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„Gdzie nie zagląda słońce, tam zagląda lekarz”1 

przysłowie polskie 

 

„Kam nechodí slunce, musí lékař”2 

(Gdzie nie chodzi słońce, tam musi lekarz) 

przysłowie czeskie 

 

„Dove entra il sole, non entra il medico”3 

(Tam, gdzie wchodzi słońce, nie wchodzi lekarz) 

przysłowie włoskie 

 

  

 
1https://pl.wiktionary.org/wiki/gdzie_nie_zagl%C4%85da_s%C5%82o%C5%84ce,_tam_zagl%C4%85da_lek

arz#pl 
2 http://www.darlex.pl/slowniki/czeskie_przyslowia.pdf 
3 https://www.frasicelebri.it/frase/dove-entra-il-sole-non-entra-il-medico/ 

https://pl.wiktionary.org/wiki/gdzie_nie_zagl%C4%85da_s%C5%82o%C5%84ce,_tam_zagl%C4%85da_lekarz#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/gdzie_nie_zagl%C4%85da_s%C5%82o%C5%84ce,_tam_zagl%C4%85da_lekarz#pl
http://www.darlex.pl/slowniki/czeskie_przyslowia.pdf
https://www.frasicelebri.it/frase/dove-entra-il-sole-non-entra-il-medico/
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1 Wprowadzenie 

Prawo do światła dziennego (słonecznego i rozproszonego) jest 

oczywistym i naturalnym prawem każdego człowieka. Ma ono istotny wpływ 

na nasze codzienne prawidłowe funkcjonowanie. Oczywistym więc jest 

również, że i w budynkach musi być zapewniony odpowiedni dostęp do 

światła. Budynki, w zależności od przeznaczenia, w różny sposób realizują to 

zadanie. Charakterystyka światła sprawia, że dostęp do oświetlenia 

naturalnego jest przedmiotem nierozstrzygalnego konfliktu 4  między 

właścicielami sąsiednich nieruchomości. Spowodowało to, że dostęp do 

światła naturalnego zaczęto w różny sposób regulować legislacyjnie. 

Szczególne problemy sprawia zapewnienie dostępu do światła słonecznego, 

zwłaszcza w budownictwie mieszkaniowym. Na przestrzeni lat różne 

społeczeństwa w sposób różnorodny radziły sobie z tym problemem. 

W niniejszej pracy przedstawiłem współcześnie obowiązujące regulacje, 

ale również przekrój historyczny zagadnienia, jakim jest dostęp do światła 

słonecznego dla mieszkań. Moje rozważania mają na celu zbadanie metod, 

w jaki rozstrzygane są konflikty wokół dostępu do światła słonecznego 

w budownictwie mieszkaniowym.  

Jest to więc bardzo wąski wycinek relacji człowiek-słońce. Niemniej 

jednak, jak pokazuje praktyka architektoniczna i urbanistyczna, dość istotny.  

1.1 Znaczenie światła słonecznego dla człowieka 

Słońce i dostarczana przez niego energia 5  pozwoliła na powstanie 

i rozwój życia na Ziemi. Dzięki słońcu wszystkie organizmy mogą pozyskiwać 

niezbędną energię do życia, w sposób bezpośredni jak czynią to rośliny6 lub 

pośredni jak czynią to zwierzęta. Od słońca jest więc uzależniony w sposób 

fundamentalny cały ekosystem Ziemi, a w tym i sam człowiek. Rola i wpływ 

słońca we wszystkich aspektach funkcjonowania człowieka 7  jest nie do 

przecenienia. 

1.2 Światło naturalne8 jako dobro rzadkie9,10 

Człowiek żyje w świecie rzadkości dóbr, gdyż ma nieograniczone potrzeby, 

ale ograniczone możliwości ich zaspokojenia. Jednym z nich jest przestrzeń 

kreowana przez architekturę oraz całość zagadnień, które związane są 

z budownictwem. Architekt jako ekonomista przestrzeni, stara się ją tak 
 

4    Mimo, że w pracy używano głównie sformułowania o przepisach chroniących prawo do dostępu do 

światła słonecznego dla mieszkań, oraz rzadziej o rozwiązywaniu konfliktów międzysąsiedzkich, to 

przepisy regulujące prawa dostępu do światła słonecznego mają też oczywistą rolę polegającą na 

gwarantowaniu możliwości inwestycyjnych na działkach sąsiednich. Przepisy te dążą do równowagi, 

bo co z jednej strony jest prawem właściciela mieszkania (istniejącego lub przyszłego) do 

zapewnienia ustalonego prawem poziomu nasłonecznienia, z drugiej strony jest prawem sąsiada do 

ograniczenia tego nasłonecznienia do określonego w prawie poziomu. 
5    Tak naprawdę słońce dostarcza ujemnej entropii (Negentropia, negatywna entropia, ekstropia), dzięki 

czemu organizmy żywe mogą pobierać masę, energię oraz informację z otoczenia i podnoszą przez 

to swój stopień organizacji, zmniejszając tym samym poziom entropii.  
6    Rośliny zaliczamy do fotoautotrofów, czyli organizmów które dzięki chlorofilowi pozyskują energię ze 

słońca 
7    Od biologicznego, psychologicznego po kulturowe. 
8    Definicja światła naturalnego i jego podział – punkt 1.3.11., 1.3.12., 1.3.13. 
9    Ekonomia definiuje, że za „dobro rzadkie” można uznać takie środki, które mogą być wykorzystywane 

do zaspokojenia swoich potrzeb przez ludzi, a których dostępność nie jest w stanie pokryć 

występującego zapotrzebowania.  
10    W zasadzie jedynymi dobrami nie-rzadkimi jest powietrze i słona woda. Dostęp do nich jest bezpłatny 

i praktycznie nieograniczony. 
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organizować, by spełniała w jak największym stopniu oczekiwania 

użytkowników, przy zminimalizowaniu szeroko rozumianych kosztów. 

Projektowanie architektoniczne i urbanistyczne jest więc ciągłym procesem 

wyboru, w którym decyzje podejmowane są na zasadzie „coś za coś”. Dlatego 

projektowanie jest procesem nieustających kompromisów. Za dobrą 

architekturę uważa się takie rozwiązania, które są najbardziej efektywne 

w owych kompromisach.  

Jednym z problemów, z którymi musi się zmierzyć architekt, jest 

problematyka dostępu do światła słonecznego pomieszczeń mieszkalnych. 

Jedną z cech światła naturalnego wykorzystywanego w budownictwie jest 

możliwość zastąpienia go w dość szerokim, ale jednak niepełnym zakresie. 

Wprawdzie oświetlenie sztuczne zmieniło w sposób zasadniczy architekturę 

i urbanistykę11, ale oświetlenie naturalne dalej pełni ważną i istotną rolę w życiu 

człowieka. Jest więc ciągle kluczowym czynnikiem determinującym sposób 

kształtowania architektury budynków i urbanistyki miast. Z faktu, że obecnie nie 

potrafimy tanio wytwarzać światła o cechach i parametrach światła 

emitowanego przez Słońce12, skazani jesteśmy na gospodarowaniem tym, co 

emituje nasza dzienna gwiazda. Ponieważ dostęp do światła słonecznego jest 

dobrem szczególnie uzależnionym od: szerokości geograficznej, gęstości 

i wysokości zabudowy, gospodarowanie nim przekłada się na konieczność 

administrowania przestrzenią na poziomie ogólnospołecznym, dlatego też 

światło słoneczne staje się niekiedy dobrem szczególnie wrażliwym 13 . Jeśli 

chcemy zapewnić więcej słońca w mieszkaniach, musimy to osiągnąć 

odpowiednimi rozwiązaniami architektonicznymi i urbanistycznymi, co 

w częstych przypadkach odbywa się kosztem ograniczenia powierzchni 

użytkowej projektowanych budynków. Im więcej zrealizowanej kubatury, tym 

mniejszy dostęp do światła słonecznego w mieszkaniach. Im więcej słońca w 

mieszkaniu tym mniejsza kubatura możliwa do realizacji. Ten problem wpisany 

w charakterystykę dostępu do światła słonecznego generuje więc 

konieczność dopasowania bryły budynku, tak by zapewnić dostęp do światła, 

co może być szczególnie skomplikowane w przypadku intensywnej zabudowy. 

1.3 Definicje pojęć z zakresu architektury, geografii i astronomii 

Ze względu na specyfikę tematu oraz jego interdyscyplinarność konieczne 

wydaje się zdefiniowanie i wyjaśnienie pewnych pojęć tak, by precyzyjnie 

i jednoznacznie opisywać oraz wyjaśniać zjawiska z pogranicza architektury, 

astronomii, fizyki czy geografii, które nierozerwalnie łączy problematyka 

nasłonecznienia mieszkań. 

Znajomość tych zagadnień jest konieczna, ponieważ opisywane zjawiska 

wpływają na praktyczne problemy ze stosowaniem niektórych typów prawnej 

ochrony dostępu do światła słonecznego (np. w Polsce). Dlatego też nie jest 

możliwa ocena regulacji prawnych bez wiedzy, jak dalece słońce jest 

 
11 Obecnie światło sztuczne jest bezpieczniejsze i prostsze w użytkowaniu, ale chyba za główną jego po-

zytywną cechę należy uznać bardzo niską cenę w stosunku do oświetlenia sztucznego używanego w  mi-

nionych wiekach. 
12   Podejmowane są próby produkcji lamp udających świetliki, które imitują oświetlenie słoneczne, np. 

http://www.coelux.com/ 
13   Ponieważ żaden inwestor nie dysponuje nieograniczonymi zasobami finansowymi, oraz nieskończoną 

ilością miejsca (terenu), głównym zadaniem architekta jest ekonomizacja rozwiązań przestrzennych, 

czyli szukanie maksymalnego wykorzystania przestrzeni za pomocą jak najmniejszej ilości „materii 

budowlanej” (kubatury, ścian, komunikacji, posadzek, przeszkleń, pionów, instalacji) itp. 

http://www.coelux.com/
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„nieregularne” w swym pozornym ruchu po nieboskłonie. Możliwość łatwego 

wyliczenia czasu padania światła na dany punkt (powierzchnię) byłaby 

bardzo dużą zaletą każdego systemu operującego takim parametrem. 

1.3.1 Analemma 

Linia kreślona przez pozycję Słońca prawdziwego na nieboskłonie o tej 

samej godzinie czasu słonecznego średniego w ciągu całego roku. Na Ziemi 

analemma ma kształt cyfry „8”. Wpływ na przesunięcia Słońca w kierunku 

wschód – zachód mają, przede wszystkim, zarówno eliptyczność ziemskiej 

orbity jak i zmienna prędkość 14  poruszania się po niej. Słońce prawdziwe 

rozmija się ze Słońcem średnim w dniach równonocy ok. ± 7 minut 30 sekund15. 

Największe odchylenie w roku 2021 miało miejsce 11 lutego i wynosiło minus 14 

minut 11 sekund oraz 3 listopada i wyniesie wówczas plus 16 minut 27 sekund16. 

 
Rysunek 1 Analemma dla roku 2021 (rysunek z programu AlmSun 4.77 – Astronomiczny Kalendarz) 

1.3.2 Czas słoneczny prawdziwy 

Wyznaczany jest przez rzeczywistą pozycję Słońca na nieboskłonie. 

Godzina 12:00 wypada w chwili górowania słońca. Ze względu na eliptyczny 

ruch ziemi wokół słońca oraz zmienną prędkość ziemi w zależności od 

odległości, Słońce góruje na nieboskłonie w odstępach około 24h (doba 

słoneczna ma zmienną długość w ciągu roku). By ujednolicić jednostki 

długości czasu, wprowadzono czas słoneczny średni i pojęcie (pozycję) Słońca 

średniego. 

1.3.3 Czas słoneczny średni 

Wyznaczony jest przez pozycję Słońca średniego na nieboskłonie. Słońce 

średnie porusza się ze stałą prędkością kątową (15° na godzinę), co przekłada 

się na dzień trwający równe 24h:00m:00s. Dzięki temu uśrednieniu, sekunda 

w  ciągu całego roku ma jednakową długość. 

1.3.4 Nasłonecznienie (inaczej insolacja, ang. sunshine duration) 

 
14    Prędkość jest największa, gdy Ziemia jest najbliżej Słońca (30,29 km/s), a najmniejsza, gdy jest od 

niego najdalej (29,29 km/s). Średnia prędkość Ziemi to 29,78 km/s. 
15    W roku 2021 20 marca różnica wynosi 7m 33 sekund, a 22 września wyniesie 7m 11sekund (dane 

z  programu AlmSun 4.77 – Astronomiczny Kalendarz) 
16    Dane z programu AlmSun 4.77 – Astronomiczny Kalendarz 
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Wielkość fizyczna określająca średnią moc promieniowania słonecznego, 

przypadającą na określoną powierzchnię poziomą wyrażoną w W/m2 

w określonym czasie. W architekturze przyjęło się używać 

(najprawdopodobniej błędnie) słowo „nasłonecznienie” w znaczeniu 

usłonecznienia możliwego 17 , czyli potencjalnego czasu dostępu 

bezpośredniego do światła słonecznego, bez brania pod uwagę 

występującego zachmurzenia. W literaturze anglojęzycznej czas 

usłonecznienia możliwego, rozumiany jako nasłonecznienie, w architekturze 

przyjęło się nazywać „sunlight”. 

1.3.5 Oświetlenie sztuczne 

Do optymalnego rozwoju i funkcjonowania, człowiek potrzebuje dostępu 

do odpowiedniej ilości światła.  Przez większość swoich dziejów człowiek używał 

wolnego ognia, by między innymi, przedłużyć czas swojego funkcjonowania 

poza godziny, w których to Słońce zapewniało wystarczający poziom 

oświetlenia. Kolejne wynalazki sprawiały, że używanie ognia stawało się 

łatwiejsze, pojawiały się więc: łuczywo, kaganek, świeca. W 1792 r. William 

Murdoch zastosował oświetlenie gazowe do oświetlenia mieszkania, kolejnym 

przełomem było wynalezienie lampy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza 

w 1853 r. Jednak dopiero, gdy w 1879 Thomas Alva Edison wynalazł żarówkę 

elektryczną, dostępność do światła sztucznego zaczęła się zwiększać 

w postępie wykładniczym, między innymi ze względu na praktyczność, łatwość 

i niski koszt tego rozwiązania. Obecnie równolegle funkcjonuje wiele 

technologii pozwalających na wytwarzanie światła sztucznego (lampy 

fluorescencyjne, neonowe, rtęciowe, halogenowe, metalo-halogenowe, 

sodowe, plazmowe oraz LED, itd.). Mimo powszechności dostępu do światła 

sztucznego, do dziś uważa się, że człowiek nie może prawidłowo rozwijać się 

i funkcjonować bez dostępu do światła słonecznego i rozproszonego 

z odpowiednią częstotliwością i długością kontaktu. Światło sztuczne jest 

uważane za substytut i zawsze jego parametry porównywane są do światła 

słonecznego 18 . Człowiek ewolucyjnie dostosowany jest do kontaktu ze 

światłem o parametrach i charakterystyce światła słonecznego. 

1.3.6 Przesłanianie 

Uniemożliwianie (zasłanianie) dostępu do światła rozproszonego. 

Parametr pozwalający ocenić czy do danego pomieszczenia dociera 

odpowiednia ilość światła rozproszonego.  

1.3.7 Ruch Ziemi wokół Słońca 

Teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika, zakładała poruszanie się Ziemi 

oraz innych planet wokół Słońca po torach kołowych19 korygowanych przez 

wyniesione z teorii geocentrycznej Klaudiusza Ptolemeusza epicykli i ekwantów. 

Model Kopernika dopracował Johannes Kepler20  (na podstawie pomiarów 

 
17   Matuszko D., Wątpliwości terminologiczne dotyczące promieniowania słonecznego, Kraków 2009 
18   Każde źródło światła opisane jest 3 lub 5 cyfrowym kodem. Pierwsza liczba oznacza stopień 

oddawania profilu częstotliwości słońca. 9-tka oznacza najlepsze, czyli najbardziej zbliżone do 

profilu widma słonecznego. Pozostałe cyfry oznaczają temperaturę barwową, która też odnosi się 

do temperatury barwowej światła słonecznego. 
19   Kopernik zwlekał z publikacją swojego działa z powodu rozbieżności między jego modelem, 

a obserwacjami. Miejscami model Kopernika dawał gorsze przybliżenia niż geocentryczny model 

Klaudiusza Ptolemeusza. Wydaje się, że wiek, choroby oraz działania niemieckiego naukowca 

Jerzego Joachima Retyka skłoniły ostatecznie Kopernika do publikacji „De revolutionibus orbium 

coelestium” mimo, że uważał swoją koncepcję za nieskończoną i niepełną. 
20   Johannes Kepler metodą prób i błędów na podstawie trajektorii plant zaobserwowanych i spisanych 
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astronomicznych dokonany przez Tycho Brahe) 21  odkrywając, że wszystkie 

planety poruszają się ze zmienną prędkością i nie po orbitach kołowych tylko 

eliptycznych. Zjawisko to wyjaśnił i opisał Isaac Newton. Jego teorię grawitacji 

zastąpiła 100 lat temu ogólniejsza teoria Alberta Einsteina. Jednak 

w interesujących nas zagadnieniach wyniki równań Alberta Einsteina 

pokrywają się z tymi, które zostały opracowane przez Isaaca Newtona 22 . 

W niniejszym opracowaniu będziemy posługiwać się geometrią keplerowsko-

newtonowską jako wystarczającą23. 

 
Rysunek 2 Tor ruchu Ziemi wokół Słońca z peryhelium (147,1 mln km) i aphelium (152.1 mln km). (opraco-

wanie: autora) 

Konsekwencją poruszania się Ziemi po eliptycznej orbicie oraz 

nachylenia 24  jej osi obrotu jest szereg zjawisk geometrycznych, które 

przekładają się na widoczne i mierzalne różnice w pozycji Słońca na hemisferze 

niebieskiej. Jednym z nich jest zmiana długości dnia w ciągu roku. Długość dnia 

zależy od szerokości geograficznej. W Polsce najdłuższy dzień trwa 17 godzin 20 

minut, a najkrótszy 7 godzin 12 minut (dane dla miejscowości Jastrzębia Góra 

nad Bałtykiem)25. 

 
przez Tycho de Brahe stwierdził, że planety poruszają się nie po orbitach kołowych, lecz po elipsach. 

21  Johannes Kelper był asystentem i uczniem Tycho Brahe, wykorzystał do opracowania swoich twierdzeń 

gromadzone latami przez Tycho Brahe obserwacje astronomiczne.  
22   Różnice między Ogólną Teorią Względności, a równaniami Newtona zaczynają się ujawniać przy 

dużych prędkościach i przy dużej grawitacji. W pozostałych sytuacjach otrzymywane różnice są 

bardziej niż minimalne. Wyprawę Apollo 11 na księżyc wykonano na podstawie obliczeń 

newtonowskich, jednak już przy działaniu systemu GPS konieczne jest uwzględnianie równań Ogólnej 

Teorii Względności. 
23   Aby udowodnić słuszność teorii Einsteina w 1916 roku zorganizowano wyprawę na półkulę południową 

by zaobserwować pełne zaćmienie Słońca. Pozwoliło to sprawdzić na ile słońce zakrzywia światło 

gwiazd widoczne w pobliżu Słońca. Obserwacje potwierdziły obliczenia teorii Einsteina. Drugim 

dowodem było wyjaśnienie różnic precesji Wenus. Obserwowana precesja nie zgadzała się 

z wyliczeniami wg równań Newtona. Dopiero Teoria Względności dała prawidłowe wyniki. Przyczyną 

różnic jest zakrzywienie czasoprzestrzeni spowodowane masą Słońca. Zakrzywienie jest na tyle duże, 

że obserwacje nie pokrywają się już z wyliczeniami mechaniki newtonowskiej. 
24   Obecnie najczęściej uważa się, że oś Ziemi uległa skrzywieniu w wyniku zderzenia z planetą nazwaną 

„Teją”. Teoria Wielkiego Zderzenia zakłada, że „Teja” uformowała się w punkcie libracyjnym na 

orbicie Ziemi, a następnie w wyniku niestabilności swej pozycji na orbicie zderzyła się z Ziemią, 

odchylając oś Ziemi. Ze szczątków po zderzeniu utworzył się Księżyc. Teoria ta jednak nie wyjaśnia 

wszystkich wątpliwości. 
25   Dane z programu AlmSun 4.77 – Astronomiczny Kalendarz 
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Eliptyczny tor ruchu Ziemi wokół Słońca oraz wynikająca z tego zmienna 

prędkość Ziemi 26  powodują, że długość dnia, czyli czas między kolejnymi 

górowaniami Słońca prawdziwego, nie wynosi równe 24h00m00s, lecz jest 

zmienny. By wskazania zegarka pokrywały się z mechaniką nieba, sekunda 

musiałaby także mieć zmienną długość. Byłoby to krańcowo nieużyteczne 

i wielce problematyczne. Dlatego też wprowadzono pojęcie czasu 

słonecznego średniego i Słońca średniego. Jeśli podzielimy długość roku 

gwiezdnego przez ilość dni, czyli obrotów, jakie wykonuje w tym czasie kula 

ziemska, otrzymamy średnią długość trwania doby. W ten sposób wyznacza się 

długość trwania sekundy.  

1.3.8 Refrakcja astronomiczna 

 Zakrzywienie w warstwach atmosfery ziemskiej promieni świetlnych 

biegnących ze słońca. Zjawisko to powoduje, że dzień pozornie trwa dłużej niż 

w rzeczywistości. Mimo, że Słońce jest już poniżej horyzontu, promienie 

słoneczne ulegają takiemu załamaniu, że jest ono widoczne powyżej 

horyzontu. Zjawisko to jest również zależne od ciśnienia czy temperatury 

powietrza. 

1.3.9 Równanie czasu 

To równanie opisujące różnice kąta między Słońcem średnim, a Słońcem 

prawdziwym. Jest jednocześnie różnicą (∆T⊙) między czasem słonecznym 

prawdziwym, a czasem średnim, wynikającą ze zjawisk astronomicznych.  Bez 

korekty kierunku wynikającego z równania czasu, obserwacje astronomiczne 

nie byłyby możliwe, ponieważ o tej samej godzinie zegarowej następnego dnia, 

ziemia jest skierowana w lekko innym kierunku27. 

∆T⊙ = −1.915 sin M⊙(t) − 0.020 sin 2M⊙(t) + 2.466 sin 2λ⊙(t) − 0.053 sin 4λ⊙(t)28 

Do zjawisk astronomicznych należy doliczyć korektę wynikającą ze 

stosowania stref czasowych, zmiany czasu letniego na zimowy oraz zmianę 

wynikającą z roku przestępnego. Zjawiska te mają różną wielkość. Od 

kilkudziesięciu minut po ułamki sekund.  

 
26   Prawo Keplera 
27   Aktualnie najbardziej odległe galaktyki, jakie zaobserwowano w świetle widzialnym, przedstawia 

zdjęcie ultragłębokiego Pola Hubble’a. Zostało wykonane w okresie od 24 września 2003 do 16 

stycznia 2004 kosmicznym teleskopem Hubble’a, który podczas przeprowadzanych badań okrążył 

Ziemię 400 razy. Zdjęcie obejmuje obszar nieba o kącie 1’ czyli 1/60 stopnia. Umieszczony na Ziemi 

nieruchomy teleskop widziałby ten obszar tylko przez 4 sekundy. Niezbędna dokładność w przypadku 

obserwacji astronomicznych musi uwzględniać nawet bardzo egzotyczne zjawiska astronomiczne, by 

obserwacje astronomiczne mogły być w ogóle możliwe. Wynika to nie tylko z ciągłego ruchu ziemi 

wokół słońca, ale także faktu, że przeprowadzana obserwacja musi obejmować brak powtarzalności 

24-ro godzinnego cyklu dobowego. Zdjęcie ultragłębokiego Pola Hubble’a to drugie wykonane 

zdjęcie tak wąskiego wycinku nieba po słynnym zdjęciu zwanym Głębokim Polem Hubble’a 

wykonanego w grudniu 1995. Zdjęcie to obejmowało 144” kątowe, czyli ponad 2 razy większy kąt niż 

ultragłębokie Pole Hubble’a. Im węższy kąt obserwacji tym większe powiększenie i dokładność 

fotografowanych obiektów kosmicznych. 
28    Wytrzyszczak I., Równanie czasu - Analemma 
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Rysunek 3 Wykres równania czasu dla roku 2021 (rysunek z programu AlmSun 4.77 – Astronomiczny Ka-

lendarz)  

1.3.10 Usłonecznienie 

Suma czasu trwania promieniowania słonecznego w danym czasookresie 

na danej powierzchni. Usłonecznienie dzielimy na trzy kategorie:  

• Usłonecznienie możliwe, to czas od wschodu do zachodu Słońca 

mierzone w godzinach. Czas w jakim padałyby promienie słoneczne, 

gdyby nie występowało zachmurzenie29. 

• Usłonecznienie rzeczywiste uwzględniające zachmurzenie mierzone 

w godzinach30. Czas w jakim padają promienie słoneczne.  

• Usłonecznienie względne, to proporcja między usłonecznieniem 

rzeczywistym, a możliwym, które jest mierzone w procentach.  

 
Rysunek 4 Mapa średniego rocznego usłonecznienia rzeczywistego Polski (w godzinach słońca w ciągu 

roku) (Mapa usłonecznienia w Polsce. 2015) 

Ze względu na przyjętą powszechnie w przepisach budowlanych 

i literaturze dotyczącej architektury i urbanistyki zasadę nazywania 

usłonecznienia możliwego - nasłonecznieniem w pracy podporządkowano się 

tej zasadzie. 

1.3.11 Światło naturalne 

 
29   Średnie dzienne usłonecznienie możliwe dla każdego punktu na ziemi w ciągu roku wynosi 12 godzin. 
30   Do mierzenia usłonecznienia rzeczywistego wykorzystuje się heliograf Campbella-Stokesa. 
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Suma światła rozproszonego, światła słonecznego oraz światła odbitego31 

od wszystkich form terenowych budynków i innych przedmiotów. (ang.: 

daylight) 

1.3.12 Światło rozproszone 

Światło słońca (ang.: skylight), które docierając do ziemi ulega załamaniu 

w górnych warstwach atmosfery i dociera do powierzchni Ziemi ze wszystkich 

kierunków. Widzimy je jako niebieski kolor32 nieba. 

 

Rysunek 5 Schemat powstawania światła rozproszonego. (opracowanie: autora) 

1.3.13 Światło słoneczne 

Bezpośrednie światło słońca (ang.: sunlight), które dociera do Ziemi, nie 

ulegając rozproszeniu w górnych warstwach atmosfery. 

 

Rysunek 6 Schemat docierania do powierzchni Ziemi bezpośredniego światła słonecznego. (opracowa-

nie: autora) 

Światło słoneczne33  to strumień fali elektromagnetycznej emitowanej34 

przez Słońce o długości fali od <350 nm35 do długości >1000 nm36. Pasmo 

 
31   Światło odbite nie jest obecnie objęte regulacjami prawnymi, w żadnym kraju, jednak jak świadczy 

Kodeks Justyniana Wielkiego prywatni właściciele nieruchomości mogli umówić się również na dostęp 

do tego rodzaju oświetlenia. 
32   Zjawisko fizyczne odpowiedzialne za niebieski kolor nieba wyjaśnił John William Strutt (Lord Rayleigh) 

i jest silnie zależne od długości fali.  
33   Fotosfera słońca ma temperaturę ok. 5778 stopni Kelvina. Z tego powodu temperaturę barwową 

światła sztucznego opisuje się identycznie jak temperatury fotosfery gwiazd, czyli promieniowania 

ciała doskonale czarnego. Światło o barwie cieplejszej (żółtej i czerwonej) to wartości niższe niż 4000 K 

– np. wschód i zachód słońca to ok 3000 K. Światło zimniejsze (niebieskie i fioletowe) to wartości wyższe 

niż 6500 K - np. barwa bezchmurnego nieba to 10.000 K-15.000 K. 
34    Źródłem światła są reakcje jądrowe zachodząca wewnątrz Słońca polegająca na łączeniu się 

protonów w jądra helu w kilku rodzajach tak zwanych cykli protonowych. 
35   Ultrafiolet (skrót: UV) (ang. Ultraviolet) to niewidoczne dla ludzkiego oka promieniowanie o długości 

fali od 100nm do 380nm. Z emitowanego przez słońce zakresów UV-A (315–380nm), UV-B (280–315nm), 

UV-C (100–280nm) warstwa ozonowa atmosfery pochłania całkowicie UV-C i część UV-B, w efekcie 

97% ultrafioletu który, dociera do powierzchni ziemi to UV-A. Organizm ludzi rasy białej na nadmiar 

światła UV-A reaguje wytwarzaniem melaniny, który powstaje w procesie zwanym melanogenezą, 

czego widocznym efektem jest opalenizna – czyli reakcja obronna skóry przed szkodliwością 

promieniowania UV. Nadmiar promieniowania UV bywa szkodliwy, ale jest też niezbędny np. do 

wytwarzania witaminy D3. U ludzi rasy czarnej melatonina produkowana jest w dużo większych 

ilościach. 
36   Podczerwień (skrót: IR) (ang. Infrared) to niewidoczne dla ludzkiego oka promieniowanie o długości 
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widoczne przez człowieka to fale o długości z zakresu od 380 nm do 780 nm37. 

1.3.14 Słońce prawdziwe 

Rzeczywiste położenie Słońca na hemisferze niebieskiej. Słońce 

prawdziwe wyznacza czas słoneczny prawdziwy. 

1.3.15 Słońce średnie 

Umowne położenie Słońca na hemisferze niebieskiej, wynikające 

z uśrednienia prędkości kątowej (15°/h) Słońca po równiku niebieskim. Słońce 

średnie porusza się po orbicie kołowej i jest miarą czasu słonecznego średniego. 

Dzięki Słońcu średniemu sekunda w ciągu całego roku ma jednakową długość. 

1.3.16 Strefa czasowa38 

Obszar Ziemi średnio o szerokości 15° długości geograficznej, na którym 

obowiązuje jednakowa godzina zegarowa. (15° x 24 h= 360°). Ze względu na 

różny przebieg granic państwowych od tej zasady stosuje się wyjątki, np. tak 

by kraj objęty był jedną strefą czasową. 

1.4 Światło słoneczne, a światło rozproszone 

Zarówno światło słoneczne jak i światło rozproszone stanowią fotony, 

których źródłem jest słońce. Wyróżniamy te dwa składniki oświetlenia 

naturalnego ze względu na sposób w jaki docierają do powierzchni Ziemi. 

Z powodu tej odmienności światło słoneczne i światło rozproszone posiadają 

inne cechy i charakterystykę. 

 światło rozproszone światło słoneczne 

Zmienność 

w zależności od stron 

świata 

Brak 

Światło rozproszone dociera z 

każdego kierunku z jednakowym 

natężeniem. Znaczące różnice 

mamy tylko o wschodzie 

i zachodzie słońca 

Zasadnicza 

Światło słoneczne dociera tylko 

z określonego kierunku 

Wpływ zachmurzenia 

Znaczący 

Zachmurzenie wpływa na 

natężenie światła rozproszonego 

Decydujący 

Zachmurzenie skutecznie blokuje 

dostęp promieni słonecznych 

Zmienność w ciągu 

dnia 

Niewielka 

Zależność od zachmurzenia 

Decydująca  

Zmienność kąta padania w ciągu 

dnia  

Zmienność w ciągu 

roku 
Niewielka 

Decydująca 

Zmienność toru ruch słońca po 

nieboskłonie w ciągu roku 

 
fali od 780 nm do 1 mm. Odbierane jako promieniowanie cieplne. Odkrywcą promieniowania 

podczerwonego jest fizyk William Herschel. 
37   Przedział o długości fali od 380nm do 436nm – fiolet, 

 ....  Przedział o długości fali od 436nm do 495nm – niebieski, 

 ....  Przedział o długości fali od 495nm do 566nm – zielony, 

 ....  Przedział o długości fali od 566nm do 589nm – żółty, 

 ....  Przedział o długości fali od 589nm do 627nm – pomarańczowy, 

 ....  Przedział o długości fali od 627nm do 780nm – czerwony. 
38   Rozwój kolei spowodował konieczność wprowadzenia stref czasowych. Pociągi jeżdżące regularnie 

ze znaczną prędkością pokonywały odległość między dwoma miejscowościami, dojeżdżały do celu 

(jadąc na wschód, albo na zachód) o innej godzinie niż wynikało to z czasu lokalnego. Powodowało 

to problemy organizacyjne. Tylko rozwiązanie polegające na wprowadzeniu stref czasowych 

rozwiązywało ten problem. Pomysł ten zawdzięczamy Kanadyjczykowi Sir Sandfordowi Flemingowi. 

Równie ważnym wynalazkiem upowszechniającym strefy czasowy było radio, dzięki czemu możliwe 

było ujednolicenie obowiązywania czasu na danym terytorium. 
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Tabela 1 Różnice cech oddziaływania światła rozproszonego i światła słonecznego. 

Bezpośrednie światło słoneczne swą mechaniką dostępności różni się 

w sposób znaczący od światła rozproszonego. Dostęp do światła słonecznego 

jest możliwy z kierunku w jakim znajduje się Słońce, które jest podatne na 

zachmurzenie i w dużym stopniu zależne od pory dnia i roku. Światło 

rozproszone dociera do nas z jednakowym natężeniem ze wszystkich kierunków, 

jednak ulega pewnym zmianom w ciągu dnia. Konsekwencją tej odmienności 

jest zróżnicowane podejście do obu typów dostępności przez przepisy 

budowlane jakie obowiązują na terenie rozmaitych krajów. Ich dostępność 

opisywana jest w odrębny sposób, rządzą się inną geometrią i zasadami. 

Przepisy inaczej próbują konstruować ryczałtowy sposób wyznaczania 

dostępności światła słonecznego i rozproszonego. 

Ponieważ niezmiernie trudno zbadać i określić potrzebny, niezbędny 

poziom dostępu do światła słonecznego oraz światła rozproszonego, wartość 

i sposób gwarancji dostępności światła naturalnego w budynkach są 

przyjmowane w sposób aprioryczny (ryczałtowy). Wiemy, że długotrwały brak 

dostępu do światła słonecznego źle wpływa na człowieka na bardzo wielu 

płaszczyznach. Jednak w zasadzie nie ma możliwości precyzyjnego określenia 

wartości czy minimalnego poziomu, który gwarantowałby właściwe 

funkcjonowanie człowieka bez negatywnych następstw, a raczej różne 

negatywne zjawiska są wynikiem różnego poziomu braku światła. Dlatego 

konstruuje się przepisy, które próbują połączyć pewien poziom gwarancji 

nasłonecznienia i przesłaniania pomieszczeń mieszkalnych, możliwości 

realizacji nowych budynków na działkach sąsiednich, łatwość stosowania, 

i kontrolę. 

1.5 Cel badania 

Polskie przepisy regulujące dostęp do światła słonecznego do 

pomieszczeń mieszkalnych są przepisami konfliktogennymi, niejednoznacznymi 

i kontrowersyjnymi. Często przekładają się na złe rozwiązania przestrzenne39. 

Zachodzi więc oczywiste pytanie, czy możliwe jest stworzenie takiego systemu, 

który byłby pozbawiony tych wad.  

Zasadnym zatem byłoby przeanalizowanie, jak radzą sobie z tym 

zagadnieniem inne systemy prawne. Celem badania jest więc próba 

porównania sposobów rozstrzygania konfliktów między właścicielami 

nieruchomości o dostęp do światła słonecznego oraz refleksja nad 

problemami z jakimi wiążą się owe rozwiązania. Dlatego za wartościowe 

należy uznać porównanie mechanizmów działania, czyli wad i zalet różnych 

systemów prawnych. Wiedza ta może posłużyć naprawieniu polskich 

przepisów oraz wskazać kierunki ewentualnych głębszych zmian. 

Dostęp do światła dziennego (zarówno światła słonecznego, jak i światła 

rozproszonego) w bezpośredni sposób przekłada się na kształtowanie 

architektury budynków. Przekłada się to także na zasady kształtowania relacji 

między budynkami, czyli na znaczącą część zasad urbanistyki. To z kolei 

przekłada się na intensywność zabudowy i szereg wskaźników planistycznych. 

Słońce więc jest jednym z głównych czynników determinujących architekturę 

i urbanistykę. Zasięg tego wpływu rozciąga się więc od zasad ukształtowania 

rozkładu mieszkania, aż po planowanie przestrzenne: 

 
39  więcej na temat wad polskich przepisów w rozdziale 2.3. 
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• wielkość traktów budynków - dostępność światła naturalnego 

wewnątrz pomieszczeń,  

• wysokość budynków - zacienianie terenów i budynków sąsiednich,  

• usytuowanie budynków względem stron świata – szukanie układów 

budynków dających najlepsze doświetlenie światłem słonecznym, 

• kształtowanie podziału funkcjonalnego mieszkania, 

• kształtowanie elewacji. 

Celem pracy jest przegląd, w których miejscach systemy prawne 

poszczególnych krajów widzą optymalną granicę między dostępnością do 

światła słonecznego w zabudowie mieszkaniowej, a ekonomiką wykorzystania 

inwestycyjnego działki. Obydwa te czynniki należy uznać za wartość, jednak 

obie te wartości, wykluczają się wzajemnie.  

Właściwe kształtowanie środowiska zabudowanego człowieka zawsze 

było nadrzędnym celem architektury i urbanistyki, a optymalne rozwiązania 

przestrzenne to zarówno zdrowe warunki zamieszkiwania, jak i maksymalizacja 

ekonomiki wykorzystania dostępnej przestrzeni. Dobre prawo to dobra 

przestrzeń, a polskie przepisy o nasłonecznieniu, mimo dobrych intencji, za 

dobre prawo uznać nie można. 

1.6 Zakres badań 

1.6.1 Zakres merytoryczny 

Tematem pracy jest analiza i porównanie różnych typów ochrony prawa 

dostępności światła słonecznego do mieszkań. Zakresem merytorycznym 

objęto więc regulacje prawne funkcjonujące w przepisach budowlanych 

różnych państw, a także ich waloryzację. 

1.6.2 Zakres terytorialny 

Zakresem terytorialnym objęto wszystkie państwa, które posiadają 

przepisy regulujące dostęp do światła słonecznego do mieszkań. Szeroki wgląd 

w jak największą liczbę państw, pozwolić powinien na pewne uogólnienia 

i postawienie wniosków. 

1.6.3 Zakres czasowy 

Charakter regulacji sprawia, że pojawiały się one w różnych systemach 

prawnych w różnym czasie i z różnych przyczyn. Pierwsze widzimy już 

w starożytności. Mimo, że praca skupia się na współczesnych regulacjach, 

historyczna ewolucja przepisów jest równie interesująca. Dlatego też w wielu 

miejscach przytoczone jest tło historyczne i analizowane są zasady 

funkcjonowania dawnych regulacji, co pozwala na prześledzenie modyfikacji 

prawnych. 

1.6.4 Znaczenie szerokości geograficznej 

W przypadku dostępności Słońca pierwszorzędnym czynnikiem jest 

szerokość geograficzna. Szerokość geograficzna decyduje o kącie padania 

Słońca oraz o długości dnia w poszczególnych porach roku. Im dalej na 

północ tym Słońce pada pod mniejszym kątem, czyli potencjalna chęć 

korzystania ze Słońca powinna wiązać się z koniecznością większego 

ograniczenia w użytkowaniu z nieruchomości sąsiednich a przez to częstszą 

potencjalną kolizją interesów właścicieli sąsiednich nieruchomości. Nie bez 

znaczenia jest również fakt, że mimo, iż usłonecznienie możliwe jest identyczne 

dla całej kuli ziemskiej to występujące zachmurzenie powoduje, że 
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usłonecznienie rzeczywiste jest większe w kierunku równika, a mniejsze w stronę 

biegunów.  

Wszystkie punkty leżące na tej samej szerokości geograficznej, mają 

identyczne parametry pozornego ruchu słońca po hemisferze niebieskiej 

w ciągu roku40.  

Polska leży między 49°00'07” 41 , a 54°50'07”42  równoleżnikiem na półkuli 

północnej. 

 

Rysunek 7 Odwzorowanie walcowe wiernokątne Ziemi (G. Merkator) z zaznaczeniem pasów szerokości 

geograficznej Polski na półkuli północnej i odpowiednio na półkuli południowej (opracowanie: autora) 

Kraje leżące na tej samej szerokości geograficznej co Polska to: 

Półkula północna: Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja, 

Kazachstan, Mongolia, Chiny, USA43 , Kanada44 , Irlandia, Wielka Brytania45 , 

Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Dania46. 

Półkula południowa: Chile, Argentyna 47 , terytoria: Wielkiej Brytanii 48 , 

Francji49, Australii50 i Nowej Zelandii51. 

1.6.5 Znaczenie gęstości zaludnienia 

Drugim czynnikiem, który powinien determinować występowanie 

przepisów dotyczących praw do światła słonecznego dla mieszkań jest 

gęstość zaludnienia.  

 
40 Występują nieznaczne różnice między punktami o tej samej szerokości geograficznej na półkuli połu-

dniowej i północnej. Powodem jest eliptyczny charakter ruchu ziemi wokół Słońca. Z tego też powodu 

np. lato na półkuli południowej trwa o jeden dzień krócej niż na półkuli północnej. 
41   Szczyt „Opołonek” w paśmie Bieszczad Zachodnich leżący na granicy polsko-ukraińskiej. 
42   Wybrzeże Bałtyku w miejscowości Jastrzębia Góra. 
43   Wyspy położone na południowy zachód od Alaski – przeważnie niezamieszkałe. 
44    Granica między USA a Kanadą na jej zachodnim odcinku, przebiega południkiem 49o,, czyli 

nieznacznie dalej na południe niż najdalej wysunięty punkt Polski. 
45   Większość Anglii, cała Walię oraz większa cześć Irlandii Północnej. 
46   Południowy fragment Zelandii. 
47   Chile i Argentyna posiadają niewielkie bardzo słabo zaludnione skrawki swoich terytoriów wysunięte 

na południe w stronę Antarktydy. 
48   Wyspy Falklandzkie, wyspy Georgia Południowa i Sandwich Południowy. 
49   Niezamieszkałe Wyspy Kerguelena. 
50   Niezamieszkałe Wyspy Heard i McDonalda. 
51   Niezamieszkałe Wyspy Auckland. 
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Rysunek 8 Odwzorowanie walcowe wiernokątne Ziemi (G. Merkator) z gęstością zaludnienia z zazna-

czoną "polską" szerokością geograficzną na półkuli północnej i półkuli południowej. (opracowanie: au-

tora) 

Kraje europejskie posiadają najbardziej wysunięte na północ obszary 

gęsto zaludnione i są to centralne obszary tych krajów. Ameryka Północna, 

a zwłaszcza Azja posiadają główne skupiska ludności zlokalizowane bardziej 

na południu, gdzie problem dostępności światła słonecznego jest mniejszy. 

Należy przypuszczać, że to kraje europejskie będą przykładać większą wagę 

do przepisów regulujących dostęp światła dziennego i słonecznego dla 

pomieszczeń mieszkalnych przeznaczonych na pobyt ludzi ze względu na 

mniejszą ilość docierającego światła naturalnego.  

1.7 Pytanie badawcze 

Pytaniem badawczym jest zagadnienie, w jaki sposób systemy prawne 

(zarówno przepisy budowlane jak i przepisy o planowaniu przestrzennym, ale 

również przepisy prawa cywilnego) innych krajów radzą sobie z rozstrzyganiem 

konfliktów, które wywołuje zapewnianie dostępu do bezpośredniego światła 

słonecznego pomieszczeń mieszkalnych. W jakich sytuacjach i w jakiej 

wielkości dostęp ten jest gwarantowany. Jak skonstruowane są metody 

pomiaru i weryfikacji przyjętych rozwiązań. Czy problemy z polskimi przepisami 

o nasłonecznieniu są nie do uniknięcia? Czy podobne bariery występują 

powszechnie w innych krajach, czy też stosowane są inne modele bądź 

rozwiązania, które mają odmienne trudności w zależności od konstrukcji 

rozwiązania?  

1.8 Metodologia pracy 

Charakter problematyki dostępu do światła słonecznego sprawia, że 

użytecznym wydaje się wykorzystanie narzędzi znanych z nauk prawnych, 

a mianowicie komparatystyki. Niniejsza praca będzie miała więc charakter 

prawoporównawczy. Rozwijające się niekiedy w separacji systemy prawne, 

trafiają na podobne problematyczne kwestie, które wynikają ze specyfiki 

dostępu do światła słonecznego dla mieszkań. Działanie przepisów 

w poszczególnych krajach, zmiany, konflikty, ewolucja przepisów oraz 

problemy z jakimi się zderzają pozwalają na porównawczą ocenę 

funkcjonujących rozwiązań. 

Porównawczy charakter opracowania i chęć prześledzenia różnych 

rozwiązań konstrukcji prawnych ochrony prawa do światła słonecznego 
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sprawia, że praca została podzielona na cztery zasadnicze części: 

• Omówienie problemów z polskimi przepisami, charakterystyka i 

znaczenie dostępu do światła słonecznego w zabudowie 

mieszkaniowej, oraz jego konfliktogenność. (Rozdziały 2-5) 

• Przegląd rozwiązań stosowanych przez poszczególne kraje. 

Przenalizowany zostanie rozwój, czyli historyczne zmiany jakim 

podlegały przepisy regulujące gwarancje nasłonecznienia w 

poszczególnych krajach, co powinno pozwolić na zrozumienie 

istotności problematyki oraz sposobu radzenia sobie z nim w dawnych 

czasach i obecnie (komparatystyka wertykalna 52  i komparatystyka 

horyzontalna53) (Rozdziały 6-11). 

• Wnioski płynące z przeglądu, podsumowanie różnic między 

poszczególnymi rozwiązaniami oraz propozycja ich skatalogowania w 

typy wraz z ich charakterystyką. (Rozdziały 12-16) 

• Załączniki z tłumaczeniami regulacji poszczególnych krajów (Rozdział 

23) 

1.9 Stan badań 

Jeśli w danym kraju występują przepisy chroniące dostęp do światła 

słonecznego w zabudowie mieszkaniowej tematyka ta jest bezsprzecznie 

znana miejscowym architektom, gdyż jest to zagadnienie rozpatrywane 

w codziennej pracy. Jednak już ich porównanie, a zwłaszcza waloryzacja 

metod radzenia sobie z tą kwestią jest „ziemią niczyją”. Przegląd publikacji 

wskazuje na brak praktycznie jakichkolwiek opracowań w tym zakresie, nie 

tylko w Polsce, ale także za granicą. W trakcie pracy nad niniejszą dysertacją 

natrafiono na kilka opracowań czy publikacji, które w mniejszym lub większym 

stopniu próbują zbadać i porównać różne przepisy. Są to:  

• „Nasłonecznienie mieszkań. Przepisy, praktyka i rzeczywistość” 

Macieja Lose, pokazująca historie powstania polskich przepisów, ich 

wady praktyczne, oraz prezentująca w bardzo skrótowy sposób 

polskie normy na tle kilku państw.  

• „Allgemeine Bauverordnung (ABV), Änderung der 

Schattenwurfregelung – Erläuterungsbericht” 54  prezentuje 

porównanie przepisów o nasłonecznieniu ośmiu niemieckojęzycznych 

kantonów Szwajcarii. 

• „Sunlight and insolation of building interiors.” Stanislava Darulaa, Jensa 

Christoffersena, Marty Malikovaa. 5-stronicowy artykuł zawierający 

tabelę z przytoczeniem przepisów obowiązujących w Czechach, 

Estonii, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Słowacji, Słowenii, 

Szwecji i Wielkiej Brytanii (niestety tabela zawiera kilka poważnych 

błędów). 

• Raport Holenderskiej Organizacji Zastosowań Nauki (TNO) 

„Daglichttoetreding en bezonning in de woonomgevmg”, 

porównujący trzy rozwiązania holenderskie, niemiecką normę DIN 

 
52   Komparatystyka wertykalna (pionowa) – badania prawo porównawcze doktryny prawnej 

zmieniającej się na przestrzeni czasu. 
53   Komparatystyka horyzontalna (pozioma) – badania prawo porównawcze doktryn prawnych 

występujących w tym samym czasie. 
54   Allgemeine Bauverordnung (ABV), Änderung der Schattenwurfregelung –Erläuterungsbericht1. 
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5034-1, oraz brytyjskie i walijskie przepisy. 

• J.F.J van Heel „Daglichttoetreding en bezonning in de 

woonomgevmg”, (praca dyplomowa z Uniwersytetu Technicznego w 

Delft (Holandia) opisująca problematykę oddziaływania budynków 

wysokościowych na otoczenie. Autorka pracy skupiła się na 

porównaniu przepisów dot. budowy wieżowców obowiązujących w 

europejskich miastach: w Rotterdamie, Hadze, Amsterdamie, 

Frankfurcie, Londynie i Paryżu. Van Heel napisała również drugą część 

opracowania, niestety nie udało się do niego dotrzeć. Na drugą 

pracę powołują się drs. L. Zonneveldt i dr. Ir. E. H. de Groot w 

opracowaniu „Daglichttoetreding en bezonning in de 

woonomgeving” 55  z 2005 r. Autorzy cytują przegląd wytycznych 

dotyczących dostępności do światła słonecznego stosowanych 

w Europie oraz amerykańskich miastach: Nowym Jorku oraz 

Indianapolis56. 

• Raport „Indoor air quality, thermal comfort and daylight” 57 

przygotowany przez BPIE58  (Buildings Performance Institute Europe). 

Zawiera porównanie grupy przepisów 8 krajów Unii Europejskiej, 

między innymi Anglii i Walii, Niemiec, Polski, Szwecji. 

• „SLNKO A DENNÉ SVETLO V URBANIZME A ARCHITEKTÚRE, Prax vo 

vybraných krajinách sveta – prehľad predpisov a spôsobov ich 

uplatňovania” (Światło słoneczne i dzienne w urbanistyce 

i architekturze, Praktyka w wybranych krajach świata - przegląd 

przepisów i sposobów ich stosowania) prof. dr inż. Jozefa Hraška. W 

skrótowy sposób omówiono historię przepisów dotyczących 

nasłonecznienia i przesłaniania w Słowacji, Austrii, Wielkiej Brytanii, 

USA i Hong Kongu. 

• „Doświetlenie wnętrz mieszkalnych” Małgorzaty Bartnickiej – 

przedstawiający bardzo skrótowy przegląd historii ewolucji polskich 

przepisów dotyczących nasłonecznienia oraz porównania przepisów 

w Rosji, Czechach i Niemczech. 

• „일조관련건축기준해외사례검토 및 제도 개선방향” („Przegląd 

zagranicznych norm budowlanych związanych z Japonią, przegląd 

przypadków i kierunek ulepszania systemu”) Gwang-Hum Yoo - próba 

konfrontacji japońskich przepisów dotyczących nasłonecznienia 

budynków z przepisami brytyjskimi.  

• „Nasłonecznienie budynków w gęstej zabudowie miejskiej” autorstwa 

A. Mazurek – 3,5 stronicowy artykuł, który w kilku zdaniach opisuje 

regulacje w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Łotwie. Niestety 

niektóre stwierdzenia są nieprecyzyjne. [087] str. 6-9. 

Pojedyncze i lakoniczne wzmianki pojawiające się w innych 

opracowaniach wskazują na duży deficyt całościowego podejścia do tej 

problematyki. Wydaje się, że w dziedzinie przepisów budowlanych 

 
55   Światło dzienne i nasłonecznienie w środowisku mieszkalnym 
56   Drs. L. Zonneveldt, D.I. E.H. de Groot Daglichttoetreding en bezonning in de woonomgevmg, 

(Sprawozdanie z ukończenia studiów, cz.1. Inwentaryzacja efektów fizycznych wieżowców w ich 

otoczeniu) TNO – rapport, THO Bouw en Ondergrond, 2005 
57   Wehle-Strzelecka S., Architektura słoneczna w realizacji idei miasta oszczędnego 
58   http://bpie.eu 
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regulujących dostęp do światła słonecznego w wymiarze potrzeb człowieka, 

brak jest opracowań, które porównywałyby sposoby rozwiązywania 

różnorakich problemów z dziedziny architektury i urbanistyki w konfrontacji 

z przepisami innych krajów. Brak jest również opracowań, które stawiałyby 

sobie za cele próbę znalezienia jakiejś typologii modeli regulacji. Każde 

z rozwiązań prawnych odciska piętno nie tylko na metodyce pracy architekta, 

ale i na przestrzeni jaką oferuje architektura i urbanistyka człowiekowi. 

Porównania tego typu mogą służyć do inkorporacji sprawniejszych rozwiązań 

funkcjonujących w innych systemach prawnych państw. 

Mimo, wydawałoby się obszernej bibliografii, kwestia porównania różnych 

przepisów dotyczących nasłonecznienia i ocena sposobu ich działania jest 

pomijana, co jest o tyle zastanawiające, że charakter tej problematyki wydaje 

się predestynować do opracowań o charakterze badawczym i analitycznym. 

2 Polskie regulacje zapewniające dostęp do światła naturalnego oraz 

problemy z nimi związane – stan obecny. 

Mimo, że praca nie zajmuje się światłem rozproszonym, a jedynie światłem 

słonecznym w przepisach regulujących projektowanie mieszkań, to zarówno 

w przeszłości jak i obecnie oba typy światła naturalnego były i są często 

łączone lub współistnieją ze sobą w uregulowaniach prawnych. Dlatego też 

światło rozproszone przewija się przy omawianiu  niektórych rozwiązań 

prawnych. Obecnie obowiązujący polski model analizy nasłonecznienia oraz 

przesłaniania był tworzony w czasach realnego socjalizmu i jak pokazuje 

praktyka ewidentnie nie przystaje do obecnej na wpół wolnorynkowej 

rzeczywistości gospodarczej generując problemy nieprzewidziane przez 

twórców. 

2.1 Obecny stan prawny w Polsce 

Polskie przepisy regulują osobno oświetlenie światłem rozporoszonym oraz 

światłem słonecznym. Kwestie dostępu do światła rozproszonego reguluje § 13 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) (dalej WT). 

§ 13. [Naturalne oświetlenie pomieszczeń] 

1. Odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 

od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych 

pomieszczeń - co uznaje się za spełnione, jeżeli: 

 1) między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie 

poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na 

osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca 

część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości 

mniejszej niż: 

a) wysokość przesłaniania - dla obiektów przesłaniających o wysokości 

do 35 m, 

 b) 35 m - dla obiektów przesłaniających o wysokości ponad 35 m, 

 2) zostały zachowane wymagania, o których mowa w § 57 i 60. 

2. Wysokość przesłaniania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy się od 

poziomu dolnej krawędzi najniżej położonych okien budynku 

przesłanianego do poziomu najwyższej zacieniającej krawędzi obiektu 

przesłaniającego lub jego przesłaniającej części. 

3. Dopuszcza się sytuowanie obiektu przesłaniającego w odległości nie 
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mniejszej niż 10 m od okna pomieszczenia przesłanianego, takiego jak 

maszt, komin, wieża lub inny obiekt budowlany, bez ograniczenia jego 

wysokości, lecz o szerokości przesłaniającej nie większej niż 3 m, mierząc 

ją równolegle do płaszczyzny okna. 

4. Odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być zmniejszone nie 

więcej niż o połowę w zabudowie śródmiejskiej. 

Zasady dostępności do światła słonecznego reguluje § 60 Warunków 

technicznych. 

§ 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci 

w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu, innych formach opieki 

przedszkolnej oraz szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i 

plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia wynoszący 

co najmniej 3 godziny w dniach równonocy w godzinach 8 :00-16:00, 

natomiast pokoje mieszkalne – w godzinach 7:00-17:00 . 

W mieszkaniach wielopokojowych wymagania ust. 1 powinny być 

spełnione przynajmniej dla jednego pokoju. 

W przypadku budynków zlokalizowanych w zabudowie śródmiejskiej 

dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia, 

określonego w ust. 1, do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania 

jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego 

czasu nasłonecznienia. 

Przepisy § 13 -tego i 60-tego rozróżniają funkcjonalnie oba rodzaje 

oświetlenia, co przekłada się na konieczność zapewnienia światła 

rozproszonego i światła słonecznego dla różnego typu pomieszczeń 

(przestrzeni). Ustawodawca zwrócił też szczególną uwagę na konieczność 

zapewnienia dostępu do obu rodzajów światła niezależnie, o czym mowa 

w §13 pkt 1. 2). 

 § 13 WT 

dostęp do światła 

rozproszonego do 

pomieszczeń na stały 

pobyt ludzi 

§ 60 WT 

dostęp światła słonecznego do 

pomieszczeń mieszkalnych, niektórych 

sal szkolnych. 

Konieczność zapewnienia 

dostępu dla pomieszczeń 

mieszkalnych 

dla wszystkich 

pomieszczeń 

 - 3h w dniach równonocy w 

zabudowie poza śródmiejskiej tylko dla 

jednego z pokoi,  

 - 1,5h w dniach równonocy 

w zabudowie śródmiejskiej (mieszkania 

jednopokojowe są zwolnione) 

Szkoły, żłobki, przedszkola 
dla wszystkich 

pomieszczeń 

3h w dniach równonocy  

(za wyjątkiem pracowni chemicznej, 

fizycznej i plastycznej) 

Pozostałe pomieszczenia 

na stały pobyt ludzi 

(powyżej 4 godzin dziennie)  

dla wszystkich 

pomieszczeń 
Brak konieczności 

Pomieszczenia na czasowy 

pobyt ludzi (do 4 godzin 

dziennie) 

Brak konieczności Brak konieczności 

Place zabaw dla dzieci Brak konieczności 3h w dniach równonocy 

Tabela 2 Zestawienie charakterystyk oświetlenia naturalnego z typami pomieszczeń. (opracowanie: au-

tora) 
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2.2 Obszar Oddziaływania Obiektu 

Konieczność przeprowadzania administracyjnej procedury uzyskiwania 

pozwolenia na budowę oraz wynikająca z jego natury obligatoryjność 

ustalania stron postępowania administracyjnego sprawia oczywistą trudność. 

Zwłaszcza w zakresie jednoznacznej oceny i sposobu rozgraniczenia właścicieli 

nieruchomości, którzy w świetle obowiązujących przepisów powinni byli zostać 

uznani za stronę postępowania administracyjnego, bądź też nie. W polskim 

systemie prawnym, problem ten uregulowano relatywnie późno. Dopiero 

zmiana Prawa Budowlanego z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 

718) wprowadziła definicję pojęcia Obszar Oddziaływania Obiektu: 

Art. 3. pkt. 20) obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć 

teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. 

Stronami postępowania administracyjnego są więc właściciele działek, 

którym realizacja budynków na działkach w otoczeniu spowoduje zmniejszenie 

ilości możliwych rozwiązań projektowych, niezależnie od przepisu, który to 

ograniczenie powoduje. Pozwala to na precyzyjne wyznaczenie obszarów 

oddziaływania obiektu jakie generuje budynek zarówno przez § 13-ty i § 60-ty 

WT. Jeśli przyjmiemy hipotetyczny budynek o wymiarach 10m x10 m x10 m 

otrzymamy następujące obszary oddziaływania obiektu: 

 

Rysunek 9 Obszar oddziaływania obiektu wynikający z § 13 WT (opracowanie: autora) 

 

file://///QNAP-NAS/Public/Doktorat_2/00_rysunki/A.07%20Rysunki%20i%20Schematy/A.07.3%20przesłanianie%201_1.pdf
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Rysunek 10 Obszar oddziaływania obiektu wynikający z § 60 WT przy założeniu, że analizę wykonujemy 

przyjmując czas słoneczny. (opracowanie: autora) 

Obszar Oddziaływania Obiektu, nawet tak niewielkiej bryły (wielkości 

domu jednorodzinnego) jest znaczący. Przesłanianie ogranicza możliwość 

zabudowy w promieniu 35 m (zabudowa poza śródmiejska) lub 17,5 m 

(zabudowa śródmiejska) liczone od okien pomieszczeń, a jego oddziaływanie 

zwiększa się z wysokością potencjalnego budynku, czyli jest relatywnie 

niewielkie w przypadku budynków niskich. Nasłonecznienie natomiast jest 

oddziaływaniem bardzo rozległym, a jego wielkość w kierunku zachód-

północ-wschód jest proporcjonalna do wysokości budynku. Ograniczoność 

przesłaniania (do 35 m lub do 17,5 m), nieograniczoność nasłonecznienia 

(zależność od wysokości) oraz fakt, że nasłonecznienie oddziałuje „w dół”, zaś 

przesłanianie „w górę” powoduje, że obszary oddziaływania wynikające z § 60 

WT są rozległe. 

Polskie Prawo budowlane nie precyzuje, które przepisy odrębne należy 

brać pod uwagę przy wyznaczaniu Obszaru Oddziaływania Obiektu. Ich ilość 

należy oszacować na ok. 90. Zwykle są to oddziaływania krótko zasięgowe (np. 

odległości budynków od miejsc postojowych), jednakże są i większe, zazwyczaj 

znacznie rzadziej spotykane (np. odległości od cmentarzy czy odległości od 

elektrowni atomowych). Jednak oddziaływanie wynikające z potencjalnej 

możliwości pozbawienia sąsiada nasłonecznienia dla przyszłych inwestycji jest 

zarówno oddziaływaniem o dużym zasięgu (na kierunku wschód-zachód) jak 

również występującym bardzo często. Spotykamy go w zabudowie, w której 

występują budynki mieszkalne, szkoły, przedszkola i place zabaw. Jest to więc 

znaczący segment budownictwa. Konieczność zapewnienia prawidłowego 

nasłonecznienia jest obecnie jednym ze źródeł konfliktów między właścicielami 

nieruchomości podczas planowanej inwestycji. 

2.3 Wady i problemy generowane przez polskie przepisy regulujące 

nasłonecznienie (§ 60 WT) 

Polskie przepisy o nasłonecznieniu mieszkań oraz szkół, przedszkoli 

i placów zabaw dla dzieci 59  są niestety obarczone zarówno wadami 

strukturalnymi jak i technicznymi. Mimo swej zwięzłości, § 60 WT 60  nie jest 

przepisem jednoznacznym. Ma liczne niedopowiedzenia i budzi szereg 

wątpliwości interpretacyjnych skutecznie utrudniających jego stosowanie 

przez projektantów, inwestorów, właścicieli działek sąsiednich. Jest też trudno 

weryfikowalny, co utrudnia urzędnikom i stronom postępowania 

administracyjnego ocenę prawidłowości jego spełnienia. Podstawowe 

 
59   Tylko te trzy obszary ochrony obejmują polskie przepisy. Inne systemy prawne przewidują ochronę np. 

ulic, przestrzeni publicznych, terenu działek sąsiednich. 
60   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (dalej WT). 
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problemy to: 

• Nasłonecznienie generuje na tyle duży obszar oddziaływania obiektu, 

że nawet przy niewysokich budynkach nie ma możliwości, by 

oddziaływanie mieściło się na działce będącej we władaniu 

inwestora 61 . W zdecydowanej ilości przypadków obszar 

oddziaływania wchodzi na działki sąsiednie i ogranicza możliwość 

zabudowy działek ościennych. Takie okoliczności prowadzą do 

powstania, niezbyt szczęśliwej sytuacji, w której w zależności od 

kolejności powstawania budynków będą one musiały przyjmować 

różną geometrię lub/i lokalizację by zapewnić wymagane 

nasłonecznienie dla mieszkań już istniejących. Mamy więc do 

czynienia z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”, co w sposób oczywisty 

prowadzi do konfliktów między sąsiadami. Jeśli fragment przestrzeni 

może być przeznaczony albo na zapewnienie doświetlenia, albo na 

kubaturę budynku, stanowi to w sposób oczywisty potencjalny punkt 

sporny.  

• W sytuacji, gdy dwa budynki, wzajemnie się zacieniające, powstają 

jednocześnie a prace projektowe trwają równolegle, projektanci 

mogą nawet wzajemnie nie wiedzieć o pracach projektowych. 

Równolegle również może trwać procedura udzielania pozwolenia na 

budowę. Wówczas o tym, który budynek zacienia ponadnormatywnie 

drugi zadecyduje przypadkowa kolejność wydania decyzji 

administracyjnej. Nawet, gdy inwestorzy zorientują się, będąc stroną 

postępowania administracyjnego, że istnieje konflikt interesu, nie ma 

żadnej procedury bądź metody wynegocjowania czy uzgodnienia jak 

wybrnąć z zaistniałej sytuacji.  

• Przepis nie przesądza czy należy brać pod uwagę czas słoneczny, czy 

strefowy (zimowy lub letni), arch. Mieczysław Twarowski w swej książce 

„Słońce w architekturze”62 przedstawiając linijkę słońca przyjął czas 

słoneczny. W innych krajach, gdzie występują interpretacje graficzne 

przepisów brany jest pod uwagę również czas słoneczny. Niestety 

w Polsce dysponujemy tylko enigmatycznym zapisem, z którego nie 

wynika, który z czasów należy brać pod uwagę. Należy zaznaczyć, że 

różnica między czasem słonecznym, a zegarowym dla Warszawy63 to 

+24 minuty64 w czasie zimowym i -36 minut65 w czasie letnim. W ciągu 

całego roku, jeśli w Warszawie na zegarku mamy godzinę 12:00 to 

Słońce w czasie zimowym 66  górowało o 11:36, a w czasie letnim 67 

będzie górować o 12:36. Należy pamiętać, że są to wartości dla 

słońca średniego, gdyż by obliczyć prawdziwe położenie słońca 

konieczne byłoby jeszcze uwzględnienie wielu zjawisk 

 
61   Działka musiałaby mieć kuriozalny kształt lub być bardzo duża by nie oddziaływać na działki sąsiednie. 
62   Twarowski M., Słońce w architekturze, Wydanie 4. Arkady. Warszawa 1996. 
63   Warszawa leży na południku 21° długości geograficznej wschodniej. 
64   Warszawa leży na 6° na wschód od południka 15° (21°00'-15° = 6°) co daje 6° x 4min/1° = 24 min różnicy 

między czasem słonecznym a zegarowym. 
65   Warszawa leży 9° na zachód od południka 30° (30°00'-21°00' = 9°) co daje 9° x 4min/1° = 36min różnicy 

między czasem słonecznym z zegarowym w czasie zimowym 
66   Czas zimowy (UTC+01:00) trwał ostatnio w Polsce od 30 października 2016 do 26 marca 2017, czyli 

obejmował równonoc wiosenną jaka w 2017 roku przypadała 20 marca 2017. 
67   Czas letni (UTC+02:00) trwał ostatnio w Polsce od 26 marca 2017 do 29 października 2017 i w tym 

okresie przypadała równonoc jesienna jaka w 2017 roku przypadała 22 września 2017. 
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astronomicznych, z których głównym jest analemma. 

• Jeśli przyjmiemy, że analizę nasłonecznienia należy wykonywać dla 

czasu strefowego68 to przepis nie przesądza, który z czasów strefowych 

należy brać pod uwagę. W dniu równonocy wiosennej obowiązuje 

czas zimowy (CET – czas środkowoeuropejski zimowy UTC+1:00), 

a w dniu równonocy jesiennej obowiązuje czas letni (CEST – czas 

środkowoeuropejski letni, UTC+2:00). Naturalnym czasem dla Polski jest 

czas zimowy69. 

• Jeśli przyjmiemy, że analizę nasłonecznienia należy wykonać dla czasu 

słonecznego zimowego i letniego, zachodzi wówczas pytanie czy 

wymagany czas nasłonecznienia ma zostać spełniony zarówno w czasie 

letnim jak i zimowym, czy też w czasie letnim lub zimowym. Jeśli 

przyjmiemy, że obowiązuje zasada „i” (na co może wskazywać treść § 60 

WT „(21 marca i 21 września)”, lecz równie dobrze spójnik „i” może 

oznaczać w tym przypadku wymienienie obu dat i nie mieć znaczenia 

logicznego). W takim przypadku przepis należałoby spełnić w godzinach 

8:00-17:00 czasu letniego, co jest równoważne z koniecznością spełnienia 

tego warunku w godzinach 7:00-16:00 czasu zimowego. 

• Jeśli przyjmiemy, że obowiązuje zasada „lub” (co chyba miał na myśli 

ustawodawca, który wszystko na to wskazuje, nie zdawał sobie sprawy 

z różnic jakie generuje czas zimowy i czas letni) wówczas przepis 

należałoby spełnić w godzinach 7:00-18:00 czasu letniego, co jest 

równoważne spełnieniu tego warunku w godzinach 6:00-17:00 czasu 

zimowego. W takim przypadku mamy do czynienia z absurdalnością 

nieskończoności długości cienia dla wszystkich działek w zachodniej 

części Polski. 

• Ze względu na geometrię ruchu Ziemi wokół Słońca i fakt, że Ziemia 

porusza się po elipsie, oraz z faktu nachylenia osi Ziemi równika 

niebieskiego, godzina wschodu i zachodu Słońca w dniach 

równonocy różni się około ± 7,5 minuty w stosunku do Słońca 

średniego – w sumie równonoce różnią się między sobą o 15 minut 

(zjawisko analemmy70). Toteż zachodzi pytanie jak traktować owe 15 

minut przy analizie nasłonecznienia? 

• Przepis nie przesądza, na które elementy wnętrza pokoju ma padać 

słońce by uznać, że pokój jest oświetlony światłem słonecznym. Czy 

mają to być podłoga lub ściany, czy może parapet i ościeża, a może 

wystarczy, jak Słonce pada już na wewnętrzną stronę ramy okiennej 

pomieszczenia. 

• Całe pokolenia architektów zostało wychowane na wydanej 

w latach 60-tych XX w. książce Mieczysława Twarowskiego „Słońce 

w architekturze” oraz pokazanej przez niego linijce Słońca (załącznik 

 
68   W Polsce terminy wprowadzenia i odwoływania czasu letniego reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego 

środkowoeuropejskiego w latach 2012–2016(Dz.U. 2012 poz. 33 z dnia 2012.01.12). 
69   Czas zimowy daje mniejsze różnice z czasem słonecznym niż czas letni. Południk 15° (macierzysty dla 

czasu zimowego) przebiega w okolicach Szczecina, a południk 30° (macierzysty dla czasu letniego) 

na linii Petersburg – Kijów. 
70   https://pl.wikipedia.org/wiki/Analemma - Ponieważ doba nie ma równych 24 godzin, a jej długość jest 

zmienna w ciągu roku, Słońce co 24 godziny (o godzinie 12 w południe) zdoła zawędrować po 

nieboskłonie więcej lub mniej niż 360 stopni. W ciągu roku Słońce wykonuje charakterystyczną „8” na 

nieboskłonie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Analemma
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do książki) z czasem słonecznym. Natomiast współcześnie wchodzące 

w użycie programy komputerowe modelowania 3d (programy 

wspomagające projektowanie – BIM, takie jak Revit Architecture71, 

ARCHICAD72, programy nieBIMowskie pozwalające na modelowanie 

3D i analizę słońca, takie jak 3D SketchUp 73 , 3D Studio MAX 74 ) 

wyznaczają Słońce na podstawie skomplikowanych precyzyjnych 

równań czasu odbiegającego w znaczący sposób od linijki 

Twarowskiego, czyli czasu lokalnego. Wydaje się, że łatwość z jaką 

komputery wyliczają pozycję słońca prawdziwego spowodowała 

powstanie różnic interpretacyjnych przy wykonywaniu analiz za 

pomocą różnych metodologii. 

• O ile istnieje możliwość zinwentaryzowania zewnętrznego obrysu okien 

w budynkach sąsiednich przez geodetę (nie jest konieczne w tym celu 

wchodzenie na działkę sąsiednią, czyli nie jest konieczne uzyskiwanie 

zgody sąsiada), o tyle już próba zmierzenia grubości ściany, 

głębokości osadzenia, szerokości stolarki okiennej, jest bardzo 

utrudniona. Dla nowszych budynków informację te można próbować 

uzyskać w miejskich archiwach, za zgodą Kierownika organu 

administracji architektoniczno - budowlanej lub Prezydenta Miasta, 

jednak im starszy budynek tym informacji i materiałów jest mniej. Dla 

budynków powstałych przed II Wojną Światową, szansa na uzyskanie 

takich danych jest praktycznie zerowa. Istnieje również 

prawdopodobieństwo, że właściciel sąsiedniej działki może nam 

uniemożliwić inwentaryzację wnętrza jego budynku. W wyniku 

niewyrażenia zgody właściciela sąsiedniego obiektu na 

inwentaryzację, architekci często zmuszeni są do analizowania nie 

właściwych, ale wszystkich okien. W konsekwencji oznacza to, że aby 

uniknąć potencjalnych problemów zapewniają nasłonecznienie 

wszystkim oknom. Nawet jeśli uzyskamy zgodę na pomiar pomieszczeń 

sąsiadów, nie jesteśmy w stanie określić czy obecny sposób 

użytkowania pomieszczeń jest zgodny z pierwotnym pozwoleniem na 

budowę (czy nie dokonano nielegalnej przebudowy). Starsze budynki 

w ogóle były wznoszone bez procedury pozwolenia na budowę 

w obecnym kształcie. 

• Za wadę należy uznać sytuację, w której projektant nowego budynku 

wznoszonego w sąsiedztwie już istniejącego budynku mieszkalnego 

może zdecydować, które okna i w konsekwencji, które pomieszczenie 

w mieszkaniach w budynku sąsiednim (istniejącym) zostaną 

doświetlone w sposób przewidziany przepisami § 60 WT, a które tego 

światła mogą zostać pozbawione. Może to prowadzić do sytuacji, 

w której w budynku istniejącym pozostawione zostanie przepisowe 

doświetlenie np. najmniejszej sypialni, gdy pożądany jest przez 

właściciela mieszkania pokój dzienny. 

• Projektanci nie zawsze są w stanie wejść w posiadanie informacji, czy 

mieszkanie jest dwustronne oraz ile zawiera pokoi. Przy mieszkaniach 

dwustronnych konieczne jest inwentaryzowanie okien z drugiej strony 

 
71   Producent: firma „Autodesk”, https://www.autodesk.pl/products/revit-family/overview 
72   Producent: firma „Graphisoft”, http://www.archicad.pl/ 
73   Producent: „Trimble” Inc., https://sketchup.com.pl/ 
74   Producent: firma „Autodesk”, https://www.autodesk.pl/products/3ds-max/overview 

https://www.autodesk.pl/products/revit-family/overview
http://www.archicad.pl/
https://sketchup.com.pl/
https://www.autodesk.pl/products/3ds-max/overview


Komparatystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw 
 

27 

budynku oraz inwentaryzacja budynków, które mogą zacieniać te 

okna by móc sprawdzić czy przypadkiem mieszkanie nie posiada 

odpowiedniego nasłonecznienia z drugiej strony. 

• Analizy nasłonecznienia wymagają znacznego nakładu pracy ze 

strony projektantów oraz organu wydającego decyzję o pozwoleniu 

na budowę. Przeprowadzane analizy obarczone są bardzo dużym 

ryzykiem błędu, a efekt jest niewspółmierny do nakładu pracy. Nakład 

pracy rośnie proporcjonalnie do wysokości budynku. Im budynek 

wyższy, tym większa ilość mieszkań, szkół i przedszkoli oraz placów 

zabaw w cieniu projektowanego budynku do przeanalizowania. 

• Nasłonecznienie generuje Obszar Oddziaływania Obiektu o znacznej 

powierzchni nawet dla niewielkich budynków. Nawet w przypadku 

budynków jednorodzinnych sięga on kilkudziesięciu metrów na 

wschód i na zachód. Im wyższy budynek tym ilość problemów rośnie 

w postępie geometrycznym. O ile przy niskich budynkach (do 

kilkunastu metrów) potencjalne zacieniane okna jest stosunkowo 

łatwo wskazać, o tyle przy budynkach wysokościowych ilość 

budynków i okien do zbadania zaczyna być irracjonalnie duża. 

Generowany przez cień projektowanego budynku Obszar 

Oddziaływania Obiektu jest na tyle obszerny, że przy niektórych 

inwestycjach należałoby dowiadywać się o rzuty mieszkań w kilkuset 

budynkach. 

• Słońce jest widoczne na niebie jako dysk o średnicy ok. 0,5 stopnia75. 

Drogę 0,5 stopnia Słońce pokonuje w czasie 2 minut. Przepis WT nie 

reguluje, jak traktować owe 2 minuty. Czy nasłonecznienie należy 

liczyć dla dysku słonecznego czy dla jego środka. 

• Przepisy nie regulują w jaki sposób należy wykazywać/udowodnić 

spełnienie wymaganych czasów nasłonecznienia.  

• Analiza nasłonecznienia jest praktycznie niesprawdzalna. By 

sprawdzić czy podane informacje są prawidłowe należy wykonać 

analizę praktycznie od początku. 

• Mimo, że zgodnie z Prawem Budowlanym organ wydający 

pozwolenie na budowę ma obowiązek sprawdzić, czy inwestycja nie 

narusza uzasadnionego interesu osób trzecich, w praktyce prawie 

żaden urząd nie sprawdza czy inwestycja nie zacienia 

ponadnormatywnie zabudowy sąsiedniej. Dzieje się tak zarówno ze 

względu na skomplikowaność geometryczną, czasochłonność 

wykonania takiej analizy jak i na braki w wykształceniu urzędników – 

praca w organach administracji architektoniczno-budowlanej nie 

zawsze wiąże się z odpowiednim wykształceniem architektonicznym.  

2.4 Przestrzenne konsekwencje działania polskich przepisów dotyczących 

nasłonecznienia. 

Wydaje się, że konsekwencje działania polskich przepisów 

o nasłonecznieniu przynoszą niezamierzone przez twórców rezultaty 

przestrzenne. By nowopowstający budynek nie zacieniał mieszkań 

w otaczającej zabudowie, budynki muszą przybierać niekiedy bardzo 

 
75 Ze względu na eliptyczny tor ruchu Ziemi wokół Słońca, czyli zmieniającą się odległość Ziemi od 

Słońca, rozmiar kątowy Słońca ulega zmianie w granicach 31,6′–32,7′ 
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zaskakujące kształty. 

Lokalizacja Budynek Rok 

budowy 

Biuro 

projektów 

Zdjęcie 

Warszawa, ul. 

Emilii Plater 49 

Hotel 

InterContinental 

Warszawa 

2003 OP 

Architekten 

 
Zdj. nr 1, fot:76 

    

JEMS 

Architekci 

 
Zdj. nr 2, fot: www.mvrdv.nl77 

Warszawa, ul. 

Jana Pawła II 

22 

Biurowiec „Q22” 2016 APA 

Kuryłowicz 

& 

Associates 

 
Zdj. nr 3, fot. Marcin 

Czechwicz78 

Warszawa 

Ul. Żelazna 32 

Bank Ochrony 

Środowiska 

(Biurowiec Fenix) 

2012 Studio 

ArchiCo 

 
Zdj. nr 4, fot. googlemaps79 

 
76   https://en.wikipedia.org/wiki/InterContinental_Warsaw 
77   https://sztuka-architektury.pl/article/9940/baltyk-otwarty 
78   https://architektura.muratorplus.pl/realizacje/wiezowiec-q22-w-warszawie_7084.html 
79    https://www.google.pl/maps 
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Tabela 3 Zestawienie kilku przykładowych budynków, które musiały dostosować swój kształt ze względu 

na konieczność zapewnienia odpowiedniego nasłonecznienia dla istniejących budynków sąsiednich. 

(opracowanie: autora) 

Mniej lub bardziej udane wizualnie rozwiązania kubatur budynków są 

rezultatem faktu, iż przepis działa wg zasady „kto pierwszy ten lepszy”. 

Powoduje to również praktyczne uniemożliwienie przeprowadzanie analiz 

urbanistycznych dla większych obszarów niż tylko dla terenów znajdujących się 

we władaniu jednego właściciela. Chcąc rozpatrywać możliwość zabudowy 

wielu działek trzeba by brać pod uwagę kolejność ich powstawania. Wraz ze 

wzrostem liczby rozpatrywanych działek niezbędne jest uwzględnienie 

kolejności możliwych inwestycji, a to powoduje wykładniczy wzrost liczby 

wariantów, co skutecznie uniemożliwia formułowanie jakichkolwiek 

sensownych wniosków. O ile więc można przeanalizować możliwość realizacji 

jednego wieżowca, to już przy dwóch (zlokalizowanych na różnych działkach, 

będących we władaniu różnych inwestorów) konieczne jest rozważanie 2 

wariantów. Przy trzech (zlokalizowanych na różnych działkach) ilość wariantów 

wynosi 3! - czyli 6. Przy 4 budynkach ilość wariantów wynosi 4! - czyli 24 

wariantów, przy pięciu 5! - czyli 120 wariantów. Itp. 

Również za dalece nieekonomiczne należy uznać rezultat działania 

przepisu, w którym to konieczność doświetlania nawet tylko jednego 

mieszkania uniemożliwia realizację wysokich budynków o znacznej kubaturze.  
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3 Malejąca użyteczność krańcowa dostępu do światła słonecznego 

Prawo malejącej użyteczności krańcowej to kolejne prawo znane z nauk 

ekonomicznych znajdujące zastosowanie przy opisie szeregu zjawisk 

związanych z projektowaniem architektonicznym. Prawo malejącej 

użyteczności krańcowej opisuje zmianę użyteczności krańcowej jednostki 

dobra80 w zależności od przyrostu jednostek dobra81. Użyteczność dobra może 

spać na tyle, że aż stanie się ujemna i kolejne jednostki staną się niepożądane82. 

Wszelkie parametry, wskaźniki i wielkości, jakimi posługuje się 

projektowanie architektoniczne, a co za tym idzie przepisy regulujące 

architekturę, są parametrami antropogenicznymi. Ponieważ to architekt 

w procesie projektowym odpowiada za zaspokojenie potrzeb i oczekiwań 

człowieka jako użytkownika przestrzeni, parametry jakich używa przy 

projektowaniu są apriorycznie przyjętymi wielkościami wynikającymi 

z oczekiwań oraz fizycznych i biologicznych parametrów ciała ludzkiego. 

Ponieważ cechą oczekiwaną od każdego przepisu prawa jest precyzyjność 

i jednoznaczność, jeśli tylko jest to możliwe, przepis powinien stawiać prostą 

i łatwo falsyfikowalną granicę wartości, którą reguluje. Napotyka to na 

oczywisty problem braku tego typu prostych i oczywistych parametrów, 

w przypadku wielkości wynikających ze sposobu użytkowania budynku przez 

człowieka. Dlatego też każdy ustawodawca stoi przed problemem 

parametryzacji wartości i wielkości użytkowych w stosunku do parametrów, 

które tych wyraźnych granic użyteczności nie posiadają 83 . Jaką przyjąć 

wielkość danego parametru, gdzie ustawić ograniczenie, które rozdzieli 

prawidłowo zaprojektowany element budynku od źle zaprojektowanego? 

Zwycięża w tym przypadku praktycyzm, w efekcie ustalane wielkości są 

przyjmowane apriorycznie i są zawsze wielkościami o łatwo zapamiętywanych 

okrągłych wartościach. Maksymalna dopuszczalna wysokość stopnia to 17,5 

cm. Szerokości drzwi to w zależności od funkcji 80 cm, 90 cm, 100 cm lub 120 

cm. Powierzchnia okna w stosunku do powierzchni pomieszczenia powinna 

wynosić 1/8 lub 1/12. Wysokość balustrady wynoszącą 110 cm uważa się za 

bezpieczną dla użytkownika. Nie da się udowodnić tezy, że balustrada 

o wysokości 109 cm stwarza wielokrotnie większe niebezpieczeństwo 

wypadnięcia, niż balustrada o wysokości 110 cm czy 111 cm. Projektowanie 

coraz wyższej balustrady nie powoduje już wzrostu bezpieczeństwa, ale za to 

jest coraz bardziej kosztowne, dlatego staje się czymś niepożądanym. 

Zależność pomiędzy prawdopodobieństwem wypadku, a wysokością 

balustrady jest gładką krzywą i nie ma żadnych punktów, w których krzywa ta 

ulegałaby jakimś gwałtownym zmianom. Zatem nie można uchwycić wielkości, 

która pozwalałaby zobiektywizować przyjętą wartość. Podobny problem nie 

 
80    Po raz pierwszy zjawisko użyteczności krańcowej opisał niemiecki ekonomista Hermann Heinrich 

Gossen (1810 – 1858) pionier szkoły psychologicznej w ekonomii. Pojęcie to wprowadził austriacki 

ekonomista Friedrich von Wieser przedstawiciel austriackiej szkoły ekonomicznej. Rozważania na 

temat użyteczności krańcowej dóbr stanowią jedną z głównych teoretycznych osi Austriackiej Szkoły 

ekonomicznej i były rozwijane przez następnych przedstawicieli tej szkoły. 
81   Użyteczność pierwszego kupionego samochodu jest znacznie wyższa niż drugiego. Użyteczność 

drugiego samochodu jest wyższa niż użyteczność trzeciego 
82     Spragniony człowiek na pustyni jest w stanie zapłacić wysoką cenę za szklankę wody. Po zaspokojeniu 

pragnienia kolejne jednak szklanki wycenia coraz niżej, aż do momentu w którym by wypić kolejną 

szklankę zachęcić go może tylko zapłata.  
83   Ciekawym rozwinięciem możliwości jakie niesie ze sobą szukanie pewne dowolność parametrów 

projektowych jest Modulor Le Corbusiera, który wyznaczył typoszereg wymiarowy korzystając ze 

złotego podziału odcinka. 
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występuje np. przy obliczaniu wytrzymałości konstrukcji. Każdy wykres 

obrazujący zależność między obciążeniem a wytrzymałością konstrukcji 

zawiera miejsce, w którym konstrukcja traci stateczność. Warto znać wielkość 

obciążenia, przy której element konstrukcyjny traci swoje właściwości użytkowe. 

Stąd też konstruktorzy uczą się metod analitycznych, matematycznych 

i fizycznych pozwalających na obliczanie tych wartości. W zagadnieniach 

związanych z inżynierią, istnieją metody obiektywizacji parametrów 

i inżynierowie uczą się je odnajdywać. Architektura nie ma takich parametrów, 

operuje parametrami miękkimi84.  

Parametr ilości światła słonecznego w pomieszczeniach mieszkalnych, 

ma problemy typowe dla parametrów architektonicznych. Wykres zależności 

pomiędzy długością trwania nasłonecznienia pokoju mieszkalnego, 

a komfortem użytkowym daje krzywą w kształcie krzywej malejącej 

użyteczności krańcowej. 

 
Rysunek 11 Schematyczna zależność między czasem trwania nasłonecznienia pokoi mieszkalnych a ko-

rzyściami odczuwanymi przez użytkowników mieszkania. (opracowanie: autora) 

Mieszkania z zerowym czasem nasłonecznienia mogą być i są odbierane 

jako niepożądane i niekomfortowe. Wraz ze wzrostem długości czasu 

nasłonecznienia ocena komfortu użytkowania będzie wzrastać, następnie 

wzrost będzie coraz mniejszy, by w końcu osiągnąć apogeum. Potem nadmiar 

słońca stanie się czymś niepożądanym, a komfort zacznie spadać. Mieszkanie, 

w którym zawsze będziemy narażeni na działanie promieni słonecznych 

z pewnością będzie niepożądane. Nasłonecznienie zacznie mieć ujemną 

użyteczność. Istnienie ujemnej użyteczności nasłonecznienia dostrzegamy 

w fakcie projektowania osłon przeciwsłonecznych, czyli użytkownicy decydują 

się ponieść koszt w celu możliwości zapewnienie sobie ochrony przed 

nadmiernym nasłonecznieniem. 

Podobnie będzie wyglądać zależność od innych parametrów. Można 

przeanalizować wykres zależności czasu nasłonecznienia od np. stanu zdrowia 

mieszkańców, samopoczucia czy ceny mieszkania. Również wykres opisujący 

indywidualne parametry psychologiczne związane z dostępem do słońca 

będą wyglądać podobnie. Dla poszczególnych użytkowników, wykres 

zależności może wyglądać inaczej, jednak kształt krzywej będzie podobny. 

Jedyne co można powiedzieć, to że ludzie chcą mieszkać w mieszkaniach 

z pewnym poziomem dostępu do światła słonecznego. Na pytanie, ile tego 

słońca powinno być, nie jesteśmy w stanie znaleźć jednej obiektywnej oraz 

satysfakcjonującej wszystkich odpowiedzi. Jedyne co pozostaje ustawodawcy 

to przyjąć jakąś wielkość graniczną, która stanowić będzie aprioryczną granicę 

 
84   Być może do opisu tych zjawisk można by zastosować Teorię katastrof Rene Thoma. Teoria katastrof 

to dział matematyki zajmujący się badaniem zjawisk, w których ciągła zmiana parametru prowadzi 

do jakościowej zmiany zachowań systemu. 
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gwarancji państwa (lub gminy) w rozgraniczeniu interesów stron.   

