznych oraz wiązała się  

z koniecznością  zapewnienia dodatkowego terenu oraz wykonania dodatkowej infrastruktury 

technicznej116. I podobnie jak przy zabudowie wielorodzinnej możemy spotkać zwiększony do  

dwóch przelicznik miejsc parkingowych. 

 

Zieleń przy budynkach wielorodzinnych pełni przede wszystkim funkcję wypoczynkową, następnie 

izolacyjną i plastyczną oraz gospodarczą. Wypełnia i łączy wolne przestrzenie pomiędzy 

zabudową117. W jej skład wchodzą, znajdujące na terenach zieleni osiedlowej lub przyblokowej, 

place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne, które muszą spełniać określone parametry. 

Niejednokrotnie, przy budynkach wielorodzinnych, mamy również do czynienia z ogródkami 

przydomowymi zlokalizowanymi przy mieszkaniach położonych na parterze ( III.2.4.). Pełnią one 

funkcję izolacyjną i rekreacyjną oraz stanowią ekwiwalent za niedogodność związaną z położeniem 

lokalu mieszkalnego118. Charakter takiej zieleni przydomowej jest jednak półprywatny z powodu 

mieszkań leżących na wyższych kondygnacjach budynku. Przy zabudowie wielorodzinnej znaczna 

większość terenu zielonego jest własnością wspólną wszystkich mieszkańców i jego wielkość 

zależna jest od powierzchni działki budowlanej i wskaźnika procentowego. Jednak w licznych 

przypadkach mieszkania położone na parterze posiadają ogródki przydomowe, które metrażem  

(15 – 60m2) zbliżone są do zieleni przydomowej występującej przy zabudowie w układzie 

szeregowym. Przy zabudowie indywidualnej, jednorodzinnej zieleń występuje w formie ogródków 

                                                           
114 Zarządzenie nr 9 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dn. 29 stycznia 1974 r. w sprawie 

wskaźników i wytycznych urbanistycznych dla terenów mieszkaniowych w miastach (Dz. Bud. nr 2, poz. 2) 
115 Korzeniewski W.,  Budownictwo mieszkaniowe. Poradnik Projektanta, Arkady, Warszawa 1989, s. 240, 241 
116 Ibidem, s. 243 
117 Ibidem, s. 158 
118 Skibniewska H., Goryński A., Bożekowska D., Tereny otwarte w miejskim środowisku mieszkalnym, Wyd. Arkady, 

Warszawa 1976, s. 70 
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przydomowych i ma charakter prywatny. Funkcjonalnie teren ogrodu dzieli się na części: 

dekoracyjną (sytuowaną od strony wejścia - przedogródek), wypoczynkową (stanowiącą 

przedłużenie wnętrza domu) oraz produkcyjno – gospodarczą (na cele upraw warzywno – 

owocowych)119 ( III.2.5.). W zespołach zabudowy jednorodzinnej zwartej, głównie o układzie 

szeregowym, funkcja zieleni przydomowej ulega pewnym ograniczeniom. W zabudowie 

szeregowej zieleń przydomowa składa się z części wypoczynkowej i dekoracyjnej lub tylko z części 

wypoczynkowej. Jest to spowodowane układem urbanistycznym szeregówki, a głównie jej 

położeniem względem drogi dojazdowej do zespołu. Znaczenie ma też położenie poszczególnych 

segmentów – środkowe, skrajne. Wielkość ogrodu przydomowego o funkcji wypoczynkowej nie 

powinna być mniejsza niż 250 – 300 m2 120. Wielkości te dotyczą domu jednorodzinnego 

wolnostojącego. Przy zespole zabudowy jednorodzinnej o układzie szeregowym, powierzchnie te 

są mniejsze i w skrajnych przypadkach, przy mniejszych segmentach o położeniu środkowym, 

mogę oscylować w granicach 25-30 m2. Przy zespołach zabudowy jednorodzinnej zwartej mogą 

także występować tereny zielone funkcjonalnie wspólne dla wszystkich mieszkańców zespołu. Ich 

wielkość jest zależna od powierzchni działki, zabudowy, terenów utwardzonych.  
 

  
III.2.4. Ogródki przydomowe mieszkań na 

parterze; BM – budynek mieszkalny 

wielorodzinny, ZP – ogródek przydomowy, 

TZW – tereny zielone wspólne 

III.2.5. Funkcjonalny podział ogrodu przy domu 

jednorodzinnym; BMJ –  bud. m. wolnostojący, 

ZD – zieleń dekoracyjna, ZW – zieleń 

wypoczynkowa, ZG – z. prod. – gospod. 

 

W obydwu typach zabudowy możemy zauważyć identyczne wyposażenie ogródków przy domu lub 

mieszkaniu, których wielkość, ilość i wielkość ograniczone są tylko przez powierzchnię terenu 

zielonego. Zaliczamy do nich: drewniane panele ogrodzeniowe, które mają za zadanie odizolować 

miejsce wypoczynku od sąsiadów i osób postronnych, małe budynki gospodarcze, zazwyczaj 

drewniane lub metalowe, stawiane w rogu ogrodu, służące do przechowywania narzędzi i mebli 

ogrodowych, elementy placów zabaw np. huśtawki, trampoliny oraz tarasy i pergole drewniane, 

kamienne lub betonowe. Podstawowym elementem jest jednak zieleń, zarówno niska jak i wysoka 

(o ile istnieje taka możliwość), a także towarzysząca jej woda w postaci małych urządzeń wodnych 

np. oczek lub fontann. 
 

Przy zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej i zespołowej, tereny biologicznie czynne w całości 

położone są bezpośrednio na gruncie. Jakość ogrodu uzależniona jest wyłącznie od rodzaju gleby  

i warunków oświetleniowych ( III.2.6.). W zabudowie wielorodzinnej, w przeważającej liczbie 

realizacji, aby spełnić wymagane minimalne wartości terenów biologicznie czynnych, tereny zielone 

                                                           
119 Pokorski J., Siwiec A., Kształtowanie terenów zieleni, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985, s.161 
120 Tołwiński T., Urbanistyka. Zieleń w urbanistyce, PWN, Warszawa 1963, str. 381 



- 55 - 
 

projektowane są na płycie garaży podziemnych oraz dachach budynków. Powoduje to sytuację,  

w której z powodu grubości ekstraktu ziemnego, ograniczeniom ulega przede wszystkim 

stosowanie zieleni wysokiej. Unika się też stosowania zróżnicowanej rzeźby terenu, brak jest 

pagórków, wzniesień, zagłębień, powierzchni wodnych ( III.2.7.).  
 

  
III.2.6. Zieleń przydomowa przy zespole 
zabudowy jednorodzinnej zwartej szeregowej 

III.2.7. Zieleń przydomowa przy budynku 
wielorodzinnym 

 

Na terenach zabudowy wielorodzinnej spotykamy się również z sytuacją, gdy w razie konieczności 

wycinki istniejących drzew, nakazuje się posadzenie nowych egzemplarzy, często w większej 

kilkukrotnie ilości. 
 

W obu typach zabudowy zieleń jest dodatkowo pomniejszana przez tereny utwardzone – dojścia  

i dojazdy. Przy budynkach wielorodzinnych zjawisko to jest o wiele bardziej nasilone, w związku  

z koniecznością spełnienia większych wymogów odnośnie liczby parkingów wraz z prowadzącymi 

do nich dojazdami. 
 

Kolejną kwestią są ogrodzenia. Przy zabudowie jednorodzinnej przegrody występują przy każdym 

rodzaju budynku – wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym. Budynek wolnostojący zazwyczaj 

otoczony jest płotem z każdej strony. Przy zespołach zabudowy duże znaczenie ma ich położenie 

w stosunku do drogi publicznej.  Postawione wzdłuż ulicy często nie posiadają ogrodzenia od 

strony frontowej. Przy układzie prostopadłym zespoły mogą posiadać wspólną bramę i furtę 

umożliwiającą wjazd na drogę wewnętrzną. Podobne rozwiązanie stosowane jest przy zabudowie 

wielorodzinnej, o ile warunki miejscowe oraz obowiązujące plany dopuszczają postawienie 

ogrodzeń. W wielu wypadkach bowiem unika się wygradzania przestrzeni zabudowy wielorodzinnej 

stosując odpowiednie zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Ogrodzenie między sąsiadującymi ogrodami przydomowymi przy segmentach zabudowy zwartej 

oraz mieszkaniach służy wyizolowaniu sąsiadujących mieszkańców. Stosowane przez 

deweloperów rozwiązania zazwyczaj są niewystarczające aby zapewnić odpowiednią prywatność 

przydomowych terenów zielonych.  

W przypadku miejsc gromadzenia odpadów stałych sprawa wydaje się oczywista.  Przy zabudowie 

jednorodzinnej funkcję tę pełnią indywidualne kubły na śmieci, stawiane przy wyznaczonym 

miejscu w ogrodzeniu. Przy budynkach wielorodzinnych są to zbiorcze śmietniki, służące 

określonej liczbie mieszkań. W przeszłości, przy budynkach wysokich, rozwiązywane były  

w postaci zsypów. Przy pozostałych budynkach funkcję tę stanowiły zadaszone, wydzielone 

ścianami miejsca na kubły zbiorcze. Współcześnie obok ostatniego rozwiązania, stosuje się 

również zbiorcze kontenery stawiane w wyznaczonych miejscach lub utwardzone tereny  

z zamykanymi pojemnikami o dużej objętości.  
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3) Cechy charakterystyczne związane z architekturą - teoria 

 

Architektura 

 Jednorodzinna [ MN ] Wielorodzinna [ MW ] 

Funkcja  budynek dla jednej rodziny w tym 

wielopokoleniowej 

 budynek wielorodzinny 

 mieszkania na wynajem 

Forma 

własności 

 własność indywidualna 

 służebność przejazdu, przesyłu 

 mieszkania jako własność, pozostałe użytki 

na zasadach współwłasności (kolektywne) 

Forma  dom wolnostojący 

 domy bliźniacze 

 domy szeregowe i łańcuchowe 

 domy atrialne i dywanowe 

 budynek klatkowo – segmentowy 

 budynek korytarzowy 

 budynek galeriowy 

 budynek punktowy 

Struktura 
przestrzenna 

 każdy dom lub segment jako niezależna 

część powiązana z terenem 

 mieszkania spiętrzone  

Program 
mieszkania121 

 podstawowy program mieszkania o wyższym 

standardzie i większej powierzchni 

poszerzony o pomieszczenia pomocnicze, 

gospodarcze oraz zieleń przydomową 

 podstawowy, często minimalny (kawalerka), 

program mieszkania 

Wielkość 
mieszkań 

 domy o powierzchni od 80m2  wzwyż  mieszkania o powierzchni od 17m2 do 150m2 

(apartamenty) 

Bryla  formy proste 

 bryła zindywidualizowana 

 forma przed funkcją 

 formy zróżnicowane 

 bryła urozmaicona 

 funkcja przed formą 

Liczba 

kondygnacji 

 parterowy 

 parterowy  z poddaszem użytkowym 

 budynek 2 lub 3 kondygnacyjny 

 wielokondygnacyjny122 

 

Garaż  w bryle budynku lub jako oddzielny budynek 

na działce 

 miejsce parkingowe na działce pod wiatą przy 

budynku 

 jako wydzielony boks garażowy w parterze lub 

podziemiu budynku 

 miejsc parkingowe w garażu podziemnym 

Ogrzewanie  źródło indywidualne  węzeł cieplny 

 kotłownia gazowa przy braku dostępu do sieci 

c. o. 

III.2.8. Tabela - Cechy charakterystyczne istniejących typów zabudowy związane z architekturą – 
teoria 

 

Pod względem funkcjonalnym podstawową różnicą między zabudową jednorodzinną  

a wielorodzinną jest ilość rodzin mieszkających w jednym budynku lub segmencie wchodzącym  

w skład zespołu budynków mieszkalnych. Budynek jednorodzinny jest przeznaczony dla jednej 

rodziny, ewentualnie wielopokoleniowej, w której każdy członek lub członkowie rodziny ma swoją 

przestrzeń życiową, czy to w postaci pokoju czy też wydzielonego niezależnego lokalu. Z kolei  

w zabudowie wielorodzinnej mamy do czynienia z występowaniem koło siebie wielu rodzin 

tworzących wspólnotę mieszkańców.  

 

                                                           
121 Podstawowy program mieszkania: pomieszczenia mieszkalne, kuchnia lub aneks kuchenny, łazienka, komunikacja. 
122 „Mieszkaniec domów wysokich zysk na czasie przez poruszanie się pionowe okupuje tem że do zieleni dostawać się 

musi za pośrednictwem wind, schodów i t.p.” Walter Gropius o zabudowaniu niskiem, średniem czy wysokiem, 
Architektura i Budownictwo №. 4 1931, Warszawa, s. 154 
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Ważną kwestią jest również forma własności oraz związane z nią zagadnienie przestrzeni 

indywidualnej. W przypadku budynku jednorodzinnego mówimy o „prywatności miejsca 

zamieszkania”123.  Dom oraz teren, na którym go wybudowano jest przynależny do jednego 

właściciela – osoby lub rodziny. W szczególnych przypadkach ustanawiana jest służebność 

dojazdu, przesyłu infrastruktury technicznej itp. W budynku wielorodzinnym lokal mieszkalny jest 

jedyną formą wspominanej przestrzeni prywatnej. Pozostała przestrzeń budynku oraz tereny 

przyblokowe stanowią już przestrzeń kolektywną, przynależną do wspólnoty mieszkańców. 

 

W przypadku struktury przestrzennej podstawową różnicą między domem lub segmentem 

jednorodzinnym a lokalem mieszkalnym w bloku wielorodzinnym jest wzajemne położenie 

mieszkań. W literaturze odnajdujemy zapisy, według których zabudowa wielorodzinna 

charakteryzuje się budynkami, z mieszkaniami spiętrzonymi, niezależnie od ich ilości124 zaś domy 

wolnostojące lub segmenty w zespołach zabudowy jednorodzinnej stanowią niezależny, powiązany 

z terenem, budynek lub jego wydzieloną część.  

 

Powyższe opisy dotyczące zabudowy jednorodzinnej znajdują swoje potwierdzenie w pracy 

studialnej W. Serugi125: 

„Zabudowa jednorodzinna to taka zabudowa mieszkaniowa, która odpowiada następującym 

kryteriom: 

 każde mieszkanie przeznaczone jest do wspólnego zamieszkania przez członków jednej 

rodziny 

 każde mieszkanie posiada odrębne wejście główne 

 każde mieszkanie jest bezpośrednio powiązane funkcjonalnie i przestrzennie z użytkowaniem 

określonej powierzchni terenu (działki, ogrodu) 

 łączenie mieszkań w zespoły w przypadku zabudowy zwartej odbywa się w poziomie. 

Poszczególne mieszkania nie mogą występować w układach jedno nad drugim” 

 

W kontekście komfortu zamieszkiwania, zakłada się, iż dom jednorodzinny, który jest najmniejszą, 

samodzielną komórką mieszkaniową126, powinien zaspokajać w wyższym stopniu potrzeby 

użytkowe niż ma to miejsce w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku wielorodzinnym127. 

Związane jest to głównie z zapewnieniem dodatkowych przestrzeni pomocniczych i gospodarczych 

oraz bezpośrednim połączeniem mieszkania z przypisanym do niego ogrodem128 pełniącym funkcje 

wypoczynkową, dekoracyjną oraz produkcyjno - gospodarczą. 

 

W kontekście wielkości i formy bryły budynku zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna różni się 

gabarytami. Większość domów jednorodzinnych ma dwie kondygnacje. Zwyczajowo są to obiekty 

                                                           
123 Seruga W., Warunki i kryteria kształtowania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, Wyd. Politechniki 

Krakowskiej, Kraków 1984, str. 4 
124 Pallado J., Architektura wielorodzinnych domów dostępnych, Wyd. Naukowe Śląsk sp. z o.o., Katowice 2007, str. 8 
125 Seruga W., Warunki i kryteria kształtowania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, Wyd. Politechniki 

Krakowskiej, Kraków 1984, str. 159 
126 Marzyński S., Architektura. Wykłady na Wydz. Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej, PWN, Łódź, 

Warszawa 1959, str. 17 
127 Korzeniewski W.,  Budownictwo mieszkaniowe. Poradnik Projektanta, Arkady, Warszawa 1989, str. 374 
128 Seruga W., Warunki i kryteria kształtowania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, Wyd. Politechniki 

Krakowskiej, Kraków 1984, str. 16 
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parterowe z poddaszem użytkowym lub budynki posiadające dwie pełne kondygnacje. Oczywiście 

spotykamy również budynki trzy- a nawet czterokondygnacyjne, ale ma to miejsce przeważnie  

w zespołach zabudowy jednorodzinnej zwartej. W takim przypadku kubaturowo i gabarytowo 

obiekty są zbliżone do budynków wielorodzinnych zaliczanych do niskich, które posiadają do 

czterech kondygnacji mieszkalnych. Budynki o większej liczbie kondygnacji są już typowe dla 

zabudowy wielorodzinnej.  

 

Bryła i forma z kolei jest sprawą indywidualną dla każdego z typów zabudowy, zależną od idei, 

estetyki, lokalizacji, ukształtowania terenu, powiązań komunikacyjnych. Przy budynkach 

wielorodzinnych możemy jednak zauważyć, iż w większości przypadków forma zależna jest od 

funkcji, a wygląd budynku jest wynikową maksymalnego zainwestowania terenu.  

 

Odrębną kwestią jest indywidualność rozwiązań projektowych oraz nawiązanie do architektury 

regionalnej.  W tym aspekcie prym wiedzie zabudowa jednorodzinna, której skala, bryła, 

niezależność pozwala na szersze stosowanie rozwiązań nietypowych bądź nawiązujących do 

tradycji miejsca, obszaru.  Przy stosowanych w budynku wielorodzinnym schematach projektowych 

i konstrukcyjnych, prefabrykacji oraz elementach uniwersalnych trudno jest o nawiązanie do  

motywów regionalnych czy też użycia detali, które z racji skali obiektu będą niewidoczne i zleją się 

z elewacją. 

 

Otrzymywane wielkości budynków jednorodzinnych zależą od wielkości działki oraz zamożności 

inwestora. Małe domy są w stanie zamknąć funkcję na powierzchni około 80m2.. Górna granica jest 

przy dużej powierzchni posesji oraz odpowiednim finansowaniu nieograniczona. Wielkość 

mieszkań w budynkach wielorodzinnych zależy od aktualnego zapotrzebowania na rynku 

nieruchomości zależnego od potrzeb i możliwości finansowych przyszłych mieszkańców. Wartości 

te mogą się różnić w zależności od okresu, w którym mieszkanie powstawało lub będzie 

powstawać. W przypadku budynków wzniesionych na początku drugiej połowy XX w. możemy 

znaleźć kawalerki o powierzchni użytkowej wynoszącej poniżej 18m2. Współcześnie wielkość 

średniego mieszkania wacha się w granicach około 60m2, ale spotykamy również apartamenty  

o powierzchni powyżej 150m2.  

 

Aktualnie nieodłącznym elementem każdego mieszkania są samochody, które muszą posiadać 

miejsce postojowe, zlokalizowane w pobliżu lub w samym budynku. Przy domu jednorodzinnym ta 

kwestia nie stanowi problemu i jest rozwiązywana jako pojedynczy lub podwójny garaż w bryle 

budynku, jako wolnostojąca lub dobudowana wiata lub zwykłe wydzielone (utwardzone) lub 

zwyczajowe (utwardzone lub gruntowe) stanowisko parkingowe na terenie działki. 

 

Przy zabudowie wielorodzinnej sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana ze względu na ilość 

samochodów. Aby zapewnić im niezbędne miejsce konieczne jest budowanie 

wielostanowiskowych garaży w parterach lub w podziemiach budynków, co skutkuje 

powstawaniem zróżnicowanych pod względem konstrukcyjnym i estetycznym garaży lub placów 

parkingowych. 
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III.3. CECHY ISTNIEJĄCYCH TYPÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ – REGULACJE 
PRAWNE129 

 

1) Cechy charakterystyczne związane z planowaniem przestrzennym – regulacje prawne 

 

Planowanie przestrzenne 

 Jednorodzinna [ MN ] Wielorodzinna [ MW ] 

Przeznaczenie 

terenu 

 MN  MW 

Linie zabudowy  zazwyczaj nieprzekraczalna  nieprzekraczalna 

 ściśle określona 

 pierzejowa 

Dominanty  brak  w celu wytworzenia akcentów w przestrzeni 

Gęstość 

zaludnienia130 

 30 – 200 mieszkańców na 1ha  300 – 900 mieszkańców na 1ha 

PUM131  0,15 - 0,5  0,8 – 2,0  

Tereny zieleni – 

powierzchnia 

biologicznie 

czynna 

 brak zapisów w prawie 

 zwyczajowo w MZPZ od ok. 40% 

 25% dla zabudowy wielorodzinnej132 

 inne wskaźniki wg MZPZ 

Obsługa 

komunikacyjna 

 dostęp do drogi publicznej, drogi publiczne 

bez wymagań 

 dostęp do drogi publicznej utwardzonej, o 

wymaganych parametrach, z uzbrojeniem 

terenu (partycypacja) 

Miejsca 

parkingowe133 

 1 lub 2 miejsce parkingowe na 1 budynek, 

mieszkanie 

 1 – 1,5 miejsca parkingowego na 1 lokal 

mieszkalny, z czego 10 – 20% w formie 

miejsc ogólnodostępnych 

Uzbrojenie 

terenu 

 tereny nieuzbrojone lub z minimalnym 

uzbrojeniem – wymóg dostępności do energii 

elektrycznej 

 tereny z pełnym uzbrojeniem 

III.3.1. Cechy charakterystyczne istniejących typów zabudowy związane z planowaniem 
przestrzennym – regulacje prawne 

 

W przypadku planowania osiedli mieszkaniowych bierze się pod uwagę wiele czynników  

m.in. ekonomicznych, ekofizjograficznych czy społecznych. Gospodarka terenami rozpatrywana 

jest całościowo względem miasta i stąd decyzje planistyczne ustalające przeznaczenie 

poszczególnych terenów. Precyzowana jest intensywność zabudowy, niższa dla budynków 

jednorodzinnych, wyższa dla wielorodzinnych. Zakłada się wytworzenie określonych przestrzeni, 

wykorzystując do tego m.in. linie zabudowy, wysokości budynków, wyznaczenie pierzei i dominant. 

Przy tym inne, bardziej rygorystyczne wymogi stawiane są przy zabudowie wielorodzinnej. Z racji 

swojej wysokości oraz kubatury już same budynku wielorodzinne mogą stanowić dominanty  

w przestrzeni urbanistycznej oraz stanowić punkty charakterystyczne w obszarze miasta. Przy ich 

wznoszeniu stosuje się, oprócz nieprzekraczalnej, również ściśle określone linie zabudowy, które 

                                                           
129 Akty prawne – obowiązujące powiązane z budownictwem mieszkaniowym Ustawy, Rozporządzenia, Miejscowe Plany 

Zagospodarowania Terenu, Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
130 Wyliczenia autora w oparciu o praktykę zawodową 
131 Wyliczenia autora w oparciu o praktykę zawodową 
132 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami., § 39 
133 Dane w oparciu o praktykę zawodową autora 
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pozwalają na wytworzenie pierzei ulicy, placu itp. Stworzone wnętrza urbanistyczne świadczą  

o charakterze i klimacie całego miasta. Podobne działania mają również miejsce przy zabudowie 

jednorodzinnej, ale dzieje się to zazwyczaj na terenach objętych ochroną konserwatorską, w celu 

pozostawienia lub wytworzenia historycznych wnętrz urbanistycznych.  

 

Wymagania odnośnie terenów zielonych, w tym rekreacyjnych zawarto w uchwalonym w 1994 roku 

Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie134. W przypadku zabudowy mieszkaniowej zapisy te dotyczą wyłącznie budownictwa 

wielorodzinnego. Zabudowa jednorodzinna w tej kwestii jest całkowicie pominięta. W § 39 

Rozporządzenie określiło minimalną, wyjściową wielkość powierzchni terenu biologicznie 

czynnego135 wynoszącą 25% powierzchni działki przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną. 

Procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnego dla zabudowy jednorodzinnej oraz 

inny niż Warunkach technicznych dla zabudowy wielorodzinnej, ustalają, po wcześniejszych 

analizach i opracowaniach planistycznych, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub 

w przypadku ich braku decyzje o warunkach zabudowy. Pewną zbieżność podawanych 

parametrów przy zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej uzyskujemy przy zwartych zespołach 

jednorodzinnych w postaci zabudowy szeregowej, położonych w granicach miasta.  