4 Rola państwa w rozstrzyganiu konfliktów międzyludzkich (interes prawny, 

a interes faktyczny)  

Państwa, czy każde inne struktury organizujące pewną zbiorowość 

kształtowały się w celach obronnych oraz optymalizacji organizacji 

wewnętrznej, czego elementem jest ustanawianie reguł współżycia 

społecznego oraz rozstrzyganie powstałych konfliktów międzyludzkich 

(sądownictwo). Naturalnym sposobem unikania nieporozumień jest 

kodyfikacja zasad współżycia85.  

Państwo jako forma umowy społecznej86, winno rozstrzygać, gdzie jest 

granica między interesem faktycznym, a interesem prawnym obywateli. 

Administracja państwowa ma niestety naturalną tendencję do obejmowania 

swym zasięgiem ingerencji obszarów życia społecznego, którymi nie powinna 

się zajmować87, łamiąc tym samym zasadę pomocniczości państwa88. Jednak 

idea, by „umówić” się na zasady dostępu do światła naturalnego 

w budownictwie jako element rozstrzygania konfliktów między obywatelami 

nie powinna wzbudzać większego sprzeciwu. Dyskusyjne pozostają jedynie 

parametry, forma i typ tej ochrony. 

Ze względu na to, że dostęp do światła słonecznego w zabudowie 

mieszkaniowej bywał, bywa i będzie bywać przedmiotem konfliktów między 

właścicielami sąsiednich nieruchomości, regulacje i zasady dostępu do światła 

słonecznego są predestynowane, aby objąć je regulacjami przez państwo. 

Jedną z naczelnych idei przepisów budowlanych winna być właściwa 

regulacja zagadnień związanych z potencjalnymi konfliktami między 

właścicielami nieruchomości oraz sposób ich rozstrzygania. 

Sensem wznoszenia budynków jest chęć zapewnienia ich użytkownikom 

odpowiednich warunków przebywania oraz taka organizacja przestrzeni, która 

zapewnia realizację ich obiektywnych i subiektywnych potrzeb. W przypadku 

budynków mieszkaniowych, mówimy o zapewnieniu bezpieczeństwa 

(osobistego i mienia), prywatności, intymności, zapewnieniu komfortu 

temperaturowego, kontroli jakości i wilgotności powietrza, ochronie przed 

wiatrem, kontroli poziomu oświetlenia (światło sztuczne i naturalne), komfortu 

akustycznego, kontrolowanego kontaktu wizualnego z otoczeniem itp. Budynki 

projektuje i realizuje się tak, by między innymi optymalizować parametry 

mikroklimatu wnętrza, które są najkorzystniejsze dla funkcjonowania człowieka. 

Tak jak pozostałe czynniki, kontakt ze światłem dziennym jest niezbędny dla 

człowieka z przyczyn biologicznych i emocjonalnych. Właściwy poziom 

 
85    Jednym przypadków jest rzymskie prawo XII tablic, którego spisanie wymusili plebejusze na 

patrycjuszach.  
86    Pojęcie „umowy społecznej” jest wyjątkowo często nadużywane, co przy braku ugruntowanej definicji 

prowadzi do jego dowolnej interpretacji i np. wykorzystywania do prób uzasadnienia opresji 

podatkowej ze strony aparatu państwowego. Umowa społeczna ma zobowiązywać tylko obywatela, 

ale aparat państwowy zawsze znajdzie pretekst by ją złamać – np. likwidacja OFE w Polsce. 
87    Opisany przez amerykańskiego ekonomistę Roberta Higgsa „efekt mechanizmu zapadki”, gdzie każdy 

pretekst (np. wojna, kryzys) jest wykorzystywany przez administrację do powiększania swej władzy, 

a ustąpienie zewnętrznych okoliczności nie powoduje wycofania się ze zdobytych kompetencji przez 

administracje. Cykliczność tych zjawisk prowadzi do „hipotezy Lewiatana” autorstwa J.M. Buchanana, 

czyli stałego zmniejszania się wolności obywatelskich na rzecz kompetencji państwa. 
88   Zasada pomocniczości jest wpisana np. w polską konstytucję, jednak jest ona wyjątkowo często 

łamana. Państwo w zbyt wielu dziedzinach ubezwłasnowolnia obywateli, zajmując się zagadnieniami 

z którymi obywatel poradziłby sobie w dużo lepszy sposób indywidualnie. 
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oświetlenia naturalnego ma też znaczenie ekonomiczne89. Dostęp budynków 

do światła naturalnego stał się więc jednym z elementów rozważanych przez 

teoretyków architektury i urbanistyki. 

5 Problem dostępu do światła słonecznego w Starożytności 

Historia regulacji funkcjonujących w systemach prawnych, jest o tyle 

ważna dla naszych rozważań, że odpowiada na pytanie, jak radzono sobie 

z tym problemem w dawnych czasach, ale także czy i na ile istotne było 

zapewnienie dostępu do światła słonecznego dla ludzi w przeszłości. 

Relatywnie niska wydajność pracy i niski poziom życia na przestrzeni dziejów 

pozwala na postawienie tezy, że siłą rzeczy systemy prawne musiały być nie 

tylko proste i przejrzyste, ale także regulowały problemy naprawdę istotne 

z punktu widzenia człowieka. Dlatego społeczeństwo tworzyło prawo 

odpowiadające na palące potrzeby życia codziennego i rozwiązujące 

systematycznie występujące konflikty. Niestety przegląd obecnie 

obowiązujących regulacji prawnych musi napawać smutkiem, gdyż swym 

paranoicznym szerokim zakresem dotyka tak wielu sfer życia, że trudno nie 

oprzeć się wrażeniu, że jest to ślepa uliczka ludzkości. Dlatego ślady regulacji 

mówiących o rozstrzyganiu konfliktów wokół dostępu do światła słonecznego 

w dawnych przepisach dają dowód nie tylko na ważkość i istotność tematyki, 

ale także zdają się wskazywać, że jest to zakres regulacji potrzebny i niezbędny 

w przepisach budowlanych obecnie. 

Żadnych informacji o regulacjach dostępu do słońca nie znajdujemy 

w Kodeksie Hammurabiego90, ani w greckich regulacjach polis. Jednak już 

u Ksenofonta znajdujemy relacje poglądów Sokratesa na optymalny projekt 

domu i jego relacje ze słońcem: 

„- Kto zamierza zbudować dom, jak należy, czy nie powinien zastanowić 

się nad tym, aby przyjemnie było w nim mieszkać, a jednocześnie z 

największym pożytkiem? 

- Tak, nie inaczej - brzmiała odpowiedź. 

- Czy to nie rozkosz, gdy w takim domu latem jest chłodno, zimą gorąco? 

I na to padła odpowiedź twierdząca. 

- Otóż w domach, zbudowanych frontem do południa, w zimie słońce 

zagląda do przedsionków, w lecie wędrując ponad dachami dostarcza 

cienia. I dlatego w miarę możności należy budować domy wyższe od 

strony południowej, aby w zimie także słońce je ogrzewało, niższe od 

północnej, aby je zabezpieczyć przed zimnymi wiatrami. Krótko mówiąc, 

taki dom jest najpiękniejszy i najbardziej celowo urządzony, w którym 

człowiek i najchętniej przebywa, i najbezpieczniej przechowuje swe 

rzeczy.”91 

Tekst Ksenofonta jest dialogiem tłumaczącym jaki rozkład domu ze 

względu na całoroczny ruch Słońca jest najbardziej optymalny. Nie ma w nim 

mowy o relacjach międzysąsiedzkich, urbanistyce, czy innych 

uwarunkowaniach. Jest tylko opis pożądanego, modelowego układu domu 

mieszkalnego wykorzystującego walory słońca w najlepszy dla siebie sposób, 

 
89   W ciekawy sposób problemy ekonomiczne związane z darmowym światłem słonecznym porusza 

francuski ekonomista Frederic Bastiat w swej znanej satyrze „Petycja producentów świec”. 
90   W sprawach budownictwa Kodeks Hammurabiego porusza dwa typy zagadnień: 

      Odpowiedzialności „budowniczego” za szkody i straty wyrządzone wskutek katastrof budowlanych, 

które wpisują się w zasadę „oko za oko” (§ 229)       
91   Tłum. Joachimowicz L., Ksenofont, Pisma Sokratyczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1967. 
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jest to więc dom, który jest ukształtowany słońcem. 

5.1 Witruwiusz i jego dzieło „O architekturze ksiąg dziesięć” 

Nie znajdziemy przepisów regulujących dostęp do światła w prawie XII 

tablic92, czyli w pierwszej kodyfikacji zwyczajowego prawa rzymskiego93. Choć 

wymienionych jest parę innych regulacji budowlanych będących przyczynami 

sporów podczas działalności budowlanej. Art. 3 tablicy VI mówi o zakazie 

usuwania belek, czy nawet konstrukcji winnicy sąsiada, jeśli są zagnieżdżone 

w naszej ścianie. W tablicy VII czytamy o zakazie zmiany biegu wody 

deszczowej na niekorzyść sąsiada. Domyśleć się można, że ta problematyka 

stanowiła w V w p.n.e. częsty problem i źródło sporów. W miarę wzrostu 

wielkości i gęstości miasta Rzym w następnych wiekach, zapewne zaczął się 

pojawiać problem z dostępem do światła naturalnego. 

Witruwiusz podaje nam, bodajże najstarsze świadectwo istnienia 

prawnych regulacji dostępu do światła słonecznego. Podobnie jak Ksenofont, 

podkreśla rolę znajomości ruchów Słońca przy projektowaniu budynków oraz 

wynikającą z tego konieczność znajomości tych zagadnień przez architekta. 

Witruwiusz już na samym początku swego dzieła, w rozdziale pierwszym Księgi 

pierwszej pisze o zakresie wiedzy jaką powinien dysponować architekt: 

„[3] [architekt] Powinien pilnie słuchać filozofów, znać muzykę; nie 

powinny mu być obce medycyna i orzeczenia prawnicze; powinien 

znać astronomię i prawa ciał niebieskich.”94 

Wiedza ta, według Witruwiusza, ma łączyć się ze znajomością prawa: 

„[10] Architekt powinien również znać i te przepisy prawne, które 

odnoszą się do budynków o wspólnych murach, jak też przepisy 

odnoszące się do rynien, kanalizacji i światła. Musi również znać przepisy 

regulujące doprowadzenie wód i tym podobne oraz przed podjęciem 

budowy pomyśleć o tym, by po wykończeniu budowli nie pozostawić 

ojcom rodzin punktów spornych.”95 

Symptomatyczna jest tu zarówno relatywnie niewielka ilość zagadnień 

prawnych, jak i fakt, że są to zagadnienia, których znajomość ma służyć 

zarówno funkcjonalności i użyteczności architektury jak również eliminacji 

punktów spornych z sąsiadami. Witruwiusz nie przytacza owych przepisów 

regulujących dostęp do światła, zwraca tylko uwagę, że takowe istnieją i fakt 

ich znajomości może być kluczowy, by nie zostawiać potencjalnych konfliktów 

na przyszłość. Była to więc architektura w służbie zapewniania ładu 

społecznego. Przyczyna braku przytoczenia brzmienia przepisu wynika 

zapewne z faktu, że w rzymskiej przestrzeni prawnej funkcjonowały służebności, 

czyli umowy zawierane między właścicielami gruntów. Analiza Digestów 

Justyniana Wielkiego (stanowiących jedną z czterech części Kodeksu) (rozdział 

5.3) pokazuje, że brzmienie zapisów umownych było na tyle zróżnicowane, że 

 
92   łac. Lex duodecim tabularum. Nie jest znany pełen tekst prawa XII tablic. Rekonstruuje się go na 

podstawie późniejszych wzmianek różnych autorów. [150] 
93   Kodyfikacja miała miejsce w latach 451-449 r. p.n.e. po serii konfliktów i walk między plebejuszami, 

a patrycjuszami. Druga komisja powołana do spisania praw zwyczajowych wyruszyła nawet do Grecji 

celem zaczerpnięcia niektórych elementów praw greckich polis. Powstałe w ten sposób prawo 

zostało wyryte na 12 tablicach i umieszczone na Forum Romanum w 449 r. p.n.e. by było powszechnie 

dostępne każdemu obywatelowi. Formalnie prawo XII tablic obowiązywało do czasu kodyfikacji 

justyniańskiej – czyli przez ok. 1000 lat. Nie przetrwała żadna kopia treści Prawa XII tablic. Obecnie 

rekonstruuje się ją na podstawie wzmianek o jej treści znajdujących się u różnych autorów antycznych. 
94   Witruwiusz, O architekturze ksiąg X, strona 3  
95   Witruwiusz, O architekturze ksiąg X, strona 6 
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być może trudno je było uogólnić i że był to wystarczający sposób regulacji 

międzysąsiedzkich. Za każdym razem należało pamiętać by zbadać istnienie 

i brzmienie wzajemnych umów. Był to więc element prawa prywatnego a nie 

publicznego i społeczeństwo nie uważało, by państwo musiało wkraczać na 

to pole ze swoimi regulacjami, pozostawiając wolną rękę właścicielom 

nieruchomości. 

Witruwiusz w swym dziele podaje również sposób na prawidłowe 

doświetlenie okien. Jego konstrukcja, choć miejscami niejasna jest 

zadziwiająco zbliżona do obowiązujących w Polsce przepisów o przesłanianiu 

(par 13 WT) oraz do innych modeli zapewniających odpowiedni poziom 

światła dziennego w pomieszczeniach. 

„[6] Należy również̇ starać się̨ o to, by wszystkie budynki otrzymały dobre 

oświetlenie; oczywiście łatwiej jest o to na wsi, gdyż̇ nie przeszkadzają̨ 

tam mury sąsiadów, gdy tymczasem w mieście zabiera światło bądź́ 

wysoki mur wspólny, bądź́ ciasnota miejsca. W tym celu trzeba 

przeprowadzić następującą próbę̨. Ze strony, po której mają być́ okna 

budynku, należy poprowadzić sznur od szczytu muru, który zdaje się̨ 

zasłaniać światło, do miejsca, do którego należy światło doprowadzić́. 

Jeżeli z tej odległości spoglądając ku górze będziemy mogli zobaczý 

szmat czystego nieba, wówczas miejsce to będzie miało dość́ światła.”96  

Tekst jest niejasny, gdyż nie wiadomo po co należy przeprowadzić sznur 

skoro w zasadzie samo spoglądnięcie z miejsca, które ma być doświetlone 

wystarcza by ocenić czy widzi się niebo, ale być może taką metodą 

wyznaczało się w trakcie budowy pozycję okna, gdyż Rzymianie znali okna 

służące do wyglądania (łac. fenestram) i okna służące do doświetlania 

pomieszczeń i wentylacji umieszczone pod sufitem. 

5.2 Rzymskie prawo cywilne okresu cesarstwa. 

Z biegiem czasu pojawiała się potrzeba wprowadzania rożnego rodzaju 

regulacji budowlanych, dotykających pojawiających się problemów, np. 

Cesarz August 97  wydał przepisy ograniczające wysokość wznoszonych 

budynków czynszowych 98  do 70 stóp, czyli ok. 23 m 99 , ze względu na 

zdarzające się dość często przypadki katastrof budowlanych100 

Seneka, w swych listach do Lucyliusza pisał: 

„często uderzał me uszy trzask walącego się domu”101. 

Po wielkim pożarze Rzymu z roku 64 n.e. za rządów Nerona102 , cesarz 

ponownie zakazał wznoszenia budynków powyżej 7 kondygnacji i nakazał 

zachowanie minimalnej odległości 3 m między kamienicami czynszowymi. 

Neron ograniczył też stosowanie drewna w konstrukcjach budynków oraz 

 
96   Witruwiusz, O architekturze ksiąg X, s. 110. 
97   Oktawian August – pierwszy cesarz rzymski panujący w latach 27 r. p.n.e. – 14 n.e. wnuk siostry Juliusza 

Cezara, adoptowany przez niego w testamencie.  
98   Rzymskie budynki czynszowe (łac. insulae) wielopiętrowe budynki mieszkalne dla biedniejszej ludności, 

odpowiednik kamienic czy dzisiejszych bloków mieszkalnych. W spisie nieruchomości wykonanym za 

czasów Konstantyna Wielkiego w Rzymie naliczono ich 46.602.  
99   Strabon 5.3.7. 
100 Cyceron w jednym ze swoich listów do swego przyjaciela Attyka, informuje, że „zawaliły się dwie 

z moich bud, w innych gnieżdżą się jaszczurki; lokatorzy uszli, a nawet szczury się wyniosły”. list XIV.9 

z 18 kwietnia 44 r. p.n.e.) do przyjaciela Attyka o zawaleniu się dwóch będących w jego posiadaniu 

kamienic czynszowych (insulae). 
101  Listy moralne do Lucyliusza.  
102  Neron - cesarz rzymski z dynastii Juliańsko-Klaudyjskiej panujący w latach 54-68 n.e. 
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nakazał budowanie specjalnych platform dla strażaków 103 . Później cesarz 

Trajan (98-117 n.e.) zaostrzył przepisy zakazujące w ogóle stosowania 

materiałów palnych takich jak drewno. Brak informacji dotyczących regulacji 

państwowych dotyczących dostępu do światła naturalnego w tym okresie. 

 Szczegółowy wgląd w sposób w jaki Rzymianie radzili sobie z problemem 

nasłonecznienia w tym okresie daje nam późniejszy Kodeks Justyniana 

Wielkiego. 

5.3 Kodeks Justyniana Wielkiego104 

Choć wzmianki o regulacji dostępu do światła dziennego znajdowały się 

już w konstytucjach cesarzy Leona I105  i Zenona106  to kompleksowy i pełny 

przegląd tej problematyki daje nam dopiero Kodeks Justyniana Wielkiego.  

Jest on ważny zarówno pod kątem faktograficznym jak i oceny istotności 

problematyki dostępu do światła naturalnego w życiu społeczeństwa oraz ze 

względu na sposoby w jaki Rzymianie radzili sobie z konfliktowością dostępu do 

światła naturalnego. Księga 8 Digestów justyniańskich zawiera spisane wyroki 

sądowe, które w intencji cesarza miały stać się wykładnią interpretacyjną, jak 

należy rozumieć zapisy umów między właścicielami nieruchomości. To co 

Witruwiusz opisał jako istniejący element pracy architekta, Digesta pokazują 

w praktyce życia codziennego. Mimo, że Digesta Justyniana dzieli od czasów 

Witruwiusza okres ok. 550 lat zawarte są w nich cytaty szanowanych rzymskich 

jurystów 107  sięgające prawie jego czasów. Daje nam to więc świadectwo 

ciągłości i wgląd w historię umów regulujących dostęp do światła. 

5.3.1 Rys historyczny 

W momencie, kiedy na tron cesarstwa wschodniorzymskiego wstąpił 

cesarz Justynian I Wielki 108 , podjął on decyzję o uporządkowaniu 

obowiązującego prawa. W latach 528-534 powstał Corpus Iuris Civilis, który 

gromadził i starał się porządkować wszystkie przepisy prawne starożytnego 

Rzymu. Corpus Iuris Civilis składa się z trzech części: zbioru ustaw cesarskich109, 

instytucji110 oraz interesujących nas Digestów111. Stał się najbogatszym źródłem 

wiedzy o rzymskiej jurystyce. 

Tom 8 Digestów cytuje dorobek rzymskich jurystów o służebnościach, czyli 

umowach cywilnych, które do dziś funkcjonują w obecnym prawie (w Polsce 

 
103 Tacyt Roczniki 15.43 
104 Justynian I Wielki – cesarz wschodniorzysmki panujący w latach 527-565 n.e. 
105 Leon I – cesarz wschodniorzymski panujący w latach 457-474 n.e. 
106 Zenon Izauryjczyk – cesarz wschodniorzymski panujący w latach 474-493 n.e. 
107  Rzymscy juryści: Iulius Paulus, Aemilius Papinianus, Herennius Modestinus, Gaius, Gnaeus Domitius 

Annius Ulpianus, Salvius Iulianus, Iavolenus Priscus. 
108 Justynian Wielki (527-565) cesarz wschodniorzymski.  
109 Ustawy cesarskie – (łac. Codex Iustinianus) zostały ogłoszone 7 kwietnia 529 r. konstytucją Summa, 

kodeks, zbiór konstytucji (ustaw) cesarzy począwszy od Hadriana. 
110  Instytucje – (łac. Institutiones sive Elementa) zostały ogłoszone 21 listopada 533 r. konstytucją 

Imperatoriam, podręcznik w 4 księgach będący równocześnie ustawą. 
111 Pracę nad Digestami (Digesta Iustiniani) cesarz powierzył 17-osobowej komisji, w której skład wchodzili 

przewodniczący: Trybonian i urzędnik – comes sacrarum largitionum, 4 profesorów (antecessores) 

Theophilus i Cratinus z Konstantynopola oraz Dorotheus i Anatollius z Berytu, 11 adwokatów z sądu 

prefekta pretorii Wschodu (praefectus praetorii Orientis). Komisja miała wybrać i ułożyć cytaty z pism 

wybitnych prawników rzymskich, poczynając od I wieku p.n.e., aż do III wieku n.e. Powoływano się 

między innymi na: Gaiusa, Ulpianusa, Paulusa, Pomponiusa, Marcellusa, Iulianiusa, Neratiusa. Efektem 

pracy było zebranie ok. 9 tys. cytatów, które podzielone zostały na 50 ksiąg zawierających po 429 

fragmentów. Księgi uwzględniają: prawo ustrojowe (księga 1), cywilne (2-46), karne (47-48), 

procesowe (49) i administracyjne (50). Justynian ogłosił Digesta 16 grudnia 533 r. konstytucją Tanta. 



Komparatystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw 
 

37 

te zagadnienia reguluje Kodeks Cywilny, art. 285-305). 

W prawie rzymskim jednym z najwcześniej ustanowionych ograniczonych 

praw rzeczowych były służebności gruntowe (łac. servitutes praediorum). 

Powstały one na tle faktycznym, wynikającym z realiów i systemów prawnych. 

Jeśli chodzi o realia, to ich powstanie wynikało z kilku powodów, m.in. ze 

specyficznego ukształtowania terenu, rozdrobnienia gruntów i klimatu 

panującego w Rzymie. To sprawiało, że użytkowanie gruntu jednego 

właściciela było uzależnione od możliwości korzystania z gruntu sąsiedniego. 

Przeszkodę stanowiło ówcześnie obowiązujące prawo własności, w świetle 

którego pojedyncze grunty stanowiły ściśle zindywidualizowane i zamknięte 

sfery uprawnień właścicieli, były one wyznaczone bardzo dokładnie, ale 

niekoniecznie racjonalnie. Względy praktyczne przemawiały za 

ustanawianiem służebności pomiędzy gruntami sąsiednimi, choć tego 

wymogu nie trzymano się kurczowo. Prawo rzymskie dopuszczało służebności 

gruntowe tylko wtedy, gdy zwiększały użyteczność jednego gruntu. Musiały 

również odpowiadać trwałej potrzebie i trwałej możliwości jej zaspokajania. 

Należy zwrócić uwagę także na fakt, że w prawie rzymskim nie było 

ogólnej definicji służebności, można jednak powiedzieć, że jest to prawo 

upoważniające każdego właściciela gruntu władającego do korzystania 

z gruntu służebnego w pewien określony sposób. Treść służebności gruntowej 

może przybrać formę służebności czynnej (np. przejazdu, przechodu, drogi 

koniecznej, czerpania wody) i służebności biernej (np. służebność światła). 

Rzymskie służebności były ściśle określone i chronione za pomocą roszczeń112. 

W Digestach znajdujemy podział na służebności dla gruntów miejskich 

(łac. servitutes praediorum urbanorum) i wiejskich (łac. servitutes praediorum 

rusticorum) 113 . Zdecydowanie różny charakter zabudowy i funkcjonowania 

sprawił, że obszary te różniły się znacząco możliwymi umowami, które mogli 

zawierać sąsiedzi.  

W omawianym tomie istnieją 163 fragmenty o służebnościach, wśród nich 

znajdujemy 19 wypisów dotyczących służebności związanych z prawem 

światła (łac. iura luminum) co stanowi 11,5% omawianych umów. 

5.3.2 O służebnościach gruntowych miejskich 

D.8.2114 

Fragment ten wymienia istniejące służebności gruntowe miejskie.  

Strony mogą umówić się między sobą, co do wysokości zabudowy (zgodę 

na nadbudowę jak i na niepodwyższanie budynku) oraz utrudniania lub nie, 

dostępu do światła słonecznego i rozproszonego w zależności od geometrii 

budynku. 

Drzewo może się zmieniać, rosnąć i ze względu na jego naturę służebności 

 
112  Zob. Służebności gruntowe, https://pl.wikipedia.org/wiki/Servitutes_praediorum; Służebność, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Służebność; P. Lewandowski, Służebność w prawie rzymskim, 

https://superfluum.wordpress.com/2012/06/16/sluzebnosci-w-prawie-rzymskim/ - (dostęp online: 

06.07.2017 r.) 
113  Historycznie starsze służebności określano mianem służebności gruntów wiejskich (łac. servitutes 

praediorum rusticorum). Nowszą kategorią służebności są służebności gruntów miejskich (łac. 

servitutes praediorum urbanorum). Ich rozwój jest związany ze spaleniem Rzymu przez Gallów w 390 r. 

p.n.e., ponieważ po tym zdarzeniu miasto odbudowywano w sposób bardziej zwarty i ciasny, to 

stwarzało większą współzależność pomiędzy właścicielami gruntów sąsiednich. 
114  Skróty przyjmowane na zapisy Digestów: D. (skrót od Digesta), numer księgi, numer tytułu, numer 

fragmentu, numer paragrafu. 

https://superfluum.wordpress.com/2012/06/16/sluzebnosci-w-prawie-rzymskim/
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nie wygasają. 

D.8.9 

Przykład zapisu, mówiący o tym, że aby korzystać ze służebności 

konieczna jest umowa między właścicielami sąsiednich budynków. Obecnie 

jest elementem umów cywilno-prawnych. 

D.8.10 

Zapis wskazuje, że umowy były osobiste, nie były wpisane na hipotekę 

(w naszym rozumieniu), jeżeli osoba sprzedała dom lub go zapisała w spadku 

to nie przekazywała jednocześnie prawa służebności. 

Ciekawe jest ostatnie zdanie, ponieważ dostrzeżono, że można rzucać 

cień czy zasłaniać, ale należy to robić w taki sposób by trochę pozostawić 

dostępu światła do budynku. Wadą takiej umowy był brak precyzji w określeniu, 

ile tego światła powinno być. Pozostawiano to do oceny.  

D.8.11 

W tym zapisie zwraca się uwagę na problem trwałości. Rzymianie nie 

wypracowali przepisów jednoznacznie regulujących zasady zabudowy (takich 

jak §12, §13, §60 WT), ale polegali na uzgodnieniach między sąsiadami. 

W oczywisty sposób mogło to prowadzić i prowadziło do konfliktów, które wg 

prawa rzymskiego należało rozstrzygać przed sądem. 

D.8.15 

Rzymianie mogli porozumieć się także w kwestii niezasłaniania widoku, co 

nie występuje we współczesnych polskich przepisach prawnych (chyba, że 

zapisy w planie miejscowym mówią inaczej). 

D.8.16 

Podobnie jak w D. 8, 2, 15, rzymscy legislatorzy kładą wyraźny nacisk na 

rozróżnienie prawa do widoku i prawa dostępu do światła. 

D.8.17 

Służebność była służebnością do światła, a nie do cienia. Nie można było 

zasłaniać światła, ale można było usunąć przeszkodę powodującą cień. 

Rzymianie uwzględniali także światło odbite, czego nasze przepisy nie biorą 

pod uwagę.  

D.8.22 

Dopuszczano możliwość porozumiewania się między sąsiadami nie tylko 

odnośnie do zabudowy istniejącej, ale także zamiarów inwestycyjnych którejś 

ze stron.  

D.8.31 

Służebność nie była związana z gruntem, ale z osobą właściciela budynku, 

który mógł w testamencie zobowiązać spadkobiercę do dalszego 

przestrzegania swoich zobowiązań. Taki zapis w testamencie był wiążący także 

przed sądem. 

5.3.3 O służebnościach gruntowych wiejskich 

D.8.2 

Służebność była związana z osobą, a nie gruntem (por. D. 8. 2.10). 

D.8.6 

Opis skomplikowanej relacji między trzema właścicielami działek. Istnieją 

działki A, B i C. Służebność niezasłaniania dostępu do światła zachodzi między 
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działką A i C, nie ma natomiast ustalonej służebności między sąsiadami A i B 

oraz B i C. Właściciel działki C nie może podwyższyć swojego budynku, 

ponieważ zasłaniałby dostęp światła budynkowi znajdującemu się na działce 

A, ale może to zrobić właściciel działki B, ponieważ nie obowiązuje go 

służebność. Jeżeli właściciel działki B skorzysta z tego prawa i nadbuduje swój 

budynek, zasłaniając budynek A, to właściciel gruntu C może podwyższyć swój 

budynek i nie zasłoni w ten sposób budynku A, ponieważ budynek A jest już 

zasłonięty przez budynek B. Jeżeli zaś zdarzy się sytuacja, w której właściciel 

działki B pomniejszy swój budynek, to właściciel działki A będzie mógł 

skorzystać ze swojej służebności względem gruntu C. 

D.8.15 

Zapis ten nie dotyczy bezpośrednio regulacji nasłonecznienia 

i przesłaniania, ale mówi o prawach i obowiązkach kuratorów i opiekunów, 

którzy powinni przestrzegać praw małoletniego, np. dotyczących 

niepodwyższania budynku zapisanych w testamencie 

Zagadnienie 

Digesta Justyniana 

Wielkiego tom 8 
Polskie przepisy budowlane 

Miasto 

Służebnoś

ci miejskie 

Wieś 

Służebno

ści 

wiejskie 

Różnice między zabudową miejską i wiejską są 

słabo wyeksponowane, w zasadzie obowiązują te 

same przepisy. Jedyna zmiana przepisów jest, jeśli 

chodzi o zabudowę śródmiejską, ale funkcjonują 

one na zasadzie wyjątku od ogólnie panujących 

reguł, co nastręcza wielu problemów w praktyce. 

Antyczny 

system 

służebności a 

współczesne 

przepisy 

prawa 

D. 8.2.2 

D. 8.2.3 

D. 8.2.4 

D. 8.2.6 

D. 8.2.7 

D. 8.2.9 

D. 8.2.10 

D. 8.2.11 

D. 8.2.15 

D. 8.2.16 

D. 8.2.17 

D. 8.2.22 

D. 8.2.23 

D. 8.2.31 

D. 8.2.40 

D. 8. 3. 2 

D. 8. 3.16 

Obecnie przepisy regulują relacje i są 

powszechnie obowiązujące. A zapisy dotyczące 

przesłaniania nie mogą być rozstrzygane na 

zasadzie umowy czy wpisu na hipotekę. 

D. 8.5.6 

D. 8.5.15 

 
W Antyku relacje 

międzysąsiedzkie 

ustalano na zasadzie 

umów bilateralnych, 

służebności. 

Bezpośrednie 

światło 

słoneczne 

(sunlight) 

D. 8. 2.2 

D. 8. 2.4 

D. 8. 2.6 

D. 8. 2.7 

D. 8. 2.9 

D. 8. 2.10 

D. 8. 2.11 

D. 8. 2.17 

 
Dostęp do światła słonecznego 

§60 WT 
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Niebo 

(daylight) 

D. 8. 2.2 

D. 8. 2.4 

D. 8. 2.6 

D. 8. 2.7 

D. 8. 2.9 

D. 8. 

2.10(?) 

D. 8. 2.11 

D. 8. 2.15 

D. 8. 2.16 

D. 8. 2.17 

D. 8. 2.22 

D. 8. 2.23 

D. 8. 2.31 

D. 8. 3. 2 

D. 8. 3.16 

Dostęp do światła rozproszonego 

§13 WT 

D. 8. 5.6  

Światło 

odbite 

D. 8. 2.6 

D. 8. 2.17  

Współcześnie nie uwzględnia się światła 

odbitego, ponieważ trudno byłoby to określić 

i zapisać w formie przepisu. 

Widok z okna 

D. 8. 2. 3 

D. 8. 2. 6 

D. 8. 2. 9 

D. 8. 2.15 

D. 8. 2.16 

 

Zagadnienie widoku nie istnieje w przepisach 

budowlanych. Niekiedy jednak jest on 

uwzględniany przez zapisy w planie miejscowym. 

Geometria, 

precyzyjność 

D. 8. 2.2 

D. 8. 2.4 

D. 8. 2.7 

D. 8. 2.9 

D. 8. 2.10 

D. 8. 2.11 

D. 8. 2.15 

D. 8. 2.16 

D. 8. 2.31 

D. 8.3.2 

D. 8.3.16 

 

D. 8. 5.6  

Okna w 

granicy 

działki 

D. 8. 2.4 

D. 8. 2.6 

D. 8. 2.40 

 

Według obowiązujących przepisów taka sytuacja 

nie jest możliwa. 

 

Trwałość 

D. 8. 2.6 

D. 8. 2.7 

D. 8. 2.10 

D. 8. 2.11 

D. 8. 2.31 

D. 8.3.16 Przepisy są ściśle związane z nieruchomością, są 

one trwałe, tzn. obowiązują zawsze, niezależnie 

od osoby właściciela i okoliczności. Sytuację 

może zmienić jedynie modyfikacja przepisów. 

+ (chyba, że zmienią się przepisy); 

D. 8. 5.6  

Roślinność 

D. 8. 2.6 

D. 8. 2.7 

D. 8. 2.17 

 Analiza roślinności 

Analiza 

przyszłej 

zabudowy 

D. 8. 2.22 

D. 8. 2.23  Oddziaływanie zabudowy na działki sąsiednie 

Tabela 4 Porównanie zagadnień poruszanych w Digestach i przepisach budowlanych. (opracowanie 

autora) 

Wydawać by się mogło, że problemy z dostępem do światła nie powinny 

mieć znaczenia na terenach południowej Europy. Jednak do czasu 

wynalezienia światła elektrycznego (praktycznego i taniego źródła sztucznego 

światła) środki zapewniające światło, takie jak świece czy kaganki na oliwę, 
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były relatywnie drogie i uciążliwe w użytkowaniu. Dostęp do darmowego 

światła naturalnego był niezwykle ważnym parametrem użytkowym budynku. 

Przytoczone przepisy noszą charakter regulacji cywilnych (prawo 

prywatne), a nie budowlanych w dzisiejszym rozumieniu tego słowa (prawo 

publiczne). Wszelkie konflikty rozstrzygano na drodze sądowej, a nie, jak 

obecnie, w trybie postępowania administracyjnego. Nie znano oczywiście 

pozwoleń na budowę. 

Przepisy rzymskie dotyczące służebności nieutrudniania dostępu do 

światła w rzeczywistości oznaczały porozumienie między sąsiadami, którzy 

umawiali się na konkretne ograniczenia w zabudowie działki jednej ze stron. 

Jeśli chodzi o same Digesta to cesarz Justynian dwukrotnie zakazał ich 

komentowania. Jego decyzja stanowiła próbę zahamowania mechanizmu, 

który poprzez ciągłe komentowanie poprzednich wyroków prowadził do 

pojawiania się rozbieżności, a w konsekwencji do sprzecznych interpretacji. 

Stąd też konieczność uporządkowania przepisów i ich skodyfikowania. Dlatego 

Justynian z jednej strony skodyfikował prawo, z drugiej zaś próbował zapobiec 

jego dalszym wynaturzeniom. 

5.4 Traktat urbanistyczny Juliana z Aszkelonu115 

W czasie, kiedy Justynian Wielki starał się uporządkować stare rzymskie 

prawo, widzimy już zalążki innego podejścia do rozstrzygania powstających 

konfliktów między sąsiadami. Autorem kodyfikacji przepisów w mieście 

Aszkelon jest architekt Julian z Aszkelonu. Datowanie jego traktatu nie jest 

pewne, ale seria wzmianek i informacji w nim zawartych każe nam 

przypuszczać, że powstał on w latach 30-tych VI wieku n.e., czyli w tym samym 

czasie co Kodeks Justyniana Wielkiego, Architekt (bo tak się przestawia autor 

dzieła) Julian z Aszkelonu łączy w swym dziele zwyczajowe zasady, jakie rządzą 

wznoszeniem budynków prywatnych w Aszkelonie oraz wcześniejszych 

konstytucji cesarskich116. Traktat nie przetrwał do naszych czasów w oryginale. 

Znamy go z późniejszych odpisów, gdzie włączony był w zbiory razem z innymi 

prawami117. 

Sam autor we wstępie opisuje przyczynę powstania traktatu, opisał także 

regulacje służące rozwiązywaniu konfliktów między właścicielami 

nieruchomości oraz zapobieganie szkodom jakie mogą powstać zarówno 

podczas budowy jak i użytkowania budynku. 

„Cztery są żywioły: ogień, powietrze, woda, ziemia, zaiste z ich przyczyny 

spory pomiędzy ludźmi powstają. Z tego powodu uważam, że konieczne 

jest przedstawienie ich w dobrym porządku po kolei.”118 

Przepisy miały przede wszystkim rozstrzygać potencjalne i faktyczne 

konflikty między sąsiadami wynikającymi z samego faktu posiadania budynku 

lub jego użytkowania. Julian dostrzegał przekształcenia tkanki urbanistycznej 

i opisał zwyczajowe (lokalne) oraz narzucone odgórnie (konstytucje cesarskie) 

sposoby minimalizowania konfliktów i szkód oraz zapewniania prywatności. 

 
115  Miasto leżące obecnie w Izraelu, na wybrzeżu morza Śródziemnego, ok 35 km na południe od Tel-

Awiwu. 
116  Aszkelon znajdował się w tym czasie w obrębie granic Cesarstwa Bizantyjskiego 
117  W 1891 r. w Genewie odkryto manuskrypt (Genauensis) datowany na XIV wiek zawierający treść 

traktatu. Jego odkrywca szwajcarski hellenista Jules Nicole przetłumaczył manuskrypt i opublikował 

go w 1893 r. Obecnie Traktat Juliana z Aszkelonu znamy z ok. 70 różnych manuskryptów. 
118  Tłum. Aneta Skalec. 
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Regulacje nie dotyczyły bezpośrednio samego użytkowania działki 

budowlanej przez właściciela, ograniczeniem bowiem były prawa sąsiadów 

(np. służebności). Ze wstępu dowiadujemy się również, że opisane regulacje są 

zbiorem praw i zwyczajów obowiązujących w Palestynie, stąd też niekiedy 

występujące rozbieżności między prawem rzymskim a tym miejscowym. 

 Sam traktat składa się ze wstępu i 2 części. Pierwsza podzielona jest, jak 

zapowiada sam autor, na 4 rozdziały sklasyfikowane wg czterech żywiołów 

(Dział I – ogień (par. 3-15), Dział II – Powietrze (par. 16-39), Dział III – woda (par. 

40-46), Dział IV – ziemia (par. 47-51). Znacznie krótsza jest druga część (par. 52-

56) poruszająca zagadnienia blisko związane z problematyką dostępu do 

światła – ochronę widoku na morze (par. 52), ogród (par. 53), malowidła (par. 

54), sąsiada (par. 55), góry (par. 56). Prosty i zwięzły język pierwszej części zdaje 

się wskazywać na autorską kompilację lokalnych przepisów. Kwiecistość części 

drugiej oraz liczne analogie do wcześniejszych konstytucji cesarskich wskazuje 

na kompilacje owych konstytucji. 

Julian nie podaje żadnych przepisów mówiących bezpośrednio 

o gwarancji dostępu do światła słonecznego. Opisuje jednak służebność 

dostępu do światła rozproszonego, które zapewne zawierają też domyślnie 

światło słoneczne. 

„§ 16 Trzeba, żeby wznoszący i budujący nowy parterowy budynek 

w mieście odsunął się od sąsiada lub sąsiadów o 10 stóp (ok 4,8 m) 

i będzie mógł umieścić okna jak tylko chce. 

§ 26. 1. Jeśli zaś ślepy mur znajduje się naprzeciw innego muru mającego 

okna do patrzenia i właściciel ślepego muru chciałby wybić okno 

doświetlające, będzie mógł to uczynić, jeśli będzie znajdowało się ono 

na wysokości 3 i 1/2 łokcia (ok. 1,75–1,80 m) od podłogi jego domu. 

2. Jeśli zaś chciałby wybić okno panoramiczne może to uczynić 

oddalając się od stojącego naprzeciw domu o 20 stóp (ok. 9,6 m). Takie 

bowiem oddalenie jest odpowiednie, żeby sąsiedzi nie przeszkadzali 

sobie nawzajem słowami i nie demoralizowali się. 

§ 28. 1. Jeśli zaś ściana ma od dawna okna „strzelnicze” i dom nie ma 

żadnego innego okna doświetlającego i okno „strzelnicze” ma od 

dziesięciu lat, w takim wypadku chcący wybudować nowy dom musi 

oddalić się od ściany o 3 i 1/3 łokcia (ok 1,6 m).” 

Jeśli więc przez 10 lat okno pozostawało jedynym źródłem światła dla 

domu, w sposób automatyczny sąsiad nie mógł postawić budynku w sposób 

blokujący ten dostęp. Jeśli sąsiad chciał wznieść budynek musiał odsunąć się 

o 3 i 1/3 łokcia, czyli ok. 1,6 m. 

Charakter przepisów był obligatoryjny. Ich obowiązywanie nie zależało od 

umowy między stronami, lecz wynikało bezpośrednio z przepisu. Możliwa była 

dyspozytywa, czyli umowa między stronami, w której jedna ze stron 

rezygnowała ze swojego prawa do widoku na rzecz prawa drugiej strony do 

wybudowania budynku zasłaniającego widok. 

Julian był architektem i jego traktat nie miał na celu kształtowania czy 

stanowienia prawa, lecz był spisem praw stosowanych w bizantyjskiej Syro-

Palestynie. Wydaje się, że jego praca miała charakter dydaktyczny i była 

swego rodzaju podręcznikiem dla innych architektów i budowniczych, czym 

przypomina dzieło Witruwiusza. W odróżnieniu od konstytucji cesarskich 

w traktacie nie ma przytoczonych kar jakie ponosi strona naruszająca przepisy. 

O ile konstytucje cesarskie były regulacjami mającymi charakter państwowy, 
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mimo że czasami odnosiły się do jednego miasta (np. Konstantynopola), to 

traktat Juliana ma charakter prywatnej kompilacji przepisów opisujących 

zasady wznoszenia i napraw budynków oraz ich elementów czy instalacji, tak 

by nie powodować szkód oraz konfliktów międzysąsiedzkich. 

Na przestrzeni ok. 1000 lat widać pewną ewolucję w prawie, w odniesieniu 

do dostępu do światła. Z czasów republiki ilość świadectw jest nikła, co 

świadczy zapewne o niewielkim zasięgu problemów. Prawo XII tablic świadczy, 

że bardziej palącym problemem był konflikt wokół wspólnych ścian budynków 

czy odprowadzania wody deszczowej. Z czasem widać, że zakres trwających 

sporów systematycznie wokół zabudowy zwiększał się. Wśród nich pojawiał się 

też problem dostępu do światła. Po ilościach opisanych przypadków 

w Digestach Justyniana Wielkiego widać, że głównym problemem był dostęp 

do światła rozproszonego. Świadczy to o pewnej istotności tej problematyki 

w ówczesnym świecie. Szerokość geograficzna na jakiej położony jest Rzym 

(i większość ówczesnego świata antycznego) zapewnia tak dużą ilość światła 

słonecznego, że jego bezpośredni dostęp nie był ważnym problemem. Mimo, 

że nadmiar słońca jest na tych szerokościach geograficznych czasami wręcz 

niepożądany zdarzały się jednak konflikty wokół dostępu do światła 

słonecznego. 

5.5 Bizancjum – case study 

Ciekawy przypadek działania przepisów rzymskich przynosi nam IX wiek. 

Do cesarza bizantyjskiego Teofila 119  zgłosiła się wdowa, która oskarżyła 

szwagra cesarza Petronasa o zbudowanie zbyt wysokiego pałacu, który odciął 

jej dom od światła słonecznego. Cesarz posłał swoich urzędników by sprawdzili 

opowieść. Urzędnicy potwierdzili, że to prawda i że budynek powstał 

niezgodnie z prawem. Cesarz kazał rozebrać budynek swemu szwagrowi, gdy 

ten tego nie dokonał sam cesarz kazał budynek zburzyć, a Petronasa 

publicznie wychłostać120.  

6 Analiza prawa dostępu do światła słonecznego obowiązująca 

w poszczególny państwach 

Znaczące przeobrażenie polityczne i społeczne jakie widzimy w Europie 

na przełomie starożytności i średniowiecza doprowadziły do wykształcenia się 

obecnego modelu i struktury państw europejskich. Skomplikowana historia 

kontynentu euroazjatyckiego i obu Ameryk oraz wynikające z tego faktu 

różnice w systemach prawnych skłaniają do podziału do sposobów podejścia 

do ochrony dostępu do światła słonecznego na cztery zasadnicze grupy: 

• Kraje anglosaskie 

Wielka Brytania (Anglia, Irlandia Północna, Walia, Szkocja) oraz kraje, 

które były dawniej koloniami brytyjskimi: Stany Zjednoczone, Kanada, Irlandia, 

Hong Kong, Australia, Nowa Zelandia, czyli kraje, których systemy prawne 

opierają się na common law. Prawo dostępu do światła naturalnego, 

funkcjonujące w ramach common law jest systemem o najdłuższej historii, 

sięgającym końca XII wieku121, funkcjonującym do dnia dzisiejszego. Stanowi 

on osobny system ze specyficznymi rozwiązaniami i problemami. 

 
119  Teofil, cesarz bizantyjski w latach 829-842 
120  Laiou Angeliki E., Simon D., Law and Society in Byzantium: Ninth-Twelfth, Dumbarton Oaks, 1994,  
121  Henry fitz-Elwyne , Assize of buildings, ( Dobór budynków),London, 1189 r. 
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• Kraje europejskie poza krajami anglosaskimi 

Pozostałe kraje europejskie: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, 

Holandia, Islandia, Liechtenstein, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja. 

• Kraje byłego bloku wschodniego. 

Kraje stanowiące dawniej blok wschodni: Białoruś, Chiny, Czechy, Estonia, 

Litwa, Łotwa, Mongolia, Słowacja, Polska, Rumunia, Ukraina, Rosja, Węgry. 

Powojenne głębokie przemiany w całej Europie wschodniej sprawiły, że 

systemy obowiązujące do dziś mają swój rodowód w rozwiązaniach jakie 

przeważnie inicjował Związek Radziecki, który z kolei czerpał szerokimi 

garściami z ideologii modernizmu. 

• Kraje dalekowschodnie 

Japonia, Korea Południowa.  
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7 Kraje anglosaskie 

Cechą brytyjskiego systemu prawnego jest oparcie się na precedensach, 

które do dziś stanowią źródło prawa. Sądy podejmują decyzje powołując się 

na wcześniejsze wyroki wydane w podobnych sprawach. Utrzymuje się w ten 

sposób spójność i ciągłość prawa. Dlatego historię i ewolucję, obecnego 

systemu ochrony dostępu do światła słonecznego dość skutecznie można 

prześledzić sięgając do wyroków na jakie powołują się sądy, wydając wyroki 

w analogicznych sprawach. Historia wysp brytyjskich sprawiła, że Walia nie 

posiada osobnego, sprecyzowanego systemu prawa, w związku z czym oba 

kraje, Anglia oraz Walia, objęte są identycznymi regulacjami. Szkocja i Irlandia 

Północna zachowują daleko idącą samodzielność z dużą dozą spójności 

i podobieństwa do całego systemu. 

7.1 Wielka Brytania (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Północna) 

 
Rysunek 12 Położenie Wielkiej Brytanii w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie wal-

cowe wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

7.1.1 Okres średniowiecza 

Reformy angielskiego systemu prawa, jakie przeprowadził Henryk II 

Plantagenet122 stały się podstawą do powstania i rozwoju systemu Common 

Law. Henryk II podjął działania zmierzające do centralizacji i ujednolicenia 

sądownictwa123. Doprowadziło to do wielu zmian strukturalnych124 w prawie 

angielskim. W 1189 roku pierwszy burmistrz Londynu Henry fitz Ailwin125 wydał 

 
122  Henryk II Plantagenet (1133-1189) król Anglii w latach 1154 – 1189, pierwszy Plantagenet na tronie 

angielskim. Ojciec królów Ryszarda Lwie Serce i Jana bez Ziemi. 
123  Bryk A., Konstytucjonalizm: Od starożytnego Izraela do liberalnego konstytucjonalizmu, Kraków 2013, 

str. 257-259 
124  Jedna z tych zmian (Konstytucje z Clarendon wydana w 1164 roku) wywołała długotrwały konflikt 

z angielskim duchowieństwem, na którego czele stanął biskup Tomasz Beket, co doprowadziło do 

„zlecenia” zabójstwa biskupa przez Henryka, którego dokonało czterech rycerzy, a biskupa Beketa 

uznano za świętego. 
125  Henry fitz Ailwin de Londonstane (Henry Fitz-Elwyne) (ok. 1135 – 19 września 1212) angielski biznesmen 

i posiadacz ziemski. Jedyny burmistrz w historii, który pełnił tę funkcję do końca życia. Po wielkim 

pożarze Londynu który wybuchł 10 lipca 1212 r. na skutek starań jego innych urzędników utworzono 

kodeks „“Assize of buildings”- przepisy budowlane, które zostały wydane w roku 1189. 
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„Assize of buildings”126, czyli pierwsze angielskie przepisy budowlane.  

Przyczyną stworzenia regulacji były pożary nękające Londyn 127  i to 

przepisy przeciwpożarowe, były główną tematyką regulowaną przez „Assize of 

buildings” jednak znalazły się tam także i inne zapisy poruszające sporą ilość 

zagadnień128, między innymi zapisy regulujące sprawy okien wychodzących na 

cudzą własność. 

W przypadku, kiedy właściciel domu miał okna wychodzące na sąsiednią 

działkę, i okno istniało od długiego czasu, korzystali z niego poprzedni 

właściciele tego domu, mimo to sąsiad może zgodnie z prawem zasłonić widok 

z tego okna budując na swojej działce cokolwiek. Chyba, że sąsiad, posiadacz 

okna, okaże dokument, z którego wynika, że jego sąsiad zgodził się, że nie 

zasłoni widoku z tego okna129. 

Podobnie jak w prawie rzymskim mamy rozstrzygnięcie potencjalnego 

sporu poprzez wzajemne umówienie się sąsiadów na zgodę na niezasłanianie 

okna. Zgoda wymagała formy pisemnej. 

Renesans prawa rzymskiego z jakim mamy do czynienia w późnym 

średniowieczu w Europie Zachodniej doprowadził do dalszego rozwoju 

i implementacji rozwiązań rzymskiego prawa cywilnego na gruncie 

barbarzyńskich praw europejskich. Doktryna “Cuius est solum, eius est usque ad 

coelum et ad inferos” 130  przypisywana jest bolońskiemu prawnikowi 

i wybitnemu glosatorowi Kodeksu Justyniana Wielkiego Accorso131. Jego syn, 

również prawnik Francesco d'Accorso niejako „przywiózł” tą koncepcję 

przyjeżdżając do Anglii razem z królem Edwardem I Długonogim, wracającym 

przez Włochy z krucjaty. Przyjęta do angielskiego prawa zwyczajowego 

koncepcja własności “od piekła po niebo”, może kłócić się jednak z innymi 

formami korzystania z własnej nieruchomości. Kwestie dymu, zapachów, 

hałasu czy dostępu do światła nie znają granic nieruchomości. Z przełomu XVI 

I XVII wieku mamy świadectwa procesów sądowych między właścicielami 

sąsiednich nieruchomości zasadzających się właśnie na takim konflikcie.  

Pierwsze praktyczne sądowe użycie doktryny „usque ad coelum” na 

gruncie prawa angielskiego przypisuje się sprawie Bury przeciw Pope z 1587 r. 

(Bury v. Pope case). Sąd orzekł, że mimo, iż właścicielowi istniejącego budynku 

zostanie zabrane światło przez nową budowlę, pomimo, że budynek korzysta 

z tego rodzaju światła dłużej niż 30 lat - nie ma on praw do wnoszenia 

o ograniczenie zabudowy, ponieważ nie istnieje służebność gruntowa na rzecz 

 
126  Załącznik nr 23.1 
127  Londyn został strawiony przez duży pożar 10 czerwca 1212 roku, czyli na półtorej miesiąca przed 

śmiercią Henrego fitz Ailwina. W XIII wieku Londyn trawiły mniejsze pożary, w 1220, 1227 i w 1299 roku. 
128  Assize of buildings wprowadzała np. obowiązek stawiania murów między nieruchomościami 

z kamienia o szerokości 3 stóp (1 ½ stopy na każdą ze stron granicy) i 16 stóp wysokości, +-mogą także 

między sobą zrobić rynnę deszczową na wspólny koszt, czy też mogą podnieść ścianę tak wysoko, 

jak będą chcieli, mogą zrobić łuki, ale muszą być one wykonane po obu stronach. 
129  Buildings (Budynki) —I Richard I (1189) (The pioneer building ordinance). An introduction by C. W. 

Tooke, Supplement to the Nat. Munic. Rev. 17, 55.5-.563 (September 1928).  
130  „Czyja jest ziemia, ten jest właścicielem wszystkiego od nieba do piekła”. Obowiązująca do dziś 

zasada, że grunt posiadany na własność „freehold”, uprawnia do posiadania przestrzeni i wszystkiego 

co się w niej znajduje w górę (aż do nieba) oraz w głąb (aż do piekła). Prawo to obowiązuje w wielu 

krajach anglosaskich, np. w Wielkiej Brytanii czy USA. Od tej zasady są jednak wyjątki. W USA właściciel 

napotkawszy cmentarz indiański zobowiązany jest zgłosić to władzom. Ograniczono też prawo 

„powietrza”, by zalegalizować lotnictwo. W Anglii jest się właścicielem do wysokości od 500 do 1000 

stóp. W USA jest to 500 stóp. 
131  Accorso (ur. 1182/85 - 1260/63) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1182
https://pl.wikipedia.org/wiki/1260
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istniejącego budynku132. Prawo do światła słonecznego mogło wynikać tylko 

z umowy między sąsiadami, czyli ze służebności 133 . Z tego samego roku 

pochodzi sprawa Thomasa Bland’a przeciwko Tomasowi Moseley’owi z Yorku 

(Bland v. Moseley Trinity (1587)134). Przypadek ten jest o tyle ciekawy, że po raz 

pierwszy rozgraniczono dostęp do światła słonecznego wpadającego przez 

okno jako rzecz konieczną do funkcjonowania budynku od widoku z okna, 

który jest związany z przyjemnością. Od tego czasu w prawie anglosaskim 

widok z okna nie jest prawnie chroniony135. 

Sprawa, która została wniesiona przez Williama Aldred’a przeciwko 

swojemu sąsiadowi Thomasowi Bentonowi w 1610 r. (Aldred’s case (1610)136) to 

kolejny ważny krok w ewolucji prawa dostępu do światła słonecznego. Mimo, 

że w samej sprawie chodziło o coś zupełnie innego. Nieprzyjemny zapach, 

który wydobywał się z chlewni zbudowanej przez T. Bentona, trafiał na posesję 

W. Aldreda, z powodu małej odległości między budynkami.  

 Sąd w swojej sentencji orzekł, że ów nieprzyjemny zapach praktycznie 

uniemożliwia korzystanie z własnej nieruchomości przez W. Aldreda. Sąd 

stwierdził, że każdy ma prawo do „świeżego powietrza i światła”. Edward 

Coke 137  opatrzył tę sprawę następującym komentarzem „sic utere tuo ut 

alienum non laedas” (Używaj swojej własności w taki sposób, aby nikomu nie 

zaszkodzić). 

Tak na początku XVII wieku ukształtowało się prawo zwane „ancient light”. 

Doktryna ta, dawała właścicielowi gruntu służebność lub prawo do 

niezakłóconego przepływu światła słonecznego i powietrza z sąsiedniego 

terenu, jeśli właściciel ziemi nieprzerwanie używał tego rodzaju światła przez 

dwadzieścia lat. Służebność powstawała bez konieczności zawierania umów 

między sąsiadami. Gdy osoba zyskała takie prawo, właściciel sąsiedniej ziemi 

nie mógł zasłonić okien, poprzez wzniesienie budynku. Jeśli sąsiad nie 

zastosowałby się do przepisu, mógł zostać pozwany na podstawie i obciążony 

odszkodowaniem. 

7.1.2 Prescription Act 1832 

Na początku XIX wieku pod wpływem rodzącego się pozytywizmu 

prawniczego138 i jego krytyki praw naturalnych w ogniu krytyki znalazł się cały 

system Common Law, szczególnie negatywnej ocenie opierania prawa na 

zwyczaju, poddał Jeremy Bentham139. Pod wpływem postulatów o całkowitej 

eliminacji Common Law, czyli jednocześnie tradycyjnego prawa do światła 

 
132  https://core.ac.uk/download/pdf/147639522.pdf 
133  House of Lords - Hunter and Others v. Canary Wharf Ltd. Hunter and Others v. London Docklands 

Corporation (parliament.uk) 
134  sir Edward Coke The selected writings and speeches od of sir Edward Coke, Volume One, , str. 310-311  
135   dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska, Odpowiedzialność deliktowa w prawie wybranych państw 

obcych, Wrocław 2011, str. 299. 
136  The selected writings and speeches od of sir Edward Coke, Volume One, sir Edward Coke, str. 308-313 
137  Edward Coke (1552 – 1634) jeden z bardziej znaczących prawników i polityków epoki elżbietańskiej i 

jakobińskiej. Lord Najwyższy Sędzia, Radca Generalny i Radca Generalny Anglii i Walii, 

Przewodniczący Sądu Spraw Pospolitych, Autor do dziś mających duże znaczenie praktyczne, zbioru 

orzeczeń sądowych opatrzonych komentarzem „Raports” (1600-1615) 
138  Pozytywizm prawniczy - nurt w filozofii prawa szczególnie przeciwstawiający się prawu naturalnemu  
139   Jeremy Bentham (1748 – 1832) angielski prawnik, ekonomista i filozof. Między innymi reformator 

instytucji prawnych. Jeremy Bentham ma jeszcze jeden związek z architekturą. Jest twórcą pomysłu 

na nowy typ więzienia zwanego panoptikon – okrągłego budynku, w którym strażnicy znajdujący się 

w centralnej wieży mają wgląd w cele znajdujące się na zewnątrz pierścienia cel więziennych 

(pomysł Benthama zamienił na projekt architektoniczny arch. Willey Reveley – był to jego pierwszy 

projekt) 
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w dniu 1 sierpnia 1832 roku Parlament brytyjski uchwalił „Prescription Act 

1832” 140 , którego paragraf 3 mówił, że dostęp do światła, który trwał 

nieprzerwanie przez dwadzieścia lat staje się prawem absolutnym 

i nieodwracalnym. Dopuszczono również możliwość rezygnacji z posiadanego 

przez właściciela prawa do niezasłaniania dostępu do światła. Prawo do 

dostępu do światła obowiązywało nie tylko w stosunku do mieszkań, ale także 

do nieruchomości niemieszkalnych. Mamy tu znów do czynienia z ogólnie 

rozumianym dostępem do światła bez rozróżnienia na światło słoneczne 

i światło rozproszone.  

Zgodnie z paragrafem 9 „Prescription Act” miało obowiązywać tylko na 

terenie Anglii i Walii – Szkocja i Irlandia141 były wyłączone. 

Kolejne akty prawne, wśród nich Rights of Light z 1959 r., powielały ten 

przepis w niezmienionym kształcie. W Anglii i Walii prawo do światła jest 

nabywane na mocy Prescription Act 1832. Zgodnie z tą ustawą prawo do 

światła zwykle ma miejsce, gdy światło padało przez określone otwory 

w budynku przez nieprzerwany okres 20 lat. Naruszenie może dać sąsiedniemu 

właścicielowi prawo do zażądania nakazu zmniejszenia gabarytów 

planowanej zabudowy. Jeżeli utrata światła jest niewielka i można ją 

odpowiednio zrekompensować pieniędzmi, sąd może zdecydować 

o przyznaniu odszkodowania.  

7.1.3 Raport Law Commission 2014 

Szereg problemów jakie generuje stosowanie prawa do światła skłoniły 

władze brytyjskie do skierowania w roku 2013 wniosku do Komisji Prawa (Law 

Commission142) o przeprowadzenie wnikliwej analizy obowiązujących aktów 

prawnych dot. służebności światła, Komisja postawiła sobie za cel by jej 

propozycje zapewniły przejrzystość i pewność prawa tak by spory były 

łatwiejsze i szybsze do rozwiązania, likwidację niepotrzebnych ograniczeń 

rozwoju zwłaszcza w centrum miast oraz ochronę wartości użytkowych 

budynków. W swym końcowym raporcie Komisja za kluczowe kwestie uznała:  

• nowe regulacje miałyby dotyczyć tylko nowych służebnosci 

• uchylenie ustawy o prawie do światła z 1959 r., 

• kontynuację prawa dostępu do światła poprzez zasiedzenie, 

• wprowadzenie ustawowych zasad w kwestii odszkodowania za 

naruszenie prawa do światła,  

• stworzenie zasad dla deweloperów, którzy mieliby informować 

o potencjalnym zacienieniu mieszkań istniejących. Pozwoliłoby to 

uniknąć procesów sądowych oraz wypłat odszkodowań, jeśli sąsiad 

w terminie do ośmiu miesięcy nie wniósłby sprzeciwu, 

• jeśli zostanie udowodnione, że z prawa dostępu nie korzystano przez 

nieprzerwany okres pięciu lat, można uznać, że zrezygnowano 

z służebności światła. 

Ponadto, raport z 2014 sugerował, by brytyjski trybunał miał prawo 

wycofać te akty prawne dot. światła, które są już nieaktualne bądź są 

 
140 Załącznik nr 23.2 
141 W XIX wieku Wielka Brytania rządziła na terenie całej Irlandii, czyli dzisiejszej Republiki Irlandii i Irlandii 

Północnej.  
142 Niezależna komisja powołana przez Parlament brytyjski w 1965 r w celu stałego przeglądu i formuło-

wania propozycji zmian w prawie. 
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niemożliwe do wykonania, a także by możliwa była ich modyfikacja. 143  

Jednakże ww. stwierdzenia są tylko propozycją rozwiązań Komisji i nie 

mogą być uznawane za obowiązujący akt prawny. Rząd brytyjski nie 

wprowadził do ustawodawstwa zapisów proponowanych przez twórców 

raportu. 

7.1.4 Norma BS 8206:2008 

Kwestie zaleceń dotyczących parametrów nasłonecznienia na terenie 

Anglii i Walii do roku 2019 poruszała norma BS 8206-2:2008144, która zastąpiła 

poprzednie uregulowania BS 8206-2:1992. Przez swój nieobowiązkowy 

charakter norma BS 8206-2 przyjmowała formę wskazówek i zaleceń. Celem 

normy było udzielenie porad architektom, inżynierom, konstruktorom i innym 

osobom zajmującym się projektowaniem oświetlenia, norma zawiera proste 

metody wykorzystujące zarówno geometryczne jak i numeryczne sposoby 

sprawdzenia czy wymagane kryteria są spełnione.  

Aktualną normą, która zajmuje się kwestią światła dziennego to BS EN 

17037:2018145, brytyjska implementacja europejskiej normy CEN EN 17037:2018, 

która szczegółowo zostało opisana w Rozdziale 11. 

7.1.5 Przewodnik BRE  

Building Research Establishment (BRE)146 (Ośrodek Badań Budowlanych 

(BRE)) wśród swojego szerokiego asortymentu działań publikuje poradniki 

z zakresu dostępności światła dziennego i słonecznego do budynków. 

Poradnik BRE „Site layout planning for daylight and sunlight: a guide to good 

practice (BR209)” autorstwa Paula Littlefair-a został wydany po raz pierwszy 

w 1992 r., zaś w roku 2011 opublikowano jego drugie wydanie147. Mimo braku 

oficjalnej podstawy prawnej poradnik BRE stał się powszechnie akceptowalną 

wytyczną dla oceny zarówno stopnia nasłonecznienia projektowanych 

mieszkań jak i wpływu projektowanej zabudowy na zabudowę istniejącą. 

Poradnik BRE odwołuje się do normy BS 8206 i stosuje w praktyce parametry 

podane przez normę. Poradnik BRE stosuje dwa parametry: ASPH i WSPH. 

7.1.6 ASPH (Annual Probable Sunlight Hours) (Roczne Prawdopodobne 

Godziny Nasłonecznienia) 

Parametr ASPH opisuje potencjalny możliwy czas nasłonecznienia 

konkretnego pomieszczenia przez otwór/otwory okienne, przy założeniu braku 
 

143  https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=82540dc0-9a5b-4d97-a86d-da34d6f42d8b (data 

2021-04-22) 
144  BS 8206-2:2008, Lighting for buildings. Code of practice for daylighting 

     BS 8206-2:2008, Oświetlenie budynków. Kodeks postępowania przy oświetleniu dziennym, załącznik 

23.4 
145 BS EN 17037:2018, Daylight in buildings 

     BS EN 17037:2018, Światło dzienne w budynkach 
146  Building Research Establishment (BRE) (Ośrodek Badań Budowlanych (BRE)) 

(https://www.bregroup.com) powstała jako instytucja rządowa w 1917 roku zajmująca się 

materiałami budowlanymi oraz sposobami budowy odpowiednimi do odbudowy po zniszczeniach 

po I Wojnie Światowej. W 1921 r. otwarto pierwsze laboratorium badawcze. BRE stworzył pierwszą 

brytyjską normę dla materiału budowlanego, którym była cegła). W 1997 r. BRE został 

sprywatyzowane. W celu zachowania pełnej niezależności została utworzona fundacja, skupiającą 

przedstawicieli wszystkich branż, w których działa BRE. Ośrodek nadal prowadzi badania, doradztwo, 

szkolenia, testy, certyfikację i normy zarówno dla organizacji sektora publicznego jak i prywatnego 

w Wielkiej Brytanii i za granicą. Siedziba główna BRE znajduje się w Garston w hrabstwie Hertfordshire 

w Anglii. BRE posiada również oddziały regionalne w Glasgow, Inverness (Szkocja), Swansea (Walia), 

Dublinie (Irlandia), Pekinie, Shenzhen i Szanghaju (Chiny) San Francisco (Stany Zjednoczone), Ćennaj 

(Indie) i Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). BRE jest też twórcą certyfikatu BREEAM. 
147  Załącznik nr 23.3 
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zachmurzenia (czyli w sytuacji, kiedy słońce świeci bez przerwy od wschodu do 

zachodu słońca). Parametr ten przy założeniu braku przeszkód zewnętrznych 

dla wszystkich punktów na kuli ziemskiej jest jednakowy i wynosi pół roku148 

(4383 godzin). 

7.1.7 WSPH (Winter Probable Sunlight Hours) (Zimowe Prawdopodobne 

Godziny Nasłonecznienia) 

Parametr WSPH opisuje potencjalny możliwy czas nasłonecznienia 

konkretnego pomieszczenia przez otwór/otwory okienne od dnia przesilenia 

jesiennego do dnia przesilenia wiosennego, czyli w czasie deficytu słońca na 

danej półkuli. Przy założeniu braku zachmurzenia parametr ten podaje, ile 

godzin do danego pomieszczenia wpadałoby światło słoneczne od wschodu 

do zachodu słońca w okresie zimowym. Przy założeniu braku przeszkód 

zewnętrznych dla wszystkich punktów na kuli ziemskiej parametr ten jest różny. 

Im dalej na północ tym WSPH jest mniejszy, gdyż rośnie różnica między czasem 

nasłonecznienia w miesiącach zimowych i letnich. Na równiku WSPH jest równe 

50% ASPH (suma czasu od wschodu do zachodu słońca jest równa dla zimy 

i lata), i zmniejsza się sukcesywnie (nieliniowo) w stronę biegunów. Na biegunie 

północnym i południowym WSPH wynosi 0%. 

Propozycje oceny projektowanej zabudowy zaproponowane przez BRE 

w poradniku Paula Littlefair-a przewidują łączne spełnienie: 

• dla ASPH, by w pomieszczeniach dla których użytkownicy oczekują 

nasłonecznienia wynosiło 25% ASPH, czyli 1095 godzin i 45 minut 

potencjalnego światła słonecznego w ciągu roku; 

• dla WSPH, by w pomieszczeniach dla których użytkownicy oczekują 

nasłonecznienia wynosiło 5% ASPH, czyli 219 godzin i 9 minut 

potencjalnego światła słonecznego w okresie od przesilenia 

jesiennego do przesilenia wiosennego. 

Parametr nasłonecznienia pomieszczeń mieszkalnych należy spełnić 

zarówno na przestrzeni całego roku, jak i część tego nasłonecznienia musi 

występować w okresie jesienno-zimowym. 

Badanie wykonuje się dla punktu referencyjnego znajdującego się 

pośrodku okna lub świetlika dachowego w płaszczyźnie wewnętrznej 

powierzchni ściany. Samo badanie wykonuje się metodą Monte Carlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
148  Rok gwiezdny wynosi 365,256363 dni, czyli Ziemia potrzebuje trochę powyżej 8766 godzin by znaleźć 

się w tym samy miejscu w stosunku do słońca. 
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7.2 Irlandia 

Irlandia leży między 51°30'N a 55°30'N 

 
Rysunek 13 Położenie Irlandii w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe 

wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Wielowiekowe silne wpływy angielskie na terenie Irlandii odcisnęły piętno 

na jej systemie prawnym. Również pod kątem przepisów budowlanych 

obserwujemy zbliżone rozwiązania i praktykę. W Irlandii stosuje się przepisy 

identyczne jak w Wielkiej Brytanii. W Irlandzkich przepisach budowlanych, 

część L – oszczędność Paliwa I Energii – mieszkaniówka (Irish Building 

Regulations Part L: Conservation of Fuel and Energy - Dwellings (2019)) zalecają 

zapewnienie światła naturalnego na poziomie wskazanym przez BS 8206-2:2008 

oraz według wskazań poradnika BRE BR209.  
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7.3 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej leżą między 49°23' a 24°31'. Stan 

Alaska wraz z wyspami położonymi na Oceanie Spokojnym leży między . 

 
Rysunek 14 Położenie Stanów Zjednoczonych w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzoro-

wanie walcowe wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Stany Zjednoczone jako unia składająca się z 50 państw swój system 

prawa zawdzięcza systemowi odziedziczonemu po systemie brytyjskim, stanowi 

jednak jego inne rozwinięcie. Amerykanie podeszli nieco inaczej do doktryny 

dostępu do światła, powietrza czy widoku. Na gruncie amerykańskim akt 

prawny dostosowano do możliwości, potrzeb i oczekiwań nowo rozwijającego 

się kraju. Już w XIX wieku uznano, że kraj nie tylko jest „na dorobku”, ale także, 

że gęstość zabudowy nie stwarza problemów. Początkowo sądy amerykańskie 

postępowały zgodnie z angielskim prawem zwyczajowym, jednak bardzo 

szybko pod naciskiem politycznym odrzucono angielską zasadę „ancient 

lights”149.  

Jedna z bardziej znanych spraw sądowych o dostęp do światła 

słonecznego, czyli o funkcjonowanie zasady „ancient lights” na terenie USA, 

miała miejsce w Miami Beach na Florydzie w 1959 roku. Był to proces między 

dwoma firmami zarządzającymi hotelami - Fontainebleau Hotel Corp. przeciw 

Forty-Five Twenty-Five, Inc. Powstający nowy hotel Fontainebleau skutecznie 

odwołał się od żądań sąsiedniego hotelu Eden Roc. Bryła hotelu 

Fontainebleau rzucała cień na basen i pokoje hotelowe150. Sąd jednoznacznie 

 
149 Christopher Unger S., Ancient lights in wrigleyville: an argument for the unobstructed view of a national 

pastime, 2005. 
150 Właściciele obu hoteli byli kiedyś wspólnikami, którzy pokłóciwszy się stali się zajadłymi wrogami. Kształt 
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uznał, że angielska doktryna „ancient lights” została odrzucona na terenie 

Stanów Zjednoczonych i nie można rościć sobie prawa do służebności 

przestrzeni nad cudzym gruntem w celu zapewnienia sobie światła 

słonecznego. Angielskie prawo zwyczajowe nie jest więc podstawą do 

roszczeń między sąsiadami o dostęp do światła słonecznego. 

7.3.1 Nowy Jork 

Symptomatycznym przypadkiem braku przepisów regulujących dostęp 

mieszkań do światła słonecznego jest Nowy Jork, którego gwałtowny rozwój 

jaki miał miejsce zwłaszcza od XIX wieku był zjawiskiem bezprecedensowym 

w historii urbanistyki. Mimo szerokości geograficznej skorelowanej z bardzo 

wysoką gęstością zabudowy, która predestynowałaby do posiadania 

przepisów regulujących kwestie nasłonecznienia Nowy Jork nie posiada 

takowych.  

Przełomowym wydarzeniem urbanistycznym dla Nowego Jorku było 

wytyczenie podziału Manhattanu w wyniku realizacji Planu komisarzy w 1811 

r. 151  Pierwotnie brak było jakichkolwiek regulacji urbanistycznych – 

wystarczającym ograniczeniem zwłaszcza dla wysokości budynków były 

możliwości techniczne stosowane w budownictwie. W 1867 uchwalono 

pierwszą „Ustawę o kamienicach” 152 . Ustawa nakazywała zapewnienie 

ewakuacyjnych schodów pożarowych z każdego mieszkania oraz 

wprowadzała zasadę, że każdy pokój musiał posiadać okno, którego intencją 

było zapewnienia wentylacji oraz dostępu do światła naturalnego. Druga 

ustawa o kamienicach 153  z 1879 r. (zwana „starym prawem”) likwidowała 

„interpretację”, dzięki której developerzy obchodzili przepis o oknie w każdym 

pokoju i realizowali okna między pokojami lub na korytarz, bez dostępu do 

światła rozproszonego. Wymagania „starego prawa” odnośnie szybów 

wentylacyjnych okazały się na tyle niepraktyczne i niehigieniczne154, że w 1901 

r. po dość szerokiej akcji informacyjno-agitacyjnej155 uchwalono nowe prawo 

o kamienicach 156 . „Nowe prawo” rozwiązywało problem z szybami 

wentylacyjnymi poszerzając znacznie ich minimalny wymiar i zwiększając w ten 

sposób w znaczący sposób również dostęp do światła rozproszonego. Dzięki 

nowym większym wymiarom szyby wentylacyjne stały się dziedzińcami 

wewnętrznymi w kamienicach. Wszystkie te regulacje zajmowały się dostępem 

do światła rozproszonego i rozwiązywały palące problemy bytowe oraz 

związane z bezpieczeństwem pożarowym samych lokatorów kamienic. Od 

frontu kamienice miały zapewniony dostęp do światła i świeżego powietrza 

dzięki szerokim ulicom. Wymiary wewnętrznych dziedzińców według „nowej 

 
bryły hotelu Fontainebleau został specjalnie tak zaprojektowany by zacieniać i zasłaniać w jak 

największym stopniu hotel Eden Roc. Ściana wieży hotelu Fontainebleau widoczna z części 

apartamentów Eden Roc została tak ukształtowana, by apartamenty Eden Roc były pozbawione 

widoku oraz została wykonana tak by nie była miła dla oka. Nowy hotel zacieniał również część 

apartamentów, a na basenie przed hotelem nie można było się już opalać. Mieliśmy więc do 

czynienia nie z przypadkowym zdarzeniem projektowym, lecz ze złośliwym projektowaniem, którego 

celem było wyrządzenie jak największych szkód sąsiadowi. Co ciekawe architektem obu hoteli był 

znany architekt specjalizujący się w architekturze hotelowej w Miami i Miami Beach - Morris Lapidus.  
151  https://en.wikipedia.org/wiki/Commissioners%27_Plan_of_1811 
152  The First Tenement House Act (1867), (Pierwsza ustawa o kamienicach, 1867) 
153  Tenement House Act of 1879 (https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Law_Tenement) 
154   Szyby wentylacyjne stały się śmietnikiem – mieszkańcy wyrzucali do nich śmieci przez okna 

wychodzące na szyb. 
155  Działalność Jacoba Riis-a - https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Riis 
156  New York State Tenement House Act (Ustawa o kamienicach stanu Nowy Jork) 

      https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_State_Tenement_House_Act 
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ustawy” o kamienicach choć w pewnym stopniu zapewniały podobne 

warunki dla lokali mieszkalnych wychodzących na wewnętrzne dziedzińce. 

Bardzo ważnym, jeśli nie decydującym czynnikiem był fakt, że tego typu 

regulacje były możliwe dzięki daleko idącemu znormalizowaniu wymiarów 

działek budowlanych, co wynikało z nowojorskiej siatki ulic (kwartały 

o wymiarach 70 m na 200 m). Wielkość typowych kwartałów narzucała 

typowe wielkości działek co mocno typizowało rozkłady przestrzenne kamienic, 

co z kolei pozwalało na tworzenie szczegółowych i jednoznacznych przepisów. 

Przepisy nie regulowały relacji między sąsiedzkich, starały się poprawić warunki 

życia najemców. 

W 1915 r. ukończono budowę 42 piętrowego, 169 m wieżowca Equitable 

Building157 na Dolnym Manhattanie (przy 120 Broadway). Budynek, który na 

całej swojej wysokości posiadał niezmienny kształt litery „H” przytłaczał całe 

otoczenie. Po otwarciu, dość szerokim echem odbiła się dyskusja na temat 

cienia jaki rzuca nowy budynek oraz 

ograniczeniu dostępu do światła 

rozproszonego w bezpośrednim sąsiedztwie 

budynku. Przechodniom budynek przesłaniał 

niebo. Dyskusja dała impuls do powstania 

pierwszego nowojorskiego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

uchwalonego w 1916 r.158 Plan przewidywał, 

między innymi ograniczenie wysokości 

wznoszonych budynków, ale wprowadzał 

również regulacje powodujące zwężanie 

budynków ku górze, tak by minimalizować 

niekorzystne oddziaływanie budynków na 

dostęp światła rozproszonego na poziomie ulic 

oraz zabudowy sąsiedniej 159 . Uregulowano 

w ten sposób dostęp do światła 

rozproszonego, ale problem dostępu do 

światła słonecznego nie został uregulowany. 

Płaszczyzny docinające zabudowę 

powodowały w konsekwencji powstanie 

specyficznych brył możliwej zabudowy. W 1922 r. architekt Hugh Ferriss 160 

wykonał 4 rysunki zabudowy kwartałów Nowego Jorku pod rządami nowego 

prawa. Hugh Ferriss w charakterystycznym dla siebie mrocznym stylu 161 

przedstawił, konsekwencje zasad kształtowania zabudowy pod wpływem 

prostych reguł - ukośnych płaszczyzn wymuszających cofanie się zabudowy 

w zależności od wysokości. W 1929 r. Hugh Ferriss opublikował książkę „The 

 
157  https://en.wikipedia.org/wiki/Equitable_Building_(Manhattan) 
158  1916 Zoning Resolution – Pierwszy ogólnomiejski plan miejscowy w Stanach Zjednoczonych. Głównymi 

autorami byli George McAneny i Edward M. Bassett. Regulacja ta miała wielki wpływ na nowoczesne 

planowanie przestrzenne i stała się punktem wyjścia dla wielu późniejszych planów miejscowych. 
159 

https://www.salon.com/2014/04/20/welcome_to_the_permanent_dusk_sunlight_in_cities_is_an_end

angered_species/ 
160 Hugh Ferriss (12 lipca 1889 – 28 stycznia 1962) architekt i ilustrator. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Hugh_Ferriss) 
161  Plakatowy styl rysunków Hugh Ferrissa wywarł duży wpływ na współczesnych architektach. To jego 

rysunki stały się inspiracją dla powstania Gotham City z komiksów Batmana, czy później dla filmu 

„Kapitan Sky i świat jutra”. 

Zdj. nr 5 Equitable Building, źródło: 

https://www.skyscrapercenter.com/buil

ding/equitable-building/2993 
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Metropolis of Tomorrow” 162  (zawierającą również owe 4 rysunki wykonane 

w 1922 r.), w której zaprezentował zbliżoną do Le Corbusiera wizję miast 

przyszłości. 

 
Rysunek 15 Profil nowojorskiej ulicy w zależności od szerokości, wg prawa miejscowego z 1916 r. (opraco-

wanie: autora) 

Przepisy z 1916 r. w sprawie zagospodarowania przestrzennego, zostało 

zmodyfikowane i zastąpione przez Departament Planowania Miejskiego 

w grudniu 1961 r. Poza znaczącym zmniejszeniem dozwolonej intensywności 

zabudowy, wprowadzono dopuszczalny wskaźnik intensywności zabudowy 

(FAR) 163 . Nowe wytyczne wprowadzały szereg benefitów dla inwestorów.   

Wprowadzono na przykład zasadę, że w zamian za oddanie części działki na 

przestrzeń publiczną (plac lub park) można było zwiększyć dopuszczony 

planem wskaźnik intensywności zabudowy. Zapis ten miał na celu zarówno 

zwiększenie dostępnych przestrzeni publicznych jak i lepsze ich doświetlenie. 

Powstało dzięki temu szereg placów, jednak jak pokazały późniejsze analizy 

zarówno lokalizację ich powstania jak i nasłonecznienie były na tyle mało 

satysfakcjonujące, że miejsca te były zbyt rzadko odwiedzane przez 

nowojorczyków. 

Przepisy z 1961 roku również w niesatysfakcjonujący społecznie sposób 

chroniły istniejące przestrzenie publiczne przed zacienieniem. Dość znany jest 

protest zorganizowany w 1987 r. przez mieszkańców Nowego Jorku, w który 

bardzo aktywnie włączyła się Jacqueline Kennedy Onassis. Deweloper 

Mortimer B. Zuckerman planował budynek przy Columbus Circle zlokalizowany 

na południe od Central Parku. Budynek miał mieć dwie wieże wysokości 58 i 68 

 
162   https://en.wikipedia.org/wiki/The_Metropolis_of_Tomorrow 
163  Ang, Floor Area Ratio  
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kondygnacji i rzucałby pokaźny cień na południowe tereny Central Parku. 

Mieszkańcy zorganizowali nawet happening – 800 osób z parasolkami 

wyznaczyło zasięg cienia planowanego budynku na terenie parku. Pod 

naciskiem opinii publicznej inwestor zdecydował o zmniejszeniu budynku164. 

Mimo tak spektakularnego sukcesu proces zacieniania Central Parku trwa. 

Nowy Jork do dnia dzisiejszego nie posiada przepisów chroniących nie tylko 

dostęp do światła słonecznego dla mieszkań, ale także ochrony przestrzeni 

publicznych – ulic i parków. Przepisy chroniące parki przed zacienianiem ma 

np. San Francisco, które wprowadziło je w 1984 r. Tam również nie analizuje się 

dostępu do światła słonecznego dla mieszkań tylko dla placów publicznych 

i parków165. 

W USA za to bardzo bujnie rozwijają się przepisy odnoszące się do ochrony 

dostępu, dotyczące prawo do czerpania energii ze słońca. Niektóre 

z rozwiązań są podobne do stosowanych w innych krajach zasadach dostępu 

światła słonecznego dla mieszkań mają jednak inny cel. 

7.4 Australia 

Australia leży między 10°43'S a 43°38'S.  

 

 
Rysunek 16 Położenie Australii w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe 

wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Wydawać by się mogło, że Australia jako kraj położony blisko równika, nie 

powinna posiadać żadnych przepisów budowlanych chroniących dostęp do 

 
164  https://www.nytimes.com/2013/10/29/opinion/shadows-over-central-park.html 
165  San Francisco PLANNING CODE (Zasady planistyczne San Francisco) Sekcja 295 

http://library.amlegal.com/nxt/gateway.dll/California/planning/planningcode?f=templates$fn=default.

htm$3.0$vid=amlegal:sanfrancisco_ca$anc=JD_Planning 



Komparatystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw 
 

57 

światła słonecznego dla mieszkań. Słońca jest tu aż nadmiar, a kąt padania 

światła słonecznego, przez większą cześć roku, w ciągu dnia jest dużo bardziej 

pionowy niż w naszych szerokościach geograficznych, a zatem problem 

rzucania cienia na działki sąsiednie jest dużo mniejszy. Łatwiej jest więc 

zapewnić światło słoneczne projektując zabudowę mieszkaniową. Okazuje się 

jednak, że niektóre stany posiadają regulacje w tym zakresie. Posługują się nimi 

dwa najbardziej wysunięte na południe stany: Nowa Południowa Walia 

i Wiktoria, Tasmania oraz, co zaskakujące, Australia Zachodnia – stan, który 

sięga daleko na północ aż po zwrotnik Koziorożca, co powoduje, że zimą 

światło pada od południa. 

7.4.1 Stan Nowa Południowa Walia  

Stan Nowa Południowa Walia leży między 28°09’S a 37°30’S 

 

Rysunek 17 Położenie australijskiego stanu Nowa Południowa Walia w stosunku do szerokości geogra-

ficznej Polski - odwzorowanie walcowe wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Nowa Południowa Walia to najstarszy i najgęściej zaludniony stan Australii. 

Od czerwca 2015 roku projektowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

reguluje Apartment Design Guide 166 , który zawiera wprowadzone przepisy 

zapewniające odpowiednie nasłonecznienie mieszkań. 

Według Celu 4A-1 Apartment Design Guide (Przewodnik Projektowania 

Mieszkań) wymagane jest by przynajmniej 70% apartamentów posiadało 

nasłonecznienie wynoszące 2h w godzinach 9:00 – 15:00 na obszarach 

 
166  Apartment Design Guide (Przewodnik projektowania mieszkań) zastąpił od czerwca 2015 dokument: 

Residential Flat Design Code (Zasady projektowania mieszkań) z 2002 r. Załącznik nr 1.2, www. 

planning.nsw.gov.au 



Komparatystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw 
 

58 

Aglomeracji Sydney, Newcastle167, Wollongong168. Na pozostałych obszarach 

czas ten powinien wynosić 3h. Czas nasłonecznienia mierzy się 21 czerwca, 

czyli wtedy, kiedy Słońce jest w najniższym punkcie swej wędrówki po niebie. 

Jedynie 15% apartamentów może nie mieć żadnego dostępu do światła 

słonecznego. Ciekawym rozwiązaniem jest zapis mówiący, że mieszkania, które 

mają ograniczony dostęp do światła słonecznego powinny mieć zwiększony 

dostęp do światła rozproszonego i zastosowane inne rozwiązania projektowe 

rozjaśniające wnętrze (Cel 4A-2). Można w tym celu stosować doświetlające 

pasy okienne, odbicie światła od sąsiednich budynków czy nawet jasne kolory 

we wnętrzach. 

 Ciekawa jest również linijka słońca rekomendowana w załączniku nr 5 do 

Apartment Design Guide. Nie jest to linijka słońca oddająca prawdziwe 

pozycje Słońca na niebie, lecz uproszczona metoda określania jego pozycji. 

Np. na rzucie kolejne godziny oddalone są o kąt 15ª, a kąty nachylenia słońca 

w konkretnych godzinach podane są jako proporcja (2:1, 2,9:1…) oraz jako 

wynikająca z tej proporcji długość cienia rzucana przez wysokość 2,7m (5,4m, 

7,8m …). Taka konstrukcja przepisu umożliwia łatwe ręczne kreślenie przez 

architekta oraz prostą możliwość sprawdzania przez urzędników oraz strony 

postępowania administracyjnego bez konieczności używania 

oprogramowania komputerowego, czy przeprowadzania skomplikowanych 

geometrycznych analiz.   

 
Rysunek 18 „Linijka słońca” stanu Nowa Południowa Walia (opracowanie: Apartment Design Guide  str. 

177) 

 

 

 

 

 
167  Newcastle – miasto zlokalizowane 160 km na południe od Sydney, drugie pod względem wielkości 

miasto Nowej Południowej Walii liczące 322,278 mieszkańców (2016). 
168  Wollongong – miasto zlokalizowane 80 km na południe od Sydney, liczące 216,071 mieszkańców 

(2018). 
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7.4.2 Stan Wiktoria 

Stan Wiktoria leży między 33°58S a 39°08’S 

 
Rysunek 19 Położenie australijskiego stanu Wiktoria w stosunku do szerokości geograficznej Polski - od-

wzorowanie walcowe wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

W swoich najnowszych Building Regulations z 2018 169  (Regulacje 

budowlane 2018) stan Wiktoria zapewnia dostęp do światła rozproszonego 

poprzez wymóg zachowania odpowiedniej przestrzeni przed oknem (regulacja 

81) w zależności od funkcji pomieszczenia. Pomieszczenia mieszkalne170 muszą 

mieć zapewnioną większą przestrzeń na zewnątrz niż pomieszczenia 

niemieszkalne. Taka forma zapewnia dostęp do światła rozproszonego dla 

wszystkich pomieszczeń mieszkalnych. Dla okien skierowanych na północ 

dodatkowo jest rozbudowana o ochronę dostępu do światła słonecznego. Za 

okna skierowane na północ uważa się takie okna, których oś prostopadła do 

szyby zorientowana jest w granicach od 20ª na zachód do 30ª na wschód 

w stosunku do północy (rozdział 5 BR – definicje).  

By budynki wznoszone od północy nie zacieniały skierowanego na 

północ okna pokoju mieszkalnego, wprowadzono ograniczenia dotyczące 

kształtu bryły budynku zacieniającego na działce sąsiedniej. 

 
169  Regulacja budowlane 2018 (S.R. No. 38/2018), załącznik nr 1.1 
170  Zgodnie z Building Code of Australia (Przepisy budowlane Australii) art. 1.1.1.2 za pokój mieszkalny 

uważa się: sypialnie, pokoje dzienne, pokój muzyczny, pokój telewizyjny, kuchnię, jadalnię, gabinet, 

pokój zabaw, pokój rodzinny. 
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Rysunek 20 Zależność pomiędzy kształtem bryły budynku, a oknami. (opracowanie: autora) 

Regulacja 95 BR mówi nawet o przeszkodzie w dostępie do światła jaką 

jest ogrodzenie. Zapis reguluje wysokość muru czy też żywopłotu oraz odległość 

pomiędzy budynkiem a granicą działki. 

7.4.3 Stan Australia Zachodnia 

Stan Australia Zachodnia leży między 13°44’S a 35°44’S 

 
Rysunek 21 Położenie australijskiego stanu Australia Zachodnia w stosunku do szerokości geograficznej 

Polski - odwzorowanie walcowe wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Zajmujący zachodnią część kontynentu australijskiego stan Australia 

Zachodnia 171  posiada dwa mechanizmy regulujące minimalny dostęp do 

 
171 Stan Australia Zachodnia liczy zaledwie 2,58 mln mieszkańców, z czego sama stolica stanu Perth liczy 

2,04 mln. Gęstość zaludnienia stanu to 0,98 os/km2  
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światła słonecznego. 

Zachodnioaustralijski system planowania przestrzennego operuje 

sparametryzowanymi typami zabudowy mieszkaniowej (R2, R2.5, R5, R10, R15, 

R17.5, R20, R25, R30, R35, R40, R50, R60, R80, R100, R160) (R od Residential). 

Liczba stojąca przy literze R bierze się z liczy domów/mieszkań na hektar, ale 

oczywiście stoją za nią też inne parametry m.in.: minimalna szerokość frontu 

działki, minimalna powierzchnia zabudowy, minimalna odległość linii 

zabudowy od drogi, wysokość budynku, itp. Typy zabudowy R oznaczają więc 

zakładaną w planie intensywność zabudowy oraz wynikające z tego założenia, 

parametry zabudowy. 

Zachodnioaustralijskie przepisy regulujące zasady projektowania 

zabudowy mieszkaniowej zawarte są w dwóch dokumentach:  

 Domy 

wolnostojące 

Zabudowa 

grupowa 

Zabudowa 

wielorodzinna 

R-Code, Residential Design Code, 

Volume 1172  

(R-Zasady, Zasady projektowania 

zabudowy mieszkaniowej, część 1), 

Wszystkie domy 

wolnostojące 

Wszystkie 

zgrupowania 

zabudowy 

mieszkaniowej 

R35 i mniej 

R-Code, Residential Design Code, 

Volume 2 – Apartments173  

(R-Zasady, Zasady projektowania 

zabudowy mieszkaniowej, część 2 – 

mieszkania). 

- - R40 i więcej, 

mieszkania jako 

komponent 

zabudowy 

wielofunkcyjnej 

Tabela 5 (opracowanie autora na podstawie tabeli ze strony https://www.dplh.wa.gov.au/rcodes) 

W dziale 3.2 Orientation (Orientacja) zawarto wytyczne, jakimi ma się 

kierować projektant przy lokalizacji zabudowy. Jednym z celów jaki powinien 

on osiągnąć jest zapewnienie właściwego dostępu do światła słonecznego 

projektowanej zabudowy, ale również należy wziąć pod uwagę cień, jaki rzuca 

zabudowa na działki sąsiednie. Przepis (A 3.2.3) operuje dwoma pojęciami: 

strefa klimatyczna i typ zabudowy. 

Cała Australia podzielona jest na 8 stref klimatycznych, w stanie Australia 

Zachodnia występuje 5 z nich (1, 3, 4, 5, 6). Regulacje dotyczące 

nasłonecznienia dotyczą stref 4, 5 i 6, które zajmują ok 60% południowej 

powierzchni stanu.  

 

 
172  Załącznik nr 1.3 
173  Załącznik nr 1.3 
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Rysunek 22 strefy klimatyczne 4, 5 i 6 stanu Australia Zachodnia (opracowanie: autora na podstawie 

mapy umieszczonej na stronie 137 STATE PLANNING POLICY 7.3 RESIDENTAL DESIGN CODES VOLUME 2 - 

APARTMENTS) 

Sam zapis artykułu A 3.2.3 wiążąc strefę klimatyczną z typem zabudowy 

R określa dopuszczalny procent działki sąsiedniej jaki może być zacieniony 

przez projektowaną zabudowę w dniu 21 czerwca (najkrótszy dzień w roku na 

półkuli południowej) o godzinie 12:00. 
typ zabudowy Strefa klimatyczna 1 i 3 

Dopuszczalny poziom zacienienia 

działki 

Strefa klimatyczna 4, 5 i 6 

Dopuszczalny poziom zacienienia 

działki 

R2, R2.5, R5, R10, R15, 

R17.5, R20, R25, 

brak ograniczeń 

do 25% powierzchni działki 

R30, R35, R40 do 35% powierzchni działki 

R50, R60 do 50% powierzchni działki 

R80, R100, R160 brak ograniczeń 

Tabela 6 Zestawienie regulacji paragrafu A 3.2.3 (opracowanie: autora) 

By uniknąć działania zasady „kto pierwszy, ten lepszy” (która jest możliwa 

w przypadku, gdy zabudowa powstaje w dowolnej kolejności), wprowadzono 

mechanizm zabezpieczający przed tym zjawiskiem. Pierwszy powstający 

budynek, na podstawie przepisu A 3.2.3, nie może wykorzystać całego 

dopuszczalnego procentu zacienienia działki położonej na południe. 

Właściciel nieruchomości ma prawo zacienić sąsiednią działkę taką częścią 

cienia, jaka wynika z procentowego udziału długości jego granicy z działką 

sąsiednią w stosunku do całej granicy jaką posiada działka sąsiednia od strony 

północnej. Jeśli przykładowo działka inwestora ma z działką, na którą rzuca 

cień granicę długości 50 m, ale cała północna granica działki sąsiedniej ma 

długość 100 m, stykając się z innymi działkami, których budynki już rzucają, lub 

mogą rzucać cień na tą działkę, wtedy inwestor może wykorzystać tylko 1/2 

dopuszczalnego zapisami wartości procentowej cienia. Mechanizm ten jest 

prosty i sprawiedliwy, gwarantuje bowiem, że każdy ma prawo wykorzystać 

taką część dopuszczalnego cienia jaką długą ma granicę z zacienianą działką. 

 
Rysunek 23 Zależność pomiędzy długością granicy działek a ilością rzucanego cienia na działkę poło-

żoną na południe od projektowanego budynku w dniu 22 czerwca (opracowanie: R-Code, Residential 

Design Code, Volume 1, str. 66) 
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Drugim mechanizmem nakazującym projektantom analizowanie 

doświetlenia światłem słonecznym mieszkań w zachodnioaustralijskich 

przepisach budowlanych są zapisy działu 4.1 Solar and daylight acces (4.1 

Dostęp do światła słonecznego i dziennego). Znów regulacji podlegają tylko 

budynki znajdujące się w strefach klimatycznych 4, 5 i 6 (O 4.1.1). 

 W tych strefach pokoje mieszkalne i otwarte przestrzenie prywatne 70% 

mieszkań powinny posiadać doświetlenie światłem słonecznym w czasie co 

najmniej 2 godziny, między godzinami 9:00 a 15:00 w dniu 21 czerwca (punkt 

A 4.1.1 (a)). Tylko 15% z ogólnej liczby mieszkań może w ogóle nie otrzymywać 

światła w tym czasie (punkt A 4.1.1 (b)). 

Ze względu na duże usłonecznienie stanu Zachodnia Australia ta część 

przepisów często łączy się z ochroną dostępu do światła słonecznego dla 

przestrzeni otwartych czy istniejących kolektorów słonecznych. 

7.4.4 Stan Tasmania 

Tasmania leży między 39°34’S a 43°38’S. 

 
Rysunek 24 Położenie stanu Tasmania w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie 

walcowe wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Wyspa Tasmania to najbardziej wysunięty na południe stan Australii, 

szerokością odpowiadający południowej Francji, czy północnym Włochom. 

Również w tym stanie występują przepisy chroniące dostęp światła 

słonecznego do zabudowy mieszkaniowej. 

Tasmański system planowania przestrzennego: Tasmanian Planning 

Scheme, State Planning Provisions 174  (Tasmański Schemat Planowania 

Przestrzennego, Stanowe Przepisy Dotyczące Planowania) predefiniuje 23 

strefy funkcjonalne. W 17 z nich dopuszczono możliwość zabudowy 

mieszkaniowej. Według obowiązujących przepisów wymagane jest by co 

najmniej jeden pokój mieszkalny (inny niż sypialnia), miał zapewniony dostęp 

do światła przez 3 godziny dziennie między godziną 9:00 a 15:00 w dniu 21 

czerwca.   

 
174 Załącznik 1.4 
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8 Kraje Europy kontynentalnej  

8.1 Austria 

Austria leży między 46°90'N a 49°1'N. 

 
Rysunek 25 Położenie Austrii w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe 

wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Austria podzielona jest administracyjnie na dziewięć krajów związkowych 

(Eisenstadt, Karyntia, Dolna Austria, Górna Austria, Salzburg, Styria, Tyrol, 

Vorarlberg, Wiedeń). 

 W pięciu z nich obowiązują przepisy wykonawcze stworzone przez 

Austriacki Instytut Techniki Budowlanej: Richtlinien Des Österreichischen Instituts 

Für Bautechnik, Hygiene, Gesund-heit und Umwelt-schutz OIB-330.3-007/19 

(Wytyczne Austriackiego Instytutu Techniki Budowlanej, Higiena, zdrowie 

i ochrona środowiska OIB-330.3-007/19) regulują jedynie dostęp do światła 

rozproszonego. W rozdziale 9 Belichtung und Beleuchtung (Ekspozycja 

i oświetlenie) w punkcie 9.1.1 uregulowano wymagania co do wielkości okna 

wskazując, że muszą one mieć powierzchnię minimum 12% powierzchni 

pomieszczenia, czyli do wielkości zbliżonej do polskiego przepisu mówiącego 

o 1/8 powierzchni podłogi (12,5%). Okna stanowiące 12% powierzchni podłogi 

muszą mieć zapewniony swobodny dostęp do światła rozproszonego, jeśli 

światło może wpadać pod kątem 45 stopni (w przekroju). Pasem tym można 

kręcić w zakresie 30 stopni w stosunku do osi okna. Jeśli nad oknem jest balkon, 

gzyms lub inna przeszkoda, otwór musi być powiększony o 15%. 

Pozostałe kraje związkowe stosują lekko zmodyfikowane przepisy, ale 

w żadnym z nich nie ma regulacji, które dotyczyłyby prawa do światła 

słonecznego w zabudowie mieszkaniowej. W Austrii brak więc przepisów 

chroniących dostęp do światła słonecznego do mieszkań. 
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8.2 Belgia 

Belgia leży między 49°59'N a 50°51'N. 

 
Rysunek 26 Położenie Belgii w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe 

wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

W Belgii każdy z trzech regionów - Flandria, Walonia i Bruksela - ma własny 

parlament, w związku z czym w każdym z nich obowiązują odrębne przepisy 

regulujące sprawy architektury. 

Zarówno Flandria jak i Walonia nie posiadają przepisów regulujących 

kwestię dostępu do światła słonecznego. Za ostateczne i najważniejsze zdanie 

uważa się decyzję podejmowaną przez urząd. Dodatkowy głos w sprawie 

lokalizacji budynków posiadają sąsiedzi, którzy mogą zakwestionować 

parametry danej inwestycji.  

Region Bruksela również nie dysponuje szczegółowymi przepisami, które 

omawiałyby kwestię nasłonecznienia. Głos decydujący w sprawie 

usytuowania budynku mają władze lokalne, które wydają pozwolenie na 

budowę. Oceny tej dokonuje się na podstawie kryteriów związanych 

z prawidłowym układem miejsc.  
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8.3 Finlandia 

Finlandia leży między 60°53'N a 70°06'N. 

 
Rysunek 27 Położenie Finlandii w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe 

wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

W Finlandii także nie istnieją przepisy dotyczące ochrony dostępu do 

światła słonecznego. Być może ma to związek z dość gwałtownymi zmianami 

jakie mogą zachodzić w godzinach dziennych oraz z długością dnia.  

8.4 Dania 

Dania leży między 54°96'N a 57°74'N. 

 
Rysunek nr 28. Rysunek 28 Położenie Danii w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie 

walcowe wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Dania w krajowych przepisach budowlanych BR18 175  posiada jedynie 

 
175   Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 z dnia 13.01.2018 (Rozporządzenie wykonawcze 

w sprawie przepisów budowlanych 2018). 
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zapisy, zawierające wytyczne dot. światła dziennego (daylight). W roku 2018 

zaimplementowała europejską normę DS/EN 17037:2018 

8.5 Francja  

Francja leży między 43°15'N a 48°51'N. 

 
Rysunek 29 Położenie Francji w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe 

wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Francuski proces inwestycyjny jest regulowany przez przepisy 

urbanistyczne „Code de l’urbanisme” oraz przez mieszkaniowe przepisy 

budowlane „Code de la construction et de l'habitation”. Te ostatnie są 

uzupełniane przez dekrety. Zasadniczo prawo, zarówno budowlane jak 

i urbanistyczne składa się z trzech części: legislacyjnej, regulującej oraz 

wykonawczej. 

We Francji nie funkcjonują uwarunkowania techniczne, w polskim 

rozumieniu tego dokumentu, ale Lokalne Plany Urbanistyczne – PLU (Plan Local 

d’Urbanisme), które szczegółowo odnoszą się do wszystkich zagadnień 

związanych z przesłanianiem, doświetlaniem i odległościami między 

budynkami. Nie istnieją także warunki zabudowy. Nie liczy się również czasu 

nasłonecznienia jakichkolwiek pomieszczeń. W Paryżu funkcjonują inne zasady 

budowania na działce przy sąsiedzie niż w Marsylii. Odległości budynku od 

granicy z działką sąsiada zależą od pasa drogowego i dopuszczalnych 

wysokości budynków w danym obszarze. We Francji brak jest zapisów, co do 

insolacji pomieszczeń mieszkalnych. Ochronie podlega jedynie okno główne, 

które ma mieć określoną wielkość (powierzchnia okien musi wynosić minimum 

1/6 powierzchni budynku) i zapewnioną wolną przestrzeń. Są to przepisy, które 

odpowiadają polskim normom o przesłanianiu. Francuskie przepisy kładą 

większy nacisk niż na sprawy związane ze światłem słonecznym. System 

planowania przestrzennego daje lepsze możliwości kształtowania zasad 

gospodarki przestrzenią niż polski system. Pozwala to na kształtowanie 

różnorakich form ochrony dostępu do światła dziennego w obrębie jednego 

planu zagospodarowania miejscowego.  
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Rysunek 30 Paryskie przepisy nakazujące zapewnianie przed oknem głównym pomieszczenia głównego 

przestrzeni o minimalnych wymiarach 4m na 6m. (opracowanie: PARIS LAND USE PLAN, REGULATIONS 

General urban zone, rysunek nr 4, str. 85) 

8.6 Holandia 

Holandia leży między 50°79'N a 53°39'N.  

 
Rysunek 31 Położenie Holandii w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe 

wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

W Holandii nie ma przepisów budowlanych regulujących nasłonecznienie 

na poziomie krajowym, zgodnie z treścią obowiązujących przepisów zawartych 

w Bouwbesluit 176 regulowany jest jedynie dostęp do światła rozproszonego (art. 

3.11).  

Gminy mogą jednak w sposób swobodny interpretować wymagania 

dotyczące nasłonecznienia i stosują analizy nasłonecznienia projektowanych 

budynków w procesie inwestycyjnym według standardów TNO (Nederlandse 

Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) 177  -

 
176  Bouwbesluit 2012 Stb 2011, 416 z dnia 29.08. 2011 r. (Kodeks budowlany) 
177  W Holandii funkcjonuje organizacja normalizacyjna NEN Nederlandse Norm (www.nen.nl) jednak nie 

http://www.nen.nl/
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Holenderska Organizacja Zastosowań Nauki. 

W 1962 roku TNO wydało „Woonwaarderingsstelsel” 178 . Publikacja 

operując prosta metodologią badania czasu nasłonecznienia mieszkań 

podaje dwie wartości graniczne: 

• 'lichte' TNO-norm („łagodna” norma TNO), czas nasłonecznienia 

wynosi minimum 2 godziny dziennie w okresie od 19 lutego do 21 

października, 

• 'strenge' TNO-norm („ostra” norma TNO), czas nasłonecznienia wynosi 

minimum 3 godziny dziennie w okresie od 21 lutego do 21 listopada. 

Nasłonecznienie należy badać pośrodku okna, po wewnętrznej stronie 

ściany, na poziomie parapetu. Ponieważ obie wartości nasłonecznienia 

(„łagodna” i „ostra”) są wyznaczane w taki sam sposób różniąc się 

parametrami, dlatego też mieszkania spełniające „ostrą” normę, spełniają 

również „łagodną”. 

Publikacja TNO miała służyć wycenie mieszkań, a nasłonecznienie było 

jednym ze składników oceny, jednak stała się wytyczną dla projektantów 

i urzędów do oceny prawidłowości sporządzenia projektu pod tym względem 

179. Mimo, że publikacja nie stanowiła formalnie podstawy prawnej i nie była 

nawet regulacją budowlaną, czy normą. Dość powszechnie przyjęto do 

stosowania normę 'lichte' TNO-norm („łagodną” norma TNO) przy planowaniu 

przestrzennym i ocenie projektów złożonych do pozwolenia na budowę. 

W roku 1996 władze Hagi uszczegółowiły i zmodyfikowały 'lichte' TNO-

norm tworząc w ten sposób własne wytyczne tzw. „normę haską”180 . Standard 

ten został zaktualizowany decyzją Komisji Rozwoju Miasta w dniu 9 lutego 2010 

r. i jest aktem obowiązującym obecnie181. W przeciwieństwie do standardu TNO, 

standard haski uznaje, że decydujące znaczenie ma nasłonecznienie elewacji 

(można zsumować czas nasłonecznienia przedniej i tylnej elewacji), niezależnie 

od położenia okien co pozwala na analizowanie samych brył zabudowy, nie 

zaś tylko jednego pokoju. Zgodnie z ww. normą należy zapewnić 

nasłonecznienie przez co najmniej 2 h, w okresie od 19 lutego do 21 

października, przy czym minimalna wysokość słońca musi wynosić 10° ponad 

horyzontem.  

Regulacje zawarte w normie haskiej, stanowią także, że: 

• nie wolno pogarszać czasu nasłonecznienia, jeśli w stanie istniejącym 

jest krótszy niż 2h, co więcej nie bada się projektowanego budynku, 

a  sprawdza się tylko oddziaływanie na sąsiadów,  

• właściwe nasłonecznienie projektowanego budynku jest wyłączną 

kompetencją i zadaniem projektanta, 

• Wymagania, które są zawarte w standardzie dotyczą również 

publicznych i półpublicznych terenów rekreacyjnych oraz terenów 

 
ma żadnej normy mówiącej o nasłonecznieniu).  

178  Woonwaarderingsstelsel. TNO (1962), (Zasady wyceny mieszkań) M.J. Leupen   
179 Niestety nie udało się odnaleźć publikacji TNO. Nawet w niektórych holenderskich opracowaniach 

dotyczących nasłonecznienie widnieje informacja, że publikacja jest nieosiągalna. [173] 
180  Windhinder en bezonning rond niewodu 

      Uciążliwość wiatru i światło słoneczne wokół nowych budynków, załącznik nr 7.1 
181  Actualisering van de normen ten aanzien van bezonning en windhinder (Aktualizacja standardów 

dotyczących nasłonecznienia I uciążliwości wiatrów) 
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zewnętrznych w pobliżu szkół i ośrodków dla dzieci. Przy obliczaniu 

czasu trwania nasłonecznienia, należy je zapewnić dla więcej niż 50% 

powierzchni, Wprowadzane ograniczenie nasłoneczniania nie może 

być większe niż 50% obecnego stanu posiadania, 

• Normę stosuje się dla budynków wyższych niż 25 metrów lub jeśli nowy 

budynek jest co najmniej 1,5 razy wyższy od średniej wysokości 

zabudowy otaczającej, 

• Analizy wykonuje się na etapie planowania przestrzennego, gdzie 

analizuje się wpływ założonych gabarytów budynków. Na podstawie 

takiej analizy podejmuje się decyzję co do zapisów planu. Niemniej 

jednak na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę również takie 

analizy są wykonywane.  

Wyniki analizy jednak nie są obligatoryjne dla administracji. Jest to 

materiał pomocniczy, tzn. władze mają prawo uznać, że inne wartości projektu 

są nadrzędne.  

Reasumując na terenie Holandii istnieją trzy różne standardy dotyczące 

badania nasłonecznienia: standardy TNO oraz norma haska. 

 

Norma Analizowany okres Godziny analizy Wymagany 

czas 

nasłonecznienia 

Miejsce pomiaru 

'lichte' TNO-

norm 

(„łagodna” 

norma TNO) 

1962 r. 

od 19 lutego do 21 

października  

(8 miesięcy) 

Brak ograniczeń 

(cały dzień) 

min. 2 godziny 

na dobę 

Okno - środek 

parapetu po 

wewnętrznej stronie 

ściany. 

'strenge' 

TNO-norm 

(„ostra” 

norma TNO) 

1962 r. 

Od 21 stycznia do 

22 listopada 

(10 miesięcy) 

Brak ograniczeń 

(cały dzień) 

min. 3 godziny 

na dobę 

Okno - środek 

parapetu po 

wewnętrznej stronie 

ściany 

Norma haska  

1996 r. 

19 lutego i 21 

października 

(8 miesięcy) 

Słońce musi być 

na wysokości 

10° ponad 

horyzontem 

min. 2 godziny Fasada - 75 cm nad 

podłogą najniżej 

analizowanej 

kondygnacji, 

pośrodku fasady 

Tabela 7 Zestawienie porównawcze standardów obowiązujących na terenie Holandii. 
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8.7 Islandia 

Islandia leży między 63°24'N a 66°33'N. 

 
Rysunek 32 Położenie Islandii w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe 

wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Islandia jest słabo zaludnionym182, niewielkim państwem położonym na 

wyspie, wysuniętym mocno na północ. Ze względu na niewielką gęstość 

zaludnienia i charakter tradycyjnej zabudowy na Islandii nie wprowadzono 

przepisów, które regulowałyby wymagania dotyczące insolacji mieszkań. 

8.8 Norwegia 

Norwegia leży między 58°12'N a 70°88'N. 

 

 
182  Islandia liczy 360.390 mieszkańców co przy powierzchni 103.125 km2 daje średnią zaludnienia raptem 

3,2 osoby/km2  
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Rysunek 33 Położenie Norwegii w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe 

wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Mimo, że Norwegia jest jednym z najbardziej wysuniętych na północ 

krajów, dotykających koła podbiegunowego, nie posiada w swoim systemie 

prawnym ochrony dostępu światła słonecznego do budynków i mieszkań183. 

Norweskie przepisy budowlane TEK17 przewidują konieczność zapewnienia 

dostępu do światła słonecznego dla wspólnych terenów zewnętrznych. W § 8-

10 przewidziano nakaz zachowania 5 godzin światła słonecznego w dniach 

równonocy dla wspólnych placów przy budynkach. Norwegowie na 

podstawie swoich badań doszli do wniosku, że zapewnienie słońca 

w miejscach spotkań mieszkańców jest ważniejsze niż zapewnienie światła 

słonecznego w mieszkaniach184.  

Jednak zgodnie z zapowiadanymi zmianami te zapisy mają zostać 

zlikwidowane 1 lipca 2021 r.185. Po tym terminie w Norwegii będzie możliwe 

projektowanie bez uwzględnienia zapewnienia nasłonecznienia dla mieszkań. 

8.9 Szwecja 

Szwecja leży między 55º20’N a 69º04’N. 

 
Rysunek 34 Położenie Szwecji w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe 

wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Pierwsze regulacje dotyczące dostępu do światła słonecznego pojawiły 

się w Szwecji w latach 30-tych XX wieku186. W Szwecji przepisy budowlane 

zebrane są w Boverkets byggregler 187 (BBR). Rozdział 6 tego dokumentu, 

zatytułowany „6 Hygien, hälsa och miljö” (Higiena, zdrowie i środowisko), 

 
183  Christoffersen J., Darula S., Malikova M., Sunlight and insolation of building interiors, Słowacja 2015 
184  Lene Schmidt og Anne-Karine Halvorsen Thorén ”Bebyggelsestyper og bokvalitet i by – En studie av 

storgårdskvartalet”, NIBR 2001:9 
185 https://bullby.net/gi-meg-solen/ 
186  Solklart str 21 
187  Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd) BFS 2011:6, BR 18 

      Przepisy budowlane Krajowej Rady ds. Mieszkalnictwa Budownictwa i Planowania (przepisy i ogólne 

wytyczne). Szwedzka Krajowa Rada Mieszkalnictwa, Budownictwa i Planowania. Rada jest 

centralnym organem rządowym działająca w ramach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Innowacji. 

Siedziba tej agendy rządowej jest Karlskrone. www.boverket.se 
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reguluje między innymi zasady dostępu do światła słonecznego 

i rozproszonego. Co ciekawe, szwedzkie przepisy BBR jako bodaj jedyne, 

definiują trzy rodzaje oświetlenia naturalnego pomieszczeń i regulują dostęp 

do światła naturalnego odbitego. 

Sam dostęp do światła słonecznego „solljus” reguluje punkt 6:323 BBR, 

który stwierdza, że w mieszkaniu każdy pokój lub wydzielona część 

pomieszczenia, w której ludzie przebywają dłużej niż tymczasowo, mają mieć 

dostęp do bezpośredniego światła słonecznego. Jednak mieszkania 

studenckie o powierzchni nie większej niż 35 metrów kwadratowych nie muszą 

mieć dostępu do bezpośredniego światła słonecznego.  

Drugie zdanie mówiące o wyłączeniu z konieczności zapewnienia 

dostępu do światła zostało dodane w poprawce BFS 2014:3 – BBR 21 z dnia 17 

czerwca 2014 r., zaś zmiany weszły w życie 1 lipca 2014 r.188   

Kolejna poprawka z 14 czerwca 2016 r. zawierała w punkcie 6:33 

dodatkową informację dotyczącą pomieszczeń, w których ludzie przebywają 

dłużej niż czasowo. Okna powinny być zlokalizowane w taki sposób, by 

umożliwić śledzenie zmian dnia i pór roku. 

Analizując aktualne przepisy należy również sięgnąć do poprzednio 

obowiązujących zasad, które to zmieniały się na przestrzeni lat. 1 stycznia 1982 r. 

wprowadzono Zbiór Konstytucyjny Państwowej Agencji Planowania, w skrócie 

SBN 80189, gdzie w sekcji 71:12 regulowano ogólnikowo kwestię nasłonecznienia, 

stwierdzając tylko, że mieszkania powinny, jeśli jest to możliwe, być 

zorientowane na słoneczną pogodę i być osiągalne przez bezpośrednie 

działanie promieni słonecznych w wymaganym zakresie. W bardziej 

szczegółowym zakresie regulowano wymagania dotyczące zewnętrznego 

wejścia i placu zabaw (SBN 80, sekcja 81:52). 

Zgodnie z przepisami budowlanymi szwedzkiej agencji mieszkaniowej 

wprowadzonymi 25 października 1988 r., BFS 1988: 18, sekcja 2, mieszkanie 

powinny mieć dostęp do bezpośredniego światła słonecznego, a mieszkania 

składające się z kuchni i dwóch pokoi, lub więcej, musiały mieć okna 

skierowane w co najmniej dwóch kierunkach. 

  

 
188  BFS 2016:6 - BBR 23, Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och 

allmänna råd 

      BFS 2016:6 – BBR 23, Regulamin Krajowej Rady Mieszkalnictwa, Budownictwa i Planowania w sprawie 

zmian w przepisach budowlanych Krajowej Rady Mieszkalnictwa, Budownictwa i Planowania (2011: 

6) - przepisy i porady ogólne. 
189  Svensk bygg norm, SBN 1980 (Szwedzka Norma Budowlana) 
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8.10 Niemcy 

Niemcy leżą między 47º51’N a 54º77’N. 

 
Rysunek 35 Położenie Niemiec w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe 

wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Niemcy jako kraj federalny posiadają odmienne rozwiązania legislacyjne 

(Prawo budowlane) na poziomie każdego landu - Landesbauordnungen190. 

Generalną zasadą jest jednak brak jakichkolwiek przepisów zapewniających 

nasłonecznienie na poziomie realizacji inwestycji. Ochrona w dostępie do 

światła, realizowana jest na poziomie planowania przestrzennego. Znacznie 

większy stopień szczegółowości planowania – plany zabudowy pozwala na 

analizę nasłonecznienia na etapie tworzenia planu. Planiści mając do 

dyspozycji gabaryty budynków są już w stanie dokonać przeglądu miejsc 

o mniejszym lub większym nasłonecznieniu. Manipulując gabarytami i funkcją 

przygotowują szczegółowe zapisy planu, które powodują, że dysponując 

ograniczoną i sprawdzoną bryłą, architekci nie muszą „martwić” się badaniem 

nasłonecznienia. W zapisach federalnego prawa budowlanego znaleźć 

możemy jedynie zapis, który nakazuje zapewnić w pomieszczeniach 

mieszkalnych minimalną powierzchnię okien tj. 1/8 powierzchni podłogi. 

Mimo braku oficjalnych przepisów w Niemczech dotyczących 

nasłonecznienia od 1935 roku funkcjonuje norma DIN 5034. Dziś norma składa 

się z 6 części. Zgodnie z obecnie obowiązującą normą DIN 5034-1:2019-12 dla 

pomieszczeń pokoju dziennego oraz szpitalnego należy zapewnić 

nasłonecznienie minimum 1 godziny dnia 17 stycznia i minimum 4 godziny w dni 

równonocy. Jak punkt badawczy przyjęto środek okna.  

Niemcy przyjęły do swojego systemu norm, europejską normę EN 17037, 

jako DIN EN 17037:2019-03. Jednak nie unieważniono zestawu normy DIN 5034, 

podjęto wysyłek dostosowania ich do zgodności z normą DIN EN 17037:2019-

03. 

  

 
190  Państwowe przepisy budowlane 
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8.11 Szwajcaria 

Szwajcaria leży między 45°50′N, a 47°61′N.  

 
Rysunek 36 Położenie Szwajcarii w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe 

wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Konfederacja Szwajcarska jest państwem federacyjnym składającym się 

z 26 kantonów191, o bardzo szerokiej autonomii. Każdy kanton dzieli się na gminy. 

Niektóre kantony 192  posiadają jeszcze pośredni szczebel administracyjny 193 , 

mający różne nazwy: Bezirke, Verwaltungskreise, Verwaltungsregionen, 

Amteien, Regionen, Einheitsgemeinde czy Kreise 194 . Szwajcaria posiada 

przepisy o planowaniu przestrzennym oraz przepisy budowlane na poziomie 

federalnym jak i kantonowym. Osobne przepisy mają również okręgi (regiony, 

powiaty) i gminy. Okręgowe i gminne plany miejscowe są połączeniem 

planów miejscowych z prawem budowlanym i przepisami technicznymi, 

jednak odznaczają się dużą dozą autonomii w kształtowaniu parametrów 

zabudowy.  

Regulacje na poziomie krajowym dotyczące planowania przestrzennego 

- zarówno Raumplanungsgesetz (RPG) 700195, jak i Raumplanungsverordnung 

(RPV) 700.1196  nie zawierają żadnych wskazówek co do rozwiązania kwestii 

nasłonecznienia budynków, pozostawiając tym samym pełną swobodę 

kantonom w ich uregulowaniach. Różne kantony stosują odmienne podejście 

do problematyki nasłonecznienia, tworząc mozaikę przepisów, mimo że stosują 

rozwiązania o podobnej konstrukcji różnie je jednak parametryzując. 

Spotykamy zasadniczo trzy modele sposobów ochrony dostępu światła 

 
191  Szwajcaria liczy 8,5 mln obywateli, Najmniejszy kanton Appenzell Innerrhoden liczy 16.214 obywateli 

(stan na 31 grudnia 2018 - https://www.ai.ch/land-und-leute/innerrhoden-in-zahlen#bevoelkerung). 

Dziewięć kantonów liczy poniżej 100.000 mieszkańców. Największy kanton Zurych liczy 1,45 mln 

mieszkańców. Faktyczną stolicą Szwajcarii jest Berno liczące 131 tys.) 
192  Zurych, Bern, Schwyz, Freiburg, Solothu, Basel-Landschaft, Graubunden, Aargau, Tessin, Waadt, Wallis, 

Jura. 
193  Odpowiednik polskich powiatów. 
194  https://de.wikipedia.org/wiki/Bezirk_(Schweiz)#Kanton_Zürich 
195  Bundesgesetz über die Raumplanung, (Federalna ustawa o planowaniu przestrzennym (ustawa 

o planowaniu przestrzennym, RPG 700) 22.06.1979 r. 
196  Raumplanungsverordnung, Rozporządzenie o planowaniu przestrzennym (RPV 700.1) 

https://www.ai.ch/land-und-leute/innerrhoden-in-zahlen#bevoelkerung
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słonecznego, a wiele kantonów, okręgów i gmin stosuje jeden, dwa lub trzy, 

o różnych parametrach. 

8.11.1 Orientacja mieszkań 

Najprostszym sposobem ochrony dostępu do światła słonecznego 

spotykanym w przepisach szwajcarskich jest wymuszanie takiej orientacji okien, 

aby miały choć potencjalną możliwość, by do pomieszczeń mieszkalnych 

wpadało światło słoneczne197.  

Kanton Zurych w PBG 700.1198 w § 301 ust. 1199 zakazuje orientacji okien 

mieszkań z kilkoma sypialniami tylko na jedną stronę - północno/wschodnią lub 

północno/zachodnią.  

Podobne zapisy znajdują się w regulacjach kantonu Berno. W BauV BSG 

721.1 200  w § 64 ust. 2 201  przewidziano, obowiązujący na obszarze całego 

kantonu, zakaz orientacji głównego pomieszczenia dziennego na północ. 

Również kanton Lucerna w PBG Nr 735202 w § 152 ust. 1 zakazuje lokowania 

takich mieszkań. 

Gdy brak jest podobnych regulacji na poziomie kantonu, gminy same 

mogą i wprowadzają w swoich przepisach budowlanych odpowiednie zapisy. 

Np. kanton Argowia przewidział na poziomie ustawodawstwa kantonowego, 

w Baugesetz, BauG 713.100203 w § 52 pkt. 2204 dość ogólnikowe stwierdzenie, że 

wszystkie budynki muszą w szczególności posiadać odpowiednią ekspozycje 

na światło słoneczne nie podając i nie precyzując szczegółowych wymagań. 

Konkretniejsze zapisy są więc wprowadzane na poziomie regulacji gminnych. 

Na przykład w gminie Gontenschwil 205  w BNO der GEMEINDE 

GONTENSCHWIL 206  w § 5.3.1 ust 1 207  zakazano projektowania mieszkań 

zorientowanych wyłącznie na północ. Podobne zapisy, o różnym brzmieniu 

posiadają inne gminy kantonu Argowia. Przykładowo: 

Gmina kantonu 

Argowia 

Nazwa aktu prawnego Nr artykułu 

Murgenthal BAU- UND NUTZUNGSORDNUNG (BNO) 

przepisy budowlane i użytkowania (BNO) 

art. 42 

Birrwil BAU- UND NUTZUNGSORDNUNG 

przepisy budowlane i użytkowania 

art. 38 

Teufenthal BAU- UND NUTZUNGSORDNUNG 

przepisy budowlane i użytkowania 

art. 32 

Brittnau BAU- UND NUTZUNGSORDNUNG 

przepisy budowlane i użytkowania 

§ 41 

Vordemwald BAU- UND NUTZUNGSORDNUNG (BNO) 

przepisy budowlane i użytkowania (BNO) 

§ 34 

Leimbach BAU- UND NUTZUNGSORDNUNG (BNO) § 34 

 
197 Goretzki P., Ableitung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn und Arbeitsverhältnisse aus 

den Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung nach BauNVO. 
198 Planungs- und Baugesetz 700.1, (Planowanie i prawo budowlane 700.1) 
199 Załącznik nr 20.1. 
200 Bauverordnung BSG 721.1, (Kodeks budowlany BSG 721.1) 
201 Załącznik nr 20.3 
202 Planungs und Baugesetz Nr. 735, (Planowanie i prawo budowlane nr. 735) Załącznik nr 20.4  
203 Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen 713.100, (Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym i 

budownictwie 173.100) 
204 Załącznik nr 20.5  
205 Załącznik nr 20.7 
206 Bau- und Nutzungsordnung, (Przepisy budowlane i użytkowe dla gminy Gontenschwil) 
207 Załącznik nr 20.5 
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przepisy budowlane i użytkowania (BNO) 

Birr BAU- UND NUTZUNGSORDNUNG 

przepisy budowlane i użytkowania 

§ 34 

Menziken BAU- UND NUTZUNGSORDNUNG (BNO) 

przepisy budowlane i użytkowania (BNO) 

§52 

Lenzburg Bauordnung (Prawo budowlane) §50 

Fahrwangen BAU- UND NUTZUNGSORDNUNG (BNO) 

przepisy budowlane i użytkowania (BNO) 

§ 41 

Küttigen Bauordnung (Prawo budowlane) § 23 

Reinach Bau- und Nutzungsordnung (przepisy budowlane i 

eksploatacyjne) 

§ 41 

Tabela 8 Zastawienie regulacji przykładowych gmin kantonu Argowia dotyczące orientacji mieszkań. 

(opracowanie: autora) 

Podobny schemat funkcjonuje w kantonie Glarus208. Na poziomie kantonu 

brak jest jakichkolwiek uregulowań wymuszających orientacje mieszkań, VII 

B/1/1 RBG)209, ani VII B/1/2 Bauverordnung210  nie narzucają żadnych, nawet 

ogólnikowych, regulacji. Gmina Glarus sama więc w swoim Bauordnung211 

(Przepisy budowlane) w ust. 69 wpisała zapis mówiący, że w miarę możliwości 

nie należy orientować mieszkań wyłącznie na północ. Ale już gmina Glarus-

Nord nie posiada podobnych regulacji na poziomie gminy. Same miejscowości, 

które wchodzą w skład gminy Glarus-Nord212, nie posiadają również takich 

regulacji w swoich planach miejscowych. 

W gminie Glarus-Sud tylko miejscowość Schwanden posiada w swoim 

Bauordnung (ust. 22) nakaz orientacji przynajmniej jednego pokoju w kierunku 

południowo-wschodnim, południowym lub południowo-zachodnim. Pozostałe 

miejscowości tej gminy zawierają tylko nakaz odpowiedniego nasłonecznienia 

mieszkań, bez wskazywania jak należy je spełnić. 

Podobnie jest w kantonie Zug. Przykładowo gmina Steinhausen w swoim 

Bauordnung 213 , w § 10 zakazuje orientacji głównego pomieszczenia 

mieszkalnego na północ. A w przepisach gminy Neuheim214 , w § 9 ust. 3, 

zakazują orientowania mieszkań wyłącznie na północ ze względu na 

nasłonecznienie.  

8.11.2 Porozumienie IVHB215 

Ponieważ Szwajcaria jest federacją 26 kantonów o dość dużej autonomii 

w kształtowaniu prawa, stwarza to szereg problemów wynikających 

z powstawania, funkcjonowania i ewolucji niezależnych rozwiązań prawnych 

również w dziedzinie prawa inwestycyjnego. Przy tak relatywnie niewielkim kraju 

rozdrobnienie przepisów planowania przestrzennego, prawa budowlanego 

i przepisów wykonawczych tworzonych nawet dla kantonów liczących 16 tys. 

obywateli216, utrudnia znacząco proces inwestycyjny. Szwajcaria posiadała 

 
208 Gmina Glarus zreformowała swoją strukturę administracyjną w 2010 roku. Zmniejszono liczbę gmin z 25 

(niem. Ortsgemeinde) do 3 (Glarus, Glarus-Nord, Glarus-Sus). Dawne gminy posiadają własne plany 

miejscowe, obejmujące zasięgiem ich dawny obszar. 
209 Raumentwicklungs- und Baugesetz VII B/1/1, (VII B/1/1 Rozwój Przestrzenny i Prawo Budowlane)  
210 (VII B/1/2 Kodeks Budowlany) 
211 Bauordnung der Gemeinde Glarus (Przepisy budowlane gminy Glarus) 
212 Bilten, Filzbach, Mollis, Mühlehorn, Näfels, Niederurnen, Oberurnen i Obstalden. 
213 Bauordnung der Gemeinde Steinhausen, (Przepisy budowlane gminy Steinhausen) 
214 Bauordnung der Gemeinde Neuheim, (Przepisy budowlane gminy Neuheim) 
215  Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe IVHB (Porozumienie 

międzykantonalne w sprawie harmonizacji koncepcji budowlanych) 
216 kanton Appenzell Innerrhoden 
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140.000 przepisów ustawowych i wykonawczych w prawie inwestycyjnym 

i posiadała np. 26 różnych definicji wysokości budynku, czy ok. 2000 wersji 

definicji trzypiętrowego budynku mieszkalnego. 

Dlatego też przystąpiono do prac legislacyjnych zmierzających do 

uporządkowania metodologii niektórych pojęć i przygotowano Porozumienie 

IVHB217, (fran. AIHC218). Porozumienie IVHB zostało opracowane i przyjęte 22 

września 2005 r. przez powołaną w 1922 r. Miedzykantonową Konferencję 

Dyrektorów ds. Budownictwa, Planowania i Ochrony Środowiska (niem. BPUK219, 

fran. DTAP 220 ) zrzeszającą członków samorządów wszystkich kantonów 221 

odpowiedzialnych za budownictwo, planowanie przestrzenne, środowisko, 

drogi, transport i zamówienia publiczne. 

Samo Porozumienie IVHB to krótki, dwustronicowy dokument 

wprowadzający oraz dwa załączniki:  

• Begriffe und Messweisen (Pojęcia i metody pomiaru),  

• Skizzen (Rysunki).  

IVHB stawia sobie za cel standaryzację i próbę ujednolicenia ok. 30 

podstawowych parametrów zabudowy, takich jak np. sposób wyznaczania 

wysokości budynku, sposób liczenia powierzchni zabudowy, sposób liczenia 

intensywności zabudowy, itp.222 Porozumienie IVHB, weszło w życie 26 listopada 

2010 roku z chwilą przyjęcia przez 15 kantonów. Do dnia dzisiejszego 

Porozumienie IVHB, zaimplementowało w swój system prawny (lub jest 

w trakcie implementacji) 18 kantonów223. Procedowane jest przyjęcie przez 

pozostałe kantony, ale np. Wielka Rada Kantonu Zurich odrzuciła propozycję 

przystąpienia kantonu do Porozumienie IVHB224. 

8.11.3 “Grosser Grundabstand” i “Kleiner Grundabstand” (duża i mała 

odległość od granicy działki) 

Niektóre szwajcarskie przepisy wprowadzają zróżnicowanie odległości 

elewacji budynku od granicy działki w zależności od strony świata, w którą są 

zwrócone i funkcji pomieszczeń. Od strony południowej (lub innej 

uprzywilejowanej) budynek musi być odsunięty od granicy działki o większą 

odległość (niem. Grosser Grundabstand - GG), w stosunku do pozostałych 

stron (niem. Kleiner Grundabstand - KG).  

Kantony w swym prawodawstwie używały i jeszcze używają różnych 

sposobów wyznaczania i parametryzowania KG i GG. Jednak definicja 

sposobu liczenia odległości od granicy, sposobu wyznaczania obszaru wokół 

budynku za pomocą KG i GG i relacja tego obszaru z granicą działki jako jeden 

z elementów Porozumienia IVHB jest sukcesywnie implementowana do 

 
217  Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB), (Porozumienie 

Międzykantonalne w Sprawie Harmonizacji Zasad Budowlanych) 
218 Accord intercantonal sur l'harmonisation de la terminologie dans le domaine de la construction (AIHC), 

(Porozumienie Międzykantonalne w Sprawie Harmonizacji Terminologii w Budownictwie) 
219 Bau, Planungs und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK), https://www.dtap.ch/bpuk/  
220 Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et 

de l'environnement (DPAT)  
221  Członkami Konferencji jest również przedstawiciel Księstwa Lichtensteinu oraz przedstawiciele 

stowarzyszeń władz lokalnych oraz stowarzyszeń miast. 
222 Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe IVHB, Faktenblatt 
223  Są to kantony: Argowia, Appenzell Innerrhoden, Berno, Bazylea-Okręg, Fryburg, Gryzonia, Jura, 

Lucerna, Neuchâtel, Nidwalden, Obwalden, Szafuza, Solura, Schwyz, Turgowia, Valais, Uri, Zug 

https://www.dtap.ch/de/bpuk/konkordate/ivhb/ 
224 https://www.nzz.ch/zuerich/zuercher-nein-zu-interkantonalem-konkordat-1.18510147 

https://www.dtap.ch/bpuk/
https://www.dtap.ch/de/bpuk/konkordate/ivhb/
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prawodawstwa kolejnych kantonów. Element ten jest więc w trakcie procesów 

harmonizacyjnych i należy się spodziewać, że przynajmniej cześć 

zróżnicowania w wyznaczaniu KG i GG zniknie ze szwajcarskiego 

prawodawstwa. 

Sam sposób liczenia odległości od granicy zdefiniowano w punkcie 7 

Załącznika nr 1 „Begriffe und Messweisen” 225  (Pojęcia i metody pomiaru) 

Porozumienia IVHB podając prostą, jednozdaniową definicję. Dzięki temu 

sprecyzowano w formie graficznej wprowadzone pojęcie, ale również rozbito 

odległość od granicy działki na dużą (GG) i małą (KG). Projektant powinien 

odmierzać GG i KG prostopadle do elewacji, w narożnikach zakreślając koło 

o odpowiednim promieniu, a od uprzywilejowanej strony (najczęściej od 

południa) odmierzyć w ten sam sposób GG. Powstała w ten sposób figura 

geometryczna ma się znajdować w całości na terenie działki.  

 

 

Rysunek 37 GG i KG w Załączniku nr 2 Porozumienia IVHB (opracowanie: Anhang 2 Skizzen) 

Porozumienie IVHB nie podaje konkretnych wartości GG i KG, pozwalając 

tym samym kantonom i gminom na samodzielne określanie tych wartości we 

własnych przepisach.  

Regulacje funkcjonujące przed powstaniem Porozumienia IVHB, 

przewidywały niekiedy możliwość wchodzenia z obszarem wyznaczonym przez 

KG i GG na działkę sąsiada, ale musiało się to odbywać na zasadzie 

kompensaty. Np. gmina Thun położona w kantonie Berno, dopuszcza taką 

możliwość, przy czym powierzchnia figury wchodzącej na działkę sąsiada 

musiała być mniejsza niż wolna przestrzeń na działce właściciela226. Odległość 

budynku od granicy działki nie mogła być mniejsza niż KG. Porozumienie IVHB 

nie wprowadza też zależności odległości od wysokości budynku, co nie 

przeszkadza stosować takiego rozwiązania przez niektóre gminy. 

Duża (GG) i mała (KG) odległość od granicy działki, wymusza powstanie 

większej wolnej przestrzeni między budynkami znajdującymi się na sąsiednich 

 
225 Załącznik nr 20.10 
226 Co ciekawe, mimo implementacji Porozumienia IVHB i wykreślenia indywidualnych regulacji KG i GG 

z przepisów kantonowych obowiązują one nadal, do czasu dostosowania planu miejscowego do 

znowelizowanych przepisów przyjętych przez kanton. 
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działkach na kierunku północ-południe, czyli potencjalne zapewnione jest 

większe doświetlenie światłem słonecznym pokoi dziennych lub pokoi 

mieszkalnych, a także terenu przed południowymi oknami pokoi dziennych, 

czyli miejsc występowania balkonów, tarasów i zielonych przestrzeni 

rekreacyjnych. Zwiększa się też w ten sposób pole widzenia z pomieszczeń 

uprzywilejowanych oraz poprzez zwiększenie odległości między oknami 

budynków zlokalizowanych na sąsiednich działkach, zwiększa się poczucie 

prywatności. System stosowania dwóch odległości budynków od granic działki 

jest więc bardzo prostym sposobem zapewniania możliwości doświetlania 

pomieszczeń z oknami od strony południowej, czyli pokoi dziennych. Nie 

gwarantuje on konkretnego czasu nasłonecznienia, ale poprzez samo 

wymuszenie większej odległości od granicy, czyli w konsekwencji między 

budynkami, w sposób znaczący zwiększa czas nasłonecznienia elewacji 

południowej. Sposób ten chroni też działki niezabudowane oraz zapewnia 

nasłonecznienie południowego fragmentu działki. 

Ponieważ szczegółowe rozwiązania wartości i sposobów używania GG 

i KG zapisywane są w planach miejscowych, to zagadnienie to nie jest 

regulowane na poziomie kantonów. Władze kantonu przyjmują jedynie 

Porozumienie IVHB do swojego systemu prawnego pozostawiając gminom 

decyzje czy i jak używać tego narzędzia.  

Kanton Argowia, przyjął Porozumienie IVHB wprowadzając odpowiednie 

zmiany w swoich przepisach budowlanych. Rząd kantonowy zapisał metodę 

pomiaru Porozumienia IVBH w § 50 ustawy Baugesetz (BauG)227. Szczegółowe 

zapisy odnośnie metody pomiaru paramentów Porozumienia IVBH, określił w 

§16-31 rozporządzenia BauV 713.121228. Na tej podstawie gminy dostosowały 

swoje zapisy do parametrów Porozumienia IVHB w zakresie użycia KG i GG. 

Poszczególne gminy, a jest ich 213, stosują różne odległości KG i GG dla 

różnych stref. Niektóre nie stosują w swych planach miejscowych rozróżnienia 

na KG i GG, stosując tylko jedną, minimalną odległość budynku od granicy 

działki niezależnie od stron świata. 

Gmina kanton 

Argowia 

Nazwa aktu prawnego Nr  

paragrafu 

KG GG Zone 

(strefa) 

Murgenthal Bau- Und Nutzungsordnung 

(BNO)  

(przepisy budowlane 

i użytkowania (BNO))  

§7 

tabela 

4m, 5m 8m, 10m W2, W3, 

WA3, WAB 

Birrwil Bau- Und Nutzungsordnung  

(przepisy budowlane 

i użytkowania) 

§5 

tabela 

4m, 6m 7m, 10m E, W2, W3, 

WG2 

Teufenthal Bau- Und Nutzungsordnung 

(przepisy budowlane 

i użytkowania) 

§6 

tabela 

4m, 6m 6m, 10m MF, W2, 

W1, WG2. 

Siglisttorf Bau- und Nutzungsordnung 

(przepisy budowlane 

i użytkowania) 

§5 

tabela 

4m, 6m 8m, 10m W2, W3 

Dietwil Bau- und Nutzungsordnung 

(BNO) 

(przepisy budowlane 

§6 

tabela 

4m, 5m 8m, 10m W2, W3 

 
227 Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen 713.100, (Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym 

i budownictwie (Prawo budowlane 713.100) 
228 Bauverordnung (Rozporządzenie budowlane) 
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i użytkowania) 

Gontenschwil Bau- und Nutzungsordnung 

(BNO) der GEMEINDE 

GONTENSCHWIL 

(Przepisy budowlane 

i użytkowe (BNO) Gminy 

GONTENSCHWIL 

3.1.2 

tabela 

4m, 5m, 

6m 

6m, 8m, 

10m, 12m 

E1, E2, W2, 

W3, W4, 

WG2, 

WG3, 

WG4, D2, 

D3 

Reinach Bau- und Nutzungsordnung 

(przepisy budowlane 

i eksploatacyjne) 

§8 

tabela 

4m, 5m, 

6m, 

brak W2, W3, 

W4, WG3 

Tabela 9 Zastawienie przykładowych regulacji niektórych gmin kantonu Argowia dotyczących KG i GG 

(opracowanie autora) 

Gmina Glarus Nord kantonu Glarus również stosuje KG i GG dla stref 

mieszkaniowych. 
Gmina  

kanton Glarus 

Nazwa aktu prawnego Numer  

artykułu 

KG GG Zone 

(strefa) 

Glarus Nord Baureglement der 

Gemeinde Glarus Nord  

(Przepisy budowlane gminy 

Glarus Nord) 

Art. 8 

tabela 

4m 6m DE, DH, 

ZhB, Fe 

Tabela 10 Zestawienie regulacji w gminie Glarus Nord w kantonie Glarus dotyczących KG i GG (opraco-

wanie autora) 

Regulacje zawarte w tabeli art. 8 dotyczą budynków lub ich części 

wyższych niż 3,3m, dodatkowo w art. 9 dopuszcza się wprowadzanie zmian 

przez plany miejscowe poszczególnych miejscowości. 

Kanton Zurych nie przystąpił jeszcze do Porozumienia IVHB, więc miasto 

Dielsdorf w dystrykcie Dielsdorf, w swoich przepisach budowlanych, nakazuje 

stosowanie KG i GG. W ust. 44 ustalono by GG stosować od głównej strony 

mieszkalnej, najbardziej południowej strony budynku. Podobnie gmina Maur 

w Bau- und Zonenordnung229, w ust. 29 nakazuje stosować GG dla głównej 

strony mieszkalnej w sektorze południowo-wschodnim do południowo-

zachodniego.  

Gmina  

Kanton Zurych 

Nazwa aktu 

prawnego 

Numer 

artykułu 

Zone 

(strefa) 

KG GG 

Miasto 

Dielsdorf 

(dystrykt 

Dielsdorf) 

Bauordnung 

(Przepisy 

budowlane) 

Art. 5 

tabela 

Ogólnie dla wszystkich 

stref, chyba że przepisy 

określają inaczej 

3,5 m 7m 

Art. 19 

tabela 

Z3, Z4 

(zabudowa centrum) 

5m 7m 

Art. 24 

tabela 

W2, W2/3 5m 10m 

Art. 24 

tabela 

W3/4 6m 12m 

Art. 24 

tabela 

WG2/3 4m 8m 

Art. 24 

tabela 

WG3/4 6m 12m 

Gmina Maur 

(dystrykt Uster) 

Bau- und 

Zonenordnung 

(Przepisy 

budowlane i 

Art. 7 

tabela 

Kernzone A (strefy 

podstawowa A) 

4m 6m 

Art. 13 

tabela 

Kernzone B (strefy 

podstawowa B) 

5m 7m 

 
229 Przepisy budowlane i planowania przestrzennego 
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planowania 

przestrzennego) 
Art. 14 

tabela 

W1, W2/35, W2/45, W3 4m 6m 

Art. 14 

tabela 

W1, W2/35, W2/45, W3 8m 10m 

Art. 16 

tabela 

WG2 i WG3 4m 6m 

Art. 16 

tabela 

WG2 i WG3 8m 10m 

Tabela 11 Zastawienie przykładowych regulacji niektórych gmin kantonu Zurych dotyczących KG i GG 

(opracowanie autora) 

Dla przykładu stolica Dystryktu Uster, 35-tysięczne miasto Uster nie stosuje 

GG. W Bau- und Zonenordnung w ust. 29 dla budynków mieszkaniowych 

uzależnia odległość od granicy od długości boku budynku. Zależność 

odległości od granicy wynosi 1/3 długości boku budynki dla wszystkich stref 

mieszkaniowych (L2/30, W2/30, W2/40, W3/50, W4/70, W2/50, W3/70), przy 

czym minimalne odległość wynosi 4m lub 5m, a maksymalna od 9 m do 12 m. 

 Ustawa kantonu Zug 230, PBG231, nie zawiera żadnych regulacji, które 

odnosiłyby się do ochrony dostępu do światła słonecznego. Rozporządzenie V 

PBG 721.111232 nie definiuje konkretnych wartości „grosser Grenzabstand” ani 

„kleine Grenzabstand”. W ust. 26 pkt 2 nakazuje, by w przypadku jej stosowania 

przez plany miejscowe odmierzać ją od strony głównej części mieszkalnej, czyli 

od strony głównego pomieszczenia mieszkalnego. 

Stolica kantonu Zug233 - miasto Zug wprowadziło w swoim Bauordnung234 

zapis odnośnie KG i GG. Pozostałe strefy takiego zróżnicowania nie posiadają. 

Gmina  

Kanton Zug 

Nazwa aktu prawnego Numer 

artykułu 

Zone 

(strefa) 

KG GG 

Miasto Zug Bauordnung der Stadt Zug  

(Przepisy budowlane miasta 

Zug) 

Art. 36 

tabela 

1, 2A, 2B, 2C, WA2 5m 8m 

W3, W4 6m 10m 

Gmina 

Neuheim235 

Bauordnung der Gemeinde 

Neuheim 

(Przepisy budowlane gminy 

Neuheim) 

§ 33 

tabela 

W2 5m 8m 

W3, WA3, KA 5m 10m 

Gmina  

Baar 

Bauordnung 

(przepisy budowlane) 

§ 44 

tabela 

KA, W2a/0.3, 

W2b/0.5 

4m 8m 

W3/0.6, WA3/0.6 5m 10m 

WA4/0.9 6m lub 

8m 

11m 

WA5/5.0, AD/5.0 4m lub 

8m 

4m lub 

8m 

AA/3.0, AB/4.0 4m lub 

8m 

8m 

AC/4.0 4m 4m lub 

8m 

Gmina Bauordnung Gemeinde § 28 W1, W2, WA2, 4m brak 

 
230 Kanton Zug przystąpił do Porozumienia IVHB 
231 Planungs- und Baugesetz (PBG) – 721.11, (Ustawa o planowaniu i budownictwie (PBG) – 721.11) 
232  Verordnung zum Planungs- und Baugesetz 721.111 (V PBG 721.111), (Rozporządzenie do ustawy 

o planowaniu i budownictwie) Załącznik nr 20.13 
233  Kanton przyjął Porozumienie IVHB i wprowadza je do swojego systemu prawnego. Do 2025 roku 

wszystkie plany miejscowe powinny zostać dostosowane do Porozumienia IVHB (art. 71). 
234 Bauordnung der Stadt Zug (Przepisy budowlane miasta Zug) 
235 Gmina Neuheim liczy 2245 mieszkańców. 
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Walchwil Walchwil  

(Przepisy budowlane gminy 

Walchwil) 

WA3, K 

Tabela 12 Zastawienie przykładowych regulacji niektórych gmin kantonu Zug dotyczących KG i GG 

(opracowanie: autora) 

W kantonie Zug każda z gmin prowadzi inną politykę w zakresie definicji 

stref (zone) jak i inaczej wykorzystuje dużą i małą odległość od granicy zgodnie 

z porozumieniem IVHB stosując ją nie tylko dla potrzeb zabudowy 

mieszkaniowej.  

  Kanton Berno przyjął porozumienie IVHB i zaimplementował jego 

postanowienia do swojego systemu prawnego. Miasto Berno w swoim 

Bauordnung 236 używa GG i KG. Art. 33 opisuje sposób mierzenia dużej i małej 

odległości od granicy. Dla budynków w strefach mieszkaniowych, ust. 46 

określa w tabeli wielkości KG i GG dla budynków od 2 do 6 kondygnacji. O ile 

KG wynosi 4m, 5m lub 6m w zależności od liczby kondygnacji i jest niezależne 

od długości budynku, to GG jest uzależnione zarówno od liczby kondygnacji, 

jak i od długości budynku i wynosi od 9 do 14 m. Uzależnienie GG od długości 

budynku jest rzadkim rozwiązaniem stosowanym przez gminy szwajcarskie. 

Dodatkowo w przypadku budynków 3-kondygnacyjnych, o długości większej 

niż 30m dużą odległość od granicy należy zastosować po obu stronach 

dłuższych elewacji.  

Gmina Thun położona w kantonie Breno również rozróżnia odległości od 

granicy działki w zależności od stron świata. 

Gmina 

(kanton 

Berno) 

Nazwa aktu prawnego Numer  

artykułu 

KG GG Zone 

(strefa) 

Thun Baureglement 2002  

(Przepisy budowlane 2002) 

Art. 21 

tabela 

4m 11m W2,  

Art. 21 

tabela 

5m 11m W/A3 

Art. 21 

tabela 

5m 14m W3, W3+,  

Tabela 13 Zastawienie przykładowych regulacji gminy Thun w kantonie Berno dotyczących KG i GG 

(opracowanie: autora) 

Mimo, że sam kanton Berno przyjął Porozumienie IVHB, to miasto Thun nie 

wdrożyło jeszcze Porozumienia IVHB. W swoich Baureglement 2002” 237 , 

w aneksie 1 „Darstellungen und Erläuterungen zur Messweise” (Reprezentacje 

i objaśnienia dotyczące metody pomiarowej) podaje własne, gminne metody 

pomiaru parametrów budynków, którymi posługiwać się należy stosując 

gminne przepisy budowlane. Podano też definicje i sposób interpretacji 

geometrycznej GG i KG (punkt 1.2 „Bauabstände” (odległości graniczne). 

Inaczej niż Porozumienie IVHB możliwe jest wchodzenie z figurą wyznaczoną za 

pomocą KG i GG na działkę sąsiada pod warunkiem, że powierzchnia obszaru 

wchodzącego będzie mniejsza niż powierzchnia pozostawionego wolnego 

miejsca na działce właściciela. W takiej sytuacji odległość budynku od granicy 

działki nie może być mniejsza niż KG. 

 
236 Bauordnung der Stadt Bern (BO), (Przepisy budowlane miasta Berno (BO) , Załącznik nr 20.3 
237 (Przepisy budowlane 2002), Baureglement miasta Thun nosi datę lipiec 2002, tymczasem 

Porozumienie IVHB, weszło w życie dopiero w 2010 roku. 
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Rysunek 38 indywidualna interpretacja wchodzenia GG na działkę sąsiada obowiązująca w Thun 

(opracowanie: Baureglement 2002 der Stadt Thun, str. 25) 

Kolejnym ciekawym przykładem różnorodności spotykanych rozwiązań 

metodologii wyznaczania KG i GG jakie funkcjonowały przed wejściem w życie 

porozumienia IVHB jest Kanton Neuchatel. Kanton wprawdzie przystąpił do 

porozumienia i zaimplementował sposób wyznaczania GG i KG do RELCAT 

701.02 238 , jednak proces wdrażania metod pomiarowych IVHB nie został 

zakończony. Kanton posiadał wcześniej własną autorską metodę wyznaczania 

odległości budynków od granic działek. 

Obszar wokół budynku wyznacza się przykładając określony w przepisie 

kąt do górnej krawędzi każdej z elewacji. Kąt od strony południowej elewacji 

jest mniejszy, w stosunku do pozostałych. Punkt przecięcia się z poziomem 

terenu wyznacza krawędź obszaru, który powinien całkowicie mieścić się na 

terenie działki. Wielkość obszaru jest więc uzależniona od wysokości budynku 

oraz od kątów zawartych w regulacji. Dawna metoda wyznaczania odległości 

budynku od granicy działki dalej obowiązuje dla niezaktualizowanych planów 

miejscowych, a stare przepisy dalej są przytaczane w Bauordnung z adnotacją, 

że obowiązuje tylko w planach powstałych przed wejściem w życie 

Porozumienia IVHB. Gminom dano czas na dostosowanie planów miejscowych 

do nowej metodologii239. 

 
238   Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire 701.02, (Przepisy 

wykonawcze do ustawy o planowaniu kantonalnym 701.02) 
239  https://www.zh.ch/de/planen-bauen/baubewilligung/infos-baubehoerden-

fachstellen/harmonisierung-baubegriffe.html  
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Rysunek 39 metoda wyznaczania KG i GG w kantonie Neuchatel (opracowanie: Règlement d'exécu-

tion de la loi cantonale sur l'ame ́nagement du territoire (RELCAT) 701.02 der Stadt Neuchâtel, str. 30) 

Sposób dawniej używany przez kanton Neuchatel jest bardziej 

skomplikowany niż zaproponowany przez Porozumienie IVHB, ale uwzględnia 

wysokość zabudowy. Pozwalał na to by niższe budynki mogły powstawać bliżej 

granicy, co nie wpływało na pomniejszenie czasu nasłonecznienia na 

działkach sąsiednich.  

Metoda rozróżnienia odległości budynków od granic działek za pomocą 

KG i GG używana w Szwajcarii jest metodą wyznaczania przesłaniania 

z modyfikacją systemu zapewniając użytkownikom światło słoneczne. 

Większość gmin stosuje różne KG i GG w zależności od dopuszczalnej wysokości 

zabudowy dla danej strefy, nie ma więc potrzeby zaszywania w samym KG 

i GG zależności od wysokości budynku.  

8.11.4 Analiza cienia rzucanego przez wysokie budynki 

Kolejnym rozwiązaniem prawnym stosowanym w Szwajcarii w celu 

ochrony zabudowy sąsiedniej przed nadmiernym zacienieniem jest analiza 

długości czasu przebywania cienia na działkach sąsiednich budynków. 

Prekursorem tego modelu ochrony dostępu do światła był kanton Zurych.  

W Baugesetz für Ortschaften mit städtischen Verhältnissen240   z 1893 r. 

obowiązywał zapis (§ 69), że prywatne budynki mieszkalne nie mogły mieć 

więcej niż 5 pięter, a mieszkania nie mogły się wznosić powyżej dopuszczalną 

 
240  Prawo budowlane dla miast o warunkach miejskich 
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(§ 62) wysokość budynków wynoszącą 20m. Jednocześnie § 148 dawał radom 

gmin i jej organom możliwość udzielania odstępstwa od zapisów między innymi 

§ 62 i § 69 w uzasadnionych przypadkach.  § 149 nadmieniał, że odstępstwo 

takie jest możliwe w przypadku zachowania bezpieczeństwa pożarowego 

i zdrowotnego.  

Wraz z rozwojem technicznym budownictwa, możliwością wznoszenia 

coraz wyższych budynków, udoskonaleniem i upowszechnieniem wind, oraz 

modernistyczną modą na wolnostojące wysokie budynki sprawiło, że to co 

w XIX wiecznej urbanistyce było niespotykane, w trakcie XX wieku stało się 

powszechne. Ponieważ problematykę niższych budynków rozwiązywały już 

w stopniu wystarczającym obowiązujące przepisy, zagadnienia wysokich 

budynków i ich wpływu na otoczenie postanowiono rozwiązać wprowadzając 

dodatkowe kryteria oceny tego typu budynków. Zurych jako największe miasto 

i finansowa stolica Szwajcarii zetknęło się jako pierwsze z tym problemem.  

W 1967 r. władze Zurychu wprowadziły instrukcję Anleitung zur 

Bestimmung des Schattenverlaufes von hohen Gebäuden. Die 2-Stunden-

Schattenkurve 241 . Dokument zawiera wszelkie niezbędne informacje, od 

astronomicznych po geometryczne zasady konstruowania cienia, 

umożliwiające wyznaczanie obszaru będącego zacienianym przez 

nowopowstający budynek przez co najmniej 2 godziny.  

Kantonowa ustawa kantonu Zurych, PBG 700.1242 przewiduje w § 284, że 

budynki wysokie należy tak projektować, by nie oddziaływały one negatywnie 

szczególnie przez rzucanie cienia na tereny lub budynki mieszkalne. Akt 

wykonawczy do ustawy ABV LS 700.2”243, w artykule 30 precyzuje co należy 

rozumieć pod dość ogólnikowymi sformułowaniami użytymi w § 284 PBG 700.1. 

Budynki wysokie powyżej 25 m nie mogą rzucać cienia, na działkę sąsiednią 

dłużej niż 2 godziny w dniu środkowym zimy – 8 lutego (równoważnym dniem 

jest 3 listopada). W obu dniach, dzień trwa 9h55m, ale analizy należy 

dokonywać w godzinach 8:00 – 16:00, czyli godzinę po wschodzie i godzinę 

przed zachodem słońca. Cień dla uproszczenia mierzy się rzucając go na 

płaszczyznę zera budynku projektowanego. Ochronie podlega działka 

niezależnie od tego czy jest zabudowana czy nie. Wszelkie niezbędne 

informacje potrzebne do wyznaczania cienia znajdują się w instrukcjach.  

Miasto Zug swoimi przepisami budowlanymi244, w § 22, określiło, że budynki 

powyżej 25 m należy uważać za wysokie, a dla takich budynków przewidziano 

osobne wymagania „Hochhausleitbild Stadt Zug, Richtlinien für die Planung 

und Beurteilung von Hochhausprojekten”245. W rozdziale 5, Beurteilungskriterien 

von Hochhäusern246, w części mówiącej o ekologii i środowisku czytamy, że 

budynki takie muszą spełniać wymagania 2-godzinnego cienia określone przez 

miasto Zurych w swoich przepisach. W następnym rozdziale247 opisano zakres 

i sposób negocjacji, jakie należy podjąć przed przystąpieniem do 

projektowania budynku wysokiego. Jednym z dokumentów, jaki należy 

przedłożyć, jest wyjaśnienie kwestii oddziaływania na sąsiedztwo cienia 
 

241 Instrukcja określania przebiegu cieni dla budynków wysokich. Dwugodzinna krzywa cienia. 
242 Planungs und baugesetz, (Planowanie i prawo budowlane), 07.09.1979 r, Załącznik nr 20.1   
243 Allgemeinen Bauverordnung, (Ogólne przepisy budowlane), Załącznik nr 20.2 
244 Bauordnung der Stadt Zug (Przepisy Budowlane miasta Zug), załącznik nr 20.14 
245 Budynki wysokie w mieście Zug, Wytyczne dotyczące planowania i oceny projektów wysokościowców. 

Załącznik nr 20.15 
246 Kryteria oceny budynków wysokich 
247 Rozdział 6. Planungs- und Bewilligungsverfahren, (Procedury planowania i zatwierdzania) 
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rzucanego przez budynek. Należy wykazać, że cień nie przebywa więcej na 

działce sąsiedniej niż 2 godziny.  

Co ciekawe, wytyczne dla budynków wysokich nie obejmują tylko samej 

gminy Zug, ale także fragment sąsiedniej gminy Baar. Gmina ta przekazała 

władztwo planistyczne w zakresie budynków wysokich i wytycznych dla ich 

projektowania gminie Zug. 

Nie wszystkie kantony posiadają analogiczne przepisy chroniące dostęp 

do światła słonecznego działek sąsiednich oparte na analizie cienia 

rzucanego przez budynek wznoszony w bezpośrednim sąsiedztwie. Różne 

kantony stosują różnorodne parametry dla analiz wynikających z ich 

kantonowych przepisów. 

Kanton Wysokość 

budynków 

podlegających 

analizie 

Dopuszczalny 

czas rzucania 

cienia na działkę 

sąsiednią 

Dni, w których 

dokonuje się 

analizy 

Godziny analizy 

Kanton Zurych 

(ZH) 

>25m 2h Środek zimy – 9 

lutego (dzień 

równoważny to 3 

listopada  

8:00-18:00248 

 

Kanton Berno 

(BE) 

 a. 2h 

b. 2,5h 

a. 21 marca 

b. 8 lutego 

a. 7:30-17:30 

b. 8:30-18:30 

Kanton Lucerna 

(LU) 

>30m    

Kanton Uri (UR)  Brak regulacji 

Kanton Schwyz 

(SZ) 

>20m  Równonoc (21 

marca,  

23 września) 

9:00-16:00 

Kanton 

Obwalden (OW) 

Diagram cienia musi być dołączony do projektu budowlanego 

Kanton 

Nidwalden (NW) 

brak 

Kanton Glarus 

(GL) 

brak 

Kanton ZUG (ZG) Gmina Zug i Baar narzuca stosowanie tych samych przepisów co miasto 

Zurych. 

Kanton Fryburg 

(FR) 

Bardzo ogólnikowe wymagania. 

Kanton Solura 

(SO) 

W razie potrzeby urząd może zażądać dodatkowych materiałów np. 

analizy zacienienia. 

Kanton Bazylea-

Miasto  

(BS) 

 2h Równonoc 

22-23 września 

19-21 marca 

 

Kanton Bazylea-

Okręg  

(BL) 

Brak regulacji 

Kanton Szafuza 

(SH) 

Brak rozwiązań na poziomie kantonu, ale np. gmina Hemmental każe 

stosować przepisy kantonu Zurych 

Kanton Appenzell 

Ausserrhoden 

(AR) 

W razie potrzeby urząd może zażądać dodatkowych materiałów np. 

analizy zacienienia. 

 
248  Nie wynika z przepisu, znajduje się jednak w wytycznych stworzonych przez Amt für 

Raumentwicklung (Biuro Rozwoju Przestrzennego) miasta Zurich  
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Kanton Appenzell 

Innerrhoden (AI) 

Bardzo ogólnikowe wymagania 

Kanton Sankt 

Gallen (SG) 

Wszystkie 

budynki nie 

tylko wieżowce 

2,5h – strefy 

mieszkaniowe 

3h – centra miast, 

grupy 

wieżowców 

8 luty i 3 listopada  

Kanton Gryzonia 

(GR) 

Brak regulacji 

Kanton Argowia 

(AG) 

 2h 9 luty 

(29 października) 

 

Kanton Turgowia 

(TG) 

a. budynki 

wysokie  

b. Budynki 

wysokościowe > 

30m 

a. 2h 

b. 3h 

a. 9 luty  

(2 listopada) 

b. 30 kwietnia 

(13 sierpnia) 

 

Kanton Ticino (TI) Brak regulacji 

Kanton Vaud 

(VD) 

Brak regulacji 

Kanton Valais 

(VS) 

Brak regulacji 

Kanton 

Neuchâtel (NE)  

Brak regulacji 

Kanton Genewa 

(GE) 

Brak regulacji 

Kanton Jura (JU) Wszystkie 

budynki nie 

tylko wieżowce 

 a. 21 marca 

b. 8 lutego 

a. 7:30-17:30 

b. 8:30-16:30 

Tabela 14 Analiza cienia rzucanego przez wysokie budynki w poszczególnych kantonach. (opracowa-

nie: autora) 

System analizy cienia budynku stosowany jest przeważnie przez 

niemieckojęzyczne kantony. Rozwiązania poszczególnych kantonów różnią się 

praktycznie w każdym szczególe. Różne są budynki podlegające analizie. 

Przeważnie są to budynki wysokie – powyżej 20m, 25m, 30m. Jednak kanton 

Jura oraz kanton Sankt Gallen każą analizować wszystkie budynki. Rozwiązania 

różnią się datą analizy cienia, są to dni równonocy lub środkowy dzień zimy 8-9 

lutego, czy środkowy dzień lata 13 sierpnia. Różne są godziny w jakich dokonuje 

się analizy. Niektóre kantony nakazują analizę w dwóch dniach w roku. Różnią 

się czasem dopuszczalnego przebywania cienia na działce sąsiedniej. 

Rozwiązania różnią się też płaszczyzną na jaką rzuca się cień – czasami jest to 

płaszczyzna „zera” budynku projektowanego, czasami trzeba uwzględniać 

różnice terenu. Kantony stosują też różnego rodzaju wyjątki. Mimo wszystkich 

tych różnic ogólną zasadą szwajcarskiej analizy czasu przebywania cienia 

projektowanego budynku, jest to by nie przebywał dłużej niż określoną ilość 

czasu. Projektant na planie zagospodarowania rysuje 2-godzinny cień rzucany 

przez budynek, a urząd może w łatwy sposób sprawdzić prawidłowość 

wykonania.  

8.11.5 Uznaniowość oceny oddziaływania  

W wielu szwajcarskich przepisach i to zarówno na poziomie federalnym jak 

i kantonalnym, okręgu (dystryktu) czy gminy dostrzec można zapisy dające 

bardzo dużą swobodę i uznaniowość urzędnikom w podejmowaniu decyzji. 

Jeśli urzędnik uzna za wskazane to może zażądać dodatkowych rysunków czy 
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opracowań. Co więcej urzędnik może uznać, że dany budynek za bardzo 

zacienia budynki sąsiednie i może domagać się zmniejszenia budynku lub 

odsunięcia go od granicy. Przepisy szwajcarskie albo są miejscami nieostre 

i ogólnikowe (w porównaniu do polskich), albo dają furtki, wyjątki, 

umożliwiające w specyficznych sytuacjach odstąpienie od reguł. W bardzo 

wielu kantonach urząd może zażądać dodatkowych dokumentów między 

innymi analiz nasłonecznienia.  

kanton Nazwa aktu prawnego Nr  

artykułu 

Kanton Berno Dekret über das Baubewilligungsverfahren 

(Baubewilligungsdekret, BewD) 725.1 

Dekret w sprawie procedury udzielania pozwoleń na 

budowę (Dekret o pozwoleniu na budowę) 725.1 

Art. 15 

Kanton 

Obenwald 

Verordnung zum Baugesetz 710.11  

Rozporządzenie w sprawie prawa budowlanego 710.11 

Art. 28 

Kanton Solura Kantonale Bauverordnung BGS 711.61 

Kantonalna regulacja budynków 

Art. 5 

Tabela 15 Zestawienie artykułów regulujących uznaniowość oceny działania. (opracowanie: autora) 

8.12 Księstwo Liechtensteinu 

To niewielkie państwo leżące między Szwajcarią a Austrią, którego 

najbardziej wysuniętym punktem na północ jest gmina Ruggel (47o14'N), zaś 

na południe miejscowość Balzers (47o03'N). Oba punkty odległe są od siebie 

o zaledwie 28 km. 

 

Rysunek 40 Położenie księstwa Liechtenstein w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowa-

nie walcowe wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Od końca I wojny światowej Księstwo Liechtensteinu zbliżyło się politycznie 

do Konfederacji Szwajcarii. Ścisłe związki ze swoim zachodnim sąsiadem 

widzimy również w przepisach249 budowlanych250. Stosowane rozwiązania są 

 
249  Księstwo Liechtensteinu połączone jest z Konfederacją Szwajcarii unią walutową, celną i gospodarczą 

od 1923 r. Szwajcaria reprezentuje również księstwo w sprawach zagranicznych. 
250  Np. podobnie jak Szwajcaria wszystkie ustawy i rozporządzenia są ponumerowane w analogiczny 

sposób jak ma to miejsce w kantonach szwajcarskich. 
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bardzo zbliżone i operują podobnymi narzędziami jak te używane 

w niemieckojęzycznych kantonach Szwajcarii. Księstwo Liechtenstein stosuje 

w swoich regulacjach budowlanych wszystkie trzy sposoby ochrony dostępu 

do światła z jakimi mamy do czynienia w Szwajcarii. 

W BauV 701.01251, w art. 42 ust. 1, mamy ogólne wymaganie dla lokali 

mieszkalnych, by zapewniać odpowiednie doświetlenie poprzez właściwą 

orientację mieszkań. 

 W BauG 701.00 252  z dnia 25.09.2009 r. określono w art. 47 odległości 

budynków od granic działki w zależności od wysokości budynku w proporcji 1:2, 

zaś w art. 40 dopuszczono własne rozwiązania zapisane w przepisach lokalnych.  

Na przykład gmina Eshchen-Nendeln w swoim Bauordnung, w art. 33 

przewiduje, że KG będzie zgodne z postanowieniami Baugesetz 701.00 z dnia 

29.01.2009 r., natomiast GG będzie stanowić 1,5 wartości przewidzianej dla KG. 

Tabele z Art. 9 określające parametry zabudowy dla poszczególnych stref DL, 

WA, WB, AA, AB, ZoBA odwołują się do zapisów Art. 33  

Nie wszystkie gminy posiadają podobne zapisy. Drugie co do wielkości 

miasto kraju Vaduz nie posiada rozróżnienia na KG i GG i w swoim 

Bauordnung253, w art. 35 stanowi, że wszystkie odległości od granic wynoszą 

minimalną dopuszczoną przepisami krajowymi odległość, czyli zgodnie 

z postanowieniami Baugesetz (BauG) 701.0. 

Gmina Planken z kolei w swoim Bauordnung254 używa do wyznaczania GG 

wzoru. Jest to suma połowy wysokości budynku i 1/5 długości elewacji. KG ma 

stanowić 2/3 wielkości GG 

Administracja architektoniczno-budowlana Księstwa Liechtenstein 

w uzasadnionych przypadkach może zażądać analizy rzucania cienia na 

podstawie art. 25 pkt. 3 Bauverordnung 701.01. Biuro Budownictwa 

i Infrastruktury księstwa Lichtenstein opracowało BAUGESETZ 255 . Ten 277-

stronicowy dokument omawia i wyjaśnia wszystkie przepisy ustawy. W art. 47, 

zasady rządzących odległościami budynków, przywołano w art. 25 pkt. 3 

Bauverordnung, który mówi o analizie rzucanego cienia. Podano też 

informację o tym, że analizę należy wykonać dla średniego dnia zimowego 4 

listopada i 8 lutego, oraz średniego dnia letniego to jest 1 maja i 12 sierpnia256. 

Instrukcja mówi przy tym, że jest to procedura bardzo rzadko stosowana, 

praktycznie wyłącznie dla budynków wysokich i dużych zespołów. Nie stosuje 

się tej procedury w typowym budownictwie. Analizy są ewentualnie przydatne 

na etapie planowania inwestycji i mają mniejsze znaczenie na etapie 

procedowania pozwolenia na budowę257.  

 
251  Bauverordnung 701.01, (Kodeks budowlany 701.01), Załącznik nr 10.2 
252  Baugesetz (Prawo budowlane), załącznik nr 10.1 
253  Bauordnung der Gemeinde Vaduz 2014 (Przepisy budowlane gminy Vaduz 2014), 
254  Załącznik nr 10.4 
255   (BauG), HANDBUCH zur Auslegung nicht ständiger Praxis und geltender Rechtsprechung (inkl. 

Bauverordnung / Erläuterungen und Skizzen), (PRAWO BUDOWLANE, Instrukcja interpretacji niestałej 

praktyki i obowiązującego orzecznictwa (łącznie z przepisami budowlanymi / wyjaśnieniami 

i szkicami). 
256  BauG, str. 93 
257  BauG, str. 92-93 
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9 Kraje post-radzieckie i kraje byłego bloku wschodniego 

Jednym z rezultatów II Wojny Światowej było utworzenie bloku 

wschodniego pod przywództwem Związku Radzieckiego. Komunistyczna idea 

budowy nowego lepszego społeczeństwa sprawiła, że kraje te cechuje duże 

podobieństwo we wprowadzaniu wielu rozwiązań prawnych. Jako że za 

przeprowadzanymi głębokimi zmianami społeczno-gospodarczymi szła 

konieczność odciśnięcia piętna również na architekturze i urbanistyce, 

socrealizm i modernizm stał się narzędziem w rękach władz komunistycznych. 

Od samego początku modernizm był ruchem mocno lewicującym, a postulaty 

urbanistyczne przeplatały się z postulatami społecznymi i w konsekwencji 

politycznymi. Niestety zniszczenia wojenne stały się dobrym pretekstem do 

odbudowy miast według modernistycznej modły. Naturalna była więc 

implementacja postulatów do przepisów budowlanych wdrażanych w ZSRR. 

Kraje bloku wschodniego od lat 60-tych zaczęły kopiować wprowadzane 

w „centrali” postulaty karty ateńskiej, jeśli chodzi o nasłonecznienie. W latach 

60-tych i 70-tych przepisy te stały się powszechne we wszystkich krajach bloku 

wschodniego. Dziś przepisy te, w różnych odmianach, odnajdujemy od Polski 

po Szanghaj. 

9.1 ZSRR i Rosja 

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (w granicach po II wojnie 

światowej) rozciągał się od 35°08'N (granica między Turkmeńską SRR 

a Afganistanem), stały ląd sięga na północ aż do 72°56’N (środkowa Syberia). 

Niezamieszkałe wyspy Oceanu Arktycznego należące dawniej do ZSRR, 

a obecnie będące własnością Rosji sięgają powyżej 80°N równoleżnika.

 
Rysunek 41 Położenie ZSRR w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe wier-

nokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Za ważny wkład do współczesnych rozważań na temat naturalnego 

oświetlenia w Rosji uważa się dorobek wybitnego naukowca Nikolaia 

Alekseewicza Rynina 258 , który z początkiem XX wieku opublikował szereg 

książek o geometrii wykreślnej, popularyzując wiedzę o tej nauce. W 1908 roku 

opublikował on książkę o geometrycznych metodach wyznaczania 

odpowiedniego doświetlenia pomieszczeń użytkowych i wyznaczania 

wielkości i położenia okien259. 

 
258   Nikolai Alekseevich RYNIN (Николай Алексеевич Рынин) (1877-1942) rosyjski naukowiec, inżynier, 

jeden z pionierów astronautyki, autor wielu publikacji. Kierował Zakładem Geometrii Wykreślnej 

w Petersburskim Instytucie Inżynierów Kolejnictwa.  Rynin zmarł w wyniku chorób i wygłodzenia 

organizmu podczas oblężenia Leningradu. 
259   Дневной свет и расчеты освещенности помещений: (Руководство К рациональному 

проектированию световых отверстий в различных сооружениях и к определению степени 

освещения). СПб., 1908. 156 с, 117 л. черт. 

      „Obliczenia światła dziennego i oświetlenia pomieszczenia: (Poradnik dotyczący racjonalnego 

projektowania otworów świetlnych w różnych konstrukcjach oraz określania stopnia oświetlenia)”. 
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Podążając za modernistycznym racjonalizmem, który stał się estetyczno-

przestrzennym środkiem wyrazu realizacji postulatów komunizmu w ZSRR 

wprowadzono w 1963 r. normę sanitarno-higieniczną СанПиН 427-63 260 . 

U podstaw tej decyzji leżały również liczne prace radzieckich naukowców 

takich jak np.: G.M. Frank261, N.M. Danzig262 czy V.K. Galanin, które pozwoliły 

określić optymalny czas nasłonecznienia na poziomie 3 godzin. Jako graniczny 

posłużył czasy przetrwania pałeczki okrężnicy (łac. Escherichia coli) 

i gronkowca złocistego (łac. Staphylococcus aureus), które wynosiły przy 

bezpośrednim i nieprzerwanym działaniu promieni słonecznych ok. 3-4 

godziny263. Zapewne nie bez znaczenia były intuicyjne postulaty karty ateńskiej, 

która zalecała również czas nasłonecznienia w wysokości 3 godziny. Głównymi 

założeniami normy СанПиН 427-63 były: 

• nasłonecznienie budynków i pomieszczeń mieszkalnych powinno 

wynosić minimum 3h, 

• w mieszkaniach 1-, 2- i 3-pokojowych, czas nasłonecznienia należy 

zapewnić co najmniej w jednym pokoju,  

• w co najmniej dwóch pokojach w mieszkaniu 4-pokojowym,  

• co najmniej 30% pokoi w mieszkaniach wielopokojowych 

akademikach i hotelach; 

• czas nasłonecznienia mierzy się 22 marca i 22 września (równonoc), 

• pominięcie pierwszej godziny po świcie i ostatniej przed zmierzchem, 

co odpowiada godz. 7:00-17:00 czasu słonecznego w dniach 

równonocy na terenach, których szerokość geograficzna wynosi do 

60°, 

• pominięcie pierwszych 1,5h po świcie i ostatnich 1,5h przed 

zmierzchem, co odpowiada godz. 7:30-16:30 czasu słonecznego 

w dniach równonocy na terenach, których szerokość geograficzna 

wynosi powyżej 60°, 

• nasłonecznienie powinno być ciągłe, bez przerw. 

Nowe przepisy spowodowały zintensyfikowane zainteresowanie 

problematyką światła słonecznego w architekturze oraz doprowadziło do 

powstania licznych publikacji. Jej praktyczne stosowanie pozwoliło na 

zgromadzenie wiedzy praktycznej, a w konsekwencji dało impuls do korekty 

przepisów jaka miała miejsce w 1974 r. W znowelizowanej normie CанПиН 

1180-74264 głównymi zmianami było: 

 
SPb., 1908.156 s. 117 s. 