 

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
Warunki 
techn. 

wartości wg MPZP136 

min max inne 

zabudowa wielorodzinna MW 25% 10% 30% 60% - specyficzne lokal. 

zabudowa jednorodzinna MN - 20% 60% 10% - mieszkal. - usług. 

III.3.2. Procentowe wielkości powierzchni terenu biologicznie czynnego 

 

W projekcie Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego przy zakresie ustaleń planu miejscowego 

pojawia się zapis określający „procentowy udział powierzchni terenów przeznaczonych na cele 

zieleni urządzonej i placów zabaw w odniesieniu do liczby lokali mieszkalnych”137. 

 

W dokumentach planistycznych podawany jest również minimalna i / lub maksymalna wartość 

współczynnika „PUM”138 oraz związaną z nim gęstość zaludnienia. Przy zabudowie jednorodzinnej  

parametry te związane są z rodzajem budynku. Najmniejsze uzyskiwane są przy zabudowie 

wolnostojącej, największe zaś przy zabudowie zwartej, głównie szeregowej.  Z kolei przy budkach 

wielorodzinnych inwestorzy i projektanci dążą do uzyskania maksymalnej wartości „PUM” 

określonej w miejscowym planie lub w warunkach zabudowy. Wynik końcowy zależy zazwyczaj do 

kompromisu związanego z kosztem wznoszonych realizacji a potencjalnym zyskiem ze sprzedaży 

lokali mieszkalnych. Ważną role odgrywa tu kolejny parametr, a mianowicie ilość miejsc 

parkingowych. W przypadku zabudowy mieszkaniowej Warunki techniczne nakazują zapewnienia 

stanowisk postojowych przynajmniej dla użytkowników stałych, których liczbę oraz sposób 

urządzenia należy dostosować do zapisów miejscowych planów zagospodarowania 

                                                           
134 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami. §39, §40 
135 Teren biologicznie czynny – Ibidem, § 3, pkt. 22 
136 Wartości na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Białymstoku – analiza własna na 

podstawie danych wg www.gisbialystok.pl, zakładka Plany, z dn. 2017.08.30 
137 Projekt z dnia 23 listopada 2017 r. Ustawa z dnia…, Kodeks urbanistyczno – budowlany, art. 159, ust. 3, pkt. h) 
138 PUM – Powierzchnia użytkowa mieszkań 

http://www.gisbialystok.pl/
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przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy139. Przy zabudowie wielorodzinnej stosunek 

ilości miejsc postojowych do ilości mieszkań wacha się w przedziale 1 – 1.5, przy czym zazwyczaj 

20% stanowisk musi być urządzone jako ogólnodostępne i zlokalizowane na terenie inwestycji.  

Przy budynku jednorodzinnym wystarczy zapewnić zazwyczaj jedno miejsce parkingowe na terenie 

posesji (w garażu, pod wiatą lub na zewnątrz), chociaż niektóre dokumenty planistyczne nakazują 

spełnienia współczynnika równego 2.  

 

Aby działka mogła mieć status budowlanej powinna posiadać dostęp do drogi publicznej140. Przy 

zabudowie jednorodzinnej poprowadzony dojazd może być nawet ulicą gruntową, bez pełnego 

programu użytkowego. Natomiast przy mieszkaniówce wielorodzinnej należy zapewnić utwardzone 

drogi z minimalnym wyposażeniem tzn. z ulicami i chodnikami o szerokościach zgodnych  

z Warunkami technicznymi dotyczącymi dróg publicznych141 (minimum 10m dla drogi klasy „D” 

(dojazdowej))    

 

Oprócz graniczenia z drogą zapewniająca dojazd od działki budowlanej zabudowa musi być 

wyposażona w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej142. W przypadku zabudowy 

jednorodzinnej, minimalnym wymaganiem jest doprowadzenie energii elektrycznej. Pozostałe 

media – woda, kanalizacja, ogrzewanie mogą być rozwiązane w sposób indywidualny np.: studnia 

głębinowa, zbiornik szczelny, kotłownia gazowa. W przypadku zabudowy wielorodzinnej 

wykonawca zobowiązany jest do zapewnia podłączenia budynków do sieci miejskiej wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz centralnego ogrzewania. Tylko w wyjątkowych sytuacjach 

organy samorządowe oraz gestorzy sieci zezwalają na inne rozwiązania np.: kotłownię gazową lub 

odprowadzenie wód opadowych do niezależnych systemów drenażu dla budynków 

wielorodzinnych niskich143. Rodzi to jednak jednoczesne konsekwencje rodzaju technicznego  

i finansowego.  

 

W obowiązujących regulacjach prawnych określono warunki sytuowania nowej zabudowy przy 

uwzględnieniu „wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz 

walorów ekonomicznych przestrzeni”144. W odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej nie 

wyróżniono żadnego z istniejących typów zabudowy. W najnowszych projektach regulacji 

prawnych145 pojawiają się odrębne zapisy dotyczące zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. 

Zabudowy wielorodzinnej dotyczą regulacje określające dostępu do infrastruktury społecznej146. 

Określają one zagadnienia z zakresu oświaty, dostępu do podstawowych usług handlowych, 

                                                           
139 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zamianami, § 18 
140 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717)  

z późniejszymi zmianami, art.2 pkt.6 
141 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430) z późń. zmianami 
142 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717)  

z późniejszymi zmianami, art.2 pkt.6 
143 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zamianami, § 28 
144 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717)  

z późniejszymi zmianami, art.1 pkt.4 
145 Projekt z dnia 23 listopada 2017 r. Ustawa z dnia…, Kodeks urbanistyczno - budowlany 
146 Ibidem, art. 28, § 3 
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gastronomicznych i innych nieuciążliwych oraz zapewnienia mieszkańcom odpowiednich terenów  

z zakresu zieleni, sportu i rekreacji. Zabudowa jednorodzinna przywoływana jest w przepisie 

odnoszącym się do  wyznaczania terenu inwestycji. Nakazuje on wyznaczania terenu inwestycji dla 

jednego budynku jednorodzinnego147.  

 

Projekt Kodeksu Urbanistyczno - Budowlanego dopuszcza łączenie, w odpowiednich proporcjach 

(do 40%) stref funkcjonalnych, do których zaliczają się tereny o funkcji mieszkaniowej 

jednorodzinnej i wielorodzinnej148.  

 

2) Cechy charakterystyczne związane z urbanistyką / zagospodarowaniem terenu – regulacje 

prawne 

 

Urbanistyka / Zagospodarowanie Terenu 

 Jednorodzinna [ MN ] Wielorodzinna [ MW ] 

Usytuowanie 

budynku  

Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną – 4 m ściana z oknami, 3 m ściana bez 
okien149 

 1,5m / po granicy – ściana bez okien przy 
szerokości działki > 16,0m150 

 Odległość ze względu na przesłanianie  
i zacienianie – związana z wysokością 
budynku oraz stronami świata 

Przesłanianie, 
naturalne 
oświetlenie151 

  wysokość przesłaniania mierzona zgodnie 
z § 13 

 wysokość przesłaniania mierzona zgodnie  
z § 13 dla obiektów do 35m wysokości 

 35m dla obiektów przesłaniających  
o wysokości powyżej 35m 

Odległość ze 
względów p.poż. 
bud. ZLIV152  

 min. 8m 
 

Oświetlenie i 

nasłonecznienie153 

 

 czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach 21.03 i 21.09 (równonocy) w godz. 

7.00 – 17.00 w co najmniej jednym pokoju 

 w zabudowie śródmiejskiej uzupełniającej ograniczenie skraca się do 1,5 h, a w mieszkaniu  

1 pokojowym nie określa się 

Dojście i dojazd do 

budynku154 

 bez wymagań  oświetlenie elektryczne 

 dojście do wejścia o szerokości min. 1,5m 

 dostęp dla osób niepełnosprawnych 

Wejście do 

budynku 

 bez wymagań 

 

 przystosowanie dla osób 

niepełnosprawnych 

Miejsce postojowe 

(Parkingi i 

garaże*)155 

 odległości od granicy działki oraz okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 
wymiary stanowisk  - zgodnie z §19   

 zachowanie odległości j. w.” nie jest 
wymagane w przypadku: parkingów 
niezadaszonych składających się z jednego 
albo dwóch stanowisk postojowych dla 
samochodów osobowych przypadających 
na jeden lokal mieszkalny w budynku 

 zapewnienie stanowisk postojowych  dla 

osób niepełnosprawnych w odległości 5m 

od okien budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego („zbliżone bez żadnych 

ograniczeń do okien … budynków”) 

                                                           
147 Projekt z dnia 23 listopada 2017 r. Ustawa z dnia…, Kodeks urbanistyczno - budowlany, art. 34, §3 
148 Ibidem, art. 151 
149 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami., § 12, pkt.1 
150 Ibidem, § 12, pkt.4 
151 Ibidem, § 13 
152 Ibidem, § 271 
153 Ibidem, § 271 
154 Ibidem, § 16 
155 Ibidem, § 19 
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mieszkalnym jednorodzinnym, 
zlokalizowanych przy tym budynku. 

 zachowanie odległości j. w. „nie jest 
wymagane w przypadku: niezadaszonych 
parkingów składających się z jednego albo 
dwóch stanowisk postojowych dla 
samochodów osobowych w zabudowie 
jednorodzinnej … jeżeli stykają się one z 
niezadaszonymi parkingami dla 
samochodów osobowych na sąsiedniej 
działce.” 

Teren zieleni  brak zapisów  teren zieleni jako teren biologicznie czynny 

(min.25%)156 

 w zespole budynków plac zabaw  

(o odpowiednim czasie nasłonecznienia) 

oraz miejsce rekreacyjne dostępne dla 

osób niepełnosprawnych157 

Ogrodzenie158  bramy i furty otwierane do wnętrza działki 

  dostęp przez furtę dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych 

Odpady stałe159  3m od okien i drzwi do budynku  

z pomieszczeniami przeznaczonymi  

na pobyt ludzi 

 2m od granicy z działką sąsiednią 

 bezpośrednio przy granicy jeżeli stykają się 

z miejscem na odpyta po stronie sąsiada 

 bezpośrednio przy linii rozgraniczającej 

ulicę 

 W zabudowie jednorodzinnej…, 
odległości, o których mowa …, nie określa 
się. 

 10m od okien i drzwi do budynku  

z pomieszczeniami przeznaczonymi  

na pobyt ludzi 

 3m od granicy z działką sąsiednią 

 10m od placu zabaw dla dzieci, boisk dla 

dzieci i młodzieży oraz miejsc 

rekreacyjnych 

 miejsce do gromadzenia odpadów 

dostępne dla osób niepełnosprawnych 

 odległość maksymalnie 80m od 

najdalszego wejścia do budynku 

 trzepaki – 10m od okien i drzwi do 

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 

ludzi (przepis wykreślony- nie obowiązuje) 

III.3.3. Cechy charakterystyczne istniejących typów zabudowy związane z urbanistyką / 

zagospodarowaniem terenu – regulacje prawne  
 

* Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku po zmianie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury160 

 

Budynki mieszkalne nie istnieją bez towarzyszących im elementów zagospodarowania terenu, 

takich samych dla różnych typów zabudowy161, ale  różniących się jeśli chodzi o związane z nimi 

parametry. Podstawowym dokumentem określającym cechy charakterystyczne odnoszące się do 

zagospodarowania terenu przy zabudowie mieszkalnej jest Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

                                                           
156 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami., § 39 
157 Ibidem, § 40 
158 Ibidem, § 42 
159 Ibidem, § 22, 23 
160 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
161 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami., Dział II 
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usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zamianami. W podanym akcie 

prawnym określono wiele elementów wpływających na usytuowanie budynku, jego wysokość  

i gabaryty oraz odległości od elementów zagospodarowania terenu służących obsłudze 

mieszkańców jak place zabaw i śmietniki. Narzucona przepisami wymagania są bardziej 

rygorystyczne w zabudowie wielorodzinnej. Między innymi musimy zapewnić dostęp do budynku 

dla osób niepełnosprawnych162, określona została minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego (minimum 25%)163, jak również konieczność wykonania placu zabawa164. Wszystkie te 

przepisy nie obowiązują zabudowy jednorodzinnej.  

 

W pierwszej kolejności możemy wskazać zapisy dotyczące umiejscowienia budynku w granicach 

działki. Podstawowe odległości od granicy dotyczą wszystkich budynków, w tym także 

mieszkalnych, niezależnie od ich typu. Dalsze różnice zależne są od gabarytów wznoszonych 

obiektów oraz wielkości terenów inwestycji. Przy zabudowie jednorodzinnej pojawia się szerokość 

działki wynosząca mniej niż 16m, która pozwala na wznoszenie budynków 1,5 m od lub po granicy 

z posesją sąsiednią. Przy budynkach wielorodzinnych, w związku z ich wysokością  konieczne jest 

spełnieni wymagań odnośnie przesłaniania budynkiem obiektów i terenów sąsiednich. 

 

Odległości między budynkami muszą umożliwić naturalne oświetlenie lokalu mieszkalnego165. 

Dotyczy to pomieszczeń przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi (powyżej dwóch godzin  

w ciągu doby)166. Dystans taki wyznacza się w oparciu o tzw. wysokość przesłaniania. 

Przesłanianie ma więc ścisły związek z wysokością budynku ( III.3.4.).  

 

                                  MN                    MW 

 
III.3.4. Schemat przesłaniania: Przesłanianie: MN – zabudowa jednorodzinna, MW – zabudowa 
wielorodzinna; 8m – min. odległość między ścianami z oknami budynków ZLIV; 

 

Domy jednorodzinne z racji swojej formy, gabarytów i wysokości, która zazwyczaj zamyka się  

w dwóch kondygnacjach, oddalone są od siebie na odległość minimum ośmiu metrów. Wartość ta 

wynika z przepisów określających odległości budynku od granicy działki167 oraz przepisów ochrony 

                                                           
162 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami., § 14, § 16 
163 Ibidem, § 39, minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego poszczególnych inwestycji określona jest 

przepisami odrębnymi, zwykle w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
164 Ibidem, § 40, przepisy nie regulują ilości, rodzaju i jakości wyposażenia placu zabaw 
165 Ibidem, § 13 
166 Ibidem, § 4 
167 Ibidem, §12 
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przeciwpożarowej168. Przy budynkach o wysokości trzech i więcej kondygnacji odległości między 

budynkami, ze względu na przytoczone przepisy, będzie się zwiększała. W tym przypadku nie ma 

znaczenia typ zabudowy, choć taka sytuacja jest charakterystyczna dla budynków wielorodzinnych.  

 

W kwestii ochrony pożarowej przepisy nie różnią się w zależności od typu zabudowy. 

 

W każdym typie zabudowy pokoje mieszkalne powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia  co 

najmniej trzy godziny w przedziale czasu od 7:00 do 17:00.  Pomiar taki wykonuje się w okresie 

równonocy w dniach 21 marca i 21 września. W mieszkaniach wielopokojowych dopuszcza się 

spełnienie tego wymagania tylko dla jednego z pomieszczeń169. Odpowiednie nasłonecznienie 

domu jednorodzinnego, a także segmentów w zespołach zabudowy jednorodzinnej, nie stanowi 

większego problemu. Zazwyczaj występuje kilka pomieszczeń spełniających opisane wymogi. 

Spowodowane jest to formą zabudowy i bryłą budynku. Domy wolnostojące mają okna praktycznie 

z każdej strony świata. W zespołach zabudowy jednorodzinnej, segmenty mieszkalne mają okna  

z przynajmniej dwóch stron budynku, a część z nich znajduje się na wyższej kondygnacji co 

pozwala słońcu na dłuższe oddziaływanie na przestrzeń, którą doświetlają. W budynkach 

wielorodzinnych odpowiednie nasłonecznienie związane jest z rodzajem przyjętej konstrukcji 

budynku.  Obiekty w układzie klatkowym, gdzie wszystkie mieszkania mają okna z dwóch, 

przeciwległych stron budynku, zachowują się identycznie jak segmenty w zespołach zabudowy 

jednorodzinnej. W takim przypadku mamy całkowitą swobodę w ich lokalizacji względem stron 

świata. Oczywiście znaczenie ma tu też kształt samego budynku i odległości od budynków 

sąsiednich. Inaczej sprawa ma się w przypadku obiektów w układzie korytarzowych gdzie 

występują mieszkania doświetlone jednostronnie. W takiej sytuacji następuję zjawisko 

samozacieniania się budynku. Powoduje to pewne ograniczenia w sytuowaniu budynku względem 

stron świata170 ( III.3.5.).  

 

                                      MN                                            MW 

 
III.3.5. Nasłonecznienie: MN – zabudowa jednorodzinna, MW – zabudowa wielorodzinna;  

 

Obostrzenia dotyczące zabudowy wielorodzinnej pojawiają się przy furcie w ogrodzeniu, dojściu  

i dojeździe oraz wejściu do budynku nakazując przystosowanie ich dla osób niepełnosprawnych 

poprzez utwardzenie nawierzchni i  odpowiednią szerokość minimalna dojścia wynoszącą 1,5m 

oraz wyposażenie ich w oświetlenie elektryczne.  

                                                           
168 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami., § 271 
169 Ibidem, § 60 
170 Zagadnienie to analizowane było już w latach 50-tych XX wieku – S. Marzyński, Architektura. Wykłady na Wydz. 

Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej, PWN, Łódź, Warszawa 1959 
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Do końca 2017 r. w kwestii odległości miejsc postojowych dla samochodów osobowych od granic 

działki oraz okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz wielkości stanowisk nie 

występowały różnice w zależności od typy zabudowy. Przy budynkach wielorodzinnych konieczne 

było jedynie zapewnienie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Sytuacja zmieniła się 

po nowelizacji Warunków technicznych. Wprowadzono odrębne, mniej rygorystyczne, zapisy 

dotyczące zabudowy jednorodzinnej, które pozwalają na sytuowane jednego lub dwóch stanowisk 

postojowych przy oknach budynku lub przy granicy po spełnieniu odpowiednich wymagań.  

 

Odnośnie terenów rekreacyjnych i placów zabaw, przepisy narzucają obowiązek ich wykonania 

przy zespołach budynków wielorodzinnych, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich 

odległości od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, linii rozgraniczających ulicę oraz 

miejsc gromadzenia odpadów stałych ( III.3.6.). Tereny rekreacyjne musza być również dostępne 

dla osób niepełnosprawnych.  

 

 
III.3.6. Odległości od placu zabaw; PZ – plac zabaw, BM – budynek mieszkalny wielorodzinny, 
MP – miejsce parkingowe, LRU – linia rozgraniczająca ulicy 

 

Pojedynczy blok wielorodzinny oraz budynki jednorodzinne, wznoszone również w zespołach 

zabudowy zwartej, zgodnie z przepisami, nie muszą posiadać placów zabawa oraz terenów 

rekreacyjnych.  

 

W projektowanych aktach prawnych pojawia się propozycja ustalenia minimalnej szerokości 

utwardzonej drogi wewnętrznej, która w przypadku  budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

powinna wynosić 6m, a przy zabudowie wielorodzinnej 8m171. Związane to jest zapewne  

z natężeniem ruchu samochodowego przy tych dwóch typach zabudowy.  

 

Jednym z głównych i niezbędnych elementów zagospodarowania terenu jest lokalizacja miejsca na 

pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów stałych172 a w szczególności jego położenie 

względem okien pomieszczeń mieszkalnych. Przy budynku wielorodzinnym odległość śmietnika od 

okien powinna wynosić dziesięć metrów podczas gdy przy zabudowie jednorodzinnej do końca 

2017 roku wystarczały trzy metry. Od początku 2018 roku przy zabudowie jednorodzinnej nie ma 

podanych żadnych odległości od okien oraz granicy działki. Sytuacja taka przy budynkach 

wolnostojących jednorodzinnych nie wpływa na komfort użytkowania. Związana z tym uciążliwość 

                                                           
171 Projekt z dnia 23 listopada 2017 r. Ustawa z dnia…, Kodeks urbanistyczno – budowlany, art. 39, § 1 
172 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami., § 22, § 23 
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pojawia się przy  zespołach zabudowy jednorodzinnej, gdy w pobliżu okien jednego, zazwyczaj 

skrajnego, segmentu ustawionych jest kilka lub kilkanaście pojemników na odpady. Inna kwestią, 

która dotyczy wyłącznie budynku wielorodzinnego jest maksymalna odległość śmietnika od wyjścia 

z budynku. Droga powinna zostać poprowadzona nawierzchnią utwardzoną, przystosowaną dla 

osób niepełnosprawnych oraz być krótsza niż 80m.  

 

3) Cechy charakterystyczne związane z architekturą – regulacje prawne 

 

Architektura 

 Jednorodzinna [ MN ] Wielorodzinna [ MW ] 

Funkcja  budynek  jednorodzinny, z możliwością 

wydzielenia 2 lokali mieszkalnych173 

 budynek wielorodzinny 

Liczba kondygnacji174  budynek niski do 4 kondygnacji 

nadziemnych włącznie 

 budynek niski do 4 kondygnacji 

nadziemnych włącznie, średniowysoki  

(5-9 kondygnacji), wysoki (10-18 

kondygnacji), wysokościowy (powyżej 

55m nad poziomem terenu) 

Garaż wbudowany175  zwolnienia z niektórych zapisów 

dotyczących garaży  

 wszystkie przepisy dotyczące garaży,  

w tym ochrony pożarowej 

Konstrukcja  niezależna każdego segmentu 

mieszkalnego 

 wspólne układy konstrukcyjne  

Schody 176  0,8m – min. szerokość użytkowa  biegu 

 0,8m - min. szerokość użytkowa  

spocznika 

 0,19m – maksymalna wysokość stopni 

 

 1,2m – min. szerokość użytkowa  biegu 

 1,5m - min. szerokość użytkowa  

spocznika 

 0,175m – maksymalna wysokość stopni 

 17 – liczba stopni  w jednym biegu 

schodów 

 0,35m – szerokość stopni schodów 

zewnętrznych 

 krawędzie stopni wyróżniające się 

kolorem 

Wysokość 

pomieszczeń177 

 2,5m – minimalna 

 2,2m – pokoje na poddaszu 

 2,5m – minimalna 

Minimalne wymiary 

pomieszczeń  

 nie określa się  2,2m – pokój dla 1os. (wykreślony) 

 2,7m – pokój dla 2os. (wykreślony) 

 1,8m – kuchnia w mieszkaniu jednopokoj. 

(wykreślony) 

 2,4m – kuchnia w mieszkaniu wielopokoj. 

(wykreślony) 

 16m2 – pow. przynajmniej jednego 

                                                           
173 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), art. 2, ust. 3a 
174 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami., § 8 
175 Ibidem,  § 102 - 108 
176 Ibidem,  § 66 - 71 
177 Ibidem,  § 73 
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pokoju(wykreślony) 

 25m2 – minimalna powierzchnia użytkowa 

mieszkania 

 1,2m – szerokość korytarzu 

(dopuszczalne zwężenie do 0,9m na 

odcinku 1,5m) 

Bezpieczeństwo 

użytkowania178 

 0,9m – minimalna wysokość balustrady 

 nie reguluje się maksymalnego wymiaru 

otworu pomiędzy elementami balustrady 

 1,1m – minimalna wysokość balustrady 

 0,12m - maksymalny wymiar otworu 

pomiędzy elementami balustrady 

Komfort cieplny179  wymagania identyczne 

Wentylacja180  brak wymagań  przewietrzanie na przestrzał lub 
narożnikowo mieszkania minimum  3 
pokojowego 

 alternatywnie wentylacja o działaniu 
ciągłym 

Hałas181  brak wymagań  ochrona przed hałasem pochodzącym z 
instalacji i urządzeń technicznych oraz 
wytwarzanym przez użytkowników innych 
mieszkań 

§212 (klasa 

odporności pożarowej) 

itd. 

 nie dotyczy  dotyczy 

III.3.7. Tabela - Cechy charakterystyczne istniejących typów zabudowy związane z architekturą – 

regulacje prawne 
 

* Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku po zmianie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury182 

 

Przepisy prawne w aspekcie architektury niosą większe obostrzenia w stosunku do budynków 

wielorodzinnych. Obowiązują większe szerokości, wysokości. Określone są odrębne wymagania 

dotyczące wyłącznie zabudowy wielorodzinnej, które nie muszą być spełnione przez domy 

jednorodzinne. Budynków jednorodzinnych nie dotyczy też wiele zapisów wymagań ochrony 

pożarowej. Powodem takiego stanu rzeczy jest założenie, iż budynek jednorodzinny ze względu na 

pełnioną funkcję i gabaryty jest strukturą mniej skomplikowaną niż blok wielorodzinny.  Nawet 

segmenty wchodzące w skład zespołów zabudowy jednorodzinnej zwartej bliźniaczej lub 

szeregowej powinny stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość183 z oddzielnymi ścianami 

konstrukcyjnymi od fundamentów do po dach wraz z jego więźbą. Natomiast konstrukcja budynku 

wielorodzinnego składa się z szeregu połączonych ze sobą struktur żelbetowych i murowanych 

budujących ściany, stropy, podciągi, belki, itp.  