260  СанПиН 427-63 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляции жилых и общественных 

зданий и жилой застройки населенных мест (SanPin 427-63) Normy i zasady sanitarne 

zapewniające nasłonecznienie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz budynków 

mieszkalnych na obszarach zaludnionych. (Nie udało się znaleźć tego przepisu). 
261   Gleb Michałowicz Frank (1904 — 1976), radziecki biofizyk, zajmujący się między innymi 

promieniowaniem UV.  
262   Significance of lighting in the origin of myopia and care of vision in schoolchildren, (Znaczenie 

oświetlenia w początkach krótkowzroczności i dbałości o wzrok u dzieci w wieku szkolnym), 1945 r. 
263   Popowski J., ИСТОРИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ ИНСОЛЯЦИИ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Rosja 2015, str. 5 
264   CанПиН 1180-74 „Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и 

общественных зданий и территорий жилой застройки городов и других населенных пунктов (утв. 

заместителем Главного Государственного санитарного врача СССР 23 сентября 1974 г. (SanPin 

1180-74). Normy sanitarne i zasady dotyczące nasłonecznienia budynków mieszkalnych i publicznych 

oraz obszarów mieszkalnych miast i innych osiedli (zatwierdzone przez Zastępcę Głównego Stanu 

Sanitarnego Lekarza ZSRR w dniu 23 września 1974 r. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1904
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976
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• dodanie konieczności sprawdzenia czasu nasłonecznienia również 

w dniu 22 czerwca, co miało gwarantować nasłonecznienie 

pomieszczeń ewentualnie zacienianych przez dachy, balkony i loggie. 

• badanie czasu nasłonecznienia dla terenów położonych na północ 

od 60 południka, w terminie od 22 kwietnia do 22 sierpnia (4 miesiące), 

tereny poniżej 60 południka dalej należy analizować w dniach 

równonocy. 

Proces dostosowania przepisów do zjawisk występujących w praktyce 

i pojawiające się wnioski doprowadziły do kolejnej zmiany w 1982 roku. Nowa 

norma sanitarna СанПиН 2605-82265 wprowadziła następujące uregulowania: 

• ze względu na swoją rozległość terytorium Rosji podzielone jest 

równoleżnikowo, na trzy strefy geograficzne w ramach, których 

wyznaczono inny czas pomiaru i inne wymagania długości 

nasłonecznienia - wprowadzono 3 strefy (powyżej 58° N, między 48° N 

a 58° N, poniżej 48° N), dla każdej ze stref wprowadzono inny czas 

nasłonecznienia i inny daty badania.  

• czas nasłonecznienia strefy północnej – 3h mierzone między 22 

kwietnia a 22 sierpnia, 

• czas nasłonecznienia strefy centralna – 2,5h mierzone między 22 

marca a 22 września, 

• czas nasłonecznienia strefy południowej – 2h mierzone między 22 

lutym a 22 września, 

• usunięto przepis z 1974 roku nakazujący badanie czasu 

nasłonecznienia 22 czerwca 

• pozwolono na przerywanie czasu nasłonecznienia, jednak w takim 

przypadku należy zwiększyć łączny czas nasłonecznienia o 30 minut. 

Przepisy w tym brzmieniu dotrwały do czasu upadku Związku Radzieckiego 

i stały się punktem wyjścia dla uregulowań w krajach postradzieckich.  

Obecnie Rosja rozciąga się między 35°08'N (Kaukaz), a stały ląd sięga na 

północ, aż do 72°56’N (środkowa Syberia), a wyspy Oceanu Arktycznego 

sięgają powyżej 80°N równoleżnika. 

 
Rysunek 42 Położenie Rosji w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe wier-

nokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Również obecne rosyjskie przepisy regulujące nasłonecznienie są 

kontynuacją normy СанПиН 2605-82. Norma ta doczekała się korekty z dnia 15 

 
265  СанПиН 2605-82  

     „Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и 

территорий жилой застройки.” (SanPiN 2605-82) Zasady i przepisy sanitarne dotyczące 

nasłonecznienia budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz terenów zabudowy 

mieszkaniowej) 
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grudnia 2000 r. i weszła w życie 1 lipca 2001 r. Główny Państwowy Lekarz 

Sanitarny Federacji Rosyjskiej w kolejnej normie: СанПиН 2.1.2.1002-00 266 

w rozdziale 5 wprowadził korektę błędu z normy СанПиН 2605-82. 

Wprowadzony czas obliczania nasłonecznienia dla strefy południowej 

mierzono od 22 lutego do 22 września, czyli niesymetrycznie. Zmieniono ten 

czas na od 22 lutego do 22 października.  

Jednak już 25 października 2001 r., czyli po niecałych 4 miesiącach 

obowiązywania zmian wprowadzonych normą СанПиН 2.1.2.1002-00, wydana 

została całkiem nowa norma СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 267 , zastępująca 

СанПиН 2605-82 wraz z nowelizacją СанПиН 2.1.2.1002-00.  

Nowa norma weszła w życie 1 lutego 2002 r. Sama konstrukcja i główne 

założenia, oraz uregulowania pozostały bez zmian, wprowadzono jednak 

kolejne modyfikacje. Główne zmiany to:  

• obniżono wymagany czasu nasłonecznienia dla wszystkich trzech stref 

o 30 minut, 

• wprowadzono możliwość przerw w trwaniu czasu nasłonecznienia 

jednak w takiej sytuacji do przepisowych wartości należy dodatkowo 

dodać 30 minut, 

• wprowadzono punkt obliczeniowy, dla którego mierzy się czas 

nasłonecznienia oraz pokazano metody jego wyznaczania. 

W 2017 r. wprowadzono Zmianę nr 1 do normy СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-

01, która polegała na zmianie okresu badania nasłonecznienia w strefie 

centralnej z okresu od 22 marca do 22 września, na okres od 22 kwietnia do 22 

sierpnia. Zmieniono też niektóre regulacje odnośnie nasłonecznienia terenów 

otwartych. 

By rozwiać ewentualne wątpliwości dotyczące metodyki wyznaczania 

nasłonecznienia oraz dostarczyć gotowych rozwiązań w Rosji funkcjonuje 

osobna norma ГОСТ Р 57795-2017268. To obszerny dokument (62 stron), który 

rozstrzyga większość zagadnień jakie napotyka się przy wyznaczaniu 

nasłonecznienia. Główne założenia jakie wprowadzono ww. aktem prawnym 

dot. głównie sposobów wyznaczania i przedstawiania nasłonecznienia za 

pomocą różnych metod: 

• sposób wyznaczania punktu pomiarowego dla różnego typu okien 

(zasłanianych przez balkony, ściany boczne, okna dachowe), 

• zestaw linijek słońca dla poszczególnych szerokości geograficznych 

i trzech zestawów pozycji słońca – równonocy oraz czasu miesiąc 

przed i miesiąc po równonocy. 

 
266 СанПиН 2.1.2.1002-00  

     Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям 

     (SanPiN 2.1.2.1002-00) Wymagania sanitarno-epidemiologiczne dla budynków mieszkalnych i lokali) 
267  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий и территорий. (SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1076-01) Wymagania higieniczne 

dotyczące nasłonecznienia i ochrony przeciwsłonecznej pomieszczeń budynków mieszkalnych 

i publicznych oraz terytoriów). 
268  Здания и сооружения. Методы расчета продолжительности инсоляции ГОСТ Р 57795-2017, 

(Budynki i budowle. Metody obliczania czasu nasłonecznienia,  Norma GOST R 57795-2017) 
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Rysunek 43 Nomogram „Linijka słońca” dla 22 lutego i 22 października dla szerokości 45° (opracowanie: 

norma ГОСТ Р 57795-2017) 

Moskwa 

(1:500, 1:1000, 1:2000) 

Data analizy 43° 44° 45° 48° 52° 56° 58° 60° 63° 65° 69° 54,5° 55° 55,5° 56° 

22 luty i 22 

października 
X X X             

22 marca i 22 

września 

(równonoc) 
   X X X X     X X X X 

22 kwietnia i 

22 sierpnia 
       X X X X     

Tabela 16 Linijki Słońca stanowiące załączniki graficzne do normy ГОСТ Р 57795-2017 (opracowanie: 

autora) 

• nomogramy kołowe ścieżki słońca269.  

 
269   W języku angielski ten typ wykresu nazywa się „sun-path” , w polskim niestety brak sformułowania 

opisującego ten typ wykresu. Chyba najwłaściwszym wydaje się bezpośrednie tłumaczenie „ścieżka 

słońca” 
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Rysunek 44 Nomogram kołowy „ścieżki słońca” dla szerokości geograficznej 44° (opracowanie: norma 

ГОСТ Р 57795-2017) 

Moskwa 

 43° 44° 45° 48° 52° 56° 58° 60° 63° 65° 69° 54,5° 55° 55,5° 56° 

wykresy 

ścieżki 

Słońca 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Tabela 17 wykresy ścieżki słońca stanowiące załącznik do normy ГОСТ Р 57795-2017 (opracowanie: au-

tora) 

Norma ГОСТ Р 57795-2017 nie zawiera metod geometrycznych 

wykreślania cienia rzucanego przez budynek, ani sposobu wykreślania linijek 

Słońca, co należy uznać za pewną jej wadę. Podaje jednak na tyle gęstą 

siatkę linijek słońca, że w codziennej pracy architekta jest to wystarczające. 

Od 1963 r. kiedy pojawiły się w ZSRR przepisy regulujące dostęp do światła 

słonecznego dla mieszkań widać regularną ich modyfikacje, która przeważnie 

zmierza w kierunku skrócenia wymaganego czasu nasłonecznienia oraz do 

tworzenia kolejnych wyjątków i odstępstw. Jest to zapewne wynikiem 

występowania konkretnych problemów w codziennej pracy architekta. Nie 

bez znaczenia jest odejście od socjalistycznej gospodarki, gdzie właścicielem 

ziemi i inwestorem było państwo na model bliższy wolnemu rynkowi, aby 

występowali różni właściciele terenów inwestycyjnych, którzy starali się 
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wykorzystać w sposób optymalny teren inwestycji. 

Od samego początku rozporządzenia sanitarne regulują, poza kwestią 

nasłonecznienia mieszkań, także kwestie nasłonecznienia szkół, pensjonatów, 

hoteli, szpitali i sanatoriów. Również i te kwestie ulegały modyfikacjom. 

Obecnie wyżej wymienione rosyjskie normy mają delegację w ustawie 

federalnej nr 384-FZ z 2009 r.270 art. 22 pkt 1), która stanowi, że budynki należy 

tak projektować, by zapewnić wystarczający czas nasłonecznienia lub 

ochrony przed słońcem w mieszkaniach lub apartamentach mieszkalnych. 

Celem regulacji jest stworzenie bezpiecznych warunków zamieszkania, 

niezależnie od okresu. 

Podobną delegację ustawową stanowi art. 23 sanitarno-

epidemiologicznej ustawy federalnej nr 52-FZ z 1999 r.271 nakazujący między 

innymi zapewnienie odpowiedniego nasłonecznienia pomieszczeniom 

mieszkalnym w celu zapewnienia bezpiecznych i nieszkodliwych warunków 

zamieszkania niezależnie od jego długości. Zakazane jest również 

zamieszkiwanie mieszkań niezgodnych z ww. przepisami. 

Przepisy dotyczące nasłonecznienia zawarte w СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076, 

powielane są w innych wytycznych i regulacjach. W krajach post-radzieckich 

panuje zwyczaj przepisywania ustaleń z jednej normy do innej i tak np. 

identyczne regulacje zawarte są w normach: 

• СанПиН 2.4.2.2821-10272,  

• СанПиН 2.4.1.3049-13273,  

• СанПиН 2.1.2.2645-10274 wraz ze zmianą СанПиН 2.1.2.2801-10,  

• СанПиН 42.13330.2016. 275  

 

 
270   Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 

30.12.2009 N 384-ФЗ (последняя редакция). Ustawa federalna z dnia 30.12.2009 N 384-FZ (zmieniona 

02.07.2013) „Przepisy techniczne dotyczące bezpieczeństwa budynków i budowli”, 

      Załącznik nr 16.2 
271   Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ „О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения. Ustawa federalna z dnia 30 marca 1999 r. N 52-FZ „O dobrostanie 

sanitarnym i epidemiologicznym ludności”, załącznik nr 16.1 
272  СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, (Wymagania sanitarno-epidemiologiczne 

dotyczące warunków organizacji kształcenia w placówkach ogólnokształcących) 
273  СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, (Wymagania 

sanitarno-epidemiologiczne dotyczące struktury, treści i organizacji trybu działania przedszkolnych 

organizacji wychowawczych) 
274   СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях, (Wymagania sanitarno-epidemiologiczne dotyczące warunków 

życia w budynkach mieszkalnych i pomieszczeniach) 
275   Планировка и застройка городских и сельских поселений, (Planowanie i rozwój osadnictwa 

miejskiego i wiejskiego) 
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Tabela 18 Ewolucja głównych parametrów regulacji nasłonecznieniowych od początku ich powstania w 1963 r. w ZSRR, aż do dnia dzisiejszego w Rosji. (opracowanie: autora) 

 

 

 

Rok wejścia w życie przepisu 1963 r. 1974 r.  1982 r. 01.07.2001 r. 01.02.2002 r. 2017 r. 

Numer normy sanitarno-

higienicznej  

(SanPin) 

СанПиН 427-63 

(SanPin 427-63) 

CанПиН 1180-74 

(SanPin 1180-74) 

СанПиН 2605-82 

(SanPiN 2605-82) 

 

СанПиН 2605-82 и 

раздела 5 СанПиН 

2.1.2.1002-00 

(SanPiN 2605-82 z 

paragrafem 5 SanPin 

2.1.2.1002-00) 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-

01 

(SanPiN 2.2.1 / 

2.1.1.1076-01) 

Изменения N 1 в 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-

01  

(Zmiana nr 1 w SanPiN 

2.2.1/ 2.1.1.1076-01) 

Daty 

przeprowadzania 

analizy w 

zależności od 

stref. 

Strefa na 

północ od 

60° 

od 22 marca do 22 

września 

od 22 kwietnia do 22 

sierpnia, 

22 czerwca 

Strefa północna 

(powyżej 58°) od 22 kwietnia 

do 22 sierpnia 

Strefa na 

południe od 

60° 

od 22 marca do 22 

września 

od 22 marca do 22 

września, 

22 czerwca 
Strefa centralna  

(między 48° a 58°) 

od 22 marca 

do 22 września 

od 22 kwietnia 

do 22 sierpnia 

Strefa południowa 

(poniżej 48°) 

od 22 lutego 

do 22 września 

od 22 lutego 

do 22 października 

Mapa stref 

 
Podział stref w latach 1963 – 1982 (ZSRR) 

 

     
    Podział stref w latach 1982 – 1990 (ZSRR)               Podział stref w latach 1990 – obecnie (Rosja) 

Godziny badania 

nasłonecznienia  

Strefa na 

północ od 

60° 

7:30 – 16:30 czasu słonecznego 

Strefa północna 

(powyżej 58°) 
7:30 – 16:30 czasu słonecznego (1h po wschodzie i przed zachodem słońca) 

Strefa na 

południe od 

60° 
7:00 – 17:00 czasu słonecznego Strefy 

(poniżej 58°) 7:00 – 17:00 czasu słonecznego (1h po wschodzie i przed zachodem słońca) 

wymagany czas 

nasłonecznienia 

3h 

Strefa północna 

(powyżej 58°) 
3h 2h 30m 

Strefa centralna  

(między 48° a 58°) 2h 30m 2h 

Strefa południowa 

(poniżej 48°) 2h 1h 30m 
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9.2 Estonia 

Estonia położona jest między 57°30’N a 59°49’N. 

 
Rysunek 45 Położenie Estonii w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe 

wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Estonia jako kraj, który odzyskał niepodległość w 1990 po rozpadzie 

Związku Radzieckiego odziedziczył filozofię przepisów o nasłonecznieniu po 

ZSRR. Jako że kraj jest relatywnie niewielki nie było sensu utrzymywać podziału 

na strefy jakie przewidywały uregulowania z czasów ZSRR. Równoleżnik 58° 

przecina Estonię i dzieli ją na strefę północną i centralną. 

Obecnie zasady ochrony dostępu do światła w Estonii reguluje norma EVS 

894:2008+A2:2015276 z 2015 roku. Norma określa, w punkcie 4.3.3, że w dniach 

od 22 kwietnia do 22 sierpnia przynajmniej 1 pokój w mieszkaniach 1,2,3 

pokojowych i 2 pokoje w mieszkaniu 4 i więcej pokojowym, powinny mieć 

nieprzerwany czas nasłonecznienia wynoszący 2,5h. Od tej ogólnej zasady jest 

pewna ilość wyjątków i modyfikacji. Jeśli pomieszczenie będzie 

nasłonecznione z przerwami to suma czasu nasłonecznienia powinna wynosić 

3h. Do pomieszczeń wliczają się kuchnie i aneksy kuchenne. Można skrócić 

czas nasłonecznienia o 0,5h w obszarach gęstej zabudowy i obszarów gęsto 

zabudowanych. Natomiast nie wymagają nasłonecznienia mieszkania 

tymczasowe takie jak akademiki czy pensjonaty. W placówkach 

przedszkolnych wymagane jest 3h nasłonecznienia dla miejsc zabaw oraz 

w szpitalach dla 60% oddziałów. Do 2h można również skrócić czas 

nasłonecznienia, jeśli przez co najmniej 2h doświetlone są dwa pokoje 

w mieszkaniu 2 i 3 pokojowym, lub trzy pokoje w mieszkaniu 4 i więcej 

pokojowym. 

Norma określa metodykę obliczania czasu nasłonecznienia. Pomiar 

dokonuje się w punkcie na wysokości 90 cm nad poziomem podłogi pośrodku 

okna badanego. Dzięki przyjęciu jednego punktu badawczego możliwe jest 

przeprowadzenie badania i prezentacja wyników na nomogramach 

 
276  Norma EVS 894:2008+A2:2015 LOOMULIK VALGUSTUS ELU- JA BÜROORUUMIDES (Naturalne 

oświetlenie w zabudowie mieszkaniowej i biurowej), załącznik 5.1 
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walcowych lub kołowych. Sama norma prezentuje 4 nomogram kołowy dla 

stolicy Estonii Tallina i Tartu, który pozwalana używanie tej metody na terenie 

całej Estonii. Sama norma nie podaje, jak wyznaczać położenie słońca, czy 

samodzielnie wykreślić nomogram kołowy odsyłając do literatury 

i oprogramowania komputerowego. By można było uznać pomieszczenie za 

nasłonecznione promienie słoneczne muszą wznosić się 6° powyżej horyzontu, 

a kąt między azymutem słońca a fasadą musi wynosić przynajmniej 10°. 

9.3 Litwa 

Litwa położona jest między 53°54’N a 56°27’N. 

 
Rysunek 46 Położenie Litwy w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe wier-

nokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Litwa odzyskała niepodległość w 1990 roku, i jako że wcześniej wchodziła 

w skład Związku Radzieckiego jej przepisy regulujące nasłonecznienie mieszkań 

są pochodną tych obowiązujących w ZSRR. Jako że cała Litwa znajdowała się 

w strefie centralnej (norma СанПиН 2605-82), przyjęto jedne przepisy dla 

całego kraju. 

Obecnie obowiązujące na Litwie przepisy to rozporządzenie Ministerstwa 

Środowiska Republiki Litewskiej STR 2.02.01:2004 z 24 grudnia 2004 roku 277 . 

Rozporządzenie w art.213 nakazuje spełnienie czasu nasłonecznienia dla 

jednego pokoju dla mieszkań 1,2,3-pokojowych i dla 2 salonów w mieszkaniach 

4 i więcej pokojowych, między 22 marca a 22 września co najmniej 2,5 godziny. 

Jednak dopuszczono ograniczenie czasu nasłonecznienia do 2 godzin na 

obszarach miejskich. Przy przebudowie i zmianie układu mieszkania konieczne 

jest zachowanie przepisów o nasłonecznieniu (art. 263.1). Poza tym przepis 

chroni też budynki sąsiednie i działki przed nadmiernym zacienieniem w wyniku 

realizacji inwestycji. Nowy budynek nie może pogarszać warunków 

nasłonecznienia dopuszczalnych przepisami (art. 175.5 oraz art. 266).  

W litewskim systemie prawnych chronione są również pokoje i przestrzenie 

do zabaw grupowych w placówkach przedszkolnych i przedszkolach na 

 
277  STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 2.02.01:2004 GYVENAMIEJI PASTATAI. Przepisy techniczne 

dotyczące budowy str. 2.02.01:2004, budynki mieszkaniowe), 
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podstawie zapisów normy HN 75:2016278, oraz pokoje-sypialnie, pokoje zabaw 

czy jadalnie w placówkach opieki społecznej dla dzieci na podstawie normy 

HN 124: 2014279. 

9.4 Łotwa 

Łotwa leży między 55°40'N a 58°05'N.  

 
Rysunek 47 Położenie Łotwy w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe 

wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Łotwa odzyskała niepodległość w 1990 r. Jako że całe terytorium Łotwy 

znajduje się w strefie centralnej, wg. przepisów obowiązujących w ZSRR (norma 

СанПиН 2605-82), przyjęto jeden schemat przepisów dla całego kraju. 

Łotewskie przepisy chroniące dostęp do światła słonecznego reguluje 

standard budowlany LBN 211-15 280 . Łotysze chronią dostęp do światła 

słonecznego na dwa sposoby. Najprostszym sposobem jest gwarancja 

minimalnej odległości między budynkami gwarantowanymi w standardach 

budowlanych. Art. 33 deleguje prawo władz miejscowych do określania 

odległości budynków od granic działek pod warunkiem zachowania 

minimalnej odległości od ściany z oknami salonów do następnego budynku 

wynoszącej 10 m. Jest to rozwiązanie stosowane analogicznie w większości 

kantonów szwajcarskich. Inne odległości można stosować od ściany z oknami 

pozostałych pomieszczeń, a inną (minimum 10 m) od ściany z oknami pokoju 

dziennego. Przepis ten jest jednak dużo bardziej elastyczny. Art. 34 daje 

możliwość rezygnacji z zapisów art. 33 w szczególnych trudnych warunkach, 

jakimi są centra miast i zabudowa śródmiejska. 

 
278  LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ 

VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ (Litewska norma higieny HN 75: 2016 

„Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowia przy wdrażaniu programów edukacji 

przedszkolnej i przedszkolnej”) 
279  LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 124:2014 „VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOS: BENDRIEJI SVEIKATOS 

SAUGOS REIKALAVIMAI, Litewskie normy higieny HN 124: 2014 „instytucje opieki społecznej dzieci: 

Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowia” 
280  Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas", Przepisy dotyczące łotewskiej 

normy budowlanej LBN 211-15 „Budynki mieszkalne”, załącznik 12.1 
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Drugim podstawowym sposobem regulującym zasady dostępu do światła 

słonecznego jest badanie czasu nasłonecznienia pokoi. Zachowanie 

odległości od granic działek podanych w przepisach lokalnych oraz w art. 33 

nie zwalnia z zachowania regulowanych w art. 36 zasad nasłonecznienia. Art. 

36 jest krótki i zawiera proste reguły. Należy zapewnić czas nasłonecznienia 

przynajmniej 1-ego pokoju w mieszkaniu jedno-, dwu-, trzy-pokojowym, 

a w przypadku mieszkań cztero- i więcej pokojowych taki czas nasłonecznienia 

należy zapewnić dwóm pokojom. Ów czas nasłonecznienia należy spełnić od 

22 marca do 22 września. Również i dla tych przepisów stworzono możliwość 

odstąpienia od zapisów w przypadku trudnych warunków istniejących (art. 38). 

Władze gminne mają prawo na podstawie tego artykułu samemu określić czas 

nasłonecznienia dla danego obszaru po zbadaniu stanu istniejących czasów 

nasłonecznienia. Wówczas czas ten będzie obowiązywać zarówno nową jak 

i starą zabudowę. 

9.5 Ukraina 

Ukraina leży między 44°23'N a 52°22'N, w strefie południowej i centralnej 

wg. przepisów z czasu ZSRR (norma СанПиН 2605-82). 

 
Rysunek 48 Położenie Ukrainy w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe 

wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Na Ukrainie przepisy regulujące nasłonecznienie mieszkań są przepisami 

sanitarno-higienicznymi i podobnie jak w innych krajach postsowieckich, 

wywodzą się z czasów Związku Radzieckiego. Po ogłoszeniu niepodległości 

Ukrainy w 1991 r. dalej obowiązywała radziecka norma СанПиН 2605-82281. 

Regulacja ta została wpleciona w system norm urbanistycznych 

i budowlanych. 1 stycznia 2011 r. weszła w życie norma ДСТУ-Н Б В.2.2-

27:2010282. 

 
281  СанПиН 2605, Санітарні норми і правила забезпечення інсоляцією житлових і громадських 

будинків та територій житлової забудови, (SanPiN 2605). Normy sanitarne i przepisy dotyczące 

nasłonecznienia budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz obszarów mieszkalnych). 
282  ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 Руководство по расчету инсоляции объектов гражданского назначения 

      DSTU-N B B.2.2-27: 2010 (Wytyczne dotyczące obliczania nasłonecznienia budynków mieszkalnych) 
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1 stycznia 2017 r.283 wszystkie regulacje jakie zaimplikowano za czasów 

ZSRR zostały unieważnione i zastąpione przez Krajowe Standardy Ukrainy, które 

są stosunkowo mocno rozbudowane, a wiele aktów prawnych w swych 

paragrafach zawiera spójne odniesienia do nasłonecznienia, są to m.in.: 

• DBN 360-92 - Planowanie przestrzenne. Planowanie i budowa osiedli 

miejskich i wiejskich, 

• DBN B.2.2-3 97 Budynki i konstrukcje placówek oświatowych, 

• DBN B.2.2-4 97 Budynki i konstrukcje placówek przedszkolnych dla 

dzieci, 

• DBN B.2.2-9 99 Budynki i konstrukcje. Budynki i konstrukcje publiczne. 

Podstawowe postanowienia, 

• DBN B.2.2-10 2001 Budynki i budowle. Zakłady opieki zdrowotnej, 

• DBN A.2.2-3 2004 Projekt. Skład, procedura opracowywania, 

zatwierdzania i zatwierdzania dokumentacji projektowej dla budowy, 

• DBN B.2.2-15 2005 Budynki i budowle. Budynki mieszkalne. Główne 

postanowienia, 

• DBN B.2.5-28 2006 Wyposażenie inżynieryjne budynków i budowli. 

Oświetlenie naturalne i sztuczne, 

• DBN B.2.6-31: 2006 Konstrukcje budynków i konstrukcji. Izolacja cieplna 

budynków. 

Wymienione przepisy nakazują zachowanie czasu nasłonecznienia 2,5 

godziny między 22 marca a 22 września dla lokali mieszkalnych, natomiast 

placówki przedszkolne, szkoły ogólnokształcące i szkoły z internatem, placówki 

opieki zdrowotnej powinny mieć zapewnione nasłonecznienie nieprzerwanie 

przez 3 godziny. Dopuszczalne jest złagodzenie (pomniejszenie) wymaganego 

czasu nasłonecznienia o 0,5 h w przypadku uzupełniania zabudowy, ale gdy 

mieszkania zacieniane mają doświetlone wszystkie pokoje.  

Szczegółowe zasady obliczania wymaganego czasu nasłonecznienia 

zawierają wytyczne DSTU-N B V.2.2-27: 2010 284 , wydane przez Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego Ukrainy, które są rozwinięciem zapisów normy СанПиН 

2605-82, czyli przepisów dotyczących nasłonecznienia budynków 

mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz obszarów mieszkalnych. Z uwagi na 

obszerność instrukcji (ok. 80 stron) przetłumaczono tylko najważniejsze 

paragrafy i umieszczono je w załączniku 22.1. Instrukcja zawiera zarówno 

geometryczne zasady wyznaczania punktu obliczeniowego za pomocą linii 

nasłonecznienia, jak i metody obliczenia czasu trwania nasłonecznienia za 

pomocą mapy słonecznej, czy też przy użyciu specjalnego oprogramowania 

„Lara”. Zasady te mają zastosowanie przy projektowaniu nowych budynków 

jak i przy przebudowie bądź nadbudowie już istniejących obiektów, 

dodatkowo wytyczne pozwalają określić maksymalną wysokość nowego 

obiektu, zapewniając tym samym odpowiednie wymagania już istniejącym 

budynkom i nie naruszając wymagań przez nie spełnionych.  

9.5.1 Metoda obliczeniowa za pomocą linijki nasłonecznienia. 

Przyrząd do określania nasłonecznienia, wykonany na półprzezroczystym 

 
283  Zgodnie z rozporządzeniem nr 94 z dnia 20 stycznia 2016 r. z dniem 1 stycznia 2017 straciły ważność 

wszystkie regulacje, które powstały za czasów ZSRR. W ten sposób Ukraina rozstała się z regulacyjną 

spuścizną po Związku Radzieckim. 
284  Instrukcja obliczania nasłonecznienia obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej 
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materiale, który jest rzutowany na poziomą płaszczyznę promieni o wschodzie 

i zachodzie słońca oraz w innych porach dnia, a także linia przecięcia stożka 

światła słonecznego z poziomymi płaszczyznami poprowadzonymi przez dany 

stopień wysokości jest przekreślona w skali. Skala jest zbudowana dla określonej 

szerokości geograficznej. W tej normie stosuje się linie nasłonecznienia dla 22 

marca i 22 września wykonane w skali Μ 1: 2000 i M1: 500 dla każdego stopnia 

szerokości geograficznej w zakresie od 45 ° do 52 ° N.  

9.5.2 Metoda obliczeniowa za pomocą mapy słonecznej metodą punktu 

obliczeniowego. 

Na Ukrainie stosuje się specjalnie przygotowane mapy słoneczne, które są 

skonstruowane dla określonej szerokości geograficznej tj. każdego stopnia od 

45° do 52°. Ten standard wykorzystuje stereograficzne mapy Słońca uzyskane 

przez rzutowanie półkuli niebieskiej na płaszczyznę jej podstawy z najniższego 

punktu sfery niebieskiej. 

Zgodnie z tą metodą w każdej pionowej płaszczyźnie przechodzącej przez 

pionowy kąt zacieniania w ramach poziomego kąta nasłonecznienia, określa 

się pionowy kąt nasłonecznienia i pionowy kąt zacienienia sąsiednich domów 

i rzeźby terenu, które są wykorzystywane do budowy połączonej maski cienia. 

  

 
PT - punkt rozliczeniowy 

Rysunek 49 Lokalizacja punktów obliczeniowych dla różnych typów otworów okiennych 
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9.5.3 Obliczanie czasu nasłonecznienia wraz z mapą słoneczną metodą 

powierzchni granicznej 

Metoda granicznej powierzchni nasłonecznienia pozwala określić 

całkowity czas nasłonecznienia pomieszczenia. Może być stosowana jako 

obliczenie korygujące w przypadku, gdy czas trwania nasłonecznienia, 

określony przez obliczenia metodą punktu obliczeniowego, nie spełnia 

wymagań regulacyjnych. Przy stosowaniu tej metody dla każdego kierunku 

obliczeń w ramach poziomego kąta nasłonecznienia określa się maksymalny 

pionowy kąt nasłonecznienia i minimalny pionowy kąt zacienienia sąsiednich 

domów. To rozwiązanie pomaga obliczyć kąt nasłonecznienia w zależności od 

kształtu szczeliny, elementów zacieniających i przeciwległych budynków.  

 
ГП - graniczna powierzchnia nasłonecznienia 

 
Rysunek 50 Określenie poziomych kątów nasłonecznienia dla różnych typów pionowych otworów okien-

nych w celu obliczenia całkowitego czasu trwania nasłonecznienia 

9.5.4 Obliczanie czasu nasłonecznienia z aplikacją miernika izolacji  

Tą metodą można określić czas nasłonecznienia terenów mieszkalnych 

wyłącznie dla dwóch dni w roku – 22 marca i 22 września, stosując linie 

nasłonecznienia dla każdego stopnia od 45 do 52. W obliczeniach należy 

przyjąć najbliższą linie nasłonecznienia w zależności od szerokości 

geograficznej.  

Wykonuje się je: na środku okna w obliczanym pokoju oraz w węzłach 

siatki.  
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PT - punkt pomiarowy 

Rysunek 51 Określenie poziomego kąta nasłonecznienia w prostokątnych oknach  

 

9.5.5 Oprogramowanie Lara 

 
Rysunek 52 Oprogramowanie Lara służące do obliczania nasłonecznienia 

Program Lara służy do obliczenia rocznego czasu nasłonecznienia 

budynku i terenów sąsiednich. Wygenerowane wyniki obliczeń są zilustrowane 

na słonecznej mapie oraz na planie ogólnym wraz z zacienionymi konturowo 

punktami. Graficzne wprowadzanie obiektów budowlanych do programu 

odbywa się na zeskanowanym podłożu rastrowym, po wprowadzeniu 

budynków oblicza się czas nasłonecznienia lokalu. Wyniki obliczeń czasu 
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nasłonecznienia lokalu na parterze budynku wyświetlane są w specjalnym 

panelu, który umożliwia zapisanie rysunku, arkusza kalkulacyjnego i planu 

generalnego wraz z wentylatorami cieniowanych budynków w folderze 

roboczym projektu. Na obrazie mapy słonecznej z maskami cieni otoczenia 

i szczeliną świetlną nanosi się numer piętra, rodzaj szczeliny świetlnej (BP- 61), 

azymut orientacji okna (A), odsunięcie (Y) i bezwzględny znacznik punktu 

obliczeniowego (Z). Numer pomieszczenia rozliczeniowego jest również 

wskazany w tabeli czasu nasłonecznienia dla wszystkich miesięcy w roku. 

 

 
Rysunek 53 Rezultat obliczeń uzyskanych na podstawie oprogramowania Lara. 

Choć oprogramowanie jest najszybszą metodą pozyskiwania wyników, 

niestety nie można jej uznać za miarodajną. Ponieważ obliczenia wykonywane 

są dla jednego punktu. 

Reasumując można zauważyć, że Ukraina jako jeden z nielicznych 

rejonów, posiada bardzo szczegółowo rozwinięte przepisy, które zawierają nie 

tylko paragrafy, ale również część opisową, która w znaczny sposób ułatwia 

projektującym ich zastosowanie, a jednocześnie zapobiega ewentualnym 

niewłaściwym interpretacją.  

 

9.6 Białoruś 

Białoruś leży między 51°72'N a 55°81'N, czyli terytorium Białorusi w całości 
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mieści się w strefie centralnej wg. przepisów z czasów Związku Radzieckiego 

(norma СанПиН 2605-82).  

 

 
Rysunek 54 Położenie Białorusi w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe 

wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Pierwszych regulacji Białoruś doczekała się 3 maja 1994 r., kiedy to została 

wprowadzona norma СанПиН № 10-25-94 285 . Niestety, mimo wielu prób, 

norma nie jest możliwa do zdobycia.  

Aktualne białoruskie przepisy regulujące kwestie nasłonecznienia, 

zawierają Wymogi higieniczne № 80286 wydane w dniu 28 kwietnia 2008 r. przez 

Ministerstwo Zdrowia Republiki Białorusi i weszły w życie 1 maja 2008 r. 

Przepisy nakazują zapewnienie czasu nasłonecznienia mieszkań w dniach 

równonocy wiosennej i jesiennej, a czas ten powinien wynosić co najmniej: 2,5 

godziny ciągłego nasłonecznienia dla budynków mieszkalnych między 

godzinami 7:00-17:00. Rozróżniają też ilość wymaganych nasłonecznionych 

pokoi w zależności od ilości pokoi znajdujących się w mieszkaniu. Dopuszcza 

się złagodzenie wymaganego czasu nasłonecznienia o 0,5h w przypadku 

uzupełniania zabudowy, ale gdy mieszkania zacieniane mają doświetlone 

wszystkie pokoje, bądź też w przypadku mieszkań typu południowego. Wymogi 

sanitarne zawierają linijkę słońca, którą należy używać przy badaniu, oraz 

przekątne typowych wymiarów okien i grubości ścian, ułatwiające przyjęcie, 

kiedy słońce zaczyna lub kończy wpadać do pomieszczenia. 

Symptomatyczna jest zmiana dokonana uchwałą nr 136287 z 3 września 

2008 r. Złagodzono wówczas zasady zawarte w Wymogach higienicznych № 

 
285   СанПиН № 10-25-94 Санитарные правила и нормы обеспечения инсоляцией жилых и 

общественных зданий и территорий жилой застройки (SANPIN 10-25-94 PRZEPISY SANITARNE I 

NORMY UTRZYMANIA NASŁONECZNIENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

ORAZ TERENÓW ZABUDOWAŃ ZAMIESZKAŁYCH)  
286  ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНСОЛЯЦИЕЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И 

ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ № 80 (Wymogi higieniczne dotyczące nasłonecznienia 

budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej i terenów zabudowy mieszkaniowej nr 80)  
287  Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 3 сентября 2008 г. № 136  

     (Uchwała Ministerstwa Zdrowia Republiki Białorusi z 3 września 2008 r. nr 136)  
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80 z 28 kwietnia 2008 r., gdzie zmniejszono wymagany czas nasłonecznienia 

z 2,5h do 2h oraz zlikwidowano nakaz zapewnienia nasłonecznienia dla trzech 

pokoi w apartamentach z liczbą pokoi większą niż sześć. 

Zgodnie z przepisami obliczanie czasu trwania nasłonecznienia nie 

uwzględnia pierwszej godziny po wschodzie Słońca i ostatniej przed jego 

zachodem. Do obliczenia czasu nasłonecznienia nakazuje się stosowanie linijki 

słońca, która wykonana jest na przeźroczystej folii w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 

dla szerokości 55°N. Jej zastosowanie oraz szczegółowe zasady użytkowania są 

opisane w Wytycznych Ministerstwa Zdrowia.  

  
Rysunek 55 linijka słońca z Wytyczne Ministerstwa Zdrowia Białorusi 

Rozporządzenie zakłada także możliwość skorzystania z innych metod 

obliczeniowych (np. metody kątów nasłonecznieniowych), ale muszą być one 

uzgodnione z Ministerstwem Zdrowia Republiki Białorusi. Norma określa też, że 

pomieszczenie można uznać za nasłonecznione, jeśli promienie słoneczne 

przekroczą przekątną otworu okiennego. 

Poza wymaganiami co do nasłonecznienia mieszkań wymogi higieniczne 

regulują także nasłonecznienie budynków użyteczności publicznej (budynki 

opieki zdrowotnej, sanatoriów i ośrodków wypoczynkowych, domów 

wypoczynkowych, instytucji przedszkolnych, instytucji ogólnokształcących 

i zawodowych) w czasie 3 godzin oraz terenów otwartych (placów zabaw dla 

dzieci, terenów sportowych i terenów rekreacyjnych przy budynkach 

mieszkalnych, placach placówek przedszkolnych dla dzieci, obszarów 

sportowych, obszarów rekreacji oraz obszarów szkoleniowo-doświadczalnych 

dla placówek kształcenia ogólnego i zawodowego w czasie 2,5 godzin. 

Podobnie jak w Rosji i na Ukrainie, również na Białorusi ustalenia zawarte 

w przepisach regulujących nasłonecznienie są kopiowane do innych norm: 

- ТКП 45-3.01-116-2008 (02250)288.  

9.7 Podsumowanie krajów post-radzieckich 

Porównując ewolucję i tendencję w zmianach przepisów regulujących 

nasłonecznienie w krajach postradzieckich widać pozostawienie struktury 

przepisów z czasów ZSRR połączonych ze zmianami: wymaganego 

 
288  Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки, (Urbanistyka. 

Rozliczenia. Planowanie i standardy rozwoju) 



Komparatystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw 
 

110 

minimalnego czasu nasłonecznienia, godzin podlegających analizie, dat 

przeprowadzenia analizy itp. Wszystkie kraje posiadają bliźniacze regulacje, 

których model jest identyczny, zmiany dotyczą jedynie parametrów modelu. 

Po rozpadzie ZSRR poszczególne kraje przyjmowały rozwiązania przyjęte dla 

danych stref i co do zasady utrzymują dalej ten model. Zmiany mają swoje 

przyczyny w nowych realiach rynkowych zbliżonych do wolnego rynku 

i naturalnego odejścia od modernistycznej wizji urbanistyki, czyli dążności do 

gęstszej zabudowy i problemów z tego wynikających. Stąd powszechne 

zmniejszanie czasu nasłonecznienia czy zmniejszenie ilości pokoi 

podlegających ochronie. 
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Kraj ZSRR (stan na 1991 r.) Rosja Białoruś Ukraina Litwa Łotwa Estonia 

Norma sanitarno-

higieniczna 

SanPiN 2605-82 SanPin 2.2.1/2.1.1.1076-01 Wymogi nr 80 i zmiana nr 

136 

DBN 360-92** STR 2.02.01:2004 LBN 211-15 EVS 894:2008+A2:2015 

Data wejścia w życie 02.07.1982 r. 01.02.2002 r. zmiana Nr 1 

z 10.04.2017 r. 

28.04.2008 r.  17.04.1992 r. zmiany 

4.12.2009 r. 

13.02.2004 r. 01.07.2015 r.  04.03.2015 r. 

 okres analizy    

strefa północna (na 

północ od 58°N) 

od 22 kwietnia do 22 

sierpnia 

od 22 kwietnia do 22 

sierpnia 
     

strefa centralna 

(między 58°N – 48°N) 
od 22 marca do 22 

września 

od 22 kwietnia do 22 

sierpnia 

od 22 marca do 22 

września 

od 22 marca do 22 

września 

od 22 marca do 22 

września 

od 22 marca do 22 

września 

od 22 kwietnia do 22 

sierpnia 

strefa południowa (na 

południe od 48°N) 

od 22 lutego do 22 

września 

od 22 lutego do 22 

października 
  

   

 Wymagany minimalny nieprzerywany dzienny czas nasłonecznienia w okresie analizy    

strefa północna (na 

północ od 58°N) 
3 godziny 2,5 godziny   

   

strefa centralna 

(między 58°N – 48°N) 
2,5 godziny 2 godziny 2 godziny 2,5 godziny  2,5 godziny 2,5 godziny 2,5 godziny 

strefa południowa (na 

południe od 48°N) 
2 godziny 1,5 godziny   

   

 Godziny analizy (czasu słonecznego)    

strefa północna (na 

północ od 58°N) 
7:30-16:30 7:30-16:30   

   

strefa centralna 

(między 58°N – 48°N) 
7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00    

strefa południowa (na 

południe od 48°N) 
7:00-17:00 7:00-17:00   

   

 Dopuszczalna przerwa w czasie nasłonecznienia    

 W zabudowie 

wysokościowej (9 lub 

więcej kondygnacji) 

dozwolone jest 

jednorazowe 

przerywanie 

nasłonecznienia pod 

warunkiem, że całkowity 

czas nasłonecznienia 

w ciągu dnia wzrasta 

odpowiednio o 0,5 

godziny dla każdej strefy. 

Dozwolona jest przerwa 

w nasłonecznieniu, 

w czasie, której jeden 

z okresów nie powinien 

przekraczać 1 godziny. 

W takim przypadku 

sumaryczny czas trwania 

nasłonecznienia, 

w stosunku do normy, 

powinien być wydłużony 

o 0,5 godziny 

odpowiednie dla każdej 

ze stref. 

W zabudowie 

wysokościowej (9 i więcej 

pięter) oraz gęstej 

zabudowie dopuszcza 

się przerywanie 

nasłonecznienia przy 

zwiększeniu całkowitego 

czasu nasłonecznienia 

w ciągu dnia o 0,5 

godziny. 

Dopuszcza się w budynku 

9-kondygncyjnym i więcej 

jednorazowe przerwane 

nasłonecznienie lokali 

mieszkalnych pod 

warunkiem zwiększenia 

całości czasu 

nasłonecznienia w ciągu 

dnia przez 0,5 godziny 

według każdej strefy. 

Dodatkowe 0,5h 

w przypadku przerwania 

czasu nasłonecznienia. 

Dodatkowe 0,5h 

w przypadku przerwania 

czasu nasłonecznienia. 

Czas nasłonecznienia 

w pomieszczeniach 

mieszkalnych powinien 

być wystarczający, jeżeli 

zapewniono ciągłe 

nasłonecznienie 2,5 

godziny lub 

nasłonecznienie z 

przerwami 3 godzinnymi 

dla co najmniej jednego 

pokoju w mieszkaniach do 

3 pokoi, w co najmniej 

dwóch pokojach dla 

mieszkań z czterema lub 

więcej pokojami. Pokoje 

obejmują również kuchnie 

i aneks kuchenny. 

 Inne unormowania     
W budynkach 

mieszkalnych typu 

południowego, 

w których wszystkie 

pokoje są 

nasłonecznione, a także 

przy rekonstrukcji 

Dozwolone jest skrócenie 

czasu nasłonecznienia 

o 0,5 godziny w strefie 

północnej i środkowej 

w przypadku mieszkań 

dwu- i trzypokojowych, 

przy czym co najmniej 

W budynkach 

mieszkalnych typu 

południowego, 

w których wszystkie 

pokoje są 

nasłonecznione, a także 

przy rekonstrukcji 

W budynkach 

mieszkalnych typu 

południowego, w których 

wszystkie pokoje są 

nasłonecznione, a także 

przy rekonstrukcji 

budynków mieszkalnych 

 Wymogi dotyczące 

nasłonecznienia określone 

w niniejszych przepisach 

mogą zostać pominięte, 

jeżeli władze 

samorządowe określiły 

w lokalnych przepisach 

Czas trwania 

nasłonecznienia jest 

wystarczający, nawet jeśli 

zapewniono 2 godziny 

ciągłego nasłonecznienia 

w co najmniej dwóch 

pokojach dla mieszkań 
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budynków mieszkalnych 

lub przy budowie 

nowego obiektu 

w szczególnie złożonych 

warunkach miejskich 

(historycznie cenne 

środowisko miejskie, 

kosztowne 

przygotowanie terenu, 

strefy centrów miejskich 

i okręgowych), czas 

trwania nasłonecznienia 

może zostać zmniejszony 

o 0,5 godziny 

odpowiednio dla każdej 

strefy. 

dwa pokoje są 

nasłonecznione, 

a w mieszkaniach 

wielopokojowych (cztery 

lub więcej pokoi), gdzie 

nasłonecznione są co 

najmniej trzy pokoje, jak 

również w przypadku 

rekonstrukcji budynków 

mieszkalnych 

zlokalizowanych 

w centralnych, 

historycznych strefach 

miast, określonych przez 

ich ogólne plany 

rozwoju. 

budynków mieszkalnych 

lub przy budowie 

nowego obiektu 

w szczególnie złożonych 

warunkach miejskich 

(historycznie cenne 

środowisko miejskie, 

kosztowne 

przygotowanie terenu, 

strefy centrów miejskich 

i okręgowych), czas 

trwania nasłonecznienia 

może zostać zmniejszony 

o 0,5 godziny. 

lub przy budowie nowego 

obiektu w szczególnie 

złożonych warunkach 

miejskich 

(historycznie cenne 

środowisko miejskie, 

kosztowne przygotowanie 

terenu, strefy centrów 

miejskich i okręgowych), 

czas trwania 

nasłonecznienia może 

zostać zmniejszony o 0,5 

godziny.  

obszary o szczególnie 

trudnych warunkach 

zabudowy miejskiej 

(historyczna strefa 

kulturalna, strefa centrum 

miasta) oraz wskaźniki 

nasłonecznienia 

w istniejących budynkach 

mieszkalnych. W takim 

przypadku dopuszczalne 

jest projektowanie 

nowych budynków lub 

osiedli mieszkaniowych na 

danym terytorium, biorąc 

pod uwagę istniejące 

historyczne 

nasłonecznienie i go nie 

pogarszając. 

dwu- i trzypokojowych 

oraz w trzech pokojach 

dla mieszkań z 4 lub więcej 

pokojami. 

 

Tabela 19 Porównanie obecnie obowiązujących aktów prawnych w krajach post-radzieckich w stosunku do przepisów obowiązujących na dzień upadku Związku Radzieckiego (SanPin 2605-82) 
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9.8 Czechosłowacja oraz Czechy i Słowacja 

9.8.1 Czechosłowacja 

Czechosłowacja leżała między N 48°17’ a N 50°98’. 

Podobnie jak w innych krajach europejskich po II wojnie światowej 

wymagania dotyczące ekspozycji budynków na słońce zaczęły przenikać do 

ówczesnych czechosłowackich standardów technicznych. Już w normie ČSN 

73 0020289 z 1955 r. Podane są zalecane odległości budynków w zależności od 

poziomu wysokości zabudowy i orientacji na boki świata. Najkrótszy możliwy 

okres ekspozycji na słońce występuje między 1 marca a 14 października i musi 

wynosić co najmniej 40 minut dziennie. Natomiast w normie ČSN 73 4301290 

obowiązującej od 1968 r. istniał wymóg zapewnienia dostępu do światła w co 

najmniej 1/3 pomieszczeń w mieszkaniu przez co najmniej 90 minut dziennie od 

1 marca do 14 października. Wymóg ten z niewielkimi modyfikacjami (ostatnie 

z roku 2010), jest określony do dziś w Czeskich standardach technicznych. Do 

1989 r. wymagania dotyczące nasłonecznienia były stosowane głównie tylko 

w standardowych dokumentach prefabrykowanych domów mieszkalnych 

i przy planowaniu osiedli w budownictwie masowym w stosunkowo prostych 

i wyraźnych warunkach zatrzymania. Do końca lat 80. w budownictwie 

mieszkaniowym nie zaobserwowano większej zmienności wymiarów 

i kształtów.  

9.8.2 Czechy 

Czechy leżą między 49°02'N a 50°98'N. 

 
Rysunek 56 Położenie Czech w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe 

wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Czechy posiadają osobne przepisy budowlane dla Pragi i osobne dla 

reszty kraju. Rozdzielność taka ma swoje historyczne korzenie i jest spuścizną po 

monarchii austrowęgierskiej291. Pierwsze nowożytne przepisy budowlane dla 

 
289  ČSN 73 0020 Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd, 

     (CSN 73 0020 Terminologia niezawodności konstrukcji budowlanych i gruntów fundamentowych), 
290  ČSN 73 4301 Obytné budowy (CSN 73 4301 Budynki mieszkalne) Załącznik nr 4.4 
291  W Polsce pod zaborem austriackim przepisy budowlane nadawane były poszczególnym miastom. 
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samej Pragi zaczęły obowiązywać w 1815 roku292. Przepisy dla reszty terenu 

Czech uchwalono w 1833 r.  

Czeskie regulacje prawne dotyczące ochrony nasłonecznienia 

odziedziczyły, podobnie jak Słowacja po regulacjach czechosłowackich. 

Mimo faktu, że idea czechosłowakizmu293 wydaje się być już zakończona, to 

oba kraje przeżyły w XX wieku kilkadziesiąt lat funkcjonowania jako jedno 

wspólne państwo. Siłą rzeczy obecne przepisy budowlane cechują bardzo 

silne wspólne korzenie. Determinuje to ich obecny rozwój i jednocześnie 

ogranicza zakres ich zmian. 

Zmiana ustroju po roku 1945 zapoczątkowała, podobnie jak w innych 

dziedzinach uwspólnianie przepisów dla całego bloku wschodniego. Pierwszy 

raz zapisy o parametryzacji dostępu do światła słonecznego na wzór radziecki 

w czechosłowackich przepisach znalazły się w normie ČSN 73 0020294 , która 

weszła w życie w 1955 roku. Norma przewidywała uproszczoną metodologię. 

Ponieważ modernistyczny model osiedla stał się oficjalną i jedyną możliwością 

do realizacji formy zamieszkiwania zbiorowego, gdyż zakładał równolegle 

ustawione w stosunku do siebie budynki mieszkalne, dzięki czemu możliwe było 

obliczenie jaka powinna być odległość między budynkami w zależności od 

stron świata i wysokości budynków by ich elewacje były wystawione na 

ekspozycję światła słonecznego w założonym czasie. Norma przewidywała, że 

będzie to czas min. 40 minut w okresie od 1 marca do 15 października295. 

Zmianę w przepisach jaką dokonano po rozwodzie Czech i Słowacji 

wprowadzono rozporządzeniem 137/1998 Sb.296 z dnia 9 czerwca 1998 roku. 

Kwestie nasłonecznienia regulował § 24 ust. 2 nakazując by jedna trzecia 

pomieszczeń spełniała normowe wymagania dotyczące nasłonecznienia.  

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Vyhláška č. 268/2009 Sb.297 z dnia 

12 sierpnia 2009 roku utrzymuje regułę z poprzedniego rozporządzenia (§ 13 pkt 

(2)) zaostrzając tą zasadę dla domów jednorodzinnych, bliźniaczych 

i szeregowych do jednej drugiej powierzchni, (§ 13 ust. 3). 

Od przepisów jakie obowiązują na terenie Czech, stosuje się jeden 

wyjątek, a mianowicie miasto Praga posiada prawo do samodzielnego 

kształtowania przepisów budowlanych obowiązujących na terenie miasta298. 

Wszelkie wymagania dotyczące użytkowania gruntów oraz wymagania 

techniczne dla budynków w stolicy Pragi regulowane są w przepisach z dnia 

15 lipca 2014 r299. 

 
292  Pražské stavební předpisy, Odůvodnění, návrhu nařízení, (Praskie przepisy budowlane, uzasadnienie, 

projekt rozporządzenia) 
293   Idea zakładająca istnienie narodu czechosłowackiego powstała w 1-szej połowie XIX wieku, 

pozwalająca uciec Słowakom przed madziaryzacjom a Czechom na krystalizację ich świadomości 

narodowej. Czechosłowakizm dał impuls do powstania Czechosłowacji po I Wojnie Światowej i mimo 

przekształcenia się państwa Czechosłowackiego w federację dwóch państw odcisnął głębokie 

piętno na współczesnej historii obu narodów. 
294  Obytné budowy (Budynki mieszkalne),. 
295  Sunlight and insolation of building interiors, Christoffersen J., Darula S., Malikova M., Słowacja 2015 str. 

2-3 
296   Vyhláška č. 137/1998 Sb.296 Vyhláška o technických požadavcích na stavby, (Rozporządzenie nr 

137/1998 Sb.258 Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla budynków), załącznik 4.1 
297  Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby,  

     (Rozporządzenie 268/2009 Sb. Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla budynków), 

załącznik nr 4.2 
298  Zapewne jest to podział podyktowany historycznie, gdyż taka była struktura austriackiego prawa 

budowlanego kształtującego się na terenie Czech w XIX wieku. 
299  Pražské stavební předpisy (PSP), (Praskie przepisy budowlane) 
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W przepisach z 2016 roku zapisano obowiązek przestrzegania 

ogólnoczeskich regulacji odnośnie nasłonecznienia zgodnie z § 45 PSP odsyłają 

do § 84 pkt d), które wymagają by przy wyznaczaniu czasu nasłonecznienia 

stosować czeską normę. Aktualnie obowiązująca wersja uchwalona przez 

Radę Miasta Pragi (Rada hlavního města Prahy), weszła w życie w 2018 roku 

likwiduje konieczność zachowania jakichkolwiek czasów nasłonecznienia dla 

mieszkań i miejsc stałego przebywania.  

9.8.3 Słowacja 

Słowacja leży między 48°17'N a 49°01'N. 

 
Rysunek 57 Położenie Słowacji w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe 

wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Słowacja podobnie jak Czechy odziedziczyła uregulowania dotyczące 

nasłonecznienia po regulacjach czechosłowackich.  

 Rozporządzenie nr. 259/2008 300  z dnia 17 lipca 2008 r. reguluje ogół 

zagadnień związanych z oświetleniem. W artykule 4. pkt 4 przywołano 

obligatoryjność stosowania słowackiej normy dla wszystkich zagadnień 

związanych ze światłem i oświetleniem w budownictwie, nie tylko związanych 

z nasłonecznieniem mieszkań. 

Artykuł 5 reguluje zasady ekspozycji na światło słoneczne. Rozporządzenie 

było nowelizowane dwa razy: rozporządzeniem nr 210/2016 Z. z.301 z dnia 1 

października 2016 r. oraz rozporządzeniem nr 124/2017 Z. z.302, które weszło 

 
300   Vyhláška č. 259/2008 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach 

o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho 

štandardu a na ubytovacie zariadenia. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowackiej 

w sprawie szczegółów wymagań dotyczących środowiska wewnętrznego budynków i minimalnych 

wymagań dla mieszkań o niższym standardzie zakwaterowania) - Załącznik nr 19.1. 
301  Vyhláška č. 210/2016 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov 

a o minimálnych požiadavkách na byty niższego standardu a na ubytovacie zariadenia. 

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowackiej zmieniające rozporządzenie nr. 259/2008 

w sprawie szczegółów wymagań dotyczących środowiska wewnętrznego budynków oraz 

minimalnych wymagań dla mieszkań i obiektów mieszkalnych o niższym standardzie 
302   Vyhláška č. 124/2017 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach 

o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/259/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/259/
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w życie w dniu 1 czerwca 2017 roku. Obie zmiany swym zakresem dotyczyły też 

art. 5.  

Rozporządzenie określa ogólne zasady dostępu do światła. Przesądza, 

które rodzaje pomieszczeń powinny być naświetlone i w jakich godzinach 

należy wykonywać obliczenia. Szczegółowe, zwłaszcza geometryczne zasady 

reguluje przywołana norma STN 73 0580-2 303 . Norma obowiązuje od 

1 października 2000 roku. Ponieważ obejmuje swym zasięgiem szerszy obszar 

zagadnień związanych ze światłem, samym nasłonecznieniem zajmuje się inna 

norma - STN 73 4301: 2005304, która weszła w życie 1 czerwca 2005 r. 

9.9 Korea Północna 

Korea Północna leży 38°06'N a 42°48'N. 

 

Rysunek 58 Położenie Korei Północnej w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie 

walcowe wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Ze względu na zamkniętość305 Korei Północnej nie udało się dotrzeć306 do 

żadnych informacji na temat istnienia przepisów budowlanych 

obowiązujących w Korei Północnej. Również w literaturze brak jest 

jakichkolwiek wzmianek na ten temat. Z pewnym prawdopodobieństwem 

można uznać, że w KRLD obowiązują przepisy analogiczne lub będące 

wariantem przepisów jakie obowiązywały w Chinach czy ZSRR. 

 

 
štandardu a na ubytovacie zariadenia. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowackiej 

zmieniające rozporządzenie nr. 259/2008 w sprawie szczegółów wymagań dotyczących środowiska 

wewnętrznego budynków oraz minimalnych wymagań dla mieszkań i obiektów mieszkalnych 

o niższym standardzie 
303  STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov, časť 2 - Denné osvetlenie budov na bývanie (STN 73 0580-2 

Dzienne oświetlanie budynków. Część 2: Oświetlanie dzienne budynków mieszkalnych) 
304  STN 73 4301: 2005 Budovy na bývanie (STN 73 4301:2005 Budynki mieszkalne) 
305  W Korei Północnej funkcjonuje internet jednak jest on fizycznie odseparowany od sieci używanej przez 

resztę świata.  
306  Próba uzyskania informacji na temat przepisów nasłonecznieniowych za pośrednictwem ambasady 

polskiej w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej zakończyła się niepowodzeniem. 

Ambasadzie nie udało się pozyskać żadnych informacji. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/259/
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9.10 Polska 

9.10.1 I Rzeczpospolita 

Podobnie jak miało to miejsce na zachodzie Europy pierwsze regulacje 

chroniące dostęp do światła słonecznego stanowiły element praw miejskich 

na jakich były lokowane miasta. Prawo starochełmińskie307 zawierało regulację 

zakazującą wznoszenia budynków powyżej pewnej wysokości np. w Tczewie 

zakazano budowy drewnianych obiektów, jeżeli miały mieć dwie kondygnację 

lub więcej.  

Ciekawym przykładem konfliktu bazującego na podłożu dostępu do 

światła słonecznego był konflikt między dwoma żeńskimi zakonami w Krakowie. 

Sprowadzone do Krakowa karmelitanki bose rozpoczęły wznoszenie kościoła 

św. Marcina projektu Giovanniego Trevano. Bryła kościoła zaczęła zasłaniać 

słońce warzywnikowi znajdującemu się na północ od kościoła na terenie 

klasztoru klarysek. Klaryski wytoczyły proces karmelitankom w 1640 r. i wygrały 

proces, w efekcie czego Karmelitanki musiały zmodyfikować projekt budowy 

kościoła. 

9.10.2 Polska rozbiorowa 

Po rozbiorach i po zawierusze wojen napoleońskich oraz stabilizacji po 

kongresie wiedeńskim regulacje budowlane na ziemiach polskich rozwijały się 

zgodnie z przepisami zaborców. 

Na terenie zaboru rosyjskiego obowiązywał kodeks Napoleona, natomiast 

na terenie zaboru austriackiego w drugiej połowie XIX wieku wprowadzano 

sukcesywnie lokalne przepisy – osobne regulacje dla miast, miasteczek czy wsi. 

Tego typu regulacje były charakterystyczne dla całego państwa Austro-

Węgierskiego. 

9.10.3 Okres międzywojenny – II RP 

Okres spajania prawnego obszaru Polski porozbiorowej w jeden organizm 

prawny zakończył się, w przypadku uregulowań związanych z budownictwem, 

w 1928 r., wraz z wydaniem rozporządzania308 , które określało w art. 15 bardzo 

ogólne wymagania dotyczące nasłonecznienia mieszkań: 

Art. 15. Ulice i place powinny być zastosowane do terenu - i tak założone, 

aby zapewniały dostęp promieniom słonecznym do budynków 

mieszkalnych, tudzież do budynków, przeznaczonych dla inwentarza 

żywego.309 

Ten ogólnikowy postulat odwoływał się raczej do sztuki projektowania niż 

do spełnienia konkretnych wymagań pozwalających ocenić spełnienie 

przepisu. Wprawdzie art. 12-14 przewidywały minimalne regulacje dla 

szerokości ulic, ale odnosiło się to do światła rozproszonego, czyli do spełnienia 

obecnych przepisów o przesłanianiu. Proponowana proporcja ulic 1:1 jest 

identyczna jak proporcja z obecnie obowiązujących zapisów o przesłanianiu 

(par 13 WT). 

W latach międzywojennych widać narastającą modernistyczną 

świadomość istotności tematu. Działająca w latach 1926-1930 grupa 

 
307  Szczerbic Paweł, Der alte Kulm, 1581 
308  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli z dnia 16 

lutego 1928 r. (Dz.U. Nr 23, poz. 202) 
309  Art. 15 utracił moc zgodnie z dekretem z dnia 2.04.1946 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 109), który wszedł w życie 

21.05.1946 r. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguydmmbxguyc44dboaxdcmjsgiytgnzz
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Preasens310 stała się oficjalnym przedstawicielem Polski w CIAM311, a Helena 

Syrkusowa została jedną z najbardziej aktywnych działaczy (m.in. pełniła 

funkcję jednego z wiceprezesów CIAM w latach 1948-1955). Polscy architekci 

mieli więc bezpośredni wgląd w światowe tendencje m.in. w dziedzinie 

regulacji nasłonecznienia. Jednym z pionierów badań i edukacji problemu 

nasłonecznienia był arch. Tadeusz Nowakowski 312 , który w latach 30-tych 

zajmował się problematyką dostępu do światła naturalnego. Tadeusz 

Nowakowski prowadził własne badania, np. pozostawiając błony światłoczułe 

w różnych częściach budynku i mierząc w ten sposób sumy czasów ekspozycji 

na światło dzienne 313 . W swym artykule „Frontem do słońca” 314  z 1934 r. 

rozważa podstawowe schematy osiedli domów jednorodzinnych przy 

założeniu niewchodzenia cienia na rzut budynku sąsiedniego w godzinach 

7:00-17:00 (czas nasłonecznienia 10 godzin) oraz w godzinach 10:00-14:00 

(4 godziny nasłonecznienia). W zależności od przyjętej orientacji domów i dróg 

(N-S, lub NW-ES), czasu nasłonecznienia Nowakowski otrzymuje różne układy 

urbanistyczne, które prezentuje.  

 
Rysunek 59 Rysunek z rozważaniami geometrycznymi arch. Tadeusza Nowackiego zapewnienia nasło-

necznienia domom jednorodzinnym przy założeniu czasu nasłonecznienia 10 godzin między godziną 

7:00 a 17:00 w dniu równonocy (czas słoneczny) dla układu obróconego 45 stopni 

Propozycje Nowakowskiego są głosem o charakterze edukacyjnym, nie 

konstruuje on propozycji legislacyjnych, ale próbuje wyedukować architektów 

by włączyli wiedzę na temat nasłonecznienia do swojego arsenału „dobrych 

praktyk”. Do wybuchu II Wojny Światowej Nowakowski publikuje jeszcze dwa 

artykuły w miesięczniku „Architektura i Budownictwo” będące rezultatem jego 

prac:  

• „Frontem do słońca”315 w roku 1935.  

 
310  Istniejące w latach 1926-1930 ugrupowanie architektów i plastyków, głoszących program zerwania 

z tradycyjnymi formami w architekturze i sztukach plastycznych. W dziedzinie budownictwa 

członkowie stowarzyszenia propagowali idee uprzemysłowienia i standaryzacji budownictwa w celu 

zapewnienia tanich, wygodnych mieszkań dla przeciętnie zarabiających. Program ten wykazywał 

wiele podobieństw z weimarskim Bauhausem, holenderskim De Stijl i moskiewskim Wchutiemasem. 

Idee grupy Praesens zostały zrealizowane w latach trzydziestych w osiedlu mieszkaniowym WSM na 

warszawskim Rakowcu. Członkowie grupy zrealizowali też wiele innych obiektów, które dziś stanowią 

klasykę modernizmu polskiego. 
311  Congrès International d’Architecture Moderne (Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej) 
312  arch. Tadeusz Nowakowski (11.05.1879 - 03.08.1957) 
313  Postawka- Lech H., Kto teraz się zatrzyma, będzie się cofał wstecz, Autroportert, 3 (62), 2018. 
314  Architektura i Budownictwo, 1934 r. nr 4 str. 122 - 126 
315  Architektura i Budownictwo,1935, nr 2, str. 50-55 
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• „Insolacja i metody jej określania pod różnymi szerokościami 

geograficznymi” 316   w roku 1939. Artykuł stanowi zapis referatu 

wygłoszonego przez T. Nowakowskiego na posiedzeniu Komisji Higieny 

Ligi Narodów na konferencji ekspertów w dniach 27-20 czerwca 1938 

r w Genewie. 

 
Rysunek 60 krzywe pozornego ruchu Słońca po hemisferze niebieskiej dla Warszawy, Rzymu, Aten, Kra-

kowa Leningradu i Kairu (czas słoneczny) (opracowanie: T. Nowakowski, Architektura i Budownictwo, 

1939 r. nr 3 str. 5) 

9.10.4 Polska po II Wojnie Światowej - PRL 

Odbudowę kraju, po bezprecedensowych zniszczeniach wojennych317 

jakie spotkały Polskę, realizowano na mocy przepisów z 1928 roku. Przez 

pierwsze lata dostosowywano przedwojenne normy do nowych realiów 

politycznych i gospodarczych. Ochrona dostępu do światła słonecznego 

w budownictwie mieszkaniowym zaczęła pojawiać się w przepisach w 1954 r. 

wraz z wejściem w życie Uchwały nr 70 Prezydium Rządu z dnia 6 lutego 1954 r. 

w sprawie zatwierdzenia normatywów projektowania dla budownictwa 

mieszkaniowego (M.P. 1954 nr 120 poz. 1688). Normatyw zalecał w punkcie 5.2 

 
316  Architektura i Budownictwo,1939, nr 3, str. 1-7 
317  Przykładowo Warszawa przeżyła zniszczenia podczas oblężenia we wrześniu 1939 roku, zniszczenia 

części Warszawy podczas powstania w getcie w dniach 19 kwietnia 1943 – 16 maja 1943, zniszczenia 

podczas powstania warszawskiego w dniach 1 sierpnia 1944 – 2 października 1944 oraz planowa 

akcja wyburzania pozostałej zabudowy na osobisty rozkaz Hitlera. Wojska radzieckie wkraczające do 

miasta 17 stycznia 1945 zastały jedynie wyludnione morze ruin. Warszawa była najbardziej 

zniszczonym miastem w wyniku II wojny światowej. Podobny los spotkał wiele inne polskich miasta np.: 

Gdańsk, Wrocław, Koszalin. 
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(podpunkt a) orientację pokoi mieszkalnych na południowy wschód, południe, 

południowy zachód i zachód. Nie zalecano także lokalizacji mieszkań 

jednostronnych, których okna skierowane są wyłącznie na północ.  

 

Rysunek 61 Dopuszczalna orientacja pokoi mieszkalnych w stosunku do stron świata 

Normatyw obowiązywał do roku 1959, kiedy to przyjęto nowy dokument - 

Uchwałę nr 364 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie 

zatwierdzenia normatywów projektowania dla budownictwa mieszkaniowego 

(M.P. 1959 nr 81 poz. 422). Prezentowała ona inne podejście do ochrony 

dostępu do światła słonecznego. W punkcie 6.7 nakazano zapewnić 

przynajmniej 1,5h światła słonecznego w dniu 21 grudnia w co najmniej 

1 pokoju mieszkalnym. Normatyw wszedł w życie 30 września 1959 r.  

Być może w związku z wejściem w życie tych przepisów w 1960 r. ukazało 

się pierwsze wydanie książki arch. Mieczysława Twarowskiego 318  „Słońce 

w architekturze”, która na długie lata stała się podstawową pozycją 

w zdobywaniu wiedzy przez architektów, o kwestiach związanych ze Słońcem 

w architekturze i urbanistyce. Twarowski podaje nie tylko argumenty za 

znaczeniem światła słonecznego dla człowieka, ale także sposoby wyliczania 

czasu nasłonecznienia oraz wykreślenia cienia za pomocą 21 nomogramów 

„linijki słońca”. Kolejne wydania tej pozycji miały miejsce w 1962 r., w 1970 r. 

i w 1996 r.319 

Szerokość geograficzna 21.12 
21.01 

21.11 

21.02 

21.03 

21.03 

21.09 

21.04 

21.08 

21.05 

21.07 
21.06 

 

54°  

(Gdańsk, 

Szczecin) 

X X X X X X X 

52°2’  

(Warszawa) 
X X X X X X X 

50° 

(Kraków) 

 
X X X X X X X 

Tabela 20 Zestawienie 21 nomogramów „linijek słońca MT” załączonych do książki „Słońce w architektu-

rze” arch. Mieczysława Twarowskiego. 

 
318  Mieczysław Twarowski (ur.1895 – zm.1991) 
319  Twarowski Mieczysław, Słońce w architekturze, Warszawa, 1996, 
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Rysunek 62 Jedna z „linijek słońca MT” autorstwa arch. Mieczysława Twarowskiego, wyznaczona dla 

dnia 21 czerwca i szerokości geograficznej 50 stopni (Kraków). (wydanie z 1960 r.) 

11 marca 1961 r. Rada Ministrów wydała nową uchwałę (Uchwała nr 104 

Rady Ministrów z dnia 11 marca 1961 r. w sprawie zmian w normatywie 

projektowania mieszkań i budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miastach 

i osiedlach. (M.P. 1961 nr 26 poz. 124) zastępując cały zapis punktu 6.7 

odesłaniem do przepisów odrębnych. Zmianę tą wprowadzono w związku 

z wejściem w życie pierwszego, PRL-owskiego prawa budowlanego (Ustawa 

Prawo Budowlane z dnia 31 stycznia 1961 r. (Dz.U. 1961 Nr 7, poz. 46). Zastąpiła 

ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 1928 r. Jeden z aktów 

wykonawczych do ustawy wprowadzał zupełnie inne regulacje dostępu do 

światła słonecznego dla mieszkań - Rozporządzenie z 21 lipca 1961 r.320 W §88 

zakazywano projektowania i budowy mieszkań oświetlonych oknami 

wychodzącymi tylko na stronę północną, jeśli tworzą kąt z kierunkiem 

północnym w granicach plus/minus 22,5 stopnia.  

 
320   Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa 

powszechnego z dnia 21 lipca 1961 r. (Dz.U. 1961 Nr 38, poz. 196) – tekst - załącznik nr 15.3 
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Rysunek 63 Zasada orientacji budynków wg rozporządzenia z 1961 r. (Dz.U. 1961 Nr 38, poz. 196) 

Dodatkowo mieszkania cztero- pokojowe, a od nowelizacji 

rozporządzenia z 1963 r.321 również pięcio- pokojowe, nie mogły być oświetlone 

oraz wietrzone wyłącznie jednostronnie co gwarantowało, że przynajmniej 

z jednej strony światło słoneczne będzie wpadać do mieszkań. Od wyżej 

wymienionych reguł przewidziano wyjątek. Pkt 2 w §88 dopuszczał oświetlenie 

mieszkania od strony północnej, jeśli budynek jest budynkiem korytarzowym, 

mieszka w nim jedna osoba i wymaga tego usytuowanie budynku. W 1966 r. 

brzmienie regulacji przepisano literalnie do wydanego nowego Zarządzenia 

ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych z dnia 29 czerwca 

1966 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane budownictwa powszechnego (….). Regulacje te obowiązywały 

do roku 1974. 

Przepisy budowlane w tym brzmieniu chroniły więc potencjalny dostęp do 

światła słonecznego bez konieczności analizy zabudowy sąsiedniej oraz bez 

wyliczania czasu nasłonecznienia. Nie rozróżniano też poszczególnych 

rodzajów pomieszczeń, licząc na rozsądek projektantów. Takie rozwiązanie 

chroniło mieszkania w projektowanym budynku, gwarantując tylko 

potencjalnie możliwość nasłonecznienia oraz zmuszając projektantów do 

projektowania okien wychodzących na stronę świata, na której operuje światło 

słoneczne wpadające do pokoi mieszkalnych pod warunkiem, że nie trafi na 

przeszkodę w postaci innego budynku. Zabudowa sąsiednia mogła więc 

zacieniać elewację uprzywilejowaną w sposób nielimitowany, co stanowiło 

istotną wadę rozwiązania.  

Następna zmiana w systemie prawa inwestycyjnego nastąpiła w roku 

1974, kiedy uchwalono nowe prawo budowlane322. W aktach wykonawczych 

do Ustawy sprawy ochrony nasłonecznienia uregulowano w Zarządzeniu nr 9 

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie wskaźników i 

wytycznych urbanistycznych dla terenów mieszkaniowych w miastach. 

Zgodnie z nowymi zasadami badaniu podlegała elewacja uprzywilejowana 

wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Minimalny kąt padania światła, jaki 

należało brać pod uwagę w stosunku do elewacji to 10°. Kąt należało 

 
321  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki I Architektury zmieniające 

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 

budownictwa powszechnego z dnia 5 lutego 1963 r. (Dz.U. 1963 Nr 6, poz. 37), załącznik nr 15.3 
322  24.10.1974 r. (Dz.U. 1974 Nr 38, poz. 229) 
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zwiększyć, jeśli ściana była grubsza niż 25 cm lub okna pokoi miały mniejszą 

szerokość niż 150 cm. Przekątna prostokąta o wymiarach 0,25 na 1,5 wynosi 

9°28’. Założono więc, że promień światła musi przekroczyć linię ściany i wpaść 

do pomieszczenia. Bez znaczenia jest wówczas sposób zamocowania stolarki 

okiennej. Zwiększenie kąta miało odpowiadać rzeczywistej przekątnej okien 

znajdującej się na elewacji uprzywilejowanej.  

 

Rysunek 64 Zasada badania nasłonecznienia na uprzywilejowaną elewacje wg Zarządzenia nr 9 (Dz. 

Bud. nr 2 z dnia 2 lutego 1974 r., poz.2.) 

Badanie należało wykonać dla dnia 21 marca i 21 września (równonoc), 

a czas nasłonecznienia elewacji powinien wynosić minimum 3 godziny. 

Mieszkania przeznaczone do zamieszkiwania dla 4 osób (M-4) lub mniej, 

powinny posiadać 1 pokój od strony elewacji uprzywilejowanej, dla mieszkań 

przeznaczonych dla 5 osób (M-5) i więcej, powinny posiadać co najmniej 2 

takie pokoje. Wprowadzono również wymóg, aż 5-cio godzinnego czasu 

nasłonecznienia placów zabaw dla dzieci. Co ciekawe w rozporządzeniu nie 

znalazło się zwolnienie dla mieszkań M-1 (przeznaczonych dla jednej osoby). 

 

 

Rysunek 65 Zasada badania nasłonecznienia wg Zarządzenia nr 9 (Dz. Bud. nr 2 z dnia 2 lutego 1974 r., 

poz.2.) 

Zmianę typu ochrony dostępu do światła słonecznego zapewne 

spowodował fakt potencjalnego i faktycznego niezapewniania dla znaczącej 

ilości mieszkań światła słonecznego na podstawie bardzo ogólnej metodologii 

obowiązującej w latach 1961-1974. Mimo formalnego spełnienia przepisu (kąta 

nachylanie elewacji w stosunku do kierunku północ-południe) powstawać 

mogły mieszkania niedoświetlone. Rozwiązania z rozporządzenia z 1961 roku 

zostały zamienione na regulacje nakazujące badanie czasu nasłonecznienia 

przez architektów dla konkretnych budynków poprzez wykazanie, że przyjęte 

rozwiązania projektowe zapewniają 3 godziny czasu nasłonecznienia elewacji. 

W dalszym ciągu w treści rozporządzenia nie zawarto żadnych zagadnień 

dotyczących analizy pojedynczych mieszkań czy okien pomieszczeń 

mieszkalnych. Założono, że sam fakt zapewnienia potencjalnej ekspozycji na 
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światło słoneczne elewacji przez odpowiedni czas oraz „zmuszenie” 

projektantów do projektowania odpowiedniej ilości pokoi mieszkalnych 

z oknami na elewacji uprzywilejowanej, które są zlokalizowane pod 

odpowiednim kątem przy założeniu odpowiednich gabarytów okna i grubości 

ściany, zapewni odpowiednie nasłonecznienie. System z 1961 roku nie 

uwzględniał sąsiednich budynków, system z 1974 roku już tak. Teraz projektant 

miał badać elewację i sprawdzić czy budynek nie jest zacieniany przez 

sąsiednią zabudowę. Przepis nie mówi wprost, czy cała elewacja ma być 

nasłoneczniona przez 3 godziny czy tylko jej część. 

9.10.5 Polska po roku 1989 – III RP 

Głębokie przemiany społeczno-polityczne jakie miały miejsce po 

obaleniu komunizmu w roku 1989 musiały, prędzej czy później, przełożyć się na 

przepisy budowlane. Nowe Prawo Budowlane zostało uchwalone 7 lipca 1994 

roku323, a weszło w życie 1 stycznia 1995 roku. Również i tym razem powstał akt 

wykonawczy do ustawy - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 14 grudnia 1994324, które regulowało 

dostępność światła słonecznego dla mieszkań. Wprowadzono metodę kontroli 

każdego mieszkania osobno, poprzez analizę czasu przez jaki promienie 

słoneczne wpadają przynajmniej do jednego pokoju mieszkalnego. Słońce 

miało wpadać przez co najmniej 3 godziny w godzinach między 8:00 a 16:00 

w dniach równonocy (21 marca i 21 września). Dopuszczono pomniejszenie 

czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny w przypadku zabudowy śródmiejskiej 

uzupełniającej. Wprowadzono analogiczne wymagania dla czasu 

nasłonecznienia dla niektórych pomieszczeń przeznaczonych dla zbiorowego 

przebywania dzieci. Osobny paragraf regulował czas nasłonecznienia placów 

zabaw dla dzieci. 

Przepis obowiązuje z pewnymi korektami do dnia dzisiejszego. Dwie 

nowelizacje tych regulacji jakie miały miejsce wprowadzały dwie zmiany. 

Jedna wydłużała dopuszczalny czas nasłonecznienia mieszkań z 8:00-16:00 na 

7:00-17:00325. Wydłużono w ten sposób czas w jakim należy zapewnić 3 godziny 

nasłonecznienia z 8 godzin, do 10 godzin w dniu równonocy. Drugą zmianą326 

zlikwidowano niejasności związane z faktem, że równonoc nie zawsze wypada 

21 marca i 21 września327 oraz spróbowano niestety nieskutecznie zlikwidować 

problem z definicją zabudowy śródmiejskiej uzupełniającej. 

Od 25 lat obowiązują więc przepisy, które wymagają bardzo dokładnego 

badania nasłonecznienia, a ich wady szczegółowo omówiono w punkcie 2.3.  

W okresie od 1954 roku obserwujemy proces ewolucji przepisów, 

z relatywnie ryczałtowych i wskaźnikowych na bardzo detaliczne. 

Spowodowało to z jednej strony stworzeniem zasad, które naprawdę 

gwarantują wskazany przez prawodawcę czas nasłonecznienia, z drugiej 

jednak są niezmiernie kłopotliwe w stosowaniu przez projektantów i urzędników. 

 
323  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 1994 Nr 89, poz. 414) 
324  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 14 grudnia 1994 r. (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690) 
325  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690) 
326   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 14 listopada 

2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285) 
327  Równonoc przeważnie nie wypada 21 marca lub 21 września  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytcnbxgqya
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytcnbxgqya


Komparatystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw 
 

125 

Z przepisów, które nie gwarantowały praw użytkownikom zabudowy sąsiedniej 

przepisy ewoluowały na takie, które powodują potencjalne zacienianie 

budynków sąsiednich. Jest to ważny czynnik, składającym się na Obszar 

Oddziaływania Obiektu, który w bezpośredni sposób przekłada się na 

wyznaczanie stron postępowania administracyjnego w postępowaniu 

o udzielenie pozwolenia na budowę. 
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Ustawa ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ O PRAWIE 

BUDOWLANEM I ZABUDOWANIU OSIEDLI z dnia 16 lutego 1928 

r.  

(Rozporządzenie z mocą ustawy) 

USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 31 stycznia 1961 r. 

 

USTAWA PRAWO 

BUDOWLANE z dnia 

24 października 1974 

r.  

USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. 

Numer 

Dziennika Ustaw 

Dz.U. 1928 Nr 23, poz. 202 Dz.U. 1961 Nr 7, poz. 46 Dz.U. 1974 Nr 38, poz. 

229 

Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 

Okres 

obowiązywania 

05.03.1928 r. – 13.08.1961 r. 14.08.1961 r. – 28.021975 r. 01.03.1974 r. 01.01.1995 r. - obecnie 

Nazwa aktu 

wykonawczego 

Brak 

(Rozporządzenie 

same w sobie 

zawierało 

informacje 

niezbędne do 

projektowania) 

UCHWAŁA Nr 70 

PREZYDIUM RZĄDU 

z dnia 6 lutego 

1954 r. w sprawie 

zatwierdzenia 

normatywów 

projektowania dla 

budownictwa 

mieszkaniowego. 

UCHWAŁA NR 364 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 20 sierpnia 

1959 r. w sprawie 

zatwierdzenia 

normatywów 

projektowania dla 

budownictwa 

mieszkaniowego. 

Rozporządzenie 

Przewodniczącego 

Komitetu 

Budownictwa, 

Urbanistyki 

i Architektury 

w sprawie warunków 

technicznych, jakim 

powinny 

odpowiadać obiekty 

budowlane 

budownictwa 

powszechnego 

z dnia 21 lipca 1961 r. 

Rozporządzenie 

Przewodniczącego 

Komitetu 

Budownictwa, 

Urbanistyki 

i Architektury 

zmieniające 

Rozporządzenie 

w sprawie warunków 

technicznych, jakim 

powinny odpowiadać 

obiekty budowlane 

budownictwa 

powszechnego z dnia 

5 lutego 1963 r. 

Zarządzenie 

Ministra 

Budownictwa i 

Przemysłu 

Materiałów 

Budowlanych 

z dnia 29 czerwca 

1966 r. 

w sprawie 

warunków 

technicznych, 

jakim powinny 

odpowiadać 

obiekty budowlane 

budownictwa 

powszechnego. 

Rozporządzenie nr 9 

Przewodniczącego 

Komitetu 

Budownictwa, 

Urbanistyki 

i Architektury 

w sprawie warunków 

technicznych, jakim 

powinny 

odpowiadać obiekty 

budowlane 

budownictwa 

powszechnego 

z dnia 2 lutego 

1974 r. 

Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki 

Przestrzennej 

i Budownictwa 

w sprawie warunków 

technicznych, jakim 

powinny 

odpowiadać 

budynki i ich 

usytuowanie z 14 

grudnia 1994 r. 

Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków 

technicznych, jakim 

powinny 

odpowiadać 

budynki i ich 

usytuowanie z dnia 

12 kwietnia 2002 r. 

Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury 

i Budownictwa 

zmieniające 

rozporządzenie 

w sprawie warunków 

technicznych, jakim 

powinny 

odpowiadać 

budynki i ich 

usytuowanie z dnia 

14 listopada 2017 r. 

Numer aktu 

wykonawczego 

M.P. 1954 Nr 120, 

poz. 1688 

M.P. 1959 Nr 81, poz. 

422 

Dz.U. 1961 Nr 38, poz. 

196 

Dz.U. 1963 Nr 6, poz. 37 Dz. Bud. z 1966 r. Nr 

10, poz. 44 

Dz. Bud. nr 2 z dnia 2 

lutego 1974 r., poz.2. 

Dz.U. z 1995 Nr 10, 

poz. 46 

Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 

690 

Dz.U. z 2017 r. poz. 

2285 

Okres 

obowiązywania 

aktu 

wykonawczego 

24.12.1954 r. – 

29.09.1959 r. 

30.09.1959 r. – 

30.01.1980 r.* 

(15.04.1961 r.) 

13.08.1961 r. – 

17.02.1963 r. 

(01.09.1966 r.) 

18.02.1963 r. – 

01.09.1966 r. 

20.10.1966 r. – 

01.03.1974 r. 

01.03.1974 r.- 

31.12.1994 r. 

01.01.1995 r. -

16.12.2002 r 

16.12.2002 r.– 

31.12.2017 r. 

01.01.2018 r. - 

obecnie 

Sposób 

badania 

nasłonecznienia 

mieszkań 

w zabudowie 

pozaśródmiejski

ej 

Brak 

szczegółowych 

regulacji 

dotyczących 

nasłonecznienia

.  

Pokoje mieszkalne 

powinny być 

orientowane na 

południe, na 

południowy wschód 

południowy zachód 

lub zachód. 

 

Co najmniej jedno 

pomieszczenie 

mieszkalne przez1,5h 

Ściana, w której znajdują się okna pomieszczeń powinny tworzyć 

kąt z kierunkiem północy nie większy niż 22,5 stopnia. 

Przynajmniej 1 pokój 

powinien znajdować 

się na elewacji 

uprzywilejowanej. 

Elewacja 

uprzywilejowana 

powinna być 

oświetlona przez 3 h 

w dniach 

równonocy.  

Przynajmniej 1 pokój powinien być nasłoneczniony przez 3h 

Sposób 

badania 

nasłonecznienia 

mieszkań 

w zabudowie 

śródmiejskiej 

Przynajmniej 1 pokój powinien być nasłoneczniony przez 1,5h** 

Data 

przeprowadzeni

a badania 

Nie dotyczy 21 grudnia  Nie dotyczy 21 marca (21 

września) 

w dniach równonocy (21 marca i 21 

września) 

w dniach równonocy 

Godziny 

badania 

nasłonecznienia 

Nie dotyczy cały dzień  

(brak ograniczeń 

czasowych) 

Nie dotyczy cały dzień 

(brak ograniczeń 

czasowych) 

8:00-16:00 7:00-17:00 

Mieszkania dla 

jednej osoby 

(M-1), lub 

jednopokojowe 

Brak rozgraniczenia 

na mieszkania 

jednopokojowe 

i wielopokojowe 

Brak rozgraniczenia 

na mieszkania 

jednopokojowe 

i wielopokojowe 

Dopuszcza się doświetlenie oknami zlokalizowanymi od północy 

dla mieszkań przeznaczonych dla jednej osoby w budynkach 

korytarzowych, jeśli usytuowanie budynku tego wymaga. 

Brak regulacji Brak wymaganego czasu nasłonecznienia pokoju mieszkań 

jednopokojowych w zabudowie śródmiejskiej. ** 

Mieszkania 

wielopokojowe 

Zapewnienie 

dwustronności 

oświetlenia mieszkań 

cztero-pokojowych. 

Zapewnienie dwustronności oświetlenia 

mieszkań pięcio-pokojowych. 

Przynajmniej 2 

pokoje mieszkań M-5 

powinny znajdować 

się na elewacji 

uprzywilejowanej. 

Brak dodatkowych wymagań 

Tabela 21 Zestawienie parametrów polskich przepisów dotyczących ochrony dostępu do światła słonecznego w polskich przepisach od 1928 r. 

* - Sam normatyw obowiązywał do 1980 r. jednak w 1961 r. wykreślono z niego przepisy regulujące nasłonecznienie. 

**- Od 1 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana definicji zabudowy śródmiejskiej, która w istotny sposób zmienia zasady stosowania przepisu. 
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9.11 Rumunia 

Terytorium Rumunii rozciąga się od 43°37´N, a 48°15´N. 

 
Rysunek 66 Położenie Rumunii w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe 

wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Po obaleniu dyktatury Ceausescu nowe demokratyczne władze 

przystąpiły do zmian w przepisach budowlanych w interesującym mnie zakresie. 

Zdecydowano o wprowadzeniu rozporządzenia nr 536/1997 328  Ministerstwa 

Zdrowia w dniu 3 lipca 1997 r. Obowiązujące rozporządzenie uchylono 

i zmieniono na nr 119/2014329 Ministerstwa Zdrowia. W 2018 r. dokonano kolejnej 

korekty Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia 119/2014, dokumentem 

994/2018330. 

Obecnie przepisy rumuńskie nakazują zapewnienie wszystkim 

pomieszczeniom mieszkalnym minimum 1,5h nasłonecznienia dla wszystkich 

pokoi mieszkalnych w dniu przesilenia zimowego. Projektant może nie robić 

analizy nasłonecznienia, jeśli odległość między budynkami wynosi przynajmniej 

wysokość budynków. Mamy więc do czynienia z urbanistycznym typem 

ochrony dostępu do światła, po zmniejszeniu którego dalej jest możliwość 

realizacji inwestycji, jeśli wykaże się spełnienie przepisu szczegółowego. Jest to 

rozwiązanie o tyle interesujące, że pozwala na prowadzenie wiarygodnych 

prac projektowych na poziomie urbanistycznym, dając jednocześnie 

możliwość do szczegółowych rozwiązań na poziomie architektonicznym. 

Dodanie złagodzenia (a jednocześnie uszczegółowienia) zapisów z roku 2018, 

które mówi o nieuwzględnianiu ścian budynków bez okien, wskazuje na zabiegi 

 
328  Ordinul nr  536/1997 Al Ministerului Sanatatii Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de 

viață al populației. Rozporządzenie nr 536/1997 Ministerstwa Zdrowia „Standardy zdrowotne 

i zalecenia dot. liczebności populacji” 
329  Ordinul nr. 119/2014 Pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață 

al populației. Rozporządzenie nr 119/2014 w celu zatwierdzenia „Norm higieny i zdrowia publicznego 

w zakresie środowiska życia ludności” 
330  Ordinul nr. 994/2018 Pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind 

mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014. „Numer 

zamówienia 994/2018 za zmianę i uzupełnienie norm higieny i zdrowia publicznego w zakresie 

środowiska życia ludności, zatwierdzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia nr. 119/2014” 
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dostosowujące przepisy do realnych problemów.  

Przepisy rumuńskie zawierają też zalecenie co do orientacji 

poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych. Artykuł 19, pkt (2) rozporządzenia 

19/2014 zaleca taką orientację pomieszczeń by wykorzystać maksymalnie 

nasłonecznienie. Również Rozporządzenie 525/1996 nakazuje orientowanie 

kierunkowe. Sypialnie powinny być skierowane na południe, południowy 

wschód, południowy zachód (3.6.3). Należy unikać sypialni skierowanych na 

północ (3.10) 

9.12 Chińska Republika Ludowa 

Terytorium Chińskiej Republiki Ludowej rozciąga się między 18°12' N, 

a 53°13' N.  

 
Rysunek 67 Położenie Chin w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe wier-

nokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

Rezultatem zawirowań będących wynikiem II wojny światowej i wojny 

domowej w 1949 roku władze nad kontynentalnymi Chinami objęli komuniści 

pod przywództwem Mao Tze Tunga. W wyniku ideologicznego pokrewieństwa 

nastąpiło zbliżenie między ZSRR, a nowymi władzami Chin. Podobnie jak 

w Europie Wschodniej nowe władze postanowiły szukać architektonicznego 

i urbanistycznego środka wyrazu swej nowej polityki w modernizmie, i dać w ten 

sposób przestrzenny wyraz budowie lepszego, sprawiedliwego świata. 

Czerpano więc całymi garściami z dorobku modernizmu. Jednym 

z implementowanych elementów była gwarancja dostępu do światła 

słonecznego dla zabudowy mieszkaniowej.  

Ze względu na dość znaczną rozpiętość kraju oraz zróżnicowanie 

wysokościowe, całe Chiny podzielone są na siedem stref klimatycznych dla 

budownictwa.  
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Rysunek 68 Strefy klimatyczne dla budynków w Chińskiej Republice Ludowej. (opracowanie: autora) 

W zależności od stref obowiązują różne reguły prawa dostępu do światła 

słonecznego. Reguluje to norma GB 50180—93 (1993 年版)331. Norma została 

wydana w 1993 roku i zmieniana była w roku 2002 i 2018. Norma przewiduje, że 

w zależności od strefy klimatycznej oraz wielkości miasta (granica jest wielkość 

500 tys. mieszkańców) poziom nasłonecznienia mieszkań powinien wynosić 

więcej nić 1, 2 lub 3 godziny. Badanie następuje w dniu albo przesilenia 

zimowego (22 grudnia), albo w Wielki zimowy dzień (大寒日) to jest 20 stycznia. 

Również w zależności od strefy klimatycznej oraz wielkości miejscowości 

w różnych godzinach czas nasłonecznienia bada się w godzinach 8:00-16:00 

lub 9:00-15:00. Jako punkt badawczy przyjęto powierzchnię parapetu 

przyjmując znormalizowaną wysokość na poziomie 0,9m. 

Norma GB 50352-2005 określa jakie pomieszczenia powinny być 

naświetlone. Dla budynków mieszkalnych powinien to być przynajmniej 1 pokój 

w mieszkaniu. Poza tym słońce powinno docierać do połowy pokoi 

w akademikach, głównych pomieszczeń w żłobku, a w budynkach 

przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych naświetlona powinna być 

połowa sal w szkołach podstawowych i średnich, domach opieki i salach 

szpitalnych. 

  

 
331   [标准规范 ] 城市居住区规划设计规范 , (Kodeks planowania i projektowania miejskich obszarów 

mieszkalnych GB 50180-93)  
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10 Kraje dalekowschodnie 

Różne losy krajów tego regionu, zwłaszcza po II Wojnie Światowej, sprawiły, 

że mamy tu do czynienia z pojawieniem się podobnych regulacji ochrony praw 

do światła słonecznego.  

10.1 Japonia 

Japonia rozciągnięta jest między 20°25°N a 45°31'N.  

Ponieważ najbardziej wysunięta na północ wyspa Hokkaido została 

skolonizowana przez Japończyków dopiero w XIX wieku332 za północny kraniec 

historycznych terenów Japonii należy uznać półwysep Shimokita na wyspie 

Honsiu 41°32'N.  

 
Rysunek 69 Położenie Japonii w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie walcowe 

wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 

 Obecna stolica kraju Tokio usytuowana jest na szerokości geograficznej 

prawie identycznej co Ateny czy Waszyngton - 35°41'N. Na powstanie 

obowiązujących aktualnie regulacji złożyło się wiele czynników. Jednym z nich 

jest wysoki wskaźnik liczby ludności. Japonia liczy ponad 125 mln mieszkańców, 

co przy powierzchni 377.972 km2 kwalifikuje gęstość zaludnienia do poziomu 

335 osób na km2. Jednocześnie klasyfikuje Japonię na 10 miejscu na świecie 

pod względem najbardziej zaludnionych państw świata. Japonia jest 

górzystym krajem o relatywnie niewielkiej ilości terenów nadających się do 

zabudowy. Wysoki poziom rozwoju gospodarczego, jaki Japonia osiągnęła po 

Restauracji Meiji 333  sprawił, że znacząca część ludności Japonii mieszka 

obecnie w miastach. Stołeczne Tokio liczy prawie 14 mln mieszkańców334, co 

 
332   Hokkaido, do dziś zamieszkiwana jest przez nieliczną grupę Ajnów, lud autochtoniczny dla wysp 

japońskich. Sama wyspa przez wieki była na uboczu wydarzeń rdzennej Japonii. Dopiero w XVIII, 

a zwłaszcza w XIX wieku nastąpiła powolna asymilacja Ajnów i zasiedlanie wyspy przez rdzennych 

Japończyków. Ważny wkład w badanie kultury Ajnów, wniósł Bronisław Piłsudski – brat Józefa, zesłany 

na Sybir za organizację zamachu na cara Aleksandra III. Współspiskowcem Bronisława był, skazany 

na śmierć za udział w tym spisku, Aleksander Ulianow – brat Lenina. 
333  Zwrot w polityce zagranicznej i wewnętrznej Japonii stosowany po roku 1868, kiedy to dokonano 

przełomu w ustroju władzy.  
334  „Wielkie Tokio” skupia ponad 38 mln mieszkańców, a region Kanto (w którym leży Tokio) – jeden z 8 

regionów Japonii zamieszkuje ponad 42 mln osób. 
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przy powierzchni 2200 km2 daje gęstość zabudowy wynoszącą powyżej 6300 

osób/km2.  

W 1918 r. w Japonii uchwalono pierwsze miejskie prawo budowlane (jap. 

市街地建築物法, Sigaichi Kenchikubutsu Hou)335. W tym samym roku wydano 

przepisy wykonawcze dekretem cesarskim Rozporządzenie w sprawie 

egzekwowania prawa w budownictwie miejskim (jap. 市街地建築物法施行令, 

Shigaichi kenchiku-mono-hō) 336 . Kolejne zmiany i nowelizacje dodawały, 

zmieniały i rozbudowywały narzędzia systemu. Jednym z nich jest regulowanie 

dopuszczalnej wysokości budynków (zarówno minimalnej jak i maksymalnej), 

które początkowo stosowano dość wybiórczo głownie ze względów 

estetycznych i ekonomicznych, by z czasem brać też pod uwagę względy 

historyczne, krajobrazowe czy środowiska życia człowieka i zapobieganie 

konfliktom. Drugim ważnym narzędziem skorelowanym z regulacjami 

wysokościowymi jest system planowania przestrzennego oparty na strefach 

funkcjonalnych (zone) wprowadzony w 1938 r. Przypisywanie ograniczeń 

wysokościowych powiązanych z dopuszczonymi funkcjami w strefach 

pozwalają na kształtowanie charakteru przestrzennego i funkcjonalnego 

zabudowy miasta. 

10.1.1 Japoński system planowania przestrzennego 

Obowiązujące obecnie w Japonii przepisy o planowaniu przestrzennym337 

reguluje ustawa Toshi keikaku - hō (jap. 都市計画法)338. W 1992 r. zmieniono 

liczbę stref z 8 do 12339 , by później dodać jeszcze jedną. Obecny podział 

„funkcjonalny” operuje 13 zdefiniowanymi strefami o różnym predefiniowanym 

sposobie użytkowania. 14-tą strefą są obszary z niezdefiniowanym planem 

sposobu użytkowania.  

Każda ze stref ma ustawowo dopuszczalny sposób i parametry zabudowy. 

Budynki o konkretnej funkcji, konkretnych parametrach wysokościowych, 

powierzchniowych oraz wskaźniku intensywności zabudowy i powierzchni 

zabudowy mogą powstawać tylko w określonych strefach. Pewną swobodę 

w kształtowaniu parametrów mają władze lokalne. Mogą decydować 

o wprowadzeniu ograniczenia wysokości w niektórych dzielnicach, wskaźniku 

intensywności zabudowy, wskaźniku powierzchni zabudowy. 

 

 
335  市街地建築物法,  (Sigaichi Kenchikubutsu Hou), ustawa nr 37 z 1918 r. 
336  市街地建築物法施行令, Shigaichi kenchiku-mono-hō, Dekret cesarski nr 438 z 1918 r. 
337  http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=343AC0000000100 
338  都市計画法, Toshi keikaku-hō, ustawa nr 100 z 15 czerwca 43 roku ery Showa (1968 r.). Japończycy 

używają kalendarza podając rok panowania cesarza. Showa to oficjalna nazwa dla panowania 

cesarza Hirohito, który panował w latach 1926 – 1989.  
339  Historical Transition of Height Restriction by Height-Control-Zone in the City-Planning Act and the 

Building Standards Act (str. 214) 

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=343AC0000000100
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1 第一種低層住居

専用地域 

Zabudowa jednorodzinna o 

niskiej intensywności zabudowy 

typu 1 
X X X                

2 第二種低層住居

専用地域 

Zabudowa jednorodzinna o 

niskiej intensywności zabudowy 

typu 2 

X X X  X              

3 第一種中高層住

居専用地域 

Zabudowa mieszkaniowa średniej 

i wysokiej intensywności 

zabudowy typu 1 

X X X X X X        X     

4 第二種中高層住

居専用地域 

Zabudowa mieszkaniowa średniej 

i wysokiej intensywności 

zabudowy typu 2 

X X X X X X XA XA      X     

5 第一種住居地域 Obszar mieszkalny typu 1 X X X X X X XB XB XB     X  XE   

6 第二種住居地域 Obszar mieszkalny typu 2 X X X X X X X X X X    X  XE   

7 準住居地域 Tereny quasi mieszkalne X X X X X X X X X X XC   X X XF   

8 田園住居地域 Wiejskie obszary mieszkalne X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

9 近隣商業地域 Okoliczna strefa handlowa  X X X X X X X X X X X X  X X XG   

10 商業地域 Handel wielkopowierzchniowy  X X X X X X X X X X X X X X X XG   

11 準工業地域 Podobszar przemysłowy X X X X X X X X X X X X  X X X X  

12 工業 地域 Obszar przemysłowy X  X  X X X X  X    X X X X X 

13 工業専用地域 Strefa wyłącznie przemysłowa   X  D D  X  X    X X X X X 

14 用途地域の指定

なし 

Obszar bez wyznaczonej strefy 

użytkowania 
X X X X X X X X X X X   X X X X X 

Tabela 22 Funkcje stref wg. japońskiej ustawy o planowaniu przestrzennym (opracowanie autora) 

 

Wyjaśnienie oznaczeń: 

A: Nie wolno budować na trzecim piętrze lub wyższym. Nie może przekraczać powierzchni podłogi 1500 m2. 

B: Nie może przekraczać powierzchni podłogi 3000 m2. 

C: Powierzchnia widowni nie może przekraczać 200 m2. 

D: Nie wolno budować sklepów oraz restauracji.  

E: Powierzchnia podłogi nie może przekraczać 50 m2. 

F: Powierzchnia podłogi nie może przekraczać 150 m2. 

G: Powierzchnia podłogi nie może przekraczać 300 m2. 
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10.1.2 Japońskie prawo budowlane 

Obecnie obowiązujące w Japonii prawo budowlane (jap. 建築基準法) 

wprowadzone zostało340 i również podlegało licznym zmianom na przestrzeni 

czasu.  

 Lata powojennej odbudowy oraz boom gospodarczy, który nastąpił 

dzięki gospodarce wolnorynkowej, napływ ludności do miast, spowodowały 

z jednej strony ciśnienie na intensyfikację zabudowy, z drugiej konflikty o dostęp 

do światła naturalnego. W 1957 r. umożliwiono wprowadzanie do planów 

miejscowych ukośnych płaszczyzn docinających bryły, które miały 

zabezpieczyć prawa sąsiadów. Zastosowane rozwiązanie przypominało to 

stosowane jeszcze w tym czasie w Nowym Jorku. W 1963 roku zmodyfikowano 

japońskie przepisy likwidując limit wysokości wynoszący dotychczas 20 m dla 

zabudowy mieszkaniowej i 31 m dla zabudowy nie mieszkaniowej 341  oraz 

pozwalając na zwiększenie współczynnika intensywności zabudowy, czyli 

umożliwiono realizacje wieżowców, co było 

jedną z intencji wprowadzenia zmian 342 . Na 

pierwszy plan wysuwało się Tokio. Za 

symboliczny, pierwszy taki budynek 

wysokościowy uważa się powstały w 1968 roku 

tokijski wieżowiec Kasumigaseki 343 . Kolejne 

budynki powstawały w tempie lawinowym. 

Konsekwencją powstawania wieżowców w 

gęstej zabudowie były protesty mieszkańców. 

Ograniczenie dostępu do światła słonecznego, 

okazało się istotnym dobrem dla codziennego 

życia człowieka. Równie lawinowo rosła więc 

liczba pozwów sądowych skierowanych 

przeciwko inwestorom. Liczba takich spraw w 

skali całego kraju wzrastała lawinowo: 517 

(1970), 996 (1971), aż do 3225 (1972) 344 . W 

samym tokijskim sądzie okręgowym w latach 

1968-1974 złożono aż ok. 300 takich pozwów345. 

Zjawisko przybrało rozmiar ruchu 

społecznego346  i zaczęło dotyczyć nie tylko 

sytuacji zacieniania przez wysokie budynki. 

Jedną ze spraw, która trafiła do japońskiego 

Sądu Najwyższego była sprawa Mitamura przeciwko Suzuki o utratę korzyści 

 
340  建築基準法 (Janzhu jizhun fa), ustawą nr 201 z 24 maja 25 roku ery Showa (1950 r.) 
341  Zmiana nr 47 z 18 stycznia 1963 r. wydana przez Ministerstwo Budownictwa 
342   Równie ważnym powodem dla zmiany przepisów budowlanych była chęć zwiększenia podaży 

mieszkań. Dzięki liberalizacji przepisów umożliwiono masowe powstawanie tanich mieszkań. Dzięki 

takiej polityce ceny mieszkań w Japonii utrzymują się od dziesiątek lat na podobnym poziomie, co 

stoi w kontraście z innymi metropoliami na świecie. 
343  Budowę wieżowca Kasumigaseki rozpoczęto w marcu 1965 roku, a ukończono w kwietniu 1968 roku. 

Budynek ma 36 kondygnacji i wysokość 156 metrów, 

 (https://en.wikipedia.org/wiki/Kasumigaseki_Building) 
344  Historical Transition of Height Restriction by Height-Control-Zone in the City-Planning Act and the 

Building Standards Act str. 213 i 216 
345  Rule T., Solar, Wind and Land: Conflicts in Renewable Energy Development, str. 101oraz Winter 1995  

      A Survey of Environmental Law and Policy in Japan Shiro Kawashima str. 267 
346 https://www.nytimes.com/1976/07/18/archives/japanese-courts-back-the-right-to-sunshine-a-

longtime-resident.html 

Zdj. nr 6 Tokijski wieżowiec Kasumigaseki 

Building (霞が関ビル, Kasumigaseki biru), 

źródło: wikipedia 
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płynących ze światła słonecznego i powietrza (przewietrzania) z powodu 

nadbudowy drugiego piętra na budynku. Sąd Najwyższy stwierdził, że osoby 

korzystając ze swoich praw, powinny szanować prawa innych, w tym prawo 

do możliwości korzystania ze Słońca. Powołano się przy tym na zapisy japońskiej 

konstytucji 347 . Wyrok Sądu Najwyższego, choć niejednoznaczny, zachęcił 

kolejne osoby, które czuły się poszkodowane do składania kolejnych pozwów. 

Sądy niższych instancji same musiały rozstrzygać czy umniejszenie czasu 

nasłonecznienia jest znaczące i ewentualnie przyznawały odszkodowania za 

utratę dostępu do światła słonecznego. Doszło więc do sytuacji, w której 

sądownictwo cywilne uznawało, że ograniczenie „posiadanego” dotychczas 

nasłonecznienia jest naruszeniem praw właścicieli nieruchomości, tymczasem 

przepisy budowlane nie wyznaczały żadnych norm pozwalających 

projektantowi czy inwestorowi ocenić, czy projektowany budynek narusza, czy 

też nie, prawa sąsiadów. Japońskie władze zdecydowały się na uregulowanie 

tego problemu i wprowadzenie do prawa budowlanego odpowiednich 

regulacji. W 1976 r. dodano do obowiązujących przepisów budowlanych 

zapisy 348  pozwalające ocenić, kiedy inwestycja zachowuje odpowiedni 

poziom nasłonecznienia dla działek sąsiednich. Tak powstało japońska wersja 

prawa do światła: Nisshō-ken (jap. 日照権). 

Dostęp do światła rozproszonego japońskie prawo budowlane chroni na 

podobnej zasadzie co uregulowania wprowadzone w Nowym Jorku w 1916 r. 

W zależności od strefy, budynki powyżej pewnej wysokości powinny zwężać się 

ku górze. W odróżnieniu jednak od systemu nowojorskiego owe ukośne linie 

(płaszczyzny) shasen (jap. 斜線), chroniące dostęp do światła naturalnego 

i zapewniając przewietrzanie 349  występują w dwóch wariantach: chroniąc 

dostęp do światła rozproszonego i do światła słonecznego. 

Linie ukośne niezależne od stron świata, czyli regulującego dostęp do 

światła rozproszonego różnią się w zależności czy granica działki jest od strony 

drogi, czy od strony innej działki budowlanej:  

• „ograniczenie linią ukośną od krawędzi drogi” - dōro shasen seigen 

(jap. 道路斜線制限), (art. 56 i 91 oraz tabela nr 3) 

 
Rysunek 70 Linia ukośna od krawędzi drogi dla stref funkcjonalnych (1-7) oznaczonych w tabeli nr 21 dla 

miasta Setagaya – dzielnicy Tokio. Proporcja 1:1,25 (opracowanie: https://www.city.setagaya.lg.jp/mo-

kuji/sumai/002/002/006/d00008363_d/fil/8363-1.pdf str. 30) 

 
347  Art. 25 Wszyscy ludzie mają prawo do zachowania minimalnych standardów zdrowego i kulturalnego 

życia. (…)  
348  Zmiany zostały wprowadzone ustawą nr 83 z 15 listopada 1976 r.  
349  Jedna z teorii głosi, że miały zapewnić prawidłowe suszenie się prania wieszanego na sznurach na 

zewnątrz budynku. 
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Rysunek 71 Linia ukośna od krawędzi drogi dla stref funkcjonalnych (9-11) oznaczonych w tabeli nr 21 

dla miasta Setagaya – dzielnicy Tokio. Proporcja 1:1,5 (opracowanie: https://www.city.seta-

gaya.lg.jp/mokuji/sumai/002/002/006/d00008363_d/fil/8363-1.pdf str. 30 

• „ograniczenie linią ukośną od granicy sąsiedniej działki budowlanej” - 

rinchishasen seigen (jap. 隣地斜線制限), (art. 56) 

       
Rysunek 72 różne warianty Linii ukośnej od granicy sąsiedniej działki (opracowanie: rysunki ze strony 

https://chumon-jutaku.jp/knowledge/low/6-3/2022/ f) 

Zasady wyznaczania „linii ukośnych” rozbudowane są o liczne 

złagodzenia, wyjątki i modyfikacje. Co ciekawe konstrukcja parametrów 

zastosowana w przypadku japońskich przepisów wskazuje na odmienny 

przedmiot ochrony niż w przepisach nowojorskich. Japończycy chronią dostęp 

światła do budynków, ulice i parki można zacieniać. Japońskie złagodzenia 

dla konstrukcji linii ukośnych pozwalają na ich korzystne przesuwania, gdy teren 

inwestycji graniczy z ulicą, parkiem czy wodą. 

10.1.3 Północna ukośna linia ograniczająca  

O ile dwie pierwsze linie ukośne zostały stworzone, by zapewnić 

doświetlenie budynków światłem rozproszonym, o tyle trzeci rodzaj został 

stworzony z myślą o zapewnieniu dostępności światła słonecznego dla działek 

sąsiednich. Trzecim rodzajem linii ograniczającej jest „północna ukośna linia 

ograniczająca” - kitagawa shasen seigen (jap. 北側斜線制限), która ogranicza 

możliwość zabudowy przestrzeni położonej od północnej strony działki.  
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Rysunek 73 Przykładowe zastosowanie różnych wariantów „północnej linii ograniczającej” dla miasta 

Yokohama (opracowanie: https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikei-

kaku/seigen/tokei-seigen.files/0002_20200622.pdf  str. 2) 

Różny jest też sposób ograniczania przestrzeni przez „linie ograniczające”. 

O ile linie ukośne od drogi i od działki sąsiedniej wyznacza się prostopadle do 

granicy działki ze wszystkich stron, o tyle „północną ukośną linię ograniczającą” 

„przykłada się” do granicy działki zawsze zgodnie z kierunkiem północy 

niezależnie od kąta z jakim  kierunek północny tworzy granicę działki.  

Zgodnie z zapisami art. 56, art. 91 i tabeli nr 3 samorządy terytorialne mają 

dużą swobodę w kształtowaniu profilu wszystkich trzech linii ograniczających z 

czego skwapliwie korzystają. Przykładowo miasto Tokio (13.942.000 

mieszkańców) ma trzy rodzaje północnej linii ograniczającej, miasto Kobe 

(1.536.000 mieszkańców) – pięć, miasto Kawasaki (1.475.000 mieszkańców) 

i miasto Osaka (2.700.000 mieszkańców) – cztery350.  

10.1.4 Mapa cienia 

Zmiany z 1976 r. w japońskim prawie budowlanym objęły dodanie artykułu 

56-2 351  wprowadzającego dodatkową metodę kontroli zakresu zacieniania 

działki sąsiedniej przez projektowany budynek dla niektórych stref. Zgodnie 

z tym uregulowaniem należy zbadać długość przebywania cienia poza 

granicą własności inwestora. Tabela nr 4352 (stanowiąca załącznik do Prawa 

budowlanego), do której odnosi się art. 56-2 określa parametry geometryczne 

analizy dla poszczególnych stref. Przepis nakazuje zbadanie kształtu cienia 

rzucanego przez projektowany budynek na płaszczyznę badawczą wzniesioną 

1,5m lub 4m lub 6,5m (kolumna C tabeli nr 4) ponad poziom terenu inwestycji 

i wyznaczenie dwóch kształtów, jaki tworzy cień projektowanego budynku 

przebywający określoną długość czasu (od 2 h do 5 h) na płaszczyźnie 

badawczej (kolumna D tabeli nr 4). Analizuje się dwa cienie. Jeden rzucany 

w pasie do 5 m od granicy oraz w pasie między 5 m a 10 m od granicy działki353. 

 
350  http://kawasaki.geocloud.jp/webgis/Resource/module/Doc/CityPlan/districtsLimitation.pdf  
351  Załącznik nr 8.1. 
352  Załącznik nr 8.1. 
353   Niestety podczas badania sprawy czasu przebywania cienia natrafiono na pewne nieścisłości, 

których nie udało się wyjaśnić. Zapisy tabeli nr 4 odnoszącej się do art. 56-2 japońskiego prawa 

budowlanego mówią o pasie poniżej 10 m i pasie powyżej 10 m. Tymczasem art. 56-2 ust. 1 wspomina 

się o pasie 5 m od granicy działki. Na domiar złego wszystkie analizowane tabele poszczególnych 

miast mówią o czasie przebywania w pasie między 5 m a 10 m oraz w pasie powyżej 10 m, gdy 

tymczasem rysunki pokazujące schematycznie sposób liczenia cienia wyraźnie pokazują, że analizuje 

http://kawasaki.geocloud.jp/webgis/Resource/module/Doc/CityPlan/districtsLimitation.pdf


Komparatystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw 
 

137 

Samorząd decyduje też. który z wariantów zacienienie należy brać pod uwagę 

dla danej strefy (1), (2) lub (3). Datą wykonywania analizy jest dzień przesilenia 

zimowego, czyli najkrótszy dzień w roku, a mianowicie 22 grudnia. Analizuje się 

cień jaki rzuca nowy budynek między godzinami 8:00 a 16:00. Z konieczności 

analizy mapy cieni wyłączone są budynki do pewnej wysokości (albo jest to 

7m lub do 2 kondygnacji, albo budynki o wysokości powyżej 10m) w zależności 

od stref (kolumna B tabeli nr 4). Przepis również przewiduje złagodzenie 

wymogów, jeśli działka graniczy z drogą (kolumna D tabeli nr 4). 

 
Rysunek 74 Schemat metodyki wyznaczania mapy cieni dla miasta Shinagawa, trzy poziomy płaszczy-

zny badawczej oraz obszar zajmowany przez cień przez 2 i 3 godziny (opracowanie: 

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kenchiku/kankyo-kenchiku-tebiki/hpg0) 

10.1.5 Przykładowe lokalne regulacje – Tokio 

Zarówno ustawa o planowaniu przestrzennym jak i prawo budowlane 

daje w pewnych granicach swobodę kształtowania stopnia ochrony dostępu 

do światła słonecznego władzom lokalnym. Tokio ma najbardziej 

skomplikowaną strukturę administracyjną w całej Japonii i przyjęte przez Tokio 

zasady ochrony dostępu do światła słonecznego są jednymi z bardziej 

skomplikowanych.  

Stołeczne Tokio przyjęło trzy rodzaje „północnej ukośnej linii 

ograniczającej”: 

 

 
się czas przebywania cienia w pasie do 5 m oraz w pasie do 10 m (czyli w pasie między 5 m a 10 m). 

Zapewne przyczyną są trudności językowe. Japońskie przepisy są pisane zdaniami wielokrotnie 

złożonymi i warunkowymi co bardzo utrudnia ich odczytanie. Dla dalszej analizy przyjęto, że schemat 

rysunkowy jest tym właściwym. 
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Rysunek 75 Trzy rodzaje „północnej ukośnej linii ograniczającej” przyjęte w prefekturze tokijskiej. wraz z 

oznaczeniem obszarów obowiązywania poszczególnych wariantów dla miasta Minato zlokalizowanego 

w aglomeracji tokijskiej (opracowanie: https://www.city.minato. 

Prefektura tokijska wydała Rozporządzenie w sprawie ograniczeń 

wysokości budynków od średnich do wysokich przez władze metropolitalne 

Tokio nr 63 z dnia 14 lipca 1978 r. 354 Rozporządzenie określa dla każdej ze strefy 

następujące parametry:  

• Typ rejonu wysokościowego, czyli rodzaj „północnej ukośnej linii 

ograniczającej”, lub też brak takiego ograniczenia. 

• długość czasów mapy cienia (kolumna D tabeli nr 4 prawa 

budowlanego (1), (2) lub (3)), 

• wysokość płaszczyzny pomiarowej (kolumna C tabeli nr 4 prawa 

 
354  (jap. 東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例, Tokyoto hikage ni yoru chukoso 

kenchiku-mono no taka-sa no seigen ni kansuru jorei) 

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00001307.html 
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budowlanego – 1,5 m, 4 m lub 6,5 m ponad płaszczyznę terenu 

inwestycji), 

• maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (50%, 60%, 80%, 100%, 

150%, 200% lub 300%). 

Strefa 

funkcjonalna 

Wskaźnik 

maksymalnej 

dopuszczalnej 

intensywności 

zabudowy  

Typ rejonu 

wysokościowego 

Dopuszczalny 

czas 

zacienienia 

(wg. kolumny 

D tabeli nr 4) 

Wysokość od 

uśrednionego 

poziomu terenu 

(wg. kolumny C 

tabeli nr 4) 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

średnie i wysokiej 

intensywności 

zabudowy typu 1 

lub  

Zabudowa 

mieszkaniowa 

średniej i wysokiej 

intensywności 

zabudowy typu 2 

100% lub 150% 

Rejon wysokościowy 

typu 1 lub Rejon 

wysokościowy typu 2 

(1) 4 m 

200% 

Rejon wysokościowy 

typu 1 lub Rejon 

wysokościowy typu 2 

(1) 4 m 

Rejon wysokościowy 

typu 3 
(2) 6,5 m 

300% 

Rejon wysokościowy 

typu 2 
(1) 4 m 

Rejon wysokościowy 

typu 3 
(2) 6,5 m 

Tabela 23 Fragment tabeli nr 1 z rozporządzenia nr 63 z dnia 14 lipca 1978 r „Rozporządzenie w sprawie 

ograniczeń wysokości budynków od średnich do wysokich przez władze metropolitalne Tokio” z zapi-

sami dotyczącymi dwóch stref funkcjonalnych. (opracowanie autora) 

By jeszcze bardziej skomplikować system ww. rozporządzenie przewiduje 

całe tabele wyjątków i modyfikacji zmieniających dopuszczalne parametry 

dla poszczególnych obszarów planistycznych. Poza tym poszczególne plany 

wprowadzają niezależnie od powyższych rozwiązań maksymalne i minimalne 

wysokości zabudowy (17 m, 20 m, 25 m, 31 m, 35 m,….). 

10.2 Korea Południowa 

Korea Południowa rozciąga się między 34°97'N a 38°34'N. 

 
Rysunek 76 Położenie Korei Południowej w stosunku do szerokości geograficznej Polski - odwzorowanie 

walcowe wiernokątne Ziemi (G. Merkator) (opracowanie: autora) 
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Korea podzielona została w wyniku wojny koreańskiej355 na dwa państwa 

różniące się w diametralny sposób systemem gospodarczym i społecznym. 

Południowa część kraju, będąca pod patronatem Stanów Zjednoczonych, 

przyjęła model rozwoju oparty na zasadach mocno zbliżonych356 do wolnego 

rynku. Zapewniło to Korei Południowej szybki rozwój gospodarczy i awans 

z pozycji bardzo biednego kraju357 do grona krajów rozwiniętych. 

Pierwsze przepisy regulujące relacje międzysąsiedzkie w ramach dostępu 

do światła słonecznego do budynków zostały wprowadzone zmianą do 

prezydenckiego dekretu dotyczącego egzekwowania przepisów 

budowlanych z 31 grudnia 1971 r.358, 건축법시행령, w którym dopisano art. 120 

- 2. Wprowadzał on zasadę dopuszczalnej odległości każdego elementu 

budynku w zależności od jego wysokości inną na kierunku „prawdziwej 

północy” w proporcji 1:1,5, przy założeniu maksymalnej wysokości budynku 

wynoszącej 8m. W przypadku lokalizacji dwóch budynków na jednej działce 

należy wyznaczyć geometrię budynków przyjmując, że w połowie odległości 

między nimi znajduje się granica i to od niej należałoby wyznaczać ukośną 

płaszczyznę docinającą budynek zlokalizowany na południe. 

Prawdopodobnie wzorowano się na funkcjonujących identycznych pod 

względem koncepcji japońskich rozwiązaniach.  

Kolejne lata przynosiły modyfikację i rozbudowę systemu. Zmiany 

obejmowały zarówno akt wykonawczy jakim jest dekret wykonawczy ustawy 

budowlanej jak i ona sama. Ponieważ zasady ochrony prawa do światła 

słonecznego, znajdujące się w tych aktach prawnych, sprzężone są 

z koreańskim systemem planowania przestrzennego, konieczne jest krótkie 

naświetlenie mechanizmów jego działania. 

Obecnie koreański system planowania przestrzennego opiera się na 

predefiniowanych strefach funkcjonalnych, dlatego też przepisy budowlane 

bardzo często odnoszą się swoimi zapisami do poszczególnych typów stref. 

Ustawa o zagospodarowaniu i użytkowaniu gruntów narodowych359, w artykule 

6 przewiduje cztery podstawowe typy użytkowania gruntów: 

• Obszary miejskie, 

• Obszary administracyjne (zarządzania), 

• Obszary rolnicze i leśne, 

• Obszary ochrony środowiska. 

Sam podział obszarów miejskich na strefy funkcjonalne predefiniuje 

sposoby zagospodarowania z dopuszczalnymi wskaźnikami powierzchni 

zabudowy i intensywności zabudowy. 

 
355   Wojna koreańska (1950-1953) to ostatni z szeregu nieszczęśliwych zdarzeń jakie spotkały Koreę 

w I połowie XX wieku. Od czasu wojny rosyjsko-japońskiej (1904-1905) Korea była pod okupacją 

Japońską, która zakończyła się w 1945 r. zajęciem południowej części kraju przez wojska 

amerykańskie, a północnej przez wojska radzieckie. Oficjalnie do dziś, oba państwa koreańskie 

znajdują się dalej w stanie wojny. 
356  Za sprzeczne z zasadami wolnego rynku można uznać wspierane przez rząd czebole. Ich istnienie 

i negatywne skutki dla gospodarki nie zdołały jednak przeważyć rozwoju całego kraju. 
357  W 1953 r. dochód na jednego mieszkańca Korei Południowej był 2,5 razy mniejszy niż w Polsce. Korea 

dogoniła Polskę dopiero w 1986 roku. Obecnie PKB liczone wg. parytetu siły nabywczej Koreańczyka 

to 122% PKB statystycznego Polaka. 
358  Geonchugbeobsihaenglyeong, (Dekret dotyczący egzekwowania przepisów budowlanych) 

https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=8238#0000 
359  kor.국토의 계획 및 이용에 관한 법률, gugtoui gyehoeg mich iyong-e gwanhan beoblyul 
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Obszar Strefy funkcjonalne 

Maksymalny 

wskaźnik 

powierzchni 

zabudowy 

Wskaźnik 

intensywności 

zabudowy 
Cele 

Obszar 

mieszkaniowy 

Dedykowana 

zabudowa 

mieszkaniowa 

dzielnica zabudowy 

jednorodzinnej klasy 1 

50% 50%-100% 
Zabudowa jednorodzinna 

dzielnica zabudowy 

jednorodzinnej klasy 2 

50% 100%-150% 
Obszary niezbędne do ochrony dobrego środowiska mieszkaniowego skupione na budynkach mieszkalnych 

Ogólny obszar 

mieszkalny 

Ogólny obszar mieszkalny klasy 1 60% 100%-200% Obszary niezbędne do stworzenia wygodnego środowiska mieszkaniowego skoncentrowanego na niskiej zabudowie 

Ogólny obszar mieszkalny typu 2 
60% 150%-250% Obszary niezbędne do stworzenia wygodnego środowiska mieszkaniowego skupionego na zabudowie średniej 

wielkości 

Ogólny obszar mieszkalny typu 3 
50% 200%-300% Obszary niezbędne do stworzenia wygodnego środowiska mieszkaniowego skupionego na środkowych i wysokich 

budynkach mieszkalnych 

Dzielnica mieszkalna 
70% 200%-500% Tereny niezbędne do uzupełnienia niektórych funkcji handlowych i biznesowych wspierających go głównie o funkcje 

mieszkaniowe 

Obszar 

komercyjny 

Centralny obszar handlowy 90% 400%-1500% Obszary niezbędne do rozbudowy funkcji handlowych i biznesowych w śródmieściu i podcentrach 

Ogólny obszar handlowy 80% 300%-1300% Teren niezbędny do objęcia ogólnych funkcji handlowych i biznesowych 

Okolica handlowa 70% 200%-900% Obszary niezbędne do zaopatrzenia w codzienne potrzeby i usługi na sąsiednich obszarach 

Dystrybucja handlowa 80% 200%-1100% Obszary niezbędne do usprawnienia funkcji dystrybucyjnych w miastach i regionach 

Tereny 

przemysłowe 

Dedykowany obszar przemysłowy 70% 150%-300% Obszary niezbędne głównie dla przemysłu ciężkiego i chemicznego, przemysłu zanieczyszczającego itp 

Ogólny obszar przemysłowy 70% 200%-350% Obszary niezbędne do rozwoju branż, które nie szkodzą środowisku 

Obszar półprzemysłowy 70% 200%-400% Obszary, które obejmują przemysł lekki i inne, ale muszą uzupełniać funkcje mieszkalne, handlowe i biznesowe 

Teren zielony 

Ochrona zieleni 20% 50%-100% Tereny, na których konieczna jest ochrona środowiska naturalnego, krajobrazu, lasów i zieleni miasta 

Teren produkcyjny 20% 50%-100% Obszary, na których rozwój musi być zarezerwowany przede wszystkim dla produkcji rolnej 

Naturalny teren zielony 

20% 50%-80% Obszar, który należy zachować, aby zabezpieczyć miejskie tereny zielone, zapobiegać ekspansji miejskiej i 

zaopatrywać tereny miejskie w przyszłości, gdzie ograniczony rozwój jest dozwolony tylko w nieuniknionych 

przypadkach. 

Tabela 24 Podział stref funkcjonalnych obszarów miejskich. (opracowanie: autora) 

 

 



Komparatystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw 
 

142 

 

Współczesne przepisy dotyczące nasłonecznienia zawarte są w art. 61 

Prawa budowlanego, 건축법 360 . Nakazują one w ust. (1) tak projektować 

budynki by w strefach o „wyłącznym obszarze mieszkaniowym” lub „ogólnym 

obszarze mieszkaniowym” wysokość budynków nie przekraczała 

odpowiednich odległości od granicy w celu zapewnienia wymaganego 

nasłonecznienia. Przepisy dotyczą zarówno budynków znajdujących się na 

jednej działce jak i muszą być stosowane w stosunku do budynków 

znajdujących się na sąsiedniej działce (art. 61 ust. (2)). Od tych ogólnych zasad 

jest szereg wyjątków, które są wynikiem różnego rodzaju inicjatyw 

legislacyjnych, czyli wprowadzania swego rodzaju „specustaw” np. ustawy 

o zrównoważonym rozwoju regionalnym i wspieraniu lokalnych małych 

i średnich przedsiębiorstw, ustawy o obiektach przemysłowych i rozwojowych, 

ustawy o promocji zabudowy mieszkaniowej itp. Dopuszcza się też zawarcie 

porozumienia umowy między sąsiadami (art. 61 ust (3) pkt 8). Za zgodą władz 

lokalnych możliwa jest też rezygnacja ze stosowania tych przepisów 

w przypadku budynków do 2 kondygnacji lub do wysokości 8 m (art. 61 ust. (4). 

Zaprojektowanie budynku, który narusza zapisy art. 61, czyli zacienia 

budynki sąsiednie jest dość surowo karane. Zgodnie z art. 108 koreańskiego 

Prawa budowlanego taki czyn podlega karze więzienia do lat 3 lub karze 

grzywny do 50 mln koreańskich wonów (ok. 42500 $ - co odpowiada średniemu 

PKB na mieszkańca Korei). 

Szczegółowe zapisy rozwijające regulacje ustawowe znajdują się w akcie 

wykonawczym do ustawy: Dekrecie wykonawczym do prawa budowlanego361. 

W mocno rozbudowanym artykule 86 doprecyzowano geometrię budynku 

zlokalizowanych kształt budynku od strony północnej. Części budynku 

nieprzekraczające 9m muszą być odsunięte 1,5m od granicy, a części powyżej 

9m muszą być odsunięte o ½ wysokości. 

Dalsze zagadnienia zawarte w ustępie art. 86. stanowią liczne wyjątki, 

przeliczniki i uszczegółowienia, np. w przypadku graniczenia z drogą 

o szerokości co najmniej 20 m przepisy kształtujące nie mają zastosowania. 

Ciekawym jest sposób rozwiązania problemu zapewnienie doświetlania 

mieszkań w przypadku lokalizacji kilku budynków na jednej działce. 

Zaproponowane w latach 70-tych rozwiązanie z wyznaczaniem sztucznie 

obliczeniowej granicy między budynkami by umożliwić zastosowanie przepisu 

odległościowego okazało się nieskuteczne. W art. 86 ust. 3 pkt. 2 przewidziano 

dla takich sytuacji rozwiązanie, nakazując zachowanie czasu nasłonecznienia 

przez kolejne 2 godziny między godzinami 9:00 a 15:00 w dniu przesilenia 

zimowego. 

Przepisy nasłonecznieniowe dotyczą zabudowy mieszkaniowej 

w „dedykowanej zabudowie mieszkaniowej” oraz „Ogólnej obszarze 

mieszkalnym”. Są to typy zabudowy mocno monofunkcyjne, w sposób 

świadomy zrezygnowano z wprowadzania ograniczeń dla zabudowy 

mieszkaniowej w dzielnicach typowo centralnych, gdzie obostrzenia 

powodowałyby nieopłacalność realizacji zabudowy mieszkaniowej w stosunku 

do np. zabudowy biurowej. Gwarantuje się tym sam prawo do słońca 

w dzielnicach o wyłącznie lub przeważającej funkcji mieszkaniowej, natomiast 

 
360  Geonchugbeob, załącznik nr 9.1 
361  건축법 시행령 (geonchugbeob sihaenglyeong), załącznik 9.2 
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osoby mieszkające w centrach miast lub dzielnic muszą się liczyć z brakiem 

słońca w zamian korzystając z walorów jakie oferuje gęsta śródmiejska 

zabudowa. 

11 Uregulowania międzynarodowe - Norma europejska EN 17037 

Za pierwsze próby ujęcia problematyki w postaci regulacji 

międzynarodowych należy uznać „Kartę Ateńską”. Choć nie stała się aktem 

prawa to jej ustalenia miały charakter konsensusu między architektami. Ogólny 

pomysł był rozwijany przez poszczególne państwa w okresie powojennym 

w ramach ich systemów prawnych. Pewne prace nad ogólnymi 

uregulowaniami prowadziła także Liga Narodów w okresie międzywojennym. 

W 2018 r. Europejski Komitet Normalizacyjny zakończył pracę nad 

ujednoliconą normą europejską EN 17037 Daylight of buildings (Światło dzienne 

dla budynków), która ma regulować cztery podstawowe kwestie związane ze 

światłem naturalnym w budynkach. Norma reguluje cztery kwestie:  

• Załącznik B – Daylight (światło dzienne)  

• Załącznik C - View out (Widok) 

• Załącznik D - Exposure to sunlight (Ekspozycja na światło słoneczne) 

• Załącznik E - Glare (Odblask) 

Załącznik A362 (Recommendations) normy zawiera zalecenia ogólne dla 

wszystkich czterech normalizowanych paramentów. W przypadku ekspozycji 

na nasłonecznienie (punkt A.4) zalecenia obejmują dzień pomiaru między 

1 lutego a 21 marca, oraz trzy poziomy ekspozycji (tabela A.6) na światło 

słoneczne:  

• minimalną - wynoszącą 1,5 h,  

• średnią - wynoszącą 3,0 h,  

• wysoką - wynoszącą 4,0 h.  

Sam załącznik D 363  podaje metodologię wyliczania czasu 

nasłonecznienia. Norma przewiduje wyznaczenie punktu pomiarowego P, 

zlokalizowanego pośrodku okna w wewnętrznym licu ściany (rysunek D.1) na 

minimalnej wysokości 120 cm i przynajmniej 30 cm nad parapetem (rysunek 

D.2). Przewidziano również sposób wyznaczania punktu P dla świetlików 

dachowych (rysunek D.3), pośrodku świetlika po wewnętrznym licu dachu. 

Norma przewiduje minimalny kąt wzniesienia Słońca by można było brać 

pod uwagę światło słoneczne – s min. Kąt ten jest zależny od szerokości 

geograficznej. W normie podano wartości dla 33 stolic państw europejskich 

będących członkami Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN). 

Bezpośrednie światło słoneczne nie może być brane pod uwagę, gdy słońce 

znajduje się poniżej s min. Samo wyliczenie czasu nasłonecznienia następuje 

na diagramach – rozwinięciach walcowych (Rysunek D.8) i kołowych widoku 

z punktu P. Do sprawdzenia służyć mogą zdjęcia wykonywane obiektywem 

typu rybie oko odpowiednio skierowane na północ. (rysunek D.) 

Niestety norma zawodzi jako akt normalizacyjny. Zawiera bardzo wiele 

nieścisłości, nie wyjaśnia też bardzo wielu kwestii. Norma operuje bardzo 

skomplikowaną metodologią i niezmiernie skomplikowanymi obliczeniami, 

 
362 Załącznik nr 24.1 
363  Załącznik nr 24.2 



Komparatystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw 
 

144 

których zawiłość wydaje się niczym nie uzasadniona. Wszystkie wady normy 

wykluczają ją jako praktyczne narzędzie w codziennej pracy architekta czy 

urzędnika. Pod wieloma względami jest to bezpośrednie rozwinięcie 

i kontynuacja norm: czeskiej (ČSN 73 4301) i słowackiej (STN 73 0580-2). Niestety 

zamiast doprecyzowywać, norma EN 17037 poszła w stronę komplikacji zamiast 

uproszczenia metodologii. 

Norma jest przyjmowana w niektórych państwach i zastępuje ich 

dotychczasowe regulacje w tym zakresie. Szczególnie dotyczy to 

współczynnika Daylight Factor stosowanego do obliczania wielkości 

i położenia otworu okiennego.  

Państwo/norma Norma dotychczas 

obowiązująca w 

danym państwie 

Przyjęte 

fragmenty 

normy 

Data zastąpienia 

rodzimej normy 

przez normę EN 

17037 

nazwa 

normy 

państwa 

Holandia NEN 2057:2011 

NEN 

2057:2011/C1:2011 

Część B – 

daylight factor 

1 lipca 2019 NEN 17037 

Wielka Brytania BS 8206-2:2008 Cała norma Koniec 2019 BS 17037 

Dania BR18 Cała norma 17 grudnia 2018 r DS 17037 

Szwecja SS 914201 Cała norma 18 grudnia 2018 r. SS 17037 

Tabela 25 Zestawienie państw, które przyjęły normę europejską EN 17037 (opracowanie: autora) 

Niestety norma, jeśli chodzi o badanie ekspozycji na światło słoneczne 

zawiera bardzo wiele wad w swej metodologii badania.  
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12 Podsumowanie analiz 

Przegląd rozwiązań służących rozstrzyganiu konfliktów wokół praw 

dostępu do światła słonecznego w budownictwie mieszkaniowym, 

stosowanych przez różne kraje, wskazuje na funkcjonowanie całej palety 

rozwiązań radzenia sobie z tą problematyką. Różnice nie polegają jedynie na 

przyjętych wariantach ochrony prawnej, ale także na łączeniu ze sobą 

odmiennych rozwiązań, które są zlokalizowane w różnym miejscu w systemie 

prawnym.  

Ponieważ słońce porusza się w schematyczny, acz skomplikowany sposób, 

cień rzucany przez budynki zmienia się zarówno w ciągu dnia jak i w ciągu roku, 

przyjmowane są więc różne ryczałty pozwalające na wyliczenie parametru 

przyjętego przez przepisy. Regulacją próbującą najpełniej oddać czas 

nasłonecznienia jest brytyjskie ASPH i WSPH, nakazujące liczenie metodą 

Monte Carlo364. Jednak tak skomplikowane badanie przeprowadzić można 

tylko przy założeniu, że badaniu podlega tylko jeden punkt badawczy okna. 

Prostszym rozwiązaniem jest badanie przeprowadzane dla jednego dnia 

w roku. Najczęściej jest to równonoc, ze względu na prostotę wyznaczania 

cienia, ale są to też inne dni: 22 czerwca, 22 grudnia, środek zimy, czy chiński 

Wielki Zimowy Dzień. Najprostsze geometryczne ryczałty stosuje Australia, 

przyjmując daleko idące uproszczenia w zakładanej metodologii ruchu słońca 

po nieboskłonie (stan Nowa Południowa Walia), albo przyjmując analizę 

geometryczną cienia rzucanego przez budynek tylko dla jednej godziny 

w najkrótszym dniu roku - 22 czerwca (stan Australia Zachodnia). Mamy więc 

do czynienia z rozwiązaniami od bardzo zmatematyzowanych 

i skomplikowanych, starających się wyliczać prawdziwy czas nasłonecznienia, 

aż po starające się iść w stronę uproszczeń, które dzięki temu są łatwiejsze 

w stosowaniu, ale dają tylko wycinkowe wyniki. 

Różne są miejsca umocowania przepisów od planów miejscowych po 

przepisy techniczne, ustawy czy rozporządzenia. 

Różny jest zasięg terytorialny rozwiązań. Od ogólnopaństwowych (kraje 

byłego bloku wschodniego), po regionalne (Australia, Szwajcaria), aż po 

rozwiązania stosowane przez gminy, które daje im jednocześnie duże władztwo  

(Szwajcaria, Japonia) 

Niektóre kraje stosują też zestawy kilku metodologii, łączące różne 

rozwiązania. Przykładowo Szwajcaria reguluje różne odległości od granicy 

działki w zależności od stron świata, a dla budynków wysokich, w zależności od 

zapisów planu zasadę dopuszczalności 2 godzin przebywania cienia na 

działce sąsiedniej. Podobny zestaw stosuje też Japonia. W niskiej 

i średniowysokiej zabudowie stosuje „północne linie ograniczające”, a dla 

budynków wysokich dopuszczalny czas przebywania cienia na działce 

sąsiedniej. 

  

 
364 Metoda modelowania matematycznego procesów zbyt złożonych by możliwe było przewidzenie 

wyników za pomocą podejścia analitycznego. Metoda polega na losowym wyborze parametru, zgod-

nie z rozkładem, który jest znany. Metoda stosowana np. przy wyznaczaniu niewyznaczalnych całek. 
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13 Rola dostępu do światła słonecznego w teorii i praktyce urbanistycznej 

oraz architektonicznej 

13.1 Słońce a medycyna 

W 1822 r. polski lekarz, chemik, biolog i filozof Jędrzej Śniadecki 

zaproponował metodę leczenia krzywicy365 za pomocą zwiększenia ekspozycji 

na Słońce 366  367 . Nie było to oparte na świadomości mechanizmów 

biologicznych, ale na obserwacji i dostrzeżeniu zależności 368 . Ważną role 

światłu słonecznemu przypisywała też angielka Florence Nightingale 369 , 

twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa.370 W 1877 r. A. Downes i T. Blunt odkryli 

bakteriobójcze właściwości słońca. 371  W 1893 r. Wand odkrył, że 

bakteriobójczość promieni słonecznych zależy od koloru, czyli od częstotliwości 

promieniowania słonecznego. Światło niebieskie było dużo bardziej zabójcze 

dla bakterii niż światło czerwone. W 1903 r. duński lekarz pochodzenia 

islandzkiego Niels Ryberg Finsen 372  otrzymał nagrodę Nobla za wkład 

w leczeniu chorób przy użyciu wiązki światła. Wcześniej, bo w 1896 r. 

w Kopenhadze zorganizował specjalistyczną pracownię, przekształconą 

później w Instytut Światłolecznictwa. Podczas prac udowodnił lecznicze 

działania promieni słonecznych na gruźlicę oraz na niektóre choroby skóry. 

Kolejne lata przynosiły kolejne odkrycia z dziedziny medycyny znacząco 

rozszerzające naszą wiedzę na temat wpływu słońca na człowieka373. 

13.2 Słońce a architektura i urbanistyka 

Już Witruwiusz zaświadcza o miejscu światła słonecznego zarówno 

w projektowaniu architektonicznym jak i urbanistyce. Wzrost wiedzy na temat 

roli dostępu do światła słonecznego jako jednego z wyznaczników zdrowia, jaki 

miał miejsce od XIX wieku, nie mógł pozostać obojętny dla architektów czy 

urbanistów (teoretyków i praktyków).  

Jako, że zwykle asortyment rozwiązań stosowanych przez urbanistów jest 

ograniczony, najczęściej próbują oni osiągnąć wiele celów jednym zabiegiem. 
 

365 Niedobór witaminy D może doprowadzić do poważnych skutków takich jak np.: krzywica, osteopo-

roza, obniżona odporność, choroby autoimmunologiczne, a dodatkowo składnik ten wpływa na uwal-

nianie się serotoniny i dopaminy w mózgu oraz wpływa na wydzielanie melatoniny 
366  Świat Nauki (nr 197), Warszawa, 01. 2008 
367  Wicha J., Droga pod słońce. Wczesna historia witaminy D, Wiadomości Chemiczne, 66 (7–8), 

Warszawa 2012 
368 Przekształcenie prowitaminy D w witaminę D zachodzi w skórze (głównie w naskórku) pod wpływem 

niewidzialnego dla oka ludzkiego fragmentu promieniowania słonecznego o częstotliwości 290-315 nm 

(zakres UV-B). Nie ma możliwości powstania toksycznej ilości witaminy D pod wpływem nadmiernej eks-

pozycji na światło słoneczne, ponieważ w takiej sytuacji nadmiar prewitaminy i witaminy ulega rozkła-

dowi. Ok 80%-100% zapotrzebowania organizmu na witaminę D dostarczane jest w wyniku biosyntezy w 

skórze. 
369  Florence Nightingale (ur. 12 maja 1820 we Florencji, zm. 13 sierpnia 1910 w Londynie)  
370   W swym podręczniku pielęgniarstwa „Notes on Nursing: What Nursing Is, What Nursing is Not” 

Nightingale sformułowała pięć zasadniczych punktów dla bezpiecznych i zdrowych domów: czyste 

powietrze i woda, oddzielne kanalizacje, czyste warunki życia i światło. Dalej na stronie 120 pisze: 

„Uważa się, że światło słoneczne ma wpływ jedynie na ludzkiego ducha. Nic podobnego. Jest ono 

nie tylko malarzem, ale też rzeźbiarzem. Oddziałuje na ludzkie ciało w sposób równie znaczący, co 

namacalny”.  
371  Disinfection, Sterilization, and Preservation, str. 16,  
372  https://pl.wikipedia.org/wiki/Niels_Ryberg_Finsen 
373  Argumenty medyczne weszły na stałe do dyskusji i wszelkich publikacji na temat światła słonecznego 

w architekturze i urbanistyce. Np. Mieczysław Twarowski, w Słońcu w architekturze, wymienia długą 

listę skutków bezpośredniego promieniowania Słońca na rośliny i zwierzęta. Również bardzo mocno 

podkreślany jest element zdrowia publicznego i dobrostanu obywateli w mocno rozbudowanej 

literaturze radzieckiej oraz krajów powstałych po rozpadzie Związku radzieckiego. 
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Dlatego też trudno jest wskazać, że dane rozwiązanie zostało przyjęte akurat 

na potrzeby nasłonecznienia. Zwykle spełnia ono wiele celów. Np. zmniejszenie 

intensywności zabudowy powoduje zarówno lepsze nasłonecznienie jak 

i lepszy dostęp do światła rozproszonego, możliwość wprowadzania większej 

ilości zieleni, placów zabaw dla dzieci, terenów sportowych czy szerszy widok z 

okien. Często były to rozwiązania jednostkowe, nie opierały się na 

sformalizowanych przepisach jednak stanowiły wkład do sztuki urbanistyki. 

Benjamin Ward Richardson i jego utopijne miasto „Hygeia” 374 Ildefons Cerda 

i jego plan Barcelony (ustawione pod kątem 45 stopni w stosunku do kierunku 

północy blisko 900 kwartałów zapewnia sprawiedliwy dostęp do światła 

słonecznego dla każdej z elewacji). „Miasta ogrody”. Niemiecki modernizm 

„Neues Bauen” i jego postulat: „Licht, Luft und Sonne”. (Gustav Oelsner) 

Współcześnie do znaczenia słońca wraca w swoim stylu Christopher 

Aleksander w jego „Języku Wzorów”375. Wszystkie te rozważania teoretyczne jak 

i przykłady realizacji budowania zdrowego środowiska miejskiego 376 

podchodzą do zagadnienia w sposób wielokryteriowy, gdzie jednym 

z postulatów jest dostęp do słońca. 

13.3 Słońce a polityka 

Problematyka dostępu do światła słonecznego zaczęła się pojawiać 

wśród haseł politycznych w XIX wieku, w gronie ruchów domagających się, 

głębszych lub płytszych zmian społecznych. Niedopasowanie ówczesnych 

miast do ówczesnych oczekiwań zbudowanych na podstawie 

dotychczasowej wiedzy sprawiało, że argumenty o konieczności budowy 

nowych miast były zbieżne z ideą budowy nowego lepszego społeczeństwa. 

Hasło „światło i powietrze dla wszystkich”377 stało się w różnych odmianach 

postulatem wplecionym do innych głoszonych sformułowań ugrupowań 

politycznych. 

Temat dostępności do światła słonecznego stał się również ważny dla 

ruchów politycznych (zwłaszcza partii socjalistycznych (komunistycznych 

i faszystowskich)). Architekci i urbaniści łącząc swe siły z politykami mogli liczyć 

na realizację postulatów m.in. szerszego dostępu do Słońca w rozwiązaniach 

architektonicznych, ale przede wszystkim w urbanistyce. Dla części działaczy 

politycznych, nieprzystawanie istniejących rozwiązań architektonicznych 

i urbanistycznych do rodzącej się wiedzy, było dowodem na konieczność 

wprowadzenia głębokich i szybkich przemian przestrzennych, a te można było 

uzyskać tylko wprowadzając przemiany w społeczeństwie. Nowe idee 

architektoniczne i urbanistyczne stały się więc narzędziem i argumentem 

politycznym. Widzimy więc mariaż architektów z polityką378 i to z tą lewą jej 

stroną 379 , dochodzących do wniosku, bo tylko zburzenie starego świata 

 
374  Architectus 2015 nr2(42) "Zakłady psychiatryczne w Langenhorn, Wiesloch i Lubiążu – komplementarne 

zespoły urbanistyczne", str.53  
375   Choć Christopher Aleksander w swoim „Języku Wzorów” poświęcił tematyce znaczenia Słońca 

w kształtowaniu przestrzeni zamieszkania człowieka bezpośrednio tylko jeden ze swoich wzorów (nr 

128), to temat ważności doświetlenia różnego rodzaju przestrzeni użytkowanych przez człowieka 

pojawia się w szeregu omawianych przez autora wzorach.  
376  Bonenberg K., Warunki miejskie jako źródło rozwoju medycyny środowiskowej - rys historyczny. 
377  [099] strona 170 
378  Na przykład Oskar Niemeyer wstąpił do brazylijskiej partii komunistycznej w 1945 r. Jako aktywny 

działacz zaprojektował na emigracji siedzibę Francuskiej Partii Komunistycznej. 
379  Również ciekawym tematem do zbadania byłoby droga, a w zasadzie pułapka intelektualna, w jaką 

wpadli architekci modernizmu. Chcieli stworzyć Nowy Lepszy Świat, a udało im się jedynie zniszczyć 

stary. Wydaje się, że o ile sama architektura modernizmu jeszcze się broni, to wraz ze wzrostem skali 
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(starych struktur społecznych) umożliwia zbudowanie nowego lepszego380. 

13.4 Modernizm i Karta Ateńska 

Ruch modernistyczny był ważnym krokiem w nowym podejściu do światła 

słonecznego. Próba kwantyfikacji i skrajnej racjonalizacji architektury 

i urbanistyki zaprowadziła modernistów w kierunku propozycji szeregu 

postulatów stawiających sobie za cel naprawę wad dotychczasowej 

zabudowy. Jednym z ważniejszych postulatów był dostęp do światła 

słonecznego. Dokumentem, który zebrał i uporządkował postulaty 

modernistów była Karta Ateńska381. 

“Słońce jest panem życia. (XXVI) 

Słońce, które kieruje rozwojem wszystkich stworzeń powinno zajrzeć do 

wnętrza każdego mieszkania i rozsypać tam swoje promienie, bez 

których życie gaśnie. (XII) 

Słońce winno docierać do każdego mieszkania przez kilka godzin 

dziennie, nawet w czasie najmniej sprzyjających pór roku. 

Społeczeństwo nie będzie tolerować więcej by całe rodziny były 

pozbawione słońca i w ten sposób skazane na upadek. Każdy plan 

domu, w którym jedno mieszkanie byłoby całkowicie wystawione na 

północ, lub pozbawione słońca z powodu zacienienia, będzie surowo 

potępione. (XXVI)” 

Z zawartych w karcie ateńskiej propozycji zapewnienia dostępu do światła 

słonecznego wywodzą się przepisy, które najpierw wprowadzone zostały 

w Związku Radzieckim, następnie w całym bloku wschodnim, od NRD po Chiny. 

O ile architektura modernistyczna spotyka się dziś z uznaniem 

i dostrzegamy jej wartość, o tyle urbanistyka modernistyczna nie spełniła 

pokładanych w niej oczekiwań. Nie osiągnięto nią większości zamierzonych 

celów, a wręcz przeciwnie, liczba problemów wzrosła. Można więc spokojnie 

mówić o kompromitacji wizji uszczęśliwienia ludzkości przez realizację 

modernistycznych założeń urbanistycznych. Obecnie jednym z podstawowych 

problemów współczesnych obszarów zurbanizowanych jest zjawisko „urban 

sprawl”, czyli nadmiernego rozlewania się miast. Mamy tu do czynienia 

z zasadniczym odwróceniem priorytetów w planowaniu przestrzennym. O ile 

jeszcze kilkadziesiąt lat temu za pożądaną przestrzeń uważano zabudowę 

luźną, czyli taką której jednym z rezultatów było duże doświetlenie światłem 

rozproszonym i słonecznym, o tyle doświadczenia związane 

z funkcjonowaniem, kosztami środowiskowymi, społecznymi oraz stroną 

finansową tego modelu wskazują na to, że tego typu przestrzenie funkcjonują 

inaczej niż zakładano. Zapewne, ku zdziwieniu wielu teoretyków urbanistyki, to 

 
rozwiązań zaczynają się nieakceptowalne społecznie rozwiązania. Odpowiedź na pytanie: „Co 

poszło nie tak?” byłaby sama z siebie ciekawa, bo musiałaby zahaczać o politykę, ekonomię, 

psychologię i socjologię. Przykład ludzi, którym wydawało się, że wiedzą już wszystko o świecie i dzięki 

temu mogą nim odpowiedzialnie sterować powinien być przykładem dla innych. 
380   Przekonanie, że człowiek rodzi się z natury dobry i szlachetny, a szeroko rozumienia kultura 

(społeczeństwo i jego zasady) sprawia, że staje się zły (idea szlachetnego dzikiego). Stąd ciągnące 

się przez stulecia przekonanie, że zburzenie zastanego porządku i zbudowanie nowego sprawi, że 

człowiek będzie wreszcie szczęśliwy i w pełni wolny . Niestety zarówno badania samych podstaw tego 

poglądu pokazało, że jest on z gruntu fałszywy, jak i również próby zbudowania takich społeczeństw 

kończyły się tragicznie. Niestety pogląd ten można dostrzec w bardzo wielu współczesnych ruchach 

politycznych i społecznych, łącznie z Unią Europejską na czele, której podstawy ideologiczne tworzył 

Altiro Spinelli – włoski skrajny komunista. 
381  Uchwalony na konferencji zwołanej przez Biuro Muzeów w Atenach (21-30.10.1931 r.) dokument, 

w którym po raz pierwszy zostały sformułowane ogólne normy postępowania konserwatorskiego, 

mające obowiązywać we wszystkich krajach. 
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co wydawało się oczywiste, spójne i udowodnione w najlogiczniejszy sposób, 

nie zadziałało. Działały natomiast przestrzenie skazane na zapomnienie 

i śmierć techniczną, czyli wąskie ulice, ciasna i intensywna zabudowa, 

zabytkowe centra miast. O ile jeszcze można powiedzieć, że modernizm 

rozwiązał i stworzył w miarę poprawne modele osiedli o niskim wskaźniku 

zabudowy i niewielkiej wysokości budynków, o tyle zawiódł w przypadku 

centrów miast i zabudowy wysokiej (mieszkaniowej). Mamy więc powrót do 

racjonalności gospodarowania przestrzenią, a to wiąże się z jej intensyfikacją. 

Intelektualny błąd, jaki popełnili moderniści, polegał na przekonaniu, że 

da się zobiektywizować minimalne, czy też optymalne, parametry bytowe 

człowieka, a następnie zapisując je w regulacjach zapewnić ludzkości 

właściwy start ku „świetlanej przyszłości”. Podobne oświeceniowe przekonanie 

stoi zresztą za całymi ówczesnymi ruchami postępowymi, z której wywodzi się 

i czerpie siły witalne ruch modernistyczny.  

Dlatego też za swego rodzaju „pychę” należy uznać przekonania 

modernistów o końcu historii i zakończeniu poszukiwań nad ostateczną wiedzą 

nad regułami jakimi kieruje się ogół ludzkości w swoim życiu, co pozwalało im 

ostatecznie przesądzić o metodach projektowych. Rzeczywistość zmiażdżyła 

takie myślenie i po raz kolejny przegrał nie tyle racjonalizm, co pozorna pycha 

do jakiej doprowadza swych zwolenników. Platońska pułapka racjonalizmu 

jakiej uległ kontynent europejski, poprzez brak pozostawienia swobody dla 

indywidualizmu sprawił, że pętla modernizmu zacisnęła się zbyt ciasno na szyi 

społeczeństwa.  

 

  



Komparatystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw 
 

150 

14 Charakterystyka regulacji prawnych chroniących prawo dostępu do 

światła słonecznego w zabudowie mieszkaniowej. 

Mimo różnorodności prawnych rozwiązań stosowanych 

w poszczególnych państwach, same prawno-geometryczne schematy można 

pogrupować w kilka zasadniczych typów różniących się od siebie pomysłem 

ustawodawcy na ryczałtową zasadę pomiaru poziomu nasłonecznienia 

mieszkań, które podlegają ochronie prawnej. 

14.1 Typy prawnych sposobów ochrony dostępu do światła słonecznego 

w zabudowie mieszkaniowej. 

Z przeprowadzonej analizy rozwiązań stosowanych przez poszczególne 

kraje wyłania się kilka różnych typów (metodologii) ochrony dostępu do światła 

słonecznego. Zaproponowano następujący podział: 

• Typ 1 (orientacja mieszkań) – przepisy wymuszające dwustronność 

mieszkań, lub odpowiednią orientację w stosunku do stron świata 

przynajmniej części pokoi mieszkalnych (elewacja uprzywilejowana). 

• Typ 2 (odległość/geometria zabudowy) - przepisy wymuszające 

ograniczenia w geometrii zabudowy lub zwiększenie odległości przed 

oknami pokoi mieszkalnych w stosunku do stron świata, w stosunku do 

innych budynków lub granicy działki, w celu potencjalnego 

zwiększenia ilości światła słonecznego docierającego do mieszkań. 

• Typ 3 (badanie cienia zabudowy) – badanie czasu padania lub/i 

wielkości cienia rzucanego przez projektowany budynek na działkę 

sąsiednią. 

• Typ 4 (badanie nasłonecznienia elewacji) – badanie czasu padania 

światła słonecznego na płaszczyznę elewacji budynku, bez analizy 

podziałów mieszkań czy okien. 

• Typ 5 (badanie okna/pomieszczenia) – badanie czasu padania 

światła słonecznego do wnętrza pomieszczeń mieszkalnych. 

Każdy z zaproponowanych pięciu typów ochrony dostępu do światła 

słonecznego posiada swoje unikalne właściwości i charakterystykę. 

14.1.1 Typ 1 (orientacja mieszkań) 

 Metoda polegająca na wymuszaniu dwustronności mieszkań lub na 

wymaganiu skierowania elewacji uprzywilejowanej na określone strony świata. 

W zamyśle ryczałtowy sposób gwarancji dostępu do światła, dający tylko 

potencjalnie gwarancje czasu nasłonecznienia, ze względu na brak analizy 

zabudowy sąsiedniej i wynikającą z tego faktu ułomność. Ponieważ 

dwustronność mieszkań jednocześnie gwarantuje lepsze przewietrzanie, 

rozwiązanie to jest często łączone. Typ ten daje satysfakcjonujące rezultaty 

w przypadku łączenia go z regulacjami dotyczącymi odległości i wysokości 

budynków. Dlatego największe znaczenie ten typ ochrony miał we wczesnych 

latach powojennych na obszarze krajów socjalistycznych, gdzie władze 

panowały nad całym procesem inwestycyjnym (czechosłowacka norma 

z 1955 r., czy polskie regulacje obowiązujące w latach 1954 - 1959).  

Obecnie obowiązuje w wielu krajach, ale dziś jest raczej dodatkiem i nie 

stanowi jedynego sposobu ochrony. Typ często łączony z innymi typami (np. 

Szwajcaria, Polska). 
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14.1.2 Typ 2 (odległość/geometria zabudowy) 

Typ ochrony dostępu do światła słonecznego wymuszający zachowanie 

większych odległości między budynkami na kierunku północ-południe. 

Realizowany albo jak w przypadku rozwiązań szwajcarskich, poprzez 

zwiększoną odległość budynku od własnej granicy działki od strony 

południowej lub południowo-zachodniej, albo poprzez wymuszenie takiego 

kształtowania profilu zabudowy znajdującej się na południe od zacienianego 

budynku, co w konsekwencji powoduje zwiększenie czasu nasłonecznienia 

mieszkań zlokalizowanych na północ (trzy stany Australii oraz Japonia i Korea 

Południowa). Zabudowa na działce musi być tak ukształtowana by sama sobie 

zapewniała światło słoneczne, albo ma to umożliwić budynkowi 

zlokalizowanemu w obszarze, który mogłaby zacieniać. 

Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest geometryczna prostota 

wyznaczania oraz sprawdzania przyjętych rozwiązań architektonicznych. Jeśli 

metodologia wyznaczania parametru jest uzależniona od granicy działki to 

zaletą jest również przewidywalność rozwiązań przestrzennych dla obu stron 

potencjalnego konfliktu. Sąsiedzi zawsze będą wiedzieć co może wybudować 

sąsiad oraz co oni mogą wybudować, bez względu na budynek sąsiada. Ten 

typ ochrony gwarantuje więc przewidywalność i niezależność zabudowy od 

tego co zbuduje sąsiad. Nieco inaczej rzecz ma się w rozwiązaniach 

australijskiego stanu Wiktoria. Ponieważ geometria zabudowy uzależniona jest 

od lokalizacji i położenia okna budynku na działce sąsiedniej, który powstaje 

jako pierwszy, istnieje pewna zależność od zabudowy sąsiedniej przy realizacji 

własnej inwestycji. 

Za pewną wadę tego typu ochrony można by uznać fakt, iż przepisowa 

geometria wymusza zwiększanie odległości nawet w przypadku zabudowy, 

która akurat nie potrzebuje takiego rozwiązania dla zwiększenia możliwości 

nasłonecznienia pomieszczeń mieszkalnych lub działki. Metoda ta nie 

gwarantuje również konkretnego czasu nasłonecznienia, gdyż ten zależy 

również od parametrów zabudowy nie będących przedmiotem regulacji 

takich jak: wymiary okna, grubość ściany, balkony lub inne elementy 

znajdujące się nad oknem itp. 

14.1.3 Typ 3 (badanie cienia zabudowy) 

Mimo, że badanie cienia jaki rzucany jest przez projektowaną zabudowę 

jest rozwiązaniem stosowanym najczęściej w przypadku zapewnienia dostępu 

do terenów otwartych stosowanych w wielu krajach: place zabaw dla dzieci 

(kraje postsowieckie), tereny zielone (np. USA), miejsca wspólnych spotkań 

mieszkańców (np. Norwegia), to stosowany jest również do analizy 

dopuszczalności oddziaływania budynków na działki sąsiednie. Ograniczenie 

wielkości rzucanego cienia (stan Australia Zachodnia) lub czasu jego 

przebywania na działce sąsiedniej (niektóre kantony Szwajcarii, oraz Japonia) 

ma za zadania zarówno ochronić istniejącą zabudowę jak i pozostawić 

właścicielom możliwość jej potencjalnej efektywnej zabudowy.  

kraj maksymalny czas 

nasłonecznienia/ 

wielkość cienia 

analizowany 

okres 

Godziny analizy Rodzaje 

zagospodarowania 

podlegające ochronie 

Australia 

(stan 

Australia 

Zachodnia) 

W zależności od 

rodzaju zabudowy  

22 czerwca 

(najkrótszy dzień 

w roku) 

12:00 działka sąsiednia 
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Japonia Cień nowo 

wznoszony 

budynek może 

przebywać na 

działce sąsiedniej 

maksymalnie 2h 

Dzień przesilenia 

zimowego 

8:00 – 16:00 

czasu 

słonecznego 

działka sąsiednia 

Szwajcaria 

(niektóre 

kantony i 

gminy) 

Cień nowego 

budynku nie może 

przebywać na 

działce sąsiedniej 

dłużej nić 2h lub 

2,5h 

Środkowy dzień 

zimowy (8 

lutego) lub 

równonoc 

7:30-17:30 

8:30-16:30 

czasu 

słonecznego 

 

działka sąsiednia 

Tabela 26 Zestawienie porównawcze aktualnych przepisów krajów używających modelu typ 3 (opraco-

wanie autora) 

14.1.4 Typ 4 (badanie nasłonecznienia elewacji)  

Badanie czasu nasłonecznienie elewacji bryły budynku mieszkaniowego 

jest o tyle korzystną metodą badania odpowiednich parametrów 

nasłonecznienia, że pozwala na analizę samych gabarytów budynku bez 

konieczności brania pod uwagę podziału na mieszkania, pokoje czy 

podziałów okien. Metoda ta pozwala albo na wczesnym etapie prac 

projektowych, albo wręcz na etapie planowania przestrzennego, ocenić 

projektowaną zabudowę. Dlatego w naturalny sposób typ ten jest narzędziem 

do podejmowania decyzji urbanistycznych i wczesnoprojektowych. 

kraj Czas nasłonecznienia  Analizowany okres lub data Metoda badania 

elewacji 

Holandia 

Norma haska 

min. 2 godziny na 

dobę 

19 lutego  

(21 października) 

Środek elewacji 

frontowej budynku na 

wysokości 75 m 

Tabela 27 Zestawienie porównawcze parametrów aktualnych przepisów krajów używających modelu 

typ 4 (opracowanie autora) 

Na rynku funkcjonuje też dość bogata paleta programów 

komputerowych lub nakładek na programy382 pozwalające na wyznaczanie 

czasu nasłonecznienia elewacji zabudowy. 

14.1.5 Typ 5 (badanie okna/pomieszczenia)  

Najbardziej zaawansowany, skomplikowany, a dzięki temu 

najdokładniejszy i najpewniejszy typ ochrony dostępu do światła słonecznego. 

Pewność polega na badaniu czasu przebywania słońca w konkretnych 

pomieszczeniach w określonych przepisem czasie w określonych dniach roku. 

Typ ten sprawia też najwięcej problemów z jego stosowaniem (wyznaczaniem 

i sprawdzaniem). Działa również wg. zasady „kto pierwszy ten lepszy”383, co 

powoduje nieprzewidywalność kształtów architektury, która może powstać na 

działkach sąsiednich (Rozdział 15.5). Jest to też metoda skomplikowana, 

pracochłonna i relatywnie trudna w stosowaniu, zarówno przez projektanta jaki 

i przez osoby sprawdzające poprawność przyjętych rozwiązań, czyli sąsiadów, 

których interes może być naruszony, oraz stanowi trudność dla urzędów 

wydających decyzję pozwolenia na budowę. Idealistyczny pomysł 

 
382 Np. polski program Shadow Analizys funkcjonujący jako samodzielna aplikacja lub jako nakładka na 

SketchUp-a. Również nakładka LadyBug do nakładki Grashopper do programu Rhino pozwala na takie 

analizy.  
383 Próbuje temu zaradzić rozwiązanie brytyjskie (Poradnik BRE), który dopuszcza fakt, że nowa zabudowa 

może pomniejszyć istniejący czas nasłonecznienia o 20%. Czyli analizując nową zabudowę trzeba zapew-

nić 80% czasu nasłonecznienia sprzed realizacji nowego budynku. 
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pochodzący z Karty Ateńskiej zyskał największą popularność w krajach byłego 

bloku wschodniego i tam też został zrealizowany w całości. Wydaje się jednak, 

że tylko w gospodarce komunistycznej, w której zarówno ziemia była 

własnością państwa, jak i wszelkie inwestycje były realizowane przez państwo, 

typ ten mógł funkcjonować w sposób prawidłowy384. Przejście krajów byłego 

bloku wschodniego do gospodarki wolnorynkowej w której naturalnym jest 

chęć wykorzystania swojej działki w sposób maksymalny, negatywne skutki 

gospodarcze i przestrzenne działania zasady „kto pierwszy ten lepszy” ujawniły 

się w całej rozciągłości.  

Próby pewnej eliminacji negatywów zasady „kto pierwszy ten lepszy” 

których nie obserwujemy w krajach bloku wschodniego została 

zaproponowana przez rozwiązania brytyjskie i holenderskie. Przy realizacji 

nowych inwestycji możliwe jest częściowe ograniczenie posiadanego przez 

istniejące mieszkania czasu nasłonecznienia.  

 
384 Pozwala to na niwelowanie mechanizmu „kto pierwszy, ten lepszy”. Skoro całość terenów była we 

władaniu państwa możliwe jest szersze strategiczne myślenie o zagospodarowaniu przestrzeni. Niestety 

inne wady gospodarki i gospodarowania socjalistycznego kompletnie niwelują nawet i te korzyści.  
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kraj Wymagany czas 

nasłonecznienia 

Analizowany okres Godziny analizy Pomieszczenia 

mieszkalne 

podlegające 

ochronie 

Inne pomieszczenia 

podlegające 

ochronie  

Dodatkowy czas 

nasłonecznienia 

wynikający z przerwy 

w nasłonecznieniu 

Inne modyfikacje Metoda badania okna Dopuszczalny kąt 

między płaszczyzną 

fasady a kierunkiem 

padania światła  

Białoruś a. 1,5h centra 

historyczne, strefy 

centralne miast 

i dzielnic 

b. 2h pozostałe 

tereny 

równonoc  

(22 marca, 22 

września) 

7:00-17:00 czasu 

słonecznego 

1 pokój 

w mieszkaniach 

1,2,3-pokojowych,  

2 pokoje 

w mieszkaniach 

4,5,6-cio 

pokojowych 

 Dodatkowe 0,5h 

w przypadku 

przerwania czasu 

nasłonecznienia 

 brak brak 

Czechy 

(Praga) 

bak brak brak wszystkie 

mieszkania 

 brak brak brak brak 

Czechy 

(poza Pragą) 

         

Estonia a. 2h zabudowa 

w dobrze 

rozwiniętych 

strukturach 

miejskich 

i obszarach 

gęstej zabudowy 

b. 2,5h pozostałe 

tereny. 

od 22 kwietnia do 

22 sierpnia 

Słońce musi się 

znajdować 6° 

powyżej horyzontu 

1 pokój 

w mieszkaniach 

1,2,3-pokojowych, 

2 pokoje w 4-

o i więcej 

pokojowych 

Nie wymagają 

nasłonecznienia 

budynki zamieszkania 

tymczasowego 

(akademiki, 

pensjonaty, itp.) 

3h w 60% 

pomieszczeń 

w placówkach 

przedszkolnych 

i szpitalach 

wymagane 3h 

w przypadku 

przerwania czasu 

nasłonecznienia 

1. Za pokój uważa się 

również kuchnie 

i aneksy kuchenne 

2. 2h w co najmniej 2 

pokojach mieszkań 2 

i 3 pokojowych lub 3 

pokojach mieszkań 

z 4 lub więcej 

pokojach. 

Punkt zlokalizowany po 

środku okna na 

wysokości 90cm od 

podłogi. 

Kąt między fasadą 

a ścianą musi wynosić 

minimum 10° 

Holandia 

'lichte' TNO-

norm 

(„łagodna” 

norma TNO) 

min. 2 godziny na 

dobę 

od 19 lutego do 

21 października  

(8 miesięcy) 

Brak ograniczeń 

(cały dzień) 

    Okno - środek parapetu 

po wewnętrznej stronie 

ściany 

 

Holandia 

'strenge' TNO-

norm 

(„rygorystyczna” 

norma TNO) 

min. 3 godziny na 

dobę 

od 21 stycznia do 

22 listopada 

(10 miesięcy) 

Brak ograniczeń 

(cały dzień) 

    Okno - środek parapetu 

po wewnętrznej stronie 

ściany 

 

Litwa a. 2h zabudowa 

miejska 

b. 2,5h 

zabudowa 

pozamiejska 

22 marca,  

22 września 

- jeden pokój 

w mieszkaniach 

1,2,3-pokojowych, 

dwa pokoje 

w mieszkaniach 4 

i więcej 

pokojowych 

pokoje 

i pomieszczania do 

zabaw grupowych 

w placówkach 

przedszkolnych 

i przedszkolach 

Pokoje-sypialnie, 

pokoje zabaw, 

jadalnie 

w placówkach opieki 

społecznej dla dzieci. 

brak  Punkt zlokalizowany po 

środku okna na 

wysokości 90cm od 

podłogi. 

 

Łotwa 2,5h od 22 marca do 

22 września 

brak - co najmniej 

w jednym pokoju 

w mieszkaniach 1- 

3-pokojowych  

- co najmniej 

dwóch pokojach 

w mieszkaniach 4-

pokojowych lub 

więcej. 

brak Dodatkowe 0,5h 

w przypadku 

przerwania czasu 

nasłonecznienia 

 Całe okno brak 
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Polska a. 1,5h 

zabudowa 

śródmiejska 

Równonoc 7:00-17:00 dla 

mieszkań 

8:00-16:00 dla 

niektórych klas 

szkolnych 

a. jeden pokój 

w mieszkaniach 

wielopokojowych 

klasy szkolne za 

wyjątkiem pracowni 

chemicznej 

i plastycznej 

 

brak brak Całe okno brak 

b. jeden pokój we 

wszystkich 

mieszkaniach,  
b. 3,0h 

zabudowa 

pozaśródmiejska 

Rosja a. strefa 

północna (na 

północ od 58° N) 

- 2,5 godziny na 

dobę  

a. strefa północna 

(na północ od 58° 

N) - od 22 kwietnia 

do 22 sierpnia;  

a. 1,5h po 

wschodzie i 1,5 h 

przed zachodem 

słońca 

 

- co najmniej 

w jednym pokoju 

w mieszkaniach 1- 

3-pokojowych  

- co najmniej 

w dwóch pokojach 

w mieszkaniach 4-

pokojowych lub 

więcej. 

 

- w akademikach 

60% pokoi  

- w budynkach 

przedszkolnych – 

pomieszczenia do 

zajęć grupowych, 

zabaw, izolatki i sale; 

- w budynkach 

oświatowych - klasy 

i sale szkoleniowe; 

- w budynkach opieki 

zdrowotnej - sale (co 

najmniej 60% ogólnej 

liczby); 

- w budynkach opieki 

społecznej – sale, 

izolatki. 

Dodatkowe 0,5h, przy 

założeniu, że okresy 

nasłonecznienia nie 

mogą być mniejsze 

niż 1h 

a., b. możliwość 

skrócenia czasu 

nasłonecznienia o 0,5 

w przypadku 

nasłonecznienia 2 

pokoi w mieszkaniu 

dwu- lub trzy- 

pokojowym, lub 3 

pokoi w przypadku 

mieszkań cztero-

pokojowych lub 

więcej  

Punkt obliczeniowy - 

punkt przecięcia 

prostych łączących 

wewnętrzną krawędź 

ramy okna z glifem 

zewnętrznym, ścianą 

lub inną przeszkodą 

ograniczającą dostęp 

do światła. Wysokość 

wyznacza się rzutując 

punkt na prostą 

łączącą wewnętrzną 

ramę okna parapetu 

z przeszkodą 

ograniczającą dostęp 

promieni słonecznych 

od góry (podciąg okna, 

balkon mieszkania 

wyżej, okapu) 

Kąt wynika z geometrii 

wyznaczania punktu 

obliczeniowego.  

b. strefa 

centralna (58° N - 

48° N) - 2 godziny 

dziennie 

 

b. strefa centralna 

(58° N - 48° N) - od 

22 kwietnia do 22 

sierpnia;  

(wcześniej: od 22 

marca do 22 

września) 

b. 1h po 

wschodzie i 1h 

przed zachodem 

słońca 

 

c. strefa 

południowa (na 

południe od 48° 

N) - nie mniej niż 

1,5 godziny na 

dobę 

c. strefa 

południowa (na 

południe od 48° 

N) - od 22 lutego 

do 22 

października. 

c. 1h po 

wschodzie i 1h 

przed zachodem 

słońca 

Słowacja 1,5 h na minimum 

1/3 powierzchni 

podłogi 

analizowanego 

pokoju 

między 1 marca 

a 13 października 

10:00 – 15:00     1/3 powierzchni 

badanego 

pomieszczenia musi być 

oświetlona przynajmniej 

przez 1,5h 

brak 

Norma EN 17037 - minimalna - 1,5 

h,  

- średnia - 3,0 h  

- wysoka - 4,0 h.  

Między 1 lutego 

a 21 marca 

Minimalny kąt 

o jaki słońce musi 

się wznieść ponad 

horyzont by móc 

uznać, że 

doświetla wnętrze 

pomieszczenia. 