 

Z racji swoich gabarytów i wysokości obiekty wielorodzinne muszą spełniać wiele wymogów 

ochrony pożarowej dotyczących odporności ogniowej elementów budynku, wielkości stref 

                                                           
178 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami.,  § 298 
179 Ibidem,  Załącznik nr 2 
180 Ibidem,  § 91 
181 Ibidem,  § 326 
182 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
183 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), art. 2, ust. 3a. 
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pożarowych i związanych z nimi odległości, dróg ewakuacyjnych, urządzeń gaśniczych czy 

wymagań stawianych, zazwyczaj podziemnym,  garażom. 

O ile w zabudowie jednorodzinnej w stosunku do garaży jedno – lub dwustanowiskowych, 

wbudowanych w budynek, stosuje się modułowe, zwyczajowe w wymiary, które wyjściowo 

wynoszą 3x6m, to przy zabudowie wielorodzinnej muszą być spełnione dodatkowe wymagania 

dotyczące wysokości, szerokości, długości, wentylacji, niezbędnych instalacji, wymiarów dojazdów, 

wyposażenia , dostępności osób niepełnosprawnych oraz wspominanych już przepisów ochrony 

pożarowej.  

 

Kolejnym aspektem są wielkości dotyczące schodów, komunikacji oraz pomieszczeń w części 

mieszkalnej. W Warunkach technicznych znajduje się odrębny rozdział zawierające szczególne 

wymagania dotyczące mieszkań w budynku wielorodzinnym. Do końca 2017 roku zawierał 

precyzyjne wskazania na temat szerokości pokoi, kuchni, minimalnej wielkości pokoju dziennego 

itd. Po nowelizacji określona została tylko minimalna powierzchnia użytkowa mieszkania 

wynosząca 25m2. Nie dotyczy ona jednak budynku jednorodzinnego i w teorii powierzchnia takie 

domku mogła by wynosić mniej niż podana wartość. Mniejsze obostrzenia dotyczą również 

zabudowy jednorodzinnej w kontekście bezpieczeństwa użytkowania. Projektowane balustrady 

mogą być niższe oraz  posiadać wypełnienia z przestrzeniami przekraczającymi 0,12 m, która  

to wartość jest obligatoryjna dla balustrad wykonywanych na klatkach schodowych i balkonach  

w budynku wielorodzinnym. 

 

Zgodnie z zapisami w Warunkach technicznych184 wentylacja ma zapewnić odpowiednią jakość 

środowiska wewnątrz lokalu mieszkalnego. Aby spełnić stawiane wymogi należy zapewnić 

odpowiednią wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, 

prędkość ruchu powietrza przy jednoczesnym zachowaniu przepisów ochrony pożarowej oraz 

izolacyjności akustycznej.  Wiąże się to z zastosowaniem odpowiedniej wentylacji w mieszkaniach. 

Dostępne są trzy systemy ( III.3.8.).  

 

GR. MECH. 

 
III.3.8. Schemat rodzajów wentylacji: GR – wentylacja grawitacyjna, MECH – wentylacja 
mechaniczna 

 

Najprostsza i bezgłośna jest naturalna wentylacja grawitacyjna, która  wykorzystuje różnicę 

gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. W tym przypadku każdy lokal 

mieszkalny posiada indywidualny kanał lub kanały. Drugim rozwiązaniem jest wentylacja 

                                                           
184 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami., § 147  
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mechaniczna, zwana także wentylacją wymuszoną, ze wspólnym dla kilku mieszkań kominem 

wyprowadzającym. Do jej działania niezbędne są urządzenia wentylacyjne (na przykład wentylator) 

zasilane energią elektryczną oraz wytwarzające hałas zależny od rodzaju przyjętego osprzętu. 

Trzecim rodzajem jest wentylacja hybrydowa stanowiąca połączenie dwóch opisanych wcześniej 

systemów. Każda z tych wentylacji może być stosowana w każdym typie zabudowy.  

Wśród wielu przepisów związanych z wentylacją pomieszczeń znajdujemy zapisy odnoszące się 

wyłącznie do mieszkań w zabudowie wielorodzinnej.185 Zgodnie z ich brzemieniem mieszkania,  

z wyjątkiem jedno – lub dwupokojowego, powinno być przewietrzane na przestrzał lub 

narożnikowo. Wyjątkiem są mieszkania wyposażone w wentylację mechaniczną o działaniu 

ciągłym wywiewną lub nawiewno – wywiewną.  Z związku z tym przepisem praktycznie każde 

minimum trzy pokojowe mieszkanie w budynku wielorodzinnym, jednocześnie doświetlone jako 

jednostronne, powinno posiadać wentylację mechaniczną ( III.3.9.). Pomimo braku przepisów 

dotyczących zabudowy jednorodzinnej nie występuje w niej problem przewietrzania ze względu na 

uzyskiwane w struktury przestrzenne budynku. 

 

                   MN                    MW 

 
Rys.III.3.9. Schemat przewietrzania: MN – zabudowa jednorodzinna, MW – zabudowa 
wielorodzinna 

 

Każdy lokal mieszkalny powinien być wyizolowany akustycznie i zapewnić taki poziom hałasu, 

który nie będzie stanowił zagrożenia dla zdrowia mieszkańców oraz umożliwiał im pracę, 

odpoczynek i niezakłócony sen.186  

 

                    MN                  MW 

 
III.3.10. Hałas pochodzący z zewnątrz (z) oraz od użytkowników innych mieszkań (w): MN – 
zabudowa jednorodzinna, MW – zabudowa wielorodzinna 

 

                                                           
185 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami., § 91 
186 Ibidem, § 323 



- 71 - 
 

W przypadku domów jednorodzinnych, w których występuje tylko jedna rodzina pomieszczenia 

chronimy tylko od hałasu mającego swoje źródło poza budynkiem. Podobnie jest także  

w przypadku zespołów zabudowy jednorodzinnej. Obecnie wznoszone budynku szeregowe oraz 

bliźniacze tworzą niezależne układy przestrzenne oddzielone dylatacjami oraz posiadają własne 

ściany konstrukcyjne. Inaczej jest w budynkach wielorodzinnych, gdzie należy także chronić lokale 

od hałasu pochodzącego z instalacji i urządzeń technicznych budynku oraz wytwarzane przez 

użytkowników innych mieszkań (hałas powietrzny i uderzeniowy). W związku z tym lokale 

mieszkalne muszą spełniać dodatkowe wymogi określone w przepisach dedykowanych dla 

mieszkalnictwa wielorodzinnego.187 Dotyczą one m.in. układów funkcjonalnych, parametrów ścian  

i stropów sąsiadujących ze sobą mieszkań ( III.3.10.). 

 

III.4. CECHY ISTNIEJĄCYCH TYPÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ – PODSUMOWANIE 
  

W oparciu o przeprowadzone analizy typów zabudowy na podstawie teorii oraz przepisów 

prawnych jesteśmy w stanie wskazać główne punkty różniące oba rodzaje budynków  

w poszczególnych aspektach: 

 

Planowanie przestrzenne 

a) Geneza  terenów dla poszczególnych typów zabudowy 

b) Lokalizacja (odległość od centrum, dominanty, obiekty charakterystyczne, dostępność usług) 

c) Intensywność zabudowy, PUM, gęstość zaludnienia 

d) Tereny zieleni 

e) Dostęp do drogi publicznej, obsługa komunikacyjna 

f) Miejsca parkingowe 

g) Media, uzbrojenie terenu 

 

Urbanistyka / Zagospodarowanie terenu 

a) Przestrzenie otwarte 

b) Usytuowanie budynku na działce 

c) Strony świata, oświetlenie i nasłonecznienie 

d) Dojazd i dojście do budynku 

e) Wejście do budynku 

f) Stanowiska parkingowe 

g) Tereny zieleni 

h) Ogrodzenie  

i) Miejsca gromadzenia odpadów stałych 

 

Architektura 

a) Funkcja  

b) Forma własności 

c) Struktura przestrzenna 

d) Program i wielkość mieszkania 

                                                           
187 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami., § 326, ust.4 
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e) Gabaryty budynków – wysokość, kubatura, wymiary, zróżnicowanie, bryła 

f) Konstrukcja 

g) Garaż 

h) Wymagania odnośnie schodów, wysokości i wymiarów pomieszczeń 

i) Bezpieczeństwo użytkowania 

j) Wymagania w zakresie komfortu i instalacji 

k) Wyposażenie techniczne budynku 

l) Wymogi ochrony pożarowej 

 

Rozbieżność we wskazanych elementach zależna jest od parametrów powstającej zabudowy. 

Mniejsze różnice między zabudową jednorodzinną i wielorodzinną widoczne są również  

w przypadku zespołów zabudowy jednorodzinnej zwartej, szczególnie w układzie szeregowym. 
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NOWY TYP NISKIEJ 

 INTENSYWNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ IV. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPROWADZENIE 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM PRZESTRZENNYM 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ZWIĄZANE Z URBANISTYKĄ,  

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ZWIĄZANE Z ARCHITEKTURĄ 
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IV.1. WPROWADZENIE 
 
Nowy typ niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej opisano w oparciu o: 

 wytypowane i zebrane, na postawie teorii i aktów prawnych, cechy charakterystyczne 

istniejących typów zabudowy 

 zbadane współczesne realizacje, spełniające zadane kryteria odnośnie ilości mieszkań  

i wysokości 

Podczas opracowania wykorzystano również prace studialne dotyczące niskiej intensywnej 

zabudowy mieszkaniowej. 

 
                 MN MNI                       MW 

 
IV.1.1. Schemat typów zabudowy: MN – zabudowa jednorodzinna, MNI – nowy typ niskiej 
intensywnej zabudowy mieszkaniowej, MW – zabudowa wielorodzinna 

 

Tworzący się nowy typ niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej mieści się funkcjonalnie 

pomiędzy dwoma występującymi w Polsce typami zabudowy - jednorodzinną i wielorodzinną. 

Możemy go porównać do występującej w Europie Zachodniej, zabudowy półkolektywnej, która 

charakteryzuje się 2 – 3 mieszkaniami spiętrzonymi do wysokości 2 – 3 kondygnacji i mającymi 

„bliski, choć często nie bezpośredni kontakt z terenami zieleni, mającej bardzo intymny charakter  

i przypisanej do niewielkich grup zabudowy.188” 

 

Nowy typ niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej wznoszony jest w oparciu o istniejące 

regulacje prawne dotyczące zabudowy jednorodzinnej. Dają one możliwość wyodrębnienia dwóch 

lokali mieszkalnych w jednym budynku lub segmencie zabudowy jednorodzinnej wchodzącym  

w skład zespołu zabudowy zwartej (bliźniaczej lub szeregowej). Finalnie otrzymujemy dwa układy 

mieszkań – mieszkania sąsiadujące (back-to-back lub domy czterorodzinne) oraz mieszkania 

spiętrzone (over-and-under)189. Obok rozwiązań pochodzących z zabudowy jednorodzinnej mamy 

również szereg elementów zapożyczonych z budynków wielorodzinnych, na przykład: wspólna 

komunikacja wewnętrzna i zewnętrza (piesza i kołowa), garaże wielostanowiskowe pod płytą, 

wspólne śmietniki oraz place zabaw. 

 

 
 

  

                                                           
188 Seruga W., Warunki i kryteria kształtowania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, Wyd. Politechniki 

Krakowskiej, Kraków 1984, s. 16 
189 Dokładny opis struktury funkcjonalno – przestrzennej zawarty jest w części V 
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IV.2. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM PRZESTRZENNYM 
 

Planowanie przestrzenne MNI 

Zabudowa jednorodzinna [ MN ]  

 Zabudowa wielorodzinna [ MW ] 

Geneza  terenów pod zabudowę [MN] 

Lokalizacja (odległość od centrum, dostępność usług, punkty 

charakterystyczne) 

[MN] 

Intensywność zabudowy190, PUM191, gęstość zaludnienia [MN] – [MW] 

Tereny zieleni – powierzchnia biologicznie czynna [MN] – [MW] 

Dostęp do drogi publicznej, dojazd [MN] 

Miejsca parkingowe [MN] 

Media, uzbrojenie terenu [MN] 

IV.2.1. Cechy charakterystyczne związane z planowaniem przestrzennym 

 

W kwestii genezy terenów pod inwestycje nowego typu zabudowy mieszkaniowej ich pochodzenie 

jest identyczne jak w przypadku zabudowy jednorodzinnej. Niska intensywna zabudowa powstaje 

na terenach osiedli jednorodzinnych,  stanowiąc uzupełnieni jej struktury i wpisując się w istniejącą 

tkankę oraz tworzy większe kompleksy na terenach zarezerwowanych dla budownictwa 

jednorodzinnego. W związku z tym jej lokalizacja znajduje się głównie na peryferiach oraz terenach 

podmiejskich. Ta tendencja jest również zbieżna z wnioskami prac studialnych, w których 

określono kierunki zastosowania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Według 

widniejących w nich zapisów powinna ona być stosowana „przy rozwoju miast na zewnątrz192” oraz 

jako elastyczny element uzupełniający193 i dogęszczający istniejącą tkankę miejską i podmiejską.  

 

Dostępność do usług i infrastruktury jest tożsama z zabudową jednorodzinną.  

 

Z powodu zwiększenia do dwóch liczby mieszkań w jednym segmencie zespołu zabudowy 

jednorodzinnej zwartej, zwiększa się intensywność zabudowy a co za tym idzie również PUM. 

Analiza pozwala określić intensywność zabudowy na 0,5 – 1,0 oraz współczynnik PUM na 

poziomie 0,35 – 0,75194. Z związku z tym zwiększ się również gęstość zaludnienia do 120 – 320 

mieszkańców na 1ha195. Uzyskane współczynniki oraz liczba mieszkańców umieszczają niską 

intensywną zabudowę mieszkaniową między zabudową jednorodzinną i wielorodzinną. Wyliczone 

wskaźniki zbieżne są z uzyskanymi wynikami podanymi w pracach studialnych. W przypadku 

gęstości zaludnienia na 1 ha wyliczenia odpowiadają wskaźnikom podanym dla obszaru Anglii (126 

– 340196). Pozostałe kraje (Dania, Holandia, RFN, Szwecja i USA) charakteryzują się mniejszą 

ilością mieszkańców na 1 ha terenu. Wg innej pracy gęstość zaludnienia w osiedlach o przewadze 

                                                           
190 Intensywność zabudowy brutto – stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji zabudowy po obrysie ścian 

zewnętrznych do powierzchni terenu 
191 PUM – Powierzchnia użytkowa mieszkań w stosunku do powierzchni terenu 
192 Seruga W., Warunki i kryteria kształtowania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, Wyd. Politechniki 

Krakowskiej, Kraków 1984, s. 79 
193 Chmielewski J.M. (red.), Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa, Zakłady Graficzne Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 13 
194 Wyliczenia autora w oparciu o praktykę zawodową 
195 Wyliczenia autora w oparciu o praktykę zawodową 
196 Seruga W., Warunki i kryteria kształtowania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, Wyd. Politechniki 

Krakowskiej, Kraków 1984, s. 11 
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cech jednorodzinnych wynosi od 100 osób/ha197 do 280 – 300 osób/ha. Wyższe wskaźniki dotyczą 

zabudowy powiązanej z zabudową wielorodzinną i wynoszą nawet ponad 450 osób/ha.  

W kolejnym przypadku możemy zestawić ze sobą wskaźnik intensywności zabudowy, który 

określony przez autora pracy studialnej  wynosi 0,40 – 0,85198 w przypadku niskiej intensywnej 

zabudowy mieszkaniowej w postaci typu zabudowy galeriowej. Zbliżone do dolnych granic są 

również wyniki dla zabudowy szeregowej i dywanowej.  

Parametry dotyczące intensywności zabudowy, PUM’u i gęstości zaludnienia są prawidłowe  

i zbieżne z przytoczonymi w pracach studialnych przykładami. Przyjęte wartości znajdują się 

między  wskaźnikami określonymi dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.  

 

W kontekście współczynnika procentowego określającego powierzchnię terenu biologicznie 

czynnego, rozpatrywanego w stosunku do obszaru inwestycji, wartości przyjmowane przy niskiej 

intensywnej zabudowie mieszkaniowej wahają się w granicach od 15% do 40%199. Górna granica 

jest charakterystyczna dla budownictwa jednorodzinnego. Dolny parametr spotykamy przy bardzo 

intensywnej, lokalizowanej zazwyczaj w strefie śródmiejskiej, zabudowie wielorodzinnej i jest on  

o wiele bardziej rygorystyczny niż określone w Warunkach technicznych 25%. Przy niskiej 

intensywnej zabudowie mieszkalnej taka niska wartość procentowa powierzchni terenu biologicznie 

czynnego spowodowana jest zwiększoną powierzchnią zabudowy oraz koniecznością 

wprowadzenia większej ilości terenów utwardzonych w postaci dojść i dojazdów wewnętrznych 

oraz miejsc parkingowych. Przyjmowane wartości nie dają się przypisać jednoznacznie do żadnego  

z istniejących typów zabudowy. 

  

W kwestii współczynnika określającego ilość stanowisk postojowych dla stałych użytkowników przy 

niskiej intensywnej zabudowie mieszkaniowej przyjmuje się jedno miejsce dla każdego mieszkania, 

czyli finalnie dwa miejsca postojowe na jeden segment lub budynek. Podobnie jak przy 

inwestycjach jednorodzinnych nie występują niepełne wartości wskaźnika na przykład 1.2 miejsca 

parkingowego na mieszkanie. Nie określa się również procentowej ilości stanowisk postojowych 

przeznaczonych do użytku ogólnego, w tym dla gości (zwyczajowo przy budownictwie 

wielorodzinnym wartość ta określana jest na 20%). Kwestia ta pojawia się w pracach studialnych,  

w których proponuje się rezerwę dla samochodów zewnętrznych wynoszącą 10%200.  

Przyjmowane rozwiązania wskazują na bezpośrednie powiązanie z zabudową jednorodzinną.  

 

Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa i związane z nią budynku mieszkalne muszą posiadać 

dostęp do drogi publicznej (KD). W wielu przypadkach droga taka nie posiada pełnych parametrów 

drogi wymaganych dla budownictwa wielorodzinnego (klasa D lub L), a dojazd do działki  

i budynków odbywa się droga nieutwardzoną, często o szerokości wynoszącej 3 m (minimalna 

                                                           
197 Donimirska K., Projekty niskiego, intensywnego budownictwa mieszkaniowego, Zakład Wyd. Instytutu Gospodarki 

Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1987, s. 41 
198 Chmielewski J.M. (red.), Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa, Zakłady Graficzne Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 132 
199 Wyliczenia autora na postawie realizacji białostockich 
200 Chmielewski J.M. (red.), Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa, Zakłady Graficzne Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 140 
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szerokość określona w warunkach technicznych201). Odnośnie dostępu do drogi publicznej 

widoczne jest powiązanie badanej zabudowy z budownictwem jednorodzinnym.  

 

W kwestii dojazdów wewnętrznych większość badanych realizacji charakteryzuje się 

wprowadzeniem ruchu kołowego na teren inwestycji. Zazwyczaj przyjmują one formę ciągów 

pieszo – jezdnych, często zakończonych placem do zawracania. Rozwiązania takie spotykamy 

przy zespołach zabudowy jednorodzinnej zwartej, głównie w układzie szeregowym, w których 

budynki usytuowane są szczytowo względem drogi publicznej. W pozostałych przypadkach 

inwestycje wznoszone są bezpośrednio wzdłuż ulic lub ruch i parkowanie samochodów odbywa się 

w przestrzeni wielostanowiskowego garażu podziemnego.  

 

Z racji lokalizowania inwestycji niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej na terenach 

przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, ich dostępność do infrastruktury technicznej jest 

identyczna jak w przypadku zabudowy jednorodzinnej. Doprowadzona jest sieć wodociągowa, 

gazowa i elektryczna oraz kanalizacja sanitarna, natomiast brak jest uzbrojenia w zakresie 

centralnego ogrzewania i kanalizacji deszczowej, które są charakterystyczne dla budownictwa 

wielorodzinnego. Taki stan rzeczy spowodowany jest między innymi względami ekonomicznymi – 

wysoki koszt sieci ciepłowniczej i deszczowej oraz technicznymi – niedostateczna szerokość dróg 

dojazdowych i wymagane odległości pomiędzy poszczególnymi sieciami.  

Realizacje współczesne, pod względem systemu grzewczego, bazują przede wszystkim na gazie 

ziemnym. Rozwiązanie takie było przestawiane już w pracach studialnych jako najbardziej 

optymalne „z punktu widzenia ochrony środowiska, realności ekonomiki oraz rozwiązań 

technicznych202”.  

 

IV.3. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ZWIĄZANE Z URBANISTYKĄ, 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

 

Urbanistyka / Zagospodarowanie terenu MNI 

Zabudowa jednorodzinna [ MN ] / Zabudowa wielorodzinna [ MW ] 
Przestrzenie otwarte [MN] – [MW] 

Usytuowanie budynku na działce [MN] – [MW] 

Strony świata, oświetlenie i nasłonecznienie [MN] / [MW]  

Dojście do budynku [MN] – [MW] 

Wejście do budynku [MN] / [MW] 

Stanowiska parkingowe [MN] – [MW] 

Tereny zieleni [MN] / [MW]  

Ogrodzenie  [MN] 

Miejsca gromadzenia odpadów stałych [MN] / [MW]  

IV.3.1. Cechy charakterystyczne związane z urbanistyką, zagospodarowaniem terenu 

 

W kontekście urbanistyki i zagospodarowania działki nowy typ niskiej intensywnej zabudowy 

bazuje na rozwiązaniach przyjętych zarówno z budownictwa jednorodzinnego oraz 

                                                           
201 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami, §14 
202 Seruga W., Warunki i kryteria kształtowania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, Wyd. Politechniki 

Krakowskiej, Kraków 1984, s. 179 
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wielorodzinnego. W każdym jednak przypadku korzysta z mniej restrykcyjnych wymagań 

stawianych dla budynków jednorodzinnych i wykorzystuje wszystkie atuty tej zabudowy związane 

między innymi z odległościami w zagospodarowaniu terenu. 

 

W kwestii przestrzeni otwartych przy niskiej intensywnej zabudowie tylko w przypadku budynków 

czterorodzinnych możemy mówić o przestrzeniach w pełni prywatnych. W pozostałych 

przypadkach mamy do czynienia z przestrzeniami półprywatnymi – ogrody przydomowe, tarasy 

oraz ze społecznymi - dojściami do mieszkań, dojazdy, stanowiska parkingowe. Uzyskiwane 

rezultaty zbliżone są do rozwiązań, które występują przy zespołach zabudowy jednorodzinnej 

zwartej (mieszkania sąsiadujące) lub przy budynkach wielorodzinnych (mieszkania spiętrzone). 

 

Budynku niskiej intensywnej zabudowy sytuowane są na działce według przepisów dotyczących 

zabudowy jednorodzinnej. Zezwalają one między innymi, w przypadku parceli o szerokości ≥ 16 m, 

na lokalizowanie ścian bez okien w odległości 1,5 m od lub po granicy posesji, bez uzyskiwania 

dodatkowych odstępstw lub zapisów planistycznych. Przy ścianach z oknami minimalna odległość 

od granicy powinna wynosić 4 m (8 m między budynkami), lecz jest ona również uzależniona od 

wysokości budynku. Przy obiektach o wysokości do dwóch pełnych kondygnacji nie występuje 

problem przesłaniania ( IV.3.2.). Pojawia się on jednak w budynkach z mieszkaniami spiętrzonymi 

(w układzie over-and-under) lub mieszkaniami sąsiadującymi (w układzie back-to-back), w których 

finalnie uzyskuje się trzy lub cztery kondygnacje. Wówczas zachodzi konieczność odsunięcia 

ściany budynku z oknami od granicy działki ( IV.3.3.), jak ma to miejsce przy zabudowie 

wielorodzinnej.  