Przynajmniej jeden 

pokój w mieszkaniu 

   Punkt P  

- okna - pośrodku okna 

w wewnętrznym licu 

ściany, min. 120 cm nad 

posadzką i 30 cm nad 

parapetem,  

- świetliki - pośrodku 

świetlika w 

wewnętrznym licu 

dachu. 

brak 

Tabela 28 Zestawienie porównawcze parametrów aktualnych przepisów krajów używających modelu typ 5 (opracowanie autora) 
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14.2 Typy ochrony dostępu do światła słonecznego funkcjonujące obecnie 

w poszczególnych państwach 

Poszczególne typy ochrony dostępu do światła słonecznego obowiązują 

w systemach prawnych poszczególnych krajów: 

 Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 

 Kraje postsowieckie 

Białoruś     X 

Chiny  X 

(plany 

miejscowe) 

  

X 

(przepisy 

ogólnokrajowe) 

Czechy     X 

Estonia     X 

Litwa     X 

Łotwa     X 

Polska X    X 

Rosja     X 

Rumunia X    X 

Ukraina     X 

Słowacja     X 

 Kraje anglosaskie 

Wielka Brytania     X 

Irlandia     X 

Australia  

(stan Wiktoria) 

X 
X    

Australia  

(stan Nowa 

Południowa 

Walia) 

 

   X 

Australia  

(stan Australia 

Zachodnia) 

X X X  X 

Australia  

(stan Tasmania) 

 
    

 Kraje europejskie 

Austria      

Belgia      

Holandia  

  

X  

(Gmina 

Haga) 

X 

('łagodna' 

i „ostra” norma 

TNO) 

Finlandia      

Francja X X    

Lichtenstein X X X   

Niemcy      

Norwegia      

Szwajcaria X X X   

 Kraje dalekowschodnie 

Japonia  X X   

Korea 

Południowa 

 
X   X 
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Tabela 29 Typy ochrony do światła słonecznego w zabudowie mieszkaniowej występujące w poszcze-

gólnych państwach (opracowanie: autora) 

14.3 Współistnienie różnych typów ochrony w ramach jednego systemu 

prawnego. 

Spotykanym rozwiązaniem jest łączenie w ramach jednego systemu 

prawnego różnych typów ochrony dostępu do światła słonecznego 

w zabudowie mieszkaniowej. Na przykład w niektórych gminach szwajcarskich 

można się zetknąć zarówno z nakazem orientacji mieszkań w kierunku 

południowym (typ 1), stosowaniem większej odległości od granicy z sąsiednią 

działką od strony preferowanej elewacji (typ 2), oraz koniecznością 

sporządzenia analizy rzucania cienia przez projektowany wysoki budynek 

w celu sprawdzenia czy nie pogarsza on zbytnio warunków nasłonecznienia 

działki sąsiedniej (typ 3). Podobne współwystępowanie typów ochrony mamy 

w Japonii czy Korei Południowej. 

Z biegiem czasu państwa zmieniają również typy ochrony. Widać to na 

przykładzie Polski, gdzie początkowo wymuszano odpowiedni kąt pod jakim 

powinny być budowane budynki (typ 1), następnie nakazując badanie 

doświetlania pokoi mieszkalnych (typ 5), następnie wprowadzono obowiązek 

tylko badania czasu nasłonecznienia na elewacji (typ 4), by wrócić do 

obowiązku badania czasu nasłonecznienia wnętrza mieszkania (typ 5). Przez 

część tego okresu obowiązywał też obowiązek zachowywania dwustronności 

mieszkań (typ 1). 

 Lata obowiązywania regulacji 

typ ochrony 1954 - 1959 1959 - 1961 1961 - 1974 1974 - obecnie 

Typ 1 X  X X 

Typ 2     

Typ 3     

Typ 4   X  

Typ 5  X  X 

Tabela 30 Zmiany typów ochrony dostępu do światła słonecznego w zabudowie mieszkaniowej w Pol-

sce w okresie powojennym. 
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15 Waloryzacja typów ochrony dostępu do światła słonecznego 

Przegląd rozwiązań stosowanych w innych krajach nie napawa 

optymizmem. Nie ma jednego skutecznego sposobu eliminacji i rozstrzygania 

konfliktu wokół dostępu do światła słonecznego w zabudowie mieszkaniowej. 

Można tylko dyskutować o minimalizacji wad przyjętych rozwiązań. 

15.1 Próba oceny poszczególnych typów 

Każdy z pięciu typów ochrony różni się konsekwencjami jakie niesie ze 

sobą zastosowanie konkretnej metodologii przepisu. Ponieważ nie istnieje 

jeden optymalny sposób rozwiązania zagadnienia, twórcy przepisów stawali 

przed koniecznością podjęcia decyzji w nierozstrzygalnym dylemacie. Nie ma 

metody, by przepis był jednocześnie: 

1. łatwy w wyznaczaniu i sprawdzaniu pożądanego parametru (łatwość 

w wyznaczaniu przez projektanta, oraz sprawdzaniu przez urzędy czy 

stronę postepowania administracyjnego), 

2. gwarantował właścicielom mieszkań znajdujących się w zabudowie 

sąsiedniej odpowiedni czas nasłonecznienia w obszarze cienia jaki 

rzuca zabudowa projektowana (obszar oddziaływania zabudowy 

projektowanej), 

3. gwarantował odpowiedni poziom prawa do światła słonecznego dla 

przyszłej zabudowy w przypadku działek niezabudowanych,  

4. gwarantował odpowiedni czas nasłonecznienia dla mieszkań 

w projektowanej zabudowie (problem czy pozwalać na dowolne 

kształtowanie mieszkań w projektowanej zabudowie, pozostawiając 

dowolność inwestorom i projektantom, czy też zmuszać do 

zapewniania pewnego minimum nasłonecznienia dla wszystkich 

projektowanych mieszkań), 

5. umożliwiał analizowanie bryły budynku na etapie planowania 

przestrzennego lub samej wstępnej fazy projektowej (np. analizy 

chłonności terenu). 

Dodatkowymi wadami różnych typów ochrony może być: 

6. konieczność uwzględniania pozycji słońca na nieboskłonie w celu 

przeprowadzenia analizy co sprawia, że analiza jest skomplikowana 

i zmusza wszystkich uczestników procesu do znajomości zagadnień 

z pogranicze geometrii wykreślnej i astronomii, 

7. działanie przepisu wg. zasady „kto pierwszy ten lepszy”, 

Ze względu na swoje cechy każdy z pięciu typów ochrony w inny sposób 

odpowiada na powyższe zagadnienia  

 

 

Prawne typy ochrony dostępu do światła 

słonecznego dla mieszkań. 

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 

Ad.1 Łatwość stosowania przez projektanta 

i łatwość sprawdzania przez urzędy czy 

strony 

(ocena od 1 do 10, gdzie 1 to najłatwiejszy 

a 10 najtrudniejszy w stosowaniu) * 

1 3 5 6 10 

Ad.2 Gwarancja ochrony dostępu do światła 

słonecznego w istniejących budynkach 

sąsiednich 

1 3 5 4 10 
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(ocena od 1 do 10, gdzie 1 to najmniejszy 

a 10 największy poziom trwałości 

gwarancji)* 

Ad.3 Ochrona praw właścicieli 

niezabudowanych działek położonych 

w obszarze oddziaływania 

TAK TAK TAK NIE NIE 

Ad.4 Czy ochronie dostępu do światła 

słonecznego podlega każde mieszkanie 

projektowanej zabudowy? (np. realizacji 

wielu budynków na jednej działce) 

NIE NIE NIE NIE TAK 

Ad.5 Czy typ umożliwia analizowanie bryły 

budynku na etapie planowania 

przestrzennego lub samej bryły budynku 

TAK TAK TAK TAK NIE 

Ad.6 Czy przy wykonywaniu analizy 

nasłonecznienia konieczne jest 

uwzględnianie pozycji słońca na 

nieboskłonie? 

NIE NIE TAK TAK TAK 

Ad.7 Czy przepis działa wg zasady „kto pierwszy 

ten lepszy”? 
NIE NIE NIE TAK TAK 

Tabela 31 Zestawienie metodologii ochrony dostępu do światła słonecznego. (kolor zielony – własność 

pozytywna, kolor czerwony – własność negatywna) (opracowanie autora). 

Generalnie mamy więc do czynienia ze zjawiskiem polegającym na tym, 

że im typ ochrony ma więcej pożądanych cech gwarantujących czas 

nasłonecznienia tym jest trudniejszy, a zarazem mniej praktyczny w stosowaniu 

oraz generuje nieprzewidywane efekty przestrzenne. Najbardziej dokładne 

typy ochrony (typ 4 i typ 5) skutkując pojawieniem się zasady „kto pierwszy ten 

lepszy” prowadzić mogą do nieprzewidywalnych efektów przestrzennych, co 

przy gęstej zabudowie może skutecznie zniwelować zamierzenia planistyczne 

czy inwestycyjne wprowadzając ponadto dodatkowy chaos przestrzenny. 

Chaosem tym nie sposób również zarządzać. 

15.2 Gęstość zabudowy i szerokość geograficzna a występowanie przepisów 

chroniących dostęp do światła słonecznego. 

Przegląd regionów i krajów, w których występują przepisy chroniące 

dostęp światła słonecznego do mieszkań potwierdza znaczenie dwóch 

czynników wpływających na ich występowanie. Pierwszym czynnikiem jest 

szerokość geograficzna. Im rejon położony bardziej na północ, tym światło 

słoneczne staje się cenniejszym dobrem i tym bardziej jest pożądane. Zwiększa 

to prawdopodobieństwo pojawienia się takich przepisów. Oczywistym jest, że 

im dalej na południe tym problem jest mniejszy, a problemem staje się nadmiar 

słońca. Drugim czynnikiem jest gęstość zabudowy. Jeśli mamy do czynienia 

z występującymi lokalnie dużymi skupiskami ludności skutkującymi obszarami 

gęstej, zwartej zabudowy to zwiększa to prawdopodobieństwo pojawienia się 

takich przepisów. Czynnik ten potrafi skutecznie wzmocnić albo zupełnie 

zniwelować czynnik szerokości geograficznej. Gęstość zabudowy jest więc 

czynnikiem ważniejszym niż szerokość geograficzna. 

Mamy więc przypadki krajów wysuniętych na północ, w których przez 

niską gęstość zaludnienia przepisy o nasłonecznieniu nie występują, (np. 

Islandia, Norwegia) jak i krajów, gdzie mimo znacznego wysunięcia na 

południe, wskutek występowania znacznej gęstości zabudowy przepisy takie 

występują (np. Japonia, Korea Południowa, Australia). Dobrym przykładem 

ilustrującym te zależności jest Szwajcaria, gdzie dzięki rozbiciu przepisów 
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budowlanych na 26 kantonów oraz znacznej swobodzie ich kształtowania 

przez okręgi i gminy widać, że najbardziej rygorystyczne przepisy nakazujące 

analizę cienia rzucanego przez budynek wprowadzono w kantonie Zurych, 

jako odpowiedź na problemy i potrzeby największego miasta, największego 

kompleksu urbanistycznego i ośrodka gospodarczego kraju. Z podobnym 

procesem mieliśmy do czynienia w Japonii, gdzie pierwsze powstające tokijskie 

wieżowce w kraju uruchomiły procesy społeczne, które doprowadziły do 

powstania przepisów chroniących dostęp do światła słonecznego. 

 Oczywiście zdarzają się odstępstwa od reguły. Niemcy, mimo znacznego 

wysunięcia na północ i wielu gęsto zabudowanych ośrodków miejskich, nie 

posiadają przepisów chroniących dostęp do światła słonecznego.  

Symptomatyczny jest przypadek Kowloon Walled City w Hong Kongu. 

Mimo gigantycznej gęstości zaludnienia, wynoszącej prawie 2 mln osób na km2, 

dla 50.000 mieszkańców dostęp do światła słonecznego był na tyle mało 

znaczący, że w tym mieście poza prawem, brak było tego typu regulacji385. 

Eksterytorialność tego terenu była ważniejsza dla mieszkańców niż dostęp do 

słońca. Zwrot całego Hong Kongu Chinom przez Wielką Brytanię w 1997 r., 

uregulował status prawny terenu i umożliwił zburzenie budynku - miasta. 

15.3 Zjawiska wpływające na pojawianie się przepisów o nasłonecznieniu 

mieszkań 

Różne były drogi dochodzenia do obecnych rozwiązań. Jedną z nich jest 

droga odgórnego narzucania regulacji przez państwo (kraje byłego bloku 

wschodniego) gdzie wdrożono pomysły teoretyków architektury i urbanistyki. 

Drugą drogą to droga oddolna, gdzie przykładem był ruchy społeczne 

powstałe w Japonii broniące swoich praw do światła słonecznego, które 

nijako wymusiły powstanie przepisów, gdy zabieranie słońca zaczęło być 

problemem wskutek powstawania wysokich budynków. 

Wiąże się to z procesami prawnymi, które zachodziły wokół dostępności 

do światła słonecznego w zabudowie mieszkaniowej. Było nim przenoszenie się 

prawa do słońca jako regulacji bilateralnych między sąsiadami, czyli z obszaru 

prawa cywilnego do obszaru prawa powszechnego (budowlanego). Proces 

ten widzimy w starożytnym Rzymie i Bizancjum, gdzie prawo do światła 

słonecznego było zapisem hipotecznym przypisanym nieruchomościom, czyli 

jednym z rodzajów służebności, by ulec pewnemu ustandaryzowaniu o czym 

zdaje się świadczyć Kodeks Justyniana Wielkiego i Kodeks urbanistyczny 

Juliana z Aszkelonu, by stać się być może prawem powszechnie 

obowiązującym o czym zdaje się świadczyć przypadek Petronusa i jego 

szwagra cesarza Teofila386. Drugim przykładem podobnych ewolucji jest proces 

jaki zachodził wokół prawa do światła rozproszonego w Anglii, gdzie przez 

stulecia ewoluowała zasada „ancient lights”. Co ciekawe wydaje się, że 

regulacje te stwarzają pewnego rodzaju problem, ponieważ dalej są prawem 

cywilnym teoretycznie nie związanym z przepisami budowlanymi. Duża liczba 

publikacji jaka co roku jest wydawana w Wielkiej Brytanii wskazuje, że obecne 

 
385  Obowiązywały tylko dwa przepisy, mówiące o zakazie budowy powyżej 14 kondygnacji oraz proste 

przepisy przeciw pożarowe. 
386 Całkiem możliwe, że mieliśmy do czynienia z akcją o charakterze politycznym w której cesarz z jednej 

strony chciał pokazać prostemu ludowi Konstantynopola, że dba o zwykłego człowieka, bez względu na 

rodzinę, z drugiej rozwiązując jakiś problem personalny ze skąd inąd dobrym wodzem Petronusem. Nie 

mnie jednak pretekst jakim posłużył się cesarz wskazuje, że nie mógł to być powód wydumany, lecz raczej 

problem choć częściowo znany. 
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rozwiązania, które mocno sięgają minionych wieków wyraźnie nie przystają do 

współczesności. Również przepisy brytyjskie i irlandzkie działające na zasadzie 

„poradnika” czy „dobrych praktyk” wydają się już anachroniczne. 

We wszystkich analizowanych przypadkach, wyraźnie widać historyczną 

proweniencje obowiązujących w krajach byłego bloku wschodniego 

przepisów nasłonecznienia mieszkań. W sposób ewidentny dostrzegamy 

korzenie sięgające regulacji, których inicjatorem było ZSRR. Władze realizujące 

ideały modernizmu wcieliły w życie zapisy postulowane w Karcie Ateńskiej 

(Rozdział 13.4). Jak widać z przeglądu obowiązujących w tych krajach 

przepisów, żaden kraj nie odszedł w zasadniczy sposób od konstrukcji i logiki 

przepisów mimo 30 lat od upadku bloku wschodniego. 

15.4 Elastyczność wpisywana w systemów prawnych. 

Różna jest również elastyczność systemów prawnych ochrony dostępu do 

światła słonecznego przyjmowanych przez różne państwa, czyli poziomu 

administracyjnego, na którym podejmowane są decyzje co do parametrów 

ochrony dostępu do światła słonecznego. Jest to rozwiązanie niezależny od 

przejętego typu ochrony w danym państwie. Od rozwiązań 

ogólnopaństwowych (kraje byłego bloku wschodniego), poprzez rozwiązania 

regionalne (Szwajcaria, Australia), aż po rozwiązania, gdzie o szczegółach 

decydują gminy na poziomach planów miejscowych (Szwajcaria, Japonia). 

Poziom  Regulacja 

ogólnopaństwowa 

Regulacja na poziomie 

regionalnym (stanowym, 

kantonowym, 

landowym, itp) 

Regulacja na poziomie 

samorządu 

terytorialnego (gmina) 

Kraje  Kraje byłego bloku 

wschodniego 

(Białoruś, Czechy, 

Estonia, Litwa, Łotwa, 

Korea Północna (?), 

Chiny, Polska, Słowacja, 

Rumunia, 

Wielka Brytania, Irlandia, 

Szwecja, 

Australia (stany), 

Szwajcaria (kantony), 

Japonia (gminy), 

Szwajcaria (gminy), 

Holandia (gminy) 

Francja (gminy) 

Tabela 32 Zestawienie obowiązujących aktów prawnych dot. ochrony dostępu do światła słonecznego 

ze względu na poziom administracyjny. 

Uderzające jest brak prób uelastycznienia systemów w krajach 

postsowieckich, gdzie próbuje się różnego rodzaju wyjątkami i komplikacjami 

systemów uzyskiwać elastyczność, nie pozostawiając żadnej swobody 

planistom czy lokalnym władzom. Jedyną zmienną jaką może operować 

gmina jest określenie granic zabudowy miejskiej przy tworzeniu planów 

miejscowych (w Polsce jest to „zabudowa śródmiejska”, na Łotwie „strefa 

centrum miasta”, w Rosji „rekonstrukcja budynków mieszkalnych 

zlokalizowanych w centralnych historycznych strefach miejskich”, itp.). Również 

podział na strefy (południową, środkową i północną) jaki obowiązywał z ZSRR 

a obecnie obowiązuje w Rosji oraz podział na strefach klimatyczne 

obowiązujące w Chinach są próba centralnego dostosowania przepisów do 

warunków lokalnych. Jest to filozofia działania przepisów z okresu centralnego 

planowania. 

Państwem, gdzie mamy do czynienia z największą różnorodnością 

przyjętych struktur jest Australia (Rozdział 7.4). Każdy ze stanów posiada inny 
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model z własnymi unikatowymi rozwiązaniami. Podobnie szwajcarskie kantony 

narzucają swym gminom schematy prawne które gminy mogą w pewnych 

granicach reinterpretować. Regulacje na poziomie terytorialnym są wynikiem 

federacyjnej struktury państw. 

W przepisach japońskich czy szwajcarskich widać wyraźnie wpisywanie 

możliwości kreowania parametrów dostosowanych do lokalnych 

uwarunkowań przez ustawodawcę. Szwajcarskie porozumienie IVHB nie 

podaje wartości odległości od granicy działki pozwalając gminom dowolnie je 

kształtować (Rozdział 8.11.3). Również japońskie przepisy dotyczące 

„północnej linii ograniczającej” zostały tak skonstruowane by planiści dla 

każdego miasta mogli przyjmować własne parametry stosując zróżnicowane 

profile dla różnych dzielnic i obszarów funkcjonalnych (Rozdział 10.1.3). 

Również jak pokazuje przykład Hagi holenderskie gminy mają możliwość 

przyjmowania własnych typów przepisów (Rozdział 8.6). 

15.5 Zasada „kto pierwszy ten lepszy” i jej konsekwencje 

Nieuniknionym a ważnym skutkiem działania typu 4 i typu 5, których cechą 

jest uwzględnianie zabudowy sąsiedniej, jest działanie wg zasady „kto pierwszy 

ten lepszy”. Jeśli chcemy mieć wiarygodną informację o czasie 

nasłonecznienia elewacji (typ 4) lub najlepiej mieszkania (typ 5) konieczne jest 

uwzględnienie istniejącej zabudowy sąsiedniej. Z jednej strony otrzymujemy 

w ten sposób wiarygodne wyniki z drugiej niepożądany efekt działania 

w postaci zasady „kto pierwszy ten lepszy”. 

Pierwszy inwestor, który realizuje swoją inwestycję jest w stanie zrealizować 

najwięcej kubatury, lub ma największą swobodę w jej kształtowaniu. Ostatni 

planując swoją inwestycję musi się dostosować do zabudowy już istniejącej 

i istnieje największe ryzyko, że będzie musiał mocno ograniczyć swoją 

zabudowę by przestrzegać praw osób, które już nabyły prawo do światła 

słonecznego. Nie ma więc możliwości prowadzenia przez władze gminy 

polityki przestrzennej zwłaszcza w stosunku do wysokich budynków. Mechanizm 

ten generuje problemy międzysąsiedzkie, gdyż uzależnia zabudowę od tej 

zrealizowanej w sąsiedztwie, a znajdującej się w obszarze oddziaływania 

obiektu.  
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16 Podsumowanie i wnioski 

16.1 Ważność dostępu do światła słonecznego 

Wśród wielu czynników determinujących i kształtujących zasady 

projektowania zabudowy mieszkaniowej, jak pokazuje analiza pojawiania się 

i funkcjonowania reguł prawnych, dostęp do światła słonecznego był i jest 

ważny, ale nie najważniejszy. Próba precyzyjnego wskazania pozycji 

niewątpliwej wartości, jaką jest światło słoneczne w stosunku do innych 

wartości i użyteczności jakie niosą ze sobą mieszkania, napotyka na 

fundamentalny problem różnych indywidualnych potrzeb i oczekiwań 

człowieka w stosunku do mieszkania. Skoro przepis zakłada obiektywność 

i wręcz humanitarność pewnych gwarancji stworzonych dla przestrzegania 

podstawowych praw obywatela, to co robić w przypadku, gdy jednostka nie 

podziela systemu wartości prawodawcy? Czy należy zabronić komuś 

świadomej rezygnacji z nasłonecznienia mieszkania, jeśli uzna on, że są dla 

niego inne ważniejsze parametry mieszkania, np. lokalizacja w centrum miasta? 

Wydaje się, że nie.  

16.2 Optymalny typ ochrony dostępu do światła słonecznego. 

Mimo, że jak wskazano wyżej nie istnieje optymalny model ochrony 

dostępu do światła słonecznego w zabudowie mieszkaniowej, odrzucając te 

obarczone największymi wadami można wskazać te rozwiązania, które zdają 

się najlepiej spełniać wielokryteriową waloryzację (Rozdział 15.1). 

Typ 1 (orientacja mieszkań) jako bardzo prosty i niespełniający bardzo 

wielu oczekiwań może stanowić, tak jak obecnie, tylko uzupełnienie systemu 

(Rozdział 14.1.1). Typ 4 (badanie nasłonecznienia elewacji) i typ 5 (badania 

czasu nasłonecznienia pomieszczeń) jako zbyt skomplikowane, pracochłonne 

i sprawiające liczne problemy (zasada „kto pierwszy ten lepszy” (Rozdział 15.5), 

skutkujący niekiedy nieprzewidywalnymi i nieekonomicznymi geometriami 

zabudowy (Rozdział 2.4), utrudniający planowanie przestrzenne, duża 

konfliktogenność, brak ochrony działek niezabudowanych) posiadają zbyt 

dużo wad, których nie równoważy największa dokładność w wyliczaniu czasu 

nasłonecznienia dla konkretnych mieszkań (typ 5) (Rozdział 14.1.4 i 14.1.5). Typ 

3 nadaje się do analiz dostępności światła słonecznego dla terenów otwartych: 

ulic, placów zabaw, terenów zielonych.  

Faworytem pozostaje więc typ 2 (odległość/geometria zabudowy), 

którego cechy pozwalają na zbudowanie najbardziej optymalnego 

i elastycznego systemu ochrony dostępu do światła słonecznego w zabudowie 

mieszkaniowej. Przewidywalność planowanej zabudowy gwarantuje wszystkim 

stronom pewność co do możliwości inwestycyjnych, nie działa wg zasady „kto 

pierwszy ten lepszy”, chroni działki niezabudowane. Mimo braku konkretnych 

gwarancji, co do czasu nasłonecznienia, rozwiązanie to przerzuca 

odpowiedzialność za komfort dostępu do światła słonecznego na projektanta, 

gdyż dysponując informacjami co do maksymalnej możliwej zabudowy 

zacieniającej ma wszelkie przesłanki by projektować optymalnie własną 

zabudowę. Model ten pozwala na dużą elastyczność reguł co widzimy np. 

w Japonii, gdzie planiści swobodnie i różnorodnie kształtują parametry 

zabudowy. 
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16.3 Polskie regulacje na tle innych państw 

Kryzys jaki przeżywają niewątpliwie przepisy gwarantujące dostęp do 

światła słonecznego w zabudowie mieszkaniowej w Polsce, który był inspiracją 

dla napisania tej pracy, po przeprowadzaniu analizy i porównania przepisów 

funkcjonujących w innych krajach pozwala na sformułowanie pewnych 

refleksji. 

Poza pewną grupą wad technicznych, które są stosunkowo łatwe do 

usunięcia, wady strukturalne są nieusuwalne (Rozdział 2.3). Nie ma możliwości 

by zlikwidować negatywną cechę obowiązującego typu modelu ochrony 

dostępu do światła słonecznego w zabudowie mieszkaniowej (szczegóły 

Rozdział 14.1.5). 

Po roku 1989 należało zmienić przepisy dotyczące ochrony 

nasłonecznienia w związku ze zmianą ustroju gospodarczego i zmianą 

sposobów gospodarowania przestrzenią.  

Obecnie wydaje się, że mamy dwa możliwe podejścia do ewentualnej 

reformy: 

• Wariant konserwatywny: naprawa łatwo usuwalnych wad 

technicznych przepisów, czyli ustalenie geometrii ruchu słońca 

(Rozdział 16.1), doprecyzowanie geometrii zabudowy branej pod 

uwagę przy analizie (Rozdział 16.2) oraz pogodzenie się z wadami 

genetycznymi typu 5. 

• Wariant reformatorski: polegający na zmianie typu ochrony dostępu 

do światła słonecznego ze wszystkimi konsekwencjami polegającymi 

głównie na problemie pojawiania się mieszkań, które w obecnych 

uregulowaniach prawnych posiadają normatywny czas 

nasłonecznienia a w wyniku reformy stracą ową gwarancje. Przed 

dokonaniem takiej zmiany konieczne jest dobranie parametrów tak 

by zakres nowych regulacji w jak największym zakresie pokrywał się 

z obecnymi.  

Wskazane byłoby, niezależnie od przyjętego modelu zmian, dopuszczenie 

modyfikacji wskaźników regulacji przez gminy w ramach planów miejscowych, 

(uelastycznienie przepisów) wymagałoby to jednak przemodelowania 

kompetencji planistów opracowujących plany miejscowe. Możliwa powinna 

być np. rezygnacja z zapewnienia nasłonecznienia w zabudowie śródmiejskiej, 

która powstawała w czasach, kiedy takie przepisy nie obowiązywały lub inne 

parametry w zależności od intensywności i charakteru dzielnicy mieszkaniowej. 

Być może powinno się pojawić większe zróżnicowanie regulacji dla obszarów 

wiejskich i miejskich.  

16.4 Opis pozornego ruch słońca po nieboskłonie 

Jeśli pozostaniemy w Polsce przy typie 5 ochrony, konieczne byłoby 

usunięcie błędów technicznych i niedopowiedzeń. Skomplikowany pozorny 

ruch Słońca po nieboskłonie skutecznie uniemożliwia stworzenie modelu 

geometrycznego, który w sposób prosty i zgodny z rzeczywistością pozwoliłby 

na obliczanie prawdziwego czasu nasłonecznienia. Stosowanie równania 

czasu jest dalece niepraktyczne, bo problemem pozostaną zawsze 

początkowe i końcowe godziny obliczeniowe. Wprawdzie oprogramowanie 

komputerowe, perfekcyjnie umożliwia odwzorowanie ruchu słońca po 

nieboskłonie, ale nie jest to optymalne rozwiązanie, ponieważ generuje wyniki, 
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które są trudno weryfikowalne w prosty sposób (np. ręcznie). Komputerowe 

analizy dają również różne wyniki w dniach równonocy lub w innych 

„bliźniaczych” dniach387 jakie funkcjonują w zapisach prawnych kilku państw 

(np. kraje bloku postsowieckiego). Mimo, że ustawodawca zawsze traktuje te 

dni jako równoważne, symulacje komputerowe pokazują różne wyniki. Poza 

tym słońce lekko zmienia swoją trasę każdego roku388, co sprowadzałoby się 

do konieczności analizowania wielu lat o różnej geometrii ruchu słońca po 

nieboskłonie. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest przyjęcie uproszczonego 

modelu obliczeniowego wynikającego z ruchu słońca prawdziwego ze 

wszystkimi konsekwencjami. Przegląd przyjętych modeli ruchu słońca po 

nieboskłonie przez systemy prawne różnych państw wskazuje, że wszystkie one 

przyjęły czas słoneczny jako podstawę obliczeń. Wyjątkiem jest stan Australii - 

Nowa Południowa Walia, gdzie przyjęto dalece uproszczony model oraz Polska, 

gdzie ustawodawca zapomniał wskazać w jakim czasie należy dokonywać 

obliczeń, co stało się polem do rozważań organów administracji 

architektoniczno-budowlanej i sądów administracyjnych. Dalece 

rozczarowująca jest też pod tym względem norma europejska EN-17037, która 

nie potrafiła w prosty i jednoznaczny sposób zamknąć dyskusji na temat 

mechaniki pozornego ruchu słońca po nieboskłonie. Przyjęcie kilku prostych 

zasad skutkować powinno eliminacją wszystkich wątpliwości: 

• Słońce porusza się ze stałą prędkością kątową 15 stopni na godzinę. 

• Południe słoneczne wypada o godzinie 12:00. 

• W ciągu całego dnia słońce nie zmienia kąta płaszczyzny, po którym 

porusza się w stosunku do równika niebieskiego. 

• Słońce traktujemy jako punkt. 

Tak przyjęta metodologia byłaby też możliwa do implementacji do 

programów komputerowych. Umożliwiłoby to dokonywanie sprawdzenia 

wyników zarówno ręcznie (konstruowanej za pomocą geometrii wykreślnej), 

przy użyciu nomogramów „linijek słońca” i „ścieżki słońca”, jak i komputerową 

weryfikacje czasu nasłonecznienia. Przyjęcie ujednoliconej metodologii 

wyznaczania pozycji słońca ma znaczenie dla obliczenia czasu 

nasłonecznienia dla typu 3, 4 i 5.  

16.5 Geometria zabudowy analizowanej 

Prawidłowe i jednoznaczne funkcjonowanie typu 5 analizy czasu 

nasłonecznienia wymaga precyzyjnego określenia kilku parametrów 

zabudowy, które należy brać pod uwagę przy wykonywaniu analizy: 

• Punkt lub płaszczyzna pomiaru. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem 

jest przyjęcie jednego punktu pomiaru, dla którego bada się czas 

nasłonecznienia. Zwykle jest to środek okna znajdujący się na pewnej 

wysokości od podłogi lub pośrodku wysokości okna. Jest to 

rozwiązanie o tyle praktyczne, że pozwala na używanie nomogramów 

„ścieżki słońca” kołowych lub walcowych do obliczeń. W przypadku, 

kiedy przepisy nie określają punktu badawczego a światło może 

wpadać całą powierzchnią okna, przepis musi rozstrzygać, na które 

elementy ma padać światło słoneczne by można uznać, że 

 
387 Głównie przez zjawisko analemmy (Rozdział 1.3.1 i 1.3.7) 
388  Choćby konieczność korekty kalendarza co 4 lat wynikająca z roku przestępnego. Różnice te są 

w zasadzie pomijalne, ale można wyobrazić sobie sytuację, w której miałyby znaczenie.  
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pomieszczenie jest oświetlone. Najprostszym rozwiązaniem jest 

przyjęcie zasady, że słonce musi przekroczyć przekątną okna i paść 

na ścianę lub podłogę. 

• Elementy zacieniające okna. Przepisy powinny rozstrzygać, które 

elementy okna mogą zasłaniać punkt badawczy lub powierzchnię 

badawczą. Jeśli punkt badawczy znajduje się pośrodku okna, a okno 

posiada dwa skrzydła, to środkowa rama zacienia punkt badawczy 

(ten błąd popełniła norma EN 17037). Optymalnym byłoby pomijanie 

ram okna do analizy i przyjmowanie pustego otworu okiennego 

zarówno w przypadku przepisów posługujących się jednym punktem 

badawczym jak i płaszczyzną badawczą. Nie będzie wtedy 

konieczności mierzenia wymiarów ram okiennych w budynkach 

zacienianych do których dostęp jest znacząco ograniczony. 

• Inne elementy zacieniające. Należy rozstrzygnąć, jak należy 

traktować przegrody, między balkonami, które rozdzielają balkony 

różnych właścicieli. Problemem jest również sytuacja, gdy promienie 

słoneczne wpadają do pomieszczenia przechodząc przez balustradę 

(np. szklaną) balkonów mieszkań znajdujących się piętro wyżej lub 

w sąsiednich budynkach. Optymalnym wydaje się przyjęcie, że 

wszystkie te elementy są nieprzeźroczyste.  

Konieczność tak szczegółowych uregulowań jest wadą, których bez 

rozstrzygnięcia,  typ 5 nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Dlatego też 

większość krajów, które stosują ten typ dopracowały się szczegółowych i 

skomplikowanych norm (szczególnie widoczne jest to w przypadku krajów 

postradzieckich). 
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17 Możliwe dalsze kierunki badań (perspektywy badawcze) 

Tematyka dostępności światła naturalnego (rozproszonego i słonecznego) 

jest zagadnieniem szerokim i wielowątkowym. Komparatystyka regulacji, jaka 

została poruszona w tej pracy, jest tylko jedną z wielu możliwych analiz 

problematyki oświetlenia naturalnego. Warto byłoby również prześledzić inne 

obszary: 

• Historię przepisów chroniących dostęp do światła naturalnego 

(dziennego i słonecznego). Zmieniający się świat na przestrzeni 

wieków wpływał na zmianę potrzeb i oczekiwań społecznych co 

znajdowało odzwierciedlenie w przepisach. 

• Analizę przepisów regulujących dostęp światła słonecznego dla 

terenów publicznych: ulic, placów zabaw, terenów zielonych, miejsc 

spotkań, tarasów. Przepisy chroniące dostęp światła słonecznego 

i rozproszonego do tego typów obszarów występują powszechniej niż 

przepisy regulujące nasłonecznienie mieszkań (np. przepisy 

amerykańskie czy norweskie).  

• Szereg krajów nie posiada żadnych przepisów regulujących dostęp do 

światła słonecznego zabudowy mieszkaniowej, a znajdują się albo, 

mocno wysunięte na północ (Norwegia, Finlandia, Islandia), albo na 

szerokościach na których inne kraje mają tego typu przepisy (Austria, 

Niemcy, Francja, USA). Warto byłoby przebadać przyczynę 

występowania różnic oraz czy ich brak skutkuje jakimiś negatywnymi 

rezultatami.  

• Porównanie systemów prawnych różnych krajów w zakresie regulacji 

dostępu do światła rozporoszonego - metoda geometryczna (np. 

Polska, Dania, Niemcy, USA) oraz metody analityczne realizowane 

obecnie za pomocą komputerowych metod obliczeniowych 

(współczynnik daylight factor) (np. Wielka Brytania, norma EN 17037). 

Warto byłoby porównać efekty działania formalizmów prawnych. Na 

ile uproszczone metody geometryczne oddają pożądany poziom 

dostępu do światła rozporoszonego, który dokładniej jest liczony wg 

metod typu daylight faktor. 

• Analiza prawa do widoku z okna. Pisał o tych regulacjach już Julian 

z Aszkelonu, a ich ślady znajdujemy również w Kodeksie Justyniana 

Wielkiego. Współcześnie uregulowania są obecne w europejskiej 

normie EN-17037:2018 (Załącznik nr 24). 

• Rozwój regulacji dotyczących dostępu do energii słonecznej 

emitowanej przez Słońce (promieniowanie podczerwone). Ta część 

ochrony dostępu do światła słonecznego jest rozwijającym się 

segmentem prawa ze względu na ekologiczność pozyskiwanej energii 

(np. Stany Zjednoczone). Korzyści płynące z taniej, ekologicznej 

i odnawialnej energii są na tyle duże, że rola dostępu do niej 

z pewnością będzie wzrastać w dającej się przewiedzieć 

perspektywie czasu. Warto więc z wyprzedzeniem przyjrzeć się 

potencjalnym regulacjom - przyniosłoby to wymierne korzyści.  

• Zapotrzebowanie ludzi na światło słoneczne w pomieszczeniach 

i terenach otwartych. Obecne różne regulacje funkcjonujące 

w różnych krajach zdają się mieć bardzo wątłe podstawy teoretyczne 
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i nie są oparte praktycznie na żadnej falsyfikowalnej wiedzy. Tylko 

regulacje wywodzące się ze Związku Radzieckiego posiadały 

początkowo podstawy oparte na medycynie, mimo, że obecne 

przepisy w niektórych punktach znacząco odeszły od pierwotnych 

postulatów medycznych. Jednak w przypadku radzieckich przepisów 

wydaje się „podejrzane”, że postulowany przez środowiska medyczne 

czas 3 godzin zbieżny jest ze wcześniejszymi postulatami Karty Ateńskiej, 

które opierały się wyłącznie na intuicji 389 . Taki zbieg okoliczności 

wydaje się intencjonalny. Podstaw medycznych szukano też 

w przypadku przepisów norweskich. 

• Interesujące byłoby zbadanie, jak konflikty społeczne wokół dostępu 

do światła słonecznego wpływały na kształtowanie (np. Starożytny 

Rzym, średniowieczna Europa, Japonia, Korea Południowa) i zmiany 

przepisów (łagodzenie przepisów w krajach postradzieckich, czy 

pojawiające się wyjątki od ogólnych zasad w Korei Południowej). 

• Szerokim tematem badawczym jest wpływ rozwoju wiedzy z zakresu 

medycyny, w tym wpływu światła słonecznego na organizm 

człowieka, na architekturę i urbanistykę oraz przenikanie rodzących 

się w tym obszarze idei i pomysłów na politykę przestrzenną. Kolejne 

odkrycia z dziedziny medycyny nie pozostawały obojętne na teorię 

architektury i urbanistyki. 

• Warto byłoby prześledzić na ile twórczość giganta architektury Le 

Corbusiera podyktowana była słońcem. Sam Le Corbusier często 

przypominał o znaczeniu i miejscu słońca w jego architekturze, 

urbanistyce i filozofii projektowania. 

„Moje budynki zapewniają słońce, przestrzeń i zieleń. To jest nabyta 

wolność.”390 

Czy inne jedno z bardziej znanych jego powiedzeń: 

„Architektura zatem to przemyślana, bezbłędna, wspaniała gra brył w 

świetle.”391 

czy, 

„historia architektury to historia walki o światło”392 

• Jako ciekawy obszar badań należy wskazać historię dochodzenia do 

obecnego brzmienia przepisów i ich zróżnicowania w Japonii. Proces 

ten był w dużym stopniu oddolny i był wynikiem wzajemnego 

ucierania się kompromisu między mieszkańcami, deweloperami 

i administracją (rządową i samorządową). Również powstała przez 

lata (pierwsze konflikty na tym tle sięgają lat 50-tych) duża ilość 

literatury i różnego rodzaju opracowań na temat zmian w przepisach 

japońskich oraz liczne zmiany w przepisach krajowych 

i samorządowych sprawiają, że prześledzenie tych zmian i ich przyczyn 

powinno przynieść interesujące wnioski. 

• Warte zbadania byłoby zróżnicowanie cen mieszkań o różnym stopniu 

 
389 Nie udało się odnaleźć żadnych informacji na jakiej podstawie moderniści postulowali owe 3 go-

dziny. 
390  Cytat z reliefu słowno-graficznego na „jednostce mieszkalnej” w Berlinie -Charlottenburg, 

Flatowallee 16 
391  Le Corbusier, W stronę Architektury, przekł. Swoboda T., 2016 
392  Prof. Ing. Jozef Hraška, Phd; Slnko a Denné svetlo v urbanizme a architektúre, str. 6 

http://insolation.wikidot.com/jozef-hraska
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nasłonecznienia. Ceny takich mieszkań są dobrym miernikiem oceny 

jakości warunków nasłonecznienia przez ludzi. Jest to chyba najlepszy 

wskaźnik ważności nasłonecznienia mieszkań dla jakości środowiska 

życia człowieka. 

• Badaniu mogłyby podlegać regulacje dotyczące osłon 

przeciwsłonecznych. Ponieważ nadmierne nasłonecznienie stanowi 

nie tylko dyskomfort, ale także realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet 

życia. Stąd też nawet w krajach dalekiej północy istnieją przepisy 

o osłonach przeciwsłonecznych. Przepisy takie postuluje tez norma EN 

17037:2018 (Załącznik nr E) 

• Obecnie funkcjonujące certyfikaty budownictwa zrównoważonego 

takie jak BREEAM, LEAD 393  nie stosują analiz nasłonecznienia jako 

elementu składowego swojej metodologii. Spowodowane jest to 

zapewne faktem, że zostały one stworzone dla potrzeb obiektów 

biurowych. Należy się spodziewać, że w ramach rozwoju tych 

certyfikatów obejmą one swym zasięgiem również budownictwo 

mieszkaniowe, a tym samy składnik nasłonecznienia 

prawdopodobnie znajdzie się w zasięgu ich zainteresowania. 

Wartościowym byłoby wprowadzenie takiej oceny zarówno jako 

składnika jakości mieszkań, jak i dostępności samego budynku do 

odnawialnych źródeł energii   

 
393  Leadership in Energy and Environmental Design to amerykański system ochrony budownictwa 

stworzony przez USGBC (U.S. Green Building Council) 
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Gebäuden : Die 2-Stunden-Schattenkurve, Zurych 1967. 

99. Künzler M., Hochhäuser in Zürich und der Schattenwurf Eine rechtliche 

Würdigung, Zurych 2011. 

100. Kupriyanov V.N., Sedova F.R., Energetyczna metoda racjonowania 

i obliczania nasłonecznienia lokali mieszkalnych, Kazań 2016. 

101. Kurlej M., Prawo własności nieruchomości na gruncie prawa francuskiego, 

„Roczniki Administracji i Prawa: teoria i praktyka” r.11, 2011. 

102. Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, 

Kraków 2002. 

103. Kuźmicka-Sulikowska J., Odpowiedzialność deliktowa w prawie 

wybranych państw obcych, Uniwersytet Wrocławski, Prawnicza 

i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2011. 

104. Kwartnik-Pruc A., Przewięźlikowska A., Porównanie funkcjonowania 

planowania przestrzennego w Polsce i w Niemczech, Geomatics and 

environmental engineering nr 3, 2007.  

105. Laiou Angeliki E. Simon D., Law and Society in Byzantium: Ninth-Twelfth, 

Dumbarton Oaks, 1994. 

106. Le Corbusier 1933 r, Karta Ateńska przyjęta przez VI Kongres C.I.A.M. wraz 

z komentarzem według wydania z 1941 r, w: Nowa Karta Ateńska 1998, 

Rzeszów 2004. 

107. Le Corbusier, W stronę architektury, (tłum. Swoboda T)., Fundacja 

Centrum Architektury, Warszawa 2012. 

108. Legény J., Morgenstein P., Solárna stratégia udržateľného mesta, 

Bratisława 2015. 

109. Lepore M., The right to the sun in the urban design, “Vitruvio, International 

Journal of Architecture Technology and Sustainability” vol.2, Universitat 

Politecnica de Valencia, Walencja2017. 

110. Lewandowski P., Służebność przesyłu w prawie Polskim, Wolters Kluwer SA, 

Warszawa 2014. 

111. Lim Kyung Hye, Planning for emergence: Confronting rule-based and 

design-based urban development, Chalmers University of Technology, 

Goeteborg 2016. 

112. Litewski W., Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1990. 

113. Littlefair Paul J., Sita layout planning for daylight and sunlight. A guide to 

good practice. IHS BRE Press, Londyn 2011. 

114. Lose M., Nasłonecznienie mieszkań przepisy, praktyka i rzeczywistość, 

Kostrzyń 2015. 

115. Luca F., Buildings Massing and Layout Generation for Solar Access in Urban 

Environments, University of Technology, Tallinn 2017. 

116. Luca F., From Envelope to Layout – Buildings Massing and Layout 

Generation for Solar Access in Urban Environments, Shape and form 

studies – volume 2, 2017. 

117. Mackiewicz M., Rozkład przestrzenny insolacji w Polsce, Przegląd met. I 



Komparatystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw 
 

175 

hydr. Nr 1-2, 1953. 

118. Mäder K., Die Raumhöhe im Mietwohnungsbau, Zurych 2001. 

119. Mahdalíček P., Software pro výpočet proslunění budov a venkovních 

prostor, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , Uniwerytet Tomasa Baty w Zlinie, 

Zlin 2010.  

120. Märki P., Departement für Bau und Umwelt, Zeitschrift: Schweizerische 

Bauzeitung, Zurych 2020. 

121. Markusiewicz J., PRC Analysis automatyzacja linijki słońca, Kwartalnik 

Architektury i Urbanistyki t. 59 z. 2, 2014. 

122. Matuszko D., Wątpliwości terminologiczne dotyczące promieniowania 

słonecznego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Prace 

Geograficzne zeszyt 122, Kraków 2009. 

123. Mazurek A., Nasłonecznienie budynków w gęstej zabudowie miejskiej, 

Budownictwo i Prawo nr 3, 2018. 

124. McKean M., Environmental Protest and Citizen Politics in Japan, University 

of California Press, Kalifornia1981. 

125. Milton J., Landrey R., The Concept of nuisance in English law, University of 

Natal Pietermaritzburg 1978. 

126. Ministry of Business Innovation& Employment, New Zeland Building Code 

Clause - G7 Natural Light, Wellington 2014. 

127. Modrzyński P., „Prawo budowlane” w teorii prawa miejskiego doby 

późnego średniowiecza i epoki renesansu. Szkic historyczno-prawny, 

Olsztyn 2016. 

128. Modrzyński P., Przepisy przeciwpożarowe we wczesnożytnym Grudziądzu, 

Rocznik Grudziądzki t.26., 2018. 

129. Narkewicz M., Zapewnienie czasu nasłonecznienia pomieszczeń przy 

jednoczesnym zwiększeniu liczby pięter przebudowywanych budynków 

mieszkalnych: na przykładzie zabudowy miasta. Magnitogorsk 1930-50, 

Rosja 2007. 

130. Nota Zienswijzen, Samenvatting en beantwoording zienswijzen 

Ontwerpbestemmingsplan Nieuw Delft, Holandia 2018. 

131. Nowakowski T., Frontem do słońca, Architektura i budownictwo nr. 4, 1939 

132. Nowakowski T., Frontem do słońca, Warszawa Architektura i Budownictwo 

nr. 4, 1934. 

133. Nowakowski T., Insolacja i metody jej określania pod różnymi szerokościami 

geograficznymi, Architektura i Budownictwo nr. 3, 1939. 

134. Nowakowski T., Promieniowanie słoneczne – oświetlenie wnętrz światłem 

dziennym, Polski Komitet Oświetleniowy Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich, Warszawa 1952.  

135. Nowakowski T., Słońce w architekturze i urbanistyce, Architektura, nr 8, 

1951. 

136. Oberzaucher E., Homo urbanus: Ein evolutionsbiologischer Blick in die 

Zukunft der Städte, Berlin 2017. 

137. Obolensky N.V., Архитектура и солнце, Moskwa 1988.  

138. O'Devaney G., Environmental Impact Statement, Dublin 2010. 

139. Olchowik J.M., Sokołowska M., Tatarczak J., Analiza warunków 

nasłonecznienia Polski na podstawie baz danych SSE, Polska energetyka 

słoneczna Nr I-IV/2013, Lublin 2013. 

140. Orłowa L., Podstawy kształtowania lekkiego środowiska zabudowy 

miejskiej, Niżny Nowogród 2006. 



Komparatystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw 
 

176 

141. Palmirski T. (red.), Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład 

II, Kraków 2013. 

142. Paszkowski Z., Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki 

z urbanistyką współczesną, Kraków 2012. 

143. Petrick-Löhr Ch., Licht, Luft und Sonne für ALLE, 2019, [dostęp 

online:20.07.2020] 

144. Prawa Hammurabiego, przeł. Kunderewicz C., wyd. I, Warszawa 1957. 

145. Raster J., Überlegungen zum schattenwurf, Magazin Basler & Hofmann, 

2010. 

146. Roberts J.M., Ilustrowana Historia Świata, tom III Rzym i cywilizacja 

klasyczna na Zachodzie, tłum. Stopa M., Warszawa 1999.  

147. Rouse B., Environmental Management in Medieval London: Was London 

a “Filthy City”?, At Massey University, Manawatu 2013. 

148. Royal Institution of the Architects of Ireland, Rights of Light, Guidance note, 

Dublin 2016. 

149. Rozwadowski W., Prawo rzymskie. Zarys wykładu z wyborem źródeł, 

Poznań 1990. 

150. Rule T., Solar, wind and land. Conflicts in Renewable Energy Development, 

Now Jork 2017. 

151. Schweizer W., Neue Messmethoden der möglichen Sonnenscheidauer  

152. Sczaniecki ., Powszechna historia państwa i prawa, oprac. Sójka-Zielińska 

K, Warszawa 1995. 

153. Seneka Lucjusz Anneusz, Listy moralne do Lucyliusza dostęp online: 

15.04.2019] 

154. Seymour Stanton Block, Disinfection, Sterilization, and Preservation, 

University of Floryda, Floryda 2001. 

155. Shun Tak Leung, Effects Of Building Orientation on the Residential Property 

Price: An Empirical Study in Telford Garden, Hong Kong 2010. 

156. Shun Tak Leung, The, University of Hong Kong Effects of Building Orientation 

on the Residential Property Price: an Empirical Study in Telford Garden, 

Hong Kong 2010. 

157. Skalec A., Ochrona światła i widoku w prawie rzymskim i traktacie 

urbanistycznym Juliana z Aszkelonu, Zeszyty Prawnicze 10/1, Warszawa 

2010.  

158. Skalec A., Prawo sąsiedzkie w świetle papirusów z Egiptu grecko-

rzymskiego, praca doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015. 

159. Skalec A., Traktat Juliana z Aszkelonu- regulacje dotyczące budownictwa 

prywatnego w Palestynie w VI w. n.e., Uniwersytet Warszawski, Warszawa 

2010.  

160. Skalec A., Zapewnienie dostępu światła do budynków w oparciu 

o świadectwa papirusowe z Egiptu grecko-rzymskiego, Uniwersytet 

Warszawski, Warszawa 2015 

161. Skaza M., Pomiędzy historią a współczesnością – o zmiennej roli światła we 

współczesnej architekturze, „Środowisko w architekturze” nr 20/2017, 

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Kraków 2017. 

162. Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 1993. 

163. Stewart K., New Zeland Building Code Clause G7 Compliance Assessment 

Tool: Development and Implementation, Wellington 2008. 

164. Szmitkowska A., Filozoficzne tło architektury modernistycznej, Politechnika 

Białostocka, Białystok 2016. 



Komparatystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw 
 

177 

165. Święcicki Ł. Choroba afektywna sezonowa (depresja zimowa). 

Monografia z uwzględnieniem wyników badań własnych. Instytut 

Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2006. 

166. Tafsirul I., Analysis of building shadow in urban planning: a review, Khulna 

University, Bangladesz 2015. 

167. Tatsuo A., Urban land use planning system in Japan (2nd edition), Japan 

International Cooperation Agency 2007. 

168. Taubenschlag R., Rzymskie prawo prywatne na tle praw antycznych, 

Warszawa 1955. 

169. The Law Commision, Rights to Lights, London 2014. 

170. Þórðardóttir Tinna K., Daylighting in buildings in Iceland, Aalborg University, 

Aalborg 2016. 

171. Tregenza P., Wilson Mi., Daylighting: Architecture and Lighting Design, 

Nowy Jork 2011. 

172. Twarowski M., Nowe ujęcie zabezpieczenia dostępu słońca do wnętrz 

mieszkalnych, Biuletyn Instytutu Urbanistyki i Architektury, Architektura, nr 4, 

1954. 

173. Twarowski M., Promień słońca w architekturze, Biuletyn Instytutu Urbanistyki 

i Architektury, Architektura nr 54, 1954. 

174. Twarowski M., Słońce w architekturze, Biuletyn Instytutu Urbanistyki 

i Architektury, Architektura, Warszawa 1960. 

175. Twarowski, M., Promień słoneczny w architekturze, Biuletyn Instytutu 

Urbanistyki i Architektury, Architektura, nr 3 (28), Warszawa, 1954.  

176. Ujma A., Warunki oświetlenia pomieszczeń i ich związek z jakością 

energetyczną budynku, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2015. 

177. Unger S. Ch. , Ancient Lights In Wrigleyville: An Argument For The 

Unobstructed View Of A National Pastime, 2008. 

178. Urbanistyka C.I.A.M, Karta Ateńska, (tłum. Szeronos K., oprac. Choroszuch 

J, Maciąg S.), Koło Naukowe Wydziału Architektury Wnętrz ASP, Warszawa 

ok. 1956. 

179. Vernescu D., Insorirea si imuminarea naturala in arhitectura si urbanism, 

Rumunia 1977. 

180. Vinnacia G., Una analisi sistematica dell insolazione in architettura, Giorn. 

Gen. Civ., nr 2, 1951. 

181. Waldram, P. J., Daylight and Public Healt', “Proceedings of the 

Commission Internationale de L'Eclairage, Septieme Session”, Saranac 

Internationale de L'Eclairage, Septieme Session, Saranac Inn, Nowy Jork 

1928. 

182. Waldram, P. J., Daylight and Public Health, Proceedings of the 

Commission 1928. 

183. Ward R.B., Hygeia a City of Health, Londyn 2009. 

184. Warzocha K., Naturalne światło w budownictwie mieszkaniowym 

początku XXI wieku. Standard czy luksus?, Środowisko mieszkaniowe nr 18, 

2017. 

185. Wehle-Strzelecka S., Architektura słoneczna w realizacji idei miasta 

oszczędnego, Czasopismo Techniczne. Architektura, Kraków 2010. 

186. Wehle-Strzelecka S., Architektura ogrodów zimowych otwarta na światło 

słoneczne, Politechnika Świętokrzyska 2017. 

187. Weisman B., The control of residential density, Montreal 1950. 

188. Werner W. A., Cena zacieniania mieszkań, Zawód: Architekt nr 48, 2016. 



Komparatystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw 
 

178 

189. Werner W. A., Wycena ograniczenia nasłonecznienia nieruchomości, 

Nieruchomości, 2015 

190. Werner W.A., Cena słońca w projektowaniu architektonicznym, Mazowsze 

Studia Regionalne 19/2016. 

191. Witruwiusz (Vitruvius Pollio Marcus), O architekturze, ksiąg dziesięć, (przeł. 

Kumaniecki Kazimierz), , Warszawa 1999. 

192. Wolfgang C., Quo vadis DIN 5034 –  Die Europäische Tageslichtnorm 

kommt, Detmold 

193. Wołodkiewicz W., Acus, czyli igła, Palestra 2015. 

194. Wołodkiewicz W., M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2001. 

195. Wótjowicz M., Zakłady psychiatryczne w Langenhorn, Wiesloch i Lubiążu – 

komplementarne zespoły urbanistyczne, Architectus 2015. 

196. Žarnić R., Učinkovita raba energije, Slovenia 2010. 

197. Zhang Qing, Sunlight, Urban Density and Information Diffusion, Columbia 

University, Nowy Jork 2019. 

198. Zonneveldt L., Groot E.H., Daglichttoetreding en bezonning in de 

woonomgeving, Delft 2005. 

19 Zestawienie przepisów 

Poniższa tabela zawiera zestawienie wszystkich aktów prawnych 

dotyczących nasłonecznienia mieszkań oraz inne przepisy w różnych krajach 

wykorzystanych w niniejszej pracy. Autor ma nadzieje, że dotarł do wszystkich 

przepisów funkcjonujących na świecie. Nie wykluczone jednak, że mogą 

funkcjonować dalsze. Skoro przepisy o nasłonecznieniu posiada Australia, czyli 

kraj znajdujący się w strefie podzwrotnikowej, możliwe jest, że i inne kraje 

położone w podobnych strefach też je posiadają. Również ze względu na dużą 

objętość pracy nie dla wszystkich krajów przeprowadzono wnikliwe badania 

historyczne dotyczących powstania i ewolucji owych przepisów. 
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 23.3 
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30.09.2008 r. 07.05.2019 r. https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030157
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Stan Wiktoria 

Building Regulations 2018 (S.R. No. 38/2018) 
– Regulacje Budowlane 2018  
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http://www5.austlii.edu.au/au/legis/vic/num_reg/br2018n38o201

8281/ 

 1.3 
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– Regulacje budowlane 2021 
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https://www.dplh.wa.gov.au/rcodes 
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Stan Nowa Południowa Walia  

Apartment Design Guide 
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https://www.planning.nsw.gov.au/apartmentdesignguide 
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Stan Tasmania 

Tasmanian Planning Scheme, State Planning 
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https://planningreform.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/55

9759/State-Planning-Provisions-last-updated-draft-amendment-

01-2018-effective-19-February-2020.PDF 

Białoruś 

  

норм СанПиН № 10-25-94 «Санитарные 

правила и нормы обеспечения 

инсоляцией жилых и общественных зданий 

и территорий жилой застройки», 

Norma SanPin nr 10-25-94 „Przepisy sanitarne i normy 
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użyteczności publicznej i terenów mieszkalnych”, 
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ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ 

ЗАСТРОЙКИ № 80 

Wymogi higieniczne dotyczące nasłonecznienia 

budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej 

i terenów zabudowy mieszkaniowej nr 80 

28.04.2008 r. Obowiązujący 

wraz ze zmianą 

nr 136 z 2008 r. 

http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/000181_144605_Post798

0_SanPin.doc 

  

Постановление Министерства 

Здравоохранения Республики Беларусь 3 

сентября 2008 г. № 136 

Uchwała Ministerstwa Zdrowia Republiki Białorusi z 3 

września 2008 r. nr 136 

03.09.2008 r. Obowiązujący 
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/000181_877155_Post136

.doc 

Chiny 

 3.1 
[标准规范] 《城市居住区规划设计规范》GB 

50180—93 (2002年版版)-2  

Kodeks planowania i projektowania miejskich 

obszarów mieszkalnych GB 50180-93 (2002 r.) -2 

11.03.2002 r. Obowiązujący 
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https://www.eia543.com/documents/13%E8%A7%84%E5%88%92/

%E5%9F%8E%E5%B8%82%E5%B1%85%E4%BD%8F%E5%8C%BA%E8%

A7%84%E5%88%92%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E8%A7%84%E8%8C%8

3%EF%BC%88GB%2050180-93%EF%BC%89.pdf 

 3.2 

《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93(2016
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„Kodeks planowania i projektowania miejskich 

obszarów mieszkalnych” GB 50180-93 (wydanie 2016) 
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http://www.law66.net/ShowArticle.shtml?ID=201711151538562089

0.htm 

 3.3 中华人民共和国国家标 GB 50180:2018 Krajowy standard Republiki Ludowej GB 50180:2018 1.12.2018 r. Obowiązujący http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/1095/3781392.shtml 

 3.4 中华人民共和国国家标 GB 50352-2005 Krajowy standard Republiki Ludowej 50352 – 2005 1.07.2005 r.  21.07.2017 r. https://pan.baidu.com/s/1qXH7xrm 

Czechy 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030342286
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030342286
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030157088
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030157088
https://planningreform.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/559759/State-Planning-Provisions-last-updated-draft-amendment-01-2018-effective-19-February-2020.PDF
https://planningreform.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/559759/State-Planning-Provisions-last-updated-draft-amendment-01-2018-effective-19-February-2020.PDF
https://planningreform.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/559759/State-Planning-Provisions-last-updated-draft-amendment-01-2018-effective-19-February-2020.PDF
https://www.eia543.com/documents/13%E8%A7%84%E5%88%92/%E5%9F%8E%E5%B8%82%E5%B1%85%E4%BD%8F%E5%8C%BA%E8%A7%84%E5%88%92%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E8%A7%84%E8%8C%83%EF%BC%88GB%2050180-93%EF%BC%89.pdf
https://www.eia543.com/documents/13%E8%A7%84%E5%88%92/%E5%9F%8E%E5%B8%82%E5%B1%85%E4%BD%8F%E5%8C%BA%E8%A7%84%E5%88%92%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E8%A7%84%E8%8C%83%EF%BC%88GB%2050180-93%EF%BC%89.pdf
https://www.eia543.com/documents/13%E8%A7%84%E5%88%92/%E5%9F%8E%E5%B8%82%E5%B1%85%E4%BD%8F%E5%8C%BA%E8%A7%84%E5%88%92%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E8%A7%84%E8%8C%83%EF%BC%88GB%2050180-93%EF%BC%89.pdf
https://www.eia543.com/documents/13%E8%A7%84%E5%88%92/%E5%9F%8E%E5%B8%82%E5%B1%85%E4%BD%8F%E5%8C%BA%E8%A7%84%E5%88%92%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E8%A7%84%E8%8C%83%EF%BC%88GB%2050180-93%EF%BC%89.pdf
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ČSN 73 0020 „Terminologie spolehlivosti 

stavebních konstrukcí a základových půd” 

CSN 73 0020 „Terminologia niezawodności konstrukcji 

budowlanych i gruntów fundamentowych 

13.12.1989 r. 01.05.2010 r. 
https://shop.normy.biz/detail/85549 

 4.1 
Vyhláška č. 137/1998 Sb. Vyhláška o 

technických požadavcích na stavby 

Rozporządzenie nr 137/1998 Sb.258 Rozporządzenie 

w sprawie wymagań technicznych dla budynków) 

07.01.1998 r. 26.08.2009 r. 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-137 

 4.2 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby 

Rozporządzenie 268/2009 Sb. Rozporządzenie 

w sprawie wymagań technicznych dla budynków 

26.08.2009 r. Obowiązujący 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268 

 4.3 Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy 
Rozporządzenie nr 10/2016 dla miasta Praga 

 

01.08.2016 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://www.praha.eu/public/e3/f8/f9/2567000_839045_narizeni_1

0_2016_stavebni_predpisy.pdf 

 4.4 ČSN 73 4301 „Obytné budowy” SN 73 4301 „Budynki mieszkalne, 01.01.1989 r. 01.07.2004 r. https://www.tzb-info.cz/normy/csn-73-4301 

  
ČSN 73 0020 „Terminologie spolehlivosti 

stavebních konstrukcí a základových půd” 

Norma CSN 73 0020 „Terminologia niezawodności 

konstrukcji budowlanych i gruntów fundamentowych 

01.05.2010 r. Obowiązująca 
https://shop.normy.biz/detail/85549 

  Pražských stavebních předpisů Praskie przepisy budowlane 
01.10.2014 r. Obowiązujący https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/psp/psp_20

18_web.pdf 

Estonia 

 5.1 
norma EVS 894:2008 Loomulik valgustus elu- ja 

bürooruumides 

EVS 894:2008 Naturalne oświetlenie w zabudowie 

mieszkaniowej i biurowej 

09.01.2009 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://www.evs.ee/et/evs-894-2008 

  
norma EVS 894:2008+A2:2015 Loomulik 

valgustus elu- ja bürooruumides  

EVS 894:2008+A2:2015 Naturalne oświetlenie 

w zabudowie mieszkaniowej i biurowej 

04.03.2015 r.  Obowiązujący 
https://www.evs.ee/et/evs-894-2008-a2-2015 

Finlandia 

 6.1 
G1 SUOMEN 

RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 

G1 Fiński Zbiór Przepisów Budowlanych  

 

1.03.2015 r. Obowiązujący 
https://www.finlex.fi/data/normit/28204-G1su2005.pdf 

Francja 

  
PARIS LAND USE PLAN, REGULATIONS General 

urban zone 

Plan Użytkowania dla Paryża, Przepisy, Ogólna strefa 

miejska 

07.2016 r. Obowiązujący https://cdn.paris.fr/paris/2020/02/26/16107d9c38a049046444a7b6

301df1aa.ai 

  Code de l’urbanisme Kodeks urbanistyczny 

26.07.1954 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000491564 

  Code de la construction et de l'habitation Kodeks budowy i mieszkalnictwa 

26.07.1954 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006074096/ 

Holandia 

  Bouwbesluit 2012 Stb 2011, 416  Kodeks budowlany 20212 

29.08.2011 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012 

 7.1 Windhinder en bezonning rond nieuwbouw 
Uciążliwy wiatr i światło słoneczne wokół nowych 

budynków 

02.01.1996 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurli

jke_stukken/77875 

 7.2 

Actualisering van de normen ten aanzien 

van bezonning en windhinder 

 

Aktualizacja standardów dot. nasłonecznienia 

i uciążliwości wiatrów 

09.02.2010 r. Obowiązujący 
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3340123/1/RIS170

509 

Japonia 

  建築基準法 Japońskie Prawo Budowlane 

24.05.1950 r, Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://elaws.e-

gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawI

d=325AC0000000201 

 8.1,8.2 都市計画法 （昭和四十三年法律第百号） 
Przepisy o planowaniu przestrzennym (Ustawa nr 100 

z 1943 r.) 

14.06.1944 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

http://elaws.e-

gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawI

d=343AC0000000100 

Korea Południowa 

 9.1 건축법 Prawo Budowlane 

20.01.1962 r.  Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

http://www.law.go.kr/법령/건축법 

 9.2 건축법 시행령 
Rozporządzenie o egzekwowaniu ustawy Prawo 

Budowlane 

10.04.1962 r. Obowiązujący 

wraz ze 

https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B1%B4%EC%

B6%95%EB%B2%95%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9 

https://shop.normy.biz/detail/85549
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-137
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268
https://www.tzb-info.cz/normy/csn-73-4301
https://shop.normy.biz/detail/85549
https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/psp/psp_2018_web.pdf
https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/psp/psp_2018_web.pdf
https://www.evs.ee/et/evs-894-2008
https://www.evs.ee/et/evs-894-2008-a2-2015
https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/77875
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/77875
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3340123/1/RIS170509
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3340123/1/RIS170509
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000201
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000201
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000201
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=343AC0000000100
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=343AC0000000100
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=343AC0000000100


Komparatystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw 
 

181 

 
394 Sam normatyw obowiązywał wprawdzie do 31 stycznia 1980 roku i został uchylony Uchwałą nr 3 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1980 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim. 

(M.P. 1980 nr 3 poz. 11), ale zmianą, która weszła w życie w 1961 r. przyjęta Uchwałą nr 104 Rady Ministrów z dnia 11 marca 1961 r. w sprawie zmian w normatywie projektowania mieszkań i budynków mieszkalnych wielorodzinnych w 

miastach i osiedlach. (M.P. 1961 nr 26 poz. 124) uchylono zapisy dotyczące oświetlania i nasłonecznienia (punkt 6.7) odsyłając do odrębnych przepisów. 

zmianami 

Liechtenstein 

 10.1 Baugesetz (BauG) 701.0 Prawo budowlane (BauG) 701.00 11.12.2008 r. Obowiązujący https://www.gesetze.li/konso/pdf/2009044000?version=9 

 10.2 Bauverordnung (BauV) 701.01 Kodeks budowlany (BauV) 701.01 22.09.2009 r. Obowiązujący https://www.gesetze.li/konso/pdf/2009240000?version=9 

 10.4 Bauordnung – Gemeide Planken Przepisy budowlane w gminie Planken 
03.04.2012 r. Obowiązujący http://www.planken.li/Portals/0/docs/Reglemente/Bauordnung_P

lanken_2012_Genehmigung_GR_20120403.pdf 

  Bauordnung der Gemeinde Vaduz 2014 Przepisy budowlane gminy Vaduz 2014 

10.06.2014 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

http://europa.gmgnet.li/gemeindevaduz/downloads/Bauordnun

g.pdf 

  

BAUGESETZ (BauG) HANDBUCH zur Auslegung 

nach sta ̈ndiger Praxis und geltender 

Rechtsprechung (inkl. Bauverordnung / 

Erläuterungen und Skizzen) 

PRAWO BUDOWLANE (BauG) MANUAL do 

interpretacji zgodnie ze stałą praktyką 

i obowiązującym orzecznictwem (łącznie z 

przepisami budowlanymi / wyjaśnieniami i szkicami 

01.2018 r. Obowiązujący https://docplayer.org/78855049-B-a-u-g-e-s-e-t-z-baug-

handbuch-zur-auslegung-nach-staendiger-praxis-und-geltender-

rechtsprechung- 

inkl-bauverordnung-erlaeuterungen-und-skizzen.html 

 10.3 Bauordnung Eshchen-Nendeln Przepisy budowlane gminy Eshchen-Nendeln 
09.05.2018 r. Obowiązujący https://www.eschen.li/Portals/0/Home/EschenInfo/Totalrevision%2

0Nutzungsplanung/Bauordnung-Eschen-Nendeln.pdf 

Litwa 

 11.1 
Statybos techninis reglamentas str 

2.02.01:2004 gyvenamieji pastatai 

Przepisy techniczne dotyczące budowy str 

2.02.01:2004, budynki mieszkaniowe 

13.02.2004 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.226882 

  

Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų 

socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai 

Litewskie normy higieny HN 124: 2014 „Instytucje 

opieki społecznej dzieci: Ogólne wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa zdrowia” 

01.01.2010 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.351938/FxwNAlXXJx 

  

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai 

Litewska norma higieny HN 75: 2016 „Ogólne 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowia przy 

wdrażaniu programów edukacji przedszkolnej 

i przedszkolnej” 

01.05.2016 r. Obowiązujący 
https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3c38860c53111e5a141fecd4

d43d786 

Łotwa 

 12.1 LBN 211-15 Dzīvojamās ēkas LBN 211-15 „Budynki mieszkalne” 

01.07.2015 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

http://likumi.lv/ta/id/275016-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-

lbn-211-15-dzivojamas-ekas 

Niemcy 

  

DIN 5034-1 2011-07 

Tageslicht in Innenräumen -  Teil 1: Begriffe 

und Mindestanforderungen 

DIN 5034-1: 2011-07 

Światło dzienne w pomieszczeniach -  Część 1: 

Warunki i wymagania minimalne 

 

07.2011 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/fnl/norme

n/wdc-beuth:din21:141642928 

Norwegia 

 14.1 Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning Przepisy techniczne budowlane (TEK17) z wytycznymi 

1.07.2017 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/ 

Polska 

   

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i 

zabudowaniu osiedli. (Dz.U. 1928 nr 23 poz. 202) 

05.03.1928 r. 13.08.1961 r.  
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19280230202/

O/D19280202.pdf 

 15.1  

Uchwała nr 70 Prezydium Rządu z dnia 6 lutego 1954 

r. w sprawie zatwierdzenia normatywów 

projektowania dla budownictwa mieszkaniowego 

(M.P. 1954 nr 120 poz. 1688). 

15.05.1954 r. 30.09.1959 r. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP19541201688/

O/M19541688.pdf 

 15.2  

Uchwała nr 364 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1959 

r. w sprawie zatwierdzenia normatywów 

projektowania dla budownictwa mieszkaniowego 

(M.P. 1959 nr 81 poz. 422). 

30.09.1959 r. 15.04.1961 r.394 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP19590810422/

O/M19590422.pdf 

 15.3  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu 13.08.1961 r. 01.09.1966 r. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19610380196/

http://europa.gmgnet.li/gemeindevaduz/downloads/Bauordnung.pdf
http://europa.gmgnet.li/gemeindevaduz/downloads/Bauordnung.pdf
https://docplayer.org/78855049-B-a-u-g-e-s-e-t-z-baug-handbuch-zur-auslegung-nach-staendiger-praxis-und-geltender-rechtsprechung-
https://docplayer.org/78855049-B-a-u-g-e-s-e-t-z-baug-handbuch-zur-auslegung-nach-staendiger-praxis-und-geltender-rechtsprechung-
https://docplayer.org/78855049-B-a-u-g-e-s-e-t-z-baug-handbuch-zur-auslegung-nach-staendiger-praxis-und-geltender-rechtsprechung-
https://www.eschen.li/Portals/0/Home/EschenInfo/Totalrevision%20Nutzungsplanung/Bauordnung-Eschen-Nendeln.pdf
https://www.eschen.li/Portals/0/Home/EschenInfo/Totalrevision%20Nutzungsplanung/Bauordnung-Eschen-Nendeln.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.226882
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.351938/FxwNAlXXJx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.351938/FxwNAlXXJx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3c38860c53111e5a141fecd4d43d786
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3c38860c53111e5a141fecd4d43d786
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3c38860c53111e5a141fecd4d43d786
http://likumi.lv/ta/id/275016-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-211-15-dzivojamas-ekas
http://likumi.lv/ta/id/275016-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-211-15-dzivojamas-ekas
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/fnl/normen/wdc-beuth:din21:141642928
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/fnl/normen/wdc-beuth:din21:141642928
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19280230202/O/D19280202.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19280230202/O/D19280202.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP19541201688/O/M19541688.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP19541201688/O/M19541688.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP19590810422/O/M19590422.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP19590810422/O/M19590422.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19610380196/O/D19610196.pdf
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Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lipca 

1961 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać obiekty budowlane 

budownictwa powszechnego. (Dz.U. 1961 nr 38 poz. 

196) 

O/D19610196.pdf 

 15.3  

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu 

Budownictwa, Urbanistyki I Architektury zmieniające 

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 

budownictwa powszechnego z dnia 5 lutego 1963 r. 

(Dz.U. 1963 Nr 6, poz. 37) 

18.02.1963 r. 01.09.1966 r. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19630060037/

O/D19630037.pdf 

 15.4  

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dnia 29 czerwca 1966 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać obiekty budowlane budownictwa 

powszechnego. 

22.10.1966 r. 01.03.1975 r. https://www.infor.pl/akt-

prawny/U43.1966.010.0000044,zarzadzenie-ministra-

budownictwa-i-przemyslu-materialowbudowlanych-w-sprawie-

warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-obiekty-

budowlane-budownictwa-powszechnego.html 

 15.5  

Zarządzenie nr 9 Ministra Gospodarki Terenowej 

i Ochrony Środowiska z dnia 29 stycznia 1974 r. 

w sprawie wskaźników i wytycznych dla terenów 

mieszkaniowych w miastach, (Dz. Bud. nr 2 z dnia 2 

lutego 1974 r.) 

31.01.1974 r. 19.11.1976 r. 

Zarządzenia nie udało się znaleźć 

   
Prawo Budowlane z dnia 24 października 1974 r. (Dz.U. 

1974 Nr 38, poz. 229) 

01.03.1975 r. 01.01.1995 r. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740380229/

O/D19740229.pdf 

   

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

(Dz.U. 1980 r. Nr 17, poz. 62) 

01.01.1980 r. 01.04.1995 r. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19800170062/

O/D19800062.pdf 

   

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz.U. 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm. tj. Dz.U. 

2019 r. poz. 1186),  

01.04.1995 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102431623/

U/D20101623Lj.pdf 

   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, (Dz. U. 2012, nr 75, poz. 690, z późn. zm. 

tj Dz.U. 2019 r. poz. 1065). 

16.12.2002 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020750690/

O/D20020690.pdf 

   

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2012 r. poz. 462 z późn. zm. tj. 

Dz.U. 2018 r. poz. 1935) 

29.04.2012 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000462/

O/D20120462.pdf 

Rosja  

 16.1 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 

52-ФЗ „О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения” 

Ustawa federalna z dnia 30 marca 1999 r. N 52-FZ 

o dobrostanie sanitarnym i epidemiologicznym 

ludności 

30.03.1999 r. Obowiązuje 

wraz ze 

zmianami 

https://minzdrav.gov.ru/documents/8004-federalnyy-zakon-52-fz-

ot-30-marta-1999-g 

 16.2 

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 

(ред. от 02.07.2013) "Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений" 

Ustawa federalna z dnia 30.12.2009 N 384-FZ 

(zmieniona 02.07.2013) „Przepisy techniczne 

dotyczące bezpieczeństwa budynków i budowli” 

30.12.2009 r. Obowiązuje  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/ 

  

СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-

эпидемиологические требования к жилым 

зданиям и помещениям 

SanPiN 2.1.2.1002-00 Wymagania sanitarno-

epidemiologiczne dla budynków mieszkalnych i lokali 

01.07.2001 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

http://docs.cntd.ru/document/1200008512 

 16.3 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий 

и территорий. 

SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1076-01 Wymagania higieniczne 

dotyczące nasłonecznienia i ochrony 

przeciwsłonecznej pomieszczeń budynków 

mieszkalnych i publicznych oraz terytoriów 

01.02.2002 r. Obowiązujący 

http://www.vashdom.ru/sanpin/2212111076-01/ 

 16.4 
СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и 

SanPiN 2.1.2.2645-10 Wymagania sanitarno-

epidemiologiczne dotyczące warunków życia 

w budynkach mieszkalnych i pomieszczeniach 

15.08.2010 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293820/4293820246.pdf 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19610380196/O/D19610196.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19630060037/O/D19630037.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19630060037/O/D19630037.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740380229/O/D19740229.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740380229/O/D19740229.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102431623/U/D20101623Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102431623/U/D20101623Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020750690/O/D20020690.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020750690/O/D20020690.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000462/O/D20120462.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000462/O/D20120462.pdf
https://minzdrav.gov.ru/documents/8004-federalnyy-zakon-52-fz-ot-30-marta-1999-g
https://minzdrav.gov.ru/documents/8004-federalnyy-zakon-52-fz-ot-30-marta-1999-g
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293820/4293820246.pdf
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помещениях 

  

ГОСТ Р 57795-2017 Здания и сооружения. 

Методы расчета продолжительности 

инсоляции 

Norma GOST R 57795-2017 Budynki i budowle. 

Metody obliczania czasu nasłonecznienia 

1.02.2018 r. Obowiązujący 

http://docs.cntd.ru/document/1200157352 

Rumunia 

 17.1 

Ordinul nr. 536/1997 al Ministerului Sanatatii 

Normelor de igienă și a recomandărilor 

privind mediul de viață al populației 

Rozporządzenie nr 536/1997 Ministerstwa Zdrowia 

„Standardy zdrowotne i zalecenia dot. liczebności 

populacji” 

03.07.1997 r. 04.02.2014 r. 

http://www.dspvs.ro/legislatie/h5.pdf 

 17.2 

Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea 

Normelor de igienă și sănătate publică 

privind mediul de viață al populației 

Rozporządzenie nr 119/2014 w celu zatwierdzenia 

„Norm higieny i zdrowia publicznego w zakresie 

środowiska życia ludności 

04.02.2014 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 
https://cnmrmc.insp.gov.ro/images/Ordin-MS-Nr-119-2014.pdf 

 17.3 HOTĂRÎRE Nr. 525 din 27 iunie 1996 Decyzja NR 525 z 27 czerwca 1996 

27.06.1996 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/9499 

  

Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și 

completarea Normelor de igienă și sănătate 

publică privind mediul de viață al populației, 

aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 

119/2014 

Rozporządzenie nr 994/2018 za zmianę i uzupełnienie 

Norm higieny i zdrowia publicznego w zakresie 

środowiska życia ludności, zatwierdzonych 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia nr. 119/2014 

21.08.2018 r. Obowiązujący 

http://www.lexmed.ro/doc/ORDIN_nr_994.pdf 

Słowacja 

  
STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov, časť 2 

- Denné osvetlenie budov na bývanie  

STN 73 0580-2 Dzienne oświetlanie budynków. Część 

2: Oświetlanie dzienne budynków mieszkalnych 

01.10.2000 r. Obowiązujący 
https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=78898 

 19.2 STN 73 4301: 2005 Budovy na bývanie Norma STN 73 4301:2005 Budynki mieszkalne 

01.06.2005 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=98089 

  

Vyhláška č. 210/2016 Z.z. Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška č. 259/2008 Z. z. o 

podrobnostiach o požiadavkách na 

vnútorné prostredie budov a o minimálnych 

požiadavkách na byty nižšieho štandardu a 

na ubytovacie zariadenia 

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia Republiki 

Słowackiej zmieniające rozporządzenie nr. 259/2008 

w sprawie szczegółów wymagań dotyczących 

środowiska wewnętrznego budynków oraz 

minimalnych wymagań dla mieszkań i obiektów 

mieszkalnych o niższym standardzie 

10.01.2016 r. Obowiązujący 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/210/ 

 19.1 

Vyhláška č. 259/2008 Z.z. Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky o 

podrobnostiach o požiadavkách na 

vnútorné prostredie budov a o minimálnych 

požiadavkách na byty nižšieho štandardu a 

na ubytovacie zariadenia 

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia Republiki 

Słowackiej w sprawie szczegółów wymagań 

dotyczących środowiska wewnętrznego budynków 

i minimalnych wymagań dla mieszkań o niższym 

standardzie zakwaterowania 

06.01.2017 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/259/20170601 

  

Vyhláška č. 124/2017 Z.z. ktorou sa mení a 

dopĺňa vyhláška č. 259/2008 Z. z. o 

podrobnostiach o požiadavkách na 

vnútorné prostredie budov a o minimálnych 

požiadavkách na byty nižšieho štandardu a 

na ubytovacie zariadenia 

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia Republiki 

Słowackiej zmieniające rozporządzenie nr. 259/2008 

w sprawie szczegółów wymagań dotyczących 

środowiska wewnętrznego budynków oraz 

minimalnych wymagań dla mieszkań i obiektów 

mieszkalnych o niższym standardzie 

06.01.2017 r. Obowiązujący 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/124/ 

Stany Zjednoczone 

  The First Tenement House Act Ustawa o kamienicach 1867 r. Nie obowiązuje  

  Tenement House Act  Stare prawo o kamienicach 1879 r. Nie obowiązuje  

  New York State Tenement House Act Nowe prawo o kamienicach 1901 r. Nie obowiązuje  

Szwajcaria 

 20.1 Planungs- und Baugesetz (PBG) 700.1 Ustawa o planowaniu i budownictwie (PBG) 700.1) 

07.09.1975 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-

beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-700_1-1975_09_07-

1976_04_01-107.html 

 20.2 Allgemeinen Bauverordnung (ABV) LS 700.2 Ogólne przepisy budowlane (ABV) LS 700.2 

22.06.1977 r,  Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/A60FB9F18571

F422C12583F900299706/$File/700.2_22.6.77_105.pdf 

 20.3 Bauverordnung (BauV) BSG 721.1 Kodeks budowlany (BauV) BSG 721.1 06.03.1985 r. Obowiązujący https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1333 

http://docs.cntd.ru/document/1200157352
http://www.dspvs.ro/legislatie/h5.pdf
https://cnmrmc.insp.gov.ro/images/Ordin-MS-Nr-119-2014.pdf
http://www.lexmed.ro/doc/ORDIN_nr_994.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/259/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/259/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/259/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/259/
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-700_1-1975_09_07-1976_04_01-107.html
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-700_1-1975_09_07-1976_04_01-107.html
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-700_1-1975_09_07-1976_04_01-107.html
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wraz ze 

zmianami 

  
Bundesgesetz über die Raumplanung 

(Raumplanungsgesetz, RPG) 700 

Federalna ustawa o planowaniu przestrzennym 

(ustawa o planowaniu przestrzennym, RPG) 700), 

01.01.1980 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-

compilation/19790171/index.html 

 20.4 Planungs- und Baugesetz (PBG) Nr. 735 Ustawa o planowaniu i budownictwie (PBG) 735 

07.03.1989 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://srl.lu.ch/frontend/versions/3216/download_pdf_file?locale

=de 

 20.5 
Gesetz über Raumentwicklung der Bauwesen 

(Baugesetz, BauG) 713.100 

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym 

i budownictwie (Baugesetz, BauG) 713.100 

19.01.1993 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/2851?local

e=de 

 20.6 Bau- Und Nutzungsordnung (BNO) Przepisy budowalne i użytkowania (BNO) 

10.2020 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

http://www.murgenthal.ch/documents/301_BNO.pdf 

 20.7 
Bau- und Nutzungsordnung (BNO) der 

Gemeinde Gontenschwil 

Przepisy budowlane i użytkowe (BNO) Gminy 

Gontenschwil 

23.01.1996 r.  Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

http://www.gontenschwil.ch/documents/Bau_und_Nutzungsordn

ung_NEU.pdf 

  
Bau- und Nutzungsordnung (BNO) der 

Gemeinde Birr 
Przepisy budowlane i użytkowania w gminie Birr 

28.10.1997 r. Obowiązujący https://www.birr.ch/public/upload/assets/393/Bau-und-

Nutzungsordnung-Birr.pdf 

  Planungs- und Baugesetz (PBG) – 721.11 ustawa o planowaniu i budownictwie (PBG) – 721.11 26.10.1998 r.  Obowiązujący http://www.lexfind.ch/dtah/16260/2/721-11.pdf 

  Bau- und Zonenordnung der Stadt Uster  Przepisy budowlane i strefowe w mieście Uster 01.04.1999 r. Obowiązujący https://www.uster.ch/reglemente/103947 

  
Bau- Und Nutzungsordnung der Gemeinde 

Birrwil 
Przepisy budowlane i użytkowania w gminie Birrwil 

26.11.1999 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

http://www.birrwil.ch/documents/BNO_birrwil.pdf 

  Baureglement 2002 der Stadt Thun Przepisy budowlane 2002 dla miasta Thun 
06.2002 r. Obowiązujący http://www.thun.ch/fileadmin/media/reglemente_verordnungen

/bauwesen_oeffentliche_werke_energie_und_verkehr/72.01.pdf 

 20.13 

Rozporządzenie Verordnung zum Planungs- 

und Baugesetz (V PBG) 721.111 der Kanton 

Zug 

Rozporządzenie do ustawy o planowaniu i 

budownictwie (V PBG) - 721.111 dla kantonu Zug 

07.07.2003 r.  Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://bgs.zg.ch/frontend/versions/pdf_file_with_annex/1903 

  
Bau- und Nutzungsordnung (BNO) der 

Gemeinde Dietwil 
Przepisy budowlane i użytkowania w gminie Dietwil 

28.04.2004 r. Obowiązujący http://www.dietwil.ch/documents/Bau-

_und_Nutzungordnung_2010.11.16.pdf 

  Bauordnung der Gemeinde Steinhausen Przepisy budowlane gminy Steinhausen 

20.09.2005 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://www.zg.ch/behoerden/gemeinden/steinhausen/verwaltu

ng/bau-und-

umwelt/baugesuche/dokumente/bauordnung.pdf/at_download

/file 

 20.10 

Interkantonale Vereinbarung über die 

Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) 

713.010 

Porozumienia międzykantonalnego w sprawie 

harmonizacji zasad budowlanych 

22.09.2005 r. Obowiązujący 

  

https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/kon

kordate/ivhb/Interkantonale_Vereinbarung_ueber_die_Harmonisi

erung_der_Baubegriffe.pdf 

 20.10 Anhang nr 1 Begriffe und Messweisen Załącznik nr 1 Pojęcia i metody pomiaru 
22.09.2005 r. Obowiązujący 

  

https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/kon

kordate/ivhb/Skizzen%2B%28Anhang%2B2%29.pdf 

 20.11 Anhang nr 2 Skizzen Załącznik nr 2 Rysunki 

22.09.2005 r. Obowiązujący 

  

https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/kon

kordate/ivhb/Begriffe%2Bund%2BMessweisen%2B%28Anhang%2B

1%29.pdf 

 20.8 

Règlement d'exécution de la loi cantonale 

sur l'aménagement du territoire (RELCAT) 

701.02 der Stadt Neuchâtel 

Przepisy wykonawcze do ustawy o planowaniu 

kantonalnym (RELCAT) 701.02 dla miasta Neuchâtel 

01.03.2006 r. Obowiązujący 

http://www.lexfind.ch/dta/8775/3/70102.pdf 

 20.9 Bauordnung der Gemeinde Glarus Przepisy budowalne gminy Glarus 
23.09.2016 r. Obowiązujący https://www.glarus.ch/public/upload/assets/13437/BO_Glarus_18

0208.pdf 

  
Bau- Und Nutzungsordnung der Gemeinde 

Vordemwald 

Przepisy budowlane i użytkowania w gminie 

Vordemwald 

16.04.2006 r. Obowiązujący https://www.vordemwald.ch/_docn/143209/Bauordnung%20Vor

demwald.pdf 

  Bauordnung der Gemeinde Neuheim Przepisy budowlane gminy Neuheim 12.10.2006 r. Obowiązujący  https://www.neuheim.ch/rechtssammlung/229618 

 20.14 Bauordnung der Stadt Zug Przepisy budowlane miasta Zug 07.04.2009 r. Obowiązujący https://www.stadtzug.ch/_docn/327298/Bauordnung.pdf 

 20.15 

Hochhausleitbild Stadt Zug, Richtlinien für die 

Planung und Beurteilung von 

Hochhausprojekten 

Budynki wysokie w mieście Zug, Wytyczne dotyczące 

planowania i oceny projektów wysokościowców 

14.10.2010 r. Obowiązujący 
https://www.ortsplanung.ch/zug/baozug/zugbaoparagraf/hoch

hausleitbild.pdf 

 20.16 Vorschriften für die Einzelbauweise Wymagania dotyczące budownictwa 25.09.2005 r. Obowiązujący https://www.neuheim.ch/_docn/2309758/B1_Bauordnung_-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790171/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790171/index.html
https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/2851?locale=de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/2851?locale=de
http://www.gontenschwil.ch/documents/Bau_und_Nutzungsordnung_NEU.pdf
http://www.gontenschwil.ch/documents/Bau_und_Nutzungsordnung_NEU.pdf
https://www.birr.ch/public/upload/assets/393/Bau-und-Nutzungsordnung-Birr.pdf
https://www.birr.ch/public/upload/assets/393/Bau-und-Nutzungsordnung-Birr.pdf
https://www.uster.ch/reglemente/103947
http://www.birrwil.ch/documents/BNO_birrwil.pdf
https://bgs.zg.ch/frontend/versions/pdf_file_with_annex/1903
http://www.dietwil.ch/documents/Bau-_und_Nutzungordnung_2010.11.16.pdf
http://www.dietwil.ch/documents/Bau-_und_Nutzungordnung_2010.11.16.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/konkordate/ivhb/Interkantonale_Vereinbarung_ueber_die_Harmonisierung_der_Baubegriffe.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/konkordate/ivhb/Interkantonale_Vereinbarung_ueber_die_Harmonisierung_der_Baubegriffe.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/konkordate/ivhb/Interkantonale_Vereinbarung_ueber_die_Harmonisierung_der_Baubegriffe.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/konkordate/ivhb/Skizzen%2B%28Anhang%2B2%29.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/konkordate/ivhb/Skizzen%2B%28Anhang%2B2%29.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/konkordate/ivhb/Begriffe%2Bund%2BMessweisen%2B%28Anhang%2B1%29.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/konkordate/ivhb/Begriffe%2Bund%2BMessweisen%2B%28Anhang%2B1%29.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/konkordate/ivhb/Begriffe%2Bund%2BMessweisen%2B%28Anhang%2B1%29.pdf
https://www.vordemwald.ch/_docn/143209/Bauordnung%20Vordemwald.pdf
https://www.vordemwald.ch/_docn/143209/Bauordnung%20Vordemwald.pdf
https://www.neuheim.ch/rechtssammlung/229618
https://www.stadtzug.ch/_docn/327298/Bauordnung.pdf
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 indywidualnego  _Kopie.pdf 

 20.17 Planungs- und Baugesetz 400.100 Prawo planistyczne i budowlane 400.100 

14.05.1987 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://www.sz.ch/public/upload/assets/32971/400_100.pdf 

 

 20.18 
Vollzugsverordnung zum Planungs- und 

Baugesetz 400.111 

Rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy 

o planowaniu i budownictwie 400.111 

01.07.2020 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

 

http://www.lexfind.ch/dta/13450/2/400_111.pdf 

 20.19 
Planungs- und Bauverordnung (PBV) Nr. 736 

 

Rozporządzenie o planowaniu i budownictwie (PBV) 

nr 736 

29.10.2013 r.  Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

 

http://srl.lu.ch/frontend/versions/3410?locale=de 

 20.20 
Rozporządzenie o planowaniu i 

budownictwie (PBV) nr 736 

Rozporządzenie Rady Rządowej w sprawie ustawy 

o planowaniu i budownictwie oraz 

międzykantonowego porozumienia w sprawie 

harmonizacji warunków budowlanych 700.1 

01.01.2013 r Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 
http://www.rechtsbuch.tg.ch/frontend/versions/524 

 20.21 
Ausführungsreglement zum Raumplanungs- 

und Baugesetz (RPBR) – 710.11 

Przepisy wykonawcze do ustawy o planowaniu 

i budownictwie przestrzennym  (RPBR) – 710.11 

09.05.1983 r.  Obowiązujący 

 
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/5995/versions/28074/de 

  Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Maur 
Przepisy budowlane i planowania przestrzennego 

w gminie Maur 

19.03.2010 r. Obowiązujący https://www.maur.ch/public/upload/assets/99/Bau-%20und%20Z

onenordnung.pdf 

  VII B/1/2 Bauverordnung VII B/1/2 Kodeks Budowlany 

23.01.2011 r Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

http://gesetze.gl.ch/app/de/texts_of_law/VII%20B%2F1%2F2 

  Bauverordnung (BauV) 713.121 Rozporządzenie budowlane (BauV) 713.121 

25.01.2011 r.  Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

http://www.lexfind.ch/dta/31330/2/713.121.pdf 

  
Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde 

Siglistorf 
Przepisy  budowlane i użytkowania w gminie Siglistorf 

04.04.2013 r. Obowiązujący https://www.siglistorf.ch/verwaltung/dokumente?file=files/dokum

ente/Bauwesen/siglistorf_bauordnung_nutzungsordnung.pdf 

  
VII B/1/1 - Raumentwicklungs- und 

Baugesetz (RBG) 

VII B/1/1 Rozwój Przestrzenny i Prawo Budowlane 

(RBG), 

16.08.2014 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

http://gesetze.gl.ch/app/de/texts_of_law/VII%20B%2F1%2F1 

  
Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde 

Fahrwangen 

Przepisy budowlane i użytkowania (BNO) w gminie 

Fahrwangen 

23.03.2016 r. Obowiązujący https://www.fahrwangen.ch/_docn/2303899/reg_fahrwangen_R

evNupla_BNO_genehmigteUnterlagen_20140619.pdf 

  Bauordnung der Glarus Przepisy budowlane 

23.09.2016 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://www.glarus.ch/public/upload/assets/13437/BO_Glarus_18

0208.pdf 

  
Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde 

Menziken 

Przepisy budowlane i użytkowania (BNO) w gminie 

Menziken 

06.09.2017 r. Obowiązujący https://www.menziken.ch/public/upload/assets/18549/Bau-%20u

nd%20Nutzungsordnung.pdf 

  
Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde 

Reinach 
Przepisy budowlane i użytkowania w gminie Reinach 

26.10.2016 r. Obowiązujący https://www.reinach.ch/public/upload/assets/2223/BNO_2016.pd

f 

  Baureglement der Gemeinde Glarus Nord Przepisy budowlane gminy Glarus Nord 
29.10.2017 r. Obowiązujący https://www.glarus-

nord.ch/public/upload/assets/12128/EBauR_20170614.pdf 

  Bauordnung der Gemeinde Dielsdorf Przepisy budowlane w gminie Dielsdorf 
06.12.2017 r. Obowiązujący http://www.dielsdorf.ch/dl.php/de/5b4888286314e/Bauordnung_

mit_Zonenplan.pdf 

  
Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde 

Leimbach 
Przepisy budowlane w gminie Leimbach 

26.09.2018 r. Obowiązujący 
http://www.leimbach.swiss/documents/Bauordnung.pdf 

  
Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde 

Lenzburg 
Przepisy budowlane w gminie Lenzburg 

28.03.2018 r. Obowiązujący https://www.lenzburg.ch/upload/cms/user/LEN05_BNO_Synopse_

180328.pdf 

 20.12 Bauordnung der Stadt Bern (BNO) Przepisy budowlane miasta Berno (BNO) 

01.04.2019 r.  Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://www.bern.ch/politik-und-

verwaltung/stadtverwaltung/sue/bauinspektorat/gesetzliche-

grundlagen-v2/detaillierte-gesetzliche-grundlagen/ 

downloads/bo-sssb-721-1-inkl-anhang-skizzen.pdf 

  Raumplanungsverordnung (RPV) 700.1 
Rozporządzenie o planowaniu przestrzennym (RPV) 

700.1) 

01.09.2020 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-

compilation/20000959/index.html 

  Bau- Und Nutzungsordnung (BNO) und Przepisy budowlane i użytkowania (BNO) gmina - Obowiązujący http://www.murgenthal.ch/documents/301_BNO.pdf 

https://www.sz.ch/public/upload/assets/32971/400_100.pdf
http://www.lexfind.ch/dta/13450/2/400_111.pdf
http://srl.lu.ch/frontend/versions/3410?locale=de
http://www.rechtsbuch.tg.ch/frontend/versions/524
https://www.maur.ch/public/upload/assets/99/Bau-%20und%20Zonenordnung.pdf
https://www.maur.ch/public/upload/assets/99/Bau-%20und%20Zonenordnung.pdf
http://gesetze.gl.ch/app/de/texts_of_law/VII%20B%2F1%2F2
http://www.lexfind.ch/dta/31330/2/713.121.pdf
https://www.siglistorf.ch/verwaltung/dokumente?file=files/dokumente/Bauwesen/siglistorf_bauordnung_nutzungsordnung.pdf
https://www.siglistorf.ch/verwaltung/dokumente?file=files/dokumente/Bauwesen/siglistorf_bauordnung_nutzungsordnung.pdf
http://gesetze.gl.ch/app/de/texts_of_law/VII%20B%2F1%2F1
https://www.fahrwangen.ch/_docn/2303899/reg_fahrwangen_RevNupla_BNO_genehmigteUnterlagen_20140619.pdf
https://www.fahrwangen.ch/_docn/2303899/reg_fahrwangen_RevNupla_BNO_genehmigteUnterlagen_20140619.pdf
https://www.glarus.ch/public/upload/assets/13437/BO_Glarus_180208.pdf
https://www.glarus.ch/public/upload/assets/13437/BO_Glarus_180208.pdf
https://www.menziken.ch/public/upload/assets/18549/Bau-%20und%20Nutzungsordnung.pdf
https://www.menziken.ch/public/upload/assets/18549/Bau-%20und%20Nutzungsordnung.pdf
http://www.dielsdorf.ch/dl.php/de/5b4888286314e/Bauordnung_mit_Zonenplan.pdf
http://www.dielsdorf.ch/dl.php/de/5b4888286314e/Bauordnung_mit_Zonenplan.pdf
http://www.leimbach.swiss/documents/Bauordnung.pdf
https://www.lenzburg.ch/upload/cms/user/LEN05_BNO_Synopse_180328.pdf
https://www.lenzburg.ch/upload/cms/user/LEN05_BNO_Synopse_180328.pdf
https://www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadtverwaltung/sue/bauinspektorat/gesetzliche-grundlagen-v2/detaillierte-gesetzliche-grundlagen/
https://www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadtverwaltung/sue/bauinspektorat/gesetzliche-grundlagen-v2/detaillierte-gesetzliche-grundlagen/
https://www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadtverwaltung/sue/bauinspektorat/gesetzliche-grundlagen-v2/detaillierte-gesetzliche-grundlagen/
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20000959/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20000959/index.html
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Murgenthal Murgental 

  Bau- Und Nutzungsordnung der Teufenthal 
Przepisy budowlane i użytkowania w gminie 

Teufenthal 

- Obowiązujący https://www.teufenthal.ch/public/upload/assets/188/Bauordnun

g.pdf 

  
Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde 

Brittnau 
Przepisy budowlane w gminie Brittnau 

2017 r. Obowiązujący http://www.brittnau.ch/dl.php/de/0de7b-ajx0ts/Bau-

_und_Nutzungsordnung.pdf 

Szwecja 

 21.1 Svensk byggnorm, SBN 1980:1 
Szwedzka norma budowlana, SBN 1980:1 

  

27.01.1980 r.  https://www.boverket.se/contentassets/c4c3f9ae57294ae889bfaf

710b08b125/sbn-1980-utg-1.pdf 

  
BFS 1988:18 Boverkets nybyggnadsregler 

(föreskrifter och allmänna råd) 

Przepisy budowlane szwedzkiej agencji mieszkaniowej 

wprowadzone 25 października 1988 r., BFS 1988: 18 

01.01.1989 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://www.boverket.se/contentassets/639573ac3ef44319b4752

cd302f0a053/nybyggnadsregler-nr-1.pdf 

 21.3 
BFS 2011:6, BR 18, Boverkets byggregler 

(föreskrifter och allmänna råd)  

Przepisy budowlane Krajowej Rady ds. Mieszkalnictwa 

Budownictwa i Planowania (przepisy i ogólne 

wytyczne) 

27.04.2011 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2011-6-BBR18.pdf 

 21.2 

BFS 2014:3, BBR 21 

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets 

byggregler (2011:6) - föreskrifter och 

allmänna råd; 

BFS 2014: 3, BBR 21 

Regulamin Krajowej Rady Mieszkalnictwa, 

Budownictwa i Planowania w sprawie zmian 

w przepisach budowlanych Krajowej Rady 

Mieszkalnictwa, Budownictwa i Planowania (2011: 6) - 

przepisy i porady ogólne; 

17.06.2014 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2014-3-BBR-21-

rattelseblad.pdf 

  

BFS 2016:6 - BBR 23, Boverkets föreskrifter om 

ändring i verkets byggregler (2011:6) - 

föreskrifter och allmänna råd 

BFS 2016:6 – BBR 23, Regulamin Krajowej Rady 

Mieszkalnictwa, Budownictwa i Planowania w 

sprawie zmian w przepisach budowlanych Krajowej 

Rady Mieszkalnictwa, Budownictwa i Planowania 

(2011: 6) - przepisy i porady ogólne. 

14.06.2016 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2016-6-BBR-23.pdf 

Ukraina 

 22.1 

СанПиН 2605-82, Санітарні норми і 

правила забезпечення інсоляцією житлових 

і громадських будинків та територій 

житлової забудови 

SanPiN 2605-82, Normy sanitarne i przepisy dotyczące 

nasłonecznienia budynków mieszkalnych 

i użyteczności publicznej oraz obszarów mieszkalnych 

02.02.1982 r. 01.01.2017 r. 

https://kga.gov.ua/files/doc/normy-derjavy/dbn/DBN-V23-2-

2009-Zhytlovi-budynky-Rekonstrukcija-ta-kapitalnyj-remont.pdf 

  

Державні будівельні норми Будинки і 

споруди ДБН В.2.2-15-2005 ЖИТЛОВІ 

БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 18 травня 

2005 р, 

Rozporządzenie Państwowe Normy Budowlane 

Ukrainy. Budynki i budowle. DBN V.2.2-15-2005 Domy 

mieszkalne. Główne postanowienia z dnia 18 maja 

2005 

28.09.2005 r. Obowiązujący 

wraz ze 

zmianami 

https://kga.gov.ua/files/doc/normy-derjavy/dbn/Budynky-i-

sporudy-ZhYTLOVI-BUDYNKY-OSNOVNI-POLOZhENNJa-DBN-V22-

15-2005.pdf 

  

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і 

забудова міських і сільських поселень 

(Міністерства регіонального розвитку та 

будівництва України) 

Rozporządzenie DBN 360-92 Planowanie przestrzenne. 

Planowanie i budowa osiedli miejskich, i wiejskich 

wydane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa Ukrainy 

01.10.2011 r. 10.01.2019 r. 
https://kga.gov.ua/files/doc/normy-

derjavy/dbn/Mistobuduvannja-Planuvannja-i-zabudova-miskyh-i-

silskyh-poselen-DBN-360-92.pdf 

 22.2 

Національний стандарт України ДСТУ-Н Б 

В.2.2-27:2010 НАСТАНОВА З РОЗРАХУНКУ 

ІНСОЛЯЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ  

Norma DSTU -N B V.2.2-27: 2010 Instrukcja obliczania 

nasłonecznienia obiektów mieszkalnych 

i użyteczności publicznej 

01.01.2011 r. Obowiązujący 

https://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/5-1-0-783 

  

Про № 94-р визнання такими, що втратили 

чинність, та такими, що не застосовуються 

на території України, актів санітарного 

законодавства,  

Uchwała № 94-р o uznaniu za uchylone 

i niestosowane na terytorium Ukrainy akty 

ustawodawstwa sanitarnego 

01.01.2017 r. Obowiązujący 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-%D1%80#Text 

ZSRR 

  

CH 427-63 Санитарные нормы и правила 

обеспечения инсоляции жилых и 

общественных зданий и жилой застройки 

населенных мест 

SN 427-63 Normy i zasady sanitarne zapewniające 

nasłonecznienie budynków mieszkalnych 

i użyteczności publicznej oraz budynków 

mieszkalnych na obszarach zaludnionych 

21.03.1963 r. Uchylony  

- 

  

CH 1180-74 Санитарные нормы и правила 

обеспечения инсоляцией жилых и 

общественных зданий и территорий жилой 

застройки городов и других населенных 

пунктов (утв. заместителем Главного 

Государственного санитарного врача 

SN 1180-74 Normy sanitarne i zasady dotyczące 

nasłonecznienia budynków mieszkalnych 

i publicznych oraz obszarów mieszkalnych miast 

i innych osiedli (zatwierdzone przez Zastępcę 

Głównego Stanu Sanitarnego Lekarza ZSRR w dniu 23 

września 1974 r 

23.09.1974 r. Uchylony 

https://dokipedia.ru/document/5326715 

https://www.boverket.se/contentassets/639573ac3ef44319b4752cd302f0a053/nybyggnadsregler-nr-1.pdf
https://www.boverket.se/contentassets/639573ac3ef44319b4752cd302f0a053/nybyggnadsregler-nr-1.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-%D1%80#Text
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Tabela nr 32. Akty prawne użyte w pracy (opracowanie autora) 

СССР 23 сентября 1974 г. 

  

СанПиН 2605-82 „Санитарные нормы и 

правила обеспечения инсоляцией жилых и 

общественных зданий и территорий жилой 

застройки 

SanPiN 2605-82 Zasady i przepisy sanitarne dotyczące 

nasłonecznienia budynków mieszkalnych 

i użyteczności publicznej oraz terenów zabudowy 

mieszkaniowej 

02.02.1982 r. Uchylony 

w różnych 

krajach post-

radzieckich 

w różnym czasie 

https://www.stroimdom.com.ua/files/docs/sanitarnye-normy-i-

pravila-obespecheniya-insolyatsiey-zhilyh-i-obshchestvennyh-

zdaniy.pdf 
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23 Załączniki 

Załączniki, oryginały i tłumaczenia fragmentów przepisów, norm lub 

planów miejscowych poszczególnych krajów lub jednostek administracyjnych.  

Załączniki zawierają wyciągi z przepisów regulujących zasady dostępu do 

światła słonecznego w różnych krajach i w różnych systemach prawnych. Są 

to fragmenty: 

• ustaw,  

• rozporządzeń,  

• dyrektyw,  

• dekretów, 

• norm,  

• planów miejscowych, 

• miejscowych przepisów budowlanych, 

• wytycznych, 

• zaleceń. 

Ze względu na niekiedy znaczną obszerność niektórych regulacji 

zrezygnowano z ich cytowania w oryginale (np. norma EN 17037) bądź też 

przywołano wyłącznie istotne części tekstu.  

Z uwagi na to, że teksty są tłumaczone, jako formę prezentacji przyjęto 

tabelę, w której po lewej stronie znajduje się tekst oryginalny, a po prawej jego 

polskie tłumaczenie. Dzięki temu każdy punkt czy artykuł regulacji znajduje się 

w bezpośrednim sąsiedztwie jego polskiego tłumaczenia. 

Ze względu na obszerność niektórych aktów prawnych zrezygnowano 

z ich zamieszczania w pracy. Dotyczy to np.: 

• Normy rosyjskiej ГОСТ Р 57795-2017 „Здания и сооружения. Методы 

расчета продолжительности инсоляции” (GOST R 57795-

2017 Budynki i budowle. Metody obliczania czasu nasłonecznienia).  
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20.8 Szwajcaria, kanton Neuchatel, Règlement d'exécution de la loi cantonale sur 

l'aménagement du territoire (RELCAT) 701.02 ................................................. 305 
20.9 Szwajcaria, gmina Glarus w kantonie Glarus, Bauordnung ........................... 306 
20.10 Szwajcaria, IVHB, Anhang 1 Begriffe und Messweisen   .................................. 307 
20.11 Szwajcaria, IVHB, Anhang  2 Skizzen  ................................................................ 308 
20.12 Szwajcaria, Bauordnung der Stadt Bern (BO miasto Berno, Bauordnung der 

Stadt Bern ........................................................................................................... 309 
20.13 Szwajcaria, kanton Zug, Verordnung zum Planungs- und Baugesetz (V PBG) - 

721.111 ................................................................................................................ 311 
20.14 Szwajcaria, miasto Zug, kanton Zug ‘Bauordnung der Stadt Zug” ................ 312 
20.15 Szwajcara, miasto Zug, kanton Zug „Hochhausleitbild Stadt Zug, Richtlinien für 

die Planung und Beurteilung von Hochhausprojekten” ................................. 313 
20.16 Szwajcara, gmina Baar, kanton Zug, Vorschriften für die Einzelbauweise .... 314 
20.17 Szwajcaria, kanton Schwyz, Planungs- und Baugesetz 400.100 ..................... 315 
20.18 Szwajcaria, kanton Schwyz, Vollzugsverordnung zum Planungs- und Baugesetz 

400.111 ................................................................................................................ 316 
20.19 Szwajcaria, kanton Lucerna, Planungs- und Bauverordnung (PBV) Nr. 736 . 317 
20.20 Szwajcaria, kanton Turgowia, Verordnung des Regierungsrates zum Planungs- 

und Baugesetz und zur Interkantonalen Vereinbarung über die 

Harmonisierung der Baubegriffe 700.1 ............................................................. 318 
20.21 Szwajcaria, kanton Fryburg, Ausführungsreglement zum Raumplanungs- und 

Baugesetz (RPBR) 710.11 ................................................................................... 319 
20.22 Szwajcaria, kanton Fryburg, Ausführungsreglement zum Raumplanungs- und 

Baugesetz (RPBR) 710.11 ................................................................................... 321 

21 Szwecja .................................................................................................................... 322 

21.1 Szwecja, SBN 80 .................................................................................................. 322 
21.2 Szwecja, Boverkets författningssamling ........................................................... 323 
21.4 Szwecja, Boverkets byggregler (2011:6), BBR .................................................. 324 

22 Ukraina ..................................................................................................................... 325 

22.1 Ukraina, СанПиН 2605 Санітарні норми і правила забезпечення інсоляцією 

житлових і громадських будинків та територій житлової забудови, .......... 325 
22.2 Ukraina, НАСТАНОВА З РОЗРАХУНКУ ІНСОЛЯЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ, ДСТЧ-Н Б В.2.2-27:2010 ............................................................ 327 

23 Wielka Brytania (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Północna) .............................. 333 

23.1 Anglia, Assize of buildings .................................................................................. 333 
23.2 Anglia, Prescription Act 1832 ............................................................................ 334 
23.3 Anglia i Walia, site layout planning for daylight and sunlight, A guide to good 

practice, SECOND EDITION, Paul Littlefair, 2011 .............................................. 335 
23.4 Wielka Brytania, British Standard, BS 8206:2008 ............................................... 344 

24 Norma europejska EN 17037 .................................................................................. 354 

24.1 Norma EN 17037, fragment Załącznika A ........................................................ 354 
24.2 Noma EN 17037, Załącznik D „Ekspozycja na światło słoneczne” ................ 355 

 



197 
 

1 Australia 

1.1 Australia, stan Wiktoria, BUILDING REGULATIONS 2018395 

Język angielski Język polski 

BUILDING REGULATIONS 2018 REGULACJE BUDOWLANE 2018  

5 Definition 5 Definicje 

"north-facing habitable room window" 

means a window of a habitable room that 

has an axis perpendicular to its surface 

oriented true north 20° west to true north 30° 

east; 

„okno do pomieszczenia mieszkalnego 

skierowane na północ” oznacza okno 

w pomieszczeniu mieszkalnym, którego oś jest 

prostopadła do jego powierzchni 

zorientowana 20 ° na zachód od rzeczywistej 

północy do 30 ° na wschód od rzeczywistej 

północy; 

82 Solar access to existing north-facing 

habitable room windows 

82 Dostęp światła słonecznego do 

istniejących okien mieszkalnych, 

wychodzących o na północ  

(1) This regulation applies if:  (1) Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie, 

jeżeli: 

(a) a building is to be constructed on 

an allotment; and  

(a) budynek ma zostać wybudowany na 

działce; i 

(b) a north-facing habitable room window or 

part of a window of an existing dwelling on 

an adjoining allotment is— 

(b) wychodzące na północ okno w pokoju 

mieszkalnym lub część okna istniejącego 

mieszkania na sąsiedniej działce jest: 

(i) within 3 m of a boundary of 

the allotment on which the building is to 

be constructed; and 

(i) w odległości do 3 m od granicy działki, na 

której ma zostać wzniesiony budynek; i 

(ii) oriented towards the boundary; and  (ii) zorientowany w kierunku granicy; i 

(iii) will be situated below the eaves or the 

top of a parapet of the building 

being constructed.  

(iii) będą znajdować się poniżej okapu lub 

szczytu attyki budowanego budynku. 

(2) The proposed building must be set back 

from the boundary not less than the distance 

specified in Table 82 for a distance of 3 m 

from each side of the window or that part of 

the window that is within 3 m of the 

boundary. 

(2) Proponowany budynek należy odsunąć 

od granicy nie mniej niż odległość podaną 

w Tabeli 82 na odległość 3 m od każdej strony 

okna lub tej części okna, która znajduje się 

w odległości do 3 m od granicy. 

Table 82 - Setbacks from north-facing 

habitable room windows 

Tabela 82 - Cofnięcia związane z oknami 

mieszkalnymi wychodzącymi na północ 

Building height at 

any point  

Minimum setback from 

side or rear boundary 

at that point  

Wysokość budynku 

w dowolnym miejscu 

Minimalne cofnięcie się 

od bocznej lub tylnej 

granicy w tym punkcie 

3,6 m or less  1 m 3,6 m lub mniej 1 m 

More than 3,6 m but 

not more than 6,9 m 

1 m plus an additional 

distance calculated at 

the rate of 600 mm for 

every meter of height 

over 3,6 m 

Więcej niż 3,6 m, ale 

nie więcej niż 6,9 m 

1 m plus dodatkowa 

odległość liczona 

w tempie 600 mm za 

każdy metr wysokości 

powyżej 3,6 m 

More than 6 - 9 m 3 m plus an additional 

distance calculated at 

the rate of 1 m for 

every meter 

of height over 6,9 m 

Więcej niż 6 - 9 m 3 m plus dodatkowa 

odległość liczona 

w tempie 1 m za każdy 

metr wysokości 

powyżej 6,9 m 

(3) The following may encroach into the 

setback distance required by subregulation 

(3) Następujące elementy mogą wkroczyć 

w odległość cofnięcia wymaganą przez 

 
395 https://www.legislation.vic.gov.au/as-made/statutory-rules/building-regulations-2018 
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(2) by not more than 500 mm and to 

a height not exceeding 2,5 m. 

regulację (2) o nie więcej niż 500 mm i na 

wysokość nieprzekraczającą 2,5 m. 

(a) flues and pipes;  

(b) domestic fuel tanks and water tanks;  

(c) heating and cooling equipment and 

other services.  

(a) przewody i rury; 

(b) domowe zbiorniki paliwa i zbiorniki na 

wodę; 

(c) sprzęt grzewczy i chłodniczy oraz inne 

usługi. 

(4) A rainwater head may encroach into 

the setback distance required by 

subregulation (2) by not more than 500 mm.  

(4) Odpływ wody deszczowej może 

przekroczyć odległość cofnięcia wymaganą 

przez regulację (2) o nie więcej niż 500 mm. 

(5) The report and consent of the relevant 

council must be obtained to an application 

for a building permit in relation to a design 

that does not comply with this regulation. 

(5) Należy uzyskać sprawozdanie i zgodę 

właściwej rady na wniosek o pozwolenie na 

budowę w odniesieniu do projektu 

niezgodnego z niniejszym rozporządzeniem. 

The following diagram illustrates the 

operation of aspects of regulation 82.  

Regulation 82: Solar access to existing north-

facing habitable room windows 

Poniższy schemat ilustruje działanie aspektów 

regulacji 82. 

Reguła 82: Dostęp energii słonecznej do 

istniejących okien mieszkalnych od strony 

północnej 

 

95 Fences and solar access to existing north-

facing habitable room windows 

95 Ogrodzenia i dostęp słońca do 

istniejących okien mieszkalnych 

wychodzących na północ 

(1) This regulation applies if - 

(a) a fence more than 2 m in height is to be 

constructed on an allotment; and 

(b) a north-facing habitable room window or 

part of a window of an existing dwelling on 

an adjoining allotment is - 

(i) within 3 m of a boundary of the allotment 

on which the fence is to be constructed; and 

(ii) oriented towards the boundary; and 

(iii) situated below the height of the fence 

being constructed. 

(1) Niniejsze regulacje stosuje się jeśli 

a) na działce ma być zbudowane 

ogrodzenie o wysokości większej niż 2 m; oraz 

b) skierowane na północ okno pokoju 

mieszkalnego lub część okna istniejącego 

mieszkania na przyległej działce jest -  

(i) w odległości nie większej niż 3 m od 

granicy działki, na której ma zostać 

zbudowane ogrodzenie; oraz 

(ii) ukierunkowane na granicę; oraz 

(iii) znajduje się poniżej wysokości 

budowanego ogrodzenia. 

(2) The proposed fence must be set back 

from the boundary not less than the distance 

specified in Table 95 for a distance of 3 m 

from the edge of each side of the window or 

that part of the window that is within 3 m of 

the boundary. 

(2) Proponowane ogrodzenie musi być 

odsunięte od granicy nie mniej niż na 

odległość określoną w tabeli 95 na odległość 

3 m od krawędzi każdego boku okna lub tej 

części okna, która znajduje się w odległości 

do 3 m od granicy. 
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Table 95 - Setbacks from north-facing habitable 

room windows 

Tabela 95 - cofnięcia od skierowanych na północ 

okien pomieszczeń mieszkalnych 

Fence height at any 

point 

 

Minimum setback 

from side or rear 

boundary at that 

point 

Wysokość ogrodzenia 

w dowolnym punkcie 

Minimalne cofnięcie 

się od granicy bocznej 

lub tylnej w tym 

punkcie 

3,6 m or less 1 m 3,6m lub mniej 1 m 

More than 3·6 m but 

not more than 6,9 m 

 

 

1 m plus an 

additional distance 

calculated at the 

rate of 600 mm for 

every metre of height 

over 3·6 m 

Więcej niż 3,6m ale 

mniej niż 6,9 m 

1 m plus dodatkowa 

odległość obliczona 

w przeliczeniu 600 mm 

na każdy metr 

wysokości powyżej 3-6 

m 

More than 6,9 m 

 

 

3 m plus an 

additional distance 

calculated at the 

rate of 1 m for every 

metre of height over 

6,9 m 

Więcej niż 6,9m 3 m plus dodatkowa 

odległość obliczona 

w przeliczeniu 1 m na 

każdy metr wysokości 

powyżej 6-9 m 

(3) The report and consent of the relevant 

council must be obtained to an application 

for a building permit in relation to a design 

that does not comply with this regulation. 

(3) Dla wniosku o pozwolenie na budowę 

w odniesieniu do projektu, który nie jest 

zgodny z niniejszym rozporządzeniem, należy 

uzyskać sprawozdanie i zgodę właściwej 

rady. 
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1.2 Australia, stan Nowa Południowa Walia, Apartment Design Guide396  

Język angielski Język polski 

Apartment Design Guide Przewodnik Projektowania Mieszkań 

4A Solar and daylight access  4A Dostęp do światła słonecznego i dziennego 

Solar and daylight access are important for 

apartment buildings, reducing the reliance 

on artificial lighting and heating, improving 

energy efficiency and residential amenity 

through pleasant conditions to live and work.  

Solar access is the ability of a building to 

receive direct sunlight without the 

obstruction from other buildings or 

impediments, not including trees. Sunlight is 

direct beam radiation from the sun. Daylight 

consists of sunlight and diffuse light from the 

sky. Daylight changes with the time of day, 

season and weather conditions.  

Access to sunlight for habitable rooms and 

private open space is measured at mid 

winter (21 June) as this is when the sun is 

lowest in the sky, representing the 'worst case' 

scenario for solar access.  

Dostęp do światła słonecznego i dziennego jest 

ważny dla budynków mieszkalnych, 

zmniejszając zależność od sztucznego 

oświetlenia i ogrzewania, poprawiając 

efektywność energetyczną i wygodę 

mieszkalną dzięki przyjemnym warunkom życia 

i pracy. 

Dostęp do światła słonecznego to zdolność 

budynku do przyjmowania bezpośredniego 

światła słonecznego bez przeszkód ze strony 

innych budynków lub przeszkód, z wyłączeniem 

drzew. Światło słoneczne to bezpośrednie 

promieniowanie wiązki światła słonecznego. 

Światło dzienne składa się ze światła 

słonecznego i światła rozproszonego z nieba. 

Światło dzienne zmienia się wraz z porą dnia, 

porą roku i warunkami pogodowymi. 

Dostęp do światła słonecznego 

w pomieszczeniach mieszkalnych i prywatnych 

otwartych przestrzeniach mierzy się w środku 

zimy (21 czerwca), ponieważ wtedy słońce 

znajduje się najniżej na niebie, co stanowi 

„najgorszy scenariusz” dostępu do Słońca. 

 

Figure 4A.1  

The hours of sunlight that can be expected in 

mid winter are directly related to the 

orientation of the facade.  

This diagram shows the optimal orientation 

for habitable rooms and balconies  

Note: An additional design and assessment 

tool is provided at Appendix 5 to assist in 

Rysunek 4A.1  

Godziny nasłonecznienia, których można się 

spodziewać w środku zimy, są bezpośrednio 

związane z orientacją elewacji. 

Ten schemat przedstawia optymalną orientację 

dla pomieszczeń mieszkalnych i balkonów 

Uwaga: Dodatkowe narzędzie do 

projektowania i oceny znajduje się w załączniku 

 
396  https://www.planning.nsw.gov.au/-/media/Files/DPE/Guidelines/apartment-design-guide-part-4-

designing-the-building-2015-07.pdf?la=en 
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confirming the level of sunlight access to 

apartments  

5, aby pomóc w potwierdzeniu poziomu 

dostępu światła słonecznego do mieszkań 

 

Figure 4A.2 

Shading devices on balconies should shade 

summer sun and allow winter sun access to 

living areas  

Rysunek 4A.2 

Urządzenia zacieniające na balkonach 

powinny osłaniać letnie słońce i umożliwiać 

dostęp do pomieszczeń mieszkalnych zimą 

Objective 4A-1 Cel 4A-1 

To optimise the number of apartments 

receiving sunlight to habitable rooms, 

primary windows and private open space 

Optymalizacja liczby mieszkań 

nasłonecznionych do pomieszczeń 

mieszkalnych, pierwotnych okien i prywatnych 

otwartych przestrzeni. 

Design criteria Kryteria projektowe 

Living rooms and private open spaces of at 

least 70% of apartments in a building 

receive a minimum of 2 hours direct sunlight 

between 9 am and 3 pm at mid winter in 

the Sydney Metropolitan Area and in the 

Newcastle and Wollongong local 

government areas 

Pokoje mieszkalne i prywatne powierzchnie 

otwarte co najmniej 70% apartamentów 

w budynku otrzymują minimum 2 godziny 

bezpośredniego światła słonecznego między 

9:00 a 15:00 w połowie zimy na obszarze 

metropolii Sydney oraz w Newcastle i 

Wollongong. 

In all other areas, living rooms and private 

open spaces of at least 70% of apartments 

in a building receive a minimum of 3 hours 

direct sunlight between 9 am and 3 pm at 

mid winter 

2. We wszystkich pozostałych obszarach, salony 

i prywatne przestrzenie otwarte co najmniej 

70% mieszkań w budynku otrzymują co najmniej 

3 godziny bezpośredniego światła słonecznego 

między 9:00 a 15:00 w połowie zimy. 

A maximum of 15% of apartments in a 

building receive no direct sunlight between 

9 am and 3 pm at mid winter 

3. Maksymalnie 15% apartamentów w budynku 

nie otrzymuje bezpośredniego światła 

słonecznego między 9:00 a 15:00 w połowie 

zimy. 

Design guidance Wskazówki dotyczące projektowania 

The design maximises north aspect and the 

number of single aspect south facing 

apartments is minimised 

Projekt maksymalizuje aspekt północny, 

a liczba pojedynczych mieszkań zwróconych 

na południe jest zminimalizowana. 

Single aspect, single storey apartments 

should have a northerly or easterly aspect 

Mieszkania jednopoziomowe, jednopiętrowe 

powinny mieć aspekt północny lub wschodni 

Living areas are best located to the north 

and service areas to the south and west of 

apartments 

Obszary mieszkalne są najlepiej zlokalizowane 

na północy, a obszary usługowe na południu 

i zachodzie od apartamentów. 

To optimise the direct sunlight to habitable 

rooms and balconies a number of the 

following design features are used:  

- dual aspect apartments  

- shallow apartment layouts  

- two storey and mezzanine level 

apartments  

Aby zoptymalizować bezpośrednie 

nasłonecznienie pomieszczeń mieszkalnych 

i balkonów, wykorzystuje się szereg 

następujących cech konstrukcyjnych:  

- apartamenty o dwóch aspektach  

- płytkie układy mieszkań  

- apartamenty dwupoziomowe i z antresolą  
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- bay windows - okna wykuszowe 

To maximise the benefit to residents of direct 

sunlight within living rooms and private open 

spaces, a minimum of 1m2 of direct sunlight, 

measured at 1m above floor level, is 

achieved for at least 15 minutes 

Aby zmaksymalizować korzyści dla 

mieszkańców z bezpośredniego światła 

słonecznego w pokojach dziennych 

i prywatnych otwartych przestrzeniach, przez 

co najmniej 15 minut uzyskuje się minimum 1m2 

bezpośredniego światła słonecznego, 

mierzonego na wysokości 1m nad poziomem 

podłogi. 

Achieving the design criteria may not be 

possible on some sites. This includes:  

- where greater residential amenity can be 

achieved along a busy road or rail line by 

orientating the living rooms away from the 

noise source  

- on south facing sloping sites  

- where significant views are oriented away 

from the desired aspect for direct sunlight  

 

 

Osiągnięcie kryteriów projektowych może nie 

być możliwe w niektórych miejscach. Dotyczy 

to również:  

- gdzie można uzyskać większe udogodnienia 

mieszkaniowe wzdłuż ruchliwej linii drogowej 

lub kolejowej poprzez skierowanie pomieszczeń 

mieszkalnych z dala od źródła hałasu  

- na południowych zboczach  

- gdzie istotne widoki są zorientowane z dala od 

pożądanego aspektu w celu bezpośredniego 

nasłonecznienia. 

Design drawings need to demonstrate how 

site constraints and orientation preclude 

meeting the design criteria and how the 

development meets the objective 

Rysunki projektowe muszą pokazywać, w jaki 

sposób ograniczenia miejsca i orientacja 

wykluczają spełnienie kryteriów projektowych 

i jak rozwój spełnia cel. 

Objective 4A-2 Cel 4A-2 

Daylight access is maximised where sunlight 

is limited 

Dostęp do światła dziennego jest 

maksymalizowany tam, gdzie światło słoneczne 

jest ograniczone. 

Design guidance Wskazówki dotyczące projektowania 

Courtyards, skylights and high level windows 

(with sills of 1,500mm or greater) are used 

only as a secondary light source in 

habitable rooms 

Dziedzińce, świetliki i okna o wysokim poziomie 

(z parapetami od 1500 mm) są wykorzystywane 

tylko jako wtórne źródło światła w 

pomieszczeniach mieszkalnych. 

Where courtyards are used :  

use is restricted to kitchens, bathrooms and 

service areas  

building services are concealed with 

appropriate detailing and materials to 

visible walls  

courtyards are fully open to the sky  

access is provided to the light well from a 

communal area for cleaning and 

maintenance  

acoustic privacy, fire safety and minimum 

privacy separation distances (see section 3F 

Visual privacy) are achieved  

Tam, gdzie używane są dziedzińce:  

- użycie jest ograniczone do kuchni, łazienek 

i obszarów usługowych  

- usługi budowlane są ukryte z odpowiednimi 

detalami i materiałami do widocznych ścian  

- dziedzińce są w pełni otwarte na niebo  

- zapewniony jest dostęp do studni 

oświetleniowej z obszaru komunalnego w celu 

jej czyszczenia i konserwacji  

- osiągnięta jest prywatność akustyczna, 

bezpieczeństwo przeciwpożarowe i minimalne 

odległości separacji prywatności (patrz: sekcja 

3F Prywatność wizualna) 
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Opportunities for reflected light into 

apartments are optimised through:  

reflective exterior surfaces on buildings 

opposite south facing windows  

positioning windows to face other buildings 

or surfaces (on neighbouring sites or within 

the site) that will reflect light  

integrating light shelves into the design  

light coloured internal finishes  

Możliwości odbicia światła w mieszkaniach są 

zoptymalizowane:  

- odblaskowe powierzchnie zewnętrzne na 

budynkach naprzeciwko okien wychodzących 

na południe  

- ustawianie okien naprzeciwko innych 

budynków lub powierzchni (na sąsiednich 

terenach lub w obrębie terenu), które będą 

odbijać światło  

- Włączenie pasów doświetlających do 

projektu  

- wykończenia wewnętrzne w jasnych kolorach 

APPENDIX 5 

Sunlight access analysis tool  

ZAŁĄCZNIK 5 

Narzędzie do analizy dostępu do światła 

słonecznego 

To achieve 2 hours of direct sunlight in mid 

winter, a good test is to check whether the 

sun can 'see' the living room window and 

private open space between 11 am and 1 

pm in plan view 

Aby uzyskać 2 godziny bezpośredniego 

nasłonecznienia w środku zimy, dobrym testem 

jest sprawdzenie, czy słońce „widzi” okno 

salonu i prywatną otwartą przestrzeń między 

11:00 a 13:00 na rzucie. 

Sunlight access tool  Narzędzie dostępu do światła słonecznego 

 

Based on Sydney coordinates 33° South 

151.20° East +10 GMT for winter solstice at 21 

June  

Rysunek na podstawie współrzędnych Sydney 

33° szerokości południowej i 151,20° długości 

wschodniej +10 GMT dla przesilenia zimowego 

21 czerwca 

Sun altitude ratios  Współczynniki wysokości słońca 

The ratios below can be used to determine 

how far sunlight extends into apartments at 

a given time of day, according to the ratios 

indicated on the sunlight access tool above  

Poniższe współczynniki można wykorzystać do 

określenia, jak daleko światło słoneczne 

dociera do mieszkań o danej porze dnia, 

zgodnie ze współczynnikami wskazanymi na 

narzędziu dostępu do światła słonecznego 

powyżej 
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1.3 Australia, stan Australia Zachodnia, State Planning Policy 7.3397 

Język angielski Język polski 

State Planning Policy 7.3  Stanowa polityka planowania 7.3 

Residential Design Codes  Zasady projektowania mieszkaniowego 

Volume 2 - Apartments  Tom 2 – Apartamenty (zabudowa 

wielorodzinna) 

Gazetted on 24 May 2019  Opublikowane 24 maja 2019 r. 

3.2 Orientation 3.2 ORIENTACJA 

Intent Intencje 

Orientation is the positioning of a building, and 

the activities and spaces within the building, 

in relation to the site, street, neighbouring 

buildings and climatic conditions. Building 

orientation influences the streetscape and 

directly affects residential amenity within the 

development and for neighbouring 

properties.  
 

Early design analysis to optimise the 

orientation of buildings on a site makes it 

easier to achieve many of the objectives of 

this policy. Design response should 

demonstrate how building orientation seeks to 

balance and optimise the following 

considerations:  

-  Desired streetscape character and 

relationship to the public realm  

-  Climatic conditions such as daylight and 

solar access and prevailing winds  

-  Retention of existing trees and site features 

and/ or creation of new tree canopy and 

open space  

- Attractive outlook from habitable rooms and 

private open space 

- Avoiding overlooking, overshadowing and 

significant loss of amenity for neighbouring 

properties  

- Passive management of noise sources and 

other environmental factors that may impact 

resident amenity. 

Orientacja to umiejscowienie budynku oraz 

działań i przestrzeni w budynku w odniesieniu 

do terenu, ulicy, sąsiadujących budynków 

i warunków klimatycznych. Orientacja 

budynku wpływa na wygląd ulicy 

i bezpośrednio wpływa na udogodnienia 

mieszkaniowe w obrębie zabudowy 

i sąsiednich nieruchomości. 

 

Wczesna analiza projektu w celu optymalizacji 

orientacji budynków na terenie ułatwia 

osiągnięcie wielu celów tej polityki. Odpowiedź 

projektowa powinna pokazywać, w jaki sposób 

orientacja budynku dąży do zrównoważenia 

i optymalizacji następujących kwestii: 

- Pożądany charakter krajobrazu ulicznego 

i stosunek do sfery publicznej 

- Warunki klimatyczne, takie jak dostęp światła 

dziennego i słońca oraz przeważające wiatry 

- Zachowanie istniejących drzew i cech terenu 

i / lub utworzenie nowych koron drzew 

i otwartej przestrzeni 

- Atrakcyjny wygląd z pomieszczeń 

mieszkalnych i prywatnej otwartej przestrzeni 

- Unikanie zasłaniania, zacienienia i znacznej 

utraty atrakcyjności sąsiednich nieruchomości 

- Bierne zarządzanie źródłami hałasu i innymi 

czynnikami środowiskowymi, które mogą mieć 

wpływ na udogodnienia mieszkańców. 

 ELEMENT OBJECTIVES CELE ELEMENTU 

Development is to achieve the following 

Element Objectives:  

Rozwój ma na celu osiągnięcie następujących 

celów elementu: 

O 3.2.1  

Building layouts respond to the streetscape, 

topography and site attributes while 

optimising solar and daylight access within 

the development.  

O 3.2.1  

Układy budynków uwzględniają krajobraz 

uliczny, topografię i atrybuty terenu, 

jednocześnie optymalizując dostęp światła 

słonecznego i światła dziennego w ramach 

projektu. 

O 3.2.2  

Building form and orientation minimises 

overshadowing of the habitable rooms, open 

space and solar collectors of neighbouring 

properties during mid-winter.  

O 3.2.2  

Forma i orientacja budynku minimalizują 

zacienienie pomieszczeń mieszkalnych, 

otwartej przestrzeni i kolektorów słonecznych 

sąsiednich posesji w środku zimy. 

ACCEPTABLE OUTCOMES  DOPUSZCZALNE WYNIKI 

 
397 https://www.dplh.wa.gov.au/rcodes 
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Acceptable Outcomes are likely to assist in 

satisfying the objectives but are not a 

comprehensive ‘deemed-to-comply’ list. In 

order to achieve the Element Objectives, 

proposals may require additional and/or 

alternative design solutions  

in response to the site conditions, streetscape 

and design approach.  

Dopuszczalne wyniki mogą pomóc 

w osiągnięciu celów, ale nie stanowią 

wyczerpującej listy „uznanych za zgodne”. 

Aby osiągnąć cele elementu, propozycje 

mogą wymagać dodatkowych i / lub 

alternatywnych rozwiązań projektowych 

w odpowiedzi na warunki na miejscu, 

krajobraz uliczny i podejście projektowe. 

A 3.2.1  

Buildings on street or public realm frontages 

are oriented to face the public realm and 

incorporate direct access from the street. 

A 3.2.1  

Budynki na pierzejach ulicy lub przestrzeni 

publicznej są zorientowane tak, aby były 

zwrócone w stronę przestrzeni publicznej 

i obejmują bezpośredni dostęp z ulicy. 

A 3.2.2  

Buildings that do not have frontages to 

streets or public realm are oriented to 

maximise northern solar access to living 

areas.   

A 3.2.2  

Budynki, które nie mają frontonów do ulic lub 

przestrzeni publicznej, są zorientowane na 

maksymalizację północnego dostępu 

słonecznego do obszarów mieszkalnych. 

A 3.2.3  

Development in climate zones 4, 5 and 6 shall 

be designed such that the shadow cast at 

midday on 21st June onto any adjoining 

property does not exceed:  

—  adjoining properties coded R25 and lower 

– 25% of the site area1  

—  adjoining properties coded R30 – R40 - 

35% of the site area1  

—  adjoining properties coded R50 – R60 – 

50% of the site area1  

—  adjoining properties coded R80 or higher 

– Nil requirements.  

A 3.2.3  

Zabudowa w strefach klimatycznych 4, 5 i 6 

zostanie zaprojektowana w taki sposób, aby 

cień rzucany w południe 21 czerwca na 

sąsiednią działkę nie przekraczał: 

- przyległe nieruchomości o kodzie R25 i 

niższym - 25% powierzchni terenu1 

- przyległe nieruchomości o kodach R30 - R40 - 

35% powierzchni terenu1 

- przyległe nieruchomości o kodach R50 - R60 - 

50% powierzchni terenu1 

- sąsiednie właściwości oznaczone kodem R80 

lub wyższym - Brak wymagań. 

A 3.2.4  

Where adjoining sites are coded R40 or less, 

buildings are oriented to maintain 4 hours per 

day solar access on 21 June for existing solar 

collectors on neighbouring sites. 

A 3.2.4  

Tam, gdzie sąsiednie lokalizacje mają kod R40 

lub mniej, budynki są zorientowane na 

utrzymanie dostępu słonecznego przez 4 

godziny dziennie w dniu 21 czerwca dla 

istniejących kolektorów słonecznych w 

sąsiednich lokalizacjach. 

1 Where a development site shares its 

southern boundary with a lot, and that lot is 

bound to the north by other lot(s), the limit of 

shading at A 3.2.3 shall be reduced 

proportionally to the percentage of the 

affected properties northern boundary that 

abuts the development site.  

1 W przypadku, gdy teren inwestycji dzieli 

południową granicę z parcelą, a ta działka 

jest ograniczona od północy innymi działkami, 

granica zacienienia w punkcie A 3.2.3 zostanie 

zmniejszona proporcjonalnie do odsetka 

właściwości, których dotyczy północna 

granica, która przylega do terenu inwestycji.  

DESIGN GUIDANCE  WYTYCZNE PROJEKTOWE 

Potential alternative solutions to satisfy the 

Element Objectives will be considered on a 

performance basis.  

Potencjalne rozwiązania alternatywne w celu 

spełnienia Celów Elementów będą rozważane 

na podstawie wydajności. 

DG 3.2.1  

The street frontage of a development plays a 

role in defining the form and character of the 

street and should be sited and oriented 

accordingly. Development also contributes 

to the activation and surveillance of 

adjacent streets and should provide passive 

surveillance of the street and incorporate 

clear entries from the street to the extent 

DG 3.2.1  

Pierzejowa zabudowa odgrywa rolę 

w określaniu formy oraz charakteru ulicy 

i powinna być odpowiednio umiejscowiona 

i zorientowana. Rozwój przyczynia się również 

do aktywizacji i nadzoru przyległych ulic 

i powinien zapewniać bierny nadzór ulicy 

i uwzględniać w miarę możliwości wyraźne 

wejścia z ulicy. 



207 
 

possible.  

DG 3.2.2  

Within the site, explore design solutions that 

configure the building plan to optimise solar 

access within the development, by 

maximising the number of dwellings and 

open space areas that have a northerly 

orientation. On sites that do not have good 

northern access, solar access to individual 

spaces may be improved through building 

articulation and use of courtyards.  

DG 3.2.2  

Na terenie obiektu zbadaj rozwiązania 

projektowe, które konfigurują plan budynku 

w celu optymalizacji dostępu do energii 

słonecznej w ramach projektu, poprzez 

maksymalizację liczby mieszkań i obszarów 

otwartej przestrzeni, które mają orientację 

północną. W miejscach, które nie mają 

dobrego dostępu od strony północnej, dostęp 

światła słonecznego do poszczególnych 

przestrzeni można poprawić poprzez budowę 

artykulacji i wykorzystanie dziedzińców. 

DG 3.2.3  

The impact of development on solar access 

to properties located to the south must be 

considered. Measures such as increasing the 

setback of upper levels, breaking up building 

mass and orienting the development at right 

angles to the adjoining boundary may assist 

in improving solar access for neighbouring 

sites. In considering overshadowing of 

neighbouring properties priority should be 

given to achieving acceptable solar access 

to habitable rooms, outdoor living spaces 

and solar collectors. 

DG 3.2.3 

Wpływ rozwoju na dostęp do słońca 

do nieruchomości położonych na południu. 

Środki takie jak zwiększenie  cofnięcia górnych 

poziomów, rozbicie masy budynku 

i zorientowanie zabudowy pod kątem prostym 

do sąsiedniej granicy mogą pomóc 

w poprawie dostępu słońca do sąsiednich 

miejsc. Rozważając zacienienie sąsiednich 

nieruchomości, priorytetem powinno być 

osiągnięcie akceptowalnego dostępu 

słonecznego do pomieszczeń mieszkalnych, 

zewnętrznych przestrzeni życiowych 

i kolektorów słonecznych. 

4.1 Solar and daylight access  4.1 Dostęp do światła słonecznego i 

dziennego 

Intent Intencja 

Good, climate sensitive design can 

contribute to significant reductions in energy 

consumption through good daylighting, 

maximising beneficial solar gain in winter and 

reducing solar gain in summer. Regular 

daylight exposure also improves people’s 

sense of well-being.  

Dobry, dostosowany do klimatu projekt może 

przyczynić się do znacznego zmniejszenia 

zużycia energii dzięki dobremu oświetleniu 

dziennemu, maksymalizując korzystny przyrost 

nasłonecznienia zimą i zmniejszając przyrost 

nasłonecznienia latem. Regularne 

przebywanie na świetle dziennym poprawia 

również samopoczucie ludzi. 

In temperate climate zones adequate 

access to sunlight is therefore an important 

factor in improving the amenity of dwellings, 

whereas in hotter tropical climates minimising 

direct sunlight and providing shade is 

required.  

W strefach klimatu umiarkowanego 

odpowiedni dostęp do światła słonecznego 

jest zatem ważnym czynnikiem 

poprawiającym komfort mieszkań, podczas 

gdy w cieplejszym klimacie tropikalnym 

wymagana jest minimalizacja bezpośredniego 

światła słonecznego i zapewnienie cienia. 

As the density and scale of buildings and 

localities increases, access to daylight and 

winter sun typically decreases. Development 

must be sited and designed to optimise solar 

and daylight access for dwellings and open 

space considering climatic conditions, both 

within the development and for adjoining 

properties and urban spaces.  

Wraz ze wzrostem gęstości i skali budynków 

i miejscowości dostęp do światła dziennego 

i zimowego słońca zazwyczaj maleje. 

Inwestycja musi być zlokalizowana 

i zaprojektowana tak, aby zoptymalizować 

dostęp światła słonecznego i światła 

dziennego do mieszkań i otwartych przestrzeni, 

biorąc pod uwagę warunki klimatyczne, 

zarówno w obrębie zabudowy, jak 

i przyległych nieruchomości i przestrzeni 

miejskich. 
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Figure 4.1a Shading devices on balconies 

should shade summer sun and allow winter 

sun access to living area. Solar angles vary 

for Perth, Broome and Albany.  

Rysunek 4.1a Osłony na balkonach powinny 

osłaniać letnie słońce i umożliwiać dostęp do 

salonu w zimie. Kąty słoneczne różnią się w 

Perth, Broome i Albany. 

ELEMENT OBJECTIVES  CELE ELEMENTU 

Development is to achieve the following 

Element Objectives: 

Rozwój ma na celu osiągnięcie następujących 

celów elementu 

O 4.1.1  

In climate zones 4, 5 and 6: the development 

is sited and designed to optimise the number 

of dwellings receiving winter sunlight to 

private open space and via windows to 

habitable rooms.  

O 4.1.1  

W strefach klimatycznych 4, 5 i 6: inwestycja 

jest zlokalizowana i zaprojektowana tak, aby 

zoptymalizować liczbę mieszkań 

otrzymujących zimowe światło słoneczne do 

prywatnej otwartej przestrzeni oraz przez okna 

do pomieszczeń mieszkalnych. 

O 4.1.2  

Windows are designed and positioned to 

optimise daylight access for habitable rooms. 

O 4.1.2  

Okna powinny być zaprojektowane 

i ustawione tak, aby zoptymalizować dostęp 

światła dziennego do pomieszczeń 

mieszkalnych. 

O 4.1.3  

The development incorporates shading and 

glare control to minimise heat gain and 

glare:  

—  from mid-spring to autumn in climate 

zones 4, 5 and 6 AND  

—  year-round in climate zones 1 and 3.  

O 4.1.3  

Projekt obejmuje kontrolę zacienienia 

i olśnienia, aby zminimalizować przyrost ciepła 

i olśnienie: 

- od połowy wiosny do jesieni w strefach 

klimatycznych 4, 5 i 6 ORAZ 

- przez cały rok w strefach klimatycznych 1 i 3. 

ACCEPTABLE OUTCOMES  DOPUSZCZALNE WYNIKI 

Acceptable Outcomes are likely to assist in 

satisfying the objectives but are not a 

comprehensive ‘deemed-to-comply’ list. In 

order to achieve the Element Objectives, 

proposals may require additional and/or 

alternative design solutions in response to the 

site conditions, streetscape and design 

approach.  

Dopuszczalne wyniki mogą pomóc 

w osiągnięciu celów, ale nie stanowią 

wyczerpującej listy „uznanych za zgodne”. 

Aby osiągnąć Cele Elementów, propozycje 

mogą wymagać dodatkowych i / lub 

alternatywnych rozwiązań projektowych w 

odpowiedzi na warunki w miejscu, 

ukształtowanie terenu i podejście projektowe. 

A 4.1.1  

In climate zones 4, 5 and 6 only:  

(a) Dwellings with a northern aspect are 

A 4.1.1  

W strefach klimatycznych 4, 5 i 6: 

(a) Mieszkania bez obszaru północno-
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maximised, with a minimum of 70 per cent of 

dwellings having living rooms and private 

open space that obtain at least 2 hours 

direct sunlight between 9am and 3pm on 21 

June AND  

(b) A maximum of 15 per cent of dwellings in 

a building receiving no direct sunlight 

between 9am and 3pm on 21 June.  

północnego zmaksymalizowane, z minimum 

70% mieszkań posiadających pokoje dzienne 

i prywatną otwartą przestrzeń, które mają co 

najmniej 2 godziny bezpośredniego światła 

słonecznego między 9:00 a 15:00 w dniu 21 

czerwca ORAZ 

(b) maksymalnie 15% mieszkań w budynku, 

które nie otrzymują bezpośredniego światła 

słonecznego w godzinach od 9:00 do 15:00 

w dniu 21 czerwca. 

A 4.1.2  

Every habitable room has at least one 

window in an external wall, visible from all 

parts of the room, with a glazed area not less 

than 10 per cent of the floor area and 

comprising a minimum of 50 per cent of clear 

glazing.  

A 4.1.2  

W każdym pokoju mieszkalnym musi 

znajdować się na jednej zewnętrznej ścianie 

okno, widocznej ze wszystkich części 

pomieszczenia, o przeszklonej powierzchni nie 

mniejszej niż 10% powierzchni podłogi 

i zawierającej co najmniej 50% 

przezroczystego oszklenia. 

A 4.1.3  

Lightwells and/or skylights do not form the 

primary source of daylight to any habitable 

room.  

A 4.1.3  

Latarnie i / lub świetliki nie stanowią 

podstawowego źródła światła dziennego 

w żadnym mieszkalnym pomieszczeniu. 

A 4.1.4  

The building is oriented and incorporates 

external shading devices in order to:  

—  minimise direct sunlight to habitable 

rooms:  

between late September and early March in 

climate zones 4, 5 and 6 only AND  

in all seasons in climate zones 1 and 3  

—  permit winter sun to habitable rooms in 

accordance with A 4.1.1 (a).  

A 4.1.4  

Budynek jest zorientowany i zawiera 

zewnętrzne urządzenia zacieniające w celu: 

- zminimalizowania bezpośredniego 

nasłonecznienia pomieszczeń mieszkalnych: 

od końca września do początku marca 

tylko strefy klimatyczne 4, 5 i 6 ORAZ 

we wszystkich porach roku w strefach 

klimatycznych 1 i 3 

- dopuszczenie na zimowe słońce wpadające 

do pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z A 

4.1.1 (a). 

 

Figure 4.1b The hours of sunlight that can be 

expected in mid winter are directly related to 

the orientation of the windows or balconies. 

To achieve 2 hours sunlight (refer A4.1.1(a)), 

Rysunek 4.1b Godziny nasłonecznienia, 

których można się spodziewać w środku zimy, 

są bezpośrednio związane z położeniem okien 

lub balkonów. Aby uzyskać 2 godziny 
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windows must be facing between west and 

north; or between north and east. This 

diagram shows the optimal orientation for 

sunlight to reach any portion of a window or 

balcony on 21 June in climate zones 4, 5 and 

6.  

 

nasłonecznienia (patrz A4.1.1 (a)), okna muszą 

być skierowane między zachodem a północą; 

lub między północą a wschodem. Ten 

diagram przedstawia optymalną orientację, 

aby światło słoneczne docierało do dowolnej 

części okna lub balkonu 21 czerwca 

w strefach klimatycznych 4, 5 i 6. 

DESIGN GUIDANCE  WYTYCZNE PROJEKTOWE 

DG 4.1.1  

In cooler climates south facing dwellings that 

receive no direct sunlight should be 

minimised. 

 

In tropical areas winter solar gain is less 

critical, however winter sun access on cooler 

dry mornings can still be beneficial. A more 

important design consideration in tropical 

areas is shading to southern and western 

elevations to protect against mid-summer 

sun.  

DG 4.1.1  

W chłodniejszym klimacie mieszkania 

skierowane na południe, które nie otrzymują 

bezpośredniego światła słonecznego, 

powinny być zminimalizowane. 

W obszarach tropikalnych zimowe 

nasłonecznienie jest mniej krytyczne, jednak 

dostęp do zimowego słońca w chłodniejsze, 

suche poranki może być nadal korzystny. 

Ważniejszym aspektem projektowym 

w obszarach tropikalnych jest cieniowanie 

elewacji południowej i zachodniej w celu 

ochrony przed słońcem w środku lata. 

DG 4.1.2  

Minimum requirements for access to sunlight 

for habitable rooms and private open space 

is measured at mid-winter (21 June) when 

passive heating is most beneficial. Providing 

direct sunlight to dwellings may be optimised 

through a number of design features such as:  

—  dual aspect apartments  

—  shallow apartment layouts  

—  two storey and mezzanine level 

apartments  

—  bay windows.  

DG 4.1.2  

Minimalne wymagania dotyczące dostępu do 

światła słonecznego w pomieszczeniach 

mieszkalnych i prywatnych otwartych 

przestrzeniach mierzy się w środku zimy (21 

czerwca), kiedy ogrzewanie pasywne jest 

najbardziej korzystne. Zapewnienie 

mieszkańcom bezpośredniego światła 

słonecznego można zoptymalizować za 

pomocą szeregu cech projektowych, takich 

jak: 

- mieszkania dwupłaszczyznowe 

- płytkie układy mieszkań 

- mieszkania dwupoziomowe z antresolą 

- okna wykuszowe. 

DG 4.1.3  

Consider strategies to maximise solar access 

to ground floor apartments such as:  

—  high ceilings and tall windows  

—  trees and shrubs that allow solar access in 

winter and shade in summer.  

DG 4.1.3  

Rozważanie strategii maksymalizacji dostępu 

słonecznego do mieszkań na parterze, takich 

jak: 

- wysokie sufity i wysokie okna 

- drzewa i krzewy, które zapewniają dostęp 

słońca zimą i cień latem. 

DG 4.1.4  

Daylight access is optimised when windows 

are visible from all parts of a habitable room 

and the window has direct access to the sky, 

rather than being within a deep fac ̧ade, with 

overhangs above. Daylight access can also 

be enhanced through the use of reflected 

light via light shelves, light coloured internal 

finishes and higher ceilings. However care 

must be taken to avoid unwanted glare 

effects.  

DG 4.1.4  

Dostęp światła dziennego jest 

zoptymalizowany, gdy okna są widoczne ze 

wszystkich części pomieszczenia mieszkalnego, 

a okno ma bezpośredni dostęp do nieba, 

a nie znajduje się w głębokiej fasadzie 

z okapami powyżej. Dostęp do światła 

dziennego można również poprawić poprzez 

zastosowanie światła odbitego z jasnych 

półek, jasnych wykończeń wewnętrznych 

i wyższych sufitów. Należy jednak uważać, aby 

uniknąć niepożądanych efektów olśnienia. 

DG 4.1.5  

Where there are restrictions on the use of 

clear glazing to manage impacts on visual 

DG 4.1.5  

Tam, gdzie istnieją ograniczenia w stosowaniu 

przezroczystego oszklenia w celu zarządzania 

wpływem na prywatność wizualną, należy 
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privacy, consider design options such as:  

—  increasing ceiling heights to increase the 

overall height of the window and light 

reflectance from the ceiling  

—  using a window with a lower sill and 

providing obscure glazing to 1.6m with clear 

glazing above.  

rozważyć opcje projektowe, takie jak: 

- zwiększenie wysokości sufitu w celu 

zwiększenia całkowitej wysokości okna 

i współczynnika odbicia światła od sufitu 

- zastosowanie okna z dolnym parapetem 

i zapewnienie zaciemnienia do 1,6m 

z przezroczystym przeszkleniem powyżej. 

DG 4.1.6  

In climate zones 4, 5 and 6, shading from 

summer sun is most required between 

November to March. Consider pairing 

shading treatments with high performance 

glazing and the insulation of external walls to 

reduce heat transfer into the dwelling.  

DG 4.1.6  

W strefach klimatycznych 4, 5 i 6 zacienienie 

przed letnim słońcem jest najbardziej 

potrzebne w okresie od listopada do marca. 

Rozważ połączenie zabiegów cieniowania 

z szybami o wysokiej wydajności i izolacją 

ścian zewnętrznych, aby zmniejszyć 

przenikanie ciepła do mieszkania. 
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1.4 Australia, stan Tasmania, PLANNING DIRECTIVE No. 4.1, Standards for 

Residential Development in the General Residential Zone 398 

Język angielski 

PLANNING DIRECTIVE No. 4.1 

Standards for Residential Development in the General Residential Zone 

10.4.4 Sunlight and overshadowing for all dwellings 

Objective: To provide: 

 

(a) the opportunity for sunlight to enter habitable rooms (other than bedrooms) of dwellings; 

and 

(b) separation between dwellings on the same site to provide reasonable opportunity for 

daylight and sunlight to enter habitable rooms and private open space. 

Acceptable Solutions Performance Criteria 

A1 A dwelling must have at least one 

habitable room (other than a bedroom) in 

which there is a window that faces between 

30 degrees west of north and 30 degrees 

east of north (see Diagram 10.4.4A). 

P1 A dwelling must be sited and designed so 

as to allow sunlight to enter at least one 

habitable room (other than a bedroom). 

A2 A multiple dwelling that is to the north of a 

window of a habitable room (other than a 

bedroom) of another dwelling on the same 

site, which window faces between 30 

degrees west of north and 30 degrees east of 

north (see Diagram 10.4.4A), must be in 

accordance with (a) or (b), unless excluded 

by (c):  

(a) The multiple dwelling is contained within a 

line projecting (see Diagram 10.4.4B): 

(i) at a distance of 3 m from the window; and 

(ii) vertically to a height of 3 m above natural 

ground level and then at an angle of 45 

degrees from the horizontal. 

(b) The multiple dwelling does not cause the 

habitable room to receive less than 3 hours 

of sunlight between 9.00 am and 3.00 pm on 

21st June. 

(c) That part, of a multiple dwelling, 

consisting of: 

(i) an outbuilding with a building height no 

more than 2.4 m; or 

(ii) protrusions (such as eaves, steps, and 

awnings) that extend no more than 0.6 m 

horizontally from the multiple dwelling. 

P2 A multiple dwelling must be designed  and 

sited to not cause unreasonable loss of 

amenity by overshadowing a window of 

a habitable room (other than a bedroom), of 

another dwelling on the same site, that faces 

between 30 degrees west of north and 30 

degrees east of north (see Diagram 10.4.4A). 

A3 A multiple dwelling, that is to the north of 

the private open space, of another dwelling 

on the same site, required in accordance 

with A2 or P2 of subclause 10.4.3, must be in 

accordance with (a) or (b), unless excluded 

by (c): 

(a) The multiple dwelling is contained within a 

line projecting (see Diagram 10.4.4C): 

(i) at a distance of 3 m from the northern 

edge of the private open space; and 

(ii) vertically to a height of 3 m above natural 

P3 A multiple dwelling must be designed and 

sited to not cause unreasonable loss of 

amenity by overshadowing the private open 

space, of another dwelling on the same site, 

required in accordance with A2 or P2 of 

subclause 10.4.3. 

 
398 https://www.planning.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/582224/PD4-1_-_Revi-

sed_18Jun2014.pdf 



213 
 

ground level and then at an angle of 45 

degrees from the horizontal. 

(b) The multiple dwelling does not cause 50% 

of the private open space to receive less 

than 3 hours of sunlight between 9.00 am 

and 3.00 pm on 21st June. 

(c) That part, of a multiple dwelling, 

consisting of: 

(i) an outbuilding with a building height no 

more than 2.4 m; or 

(ii) protrusions (such as eaves, steps, and 

awnings) that extend no more than 0.6 m 

horizontally from the multiple dwelling. 
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Język polski 

Dyrektywa planowania Nr. 4.1 

Standardy zabudowy mieszkaniowej w Ogólnej Strefie Mieszkaniowej 

10.4.4 Światło słoneczne i zacienianie we wszystkich mieszkaniach 

Cel: zapewnienie: 

 

a) możliwość przenikania światła słonecznego do pomieszczeń mieszkalnych (innych niż 

sypialnie) w mieszkaniach; i 

b) oddzielenie mieszkań w tym samym miejscu, aby zapewnić odpowiednią możliwość 

przedostawania się światła dziennego i słonecznego do pomieszczeń mieszkalnych 

i prywatnej otwartej przestrzeni. 

Dopuszczalne rozwiązania Kryteria wydajności 

A1 Mieszkanie musi mieć co najmniej jeden 

pokój mieszkalny (inny niż sypialnia), w którym 

znajduje się okno wychodzące od 30 stopni 

na zachód od północy do 30 stopni na 

wschód od północy (patrz schemat 10.4.4A). 

P1 Mieszkanie musi być tak usytuowane 

i zaprojektowane, aby wpuszczać światło 

słoneczne do co najmniej jednego 

pomieszczenia mieszkalnego (innego niż 

sypialnia). 

A2 Mieszkanie wielorodzinne położone na 

północ od okna pokoju mieszkalnego 

(innego niż sypialnia) innego mieszkania 

w tym samym miejscu, którego okno jest 

skierowane między 30 stopni na zachód od 

północy a 30 stopni na wschód od północy 

(patrz schemat 10.4. 4A), musi być zgodne 

z (a) lub (b), chyba że zostało to wykluczone 

przez (c): 

(a) Mieszkanie wielorodzinne zawarte jest 

w obrębie linii wystającej (patrz schemat 

10.4.4B): 

(i) w odległości 3 m od okna; i 

(ii) pionowo na wysokość 3 m nad 

naturalnym poziomem gruntu, a następnie 

pod kątem 45 stopni od poziomu. 

(b) Wielorodzinne mieszkanie nie powoduje, 

że pomieszczenie mieszkalne otrzymuje mniej 

niż 3 godziny światła słonecznego między 

9.00 a 15.00 w dniu 21 czerwca. 

c) ta część mieszkania wielorodzinnego, 

składająca się z: 

(i) budynek gospodarczy o wysokości 

zabudowy nie większej niż 2,4 m; lub 

(ii) występy (takie jak okapy, stopnie 

i markizy), które nie wystają więcej niż 0,6 m 

w poziomie z mieszkania wielorodzinnego. 

P2 Mieszkanie wielorodzinne musi być 

zaprojektowane i usytuowane w taki sposób, 

aby nie powodowało nieuzasadnionej utraty 

udogodnień przez zasłanianie okna w pokoju 

mieszkalnym (innym niż sypialnia) innego 

mieszkania w tym samym miejscu, które jest 

skierowane między 30 stopni na zachód od 

północy a 30 stopni na wschód od północy 

(patrz schemat 10.4.4A). 

A3 Mieszkanie wielorodzinne, to jest na 

północ od prywatnej otwartej przestrzeni, 

innego mieszkania w tym samym miejscu, 

wymagane zgodnie z A2 lub P2 

w podrozdziale 10.4.3, musi znajdować się 

w zgodnie z lit. a) lub b), o ile nie zostały 

wykluczone przez lit. c): 

(a) Mieszkanie wielorodzinne zawarte jest 

w obrębie linii wystającej (patrz schemat 

10.4.4C): 

(i) w odległości 3 m od północnej krawędzi 

prywatnej otwartej przestrzeni; i 

(ii) pionowo na wysokość 3 m nad 

naturalnym poziomem gruntu, a następnie 

P3 Mieszkanie wielorodzinne musi być 

zaprojektowane i usytuowane w taki sposób, 

aby nie powodowało nieuzasadnionej utraty 

udogodnień poprzez zacienianie prywatnej 

otwartej przestrzeni innego mieszkania w tym 

samym miejscu, zgodnie z wymaganiami A2 

lub P2 w podpunkcie 10.4.3. 
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pod kątem 45 stopni od poziomu. 

(b) Wielorodzinne mieszkanie nie powoduje, 

że 50% prywatnej otwartej przestrzeni 

otrzymuje mniej niż 3 godziny światła 

słonecznego między 9.00 a 15.00 21 czerwca. 

c) ta część mieszkania wielorodzinnego, 

składająca się z: 

(i) budynek gospodarczy o wysokości 

zabudowy nie większej niż 2,4 m; lub 

(ii) występy (takie jak okapy, stopnie 

i markizy), które nie wystają więcej niż 0,6 mw 

poziomie z mieszkania wielorodzinnego. 
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2 Białoruś 

2.1 Białoruś, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНСОЛЯЦИЕЙ 

ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

oraz ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 3 сентября 2008 г. № 136  

Język białoruski Język polski 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНСОЛЯЦИЕЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ 

ЗАСТРОЙКИ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 3 сентября 2008 г. 

№ 136 

Wymogi higieniczne dotyczące 

nasłonecznienia budynków mieszkalnych 

i użyteczności publicznej i terenów zabudowy 

mieszkaniowej oraz uchwała Ministerstwa 

Zdrowia Republiki Białoruś 3 września 2008 r. 

nr 136 

28 апреля 2008 г. 

Министерство здравоохранения  

Республики Беларусь 

 

Выдает: 

Республиканские санитарные нормы, 

правила и гигиенические нормативы 

28 kwietnia 2008 r. Ministerstwo Zdrowia 

Republiki Białoruś 

 

Wydaje: 

Republikańskie normy sanitarne, przepisy 

i standardy higieniczne 

ГЛАВА 3 

ОСНОВНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ROZDZIAŁ 3 

PODSTAWOWE WYMOGI HIGIENICZNE 

13. Исходя из оптимальной 

эффективности инсоляции установлены 

расчетное время года – 22 марта и 22 

сентября, а также показатель 

минимального времени инсоляции, 

который для Республики Беларусь в 

расчетное время года должен быть не 

менее: 

13. W oparciu o optymalną efektywność 

nasłonecznienia został ustalony szacowany 

czas w ciągu roku, tj. 22 marca i 22 września, 

a także wskaźnik minimalnego czasu 

nasłonecznienia, który dla Republiki Białoruś 

w tym czasie nie powinien wynosić mniej, niż: 

для помещений жилых и общественных 

зданий – 2 часа непрерывной инсоляции; 

… 

dla budynków mieszkalnych i użyteczności 

publicznej - 2 godziny ciągłego 

nasłonecznienia; 

… 

14. Продолжительность в течение дня 

непрерывной инсоляции должна 

обеспечиваться: 

в жилых домах - в одно-, двух- и 

трехкомнатных квартирах не менее чем 

одной жилой комнате; в четырех-, пяти- и 

шестикомнатных квартирах не менее чем 

в двух жилых комнатах;  

… 

14. Należy zapewnić ciągłe nasłonecznienia 

w ciągu dnia: 

w budynkach mieszkalnych - w 

apartamentach jedno-, dwu- i trzy-

pokojowych, w co najmniej jednym pokoju; 

w cztero-, pięcio- i sześcio- pokojowych 

apartamentach, w co najmniej dwóch 

pokojach;  

… 

В условиях многоэтажной застройки (9-ть и 

более этажей) и затесненной застройки, 

допускается прерывистость инсоляции 

жилых и общественных зданий при 

увеличении суммарной 

продолжительности инсоляции в течении 

дня на 0,5 часа; 

В случае обеспечения нормативной 

инсоляцией (не менее 2,5 часа) только 

одной комнаты в жилой квартире окно 

этой комнаты не должно затеняться 

остекленным летним помещением. 

W przypadku wielopiętrowego budynku (9 

i więcej pięter) oraz zatłoczonych budynków 

dopuszcza się przerywanie nasłonecznienia 

budynków mieszkalnych i użyteczności 

publicznej, przy zwiększeniu całkowitego 

czasu nasłonecznienia w ciągu dnia o 0,5 

godziny; 

W przypadku zapewnienia standardowego 

nasłonecznienia (co najmniej 2,5 godziny) 

tylko jednego pokoju w mieszkaniu, okno 

tego pokoju nie powinno być zasłonięte 

przez oszklone letnie pomieszczenie. 

15. В жилых домах меридионального типа, 15. W budynkach mieszkalnych typu 
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где инсолируются все комнаты квартиры, 

при реконструкции жилой застройки или 

при размещении нового строительства в 

особо сложных градостроительных 

условиях (исторически ценная городская 

среда, дорогостоящая подготовка 

территории, зоны общегородских, 

районных центров) допускается 

сокращение продолжительности 

инсоляции на 0,5 часа. 

południowego, w których wszystkie pokoje są 

nasłonecznione, przy rekonstrukcji budynków 

mieszkalnych lub przy budowie nowego 

obiektu w szczególnie złożonych warunkach 

miejskich (historycznie cenne środowisko 

miejskie, kosztowne przygotowanie terenu, 

strefy centrów miejskich i okręgowych), czas 

trwania nasłonecznienia może zostać 

zmniejszony o 0,5 godziny. 

21. В расчетах продолжительности 

инсоляции не учитывается первый час 

после восхода солнца и последний час 

перед заходом солнца. 

21. Obliczanie czasu trwania nasłonecznienia 

nie uwzględnia pierwszej godziny po 

wschodzie słońca i ostatniej godziny przed 

jego zachodem. 

Методы определения условий инсоляции 

или затемнения помещений и территории 

в условиях застройки. 

Metody określania warunków 

nasłonecznienia lub zaciemnienia 

pomieszczeń i terenów w warunkach 

zabudowy. 

1. В практике государственного 

санитарного надзора наибольшее 

значение приобрел контроль и выполнение 

расчета нормируемой величины 

инсоляции при помощи контрольно-

инсоляционной линейки. 

1. W praktyce państwowego nadzoru 

sanitarnego największe znaczenie ma 

kontrola i obliczanie znormalizowanej 

wartości nasłonecznienia za pomocą linijki 

słońca. 

 

Рис.1. Контрольно-инсоляционная линейка. Rys. 1. Linijka słońca 

Контрольно-инсоляционная линейка 

изготавливается на прозрачной пленке с 

масштабом 1:500, 1:1000, 1:2000 на 

которой имеется ряд обозначений (Рис.1). 

По сторонам света: Север – центр 

линейки, левый край линейки – Запад, 

правый – Восток. На левом, правом краях 

линейки нанесены условные масштабы 

высот зданий в этажах (метрах). По всей 

горизонтали нанесен период 

ультрафиолетового облучения исходя из 

высоты стояния солнца по отношению к 

горизонту (часы, минуты, градусы). 

Linijka słońca wykonana jest na 

przezroczystej folii w skali 1: 500, 1: 1000, 1: 

2000, na której znajdują się liczne oznaczenia 

(Rys. 1). Zgodnie z kierunkami świata: północ 

jest środkiem linijki, lewą krawędzią linijki jest 

zachód, prawą - wschód. Prawa i lewa 

krawędź linijki ma naniesioną umowną skalę 

wysokości budynków w kondygnacjach 

(metrach). W linii poziomej występuje okres 

naświetlania promieniami ultrafioletowymi 

w zależności od wysokości słońca w stosunku 

do horyzontu (godziny, minuty, stopnie). 

На линейке обозначен путь видимого 

движения солнца в дни равноденствия от 

восхода в 6 час. 00 мин., до захода в 18 

час. 00 мин., в виде горизонтальных 

проекций почасовых направлении лучей и 

указаны высоты солнца над горизонтом 

для этих часов. В дни равноденствия 

солнце движется по наклонной плоскости 

(в другие дни года солнце движется в 

наклонных вогнутых или выпуклых 

поверхностях). Эта особенность движения 

Na linijce wskazana jest ścieżka widocznego 

ruchu słońca w dniach równonocy od 

wschodu słońca o godzinie 6:00, do zachodu 

o 18.00, w postaci poziomych projekcji 

godzinowego kierunku promieni i wysokości 

słońca nad horyzontem dla tych godzin. 

W dniach równonocy słońce porusza się po 

pochyłej płaszczyźnie (w inne dni w roku 

słońce porusza się po pochyłych wklęsłych 

lub wypukłych powierzchniach). Ta cecha 

ruchu słońca w dniach równonocy wyznacza 
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солнца в дни равноденствия определяет 

границу (контур) тени от любой вертикали, 

в виде прямой линии, перпендикулярной 

меридиану (полуденной линии). 

granicę (kontur) cienia z dowolnej pionowej, 

w postaci prostej prostopadłej do południka 

(linia południa). 

 

Такие линии высот в метрах для 

масштабов геосъемки 1:500, 1:1000, 1:2000 

и нанесены на линейке.  

Takie linie wysokości w metrach dla skal 

geolokalizacji wynoszą 1: 500, 1: 1000, 1: 2000 

i są wykreślane na linijce. 

Затенение заданной точки от соседних 

зданий, расположенных в южной стороне 

горизонта, определяется длиной и 

положением тени от этих зданий. 

Препятствием для прохождения солнечных 

лучей являются части соседних зданий, 

выступающие севернее линии границы 

тени от этих зданий. Часы, на которые 

падают тени упомянутых частей зданий, 

должны быть вычтены из общего времени 

инсоляции в определяемой точке.  

Zacienienie danego punktu przez sąsiednie 

budynki znajdujące się po południowej 

stronie horyzontu określane jest przez długość 

i położenie cienia rzucanego przez te 

budynki. Przeszkodą w dostępie światła 

słonecznego są części sąsiednich budynków, 

które wystają na północ od linii cienia tych 

budynków. Godziny, na które przypada czas 

trwania cienia tych części budynków, należy 

odjąć od całkowitego czasu 

nasłonecznienia w określonym punkcie. 

Для определения частей территории, 

инсолируемых менее нормативного 

периода, следует подобрать ряд точек, 

имеющих инсоляцию равной нормативной 

и несколько точек с меньшей и большей 

инсоляцией. Линия, соединяющая точки с 

нормативной инсоляцией, покажет 

границу, разделяющую территорию на 

части, имеющие инсоляцию больше 

нормативной и меньше нормативной. 

Aby określić części terytorium, które są 

nasłonecznione mniej, niż okres normatywny, 

należy wybrać kilka punktów 

o nasłonecznieniu równym normatywnemu 

i kilka punktów o mniejszym i większym 

nasłonecznieniem. Linia łącząca punkty 

o nasłonecznieniu normatywnym pokaże 

granicę dzielącą terytorium na części, które 

mają nasłonecznienie większe, niż 

normatywne i mniejsze, niż normatywne. 

Если определение инсоляции 

производится на участках территории 

имеющей значительный уклон, то его 

необходимо учитывать. Для этого следует 

вычислить разницу отметок верха, 

затеняющего здания и точки, для которой 

определяется инсоляция. Эту величину и 

следует принимать для установления линии 

границы тени. 

Jeżeli określanie nasłonecznienia 

dokonywane jest na obszarach o znacznym 

nachyleniu, wówczas nachylenie to należy 

uwzględnić. Aby to zrobić, należy obliczyć 

różnicę między punktami na górze, cienia 

budynku i miejsca, dla którego określa się 

nasłonecznienie. Wartość ta powinna zostać 

przyjęta dla określenia linii granicy cienia. 

 

Рис. 2. Схема расчета затемнения оконных Rys. 2. Schemat obliczania zaciemnienia otworów 
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проемов различных зданий. okiennych w różnych budynkach. 

3 Chiny  

3.1 Chiny, 城市居住区规划设计规范 GB 50180-93(2002年版版)-2399 

 
399 http://www.tranbbs.com/lawcollect/standard/lawcollect_6127.shtml 

 

Język chiński  Język polski 

城市居住区规划设计规范  GB 50180-93(2002年版

版)-2 

Kody planowania i projektowania miejskich 

obszarów mieszkalnych GB 50180-93 (2002 r.)-

2 

5.0.1 住宅建筑的规划设计，应综合考虑用地条

件、选型、朝向、间距、绿地、层数与密度、布置

方式、群体组合、空间环境和不同使用者的需要等

因素确定。 

Planowanie i projektowanie budynków 

mieszkalnych powinno kompleksowo 

uwzględniać takie czynniki, jak warunki 

zagospodarowania terenu, wybór typu, 

orientacja, rozstaw, zieleń, liczba 

kondygnacji i zagęszczenie, metody 

rozplanowania, kombinacje grup, środowisko 

przestrzenne i potrzeby różnych 

użytkowników. 

5.0. 1A 宜安排一定比例的老年人居住建筑。 5.0.1A Wskazane jest, aby zaaranżować 

określony procent budynków mieszkalnych 

dla osób starszych. 

5.0.2住宅间距，应以满足日照要求为基础，综合

考虑采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫

生等要求确定。 

5.0.2 Odległość między mieszkaniami 

powinna być określona na podstawie 

spełnienia wymagań nasłonecznienia, 

z uwzględnieniem wymagań dotyczących 

oświetlenia, wentylacji, gaszenia pożarów, 

zapobiegania katastrofom, zakopania 

rurociągów i higieny wizualnej. 

5.0.2.1 住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定，对于

特定情况还应符合下列规定： 

5.0.2.1 Standard nasłonecznienia 

w budynkach mieszkalnych powinien 

spełniać wymagania tabeli 5.0.2-1, a także 

następujące wymagania w określonych 

sytuacjach: 

（1） 老年人居住建筑不应低于冬至日日照2小时

的标准； 

(1) Budynki mieszkalne dla osób starszych nie 

powinny być niższe niż norma 2 godzin 

nasłonecznienia w czasie przesilenia 

zimowego 

（2） 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住

宅原有日照标准降低； 

(2) Jakiekolwiek dodanie urządzeń poza 

pierwotnie zaprojektowanym budynkiem nie 

powinno obniżać pierwotnego standardu 

nasłonecznienia sąsiednich rezydencji; 

（3） 旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情

降低，但不应低于大寒日日照1小时的标准。 

(3) Poziom nasłonecznienia dla nowo 

budowanych budynków mieszkalnych 

w projekcie przebudowy starej dzielnicy 

można odpowiednio obniżyć, ale nie 

powinien on być niższy niż standard 1-

godzinnego nasłonecznienia w bardzo zimny 

dzień. 

表5.0.2-1 住宅建筑日照标准 Tabela 5.0.2-1 Standardy nasłonecznienia 

w zabudowie mieszkaniowej  

建筑气候区

划 
Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ，Ⅶ气

侯区 
Ⅳ气侯区 Ⅴ,Ⅵ气 

候区 
Rodzaje stref 
klimatycznych 

I, II, III, VII strefa 
klimatyczna 

IV strefa 
klimatyczna 

V, VI 
strefa 

klimatyc
zna 大城市 中小城

市 
大城市 中小城

市 

Duże 
miasta 

Małe i 
średnie 
miasta 

Duże 
miasta 

Małe i 
średnie 
miasta 
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日照标准日 大寒日 冬至日 Standardowy 
dzień słoneczny 

Wielki, zimny dzień  

(20 stycznia) 

Przesilenie zimowe 

(22 grudnia) 

日照时数

(h) 

≥2 

 

≥3 

 

≥1 

 

Godziny światła 
dziennego (h) 

≥2 ≥3 ≥1 

有效日照时

间带(h) 

8~16 9~15 Efektywna strefa 
czasowa 

nasłonecznienia 
(h) 

8~16 9~15 

日照时间计

算起点 
底层窗台面 Punkt 

początkowy 
obliczenia 

Dolna powierzchnia parapetu 

注：1、建筑气候区划应符合本规范附录 A 第

A.0.1条的规定。 

2、底层窗台面是指距室内地坪0.9m 高的外墙位

置。  

Uwaga: 1. Warunki klimatyczne budynku 

powinny być zgodne z postanowieniami 

Artykułu A.0.1 Załącznika A do niniejszego 

Kodeksu. 

2. Powierzchnia dolnego progu odnosi się do 

ściany zewnętrznej na wysokości 0,9 m od 

podłogi wewnętrznej. 
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3.2 Chiny, norma GB 50180-93(2016)400 

Język chiński Język polski 

《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93(2016

年版） 

 

„Kodeks planowania i projektowania 

miejskich obszarów mieszkalnych” GB 50180-

93 (wydanie 2016) 

5.0.2 住宅间距，应以满足日照要求为基础，综合

考虑采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫

生等要求确定 

5.0.2 Odległość między budynkami 

mieszkalnymi należy określić na podstawie 

spełnienia wymagań nasłonecznienia, 

z uwzględnieniem wymagań dotyczących 

oświetlenia, wentylacji, ochrony 

przeciwpożarowej, zapobiegania 

katastrofom, zakopania rurociągów oraz 

higieny wizualnej.  