 

 
IV.3.2. Schemat przesłaniania przy 

dwukondygnacyjnym budynku MNI  

IV.3.3. Schemat przesłaniania przy 

czterokondygnacyjnym budynku MNI 

 

W przypadku badanej niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej zaobserwować możemy liczne 

próby wykorzystywania tej 8 metrowej odległości między budynkami, przy jednoczesnym spełnieniu 

parametrów przesłaniania. Dotyczy to przede wszystkim elewacji ogrodowych zespołów budynków, 

przy których nie występują dojścia, dojazdy i miejsca parkingowe. Jest to działanie odmienne od 

zaleceń zawartych w pracach studialnych, według których odległość naprzeciwległych elewacji  

w zabudowie mieszkaniowej nie powinna być mniejsza niż dwie wysokości budynku wyższego, ale 

nie mniej niż 20 m203. W taki bowiem przypadku nie zachodzi już możliwość wejrzenia do wnętrza 

                                                           
203 Chmielewski J.M. (red.), Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa, Zakłady Graficzne Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 52 
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naprzeciwległego mieszkania. Jest to szczególnie ważne w przypadku mieszkań sąsiadujących  

w układzie back-to-back, które posiadają okna z jednej strony budynku. 

Orientacja budynku niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej oraz związane z nią wymagane 

nasłonecznienie pomieszczeń mieszkalnych zależą od układu mieszkań w budynku. Przy 

mieszkaniach spiętrzonych, w którym lokale mieszkalne posiadają okna z dwóch, przeciwległych 

stron budynku, lokalizacja względem stron świata jest dowolna. W przypadku mieszkań 

sąsiadujących, w których występuje jednostronne doświetlenie lokali mieszkalnych, dochodzić 

może do samozacieniania się budynku, co skutkuje ograniczeniami w swobodnym sytuowaniu 

budynku względem stron świata.  Sytuacja taka jest analogiczna jak w przypadku zabudowy 

wielorodzinnej, nie występuje natomiast przy budownictwie jednorodzinnym, nawet w zespołach 

zabudowy zwartej.  

 

Dojścia do budynków, podobnie jak przy zespołach zabudowy jednorodzinnej zwartej, przyjmują 

formę wspólnych, utwardzonych chodników. Jednocześnie stosowane są schody zewnętrzne 

(zadaszone lub niezadaszone) prowadzące do jednego lub paru lokali mieszkalnych, oświetlenie 

elektryczne oraz przy wejściach do mieszkań - wspólne wiatrołapy i klatki schodowe. Są to typowe 

rozwiązania znane z budynków wielorodzinnych. Jednocześnie elementy te nie są przystosowane 

do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. 

 

Stanowiska postojowe (zazwyczaj w ilości jedno miejsce na jedno mieszkanie), przyjmują formę 

zewnętrznych miejsc parkingowych, lub znajdują się w garażach sytuowanych w bryle obiektu, 

podziemiu lub odrębnym budynku. Miejsca przeznaczone do parkowania znajdujące się na 

utwardzonym terenie, umiejscowione są tuż przy budynkach oraz granicach działki, co jest 

charakterystyczne dla domów jednorodzinnych. Natomiast garaże wielostanowiskowe są  

rozwiązaniem pochodzącym z budownictwa wielorodzinnego. Brak jest również dodatkowych, 

wydzielonych parkingów przeznaczonych dla osób odwiedzających, jak ma to miejsce przy 

budynku wielorodzinnym. Przyjmowane rozwiązania w kształtowaniu stanowisk parkingowych 

odpowiadają opisanym w pracach studialnych sposobom przechowywania samochodów: 

w indywidualnym garażu, w wielostanowiskowym garażu podziemnym oraz na stanowisku 

postojowym w pobliżu lub bezpośrednio przy mieszkaniu204.  

 

W przypadku zieleni przy niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej mamy do czynienia  

z dwoma rozwiązaniami wynikającymi z układów mieszkań. Przy lokalach mieszkalnych 

sąsiadujących w układzie back-to-back zieleń przydomowa pełni funkcję wyłącznie wypoczynkową. 

W wielu przypadkach znajduje się ona od strony elewacji frontowej segmentów, w związku z czym 

jej wielkość jest dodatkowo pomniejszona o dojście i dojazd ( IV.3.4.). Lepsza sytuacja ma miejsce 

przy lokalach mieszkalnych w segmentach skrajnych gdzie, podobnie jak w budynkach 

czteromieszkaniowych,  zieleń dostępna jest również od strony ściany szczytowej.  Przy układzie  

z mieszkaniami spiętrzonymi, lokal położony w parterze budynku posiada zazwyczaj ogród 

przydomowy i jest to rozwiązanie pochodzące z zabudowy jednorodzinnej zwartej. Mieszkanie 

zlokalizowane na drugiej kondygnacji ma do dyspozycji taras lub balkon ( IV.3.5.), co nawiązuje do 

budownictwa wielorodzinnego. W obu przypadkach, w zależności od szczegółowych rozwiązań 

                                                           
204 Chmielewski J.M. (red.), Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa, Zakłady Graficzne Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 22 
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projektowych, zieleń przydomowa ma charakter prywatny lub półprywatny. Pojawiają się również 

tereny wspólne, użytkowane przez wszystkich mieszkańców, związane z rekreacją (w tym place 

zabaw) oraz zielenią dekoracyjną (komunikacja ogólna). Ich wielkość oraz kształt zależne są od 

powierzchni działki, powierzchni zabudowy, wielkości terenów utwardzonych. Nieokreślona jest 

natomiast ich forma własności. Brak jest także zieleni wysokiej w przestrzeniach społecznych.  

Postulaty dotyczące wprowadzenie placów zabaw i wspólnych wnętrz ogrodowo – 

wypoczynkowych205  odnajdujemy również w pracach studialnych, które dopuszczają 

wykorzystanie w tym celu specjalnie zaprojektowanych i zabezpieczonych dojazdów 

wewnętrznych206. 

 

  
IV.3.4. Funkcja zieleni przy zabudowie MNI 
wywodzącej się z czworaków;  

IV.3.5. Funkcja zieleni przy zabudowie MNI 

wywodzącej się z zabudowy szeregowej;  

BMP – zabudowa MNI, ZW – zieleń wypoczynkowa, MP – miejsca parkingowe; TZW – tereny 
zielone wspólne, B – balkon lub taras ; 

 

W przypadku występowania podziemnego garażu wielostanowiskowego, zieleń może być 

lokalizowana na płycie żelbetowej ( IV.3.6.).  

 

  
IV.3.6. Ogród przydomowy na płycie garażu 

podziemnego, ul. Marcina, Zaścianki, Białystok 

IV.3.7. Ogródek przydomowy przynależny do 

górnego lokalu mieszkalnego, ul. Niewodnicka, 

Białystok 

 

Finalnie kształt i wielkość ogródków wynika ze zwiększonej powierzchni utwardzonej (dojścia, 

dojazdy, parkingi) oraz dążenia do zapewnienia dostępu do przydomowego terenu zieleni dla jak 

największej liczbie mieszkańców.  Dostęp do takich przestrzeni zapewniają wówczas dodatkowe 

schody i wydzielenia ( IV.3.7.).  

                                                           
205 Seruga W., Warunki i kryteria kształtowania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, Wyd. Politechniki 

Krakowskiej, Kraków 1984, s. 1 
206 Chmielewski J.M. (red.), Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa, Zakłady Graficzne Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 145 
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Powierzchnie ogrodów przydomowych uzyskują powierzchnię porównywalną do zieleni 

indywidualnej występującej przy zespołach zabudowy jednorodzinnej w układzie szeregowym 

(minimum 25 – 30 m2)207 oraz budynkach wielorodzinnych (15 – 60 m2).  

 

Każdy teren zielony położony przy lokalu mieszkalnym jest ogrodzony indywidualnie lub w formie 

wspólnego ogrodzenia całego kompleksu.  

 

Odpady stałe gromadzone są bądź w indywidualnych kubłach jak ma to miejsce przy domu 

jednorodzinnym bądź to w kontenerach lub pojemnikach ustawionych w wydzielonych miejscach 

zbiorczych, co jest rozwiązaniem charakterystycznym dla budynku wielorodzinnego. Jedne i drugie 

pojemniki zlokalizowane są w odległościach w stosunku do okien pomieszczeń i granic zgodnie  

z wartościami ustalonymi dla budownictwa jednorodzinnego. 

 

IV.4. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ZWIĄZANE Z ARCHITEKTURĄ 
 

Architektura MNI 

Zabudowa jednorodzinna [ MN ] / Zabudowa wielorodzinna [ MW ] 

Funkcja [MW] 

Forma własności [MN] / [MW]  

Struktura przestrzenna [MN] – [MW] 

Program i wielkość mieszkania [MN] – [MW] 

Gabaryty budynków – wysokość, kubatura, wymiary, zróżnicowanie, bryła [MN] / [MW] 

Konstrukcja [MW] 

Garaż [MN] / [MW] 

Wymagania odnośnie schodów, wysokości i wymiarów pomieszczeń [MN] 

Bezpieczeństwo użytkowania [MN] 

Wymagania z zakresie komfortu i instalacji [MN] – [MW] 

Wyposażenie techniczne budynku [MN] 

Wymogi ochrony pożarowej [MN] 

IV.4.1. Cechy charakterystyczne związane z architekturą 

 

Struktura funkcjonalno – przestrzenna, wysokość budynków (liczba kondygnacji) zostanie opisana 

w kolejnej części rozprawy dotyczącej modelu niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej. 

 

Funkcja podstawowa jest  tożsama z zabudową wielorodzinną, gdzie budynek lub wydzielony 

segment, nie jest przeznaczony tylko dla jednej rodziny (jednorodzinny) ale mieści w sobie 

minimum dwóch odrębnych właścicieli.  

 

W zależności od przyjmowanych rozwiązań projektowych każda z rodzin ma indywidualną, 

wydzieloną część działki i budynku lub też podobnie jak w budynku wielorodzinnym jest 

współwłaścicielem wymienionych elementów. Występują wówczas wspólne komponenty segmentu 

lub budynku jak konstrukcja, elewacje, dach itp. 

                                                           
207 „wielkość indywidualnych ogródków – 25 do maksymalnie 80 m2/ w zabudowie szeregowej” - Donimirska K., Projekty 

niskiego, intensywnego budownictwa mieszkaniowego, Zakład Wyd. Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, 
Warszawa 1987, s. 39 
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W badanych inwestycjach, poza wzniesioną przy ul. Zgody w Białymstoku, występuje niezależność 

konstrukcyjna segmentów zawierających maksymalnie dwa mieszkania. Te z kolei posiadają 

wspólne komponenty konstrukcyjne (ściany i stropy). Sytuacja komplikuje się w przypadku 

wielostanowiskowych garaży podziemnych, gdy segmenty wzniesione są na płycie.  

 

W przypadku garaży dla samochodów osobowych przyjmowane są rozwiązania stosowane  

w domach jednorodzinnych (garaż jednostanowiskowy lub dwustanowiskowy w bryle budynku, 

rzadko jako wolnostojący) lub w budynkach wielorodzinnych (garaże wielostanowiskowe  

w podziemiu budynku pod płytą z wydzielonymi stanowiskami parkingowymi lub boksami 

garażowymi). W garażach dwustanowiskowych przynależnych do jednego lokalu mieszkalnego 

samochodu parkują zazwyczaj jeden za drugim.  

 

W kontekście wymagań odnośnie: 

 wymiarów pomieszczeń (minimalne powierzchnie i szerokości) 

 schodów (wysokość stopni, szerokość biegu i spocznika) 

 bezpieczeństwa użytkowania (wysokości balustrad, wypełnienie balustrad)  

 wymogów ochrony pożarowej (klasa odporności pożarowej, drogi i przejścia ewakuacyjne) 

 wyposażenia technicznego budynku (wentylacja, ochrona przed hałasem) 

stosuje się zapisy dotyczące zabudowy jednorodzinnej, które są mniej rygorystyczne lub  

nie stawiają żadnych wymagań dla tego typu zabudowy. Natomiast przyjmowane rozwiązania są 

zbliżone lub tożsame z budownictwem wielorodzinnym. Widoczne to jest na przykładzie: 

 wymiarów schodów zewnętrznych i wewnętrznych, szczególnie w szerokości biegów  

i spoczników – mimo, iż obsługują minimum dwa mieszkania, rzadko posiadają parametry 

wymagane w budynku wielorodzinnym208  

 wentylacji – w budynkach z mieszkaniami w układzie back-to-back lokale mieszkalne są 

jednostronnie doświetlone i posiadają więcej niż dwa pokoje, a nie są wyposażone  

w wentylację mechaniczną, mimo iż takie wymaganie stawiane jest dla podobnych mieszkań  

w budynku wielorodzinnym ( IV.4.2.) 

 ochrony przed hałasem – pomimo, iż wzajemne układy funkcjonalne i konstrukcyjne między 

lokalami mieszkalnymi spiętrzonymi lub sąsiadującymi w jednym segmencie zespołu zabudowy 

zwartej są identyczne jak w przypadku mieszkań w budynku wielorodzinnym, lokale mieszkalne 

nie muszą spełniać wymagań odnośnie izolacyjności akustycznej ( IV.4.3.) 

 

  

IV.4.2. Wentylacja mieszkań back-

to-back 

IV.4.3. Hałas z zewnątrz (z) oraz od użytkowników innych 

mieszkań (w) 

 

                                                           
208 minimalna szerokość biegu 1,2 m, minimalna szerokość spocznika 1,5 m - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 
2002 r. z późniejszymi zmianami., § 68 
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MODEL ZABUDOWY V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL NOWEGO TYPU NISKIEJ INTENSYWNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 

WSPÓŁCZESNE REALIZACJE W KONTEKŚCIE  MODELU NOWEGO TYPU NISKIEJ 

INTENSYWNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 

ZESTAWIENIE I ANALIZA ZBADANYCH REALIAZCJI 
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V.1. MODEL NOWEGO TYPU NISKIEJ INTENSYWNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
 

Do opracowania nowego modelu zabudowy mieszkaniowej przyjęto cechy opisane w aspekcie 

architektury zdefiniowanej niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej.  

Opracowany nowy model zabudowy składa się z pojedynczego modułu lub jego wielokrotności. 

Wyodrębniono elementy główne oraz elementy dodatkowe.  

  

ELEMENTY GŁÓWNE 

1) UKŁAD WYJŚCIOWY. Dotyczy części mieszkalnej (bez garażu i pomieszczeń pomocniczych 

np. kotłowni). 

Ustalono dwa rodzaje układu wyjściowego mające swoją genezę w realizacjach historycznych: 

a) mieszkania w układzie spiętrzonym, położone jedno nad drugim (over-and-under) ( V.1.2.) 

b) mieszkania sąsiadujące, których układ wywodzi się z budynków czterorodzinnych oraz 

powstających w wyniku ich powielania budynków z jednostronnymi mieszkaniami w układzie 

back-to-back ( V.1.3.) 

 

 UKŁAD WYJŚCIOWY 

S (MIESZKANIA SPIĘTRZONE) C (MIESZKANIA SĄSIADUJĄCE) 

2D
 

  

3D
 

  

IN
F

O
G

R
A

F
IK

A
 

 

 

 

 
V.1.1. Tabela – układ wyjściowy  

 

W przypadku układu wyjściowego z mieszkaniami spiętrzonymi pojedynczy moduł składa się  

z odrębnych lokali mieszkalnych położonych jeden nad drugim. Moduł taki może istnieć 

samodzielnie lub być powielany dwukrotnie (na bazie bliźniaka) lub wielokrotnie (na bazie 

zabudowy szeregowej). Przyjęte rozwiązanie jest zależne od przyjętych koncepcji projektowej. 

Pojedynczy moduł może być także wykorzystany jako element skrajny zespołu zabudowy  

w układzie szeregowym. 

Przy zabudowie z mieszkaniami sąsiadującymi pojedynczy moduł składa się z czterech lokali 

mieszkalnych położnych obok siebie w układzie dośrodkowo-krzyżowym i pochodzi od budynku 

czteromieszkaniowego. Podobnie jak w poprzednim przypadku pojedynczy moduł może 
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funkcjonować jako samodzielny lub może zostać zwielokrotniony poprzez zastosowanie 

identycznego modułu lub jego połowy. 

 

  
V.1.2. Budynek z mieszkaniami spiętrzonymi, 

Warszawa, Marki, ul.Żabki  

V.1.3. Budynek z mieszkaniami sąsiadującymi, 

Białystok, ul. Zacisze 

 

2) KONDYGNACJE. Dotyczy części mieszkalnej (bez garażu i pomieszczeń pomocniczych  

na przykład kotłowni). 

 

 KONDYGNACJE 

1 (1 KON.) 2 (2 KON.) 3 (3 KON.) +M MIESZANE 

2D
 

    

3D
 

    

IN
F

O
G

R
A

F
IK

A
 

    

    
V.1.4. Tabela – kondygnacje  

 

Określona liczba kondygnacji odnosi się do pojedynczego lokalu mieszkalnego. Minimalna ilość 

kondygnacji  to jeden ( V.1.5.) , maksymalna trzy ( V.1.6.). W zależności od układu wyjściowego  

i przyjętych rozwiązań projektowych kondygnacje mogą się przenikać lub na siebie nakładać. 

Powstaje wtedy układ mieszany, w którym np. dwa mieszkania spiętrzone w budynku 

trzykondygnacyjnym mają po dwie kondygnacje (powierzchnia jednego lokalu mieszkalnego 
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znajduje się na parterze i części pierwszego piętra, zaś drugiego na pozostałej części pierwszego 

piętra i na drugim piętrze). 

 

  
V.1.5. Budynek z mieszkaniami 

jednokondygnacyjnymi spiętrzonymi, Poznań, 

Tulce, Chilli City  

V.1.6. Budynek z mieszkaniami 

trzykondygnacyjnymi sąsiadującymi,  

Warszawa, ul. Wał Miedzieszyński 

 

3) POWIELANIE MODUŁÓW. 

Trzecim i zarazem ostatnim elementem głównym jest możliwość powielania modułów. Uzależniona 

jest ona od przyjętych rozwiązań projektowych, a w szczególności od rozplanowania wnętrza lokali 

mieszkalnych i związanych z tą  aranżacją umiejscowieniem otworów okiennych i drzwiowych. 

Przy mieszkaniach w układzie spiętrzonym pojedynczy dwukrotne powielenie modułu bazuje na 

budynku bliźniaczym, zaś zwielokrotnienie modułu tworzy zabudowę zwartą w układzie 

szeregowym. Najczęściej nie ma problemu z powielaniem pojedynczych modułów ze względu na 

minimum obustronne doświetlenie powierzchni mieszkań. Otrzymane lokale funkcjonują podobnie 

do  mieszkań w budynku wielorodzinnym w układzie klatkowym ( V.1.7., V.1.8.)    

 

  
V.1.7. Moduł z mieszkaniami spiętrzonymi bez 

możliwości powielenia, Szczecin, Bezrzecze, 

ul. Nowowiejska 

V.1.8. Moduł z mieszkaniami spiętrzonymi z 

możliwością powielenia, Białystok, ul. 

Niewodnicka 

 

W mieszkaniach sąsiadujących pojedynczy moduł bazuje na zabudowie zwartej – bliźniaku  

( V.1.9.). Ewentualne jego powielenie o cały moduł lub jego połowę skutkuje powstaniem zabudowy 

bazującej na budynku w układzie szeregowym ( V.1.10.). O ile w pojedynczym module mamy 

możliwość doświetlenia mieszkania z dwóch stron, to w momencie skopiowania powstają lokale 

jednostronnie doświetlone. W tym przypadku mamy do czynienia z mieszkaniami spotykanymi  

w zabudowie wielorodzinnej w układzie korytarzowym. 
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V.1.9. Moduł z mieszkaniami sąsiadującymi 

bez możliwości powielenia, Białystok, ul. 

Ciołkowskiego 

V.1.10. Moduł z mieszkaniami sąsiadującymi z 

możliwością powielenia, Białystok, Zaścianki, 

ul. Marcina 

 

 

 

 POWIELANIE MODUŁÓW 

T (istnieje możliwość) N (brak możliwości) 

2D
   

  

3D
  

 

 

 

 

 

IN
F

O
G

R
A

F
IK

A
 

  

  
V.1.11. Tabela – powielanie modułów  
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ELEMENTY DODATKOWE 

 

4) WEJŚCIE. 

Wejście do mieszkań możemy rozwiązać w podobny sposób dla dwóch rodzajów modułów układu 

wyjściowego. Do lokali mieszkalnych wejdziemy na dwa sposoby: 

a) bezpośrednio z zewnątrz ( V.1.13.) – wejście do poszczególnych apartamentów odbywa 

się: 

 poprzez drzwi zewnętrzne umiejscowione na poziomie terenu prowadzące 

bezpośrednio do lokalu bądź też na schody przypisane do mieszkania 

zlokalizowanego na wyższej kondygnacji 

 poprzez zewnętrzne drzwi wejściowe mieszkania na wyższej kondygnacji 

umiejscowione na tarasie lub galerii, do których prowadzą schody zewnętrzne 

b) przez element wspólnej komunikacji – korytarz lub klatkę schodową ( V.1.14.) 

W tym przypadku wejścia do minimum dwóch mieszkań zblokowane są w jednym 

korytarzu lub klatce schodowej. Zazwyczaj prowadzą do nich wspólne drzwi zewnętrzne. 

 

Indywidualne wejście z zewnątrz jest rozwiązaniem bardziej komfortowym i niezależnym,  

w szczególności kiedy możemy poszczególne drzwi do lokali odsuniemy od siebie lub umieścimy  

z różnych stron. Najłatwiej takie rozwiązanie zastosować przy mieszkaniach zlokalizowanych  

w układach wywodzących się z bliźniaków. 

 

 WEJŚCIE 

Z (BEZPOŚREDNIO Z TERENU) W (Z WSPÓLNEJ KOMUNIKACJI, KLATKI SCH.) 

2D
 

  

3D
 

  

IN
F

O
G

R
A

F
IK

A
 

    
V.1.12. Tabela – wejście  
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V.1.13. Wejście do mieszkań z zewnątrz, 

Kraków, ul. Piaskowa, Osiedle Rainbow 

V.1.14. Wejście do mieszkań ze wspólnego 

korytarza, Białystok, Bagnówka,  

ul. Ks.J.Puchalskiego 

 

5) MIEJSCE PARKINGOWE 

Istnieją trzy sposoby na rozwiązanie problemu miejsc parkingowych przynależnych do lokali 

mieszkalnych, które możemy wykorzystać zarówno przy mieszkaniach spiętrzonych jak  

i sąsiadujących: 

a) miejsce parkingowe przed budynkiem  

b) garaż w bryle budynku 

c) miejsce parkingowe w wielostanowiskowym garażu podziemnym 

 

  
V.1.15. Miejsce parkingowe przed budynkiem, 

Białystok, ul. Niewodnicka 

V.1.16. Garaż w bryle budynku, Białystok, ul. 

Boboli 

 

W przypadku miejsc postojowych lokalizowanych poza budynkiem mogą one przyjmować postać 

niezadaszonych wyznaczonych w terenie miejsc parkingowych ( V.1.15.), wiat sytuowanych tuż 

przy budynku lub w pewnym od niego oddaleniu oraz wolnostojących kilkustanowiskowych garaży.  

Garaże wbudowane lokalizowane są na parterze lub w podpiwniczeniu ( V.1.16.). W przypadku 

drugiego rozwiązania dostęp do nich zapewniają pochylnie lub obniżony dojazd w postaci ciągu 

pieszo – jezdnego. W tym rozwiązaniu charakterystyczna jest możliwość dojścia z mieszkań do 

garaży bez wychodzenia na zewnątrz budynku. Opisana metoda parkowania samochodów oraz 

komunikacji podobna jest do rozwiązań stosowanych w budynkach wielorodzinnych.  

Ostatnim sposobem jest zaczerpnięty z zabudowy wielorodzinnej garaż wielostanowiskowy 

umiejscowiony pod płytą w kondygnacji podziemnej, ze wspólnym dojazdem, wjazdem oraz 

przestrzenią manewrową dla samochodów ( V.1.17.). Same miejsca parkingowe mogą przyjmować 

formę stanowisk otwartych lub zamkniętych (boksy garażowe). Także w tym przypadku możliwe 

jest zapewnienie bezpośredniego dojścia z garaży do mieszkań.  

W niektórych przypadkach może dochodzić do stosowania mieszanych rozwiązań gdy na przykład 

jedno mieszkań spiętrzonych posiada garaż, zaś drugie miejsce parkingowe ( V.1.18.).  
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V.1.17. Garaż wielostanowiskowy, Białystok, 

Zaścianki, ul. Marcina 

V.1.18. Miejsca parkingowe w układzie 

mieszanym, Warszawa, Józefosław, ul.Planety 

 

 MIEJSCE PARKINGOWE 

P (MP POZA BUDYNKIEM) G (W  BUDYNKU) S (WIELOSTANOWISKOWY) 

2D
 

   

3D
 

   

IN
F

O
G

R
A

F
IK

A
 

   

   
V.1.19. Tabela – miejsca parkingowe 

 

SCHEMAT NAZWY MODELU 

Biorąc pod uwagę opisane elementy główne oraz dodatkowe każdej realizacji możemy nadać 

nazwę zgodnie z poniższym wzorem:  

 
ELEMENTY GŁÓWNE ELEMENTY DODATKOWE 

UKŁAD 

WYJŚCIOWY 

  

KONDYGNACJE 

  

POWIELANIE 

  

WEJŚCIE 

 MIEJSCE 

POSTOJOWE 

S,C / 1,2,3 + M / T,N / Z,W / P,G,S 

V.1.20. Schemat nazwy modelu 
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np.:   

NAZWA MODELU OPIS INFOGRAFIKA 

C2TZG 
Układ wyjściowy – czworak; dwukondygnacyjne lokale 

mieszkalne; możliwość powielania modułu 

wyjściowego; wejście z terenu; garaż w bryle budynku. 

 

S12TWS 
Układ wyjściowy -  szereg; lokal mieszkalny dolny  

o wysokości jednej kondygnacji, górny o wysokości 

dwóch kondygnacji;  możliwość powielania modułu 

wyjściowego;  wejście ze wspólnej komunikacji; 

miejsce postojowe pod płytą 

 

 
V.1.21. Przykłady nazw modelu 

 

 

 

  



- 95 - 
 

V.2. WSPÓŁCZESNE REALIZACJE W KONTEKŚCIE MODELU NOWEGO TYPU NISKIEJ 
INTENSYWNEJ  ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 

 
 

 
V.2.1. Lokalizacja zbadanych realizacji 

 

W toku przeprowadzonych badań wyłoniono i przyjęto do analizy 100 realizacji spełniających 

założone kryteria niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Ich zestawienie pozwoliło na 

wyodrębnienie 37 rodzajów modelu, w tym 8 bazujących na mieszkaniach sąsiadujących (budynki 

czterorodzinne oraz back-to-back) oraz 29 opartych na mieszkaniach spiętrzonych (over-nad-

under).  
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V.2.2.A 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.2.2.B 

 

 

  

 

V.2.2.C  
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C2NZG  

   ADRES:                 ul. Dojlidy Górne, Białystok 

ROK BUDOWY:     2011 

 

Inwestycja zlokalizowana na osiedlu Dojlidy Górne  
w Białymstoku. Budynek powstał jako zespół 
zabudowy jednorodzinnej w układzie bliźniaczym  
z dwoma dwukondygnacyjnymi mieszkaniami  
w każdej z segmentów. Powierzchnia zabudowy 
lokalu mieszkalnego około 76m2. 

 

 

UKŁAD WYJŚCIOWY ■ C  

  S  

ILOŚĆ KONDYGNACJI  1  

 ■ 2  

  3  

  M  

WEJŚCIE  ■ ZEW  

  WEW  

 ■ INDYWIDUALNE  

  GRUPOWE  

MIEJSCA POSTOJWE ■ W BUDYNKU  

  PRZED BUDYNKIEM  

  W GARAŻU WIELOSTANOW.  

SĄSIEDZTWO ■ INWESTYCJA SAMODZIELNA  

  CZĘŚĆ KOMPLEKSU  

LOKALIZACJA  CENTRUM  

 ■ PERYFERIE  

  TERENY PODMIEJSKIE  

PLACA ZABAW  TAK  

 ■ NIE  

MIEJSCE GR. ODPADÓW ■ INDYWIDUALNE  

  ZBIORCZE 
 

 
   

 

  
 
    
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.2.2.D V.2.2.E  
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V.2.3.A 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.2.3.B 

 

 

  

 

V.2.3.C  
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C2NZP  

   ADRES:               Brzezie k. Sulechowa 

DEWELOPER:    ŚMIGIELSKI GROUP, 64-100 
Leszno, ul. Dąbrowskiego 7 

ROK BUDOWY:   2017 - 2018 

NAZWA:               Osiedle gen. J. Bema 

 

Budynek w zabudowie bliźniaczej, w której każdy  
z segmentów składa się z dwóch lokali 
mieszkalnych. Dwupoziomowe mieszkania  
o powierzchni około 80 m2 posiadają niezależne 
wejście, ogródek oraz miejsce parkingowe. 

 

 

UKŁAD WYJŚCIOWY ■ C  

  S  

ILOŚĆ KONDYGNACJI  1  

 ■ 2  

  3  

  M  

WEJŚCIE ■ ZEW  

  WEW  

 ■ INDYWIDUALNE  

  GRUPOWE  

MIEJSCA POSTOJWE  W BUDYNKU  

 ■ PRZED BUDYNKIEM  

  W GARAŻU WIELOSTANOW.  

SĄSIEDZTWO ■ INWESTYCJA SAMODZIELNA  

  CZĘŚĆ KOMPLEKSU  

LOKALIZACJA  CENTRUM  

 ■ PERYFERIE  

  TERENY PODMIEJSKIE  

PLACA ZABAW  TAK  

 ■ NIE  

MIEJSCE GR. ODPADÓW ■ INDYWIDUALNE  

  ZBIORCZE 
 

 
   

 

  
 
    
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.2.3.D V.2.3.E  
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V.2.4.A 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.2.4.B 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

 

V.2.4.C  
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C2TWP  

   ADRES:                ul. J.K. Puchalskiego, Bagnówka, 
Białystok 

DEWELOPER:     PB Eko – System, 15-111 
Białystok, Al. 1000-lecia P. P. 4 

ROK BUDOWY:   2010 - 2016 

PROJEKTANT:    D. Bielski (Archi +) 

 

Całe założenie składa się z ponad 120 segmentów 
jednorodzinnych, każdy z dwoma odrębnymi, 
dwupoziomowymi lokalami mieszkalnymi. Do każdego 
z mieszkań przypisany jest ogródek  
i zewnętrzne miejsce parkingowe. Powierzchnia 
mieszkań wacha się od 51m2 do 75m2. Całości 
towarzyszy zabudowa jednorodzinna bliźniacza  
i szeregowa. Osiedle realizowane etapowo. Położenie 
oraz rezerwa terenu pozwala na dalszy rozwój 
osiedla. 

 

UKŁAD WYJŚCIOWY ■ C  

  S  

ILOŚĆ KONDYGNACJI  1  

 ■ 2  

  3  

  M  

WEJŚCIE  ZEW  

 ■ WEW  

  INDYWIDUALNE  

 ■ GRUPOWE  

MIEJSCA POSTOJWE  W BUDYNKU  

 ■ PRZED BUDYNKIEM  

  W GARAŻU WIELOSTANOW.  

SĄSIEDZTWO  INWESTYCJA SAMODZIELNA  

 ■ CZĘŚĆ KOMPLEKSU  

LOKALIZACJA  CENTRUM  

 ■ PERYFERIE  

  TERENY PODMIEJSKIE  

PLACA ZABAW  TAK  

 ■ NIE  

MIEJSCE GR. ODPADÓW ■ INDYWIDUALNE  

  ZBIORCZE 
 

 
   

 

  

    
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.2.4.D V.2.4.E  
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V.2.5.A 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.2.5.B 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

 

V.2.5.C  
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C2TZG  

   ADRES:               ul. Łącznikowa, Białystok 

DEWELOPER:    Dom Trade Sp. z o.o., 15-888 
Białystok,  ul. Wyszyńskiego 2/1  
lok. 301 

ROK BUDOWY:   2013 

NAZWA:               Park Zacisze 

 

Inwestycja składa się z kompleksu budynków, w skład 
którego wchodzi między innymi 16 dwupoziomowych 
apartamentów (mieszkań) w zabudowie o układzie 
szeregowym. Powierzchnia mieszkań 67 – 70 m2. 
Garaże wbudowane. Lokale posiadają ogródek, taras 
lub balkon. 

 

UKŁAD WYJŚCIOWY ■ C  

  S  

ILOŚĆ KONDYGNACJI  1  

 ■ 2  

  3  

  M  

WEJŚCIE ■ ZEW  

  WEW  

  INDYWIDUALNE  

 ■ GRUPOWE  

MIEJSCA POSTOJWE ■ W BUDYNKU  

  PRZED BUDYNKIEM  

  W GARAŻU WIELOSTANOW.  

SĄSIEDZTWO  INWESTYCJA SAMODZIELNA  

 ■ CZĘŚĆ KOMPLEKSU  

LOKALIZACJA  CENTRUM  

 ■ PERYFERIE  

  TERENY PODMIEJSKIE  

PLACA ZABAW ■ TAK  

  NIE  

MIEJSCE GR. ODPADÓW  INDYWIDUALNE  

 ■ ZBIORCZE 
 

 
   

 

  
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.2.5.D V.2.5.E  
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V.2.6.A  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.2.6.B 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

 

V.2.6.C  
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C2TZP  

   ADRES:               Zaścianki, gm. Supraśl 

DEWELOPER:     PB-U Birkbud, 15 – 419 Białystok, 
ul. Św. Mikołaja 1 

ROK BUDOWY:   2011 

PROJEKTANT:   M. J. Tryburski, L. A. Tryburska 
(Anmar s.c.)  

 

Całe założenie składa się z ponad 8 segmentów 
jednorodzinnych, każdy z dwoma odrębnymi, 
dwupoziomowymi lokalami mieszkalnymi. Do każdego 
z mieszkań przypisany jest ogródek i zewnętrzne 
miejsce parkingowe. Wielkość mieszkań około 
89,0m2.  

 

UKŁAD WYJŚCIOWY ■ C  

  S  

ILOŚĆ KONDYGNACJI  1  

 ■ 2  

  3  

  M  

WEJŚCIE ■ ZEW  
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C2TZS  

   ADRES:              ul. Marcina, Zaścianki k. Białegstoku 

DEWELOPER:    AZBUD+ Zbigniew Krysztopik 
15-446 Białystok, Aleja  
Piłsudskiego 20 lok.19 

ROK BUDOWY:   2012 - 2014 

NAZWA:               Modernhome II 

 

Kompleks 26 dwukondygnacyjnych mieszkań 
zlokalizowanych w dwóch budynkach w układzie  
szeregowym. Mieszkania o układzie trzy lub 
czteropokojowym o powierzchni od 64,23m2 do 
81,70m2. Każdy lokal posiada na parterze wyjście do 
własnego ogrodu, na piętrze natomiast znajduje się 
balkon. Pod każdym z budynków w parkingu 
podziemnym znajdują się garaże oraz pomieszczenia 
gospodarcze. 
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C3NZG  

   ADRES:               ul. Ciołkowskiego, Białystok 

DEWELOPER:     AZBUD+ Zbigniew Krysztopik,  
15-446 Białystok, Aleja 
Piłsudskiego 20 lok.19 

ROK BUDOWY:   2012 

NAZWA:               Comfothhome 

 

Inwestycję stanowi zespół dwóch budynków 
jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z czterema 
trzykondygnacyjnymi lokalami mieszkalnymi.  
Do każdego z mieszkań przypisany jest ogródek  
i miejsce garażowe w budynku. Wielkość mieszkań 
około 132,0m2. Powierzchnia ogródków około 24  
i 78 m2. 
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C3NZP  

   ADRES:               Stary Kisielin,  Zielona Góra 

DEWELOPER:    ŚMIGIELSKI GROUP, 64-100 
Leszno, ul. Dąbrowskiego 7 

ROK BUDOWY:   2017 - 2018 

NAZWA:               Leśny Zakątek 

 

W skład zespołu wchodzą m.in. dwa budynki 
czterorodzinne w układzie bliźniaka. Każde  
z trzykondygnacyjnych mieszkań posiada odrębne 
wejście, ogródek oraz miejsce lub miejsca 
parkingowe.   
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S1NWG  

   ADRES:              ul. Jamrożka, Czumy, Lublin 

DEWELOPER:    GALADOM S.A., 20-301 Lublin,  
ul. Fabryczna 2  

ROK BUDOWY:   2017 

NAZWA:               Lipowy Park 

 

Inwestycja składa się z zespołu budynków  
w zabudowie szeregowej. W skrajnych segmentach 
występują mieszkania spiętrzone o powierzchni 87m2 
lub 120m2. Lokale mieszkalne dostępne są ze 
wspólnej klatki schodowej. Mieszkanie na parterze 
posiada ogródek. 
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S1NZG  

   ADRES:              ul. Turonia,  Kraków  

DEWELOPER:    ARMADADOM ZAPIÓR SP.J.,  
30-209 Kraków, ul. Królowej 
Jadwigi 98a 

ROK BUDOWY:   2017 

NAZWA:               Villa Armada 

 

Inwestycja składa się z zespołu 4 budynków  
w zabudowie bliźniaczej. W skład każdego segmentu 
wchodzą 2 spiętrzone mieszkania, każde  
z odrębnym wejściem i garażem w najniżej 
położonej, zagłębionej kondygnacji. Lokal 
mieszkalny na parterze posiada ogródek.  
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S1NZGP  

   ADRES:               ul. Działkowa, Józefosław,  
Warszawa  

DEWELOPER:    HNS 2 SP Z O O., 02-691 
Warszawa, ul. Obrzeżna 1/115 

ROK BUDOWY:  2017 - 2018 

NAZWA:              Ogrody Słoneczne 

 

Kompleks budynków zabudowy zwartej w układzie 
szeregowym – 3 budynki z 3 segmentami oraz  
1 budynek z czterema segmentami. Segmenty 
skrajne z mieszkaniami spiętrzonymi. Lokale 
mieszkalne dostępne są poprzez zewnętrzne, 
niezależne wejścia. Do każdego przynależy miejsce 
parkingowe oraz ogród przydomowy. Mieszkania na 
parterze  posiadają dodatkowo jednostanowiskowe 
garaże.   
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S1NZSP  

   ADRES:              ul. Nowowiejska, Bezrzecze,  
Szczecin 

DEWELOPER:    NEPTUN DEVELOPER,  
71-431 Szczecin, ul. Ogińskiego 15 

ROK BUDOWY:  2015 

NAZWA:              Wille Nowowiejska 

 

Kompleks 17 budynków dwurodzinnych, w tym 
budynki z mieszkaniami spiętrzonymi. Każdy lokal 
mieszkalny posiada indywidualne wejście oraz ogród 
przydomowy. Miejsca parkingowe zlokalizowano przy 
wjeździe na osiedle  oraz pod płytą w garażu 
podziemnym.   
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S1NZP  

   ADRES:              ul. Cisowa , Białystok 

DEWELOPER:    Dom Trade Sp. z o.o., 15-888 
Białystok, ul. Wyszyńskiego 2/1 
lok. 301 

ROK BUDOWY:   2016 

 

Inwestycja składa się z czterech lokali mieszkalnych 
zlokalizowanych w bliźniaczej zabudowie wśród 
domów jednorodzinnych na osiedlu Dziesięciny. Dla 
mieszkań na parterze wyznaczono ogródki, zaś dla 
położonych na piętrze loggie. Każdy lokal ma do 
dyspozycji garaż usytuowany w oddzielnym 
budynku. Wielkość mieszkań od 88 do 103 m2. 
Powierzchnia ogródków 82 i 100m2.  
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S1TWG  

   ADRES:               ul. Łącznikowa, Białystok 

DEWELOPER:    Dom Trade Sp. z o.o., 15-888 
Białystok,  ul. Wyszyńskiego 2/1 
lok. 301 

ROK BUDOWY:   2013 

NAZWA:               Park Zacisze 

 

Całe założenie składa się z kompleksu budynków,  
w skład którego wchodzi między innymi  
6 jednopoziomowych (C) apartamentów (mieszkań)  
w zabudowie szeregowej.  Powierzchnia mieszkań 67 
– 70 m2. Garaże wbudowane. Lokale posiadają 
balkony. 
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S1TWS  

   ADRES:              ul. Dziesięciny 89, Białystok 

DEWELOPER:    PB-U Birkbud, 15 – 419 Białystok, 
 ul. Św. Mikołaja 1 

ROK BUDOWY:   2011 - 2017 

 

Kompleks 8 budynków mieszkalnych w zabudowie 
bliźniaczej. W każdej połówce 2 mieszkania  
o powierzchni – 45 m2 i 55 m2 z indywidualnymi 
garażami i dużymi tarasami zielonymi (ok. 34 m2) 
w parterze oraz balkonami na piętrze. Garaże pod 
płytą. 
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S1TZS  

   ADRES:               ul. Szwajcarska, Białystok 

DEWELOPER:     Budownictwo Stepron sp. z o.o. ,  
15 – 751 Białystok,  
Al. Solidarności 15 

ROK BUDOWY:   2013 

PROJEKTANT:    arch. Marek Demianiuk 

 

Zabudowa szeregowa składająca się z 4 segmentów, 
każdy z 2 trzypokojowymi mieszkaniami o powierzchni 
ok. 60 m2. Każde mieszkanie posiada własny ogródek 
lub balkon. Miejsce postojowe w garażu podziemnym. 
Na terenie znajduje się wewnętrzny ogród do 
wspólnych spotkań mieszkańców, ogrodzony plac 
zabaw oraz wspólny śmietnik. 
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S1TZP  

   ADRES:               ul. Piasta, Białystok 

ROK BUDOWY:   2016 

 

Zabudowa szeregowa składająca się z 2 budynków. 
W każdym budynku 4 segmenty, każdy  
z 2 mieszkaniami o powierzchni ok. 50 m2. 
Mieszkanie na parterze posiada własny ogródek, lokal 
na drugiej kondygnacji balkon. Miejsce postojowe przy 
budynku..  
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S1TZGP  

   ADRES:               ul. Planety, Józefosław, Warszawa 

DEWELOPER:    „Perłowa” Sedno Dom sp. z o.o.,  
02 – 844 Warszawa,   
ul. Puławska 469                            

ROK BUDOWY:   2013 - 2017 

NAZWA:               Osiedle Plamety 

 

Kompleks budynków w zabudowie szeregowej.  
W każdym segmencie dwa jednopoziomowe 
mieszkania w układzie spiętrzonym. Do mieszkań na 
parterze przynależne ogrody przydomowe oraz 
garaże. Lokale mieszkalne na piętrze z tarasami, 
balkonami oraz miejscami parkingowymi. Każdy 
apartament z odrębnym, niezależnym wejściem. 
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S1TWZGP  

   ADRES:               ul. Marii Skłodowskiej - Curie, 
Pruszków, Warszawa 

DEWELOPER:    NOVISA Development, 03 – 017 
Warszawa, ul. Cieślewskich 53,                            

ROK BUDOWY:   2018 

 

Kompleks zabudowy jednorodzinnej w skład której 
wchodzą m.in. 4 budynki w zabudowie szeregowej  
z mieszkaniami spiętrzonymi. Wejścia do mieszkań  
z ogrodami, na parterze, niezależne i indywidualne. 
Lokale mieszkalne na piętrze dostępne ze wspólnych 
otwartych korytarzy. Miejsca postojowe przy budynku 
lub w garażu.  
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S12NWG  

   ADRES:                ul. Królowej Jadwigi, Kraków 

DEWELOPER:     Core Development Sp. z o.o.,  
30-213 Kraków,  
ul. Słonecznikowa 6a 

ROK BUDOWY:  2012 

NAZWA:              Apartamenty Wola 

 

Inwestycja składa się z 3 budynków bliźniaczych  
i 1 budynku wolnostojącego z 14 spiętrzonymi 
mieszkaniami, o powierzchni od 80 do 149m2. Lokale 
w każdym segmencie dostępne ze zbiorczej, 
wewnętrznej klatki schodowej. Do mieszkań na 
parterze przypisany jest ogród przydomowy, zaś na 
piętrze taras i balkony. Miejsca parkingowe 
zlokalizowano w  kondygnacji podziemnej.  
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S12NZG  

   ADRES:               ul. Juliusza Lea, Kraków 

DEWELOPER:    Modern Living  
Development Sp. z o.o., 31-341 
Kraków, ul. Piaskowa 40/2 

ROK BUDOWY:  2015 

NAZWA:              Apartamenty Lea 251 

PROJEKTANT:  T. Koral, P. Kita (Kita Koral 
Architekci) 

 

Kompleks składa się z dwóch budynków  
w zabudowie bliźniaczej, każdy z 4 apartamentami 
ułożonymi w układzie spiętrzonym, o powierzchni 75 
i 166 m2. Każde z mieszkań posiada własny garaż.   
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S12NZP  

   ADRES:              ul. Głogowiec, Kraków Olszanica 

DEWELOPER:    Biuro Projektowo-Consultingowe 
“Struktura” sp. z o.o., 70-354 
Szczecin, ul. Ściegiennego 27/1  

ROK BUDOWY:   2017 – 2018 

NAZWA:               Apartamenty Las Wolski 

 

Inwestycja składająca się z 12 czteropokojowych 
apartamentów w 6 domach wolnostojących. Do 
każdego apartamentu jest przynależny ogród  
o powierzchni od 171 do 256 m2 i miejsca 
parkingowe. Powierzchnie mieszkań 72 i 116 m2. 
Każdy lokal posiada odrębne wejście.  
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S12NZS  

   ADRES:              ul. Jesionowa, Wola Justowska, 
Kraków 

DEWELOPER:    Avalon Development S.A., Kraków 
ul. Krasowa 12/1,  

ROK BUDOWY:   2016 – 2017 

NAZWA:               Villa Avaloni 

 

Inwestycja składająca się z budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w układzie bliźniaka z czterema  
mieszkaniami w układzie spiętrzonym. Do każdego 
apartamentu jest przynależny ogród o powierzchni 
oraz miejsca parkingowe zlokalizowane w garażu 
podziemnym. Do lokali mieszkalnych prowadzi  
wspólna komunikacja piesza. Mieszkania na parterze 
zaprojektowane są jako jednokondygnacyjne, zaś 
zlokalizowane na piętrze jako dwukondygnacyjne. 
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S12TWG  

   ADRES:                ul. Jagiellońska, Białystok 

DEWELOPER:     PPUH Kombinat Budowlany,  
15 – 099 Białystok,  
ul. Legionowa 14/16 

ROK BUDOWY:  2012 

PROJEKTANT:    arch. Justyna Zalewska - Grycuk 

 

Inwestycja składa się z siedmiu budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie 
szeregowej. W każdym z nich znajdują się po 2 lokale 
mieszkalne (na 1 i 2 piętrze) oraz garaże z dwoma 
miejscami parkingowymi i kotłownią na parterze. 
Wspólne klatki schodowe dla dwóch mieszkań. Na 
pierwszym piętrze zaprojektowano lokale mieszkalne 
trzy- i czteropokojowe o powierzchni 70,30 - 74,00m². 
Drugie piętro to mieszkania o powierzchni 98,50 - 
102,40m² – trzypokojowe z antresolami. Wszystkie 
mieszkania posiadają balkony. Brak prywatnych 
ogródków. 
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S12TZG  

   ADRES:                ul. Na Polach, Bronowice Wielkie, 
Kraków 

DEWELOPER:    STRUKTURA, 30-033 Kraków, 
Plac Inwalidów 8/18 

ROK BUDOWY:  2014 - 2016 

 

Budynek w układzie szeregowym z 3 segmentami.  
W każdym segmencie dwa mieszkania. Dolne 
jednopoziomowe z dostępem do ogrodu. Górne 
dwupoziomowe z dwoma balkonami. Lokale 
mieszkalne posiadają wejścia z zewnątrz oraz 
miejsca garażowe.  
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S12TZP  

   ADRES:               ul. Odlewnicza, Krowodrza, Kraków 

DEWELOPER:     PROTEKT Sp. z o.o. S.K.A, 
Kraków,  ul. Piastowska 44B  

ROK BUDOWY:  2016  - 2017 

NAZWA:              Zielony Mercedes 

 

Budynek w układzie szeregowym z mieszkaniami 
spiętrzonymi. Lokale mieszkalne na parterze 
jednokondygnacyjne, na piętrze dwukondygnacyjne. 
Do każdego prowadzi odrębne wejście z terenu.   
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S12MTWP  

   ADRES:              ul. Dziesięciny , Białystok 

DEWELOPER:   AZBUD+ Zbigniew Krysztopik 
15-446 Białystok, Aleja 
Piłsudskiego 20 lok.19 

ROK BUDOWY:   2012 - 2014 

NAZWA:               Prestiżhome 

PROJEKTANT: A. Pszonak, B. Pszonak (Meteor 
Architects) 

 

Budynek szeregowy, w którym znajduje się 12 jedno 
i dwupoziomowych apartamentów z oddzielnymi 
ogródkami i tarasami. Mieszkania o układzie pięcio, 
cztero, trzy oraz dwu-pokojowym o powierzchni od 
47,92m2 do 89,81m2. Miejsca postojowe oraz garaże 
znajdują się na działce, pomieszczenia gospodarcze 
w budynku w części wspólnej. Cały teren inwestycji 
oraz działki między mieszkaniami  są ogrodzone. 
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S12MTZP  

   ADRES:               ul. Zgody, Białystok 

INWESTOR:        PRYMUS PLUS Jan Juliusz Buczko, 
15 – 160 Białystok, ul. Zgoda 11/18 

ROK BUDOWY:   2008 

PROJEKTANT:   Z. Kazimierczuk, A. Koronka   
(Partner sp. z o.o.) 

 

Jedna z pierwszych realizacji mieszkań w badanym 
typie zabudowy. Segmenty zespołu zabudowy  
w układzie szeregowym zostały podzielone na 
jednokondygnacyjne mieszkania po wybudowaniu 
stanu surowego. Wejścia do mieszkań poprzez 
zewnętrzną galerię powstałą z połączenia wcześniej 
wykonanych balkonów. Mieszkania na pierwszej 
kondygnacji posiadają balkon, na drugiej taras nad 
lokalem. Niektóre tarasy zostały zabudowane  
wg odrębnych projektów budowlanych. Garaże  
w przyziemiu zostały zamienione na dodatkowe lokale 
wynajmowane jako mieszkania. Wielkość mieszkań po 
podziale 45 – 55 m2. 
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S21NWP  

   ADRES:              ul. Światowida,  Kraków  

DEWELOPER:    ARMADADOM ZAPIÓR SP.J., 30-
209 Kraków, ul. Królowej  
Jadwigi 98a 

ROK BUDOWY:   2017 

 

Inwestycja składa się z zespołu 4 budynków  
w zabudowie bliźniaczej. W skład każdego segmentu 
wchodzą 2 spiętrzone mieszkania dostępne ze 
wspólnej klatki schodowej. Dwukondygnacyjny lokal 
mieszkalny na parterze posiada ogródek. 
Jednokondygnacyjny apartament wyposażony jest  
w 2 balkony. Parkowanie na wydzielonych miejscach 
parkingowych. 
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S21NZP  

   ADRES:              ul. Szymonowica,  Kraków  

DEWELOPER:    ARMADADOM ZAPIÓR SP.J.,  
30-209 Kraków, ul. Królowej  
Jadwigi 98a 

ROK BUDOWY:   2017 

 

Inwestycja składa się z zespołu 4 budynków  
w zabudowie bliźniaczej. W skład każdego segmentu 
wchodzą 2 spiętrzone mieszkania  każde z odrębnym 
wejściem. Lokal mieszkalny na parterze posiada 
ogródek i 2 kondygnacje. Jednokondygnacyjne 
mieszkanie na poddaszu dostępne jest poprzez 
wydzieloną klatkę schodową. Parkowanie na 
wydzielonych miejscach parkingowych. 
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S21TWGP  

   ADRES:              ul. Zalesie,  Kraków  

DEWELOPER:    ARMADADOM ZAPIÓR SP.J.,  
30-209 Kraków, ul. Królowej  
Jadwigi 98a 

ROK BUDOWY:   2016 

 

Budynek w zabudowie szeregowej składa się  
z 6  segmentów, zawierających po 2  mieszkania. 
Lokal mieszkalne posiadają wspólne wejście. 
Dwukondygnacyjny apartament położony niżej 
posiada ogród przydomowy oraz garaż. 
Jednokondygnacyjne mieszkanie na poddaszu 
dostępne jest poprzez wydzieloną klatkę schodową.  
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S21TZG  

   ADRES:              ul. Raduńska, Juszkowo, Gdańsk  

ROK BUDOWY:   2015 

NAZWA:               Raduńskie Domy 

 

Inwestycja składa się z domów jednorodzinnych dwu 
lokalowych w zabudowie szeregowej. Każdy budynek 
posiada dwie kondygnacje naziemne i poddasze 
użytkowe. Na parterze i piętrze urządzono komfortowe 
mieszkania dwupoziomowe, z ogródkiem i garażem. 
Na poddaszu znajdują się mieszkania trzy pokojowe. 
Wejście do mieszkań niezależne.  
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S2MNZG  

   ADRES:              ul. Witkowicka, Kraków 

DEWELOIPER:  Grupa Inwestycyjna AWIM, 31 – 524 
Kraków, ul. Grunwaldzka 28 

ROK BUDOWY:  2017 

NAZWA:              Witkowickie Wzgórze 

 

Inwestycja składa się m.in.  z 13 budynków  
w zabudowie bliźniaczej, z mieszkaniami dwu 
poziomowymi ułożonymi w układzie spiętrzonym. 
Każdy lokal posiada odrębne wejście oraz garaż 
Apartamenty położone na parterze posiadają ogród 
przydomowy, zaś położone wyżej tarasy zielone.   
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S2MTZG  

   ADRES:               ul. Planety, Józefosław, Warszawa 

DEWELOPER:    „Perłowa” Sedno Dom sp. z o.o.,  
02 – 844 Warszawa,  
ul. Puławska 469,  

ROK BUDOWY:   2017 – 2018 

NAZWA:              Osiedle Planet V 

 

Kompleks budynków w zabudowie szeregowej.  
W każdym segmencie dwa dwupoziomowe 
mieszkania w układzie spiętrzonym. Do mieszkań na 
parterze przynależne ogrody przydomowe Lokale 
mieszkalne na piętrze z tarasami i balkonami. Każdy 
apartament z odrębnym, niezależnym wejściem oraz 
garażem. 
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S2MTZP  

   ADRES:               ul. Topolowa, Brzeg 

DEWELOPER:    ADOMY, 49 – 318 Skarbimierz 
Osiedle, ul. Parkowa 8A 

ROK BUDOWY:   2017 

NAZWA:             Skarbimierz Osiedle 

 

Budynek w zabudowie szeregowej z 4 segmentami 
mieszkalnymi. W każdej z części po dwa 
dwukondygnacyjne mieszkania posiadające odrębne 
wejścia oraz przypisane miejsca parkingowe  
w garażach wolnostojących. Z lokali na parterze 
dostępne ogrody przydomowe. 
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S2TWG  

   ADRES:               ul. Osiedlowa, Józefosław, 
Warszawa 

ROK BUDOWY:   2016 

NAZWA:              Soft Lofty nad Potokiem 

 

Kompleks 5 budynków w zabudowie szeregowej  
z 4 segmentami mieszkalnymi każdy. W każdej  
z części po dwa dwukondygnacyjne mieszkania 
posiadające wejścia ze wspólnej klatki schodowej. 
Każdy apartament posiada garaż i kotłownię. 
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Najbardziej popularnym modelem (6 realizacji) w przypadku obiektów z mieszkaniami 

sąsiadującymi jest budynek z możliwością powielania, o lokalach mieszkalnych 

dwukondygnacyjnych, dostępnych bezpośrednio z terenu oraz ze stanowiskami postojowymi  

w formie miejsc parkingowych poza budynkiem – C2TZP. W przypadku mieszkań spiętrzonych 

wiodącym modelem (13 realizacji) jest budynek bez możliwości powielania, w którym dolny lokal 

mieszkalny jest jednokondygnacyjny, górny dwukondygnacyjny, oba mają niezależne wejścia  

z zewnątrz, a miejsca parkingowe, w formie utwardzonego stanowiska, zlokalizowane są poza 

budynkiem – S12NZP. 

 

Zestawienie ze względu na popularność poszczególnych rodzajów modelu 

Nazwa modelu Ilość realizacji 

S12NZP 13 

S1TZP 10 

S1NZP 9 

S1TWG 8 

C2TZP 6 

S1NZG, S12TZP 5 

C2TWP 4 

S1NWG, S1NZGP, S1TZGP, S12TWG 3 

C2NZG, C3NZG, S12NZG 2 

C2NZP, C2TZG, C2TZS, C3NZP, S1NZSP, S1TWS, S1TZS, S1TWZGP, 
S12NWG, S2MNZP, S12NZS, S12TZG, S12MTWP, S12MTZP, S21NWP, 
S21NZP, S21TWGP, S21TZG, S2MNZG, S2MTZG, S2MTZP, S2TWG 

 
1 

V.2.38. Ilość realizacji poszczególnych rodzajów modelu 
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V.3. ZESTAWIENIE I ANALIZA ZBADANYCH REALIAZCJI 
 

Podczas badań ustalono 100 realizacji niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej spełniających 

zadane kryteria, zlokalizowanych w 14 miejscowościach rozlokowanych na terenie całej Polski  

( V.3.1.). Większe ich zagęszczenie występuje w Polsce zachodniej. Istnieją cztery ośrodki 

charakteryzują się dużą ilością tego typy inwestycji: Białystok, Kraków, Poznań i Warszawa.  

To właśnie na ich terenie znajduje się ponad 80% zbadanych realizacji.  
 

 
V.3.1. Ilość zbadanych realizacji w poszczególnych lokalizacjach. 
 

Większość ze zbadanych przykładów położona jest na peryferiach oraz terenach podmiejskich  

( V.3.2.). Obszary te są zdominowane przez zabudowę jednorodzinną, posiadają wystarczające 

rezerwy inwestycyjne oraz są w akceptowalnej odległości od centrum miast.  Ważnym powodem 

jest również niższa cena działek budowlanych oraz większa ich dostępność na rynku 

nieruchomości.  
 

 
V.3.2. Ilość zbadanych realizacji w aspekcie położenia w stosunku do centrum miast 
 

Obszary te pozwalają również na tworzenie kompleksów składających się z kilku lub kilkunastu 

budynków charakterystycznych dla niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Często 

wznoszone zespoły budynków sąsiaduj ze sobą tworząc całe osiedla o badanym typie zabudowy. 

Opisywana sytuacja ma miejsce w przypadku inwestycji wznoszonych pod Warszawą na przykład 

w Markach czy  Józefosławiu. W pozostałych przypadkach realizacje, składające się  

z pojedynczego budynku w zespole zabudowy zwartej, powstawały jako uzupełnienie  

i dogęszczenie istniejącej tkanki osiedli jednorodzinnych.  
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Rosnąca liczba realizacji niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej świadczy o coraz większej 

popularności i zapotrzebowaniu na ten typ zabudowy. W badanym okresie ilość inwestycji 

wzrastała lub utrzymywała swój poziom, a w ostatnich dwóch latach 2016, 2017 widoczny był 

znaczny przyrost tego typu mieszkań na rynku nieruchomości ( V.3.3.).  
 

 
V.3.3. Ilość realizacji w poszczególnych latach wraz z linią trendu 
 

Należy nadmienić, iż niektóre realizacje przypisane do lat wcześniejszych były wznoszone 

nieprzerwanie do roku 2017. Taka sytuacja ma miejsce na przykład przy kompleksie niskiej 

intensywnej zabudowy mieszkaniowej wznoszonym w Białymstoku, na osiedlu Bagnówka, który 

jest sukcesywnie realizowany od roku 2010, zaś mieszkania dostępne w ofercie dewelopera na 

koniec 2017 roku będą gotowe do odbioru w maju 2018 roku. Łącznie na terenie o powierzchni 3,7 

ha oddano do użytku już ponad 260 lokali mieszkalnych w 13 zespołach zabudowy jednorodzinnej 

zwartej w układzie szeregowym. Sama działka posiada jeszcze 2,45 ha rezerwy na przyszłe 

inwestycje.  
 

Wśród 100 zbadanych realizacji udało się wyodrębnić 36 wersji modelu. Różnice między nimi 

wynikają z przyjmowania różnych rozwiązań i konfiguracji elementów głównych. 

Podstawowym elementem różniącym budynki jest układ wyjściowy. W zbadanych realizacjach 

występuje znaczna przewaga budynków z mieszkaniami spiętrzonymi ( V.3.4.).  
 

 
V.3.4. Ilość realizacji z mieszkaniami sąsiadującymi ( C ) i spiętrzonymi ( S ) 

Ciekawie kształtuje się wskazana różnica na tle położenia inwestycji na terenie Polski ( V.3.5.). 

Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa z mieszkaniami sąsiadującymi występuję na terenie 

całej Polski sporadycznie poza jednym wyjątkiem – Białymstokiem. W tym mieście stosunek 
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budynków z mieszkaniami back-to-back do tych z mieszkaniami over-and-under jest zbliżony  

i wynosi 13 do 11 na rzecz mieszkań w układzie spiętrzonym. Oczywiście są sytuacje gdy taki 

układ sąsiadujący lokali mieszkalny jest jedna realizacją w danej miejscowości np. w Lesznie ale są 

to przykłady jednostkowe. W pozostałych przypadkach, szczególnie w miastach z największa 

liczbą realizacji np. w Warszawie mieszkania spiętrzone przeważają w sposób znaczy, zaś  

w Krakowie na 26 inwestycji wszystkie realizowane są w układzie mieszkań spiętrzonych.  
 

 
V.3.5. Ilość realizacji z mieszkaniami sąsiadującymi ( C ) i spiętrzonymi ( S ) na tle lokalizacji. 
 

Przyjmowane układy wyjściowe wpływają na ilość kondygnacji przypadających na lokal mieszkalny 

( V.3.6.). Najpopularniejszym wariantem jest budynek składający się z modułów, w skład których 

wchodzą jednokondygnacyjne mieszkania spiętrzone. Z kolei w zabudowie z mieszkaniami 

sąsiadującymi przeważają lokale mieszkalne dwukondygnacyjne. Również przy tym rozwiązaniu 

spotkamy apartamenty trzykondygnacyjne, których nie znajdujemy przy układzie wyjściowym  

z mieszkaniami spiętrzonymi. W przypadku uzyskiwanej formy to jednak budynki z lokalami 

mieszkalnymi over-and-under uzyskują większą wysokość. Najwyższy zbadany obiekt znajduje się 

w Józefosławiu pod Warszawą, przy ul. Osiedlowej i ma wysokość 4 kondygnacji nadziemnych (po 

2 pełne kondygnacje na każde mieszkanie w układzie spiętrzonym).  
 

 
V.3.6. Ilość realizacji  z mieszkaniami sąsiadującymi ( C ) i spiętrzonymi ( S ) w aspekcie ilości 

kondygnacji na jedno mieszkanie w module; 1k – mieszkania jednokondygnacyjne,  12k – mieszkanie 

na dole jednokondygnacyjne, wyższe dwukondygnacyjne, 2k – mieszkania dwukondygnacyjne, 21k - mieszkanie 

na dole dwukondygnacyjne, wyższe jednokondygnacyjne, 2M – mieszkania dwukondygnacyjne nachodzące na 

siebie, 3k – mieszkania trzykondygnacyjne  
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W przypadku trzeciego elementu głównego modelu budynku mieszkalnego, jakim jest możliwość 

powielania, nie ma znaczących różnic. Ilość realizacji z modułami, które można powielać lub nie 

jest podobna i niezależna od układu wyjściowego ( V.3.7.). Przyjęte rozwiązania mają jednak 

wpływ na formę obiektów. Budynki, których nie można powielać są zazwyczaj mniejsze i powstają 

na bazie zabudowy zwartej bliźniaczej. w sporadycznych przypadkach tak stworzone moduły 

lokalizowane są jako skrajne segmenty zabudowy zwartej w układzie szeregowym.     
 

 
V.3.7. Możliwość powielania modułów w zabudowie z mieszkaniami sąsiadującymi ( C )  

i spiętrzonymi ( S ). 
 

Przy zbadanej niskiej intensywnej zabudowie mieszkaniowej wejście do mieszkań było 

rozwiązywane jako zewnętrzne w większości przypadków i niezależnie od układu wyjściowego 

modelu ( V.3.8.). Taki wariant pozwala użytkowników na większą niezależność i prywatności. 

Rozwiązanie to jest łatwiejsze do uzyskania przy zabudowie z lokalami sąsiadującymi. Przy 

mieszkaniach spiętrzonych do lokali zlokalizowanych na wyższej kondygnacji muszą zostać 

poprowadzone schody. Są to schody zewnętrzne, zazwyczaj nie zadaszone lub schody 

wewnętrzne, poprzedzone wiatrołapem.  

 

 
V.3.8. Sposób wejścia do mieszkań w realizacjach z mieszkaniami sąsiadującymi ( C )  

i spiętrzonymi ( S ). 
 

W kwestii parkowania samochodów najpopularniejszym stosowanym rozwiązaniem są miejsca 

parkingowe zlokalizowane poza budynkiem ( V.3.9.). Zazwyczaj są to zwykłe wydzielone na terenie 

utwardzonym stanowiska przydzielone do każdego z mieszkań. Innym rozwiązaniem są zadaszone 

miejsca znajdujące się pod wiatą lub w odrębnym wolnostojącym garażu lub grupie garaży 
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zlokalizowanych w pobliżu budynku. Jest to także najbardziej ekonomiczny i najprostszy stosowany 

wariant. Drugim rozwiązaniem są garaże wbudowane w bryłę główną budynku. Umiejscowione są 

w parterze lub kondygnacji podziemnej pod mieszkaniami. Zwykle także istnieje możliwość 

przejścia bezpośredniego do lokali mieszkalnych przy wykorzystaniu schodów wewnętrznych 

indywidualnych lub wspólnych. Spotykamy także realizacje, które wykorzystują znany z zabudowy 

wielorodzinnej garaż wielostanowiskowy pod płytą żelbetową. Rozwiązanie to jest stosowane 

marginalnie.  

 

 
V.3.9. Sposób rozwiązania miejsc parkingowych; mieszkania sąsiadujące (C), mieszkania 

spiętrzone (S), garaż w bryle budynku (G), miejsce parkingowe poza budynkiem (P), 

miejsce parkingowe w garażu wielostanowiskowym pod płytą (S) 
 

Obok elementów głównych i dodatkowych, które wpływają na architekturę budynku możemy  

również wskazać elementy związane z zagospodarowaniem terenu niskiej intensywnej zabudowy 

mieszkaniowej. Jednym z nich są wspólne tereny zielone i tereny rekreacyjne, w tym place zabaw. 

Występują one w co 6 – 7 realizacji ( V.3.10.). W większości przypadków są to pełnowartościowe 

place zabaw wznoszone przy kompleksach z badanym typem zabudowy. W dwóch przypadkach 

mamy do czynienia z miejscami rekreacji dla dzieci przy samodzielnych inwestycjach. Są to jednak 

tylko pojedyncze urządzenia do zabawy lokalizowane na minimalnych terenach zielonych. 
 

 
V.3.10.  Place zabaw i wspólne tereny zielone 
 

Drugim elementem zagospodarowania terenu, niezbędnym i bardzo istotnym są miejsca 

gromadzenia odpadów stałych. W 2/3 przypadków śmietniki rozwiązane były jako zbiorcze zbiorniki 

na nieczystości lub wspólne, wydzielone miejsca znajdujące się w obrębie działki ( V.3.11.).  
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W pozostałych przypadkach mamy do czynienia z podstawowym rozwiązaniem przy budynkach 

jednorodzinnych w postaci indywidualnych kubłów na śmieci umiejscowionych przy dojściu do 

wejścia do mieszkań.  
 

 
V.3.11.  Sposób gromadzenia odpadów stałych 
 

Reasumując przeprowadzone zestawienia i analizy pozwoliły na sformułowanie wniosków 

cząstkowych: 

 ilość realizacji nowego typu zabudowy mieszkaniowej wzrasta 

 większą popularnością ciszy się zabudowa z mieszkaniami spiętrzonymi 

 tylko w jednej lokalizacji ( Białymstoku ) obie wersje modelu są równie popularne 

 obiekty realizowane są zarówno jako możliwe do powielania oraz pojedyncze 

 projektowane mieszkania posiadają w większości niezależne wejście z zewnątrz 

 realizacje w większości lokalizowane są na peryferiach miast oraz na przedmieściach 

 większość inwestycji wznoszona jest w formie zespołów zabudowy oraz małych osiedli  

 parkowanie samochodów zazwyczaj rozwiązywane jest w formie zewnętrznych, 

zlokalizowanych poza budynkiem stanowisk postojowych 

 wznoszone realizacje w większości nie posiadają placów zabaw 

 w większości inwestycji odpady stałe  składowane są w śmietnikach wspólnych 
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VI.1. PRZYCZYNY 

Pojawienie się w przestrzeni polskich miast i miejscowości realizacji opartych na zasadzie gęsto -

nisko jest przejawem nowego podejścia do zabudowy mieszkaniowej, wynikającego z potrzeby 

społecznej i ekonomicznej. Wzorem realizacji zachodnich tworzona niska intensywna zabudowa 

mieszkaniowa wypełnia lukę pomiędzy zabudową jednorodzinną i wielorodzinną. Wydaje się,  

że jest ona także odpowiedzią na potrzebę zaistnienia takiego typu zabudowy w Polsce, 

sygnalizowaną w pracach studialnych już w latach 80 – tych i 90 – tych XX w. przez naukowców  

i ekspertów zajmujących się zabudową mieszkaniową.  

Pierwsza zbadana realizacja powstała w okresie boomu na rynku nieruchomości w roku 2008r. 

kiedy na rynku pierwotnym i wtórnym brakowało wolnych mieszkań. W Białymstoku, w trakcie 

budowy siedmiosegmentowego budynku  szeregowego, inwestor wydzielił w poszczególnych 

domach po dwa niezależne lokale mieszkalne, do których dojście poprowadzono przez galerię 

stworzoną z już wykonanych i połączonych balkonów. Ta realizacja była pierwszym sygnałem 

nowego myślenia o zabudowie mieszkaniowej. Pozostałe inwestycje wznoszone już były jako 

projektowane od początku, docelowe zamierzenia budowlane, charakteryzujące się większą ilością 

mieszkań w zespołach zabudowy zwartej. Widoczna jest tu także analogia do przykładów 

historycznych, w których niska intensywna zabudowa mieszkaniowa była wykorzystywana do 

osiągania wystarczających i godnych warunków życia, przy jednoczesnym tańszym sposobie 

rozwiązania budynku mieszkalnego. I wtedy i dziś to czynnik ekonomiczny był decydujący  

i stanowił genezę tego typu zabudowy. Nie bez znaczenia wydaje się też fakt, iż jednym  

z powodów powstania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, jest cena działek budowlanych 

położonych w atrakcyjnych lokalizacjach lub / i ich niewystarczająca ich ilość, zwłaszcza  

w centrach miast. Widoczna jest tu analogia do krajów zachodnich takich jak Holandia, w których 

przy dużej gęstości zaludnienia występuje brak dostatecznej ilości terenów inwestycyjnych 

przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe209.  

Obok powodów ekonomicznych, ważnym czynnikiem wydaje się również zmiana sposobu myślenia 

części potencjalnych inwestorów końcowych, którzy szukają czegoś innego od typowego 

mieszkania w bloku wielorodzinnym. I właśnie lokale mieszkalne w niskiej intensywnej zabudowie 

mieszkaniowej posiadają pożądane walory – „intymność zamieszkania i bezpośrednie powiązanie 

z ogrodem i terenami zieleni wypoczynkowej”210.  

Czynniki ekonomiczne i społeczne zadecydowały w głównej mierze o pojawieniu się na polskim 

obszarze tego typu zabudowy mieszkaniowej. Takie lokale mieszkalne wydają się albo stanem 

przejściowym w dążeniu do własnego domu, albo kompromisem między potrzebami  

a możliwościami finansowymi mieszkańców przy jednoczesnym spełnieniu ich oczekiwań „pod 

względem standardu powierzchniowego i wyposażenia”211.   

  

                                                           
209 Seruga W., Warunki i kryteria kształtowania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, Wyd. Politechniki 

Krakowskiej, Kraków 1984, s. 10 
210 Ibidem, s. 11 
211 Donimirska K., Projekty niskiego, intensywnego budownictwa mieszkaniowego, Zakład Wyd. Instytutu Gospodarki 

Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1987, s. 7 



- 178 - 
 

VI.2. SPOSÓB  POWSTAWANIA  

Jako, że realizacje wznoszone były w oparciu o istniejące regulacje prawne, inwestorzy 

(deweloperzy) korzystali z dostępnych i specyficznych możliwości jakie dają przepisy dotyczące 

zabudowy jednorodzinnej. Wyodrębnienia dwóch lokali mieszkalnych w jednym segmencie 

zabudowy jednorodzinnej, który wchodzi dodatkowo strukturę zespołu zabudowy zwartej – bliźniak 

lub szeregówkę, pozwala na zwielokrotnienie liczby mieszkań oraz zwiększenie gęstości 

zaludnienia. Uzyskuje się intensywność zabudowy porównywalną do zabudowy wielorodzinnej 

niskiej (do czterech kondygnacji mieszkalnych). Nie bez znaczenia jest fakt, iż takie lokale 

mieszkalne są jednocześnie tańsze, a co za tym idzie łatwiej jest o odbiorców końcowych. Dostają 

oni mniejszą powierzchnię mieszkalną w porównaniu do tradycyjnego domu i zbliżoną do średniej 

wielkości mieszkania w budynku wielorodzinnym, ale w zamian zyskują elementy 

zagospodarowania działki odpowiadające budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu np. ogród 

przydomowy. Dotyczy to przede wszystkim lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze przy 

budynkach spiętrzonych oraz mieszkań sąsiadujących. We wszystkich natomiast przypadkach 

mieszkańcy zyskują sąsiedztwo zabudowy wzniesionej w mniejszej, humanistycznej skali.  

 

Obok jednak rozwiązań pochodzących z zabudowy jednorodzinnej mamy również szereg 

elementów zapożyczonych z budynków wielorodzinnych. Przykładem mogą tu być wspólna 

komunikacja prowadząca do wejść do mieszkań ( VI.2.1., VI.2.2.), garaże wielostanowiskowe pod 

płytą, zbiorcze śmietniki, place zabaw, wspólna komunikacja piesza i kołowa na terenie realizacji.  

 

  
VI.2.1. Korytarz na klatce schodowej budynku 

wielorodzinnego z wejściem do 4 mieszkań, ul. 

Żabia 8, Białystok 

VI.2.2. Korytarz z wejściem do 4 mieszkań w 

niskiej intensywnej zabudowie mieszkaniowej, 

Bagnówka, Białystok 

 

Jednocześnie przy projektowaniu i wykonawstwie elementów powiązanych z zabudową 

wielorodzinną wykorzystuje się mniej rygorystyczne i wymagające zapisy dotyczące zabudowy 

jednorodzinnej. Mimo, iż finalnie otrzymujemy mieszkania tożsame z lokalami w bloku 

wielorodzinnym, przy ich wznoszeniu nie obowiązują parametry dotyczące minimalnych wielkości, 

wymiarów i wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych i im towarzyszących, komunikacji 

indywidualnych i wspólnych oraz dedykowane zabudowie wielorodzinnej przepisy bhp i ochrony 

pożarowej. Grozi to uzyskaniem mniejszego komfortu zamieszkiwania, łącznie z zmniejszeniem 

bezpieczeństwa użytkowania. Wydaje się również, że tylko mieszkania w układzie spiętrzonym lub 

zlokalizowane w budynku o układzie krzyżowo – dośrodkowym mogą zapewnić odpowiedni 

komfort, bezpieczeństwo użytkowania, nasłonecznie, wentylację oraz izolację widokową od 

sąsiadów. W zależności od przyjętych rozwiązań jesteśmy w stanie wyodrębnić w nich strefę 

intymną (mieszkanie) i półintymną (balkon, taras, ogródek). W większości przypadków brakuje 
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jednak stref półspołecznych (wspólnie użytkowanych przez grupę) ( VI.2.3.) oraz ogólnych (placów, 

skwerów)212. W budynku czterorodzinnym w układzie krzyżowo – dośrodkowym możemy również, 

uzyskać, dla wszystkich mieszkańców, walory spotykane przy domu jednorodzinnym: odrębne 

wejście i bezpośrednie powiązanie mieszkania z ogrodem ( VI.2.4.).  

 

  
VI.2.3. Niska zabudowa intensywna, Wiedeń, 

Zieritzgasse 

VI.2.4. Budynek czterorodzinny,  
ul. Ciołkowskiego, Białystok 

 

Jako, że wznoszona w ten sposób niska zabudowa mieszkaniowa, istnieje na rynku nieruchomości 

dopiero 10 lat, nie jesteśmy w stanie ocenić długofalowych skutków mieszkania w tak wzniesionych 

budynkach, zarówno jeśli chodzi o mieszkańców jaki i w kontekście lokali mieszkalnych oraz całych 

obiektów lub ich zespołów. 

 

„Funkcja kształtuje formę, lecz ocenia ją dopiero pożytek. Dlatego też forma zmienia się,  

w zależności od zmiany warunków. Ostatecznej analizy nigdy się nie znajdzie.”213 

 

W aspekcie określenia regulacji dotyczących niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, 

pierwsze próby ich stworzenia podjęto w latach 80-tych XX w.214 Opublikowane prace studialne 

wskazywały na korzyści płynące z wprowadzenia na obszar budownictwa mieszkaniowego 

zabudowy niskiej i intensywnej, jako najlepszej z punktu widzenia społecznego  

i humanistycznego215. Miała ona najlepiej zaspokajać potrzeby psychiczne i fizyczne użytkowników 

zapewniając optymalne warunki życia mieszkańców, umożliwić powiązanie mieszkania z terenem  

i otoczeniem oraz dać wysoką gęstość zaludnienia i intensywność zabudowy216. Treść tych pozycji 

opierała się na przykładach zagranicznych oraz projektach studialnych i konkursowych 

opracowanych na terenie Polski. Temat niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej pojawiły się 

ponownie w latach 90-tych XX w.217 Autorzy tej publikacji określili wiele kwestii projektowych 

począwszy od zagospodarowania terenu ze wskazaniem wskaźników wykorzystania terenu  

i potrzeb programowych, przez strukturę terenów osiedla z podaniem cech społecznych  

i funkcjonalnych osiedlowych przestrzeni otwartych, ocenę ekonomiczną, charakterystyczne 

rozwiązania budynków, po formy zagospodarowania przestrzeni otwartych i uzbrojenie techniczne. 

                                                           
212 Adamczewska – Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Wyd. Arkady, Warszawa 1985, s.23 
213 Manifest Frank Lloyd Wrihgt’a, Architektura i Budownictwo, № 2 1932, Warszawa, s. 45 
214 Donimirska K., Seruga W., Adamczewska – Wejchert H., Peters P., Rosner R., Korzeniewski W. 
215 Seruga W., Warunki i kryteria kształtowania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, Wyd. Politechniki 

Krakowskiej, Kraków 1984, s.5 
216 Ibidem, s.5, 6, 7 
217 Chmielewski J.M. (red.), Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa, Zakłady Graficzne Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 1996 
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Opierała się ona jednak, podobnie jak wcześniejsze prace studialne, na realizacjach 

wielorodzinnych i jednorodzinnych i nie postulowała stworzenia odrębnego typu zabudowy, 

prawdopodobnie również z powodu obowiązujących, w momencie powstawania książki, przepisów 

dopuszczających wyodrębnienie 4 lokali mieszkalnych w jednym budynku jednorodzinnym lub 

segmencie mieszkalnym. Według autorów wyniki badań zawartych w tej pracy pozwalały na 

wprowadzenie niskiej intensywnej zabudowy jako rozwiązania stosowanego przy tworzeniu taniego 

i powszechnego budownictwa mieszkaniowego, przeznaczonego dla średniozarabiającego 

społeczeństwa i realizowanego przez małe spółdzielnie mieszkaniowe. Cześć zawartych w tej 

książce wniosków oraz wskazań odnajdujemy w badanych realizacjach powstających ponad 10 lat 

po publikacji. 

 

VI.3. WPŁYW NA BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE  

 

 „Twórczość nigdy nie naśladuje; twórczość się dostosowuje...”218 

 

Wzniesione inwestycje charakteryzujące się wykorzystaniem niskiej intensywnej zabudowy 

mieszkaniowej wpływają na budownictwo mieszkaniowe w aspektach planowania przestrzennego, 

urbanistyki  oraz architektury, a także na kwestie związane z powstawaniem projektów.  

 

W kontekście planowania przestrzennego gdy niska intensywna zabudowa mieszkaniowa powstaje 

na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, może ona wpływać na wskaźniki procentowe 

określone w później uchwalanych planach miejscowych. Jednocześnie tak skonstruowane plany 

przestrzenne sankcjonują wielkości procentowe uzyskane w trakcie realizacji danych inwestycji. 

Mechanizm ten widoczny jest na przykładzie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku219 ( VI.3.1.). Kompleks budynków przy  

ul. Łącznikowej w Białymstoku, w skład którego wchodzą 3 zespołu zabudowy jednorodzinnej  

(w tym zabudowa niska intensywna), został wzniesiony w roku 2013, podczas gdy Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego na tym terenie został uchwalony w 2016 roku. Zgodnie z § 38 

MPZP, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 9MN, IT, w punkcie określającym 

parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w granicach działki 

budowlanej, określono wartości minimalne terenu biologicznie czynnego. Na obszarze  

o oznaczeniu w wydzieleniach wewnętrznych „A” wynosi on minimum 20%, zaś w częściach  

„B” i „C” minimum 40%. Wielkość istniejącego terenu biologicznie czynnego na obszarze 

wzniesionego kompleksu (zaznaczonego na mapie) i zlokalizowanego w obszarze „A” wacha się  

w granicach 24%.  Widoczne jest tu nałożenie się granic wydzielenia wewnętrznego terenu „A”  

z granicami istniejącej inwestycji niskiej intensywnej zabudowy. Można wnioskować, iż to właśnie 

ta realizacja narzuciła projektantom planu określenie, obowiązującego na tym obszarze, tak 

niskiego współczynnika terenów zielonych, tym samym sankcjonując przyjęte na etapie najpierw 

projektu a później budowy, rozwiązania realizacyjne. 

 

                                                           
218 Manifest Frank Lloyd Wrihgt’a, Architektura i Budownictwo, № 2 1932, Warszawa, s. 46 
219 Uchwała nr XXVII/435/16 Rady Miasta Białystok z dn. 28 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku ( rejon ul. W. Raginisa i ul. Armii 
Ludowej) – etap I - www.gisbialystok.pl, zakładka Plany, z dn. 2017.08.30 

http://www.gisbialystok.pl/
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                  Sytuacja                Załącznik graficzny MPZP 

 
VI.3.1. Zabudowa MNI ul. Łącznikowa, Białystok;  

 

 

W aspekcie urbanistycznym niska intensywna zabudowa mieszkaniowa wpływa na układy 

budynków oraz tereny położone wokół nich, w tym na komunikację, miejsca postojowe, tereny 

zieleni. Wymagane minimalne odległości między budynkami oraz obowiązujące do końca 2017 

roku, określone w warunkach technicznych, wymiary stanowisk parkingowych wraz z odległościami 

od okien budynków oraz wymagania ochrony pożarowej decydowały o rozstawie dojazdów  

i odległościach między budynkami. Szczególnie widoczne jest to przy okazji całych osiedli 

zabudowanych domami z mieszkaniami back-to-back lub w układzie spiętrzonym. 

 

  
VI.3.2. Osiedle niskiej intensywnej zabudowy, 

Bagnówka, Białystok 

VI.3.3. Ogrody przydomowe, Bagnówka, 
Białystok 

 

Takim przykładem jest kompleks Bagnówka wzniesiony w Białymstoku przy ul. J. K. Puchalskiego  

( VI.3.2.), który jest inwestycją wieloetapową. W tym przypadku znacznemu ograniczeniu ulega 

powierzchnia terenu biologicznie czynnego (liczona łącznie z tarasami w ogródkach 

przydomowych), która w zależności od przyjętych kryteriów wynosi od 15% do 36%220. Pierwszy 

współczynnik odnosi się do całości terenu, łącznie z wydzielonymi dojazdami wewnętrznymi 

(branymi także pod uwagę w przypadku bilansu terenu przy zabudowie wielorodzinnej). Drugi  

parametr dotyczy samych budynków z bezpośrednimi terenami przyległymi (ogrody przydomowe  

( VI.3.3.), parkingi, dojścia). Biorąc pod uwagę całość terenu, jak ma to miejsce w przypadku 

projektów zespołów budynków wielorodzinnych, inwestycja nie uzyskuje nawet wartości 25% 

powierzchni terenu biologicznie czynnego, określonej w warunkach technicznych221.   

                                                           
220 Wyliczenia własne autora 
221 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami, §39 
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W opisanym przypadku, z powodu znacznej intensywności zabudowy, pojawia się również problem 

z parkowaniem samochodów. Liczba stanowisk parkingowych jest niewystarczająca. Brak jest 

wydzielonych parkingów dla osób odwiedzających, zaś w wielu przypadkach na jedno mieszkanie 

przypada jedno miejsce parkingowe podczas gdy część gospodarstw domowych posiada dwa 

samochody. Sytuacja ta spowodowana jest gęstością zaludnienia oraz z lokalizacją osiedla na 

peryferiach miasta. Przytoczona realizacja nie jest wyjątkiem. Również w przeważającej liczbie 

inwestycji stanowiska postojowe lokalizowane są tuż przy budynkach lub w garażach 

wbudowanych w partery obiektów. Na zachodzie Europy widoczna jest natomiast tendencja do 

„wyrzucania” samochodów z terenu osiedla na obrzeża w i lokowanie ich w garażach 

podziemnych222 ( VI.3.4.) oraz zewnętrznych wielostanowiskowych parkingach na peryferiach 

kompleksów ( VI.3.5.). Dojazdy wewnętrzne do mieszkań mają jednak odpowiednie szerokości  

i mogą być użyte w przypadku niezbędnej konieczności (karetka pogotowia, transport mebli itp.). 

Równocześnie, w chwili obecnej, po nowelizacji warunków technicznych z dnia 14 listopada 2017 

roku, mogą pojawić się pewne zagrożenia wynikającej z tendencji do jak najmocniejszego 

zintensyfikowania zabudowy i wydzielenia maksymalnej ilości mieszkań w tego typu inwestycjach. 

Zniesione zapisy, określające minimalne odległości stanowisk postojowych od okien i drzwi przy 

zabudowie jednorodzinnej, skutkować mogą zmniejszeniem dystansu między budynkami od strony 

dojść i dojazdów, kosztem zieleni przydomowej.   

 

  
VI.3.4. Garaż podziemny, Wiedeń, 

Wohnhausanlage 22, Doningasse 20 

VI.3.5. Wiata wielostanowiskowa, Graz, 
Wienerberersiedlungen I - IV 

 

Podobnie ma się sprawa z miejscem gromadzenia odpadów, które dotychczas lokalizowane były 

jako indywidualne lub zbiorcze ( VI.3.6.) w normowej odległości 3 m od okien i 2 m od granicy  

z sąsiednią działką budowlaną. Zniesione od 1 stycznia 2018 roku wymogi odnośnie odległości od 

okien i granic przy zabudowie jednorodzinnej mogą skutkować wprowadzeniem uciążliwych  

i szkodliwych dla zdrowia i komfortu zamieszkiwania rozwiązań.  

 

                                                           
222 „często stosuje się wspólne garaże zlokalizowane w drugim poziomie pod budynkami…” - Seruga W., Warunki i 

kryteria kształtowania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1984, s.12 
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VI.3.6. Zbiorcze śmietniki przy MNI,  
ul. Tęczowa, Warszawa 

VI.3.7. Budynek niskiej intensywnej zabudowy, 
ul, Osiedlowa, Piaseczno 

 

W aspekcie bryły i wielkości budynku uzyskiwane gabaryty oraz rozwiązania niejednokrotnie mogą 

się kojarzyć z zabudową wielorodzinną. Spotykamy budynki trzy lub nawet czterokondygnacyjne, 

ze wspólnymi klatkami schodowymi i komunikacją, które jednak wzniesiono w oparciu o parametry 

wykorzystywane w domu jednorodzinnym dotyczące na przykład szerokości biegów lub 

spoczników na klatce schodowej ( VI.3.7.).  

 

Rosnące zainteresowanie niską intensywną zabudową mieszkaniową znajduje również 

odzwierciedlenie na rynku projektów budynków mieszkalnych. W ofercie biur architektonicznych 

sprzedających projekty gotowe pojawiły się, i to w zauważalnej ilości, typowe projekty domów 

czterorodzinnych ( VI.3.8.) oraz budynków z mieszkaniami spiętrzonymi.   

 

  
VI.3.8. Projekt typowego domu czterolokalowego B11 

 

VI.4. NIETYPOWE REALIZACJE  
 

W toku przeprowadzonych badań natrafiono na inwestycję, zlokalizowaną w Łodzi przy  

ul. Pustynnej, która posiada równocześnie połączone mieszkania sąsiadujące i spiętrzone. 

Realizacja ta przyjmuje formę bliźniaków z mieszkaniami spiętrzonymi, zestawionymi w układ 

zabudowy szeregowej ( VI.4.1.). Inwestycja spełnia przyjęte założenia niskiej intensywnej 

zabudowy mieszkaniowej, jednak nie była brana pod uwagę z powodu braku możliwości ustalenia 

układu wyjściowego modelu (w tym przypadku mamy użyte równocześnie dwa układy). 

Prawdopodobnie chodzi o kwestie interpretacyjne przy zatwierdzaniu projektu. W odniesieniu do 

istniejących regulacji prawnych ta sytuacja wydaje się być niejednoznaczna. Pod względem 

struktury funkcjonalno – przestrzennej realizacja przypomina, opracowaną przez J. Pallado ideę 
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wielorodzinnego domu dostępnego, przyjmującego formę bezklatkowego spiętrzonego 

czworaka223. 

 

  

VI.4.1. Osiedle zabudowy mieszkaniowej, ul. Pustynna, Łódź 

 

VI.5. NAZEWNICTWO 
 

Pozostaje również otwarta kwestia nazewnictwa stosowana przy niskiej intensywnej zabudowie 

mieszkaniowej. W istniejącej nomenklaturze prawnej ten typ zabudowy nie istnieje. Mamy tylko 

budynki jednorodzinne lub wielorodzinne. Pojawia się ewentualnie budynek w zabudowie 

bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Natomiast niska zabudowa intensywna występuje w pracach 

studialnych opisującej między innymi realizacje zagraniczne a także polskie przykłady, które bazują 

głównie na zabudowie wielorodzinnej. W stosunku do niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej 

odnajdujemy sformułowania: 

 w literaturze: małe domy mieszkalne224, budownictwo jednorodzinne skoncentrowane225, gęsto 

– nisko226, zabudowa szeregowa spiętrzona227, budynki wolnostojące zespolone228, Low Rise, 

High Density229, dom walk-up (domy bez wind)230, zabudowa półkolektywna (semi-colective)231, 

zabudowa pośrednia232, mieszkania z ogrodem233 

 na rynku nieruchomości: mieszkanie w szeregówce, mieszkanie w szeregowcu, mieszkanie 

bezczynszowe, mieszkanie w zieleni 

 

                                                           
223 Pallado J., Architektura wielorodzinnych domów dostępnych, Wyd. Naukowe Śląsk sp. z o.o., Katowice 2007, s.61 
224 Chmielewski J.M. (red.), Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa, Zakłady Graficzne Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 40, 71; Donimirska K., Projekty niskiego, intensywnego budownictwa 
mieszkaniowego, Zakład Wyd. Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1987, s. 106 - 118 

225 Donimirska K., Projekty niskiego, intensywnego budownictwa mieszkaniowego, Zakład Wyd. Instytutu Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1987, s. 11 

226 Adamczewska – Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Wyd. Arkady, Warszawa 1985, s.23, Seruga 
W., Warunki i kryteria kształtowania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, Wyd. Politechniki Krakowskiej, 
Kraków 1984, s.10 

227 Donimirska K., Projekty niskiego, intensywnego budownictwa mieszkaniowego, Zakład Wyd. Instytutu Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1987, s. 13, 73 – 84, 118 – 122  

228 Ibidem, s. 31 
229 Peters P., Rosner R., Małe zespoły mieszkaniowe. Domki jednorodzinne, małe osiedla, Wyd. Arkady, Warszawa 1983 

s.7 
230 Ibidem, s.7 
231 Seruga W., Warunki i kryteria kształtowania niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, Wyd. Politechniki 

Krakowskiej, Kraków 1984, s.10 
232 Adamczewska – Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Wyd. Arkady, Warszawa 1985, s.26 
233 Rozbicka M., Małe mieszkanie z ogrodem z tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego  

w międzywojennej Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007 
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Spośród przytoczonych pojęć określających badany typ niskiej intensywnej zabudowy 

mieszkaniowej termin „małe domy mieszkalne” wydaje się najbardziej adekwatny. Za takim 

rozwiązaniem przemawia fakt, iż nazwa ta istniało już w nomenklaturze prawnej dotyczącej 

budownictwa mieszkaniowego. W 1962 roku w Ustawie234 odnajdujemy pojęcie „lokale mieszkalne 

w małych domach mieszkalnych złożonych z 2 – 4 lokali…”. Natomiast w Zarządzeniu235 z grudnia 

tego samego roku zapisano definicję małego domu mieszkalnego „Przez mały dom mieszkalny 

rozumie się budynek mieszkalny złożony z 2 – 4  lokali, stanowiących odrębna własność różnych 

osób lub własność spółdzielni mieszkaniowej”. Również w warunkach technicznych 

obowiązujących w połowie lat 90 – tych XX w.236 pojawia się definicja budynku mieszkalnego,  

w której użyto sformułowania „dom mieszkalny zawierający nie więcej niż 4 mieszkania”. Ta zapis 

odpowiada również nazwie jednego z typów budynku w niskiej intensywnej zabudowie szeregowej 

wymienionego w pracy studialnej autorstwa Chmielewskiego J.M. – „3. Małe domy mieszkalne – 

sytuowane na działce wspólnego użytkowania, o wysokości dwie, trzy kondygnacje, o rzucie 

zbliżonym do kwadratu. Na jednej kondygnacji może być sytuowanych do czterech mieszkań. 

Mieszkania znajdujące się na piętrze dostępne przez wyodrębnioną, jedną centralną klatkę 

schodową, obsługującą max. 4 mieszkania…237”. Wyrażenia „małe domy mieszkalne” używa 

również Donimirska K., opisując w ten sposób projekty z konkursów organizowanych przez SARP 

w latach 80 – tych XX w238, w których ilość rodzin w jednym budynku wacha się od trzech do 

ośmiu.  

Przytoczone przykłady, wskazują na zbieżność pojęcia małe domy mieszkalne z określonym przez 

autora rozprawy pojęciem modułu, który jest stosowany przy tworzeniu modelu budynku nowego 

typu niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej. 

  

Zwroty - zabudowa pośrednia lub półkolektywna mogłyby być używane w celu określenia funkcji 

tego typu zabudowy mieszkaniowej – jako znajdującej się pomiędzy zabudową jednorodzinna  

i zabudową wielorodzinną.  

 

  

                                                           
234 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali  
w domach spółdzielni mieszkaniowych (Dz. U. 1962 nr 47 poz. 228) 

235 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 3 grudnia 1962 r. w sprawie 

wytycznych w zakresie wyznaczania terenów pod niskie budownictwo mieszkaniowe oraz normatywu zabudowy tych 

terenów 
236 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 46) z późniejszymi 
zmianami 

237 Chmielewski J.M. (red.), Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa, Zakłady Graficzne Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 40 

238 Donimirska K., Projekty niskiego, intensywnego budownictwa mieszkaniowego, Zakład Wyd. Instytutu Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1987, s.  106 – 118  
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Na podstawie przeprowadzonych badań jesteśmy w stanie potwierdzić tezę dysertacji - na terenie 

Polski tworzy się nowy typ niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, w którym realizowany jest 

nowy model budynku mieszkalnego. 

 

Nowy typ niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, jak również zawarty w niej model budynku 

mieszkalnego, wznoszony jest na podstawie przepisów prawnych dotyczących budownictwa 

jednorodzinnego i funkcjonalnie stanowi formę pośrednią pomiędzy znanymi typami zabudowy – 

zabudową jednorodzinną i wielorodzinną.  

 

W chwili obecnej, na terenie Polski, niska intensywna zabudowa mieszkaniowa: 

 nie występuje w aktach prawnych 

 jest pominięta we wprowadzanych nowelizacjach do rozporządzeń i ustaw  

 pozostaje niezauważona w projektach ustaw, między innymi w opracowywanym Kodeksie 

urbanistyczno – budowlanym 

 

Przyjmowane przez nią rozwiązania pochodzą zarówno z budownictwa jednorodzinnego jak 

również z zabudowy wielorodzinnej. W tym drugim przypadku stosowane są jednak parametry 

funkcjonujące w zabudowie jednorodzinnej. Niepokój może budzić także fakt, iż nowe zapisy 

warunków technicznych, obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku, zmniejszają, już i tak ograniczone, 

wymagania związane z budownictwem jednorodzinnym. Zachodzi obawa, że ich wykorzystanie 

przy realizacji opisanego typu niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej może odprowadzić do 

jeszcze większego jej zintensyfikowania oraz zwiększenia gęstości zaludnienia, a w konsekwencji 

do zmniejszenia komfortu życia mieszkańców. W związku z tym kwestia regulacji nowego typu 

zabudowy mieszkaniowej wymaga zdecydowanych i niezwłocznych działań, które doprowadzą do 

zauważenia i unormowania nowego trendu w budownictwie mieszkaniowym. 

 

Reasumując - niska intensywna zabudowa mieszkaniowa Polsce jest współcześnie realizowana  

i powinna stanowić odrębny typ zabudowy mieszkaniowej.  

 Niezbędne są unormowania w zakresie: 

 nazewnictwa stosowanego dla niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej (propozycja 

autora: małe domy mieszkalne, zespoły małych domów mieszkalnych) 

 interakcja niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej z pozostałymi typami zabudowy 

mieszkalnej (geneza terenów do zabudowy, zabudowa pośrednia towarzysząca zabudowie 

jednorodzinnej i wielorodzinnej jako główna lub uzupełniająca) 

 formy i wielkości kompleksów lub osiedli z niską intensywną zabudową mieszkaniową  (gęstość 

zaludnienia – maksymalna ilość rodzin w osiedlu, skala pozwalająca na powiązanie mieszkań  

z terenem, zwartość zabudowy, rozdzielenie lub uregulowanie komunikacji pieszej i kołowej, 

ustalenie minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnego, określenie programu usług) 

 przestrzeni otwartych  (wprowadzenie placów zabaw i  terenów rekreacyjnych, uporządkowanie 

spraw własnościowych i odpowiedzialności za zieleń wspólną przy budynkach, uregulowanie 

tematu ogólnodostępnych miejsc parkingowych, sposób gromadzenia odpadów stałych, 

uzbrojenie terenu) 

 działek przydomowych (określenie minimalnej wielkość ogrodu przydomowego oraz jego 

jakości, uregulowanie rozwiązań wpływających na stopień prywatności) 
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 budynku (określenie minimalnej i maksymalnej ilości rodzin, ustalenie rozwiązań związanych  

z niezależnością konstrukcji, gabarytami budynku oraz jego częściami wspólnymi, uregulowanie 

parametrów występujących przy komunikacji pieszej i kołowej (klatki, pochylnie), biorąc pod 

uwagę również osoby niepełnosprawne, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, w tym 

małym dzieciom, określenie wymagań ochrony pożarowej,  rozwiązanie kwestii dostępu  

i odrębności infrastruktury technicznej budynku), 

 mieszkań (określenie minimalnej wielkości pomieszczeń i/lub lokali mieszkalnych, ich programu 

i wyposażenia mieszkań, ustalenie parametrów infrastruktury technicznej, mającej wpływ na 

komfort mieszkania) 

Przy ich tworzeniu należy brać pod uwagę analizy i wnioski zawarte w opublikowanych pracach 

studialnych. 

 

Spełnienie wskazanych regulacji powinno pozwolić na: 

 zaprojektowanie i wzniesienie zabudowy zapewniającej komfort użytkowania, bezpieczeństwo, 

uniwersalność, współistnienie użytkowników, ruchu pieszego i kołowego oraz dostęp do terenu, 

w tym obszarów zieleni 

 możliwość stworzenia taniej zabudowy w skali dostosowanej do potrzeb niewielkich grup 

mieszkańców (wytworzenie kontaktów społecznych i więzi sąsiedzkich)239, o indywidualnym 

charakterze, w tym także związanej z miejscem, w którym będzie powstawała 

 stworzenie mniejszych zespołów opartych „na elastycznej strukturze planu urbanistycznego”240, 

które będą odpowiedzią na poszukiwanie zabudowy posiadającej „humanistyczne cechy 

miejskie”241, o odpowiedniej skali dla małych i średnich miast242. 

  

Tworzący się nowy typ niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej wraz z jego zaletami 

ekonomicznymi i społecznymi, jego wyodrębnienie oraz uregulowanie, powinny pozwolić na 

spełnienie celów przyświecających zabudowie mieszkaniowej. 

 

„Polityce mieszkaniowej powinny przyświecać trzy nierozerwalne ze sobą związane cele: 

 rozwój budownictwa mieszkaniowego łącznie z infrastrukturą i związanymi z nią instytucjami 

usługowymi, 

 stałe podnoszenie standardów jakościowych w zakresie wszystkich komponentów środowiska 

zamieszkania,  

 tworzenie warunków dostępności mieszkań i usług dla wszystkich grup ludnościowych”243 

 

  

                                                           
239 Chmielewski J.M. (red.), Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa, Zakłady Graficzne Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 14 
240 Adamczewska – Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Wyd. Arkady, Warszawa 1985, s.15 
241 Ibidem, s.14 
242 Donimirska K., Projekty niskiego, intensywnego budownictwa mieszkaniowego, Zakład Wyd. Instytutu Gospodarki 

Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1987, s.7 
243 Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu planowaniu miast,  Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2001, s.127 
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grafika autora 

IV.1.1. Schemat typów zabudowy, Źródło: grafika autora 
IV.2.1. Tabela – Cechy charakterystyczne związane z planowaniem przestrzennym 
IV.3.1. Tabela – Cechy charakterystyczne związane z urbanistyką, zagospodarowaniem terenu 
IV.3.2. Schemat przesłaniania przy dwukondygnacyjnym budynku MNI, Źródło: grafika autora 
IV.3.3. Schemat przesłaniania przy czterokondygnacyjnym budynku MNI, Źródło: grafika autora 
IV.3.4. Funkcja zieleni przy zabudowie MNI wywodzącej się z czworaków, Źródło: grafika autora 
IV.3.5. Funkcja zieleni przy zabudowie MNI wywodzącej się z zabudowy szeregowej, Źródło: 

grafika autora 
IV.3.6. Ogród przydomowy na płycie garażu podziemnego, ul. Marcina, Zaścianki, Białystok, 

Źródło: fotografia autora 
IV.3.7. Ogródek przydomowy przynależny do górnego lokalu mieszkalnego, ul. Niewodnicka, 

Białystok, Źródło: fotografia autora 
IV.4.1. Tabela – Cechy charakterystyczne związane z architekturą 
IV.4.2. Wentylacja mieszkań back-to-back, Źródło: grafika autora 
IV.4.3. Hałas z zewnątrz (z) oraz od użytkowników innych mieszkań (w), Źródło: grafika autora 
V.1.1. Tabela – układy wyjściowe; Źródło: grafika autora 
V.1.2. Budynek z mieszkaniami spiętrzonymi, Warszawa, Marki, ul.Żabki; Źródło: fotografia 

autora 
    V.1.3. Budynek z mieszkaniami sąsiadującymi, Białystok, ul. Zacisze; Źródło: fotografia autora 

V.1.4. Tabela - kondygnacje; Źródło: grafika autora 
V.1.5. Budynek z mieszkaniami jednokondygnacyjnymi spiętrzonymi, Poznań, Tulce, Chilli City; 

Źródło: fotografia autora 
V.1.6. Budynek z mieszkaniami trzykondygnacyjnymi sąsiadującymi, Warszawa, ul. Wał 

Miedzieszyński; Źródło: https://www.otodom.pl/oferta/rezydencje-tamtaradei-ostatnie-

wolne-lokale-ID314SO.html#gallery-open[1] z dn. 12.12.2017 

V.1.7. Moduł z mieszkaniami spiętrzonymi bez możliwości powielenia, Szczecin, Bezrzecze, ul. 
Nowowiejska; Źródło: http://www.nd.com.pl/ z dn. 08.03.2016 

V.1.8. Moduł z mieszkaniami spiętrzonymi z możliwością powielenia, Białystok, ul. 
Niewodnicka; Źródło: fotografia autora 

V.1.9. Moduł z mieszkaniami sąsiadującymi bez możliwości powielenia, Białystok, ul. 
Ciołkowskiego; Źródło: fotografia autora 

V.1.10. Moduł z mieszkaniami sąsiadującymi z możliwością powielenia, Białystok, Zaścianki, ul. 
Marcina; Źródło: fotografia autora 

V.1.11. Tabela – powielanie modułów; Źródło: grafika autora 
V.1.12. Tabela – wejście; Źródło: grafika autora 
V.1.13. Wejście do mieszkań z zewnątrz, Kraków, ul. Piaskowa, Osiedle Rainbow; Źródło: 

fotografia autora 
V.1.14. Wejście do mieszkań ze wspólnego korytarza, Białystok, Bagnówka, ul. 

Ks.J.Puchalskiego; Źródło: fotografia autora 
V.1.15. Miejsce parkingowe przed budynkiem, Białystok, ul. Niewodnicka; Źródło: fotografia 

autora 
V.1.16. Garaż w bryle budynku, Białystok, ul. Boboli; Źródło: fotografia autora 
V.1.17. Garaż wielostanowiskowy, Białystok, Zaścianki, ul. Marcina; Źródło: fotografia autora 
V.1.18. Miejsca parkingowe w układzie mieszanym, Warszawa, Józefosław, ul. Planety; Źródło: 

fotografia autora 

https://www.otodom.pl/oferta/rezydencje-tamtaradei-ostatnie-wolne-lokale-ID314SO.html#gallery-open[1
https://www.otodom.pl/oferta/rezydencje-tamtaradei-ostatnie-wolne-lokale-ID314SO.html#gallery-open[1
http://www.nd.com.pl/
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V.1.19. Tabela - miejsce parkingowe; Źródło: grafika autora 
V.1.20. Schemat nazwy modelu; Źródło: grafika autora 
V.1.21. Przykłady nazw modelu; Źródło: grafika autora 

V.2.1. Lokalizacja zbadanych realizacji; Źródło: grafika autora 
V.2.2. ul. Dojlidy Górne, Białystok 

A, B, C – fotografia autora; D – www.gisbialystok.pl z dn. 25.11.2015, E - grafika autora 
V.2.3. Brzezie k. Sulechowa - osiedle gen. J. Bema 

A, B, C, D, E - https://www.facebook.com/lesznosmigielski/  z dn. 05.08.2017 
V.2.4. ul. J.K. Puchalskiego, Bagnówka, Białystok 

A, B, C – fotografia autora; D, E - http://www.eko-osiedle.pl z dn. 29.01.2016  
V.2.5. ul. Łącznikowa, Białystok 

A, B, C - fotografia autora; D, E  - http://www.domtrade.pl/lacznikowa.htm  
z dn. 29.01.2016 

V.2.6. Zaścianki, gm. Supraśl 
A, B, C - fotografia autora; D, E  - http://www.birkbud.pl/domy/ul-szlachecka-zascianki-
etap-iii/   
z dn. 28.01.2016 

V.2.7. ul. Marcina, Zaścianki k. Białegstoku 
A, B, C - fotografia autora; D, E  http://azbudplus.pl/#oferta - z dn. 02.11.2015 

V.2.8. ul. Ciołkowskiego, Białystok 
A, B, C – fotografia autora; D – www.gisbialystok.pl z dn. 19.01.2016, E - grafika autora 

V.2.9. Stary Kisielin, Leśny Zakątek, Zielona Góra 
A, B, C, D, E - http://zgora.smigielskigroup.pl/zielona-gora-kisielin-osiedle-lesny-
zakatek/; http://smigielskigroup.pl/inwestycja/domy-w-zabudowie-czterorodzinnej-
zielona-gora/ z dn. 28.11.2017 

V.2.10. ul. Jamrożka, Czumy, Lublin 
A, B, C, D, E - http://galadom.pl/lipowy-park-iii/o-inwestycji/ z dn. 10.10.2017 

V.2.11. ul. Turonia,  Kraków 
A, B, C, D, E - http://armadadom.pl/realizacje/villaarmda-ul-turonia/, 
https://www.otodom.pl/oferta/villa-armada-ul-turonia-ruczaj-krakow-
ID3kgkE.html#gallery[8] z dn. 18.11.2017 

V.2.12. ul. Działkowa, Józefosław,  Warszawa 
A, B, C, D, E - http://ogrodysloneczne.pl/ z dn. 20.11.2017 

V.2.13. ul. Nowowiejska, Bezrzecze,  Szczecin 
A, B, C, D, E - http://www.nd.com.pl/  z dn. 09.03.2016 

V.2.14. ul. Cisowa , Białystok 
A, B, C - fotografia autora; D, E  http://www.domtrade.pl/index.htm - z dn. 07.10.2016 

V.2.15. ul. Łącznikowa, Białystok 
A, B, C - fotografia autora; D, E  - http://www.domtrade.pl/lacznikowa.htm  
z dn. 29.01.2016 

V.2.16. ul. Dziesięciny 89, Białystok 
A, B, C - fotografia autora; D, E  - http://www.birkbud.pl/domy/ z dn. 29.06.2017 

V.2.17. ul. Szwajcarska, Białystok 
A, B, C - fotografia autora; D, E  - http://www.stepronbudownictwo.pl/budownictwo.html  
z dn. 15.04.2017 

V.2.18. ul. Piasta, Białystok 
A, B, C – fotografia autora; D – www.gisbialystok.pl z dn. 19.01.2016, E - grafika autora 

V.2.19. ul. Planety, Józefosław, Warszawa 
A, B, C - fotografia autora; C, D - http://www.planety.com.pl/plan-osiedla z dn. 
29.11.2017, E - grafika autora 

http://www.gisbialystok.pl/
https://www.facebook.com/lesznosmigielski/photos/pcb.1364533983596039/%201364509840265120%20/?type=3&theater
http://www.eko-osiedle.pl/
http://www.domtrade.pl/lacznikowa.htm
http://www.birkbud.pl/domy/ul-szlachecka-zascianki-etap-iii/
http://www.birkbud.pl/domy/ul-szlachecka-zascianki-etap-iii/
http://azbudplus.pl/#oferta
http://www.gisbialystok.pl/
http://zgora.smigielskigroup.pl/zielona-gora-kisielin-osiedle-lesny-zakatek/
http://zgora.smigielskigroup.pl/zielona-gora-kisielin-osiedle-lesny-zakatek/
http://smigielskigroup.pl/inwestycja/domy-w-zabudowie-czterorodzinnej-zielona-gora/
http://smigielskigroup.pl/inwestycja/domy-w-zabudowie-czterorodzinnej-zielona-gora/
http://galadom.pl/lipowy-park-iii/o-inwestycji/
http://armadadom.pl/realizacje/villaarmda-ul-turonia/
https://www.otodom.pl/oferta/villa-armada-ul-turonia-ruczaj-krakow-ID3kgkE.html#gallery[8
https://www.otodom.pl/oferta/villa-armada-ul-turonia-ruczaj-krakow-ID3kgkE.html#gallery[8
http://ogrodysloneczne.pl/
http://www.nd.com.pl/
http://www.domtrade.pl/index.htm
http://www.domtrade.pl/lacznikowa.htm
http://www.birkbud.pl/domy/
http://www.stepronbudownictwo.pl/budownictwo.html
http://www.gisbialystok.pl/
http://www.planety.com.pl/plan-osiedla%20z%20dn.%2029.11.2017
http://www.planety.com.pl/plan-osiedla%20z%20dn.%2029.11.2017
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V.2.20.0. ul. Marii Skłodowskiej - Curie, Pruszków, Warszawa 
A, B, C, D, E - http://www.novisa.pl/inwestycja/ogrody-przyjaciol-3/  z dn. 09.03.2016 

V.2.21. ul. Królowej Jadwigi, Kraków 
A, B, C, D, E - http://coredevelopment.pl/#/investments z dn. 02.03.2016 

V.2.22. ul. Juliusza Lea, Kraków 
A, B, C, D, E - Tomczak M., Formalne wyzwania, Architektur i Biznes A&B 04.2017,  
str. 102 – 111 

V.2.23. ul. Głogowiec, Kraków Olszanica 
A, B, C, D, E - http://armadadom.pl/realizacje/mieszkania-ul-szymonowica/ 
 z dn. 20.11.2017 

V.2.24. ul. Jesionowa, Wola Justowska, Kraków 
A, B, C, D, E - http://armadadom.pl/realizacje/mieszkania-ul-szymonowica/  
z dn. 15.11.2017 

V.2.25. ul. Jagiellońska, Białystok 
A, B, C - fotografia autora; D - www.gisbialystok.pl z dn. 29.01.2016,  
E – https://www.kombinatbud.com.pl/oferta/domy_jednorodzinne z dn. 20.11.2015 

V.2.26. ul. Na Polach, Bronowice Wielkie, Kraków 
A, B, C, D, E - http://strukt.pl/realizacje/101, http://www.fasadaroku.pl/obiekty-
2016,budynek-wielorodzinny-nowy-2016,190-kat.2.html z dn. 18.11.2017 

V.2.27. ul. Odlewnicza, Krowodrza, Kraków 
A, B, C, D, E - https://rynekpierwotny.pl/oferty/protekt-sp-z-oo-ska/zielony-mercedes-
krakow-krowodrza-8590/ z dn. 30.11.2017 

V.2.28. ul. Dziesięciny , Białystok 
A, B, C - fotografia autora; D, E - http://www.azbudplus.pl/oferta/34 z dn. 28.01.2016 

V.2.29. ul. Zgody, Białystok 
A, B, C - fotografia autora; D - www.gisbialystok.pl z dn. 29.01.2016, E – rysunek autora 

V.2.30. ul. Światowida,  Kraków 
A, B, C, D, E - http://armadadom.pl/realizacje/mieszkania-ul-swiatowida/  
z dn. 30.11.2017 

V.2.31. ul. Szymonowica,  Kraków 
A, B, C, D, E - http://armadadom.pl/realizacje/mieszkania-ul-szymonowica/  
z dn. 30.11.2017 

V.2.32. ul. Zalesie,  Kraków 
A, B, C, D, E - http://armadadom.pl/realizacje/mieszkania-ul-lokietka/ z dn. 02.03.2016 

V.2.33. ul. Raduńska, Juszkowo, Gdańsk 
A, B, C, D, E - http://dom.trojmiasto.pl/nieruchomosci-oferty-deweloperow/mieszkanie-
juszkowo-o58427467.html z dn. 18.01.2016 

V.2.34. ul. Witkowicka, Kraków 
A, B, C, D, E - http://wzgorzewitkowickie.pl/inwestycja  z dn. 11.07.2017 

V.2.35. ul. Planety, Józefosław, Warszawa 
A, B, C, D, E - http://www.planety.com.pl  z dn. 11.07.2017 

V.2.36. ul. Topolowa, Brzeg 
A, B, C, D, E - http://adomy.pl/kontakt/, https://sprzedajemy.pl/ad2-mieszkanie-nowe-
skarbimierz-osiedle-1b8e55-nr51438497 z dn. 11.12.2017 

V.2.37. ul. Osiedlowa, Józefosław, Warszawa 
A, B, C, D, E - http://www.softlofty.com, https://www.morizon.pl/oferta/sprzedaz-
mieszkanie-piaseczynski-piaseczno-osiedlowa-193m2-mzn2026239215   
z dn. 30.12.2017 

V.2.38. Ilość realizacji poszczególnych rodzajów modelu 
V.3.1. Ilość zbadanych realizacji w poszczególnych lokalizacjach. 

http://www.novisa.pl/inwestycja/ogrody-przyjaciol-3/
http://coredevelopment.pl/#/investments/5?display=search
http://armadadom.pl/realizacje/mieszkania-ul-szymonowica/
http://armadadom.pl/realizacje/mieszkania-ul-szymonowica/
http://www.gisbialystok.pl/
https://www.kombinatbud.com.pl/oferta/domy_jednorodzinne
http://strukt.pl/realizacje/101
http://www.fasadaroku.pl/obiekty-2016,budynek-wielorodzinny-nowy-2016,190-kat.2.html
http://www.fasadaroku.pl/obiekty-2016,budynek-wielorodzinny-nowy-2016,190-kat.2.html
https://rynekpierwotny.pl/oferty/protekt-sp-z-oo-ska/zielony-mercedes-krakow-krowodrza-8590/
https://rynekpierwotny.pl/oferty/protekt-sp-z-oo-ska/zielony-mercedes-krakow-krowodrza-8590/
http://www.azbudplus.pl/oferta/34
http://www.gisbialystok.pl/
http://armadadom.pl/realizacje/mieszkania-ul-swiatowida/
http://armadadom.pl/realizacje/mieszkania-ul-szymonowica/
http://armadadom.pl/realizacje/mieszkania-ul-lokietka/
http://dom.trojmiasto.pl/nieruchomosci-oferty-deweloperow/mieszkanie-juszkowo-o58427467.html
http://dom.trojmiasto.pl/nieruchomosci-oferty-deweloperow/mieszkanie-juszkowo-o58427467.html
http://wzgorzewitkowickie.pl/inwestycja
http://www.planety.com.pl/
http://adomy.pl/kontakt/
https://sprzedajemy.pl/ad2-mieszkanie-nowe-skarbimierz-osiedle-1b8e55-nr51438497
https://sprzedajemy.pl/ad2-mieszkanie-nowe-skarbimierz-osiedle-1b8e55-nr51438497
https://www.morizon.pl/oferta/sprzedaz-mieszkanie-piaseczynski-piaseczno-osiedlowa-193m2-mzn2026239215
https://www.morizon.pl/oferta/sprzedaz-mieszkanie-piaseczynski-piaseczno-osiedlowa-193m2-mzn2026239215
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V.3.2. Ilość zbadanych realizacji w aspekcie położenia w stosunku do centrum miast 
V.3.3. Ilość realizacji w poszczególnych latach wraz z linią trendu 
V.3.4. Ilość realizacji z mieszkaniami sąsiadującymi ( C ) i spiętrzonymi ( S ) 
V.3.5. Ilość realizacji z mieszkaniami sąsiadującymi ( C ) i spiętrzonymi ( S ) na tle lokalizacji. 
V.3.6. Ilość realizacji  z mieszkaniami sąsiadującymi ( C ) i spiętrzonymi ( S ) w aspekcie ilości 

kondygnacji  
na jedno mieszkanie w module; 

V.3.7. Możliwość powielania modułów w zabudowie z mieszkaniami sąsiadującymi ( C )  
i spiętrzonymi ( S ). 

V.3.8. Sposób wejścia do mieszkań w realizacjach z mieszkaniami sąsiadującymi ( C )  
i spiętrzonymi ( S ). 

V.3.9. Sposób rozwiązania miejsc parkingowych 
V.3.10. Place zabaw i wspólne tereny zielone 
V.3.11. Sposób gromadzenia odpadów stałych 
VI.2.1. Korytarz na klatce schodowej budynku wielorodzinnego z wejściem do 4 mieszkań,  

ul. Żabia 8, Białystok; Źródło: fotografia autora 
VI.2.2. Korytarz z wejściem do 4 mieszkań w niskiej intensywnej zabudowie mieszkaniowej, 

Bagnówka, Białystok; Źródło: fotografia autora 
VI.2.3. Niska zabudowa intensywna, Wiedeń, Zieritzgasse; Źródło: fotografia autora 
VI.2.4. Budynek czterorodzinny, ul. Ciołkowskiego, Białystok; Źródło: fotografia autora 
VI.3.1. Zabudowa MNI ul. Łącznikowa, Białystok; Źródło: grafika autora; zdjęcie: załącznik 

MPZP: www.gisbialystok.pl z dn. 30.08.2017 
VI.3.2. Osiedle niskiej intensywnej zabudowy, Bagnówka, Białystok; Źródło: www.gisbialystok.pl 

z dn. 01.08.2017 
VI.3.3. Ogrody przydomowe, Bagnówka, Białystok; Źródło: fotografia autora 
VI.3.4. Garaż podziemny, Wiedeń, Wohnhausanlage 22, Doningasse 20 
VI.3.5. Wiata wielostanowiskowa, Graz, Wienerberersiedlungen I - IV 
VI.3.6. Zbiorcze śmietniki przy niskiej intensywnej zabudowie, ul. Tęczowa, Warszawa; Źródło: 

fotografia autora 
VI.3.7. Budynek niskiej intensywnej zabudowy, ul, Osiedlowa, Piaseczno; Źródło: 

http://www.softlofty.com z dn. 30.12.2017 
VI.3.8. Projekt typowego domu czterolokalowego B11; Źródło: 

http://www.praktyczneprojekty.pl/b11___75m2lok.html z dn. 03.01.2018 
VI.4.1.  Osiedle zabudowy mieszkaniowej, ul. Pustynna, Łódź; Źródło: 

https://www.lcc.pl/en/pustynna-housing-estate#3d z dn. 11.01.2018 
*  w części V wszystkie infografiki wykonane przez autora rozprawy 
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