5.0.2.1 住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定，对于

特定情况还应符合下列规定： 

5.0.2.1 Standard nasłonecznienia 

w budynkach mieszkalnych powinien 

spełniać wymagania tabeli 5.0.2-1, a także 

następujące wymagania w określonych 

sytuacjach: 

（1） 老年人居住建筑不应低于冬至日日照2小时

的标准； 

(1) Budynki mieszkalne dla osób starszych nie 

powinny być niższe niż standard 2 godzin 

nasłonecznienia podczas przesilenia 

zimowego w dniu 19 września; 

（2） 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住

宅原有日照标准降低 

(2) Jakiekolwiek dodawanie obiektów poza 

pierwotnie zaprojektowanym budynkiem nie 

powinno obniżać pierwotnego standardu 

nasłonecznienia sąsiednich budynków; 

（3） 旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情

降低，但不应低于大寒日日照1小时的标准。 

(3) Poziom nasłonecznienia dla nowo 

wybudowanych budynków mieszkalnych 

w projekcie przebudowy starej dzielnicy 

można odpowiednio obniżyć, ale nie 

powinien on być niższy niż standard 1 godziny 

nasłonecznienia w Wielki, zimny dzień. 

表5.0.2-1  住宅建筑日照标准 Tabela 5.0.2-1 Standardy nasłonecznienia 

budynków mieszkalnych 

建筑气

候区划 
Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ，

Ⅶ气侯区 
Ⅳ气侯区 Ⅴ,Ⅵ气 候区 Rodzaje stref 

klimatycznych 
I, II, III, VII strefa 
klimatyczna 

IV strefa 
klimatyczna 

V, VI 
strefa 

klimatyc
zna 大

城

市 

中小

城市 

大城

市 

中小

城市 

Duże 
miasta 

Małe i 
średnie 
miasta 

Duże 
miasta 

Małe i 
średnie 
miasta 

日照标

准日 

大寒日 冬至日 

 

Standardowy 
dzień słoneczny 

Wielki, zimny dzień  

20 stycznia) 
Przesilenie zimowe 

(22 grudnia) 

日照时

数(h) 

≥2 

 

≥3 

 

≥1 

 

Godziny światła 
dziennego (h) 

≥2 ≥3 ≥1 

有效日

照 

8~16 9~15 Efektywna strefa 
czasowa 

nasłonecznienia 

(h) 

8~16 9~15 

日照时

间计算

起点 

底层窗台面 Punkt 
początkowy 
obliczenia 

Dolna powierzchnia parapetu 

注：1、建筑气候区划应符合本规范附录 A 第

A.0.1条的规定。 

2、底层窗台面是指距室内地坪0.9m 高的外墙位

置。  

Uwaga: 1. Warunki klimatyczne budynku 

powinny spełniać wymagania Artykułu A.0.1 

Załącznika A do niniejszego Kodeksu. 

2. Dolna powierzchnia parapetu odnosi się 

do położenia ściany zewnętrznej na 

wysokości 0,9 m od podłogi wewnętrznej. 

 
400 http://www.law66.net/ShowArticle.shtml?ID=2017111515385620890.htm 
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3.3 Chiny, 中华人民共和国国家标 GB 50180:2018 (Krajowy standard Republiki 

Ludowej GB 50180:2018)401 

 

Język chiński Język polski 

中华人民共和国国家标 GB 50180:2018 Krajowy standard Republiki Ludowej GB 

50180:2018 

城市居住区规划设计标准 Standardy planowania i projektowania 

miejskich obszarów mieszkalnych 

4.0.9住宅建筑的间距应符合表4.0.9的规定；对特

定情况，还应符合下列规定： 

 

4.0.9 Odległości między budynkami 

mieszkalnymi powinna być zgodna 

z postanowieniami tabeli 4.0.9, 

w szczególnych sytuacjach należy również 

przestrzegać następujących przepisów: 

1 老年人居住建筑日照标准不应低于冬至日日照时

数2h； 

 

1 Standard światła słonecznego dla  

budynków mieszkalnych dla osób starszych nie 

powinien być niższy niż  2 godziny w dniu 

przesilenia zimowego 

2 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原

有日照标准降低，既有住宅建筑进行无障碍改造加

装电梯除外；  

2 Dodanie dowolnego obiektu poza 

oryginalnym budynkiem projektowym nie 

powinno obniżać pierwotnego standardu 

światła słonecznego w sąsiednim budynku, 

z wyjątkiem nieograniczonej renowacji 

budynku mieszkalnego; 

3 旧区改建项目内新建住宅建筑日照标准不应低于

大寒日日照时数1h； 

3 Standard nasłonecznienia dla nowo 

budowanych budynków mieszkalnych 

w starym projekcie przebudowy dzielnicy nie 

powinien być mniejszy niż 1 godzina 

nasłonecznienia w Wielki, zimny dzień.  

表4.0.9 住宅建筑日照标准 Tabela 4.0.9 Standard nasłonecznienia 

budynku mieszkalnego 

建筑气候区划 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅶ气侯

区 

Ⅳ气侯区 Ⅴ,Ⅵ气 

候区 

Rodzaje stref 
klimatycznych 

I,II,III,VII strefa 
klimatyczna 

IV strefa 
klimatyczna 

V,VI strefa 
klimatyczna 

城区常住人口 

（万人) 

≥50 <50 ≥50 <50 无限定 Stali mieszkańcy 
(10.000 

mieszkańców) 

≥50 <50 ≥50 <50 Bez limitu 

日照标准日 大寒日 冬至日 Standardowy 
dzień słoneczny 

Wielki, zimny dzień 

(20 stycznia) 

Przesilenie zimowe 

(22 grudnia) 

日照时数(h) ≥2 ≥3 ≥1 Godziny 
słoneczne (h) 

≥2h ≥3h ≥1h 

有效日照时间

带 

(当地真太陌

的) 

8~16 9~15 Strefa czasowa 8:00 – 16:00 9:00-15:00 

计算起点 底层窗台面 Punkt 
początkowy 
obliczenia 

Dolna powierzchnia parapetu 

注：底层窗台面是指距室内地坪0.9m 高的外墙位

置  

 

Uwaga: Dolna powierzchnia parapetu odnosi 

się do położenia ściany zewnętrznej na 

wysokości 0,9 m od podłogi wewnętrznej 

 

 

  

 
401 http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/1095/3781392.shtml 
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3.4 Chiny, 中华人民共和国国家标 GB 50352-2005402 

Język chiński Język polski 

中华人民共和国国家标 GB 50352-2005 Krajowy standard Republiki Ludowej 50352 – 

2005 

民 用 建 筑 设 计 通 则 Ogólne zasady projektowania budynków 

cywilnych 
5 场 地 设 计 5 projekt terenu 

5.1建 筑布 局 5.1 Układ budynku 

5.1.2 建筑布局应符合下列规定 5.1.2 Układ budynku powinien być zgodny 

z następującymi przepisami 

3 有日照要求的建筑应符合本节第5.1.3条建筑日

照标准的要 求，并  应执行当地  城市规划 行政主

管部门制定的相  应的建  筑间距规定 

3 Budynki, w których wymagane jest 

zapewnienie światła słonecznego, powinny 

spełniać wymagania norm dotyczących 

światła słonecznego budynku w art. 5.1.3 

niniejszej sekcji i powinny wdrażać 

odpowiednie przepisy dotyczące odstępów 

między budynkami ustanowione przez lokalny 

wydział administracji miejskiej. 

5.1.3 建筑日照标准应符合下列要求: 5.1.3 Standardy oświetlenia budynku powinny 

spełniać następujące wymagania: 

1 每  套住宅至少应有一个居住空 间获得日照，该

日照标应符合现 行国 家标 准 《城  市居住  区规

划  设计规  范》GB 50180有关规定 

1 Co najmniej jedno pomieszczenie 

mieszkalne powinno być nasłonecznione 

w każdym obszarze mieszkalnym, a poziom 

zapewnionego nasłonecznienia powinien 

być zgodny z obowiązującą normą krajową 

„Kodeks planowania i projektowania 

miejskich obszarów mieszkalnych” GB 50180 

2 宿舍半数以上 的居室，应 能获得同住宅居住空

间相 等的日照 标准; 

2 Ponad połowa pokoi w akademiku 

powinna być w stanie uzyskać taki sam 

standard światła słonecznego jak przestrzeń 

mieszkalna; 

3 托  儿所 、幼儿 园的主要 生活用房 ，应能获 得

冬至日不小于3h 的 日照标准 ; 

3 Główne pomieszczenia mieszkalne żłobków 

i przedszkoli powinny być w stanie uzyskać 

standard nasłonecznienia nie mniejszy niż 3 

godziny w dniu przesilenia zimowego; 

4 老年人住宅、残疾人   住宅 的卧室、起居室，

医院、疗养院半数  以上的病房和疗养室   ，中小

学半数以上的教室应能获得冬至日不小   于2h 的    

4 Domy dla osób starszych i osób 

niepełnosprawnych, ponad połowa 

oddziałów i sal rehabilitacyjnych szpitali 

i domów opieki oraz ponad połowa szkół 

podstawowych i średnich powinna być 

w stanie uzyskać dzień przesilenia zimowego 

nie mniejszy niż 2 godziny 

  

 
402 https://pan.baidu.com/s/1qXH7xrm 
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4 Czechy 

4.1 Czechy, Vyhláška č. 137/1998 Sb. 403  Vyhláška o technických 

požadavcích na stavby 09.09.1998 r. 

Język czeski Język polski 

Vyhláška o technických požadavcích na 

stavby 

Rozporządzenie w sprawie wymagań 

technicznych dla budynków 

§ 24 

Proslunění 

§ 24 

Nasłonecznienie 

(1) Prosluněny musí být obytné místnosti a ty 

pobytové místnosti, které to svým 

charakterem a způsobem využití vyžadují. 

Přitom musí být zajištěna zraková pohoda a 

ochrana před oslněním, zejména v 

pobytových místnostech určených pro 

přesné činnosti. 

(1) Pokoje dzienne oraz te, które ze względu 

na swój charakter i sposób użytkowania tego 

wymagają, muszą być nasłonecznione. 

Jednocześnie należy zapewnić komfort 

wizualny i ochronę przed oślepianiem, 

zwłaszcza w pomieszczeniach mieszkalnych 

przeznaczonych do precyzyjnych czynności. 

(2) Všechny byty musí být prosluněny. Byt je 

prosluněn, je-li součet podlahových ploch 

jeho prosluněných obytných místností roven 

nejméně jedné třetině součtu podlahových 

ploch všech jeho obytných místností. Při 

posuzování proslunění se vychází z 

normových hodnot. 

(2) Wszystkie mieszkania muszą być 

słoneczne. Mieszkanie jest słoneczne, gdy 

suma powierzchni jego słonecznych 

pomieszczeń mieszkalnych stanowi co 

najmniej jedną trzecią sumy powierzchni 

wszystkich pomieszczeń mieszkalnych. Ocena 

nasłonecznienia opiera się na wartościach 

standardowych. 

 

  

 
403 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-137  
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4.2 Czechy, Vyhláška č. 268/2009 Sb.404  

Język czeski Język polski 

Vyhláška č. 268/2009 Sb Rozporządzenie nr 268/2009 

Vyhláška o technických požadavcích na 

stavby 12.08.2009 r. 

Rozporządzenie w sprawie wymagań 

technicznych dla budynków z 12.08.2009 r. 

§ 11 

Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění 

§ 11 

Dzienne i sztuczne oświetlenie, wentylacja 

i ogrzewanie 

(1) U nově navrhovaných budov musí návrh 

osvětlení v souladu s normovými hodnotami 

řešit denní, umělé i případné sdružené 

osvětlení, a posuzovat je společně s 

vytápěním, chlazením, větráním, ochranou 

proti hluku, prosluněním, včetně vlivu 

okolních budov a naopak vlivu navrhované 

stavby na stávající zástavbu. 

(1) W przypadku nowo projektowanych 

budynków projekt oświetlenia zgodnie 

z wartościami normatywnymi musi 

uwzględniać światło dzienne, sztuczne 

i ewentualne łączone oraz oceniać je 

łącznie z ogrzewaniem, chłodzeniem, 

wentylacją, ochroną przed hałasem, 

światłem słonecznym, w tym wpływem 

otaczających budynków i wpływem 

proponowanego budynku na istniejący 

budynek. 

(2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní 

osvětlení v souladu s normovými hodnotami. 

(2) Pokoje dzienne powinny być oświetlone 

światłem dziennym zgodnie ze 

standardowymi wartościami. 

§ 13 

Proslunění 

§ 13 

Nasłonecznienie 

(1) Prosluněny musí být všechny byty a ty 

pobytové místnosti, které to svým 

charakterem a způsobem využití vyžadují. 

Přitom musí být zajištěna zraková pohoda a 

ochrana před oslněním, zejména v 

pobytových místnostech určených pro 

zrakově náročné činnosti. 

(1) Wszystkie mieszkania i pokoje dzienne, 

które ze względu na swój charakter i sposób 

użytkowania tego wymagają, muszą być 

odpowiednio nasłonecznione. Jednocześnie 

należy zapewnić ostrość widzenia i ochronę 

przed słońcem, szczególnie w salonach 

przeznaczonych do wymagających 

wizualnie czynności. 

(2) Byt je prosluněn, je-li součet podlahových 

ploch jeho prosluněných obytných místností 

roven nejméně jedné třetině součtu 

podlahových ploch všech jeho obytných 

místností. Při posuzování proslunění se vychází 

z normových hodnot. 

(2) Mieszkanie jest słoneczne, jeśli suma 

powierzchni podłogi w nasłonecznionych 

pokojach jest równa co najmniej jednej 

trzeciej sumy powierzchni podłogi wszystkich 

pomieszczeń mieszkalnych. Ocena 

nasłonecznienia oparta jest na wartościach 

standardowych. 

(3) U samostatně stojících rodinných domů, 

dvojdomů a koncových řadových domů má 

být součet podlahových ploch prosluněných 

obytných místností roven nejméně jedné 

polovině součtu podlahových ploch všech 

obytných místností bytu. 

(3) W przypadku domów jednorodzinnych, 

domów w zabudowie bliźniaczej i domów 

szeregowych suma powierzchni słonecznych 

powinna być równa co najmniej połowie 

sumy powierzchni podłogi wszystkich 

pomieszczeń mieszkalnych. 

 

  

 
404  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268 
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4.3 Czechy, Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy405  

Język czeski Język polski 

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy Rozporządzenie nr 10/2016 dla miasta Praga 

kterým se stanovují obecné požadavky na 

využívání území a technické požadavky na 

stavby v hlavním me ̌ste ̌ Praze  

(pražské stavební pr ̌edpisy) 

ustanawiające ogólne wymagania 

dotyczące użytkowania gruntów 

i wymagania techniczne dotyczące 

budynków w stolicy Pragi 

(Praskie przepisy budowlane) 

§ 45 § 45 

Proslunění, denní a umělé osvětlení Światło słoneczne, światło dzienne i sztuczne 

oświetlenie 

(1) U bytů a pobytových místností, které to 

svým umístěním, charakterem a způsobem 

využití vyžadují, musí být dodrženy 

požadavky na proslunění stanovené podle 

odstavce 2. Pokud charakter stávající 

zástavby neumožňuje zabezpečit požadavky 

na proslunění, musí být při navrhování bytů 

prosluněno minimálně 80 % navrhovaných 

bytů. 

(1) W przypadku mieszkań i pokoi dziennych, 

które ze względu na lokalizację, charakter 

i sposób użytkowania, muszą spełniać 

wymogi dotyczące nasłonecznienia 

określonego w ust. 2. Jeżeli charakter 

istniejącej zabudowy nie pozwala na 

spełnienie wymagań dotyczących światła 

słonecznego. Przy projektowaniu mieszkań 

co najmniej 80% proponowanych mieszkań 

musi być nasłonecznionych. 

(2) Byt je prosluněn, je-li součet podlahových 

ploch jeho prosluněných obytných místností 

roven nejméně jedné třetině součtu 

podlahových ploch všech jeho obytných 

místností. Při posuzování proslunění se vychází 

z normy uvedené v § 84. 

(2) Mieszkanie jest słoneczne, gdy suma 

powierzchni jego nasłonecznionych pokoi 

wynosi co najmniej jedną trzecią sumy 

powierzchni wszystkich pomieszczeń 

mieszkalnych. Ocena nasłonecznienia opiera 

się na normie, o której mowa w § 84. 

  

 
405 https://www.praha.eu/public/e3/f8/f9/2567000_839045_narizeni_10_2016_stavebni_predpisy.pdf  
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4.4 Czechy, norma ČSN 73 4301406 

Język czeski Język polski 

norma ČSN 73 4301 norma CSN 73 4301 

4.3 Proslunění 4.3 Nasłonecznienie 

4.3.1 Všechny byty musí být navrhovány tak, 

aby byly prosluněny. Byt je prosluněn, je-li 

součet podlahových ploch jeho 

prosluněných obytných místností roven 

nejméně jedné třetině součtu podlahových 

ploch všech jeho obytných místností. U 

samostatně stojících rodinných domů, 

dvojdomů a koncových řadových domů má 

být součet podlahových ploch prosluněných 

obytných místností roven nejméně jedné 

polovině součtu podlahových ploch všech 

obytných místností bytu. Do součtu 

podlahových ploch z jedné strany 

prosluněných obytných místností ani do 

součtu podlahových ploch všech obytných 

místností bytu se pro tento účel 

nezapočítávají části podlahových ploch 

obytných místností, které leží za hranicí 

hloubky místnosti rovné 2,3 násobku její světlé 

výšky 

4.3.1 Wszystkie mieszkania muszą być 

zaprojektowane tak, aby były słoneczne. 

Mieszkanie jest słoneczne, jeśli suma 

powierzchni podłogi w jego słonecznym 

mieszkaniu jest równa co najmniej jednej 

trzeciej sumy powierzchni podłogi wszystkich 

jej pomieszczeń mieszkalnych. W przypadku 

domów jednorodzinnych, domów 

w zabudowie bliźniaczej i domów 

w zabudowie szeregowej suma powierzchni 

nasłonecznionych powinna wynosić co 

najmniej połowę całkowitej powierzchni 

mieszkalnej każdego apartamentu. Oprócz 

sumy powierzchni podłogi po jednej stronie 

słonecznej części mieszkalnej lub sumy 

powierzchni podłogi wszystkich pomieszczeń 

mieszkalnych, żadna część powierzchni 

pomieszczeń mieszkalnych, która znajduje się 

poza obszarem pomieszczenia, nie jest 

równa 2,3-krotności jej wysokości 

4.3.2 Obytná místnost se považuje za 

prosluněnou, jsou-li splněny následující 

podmínky  

4.3.2 Salon uważa się za słoneczny, jeśli 

spełnione są następujące warunki  

a) půdorysný úhel slunečních paprsků hlavní 

přímkou roviny okenního otvoru musí být 

nejméně 25°, hlavní přímka roviny je přímka, 

která je průsečnicí této roviny s vodorovnou 

rovinou; 

a) kąt w płaszczyźnie promieni słonecznych 

musi wynosić co najmniej 25 ° z główną linią 

płaszczyzny otworu okiennego, przy czym 

główną prostą linią płaszczyzny jest prosta 

przecinająca tę płaszczyznę z płaszczyzną 

poziomą; 

b) přímé sluneční záření musí po stanovenou 

dobu vnikat do místnosti okenním otvorem 

nebo otvory, krytými průhledným a barvy 

nezkreslujícím materiálem, jejichž celková 

plocha vypočtená ze skladebných rozměrů je 

rovna nejméně jedné desetině podlahové 

plochy místnosti; nejmenší skladebný rozměr 

osvětlovacího otvoru musí být alespoň 900 

mm; šířka oken umístěných ve skloněné střešní 

rovině může být menší, nejméně však 700 

mm; 

 

b) bezpośrednie światło słoneczne musi 

wpadać do pomieszczenia przez okno lub 

otwór pokryty przezroczystym 

i nieodkształcającym się materiałem przez 

określony czas, którego całkowita 

powierzchnia, wynosi co najmniej jedną 

dziesiątą powierzchni podłogi 

pomieszczenia; najmniejszy wymiar otworu 

oświetleniowego musi wynosić co najmniej 

900 mm; szerokość okien znajdujących się 

w pochyłej połaci dachu może być 

mniejsza, ale nie mniejsza niż 700 mm; 

c) sluneční záření musí po stanovenou dobu 

dopadat na kritický bod v rovině vnitřního 

zasklení ve výšce 300 mm nad středem spodní 

hrany osvětlovacího otvoru, ale nejméně 1 

200 mm nad úrovní podlahy posuzované 

místnosti; 

c) światło słoneczne musi osiągnąć punkt 

krytyczny we wnętrzu oszklenia na wysokości 

300 mm powyżej środka dolnej krawędzi 

otworu oświetlającego, ale nie mniej niż 1200 

mm nad podłogą danego pomieszczenia 

przez określony czas; 

d) výška slunce nad horizontem musí být 

nejméně 5°; 

d) wysokość słońca nad horyzontem musi 

wynosić co najmniej 5°; 

e) pn zanedbání oblačnosti musí být dne 1. 

března a 21. června doba proslunění 

nejméně 90 minut. Požadovanou dobu 

e) W okresie zachmurzenia okres 

nasłonecznienia musi wynosić co najmniej 90 

minut w dniu 1 marca i 21 czerwca. 

 
406 http://vsd2z.sweb.cz/KST/OBYTNE_BUDOVY_CSN.pdf 
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proslunění pro den 1. března lze nahradit 

bilancí, při které je mimo přestupné roky 

celková doba proslunění ve dnech od 10. 

února do 21. března včetně 3600 minut 

(jedná se o 40 dní s průměrnou dobou 

proslunění 90 minut). 

Wymagany okres nasłonecznienia w dniu 

1 marca może zostać zastąpiony bilansem, 

w którym całkowity czas nasłonecznienia 

wynosi od 10 lutego do 21 marca, w tym 

3600 minut (40 dni przy średnim czasie 

nasłonecznienia 90 minut) z wyjątkiem lat 

przestępnych. 

4.3.3 Při navrhování obytných budov se bere 

v úvahu stínění nejen dle současného stavu 

okolí, ale také možnost pozdějších změn v 

případě realizace výstavby podle podmínek 

územního rozhodnutí nebo podle regulačního 

plánu, popř. územního plánu, jsou-li pro dané 

území schváleny. 

4.3.3. Przy projektowaniu budynków 

mieszkalnych uwzględnia się zacienianie nie 

tylko ze względu na aktualny stan 

środowiska, ale także możliwość późniejszych 

zmian w przypadku realizacji budowy 

zgodnie z warunkami decyzji o warunkach 

zabudowy i lub zgodnie z planem 

wykonawczym lub planem 

zagospodarowania przestrzennego, kiedy 

zostaną zatwierdzone dla danego 

terytorium. 

4.3.4 Při umísťování obytné budovy do území 

je nutno prověřit dodržení uvedených 

podmínek podle 4.3.1 a 4.3.2 také u obytných 

místností stávajících budov. V obytných 

místnostech stávajících budov není nutno tyto 

podmínky dodržet, jedná-li se o doplnění 

stávající souvislé zástavby výstavbou v 

prolukách, popř. formou nástaveb a 

přístaveb, jestliže doplněná budova 

zachovává půdorysný rozsah a výškovou 

úroveň zástavby sousedních budov, popř. 

jestliže je v souladu s podmínkami podle 4.3.3. 

 

4.3.4 Podczas umieszczania budynku 

mieszkalnego na danym obszarze konieczne 

jest sprawdzenie zgodności z warunkami 

określonymi w 4.3.1 i 4.3.2, również 

w pomieszczeniach mieszkalnych 

istniejących budynków. W pomieszczeniach 

mieszkalnych istniejących budynków nie jest 

konieczne spełnianie tych warunków, jeśli 

chodzi o uzupełnienie istniejącej ciągłej 

zabudowy budową w szczelinach lub 

w postaci nadbudówek i dobudówek, jeżeli 

dobudowany budynek zachowuje plan 

terenu i poziom wysokości sąsiednich 

budynków, jeżeli jest zgodny z wymaganiami 

podanymi w punkcie 4.3.3. 

POZNÁMKA Prolukou se rozumí dočasně 

nezastavěný prostor ve stávající souvislé 

zástavbě, který je určen k zastavění. Pro 

nezastavěné nároží (např. pň blokové 

zástavbě) lze použít termín rohová proluka. 

UWAGA Linia zakłóceń oznacza 

tymczasowo wolną przestrzeń w istniejącej 

zabudowie ciągłej, która ma zostać 

zabudowana. W przypadku 

niezabudowanego narożnika (np. budynku 

blokowego) można użyć terminu "odstęp 

narożny". 

4.3.5 Venkovní zařízení a pozemky v okolí 

obytných budov sloužící k rekreaci jejich 

obyvatel, mají mít alespoň polovinu plochy 

osluněnou nejméně 3 hodiny dne 1. března. 

4.3.5 Obiekty zewnętrzne i działki budynków 

mieszkalnych wykorzystywane do rekreacji 

muszą mieć co najmniej połowę powierzchni 

nasłonecznionej przez co najmniej 3 godziny 

w dniu 1 marca. 
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Określenie punktu kontrolnego i kątów nieefektywnego oddziaływania promieniowania 

słonecznego 

4.3.6 Pro posuzování doby proslunění nebo 

oslunění se používají 

4.3.6 Służą do oceny przebywania na słońcu 

lub nasłonecznienia 

a) jednotná průměrná severní zeměpisná šířka 

(φ - 50° pro celé územní ČR; 

a) Jednolita średnia północna szerokość 

geograficzna (φ - 50° dla całego terytorium 

Republiki Czeskiej; 

b) pravý sluneční čas (PSČ). Pravý sluneční 

čas vznikne rozdělením časového intervalu 

mezi dvěma následujícími horními 

kulminacemi slunce na 24 hodin. K horni 

kulminaci dochází ve 12 hodin, kdy zároveň v 

daném dni dosahuje slunce maxima své 

výšky nad obzorem. V závislosti na pravém 

slunečním čase se stanoví hodinový úhel  τ(°) 

pomocí vztahu: 

 τ = 15(PSČ-12) 

b) rzeczywisty czas nasłonecznienia (RCN). 

Prawdziwy czas nasłonecznienia jest 

tworzony przez podzielenie przedziału czasu 

między następnymi dwoma górnymi 

zachodami słońca przez 24 godziny. Górna 

kulminacja występuje o godzinie 12, kiedy 

słońce osiąga maksimum swojej wysokości 

nad horyzontem w danym dniu. 

W zależności od rzeczywistego czasu 

słonecznego kąt godzinny  τ (°) określa się za 

pomocą następującego wzoru: 

 τ=15(PCN-12) 

c) průměrná hodnota sluneční deklinace δ 

(°), která se pro jednotlivé dny v roce 

vypočítá podle vztahu: 

δ=23,45° sin (0,98D + 29.7M- 109)° 

kde D je číslo dne v měsíci a M Číslo měsíce v 

datu posuzování; 

(c) średnia wartość deklinacji słonecznej δ 

(°), obliczana dla każdego dnia w roku 

zgodnie ze wzorem: 

δ=23,45° sin (0,98D + 29,7M-109)° 

gdzie D jest liczbą dnia miesiąca i M liczbą 

miesiąca w dniu oceny; 

d) základní vztahy sférické astronomie. 

Poloha slunce na obloze je určena jeho 

azimutem A (°) a výškou h (°). Hodnoty těchto 

dvou úhlů (viz obrázek 3) lze postupně 

stanovit pomocí vztahů: 

 

sin h= sin φ sin δ + cos φ cos δ cos г 

 

d) podstawowe związki astronomii sferycznej. 

Położenie słońca na niebie określa jego 

azymut A (°) i wysokość h (°). Wartości tych 

dwóch kątów (patrz: ryc. 3) można ustalić 

sekwencyjnie, stosując następujące 

zależności: 

 sin h= sin φ sin δ + cos φ cos δ cos г 
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cos 𝐴 =  
𝑡𝑔 𝜑

cos ℎ
(sin ℎ −

𝑠𝑖𝑛 𝛿

sin 𝜑
) cos 𝐴 =  

𝑡𝑔 𝜑

cos ℎ
(sin ℎ −

𝑠𝑖𝑛 𝛿

sin 𝜑
) 

4.3.7 Orientaci situace a orientaci objektů ke 

světovým stranám je nutno pří posuzování 

doby proslunění nebo oslunění doložit 

spolehlivými podklady. Při stanovení směru 

poledníku v situaci se přihlíží k meridiánové 

konvergenci C (°). Velikost meridiánové 

konvergence je možné stanovit jedním z 

těchto způsobů: 

- odečtením z mapového podkladu, kde je 

meridiánová konvergence vyznačena; 

- je-li situace zpracována v souřadnicovém 

systému jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (S-JTSK) výpočtem ze zeměpisné 

délky  λ(°) dané lokality pomocí přibližného 

vzorce 

C =
24°50′ −  𝜆

1,34
  

- dotazem u územně příslušného střediska 

geodézie a kartografie. 

Zjištěný nebo vypočítaný úhel C (°) se nanese 

ve směru hodinových ručiček od svislých 

souřadnicových Čar kartografické sítě 

mapového podkladu, čímž je určen severní 

směr. Pro účel posuzování doby proslunění 

nebo oslunění se za dostatečnou přesnost 

považuje, jestliže chyba pn stanovení 

hodnoty C (°) nepřekročí ±0,5°. 

 

4.3.7 Orientacja sytuacji i ukierunkowanie 

obiektów na strony świata muszą być 

potwierdzone wiarygodnymi dokumentami 

przy ocenie czasu nasłonecznienia lub 

światła słonecznego. Podczas określania 

kierunku południka w danej sytuacji 

uwzględnia się zbieżność południka C (°). 

Wielkość zbieżności południków można 

określić na jeden z następujących 

sposobów: 

- odjęcie od tła mapy, na którym 

zaznaczono konwergencję południka; 

- jeżeli sytuacja jest rozpatrywana w układzie 

współrzędnych pojedynczej sieci 

trygonometrycznej (S-JTSK) przez obliczenie 

długości geograficznej  λ (°) danego terenu 

przy użyciu przybliżonej formuły: 

C =
24°50′ −  𝜆

1,34
  

- Zapytanie w centrum geodezyjnym 

i kartograficznym. 

Wyznaczony lub obliczony kąt C (°) jest 

podawany zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara z pionowych linii współrzędnych sieci 

kartograficznej podstawy mapy w celu 

określenia kierunku północnego. Do celów 

oceny światła słonecznego lub światła 

słonecznego dokładność C (°) nie powinna 

przekraczać ± 0,5 °. 

 
(język polski) Rysunek 3 – Azymut, wysokość słońca, zbieżność południka) 

POZNÁMKA Pro rychlé orientační posouzení 

doby proslunění je v příloze A uveden 

diagram zastínění. 

UWAGA W celu szybkiej orientacji czasu 

nasłonecznienia, schemat cieniowania 

znajduje się w załączniku A. 
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4.5 Czechy, norma ČSN 73 4301 

Język czeski Język polski 

norma ČSN 73 4301 norma CSN 73 4301 

Příloha A (informativní) Załącznik A (informacyjny)  

Diagram zastínění Diagram zacienienia 

Diagram zastínění pro 50° severní zeměpisné 

šířky a pro kritické datum 1. března 

představuje jednu zmožných metod 

posouzení, která je vhodná pro rychlé 

orientační stanovení doby proslunění. 

Diagram zastínění podle obrázku A.1 

znázorňuje půdorysné průměty slunečních 

paprsků dopadajících během dne s dělením 

po čtvrthodině do posuzovaného bodu S. 

Úhel slunečních paprsků s vodorovnou 

rovinou je vyiádřen soustavou křivek 

označených číslicemi 1 až 9. číslice 

odpovídají dělení stupnice nad diagramem. 

Diagram cieniowania dla szerokości 

geograficznej 50° i krytyczna data 1 marca 

jest jedną z możliwych metod oceny, która 

jest odpowiednia do szybkiego 

orientacyjnego określenia czasu 

nasłonecznienia. Schemat cieniowania 

pokazany na rysunku A.1 pokazuje widok 

z góry promieni słonecznych padających 

w ciągu dnia z podziałem po kwadransie na 

punkt S. Kąt promieni słonecznych 

w płaszczyźnie poziomej jest określony przez 

zestaw krzywych oznaczonych cyframi od 

1 do 9. Cyfry odpowiadają podziałowi skali 

nad diagramem. 

Situace nebo zastavovací plán vynesený na 

průsvitce se položí na diagram způsobem, při 

kterém se středový bod S diagramu ztotožní s 

posuzovaným bodem v situaci a paprsek 

diagramu s označením „12 h“ se 'ztotožní s 

jižním směrem poledníku. Pro hodnocení 

stínění je třeba znát převýšení v(m) stínící 

překážky nad kontrolním bodem. Diagram lze 

použít pro jakékoli měřítko situace. Převýšení 

v vynesené v tomto měřítku se porovná se 

stupnicí nad diagramem. Získá se tak číslo 

křivky, která rozhodne o stínění posuzovanou 

překážkou. Překážka nebo její část stíní, je-li v 

situaci blíže k bodu S než vybraná křivka. Mezi 

křivkami je možno interpolovat. V příkladu 

podle obrázku A.2 na vyobrazení svítí slunce 

do posuzovaného místa od 7,10 hodin do 

8,00 hodin a od 11,40 hodin do 13,40 hodin, 

zatímco v době od 8,00 hodin do 11,40 hodin 

bude stíněno objektem, jehož převýšení nad 

posuzovaným místem odpovídá krivce s 

číslem 4. 

Sytuacja lub przekrój wykreślony na 

przeźroczystej folii jest umieszczany na 

wykresie w taki sposób, że środek S diagramu 

pokrywa się z rozpatrywanym punktem 

w sytuacji, a promień wykresu oznaczony 

„12h” pokrywa się z kierunkiem południowym 

południka. Aby ocenić ekranowanie, należy 

znać wysokość w (m) przeszkody ekranującej 

nad punktem kontrolnym. Diagram można 

zastosować w dowolnej skali sytuacji. 

Schemat można wykorzystać w dowolnej 

sytuacji. Skala przechyłki w tej skali jest 

porównywana ze skalą nad wykresem. Daje 

to numer krzywej, która decyduje się na 

osłonę rozpatrywanej przeszkody. Przeszkoda 

lub jej część znika w sytuacji bliższej punktowi 

S niż wybrana krzywa. Krzywe można 

interpolować. Na przykładzie 

przedstawionym na rysunku A.2 słońce świeci 

w rozpatrywanym miejscu w godzinach od 

7:10 do 8:00 i od 11:40, do13:40, natomiast od 

godziny 8:00 do godziny 11:40 będzie 

zacienione przez jakiś obiekt, którego 

wysokość nad ocenianym obszarem 

odpowiada krzywej z numerem 4. 
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Rysunek A.1 – Schemat zacienienie 
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Rysunek A.2 - Przykład użycia diagramu cieniowania 
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5 Estonia  

5.1 Estonia, norma EVS 894:2008+A2:2015 LOOMULIK VALGUSTUS ELU- JA 

BÜROORUUMIDES  

Język estoński Język polski 

Norm EVS 894:2008+A2:2015  

LOOMULIK VALGUSTUS ELU- JA 

BÜROORUUMIDES 

Norma EVS 894:2008+A2:2015  

Naturalne oświetlenie w zabudowie 

mieszkaniowej i biurowych 

4.3.3 Päikesevalguse kestus ehk insolatsioon 4.3.3 Czas trwania nasłonecznienia 

Kuna insolatsioon avaldab üldtervistavat 

toimet hoonete sisekliimale ja inimeste 

tervisele, tuleks piisava loomuliku valgustuse 

saavutamiseks rakendada selle jaotise 

insolatsiooni kestuse nõudeid. 

Ponieważ nasłonecznienie ma ogólny wpływ 

zdrowotny na klimat wewnętrzny budynków 

i zdrowie ludzi, należy zastosować 

wymagania dotyczące czasu 

nasłonecznienia dla tego odcinka, aby 

uzyskać wystarczającą ilość naturalnego 

światła. 

Planeeringute koostamisel tuleb hoonete 

asukoht ja orientatsioon valida selliselt, et 

oleks tagatud piisav insolatsioon päevas 

ajavahemikul 22. aprillist kuni 22. augustini. 

Insolatsiooni kestus eluruumides on piisav, kui 

2,5-tunnine katkematu insolatsioon või 3-

tunnine katkestustega insolatsioon on 

tagatud kuni 3-toaliste korterite puhul 

vähemalt ühes toas, nelja või enama tubade 

arvuga korterite puhul vähemalt kahes toas. 

Tubadeks loetakse ka kööktoad ja 

kööginurgaga toad.  

 

 

 

Insolatsiooni kestus on piisav ka siis, kui 2-

tunnine katkematu insolatsioon on tagatud 2- 

ja 3-toaliste korterite puhul vähemalt kahes 

toas, 4 ja enama tubade arvuga korterite 

puhul kolmes toas. 

 

 

Uusehitiste planeerimisel ja projekteerimisel 

tuleb olemasolevates korterites tagada 

piisava insolatsiooni säilimine, kusjuures 

insolatsiooni kestuse vähenemine ei tohi 

ületada 50 % esialgsest kogukestusest 

vaadeldavas toas. Kui korteri insolatsioon ei 

ole piisav, siis insolatsiooni kestuse 

vähendamineei ole lubatud ja suurendamine 

ei ole kohustuslik. 

 

 

Avalikes huvides võib kohalik omavalitsus 

lubada piisava insolatsiooni kestuse 

vähendamist 0,5 tunni võrra väljakujunenud 

tänavastruktuuriga ja tiheda hoonestusega 

aladel tänavaseina väljaehitamise 

võimaldamiseks. 

 

 

Ajutise elupaigana kasutatavate eluruumide 

Przy opracowywaniu planów należy wybrać 

lokalizację i orientację budynków, tak aby 

zapewnić wystarczające dzienne 

nasłonecznienie między 22 kwietnia a 22 

sierpnia. Czas nasłonecznienia 

w pomieszczeniach mieszkalnych powinien 

być wystarczający, jeśli zapewniono ciągłe 

nasłonecznienie 2,5 godziny lub 

nasłonecznienie z przerwami 3 godzinnymi 

dla co najmniej jednego pokoju 

w mieszkaniach do 3 pokoi, w co najmniej 

dwóch pokojach dla mieszkań z czterema 

lub więcej pokojami. Pokoje obejmują 

również kuchennie i aneks kuchenny.  

 

Czas trwania nasłonecznienia jest 

wystarczający, nawet jeśli zapewniono 2 

godziny ciągłego nasłonecznienia w co 

najmniej dwóch pokojach dla mieszkań dwu- 

i trzypokojowych oraz w trzech pokojach dla 

mieszkań z 4 lub więcej pokojami. 

 

Planowanie i projektowanie nowych 

budynków zapewnia utrzymanie 

wystarczającej izolacji w istniejących 

mieszkaniach, przy skróceniu czasu trwania 

izolacji nieprzekraczającym 50% 

początkowego całkowitego czasu trwania 

danego pomieszczenia. Jeśli nasłonecznienie 

mieszkania nie jest wystarczające, skrócenie 

czasu nasłonecznienia jest niedozwolone 

i jego podwyższenie nie jest obowiązkowe. 

 

W interesie publicznym gmina może zezwolić 

na skrócenie czasu wystarczającego 

nasłonecznienia o 0,5 godziny na obszarach 

o dobrze rozwiniętej strukturze ulic 

i obszarach gęsto zabudowanych, aby 

umożliwić budowę muru ulicznego 

w obszarach o ugruntowanej strukturze ulic 

i gęsto zabudowanych terenach. 

 

Wymagania dotyczące izolacji nie są 
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(näiteks ühiselamud, külaliskorterid, 

pansionaadid jne) kavandamisel ei ole 

insolatsiooninõuete järgimine kohustuslik. 

 

 

Päikese otsekiirgus läheb insolatsioonina 

arvesse, kui päikese tõusunurk on vähemalt 

6° ja nurk päikese asimuudi ja vaadeldava 

fassaadi vahel on vähemalt 10°. Insolatsiooni 

kestuse hindamisel on vaatluspunkt seina 

välispinnal akna keskel 90 cm kõrgusel ruumi 

põrandast. Insolatsioon toimib, kui akna 

pinnast vähemaltpool on otsese päikese 

käes. 

 

 

Hoolekandeasutuste hoonetes kohaldatakse 

3-tunnist insolatsiooninõuet vähemalt 60 % 

tubadele või palatitele. 

Koolieelsetes lasteasutustes kohaldatakse 3-

tunnist insolatsiooninõuet mänguruumidele 

ning haiglates 60 % palatitele. 

obowiązkowe przy projektowaniu mieszkań 

wykorzystywanych jako miejsce zamieszkania 

tymczasowego (na przykład akademiki, 

hotele, pensjonaty itp.). 

 

Bezpośrednie światło słoneczne uważa się za 

nasłonecznienie, jeśli kąt słońca wynosi co 

najmniej 6 °, a kąt między azymutem słońca 

a fasadą wynosi co najmniej 10 °. Na czas 

nasłonecznienia punktem obserwacyjnym 

jest ściana zewnętrzna, 90 cm nad podłogą 

w środku okna. Izolacja działa, gdy co 

najmniej połowa powierzchni okna jest 

wystawiona na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych. 

 

W budynkach mieszkalnych obowiązuje 

wymóg 3 godzin nasłonecznienia dotyczy co 

najmniej 60% pomieszczeń lub oddziałów. 

W placówkach przedszkolnych obowiązuje 

wymóg 3 godzin nasłonecznienia dla placów 

zabaw oraz w szpitalach do 60% oddziałów. 

6 ARVUTUSMEETODID 6 METODY OBLICZEŃ 

6.1 Insolatsiooni kestuse arvutamine 6.1 Obliczanie czasu nasłonecznienia 

Insolatsiooni kestust saab määrata 

mitmesuguseid graafilisi meetodeid või 

arvutiprogramme kasutades. Meetodi valik 

sõltub kasutaja kogemustest ja eelistustest. 

Tulemus peab olema esitatud viisil, mis 

võimaldab arvutuskäiku kontrollida. 

Czas trwania nasłonecznienia można określić 

za pomocą różnych metod graficznych lub 

programów komputerowych. Wybór metody 

zależy od doświadczenia użytkownika 

i preferencji. Wynik należy przedstawić w taki 

sposób, aby umożliwić weryfikację obliczeń. 

Lähteandmeteks insolatsioonivahemiku 

arvutamisel on asendiplaan ja päikese asend 

taevavõlvil vaadeldava geograafilise punkti 

suhtes vaatluspäeval ja -kellaajal. Päikese 

asukoha määramiseks võib kasutada 

valemeid, mida leiab astronoomiaalasest 

kirjandusest. Eri autorite valemid võivad 

üksteisest erineda asimuudi lugemise 

algpunkti ja suuna erinevuse tõttu. Päikese 

asukoha määramiseks võib kasutada ka 

arvutitarkvara, kuid on soovitav kontrollida 

selle usaldusväärsust. 

Dane początkowe do obliczenia zasięgu 

nasłonecznienia to mapa położenia 

i położenie słońca na łuku niebieskim 

w stosunku do obserwowanego punktu 

geograficznego w dniu i godzinie obserwacji. 

Wzory znalezione w literaturze astronomicznej 

można wykorzystać do ustalenia położenia 

Słońca. Wzory różnych autorów mogą się od 

siebie różnić ze względu na różnice 

w punkcie początkowym i kierunku odczytu 

azymutu. Do ustalenia położenia Słońca 

można również użyć oprogramowania 

komputerowego, ale zaleca się sprawdzenie 

jego niezawodności. 

Insolatsiooniolukorra hindamiseks kantakse 

projektsioonina ühele ja samale taustale 

päikese näiv liikumine taevavõlvil ja 

vaatepunktist paistev näiv horisont, mille 

moodustab nähtava taevavõlvipiirjoon. 

Enamasti esitatakse tulemus 

polaarkoordinaatides diagrammina, mida 

nimetatakse horisontogrammiks. 

Kui horisontogrammile kanda päikese näiv 

liikuminea asta lõikes, saab insolatsiooni 

kestust hinnata kogu aasta jooksul. 

Töömahukuse tõttu kasutatakse 

horisontogrammide koostamiseks 

arvutiprogramme. 

Aby ocenić sytuację nasłonecznienia, 

pozorny ruch słońca na niebiańskim 

sklepieniu i pozorny horyzont utworzony przez 

widoczną linię sklepienia nieba są rzutowane 

na to samo tło. 

W większości przypadków wynik jest wyrażony 

we współrzędnych biegunowych w postaci 

wykresu zwanego programem poziomym. 

Jeśli na horyzoncie wykreślony zostanie 

pozorny ruch Słońca w ciągu roku, czas 

nasłonecznienia można oszacować w ciągu 

roku. Ze względu na pracochłonność do 

kompilacji programów horyzontalnych 

wykorzystywane są programy komputerowe. 

Laiemalt on levinud insolatsiooni kestuse Częściej określa się czas nasłonecznienia za 



236 
 

määramine nomogrammide abil. Graafik 

koostatakse kindla geograafilise koha ja 

kuupäeva jaoks. Graafik konstrueeritakse 

päikese liikumise järgi ning kirjeldab ehitise 

varju horisontaalpinnal sõltuvalt hoone 

kõrgusest ja kellaajast. Tallinna jaoks 

koostatud nomogrammi võib kasutada kogu 

Eesti ulatuses. Lubatav kõrvalekalle 

insolatsiooni kestuse arvutamisel on +5 

minutit. 

pomocą nomogramów. Wykres jest tworzony 

dla określonej lokalizacji geograficznej i daty. 

Wykres jest zbudowany z ruchu słońca 

i przedstawia cień budynku na poziomej 

powierzchni, w zależności od wysokości 

i czasu budynku. Z nomogramu dla Tallina 

można korzystać w całej Estonii. 

Dopuszczalna tolerancja wynosi +5 minut 

przy obliczaniu czasu nasłonecznienia. 
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6 Finlandia 

6.1 Finlandia, G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA407 

język fiński język polski 

G1 SUOMEN 

RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA  

G1 FIŃSKI ZBIÓR PRZEPISÓW BUDOWLANYCH  

2.4.1 Ma ̈a ̈ra ̈ys 

Eta ̈isyyden asuinhuoneen pa ̈a ̈ikkunan 

edessa ̈ samassa tai naapurikiinteistössa ̈ 

olevaan vastapa ̈iseen rakennuk- seen tulee 

olla va ̈hinta ̈än yhta ̈ suuri kuin vastapa ̈isen 

rakennuksen korkeus huoneen lattiatasolta 

mitattuna, ellei asemakaavasta muuta 

johdu. Pa ̈a ̈ikkunan edessa ̈ tulee kuitenkin 

olla va ̈hinta ̈än 8 metrin eta ̈isyyteen asti 

raken- tamatonta tilaa. Pientalossa saa 

mainittu eta ̈isyys tontilla tai rakennuspaikalla 

olla viihtyisyyden vaatimukset huomioon 

ottaen pienempikin.  

2.4.1 Wymagania 

Odległość przed głównym oknem salonu 

do przeciwległego budynku w tej samej lub 

sąsiedniej posesji musi być co najmniej 

równa wysokości przeciwległego budynku 

mierzonej od poziomu podłogi 

w pomieszczeniu, chyba że w mieście 

określono inaczej plan. Jednak przed 

głównym oknem musi być niezabudowana 

przestrzeń do odległości co najmniej 8 

metrów. W domu jednorodzinnym ta 

odległość od działki czy placu budowy 

może być jeszcze mniejsza, biorąc pod 

uwagę wymagania dotyczące komfortu. 

2.4.2 Ma ̈a ̈ra ̈ys 

Asuinhuoneen suunnittelussa tulee ottaa 

huomioon ilmansuuntien ja ympa ̈ristön 

mahdollisten ha ̈iriöiden vaiku- tus seka ̈ 

ikkunana ̈kymät  

2.4.2 Wymagania 

Projekt salonu musi uwzględniać wpływ 

kierunków powietrza i ewentualne 

zakłócenia otoczenia, a także widoki okien. 

Ohje 

Asuinhuone tarvitsee ka ̈yttötarkoitustaan 

vastaavasti suoraa auringonvaloa. 

Asuinhuoneen ikkunasta avautu- villa 

na ̈kymillä on merkitys viihtyisyyden kannalta.  

Wytyczne 

Salon potrzebuje bezpośredniego światła 

słonecznego zgodnie z przeznaczeniem. 

Widoki z okna salonu są ważne dla 

komfortu. 

 

  

 
407 https://www.finlex.fi/data/normit/28204-G1su2005.pdf 
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7 Holandia  

7.1 Holandia, miasto Haga, Windhinder en bezonning rond nieuwbouw408  

Język flamandzki Język polski 

Windhinder en bezonning rond nieuwbouw Uciążliwość wiatrem i światło słoneczne 

wokół nowych budynków 

4.1 bezonningsnorm 4.1 norma nasłonecznienia 

Uit de adviezen volgt dat voor de 

bezonningsnorm wordt aangesloten bij de 

bezonning volgens het 

woonwaarderingsstelsel, waarbij de 

ondergrens op tenminste 2 mogelijke 

bezonningsuren per dag in de periode 19/2 - 

21/10, uitgaande van een zonhoogte van 

meer dan 10,° moet liggen. 

Z zaleceń wynika, że dla normy 

nasłonecznienia, wykonuje się połączenie 

z nasłonecznieniem zgodnie z systemem 

oceny mieszkań, przy czym dolna granica 

musi wynosić co najmniej 2 możliwe godziny 

nasłonecznienia dziennie w okresie od 19 

lutego – do 21 października, zakładając 

wysokość słońca większą niż 10 °. 

4.3 Procedure 4.3 Procedura 

Bezonning Światło słoneczne 

In Stedebouwkundige plannen moet in het 

vervolg een hoofdstuk worden opgenomen 

waarin o.a. de stedebouwfysische aspecten 

worden belicht. 

 

In de bezonningsparagraaf dient 

opgenomen te zijn: 

 

a. de plekken in het plangebied waar de 

bezonning volgens de "lichte TNOnorm" 

(zijnde tenminste 2 mogelijke ezonningsuren 

per dag in de periode van 19 febr.-21 okt.) in 

stedelijke situaties, in relatie tot de beoogde 

functie, kritisch is. 

 

b. de plekken in het plangebied waar de 

bezonning bij realisatie van het plan zal 

afnemen, alsmede de mate van afname; 

 

c. aparte aandacht dient te worden 

besteed aan de bezonning van woningen 

en aan openbare en semi-openbare ruimten 

met een recreatieve functie. 

 

Bouwplannen dienen, indien daarvoor 

gemeentelijke medewerking vereist is en 

indien de gemeente dat wenst, vergezeld te 

gaan van een, in overleg met de gemeente 

verricht bezonningsonderzoek (in de regel zijn 

dit dezelfde eisen welke 

aan stedebouwkundige plannen worden 

gesteld). 

 

Aan de reportage wordt de eis gesteld dat: 

 

a. deze dient qua presentatie te zijn 

afgestemd op niet deskundige lezers en 

dient vergezeld te gaan van een kaart 

waarop de conclusies zijn aangegeven; 

W przyszłości plany urbanistyczne muszą 

zawierać rozdział, w którym omówione 

zostaną takie aspekty, jak fizyczne warianty 

rozwoju miasta. 

 

Sekcja nasłonecznienia musi zawierać: 

 

a. miejsce w obszarze planu, w którym 

nasłonecznienie jest zgodnie z „normą 

światła TNO”  

(tj. co najmniej 2 możliwe godziny 

nasłonecznienia dziennie w okresie od 19 

lutego do 21 października) ma krytyczne 

znaczenie w sytuacjach miejskich 

w odniesieniu do zamierzonej funkcji. 

b. miejsca na terenie planu, w których 

nasłonecznienie zmniejszy się po realizacji 

planu, a także stopień obniżenia; 

c. osobną uwagę należy zwrócić na 

nasłonecznienie domów 

oraz do przestrzeni publicznych 

i półpublicznych o funkcji rekreacyjnej. 

 

Plany budowy są wymagane, jeśli 

wymagana jest współpraca miejska i jeśli 

gmina sobie tego życzy, do planów budowy 

należy dołączyć studium nasłonecznienia, 

które zostało przeprowadzone w 

porozumieniu z gminą (z reguły są to te same 

wymagania, które są stawiane w planach 

zagospodarowania).  

 

Raport podlega wymogowi, że: 

a. prezentacja musi być skierowana do 

czytelników niebędących ekspertami i musi 

zawierać kartę, na której wskazane są 

wnioski; 

b. w przypadku domów, należy określić 

zgodność z tzw. „normą światła TNO”, 

 
408 https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/77875 
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b. bij woningen dient de relatie tot de 

zogeheten “lichte TNO-norm" te zijn 

vermeld uitgaande van een.zonhoogte van 

meer dan 10°; 

 

c. in de directe omgeving dient voor wat 

betreft de openbare buitenruimte de 

huidige en toekomstige bezonningsduur 

aangegeven te zijn. 

zakładając wysokość słońca większą niż 10°; 

c. w bezpośrednim sąsiedztwie, należy 

podać aktualny i przyszły czas 

nasłonecznienia w odniesieniu do publicznej 

przestrzeni zewnętrznej. 
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7.2 Holandia, miasto Haga, Norme RIS nummer 17059409 

Język niderlandzki Język polski 

Norme RIS-nummer 17059 - Actualisering van 

de normen ten aanzien van en bezonning en 

windhinder 

Norma nr 17059- Aktualizacja standardów 

dotyczących nasłonecznienia oraz 

uciążliwość wiatru 

4. Samenvatting van de resultaten en 

aanpassingen als gevolg van de 

actualisering 

4. Podsumowanie wyników i zmian w wyniku 

aktualizacji 

4.1 Bezonning 4.1 Nasłonecznienie 

Ten aanzien van de bestaande 

bezonningsnorm leidt de actualisering tot het 

volgende: 

- de bestaande bezonningsnorm (uit 1996) 

op hoofdlijnen te handhaven en, waar 

nodig, aan te passen en aan te scherpen; 

- onderzoek is vereist indien sprake is van een 

bouwhoogte van meer dan 25 meter of als 

de nieuwbouw ten minste 1½ keer de hoogte 

heeft van de gemiddelde hoogte van de 

omgeving; 

- onderzoek kan worden gevraagd als er 

sprake is van kleinere hoogten, bij 

verhogingen van de bestaande gevelwand 

(bv. dakopbouwen of extra bouwlagen); 

- voor gevels van hoofdgebouwen, waarin, in 

de breedste zin, wordt gewoond met 

uitzondering van logiesgebouwen; 

- bij de gevel van een woning is in de 

berekening sprake van bezonning, indien 

een denkbeeldig punt (het ‘meetpunt’) op 

de gevel in de zon ligt. Het meetpunt ligt op 

0,75 meter hoogte, op het midden van de 

gevel. Bij het stellen van de norm mag de 

bezonning op voor- en achtergevels bij 

elkaar worden opgeteld; 

- de norm is alleen van toepassing op de 

omgeving van het te realiseren project en 

niet op de nieuwbouw zelf; 

- de norm is ook van toepassing op 

openbare en semi-openbare ruimten met 

een recreatieve functie, buitenruimten bij 

scholen en kindercentra, maar niet op de 

openbare weg; 

- de norm is niet van toepassing op 

buitenruimten (balkons, tuinen), bijgebouwen 

of ondergeschikte aan- en uitbouwen van 

woningen; 

- bij bestemmingsplannen, 

projectbesluiten/bouwplannen wordt het 

onderzoeksgebied beperkt tot een gebied 

rondom het bouwwerk met een straal van 

maximaal driemaal de hoogte van het te 

realiseren project; 

- bij bestemmingsplannen worden daarnaast 

het hele gebied en alle ruimtelijke objecten 

onderworpen aan een globaal onderzoek. 

W odniesieniu do istniejącego standardu 

nasłonecznienia aktualizacja prowadzi do: 

- utrzymania w zarysie istniejącego standardu 

nasłonecznienia (od 1996 r.) oraz w razie 

potrzeby, jego dostosowanie i zaostrzenie; 

- badanie jest wymagane, jeśli wysokość 

budynku przekracza 25 metrów lub jeśli nowy 

budynek ma co najmniej 1½-krotność 

średniej wysokości otaczającego obszaru; 

- można zażądać zbadania, jeśli wysokość 

jest mniejsza, w przypadku elewacji 

istniejącej ściany elewacyjnej (np. 

konstrukcje dachowe lub dodatkowe 

warstwy budowlane); 

- do elewacji głównych budynków, w których 

zamieszkuje się w najszerszym znaczeniu, 

z wyjątkiem budynków mieszkalnych; 

- w przypadku elewacji domu obliczenia 

odnoszą się do nasłonecznienia, jeśli 

wyimaginowany punkt („punkt pomiarowy”) 

na elewacji jest nasłoneczniony. Punkt 

pomiarowy znajduje się na wysokości 0,75 

metra, pośrodku fasady. Wyznaczając 

standard, nasłonecznienie elewacji przedniej 

i tylnej można zsumować; 

- norma ma zastosowanie wyłącznie do 

otoczenia projektu, który ma być 

realizowany, a nie do samego nowego 

budynku; 

- norma dotyczy również przestrzeni 

publicznych i półpublicznych o funkcji 

rekreacyjnej, terenów zewnętrznych przy 

szkołach i ośrodkach dziecięcych, ale nie na 

drogach publicznych; 

- norma nie dotyczy przestrzeni zewnętrznych 

(balkony, ogrody), budynków 

gospodarczych lub podległych 

przybudówek i przybudówek mieszkań; 

- w przypadku planów zagospodarowania 

przestrzennego, decyzji projektowych / 

planów budowlanych, obszar badań 

ogranicza się do obszaru wokół konstrukcji 

o promieniu nie większym niż trzykrotność 

wysokości realizowanego projektu;  z planami 

zagospodarowania przestrzennego cały 

obszar i wszystkie obiekty przestrzenne są 

również poddawane globalnemu badaniu. 

 
409 https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/81470 
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8 Japonia 

8.1 Japonia, 建築基準法 （昭和二十五年法律第二百一号）410 

Język japoński (znaki kanji)  Język polski 

第五十六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げ

るもの以下としなければならない 

Artykuł 56 i 56-2 Prawa Budowlanego 

(Ustawa nr 201 z 24 maja 25 roku ery Showa 

(rok 1950) z późn. zm. 

（建築物の各部分の高さ） (Wysokość każdej części budynku) 

第五十六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げ

るもの以下としなければならない。 

Artykuł 56 Wysokość każdej części budynku 

powinna być mniejsza lub równa 

następującym. 

一 別表第三（い）欄及び（ろ）欄に掲げる地

域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応

じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が

同表（は）欄に掲げる距離以下の範囲内において

は、当該部分から前面道路の反対側の境界線まで

の水平距離に、同表（に）欄に掲げる数値を乗じ

て得たもの 

 

I. Odległość w poziomie od granicy działki po 

przeciwnej stronie drogi głównej jest 

pokazana w kolumnie (ha) tej samej tabeli 

zgodnie z obszarem, okręgiem lub obszarem 

wymienionym w trzeciej kolumnie (i) i (b) 

załączonej tabeli oraz limitem stosunku 

objętości. W zakresie poniżej podanej 

odległości, odległość w poziomie od 

odpowiedniej części do linii granicznej po 

przeciwnej stronie głównej drogi mnoży się 

przez wartość liczbową podaną w kolumnie 

(w) tej samej tabeli. 

二 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、

次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数

値が一・二五とされている建築物で高さが二十メ

ートルを超える部分を有するもの又はイからニま

でに定める数値が二・五とされている建築物（ロ

及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県

都市計画審議会の議を経て指定する区域内にある

ものを除く。以下この号及び第七項第二号におい

て同じ。）で高さが三十一メートルを超える部分

を有するものにあつては、それぞれその部分から

隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相

当する距離を加えたものに、イからニまでに定め

る数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数

値が一・二五とされている建築物にあつては二十

メートルを、イからニまでに定める数値が二・五

とされている建築物にあつては三十一メートルを

加えたもの 

 

 

 

II. Poziome odległości od części do 

sąsiednich granic lądowych, zgodnie 

z poniższą klasyfikacją, w przypadku 

budynków z wysokimi budynkami, których 

poziom określony w lit. Budynki o wartościach 

liczbowych określonych w (a) do (d) 

wynoszących 2,5 (z wyłączeniem budynków 

wymienionych w (b) i (c), które znajdują się 

na obszarze wyznaczonym przez określoną 

agencję administracyjną po obradach 

prefekturalnej rady planowania miasta. To 

samo stosuje się w dalszej części niniejszego 

punktu oraz w ust. 7 pkt 2), a dla 

posiadających część o wysokości 

przekraczającej 31 metrów najmniejszą 

odległość poziomą od tej części do granicy 

terenu przyległego. W przypadku budynków, 

w których wartość określona w lit. a) lub d) 

wynosi 1,25, wartość otrzymana przez 

pomnożenie wartości uzyskanej przez 

dodanie odległości odpowiadającej lit. a) 

do d) wynosi 20 metrów. 31 metrów dodaje 

się do budynków, których wartości liczbowe 

określone w lit. a – d wynoszą 2,5. 

イ 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中

高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地

域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築

物（ハに掲げる建築物を除く。） 一・二五（第

五十二条第一項第二号の規定により容積率の限度

が十分の三十以下とされている第一種中高層住居

専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の地

域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会

の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、

A. Budynki w zabudowie mieszkaniowej j 

średniej i wysokiej intensywności zabudowy 

typu 1 lub w zabudowie mieszkaniowej 

średniej i wysokiej intensywności zabudowy 

typu 2 ej lub w obszarze mieszkalnym typu 1, 

obszarze mieszkalnym typu 2 lub tereny 

quasi-mieszkalne (z wyłączeniem budynków 

wymienionych w lit. c) 1,25 (z wyjątkiem 

zabudowy mieszkaniowej średniej i wysokiej  

typu 1 i zabudowy mieszkaniowej średniej 

 
410 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201 
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二・五） 

 

i wysokiej typu 2, w których granica 

wskaźnika wolumenu wynosi 30 lub mniej, co 

jest wystarczające zgodnie z 

postanowieniami art. 52 ust. 1 pkt 2). 

Z terenów, dla budynków znajdujących się 

na obszarze wyznaczonym przez określoną 

agencję administracyjną po obradach 

prefekturalnej rady urbanistycznej, 2.5) 

ロ 近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物

（ハに掲げる建築物を除く。）又は商業地域、工

業地域若しくは工業専用地域内の建築物 二・五 

B. Budynki w okolicznej strefie handlowej lub 

w podobszarze przemysłowym 

(z wyłączeniem budynków wymienionych w 

lit. c)) lub budynki w strefie handlowej, 

przemysłowej lub przemysłowej 2.5 

ハ 高層住居誘導地区内の建築物であつて、その

住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延

べ面積の三分の二以上であるもの 二・五 

 

C. Budynki w strefie orientacji dla 

wieżowców, gdzie całkowita powierzchnia 

części wykorzystywanej na potrzeby domu 

wynosi dwie trzecie lub więcej całkowitej 

powierzchni. 

ニ 用途地域の指定のない区域内の建築物 一・

二五又は二・五のうち、特定行政庁が土地利用の

状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市

計画審議会の議を経て定めるもの 

 

D Spośród budynków na obszarach, które nie 

są wyznaczone jako obszary o ograniczonym 

dostępie, 1, 25 lub 2,5, określona agencja 

administracyjna dzieli obszary ze względu na 

stan użytkowania terenu itp. I omawia je z 

prefekturalną radą planowania miejskiego. 

Co jest ustalane przez 

三 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専

用地域若しくは田園住居地域内又は第一種中高層

住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域

（次条第一項の規定に基づく条例で別表第四の二

の項に規定する（一）、（二）又（三）の号が指定

されているものを除く。以下この号及び第七項第

三号において同じ。）内においては、当該部分か

ら前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線まで

の真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たも

のに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居

専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては

五メートルを、第一種中高層住居専用地域又は第

二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては十

メートルを加えたもの 

(III) Zabudowa jednorodzinna o niskiej 

intensywności zabudowy typu 1, zabudowa 

jednorodzinna o niskiej intensywności 

zabudowy  typu 2 lub wiejskie obszary 

mieszkalne lub zabudowa mieszkaniowa 

średniej i wysokiej intensywności zabudowy 

typu 1lub zabudowa mieszkaniowa średniej 

i wysokiej intensywności zabudowy typu 2 

 (załącznik do regulaminu opartego na 

postanowieniach ust. 1 następnego artykułu) 

Z wyjątkiem tych, dla których określono 

pozycje (1), (2) lub (3) określone w ust. 4-2. To 

samo dotyczy w dalszej części niniejszego 

punktu oraz w pkt. Powierzchnia otrzymana 

przez pomnożenie odległości poziomej 

w kierunku północnym od części do linii 

rozgraniczającej po przeciwnej stronie drogi 

frontowej lub linii granicznej przyległego 

terenu przez 1,25, to teren mieszkalny w niskiej 

zabudowie pierwszej klasy i obszar mieszkalny 

w niskiej zabudowie drugiej klasy. Lub też 5 

metrów dodaje się do budynków w wiejskiej 

dzielnicy mieszkalnej, a 10 metrów dodaje się 

do budynków w średniej wysokości 

mieszkalnej pierwszej klasy lub średniej 

wysokości mieszkalnej drugiej klasy. 

２ 前面道路の境界線から後退した建築物に対す

る前項第一号の規定の適用については、同号中

「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前

面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距

離（当該建築物（地盤面下の部分その他政令で定

める部分を除く。）から前面道路の境界線までの

水平距離のうち最小のものをいう。）に相当する

距離だけ外側の線」とする。 

2 Odnośnie stosowania postanowień punktu 

1 poprzedniego paragrafu do budynków 

oddalonych od linii rozgraniczającej jezdnię 

główną, „linia graniczna po przeciwnej 

stronie drogi głównej” w tym samym 

punkcie oznacza „linię graniczną po 

przeciwnej stronie drogi głównej”. Tylko 

odległość odpowiadająca odległości 
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 wycofania budynku (najmniejsza odległość 

pozioma od budynku (z wyłączeniem części 

poniżej powierzchni terenu i innych części 

określonych w rozporządzeniu rządowym) do 

linii granicznej jezdni) „Linia zewnętrzna”. 

３ 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住

居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又

は準住居地域内における前面道路の幅員が十二メ

ートル以上である建築物に対する別表第三の規定

の適用については、同表（に）欄中「一・二五」

とあるのは、「一・二五（前面道路の反対側の境

界線からの水平距離が前面道路の幅員に一・二五

を乗じて得たもの以上の区域内においては、一・

五）」とする。 

3 Załącznik 1 dla budynków o szerokości 

drogi frontowej 12 metrów lub większej 

w  zabudowie mieszkaniowej średniej i 

wysokiej intensywności zabudowy typu 1, 

zabudowie mieszkaniowej średniej i wysokiej 

intensywności zabudowy typu 2, obszarze 

mieszkalnym typu 1, obszarze mieszkalnym 

typu 2 lub  na terenach quasi-mieszkalnych. 

Jeśli chodzi o zastosowanie trzeciego 

przepisu, „1 i 25” w kolumnie tej samej tabeli 

oznacza „1 i 25” (odległość w poziomie od 

linii granicznej po przeciwnej stronie drogi 

głównej to szerokość drogi głównej). Na 

obszarze większym niż uzyskany przez 

pomnożenie przez 1,25 wyniesie 1,5)”. 

４ 前項に規定する建築物で前面道路の境界線か

ら後退したものに対する同項の規定の適用につい

ては、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあ

るのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築

物の後退距離（当該建築物（地盤面下の部分その

他政令で定める部分を除く。）から前面道路の境

界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以

下この表において同じ。）に相当する距離だけ外

側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは

「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に

二を乗じて得たものを加えたものに」とすること

ができる。 

4 Odnośnie stosowania postanowień tego 

samego ustępu do budynków opisanych 

w poprzednim ustępie, które odsunęły się od 

linii rozgraniczającej jezdni głównej, „linia 

graniczna po przeciwnej stronie drogi 

głównej” w tym samym ustępie oznacza „

przeciwną stronę drogi głównej”. Minimalna 

odległość w poziomie od linii granicznej 

budynku do linii granicznej drogi frontowej od 

odległości odwrotnej budynku 

(z wyłączeniem części podziemnej i innych 

części określonych w rozporządzeniu 

rządowym). „Linia zewnętrzna jest taka sama, 

jak odległość odpowiadająca.)” I „Do 

szerokości drogi frontowej” to, szerokość 

drogi głównej plus wartość uzyskana przez 

pomnożenie odległości wycofania się 

budynku przez dwa. Może być „do czegoś”. 

５ 建築物が第一項第二号及び第三号の地域、地

区又は区域の二以上にわたる場合においては、こ

れらの規定中「建築物」とあるのは、「建築物の

部分」とする。 

5 Jeżeli budynek obejmuje dwa lub więcej 

obszary, dzielnice lub zabudowy, o których 

mowa w ust. (1), ppkt (ii) i (iii), termin „

budynek” w tych przepisach oznacza „

część budynku”. 

６ 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公

園、広場、川若しくは海その他これらに類するも

のに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道

路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他

特別の事情がある場合における前各項の規定の適

用の緩和に関する措置は、政令で定める。 

6  Gdy teren budowy styka się z dwiema lub 

więcej drogami, parkiem, otwartą 

przestrzenią, rzeką lub morzem itp., Gdy 

istnieje znaczna różnica wysokości między 

miejscem, w którym znajduje się budynek, 

a drogą lub sąsiednim terenem, który go 

styka itp. Środki dotyczące złagodzenia 

stosowania postanowień poprzednich 

ustępów w szczególnych okolicznościach 

zostaną określone w drodze rozporządzenia 

rządowego. 

７次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高

さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める

位置において確保される採光、通風等と同程度以

上の採光、通風等が当該位置において確保される

ものとして政令で定める基準に適合する建築物に

7 Jeżeli wysokość jest ograniczona przepisami 

wymienionymi w którymkolwiek z poniższych 

punktów, światło i wentylacja będą 

zapewnione w miejscu określonym w każdym 

punkcie. Postanowienia wymienione w 
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ついては、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適

用しない。 

 

każdej pozycji nie mają zastosowania do 

budynków, które spełniają standardy 

określone w rozporządzeniach rządowych. 

一 第一項第一号、第二項から第四項まで及び前

項（同号の規定の適用の緩和に係る部分に限

る。） 前面道路の反対側の境界線上の政令で定

める位置 

(I) Ustęp 1 pkt 1, paragrafy 2-4 i paragraf 

poprzedzający (ograniczony do części 

dotyczącej złagodzenia stosowania 

przepisów tego samego punktu) Położenie 

określone w zarządzeniu rządowym na linii 

rozgraniczającej po przeciwnej stronie jezdni 

二 第一項第二号、第五項及び前項（同号の規定

の適用の緩和に係る部分に限る。） 隣地境界線

からの水平距離が、第一項第二号イ又はニに定め

る数値が一・二五とされている建築物にあつては

十六メートル、第一項第二号イからニまでに定め

る数値が二・五とされている建築物にあつては十

二・四メートルだけ外側の線上の政令で定める位

置 

(II) ust. 1 pkt 2 pkt 5 i paragraf poprzedzający 

(ograniczony do części dotyczącej 

złagodzenia stosowania przepisów tej samej 

pozycji). Odległość pozioma od przyległej linii 

granicy lądu jest wartością liczbową 

określoną w ust. 1 pkt 2 lit. a) lub d). 16 

metrów dla budynków o wartości 1,25 oraz 

12 i 4 dla budynków o wartości 2,5, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) –d). Położenie 

określone w zarządzeniu rządu na linii 

zewnętrznej w metrach 

三 第一項第三号、第五項及び前項（同号の規定

の適用の緩和に係る部分に限る。） 隣地境界線

から真北方向への水平距離が、第一種低層住居専

用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地

域内の建築物にあつては四メートル、第一種中高

層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内

の建築物にあつては八メートルだけ外側の線上の

政令で定める位置 

(III) ust. 1 pkt 3 pkt 5 i paragraf poprzedzający 

(ograniczone do części dotyczącej 

złagodzenia stosowania przepisów tej samej 

pozycji) Odległość pozioma od granicy 

działki sąsiedniej do rzeczywistego kierunku 

północnego to teren mieszkalny w niskiej 

zabudowie typu 1, 4 metry na zewnątrz 

w przypadku budynków w niskiej zabudowie 

mieszkalnej typu 2 lub wiejskiej dzielnicy 

mieszkalnej i 8 metrów na zewnątrz 

w przypadku budynków w średniej wysokości 

zabudowy mieszkaniowej typu 1 lub średniej 

wysokości zabudowy mieszkaniowej typu 2. 

Pozycja określona przez rozporządzenie rządu 

ws. linii 

（日影による中高層の建築物の高さの制限） (Ograniczenie wysokości budynków średnich 

i wysokich ze względu na zacienienie) 

第五十六条の二 Artykuł 56-2  

別表第四（い）欄の各項に掲げる地域又は区域の

全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区

域（以下この条において「対象区域」という。）

内にある同表（ろ）欄の当該各項（四の項にあつ

ては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がそ

の地方の気候及び風土、当該区域の土地利用の状

況等を勘案して条例で指定するもの）に掲げる建

築物は、冬至日の真太陽時による午前八時から午

後四時まで（道の区域内にあつては、午前九時か

ら午後三時まで）の間において、それぞれ、同表

（は）欄の各項（四の項にあつては、同項イ又は

ロ）に掲げる平均地盤面からの高さ（二の項及び

三の項にあつては、当該各項に掲げる平均地盤面

からの高さのうちから地方公共団体が当該区域の

土地利用の状況等を勘案して条例で指定するも

の）の水平面（対象区域外の部分、高層住居誘導

地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び当

該建築物の敷地内の部分を除く。）に、敷地境界

線からの水平距離が五メートルを超える範囲にお

いて、同表（に）欄の（一）、（二）又は（三）の

Budynki wymienione w kolumnie (B) tabelki nr 

4 znajdujące się w strefach wymienionych 

w kolumnie (A) tabelki nr 4, których całość 

bądź cześć znajduje się na obszarze, który 

został wskazany na mocy zarządzenia 

samorządu terytorialnego (niżej w tym 

paragrafie dla takiego obszaru będzie 

stosowana nazwa „rzeczona strefa”） 

- pomiędzy 8 rano a 4 po południu czasu 

słonecznego, w dniu przesilenia zimowego  

- na poziomie wysokości mierzonej od 

średniego poziomu gruntu, podanej 

w kolumnie (C) poniższej tabelki nie mogą 

rzucać cienia na obszarze przekraczającym 

w linii poziomej 5 metrów od granicy działki, 

na wysokości mierzonej od średniej 

płaszczyzny gruntu (z wyłączeniem 

budynków poza rzeczoną strefą, budynków 

wysokich mieszkaniowych specjalnych czy 

po rewitalizacji), podanej w kolumnie (C), 

(w przypadku punktu 4 także kolumny (A) 
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号（同表の三の項にあつては、（一）又は（二）

の号）のうちから地方公共団体がその地方の気候

及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指

定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じ

させることのないものとしなければならない。た

だし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居

住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会

の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた

建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないも

のとして政令で定める位置及び規模の範囲内にお

いて増築し、改築し、若しくは移転する場合にお

いては、この限りでない。 

 

 

i (B)). (W kwestii punktu 2 i 3 odpowiednio 

lokalne samorządy ustalają przepisy 

w zależności od warunków 

zagospodarowania terenu) przez czas 

dłuższy niż czas określony przez stosowne 

artykuły zarządzeń wydanych przez lokalne 

podmioty publiczne, wybrany spośród opcji 

(1), (2) lub (3) kolumny (D) poniższej tabelki, 

ustalony na podstawie warunków lokalnych 

i pogodowych czy stopnia 

wykorzystania/zagospodarowania terenu 

w danym rejonie (natomiast w punkcie 3 

tabelki będzie to opcja (1) i (2). 

Jednakże, w przypadku, gdy organ 

administracyjny uzna, że w zależności od np. 

ukształtowania terenu nie ma obawy 

wyrządzenia szkody pobliskiej zabudowy 

mieszkalnej i gdy Komisja Nadzoru 

Budowlanego wyda odpowiednia zgodę, lub 

w przypadku, gdy nie ma obawy 

wyrządzenia szkody okolicy mieszkalnej 

wokół budynku, który uzyskał zgodę, na 

obszarze określonym poprzez rozporządzenie 

rządowe, w zakresie rozbudowy, odbudowy 

lub zmiany lokacji te ograniczenia nie 

obowiązują. 

２ 同一の敷地内に二以上の建築物がある場合に

おいては、これらの建築物を一の建築物とみなし

て、前項の規定を適用する 

2. W przypadku, gdy na tej samej działce lub 

terenie znajdują się dwa lub więcej budynki, 

budynki te są traktowane jako jeden 

budynek i przepisy poprzedniego punktu 

mają zastosowanie. 

３ 建築物の敷地が道路、川又は海その他これら

に類するものに接する場合、建築物の敷地とこれ

に接する隣地との高低差が著しい場合その他これ

らに類する特別の事情がある場合における第一項

本文の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で

定める。 

3. W przypadku, gdy posesja budynku styka 

się z drogą, rzeką lub morzem itp., to 

w przypadku wystąpienia dużej różnicy 

w wysokości pomiędzy poziomem posesji, 

a obszarem sąsiadującym, lub w przypadku 

wystąpienia innych szczególnych 

okoliczności, narzędzia służące złagodzeniu 

stosowania przepisów z punktu pierwszego 

niniejszego paragrafu są ustalane 

rozporządzeniem samorządowym. 

４ 対象区域外にある高さが十メートルを超える

建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に

日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある

建築物とみなして、第一項の規定を適用する。 

4. Budynki wyższe niż 10 metrów, znajdujące 

się poza rzeczoną strefą, które w dniu 

przesilenia zimowego rzucają cień w obrębie 

rzeczonej strefy, uznaje się za budynki 

znajdujące się wewnątrz rzeczonej strefy 

i stosuje się dla nich punkt pierwszy 

niniejszego paragrafu 

５ 建築物が第一項の規定による日影時間の制限

の異なる区域の内外にわたる場合又は建築物が、

冬至日において、対象区域のうち当該建築物があ

る区域外の土地に日影を生じさせる場合における

同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定

める。 

5. Jeżeli budynki znajdują się w obszarze 

z dostępem do światła innym niż ten, który 

jest określony ustawowo, lub budynki 

rzeczonej strefy, które w czasie przesilenia 

zimowego tworzą cień w miejscach 

wykraczających poza strefę rzeczonego 

obszaru, to ten paragraf odpowiednio 

regulowany jest przez odpowiednie dla 

przypadku określonym zarządzeniem władz 

lokalnych. 
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8.2 Japonia, oryginał tabeli nr 4 Prawa Budowlanego (ustawa nr 24 z 25 roku ery Showa (rok 1950) z późn. zm.) 

別表第四 日影による中高層の建築物の制限（第五十六条、第五十六条の二関係） 

 （い） （ろ） （は） （に） 

 地域又は区域 制限を受ける建築物 
平均地盤面からの

高さ 
 敷地境界線からの水平距離が十メートル以内の

範囲における日影時間 

敷地境界線からの水平距離が十メートルを超える

範囲における日影時間 

一 
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用

地域又は田園住居地域 

軒の高さが七メートルを超える建築物又は地

階を除く階数が三以上の建築物 
一・五メートル 

（一） 三時間（道の区域内にあつては、二時間） 二時間（道の区域内にあつては、一・五時間） 

（二） 四時間（道の区域内にあつては、三時間） 二・五時間（道の区域内にあつては、二時間） 

（三） 五時間（道の区域内にあつては、四時間） 三時間（道の区域内にあつては、二・五時間） 

二 
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住

居専用地域 
高さが十メートルを超える建築物 

四メートル又は六

・五メートル 

（一） 三時間（道の区域内にあつては、二時間） 二時間（道の区域内にあつては、一・五時間） 

（二） 四時間（道の区域内にあつては、三時間） 二・五時間（道の区域内にあつては、二時間） 

（三） 五時間（道の区域内にあつては、四時間） 三時間（道の区域内にあつては、二・五時間） 

三 
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地

域、近隣商業地域又は準工業地域 
高さが十メートルを超える建築物 

四メートル又は六

・五メートル 

（一） 四時間（道の区域内にあつては、三時間） 二・五時間（道の区域内にあつては、二時間） 

（二） 五時間（道の区域内にあつては、四時間） 三時間（道の区域内にあつては、二・五時間） 

四 用途地域の指定のない区域 

イ 
軒の高さが七メートルを超える建築物又

は地階を除く階数が三以上の建築物 
一・五メートル 

（一） 三時間（道の区域内にあつては、二時間） 二時間（道の区域内にあつては、一・五時間） 

（二） 四時間（道の区域内にあつては、三時間） 二・五時間（道の区域内にあつては、二時間） 

（三） 五時間（道の区域内にあつては、四時間） 三時間（道の区域内にあつては、二・五時間） 

ロ 高さが十メートルを超える建築物 四メートル 

（一） 三時間（道の区域内にあつては、二時間） 二時間（道の区域内にあつては、一・五時間） 

（二） 四時間（道の区域内にあつては、三時間） 二・五時間（道の区域内にあつては、二時間） 

（三） 五時間（道の区域内にあつては、四時間） 三時間（道の区域内にあつては、二・五時間） 

この表において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいうものとする。 
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8.3 Japonia, tłumaczenie tabeli nr 4 Prawa Budowlanego (ustawa nr 24 z 25 roku ery Showa (rok 1950) z późn. zm.) 

ograniczenia dotyczące wysokości budynków w zależności od ilości padającego światła/zacienienia (odnośnie art. 56 i 56.2 Ustawy) 

 (A) (い) (B) （ろ） (C) （は） (D) （に） 

 obszar lub strefa budynki podlegające ograniczeniom 

wysokość od 

uśrednionego 

poziomu terenu 

 czas zacieniania na obszarze do 10 metrów 

mierzonym w linii poziomej od granicy działki 

czas  zacieniania na obszarze powyżej 10 

metrów mierzonym w linii poziomej od 

granicy działki 

1 

zabudowa jednorodzinna o niskiej 

intensywności zabudowy typu 1,  

zabudowa jednorodzinna o niskiej 

intensywności zabudowy typu 2, 

lub  

wiejski obszar mieszkalny 

budynki, których wysokość przekracza 7 

metrów lub budynki, których ilość pięter 

jest powyżej 3 pięter (z wyłączeniem 

piwnicy) 

1,5 metrów 

(1) 3 godz. (w obszarze drogi: 2 godz.) 2 godz. (w obszarze drogi: 1,5 godz.) 

(2) 4 godz. (w obszarze drogi: 3 godz.) 2,5 godz. (w obszarze drogi: 2 godz.) 

(3) 5 godz. (w obszarze drogi: 4 godz.) 3 godz. (w obszarze drogi: 2,5 godz.) 

2 

zabudowa mieszkaniowa średniej i wysokiej 

intensywności zabudowy typu 1 lub 

zabudowa mieszkaniowa średniej i wysokiej 

intensywności zabudowy typu 2 

budynki, których wysokość przekracza 10 

metrów  

4  

lub  

6,5 metra 

(1) 3 godz. (w obszarze drogi: 2 godz.) 2 godz. (w obszarze drogi: 1,5 godz.) 

(2) 4 godz. (w obszarze drogi: 3 godz.) 2,5 godz. (w obszarze drogi: 2 godz.) 

(3) 5 godz. (w obszarze drogi: 4 godz.) 3 godz. (w obszarze drogi: 2,5 godz.) 

3 

Obszar mieszkalny typu 1,  

obszar mieszkalny typu 2,  

tereny quasi  mieszkalne,  

okoliczna  strefa handlowa  

lub  

obszar przemysłowy 

budynki o wysokości przekraczającej  

10 metrów 

4  

lub  

6,5 metra 

(1) 4 godz. (w obszarze drogi: 3 godz.) 2,5 godz. (w obszarze drogi: 2 godz.) 

(2) 5 godz. (w obszarze drogi: 4 godz.) 3 godz. (w obszarze drogi: 2,5 godz.) 

4 
Obszar bez  wyznaczonej strefy 

użytkowania 

a 

budynki, których elewacja 

przekracza 7 metrów lub budynki, z 3 

lub więcej piętrami z wyłączeniem 

piwnicy  

1,5 metra 

(1) 3 godz. (w obszarze drogi: 2 godz.) 2 godz. (w obszarze drogi: 1,5 godz.) 

(2) 4 godz. (w obszarze drogi: 3 godz.) 2,5 godz. (w obszarze drogi: 2 godz.) 

(3) 5 godz. (w obszarze drogi: 4 godz.) 3 godz. (w obszarze drogi: 2,5 godz.) 

b 
budynki o wysokości przekraczającej 

10 m 
4 metry 

(1) 3 godz. (w obszarze drogi: 2 godz.) 2 godz. (w obszarze drogi: 1,5 godz.) 

(2) 4 godz. (w obszarze drogi: 3 godz.) 2,5 godz. (w obszarze drogi: 2 godz.) 

(3) 5 godz. (w obszarze drogi: 4 godz.) 3 godz. (w obszarze drogi: 2,5 godz.) 

W tej tabeli wysokość od średniej powierzchni terenu oznacza wysokość od płaszczyzny poziomej na średniej wysokości miejsca, w którym budynek styka się z otaczającym gruntem. 
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9 Korea Południowa 

9.1 Korea Południowa, 건축법411 

Język koreański Język polski 

건축법 Ustawa budowlana 

제61조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 

제한) 

Artykuł 61 (Ograniczenia wysokości 

budynków w celu zabezpieczenia 

nasłonecznienia, itp.) 

① 전용주거지역과 일반주거지역 안에서 

건축하는 건축물의 높이는 일조(日照) 등의 

확보를 위하여 정북방향(正北方向)의 인접 

대지경계선으로부터의 거리에 따라 대통령령으로 

정하는 높이 이하로 하여야 한다. 

1. Wysokość budynków wybudowanych na 

wyłącznych obszarach mieszkalnych 

i ogólnych obszarach mieszkalnych powinna 

być mniejsza lub równa wysokości określonej 

dekretem prezydenckim, w zależności od 

odległości od sąsiedniej linii granicy terenu 

w kierunku północ-południe w celu 

zabezpieczenia światła słonecznego itp. 

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 

공동주택(일반상업지역과 중심상업지역에 

건축하는 것은 제외한다)은 채광(採光) 등의 

확보를 위하여 대통령령으로 정하는 높이 이하로 

하여야 한다.  <개정 2013. 5. 10.>  

 

1. 인접 대지경계선 등의 방향으로 채광을 위한 

창문 등을 두는 경우  

2. 하나의 대지에 두 동(棟) 이상을 건축하는 경우 

2. Domy mieszkalne objęte którymkolwiek 

z poniższych punktów (z wyjątkiem 

budowanych na obszarach ogólnych 

i centralnych) powinny mieć wysokość nie 

mniejszą niż wysokość określona w dekrecie 

prezydenckim w celu zabezpieczenia 

górnictwa itp. (Zmieniono w 2013 r. 5. 10.) 

1) Gdy okno do oświetlenia jest umieszczone 

w kierunku linii granicznej sąsiedniego terenu 

itp. 

2) Kiedy w jednym miejscu powstają dwa lub 

więcej budynków  

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 제1항에도 

불구하고 건축물의 높이를 정남(正南)방향의 인접 

대지경계선으로부터의 거리에 따라 대통령령으로 

정하는 높이 이하로 할 수 있다.  <개정 2011. 5. 

30., 2014. 1. 14., 2014. 6. 3., 2016. 1. 19., 2017. 

2. 8.> 1. 「택지개발촉진법」 제3조에 따른 

택지개발지구인 경우  

2. 「주택법」 제15조에 따른 대지조성사업지구인 

경우  

3. 「지역 개발 및 지원에 관한 법률」 제11조에 

따른 지역개발사업구역인 경우  

4. 「산업입지 및 개발에 관한 

법률」 제6조, 제7조, 제7조의2 및 제8조에 따른 

국가산업단지, 일반산업단지, 도시첨단산업단지 

및 농공단지인 경우 

5. 「도시개발법」 제2조제1항제1호에 따른 

도시개발구역인 경우  

6. 「도시 및 주거환경정비법」 제8조에 따른 

정비구역인 경우  

7. 정북방향으로 도로, 공원, 하천 등 건축이 

금지된 공지에 접하는 대지인 경우  

8. 정북방향으로 접하고 있는 대지의 소유자와 

합의한 경우나 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우 

 

3. Jeżeli budynek podlega jednemu z 

poniższych punktów, niezależnie od ust. 1, 

wysokość budynku może być mniejsza lub 

równa wysokości określonej dekretem 

prezydenckim, w zależności od odległości od 

sąsiedniej linii granicznej działki na dodatniej 

stronie południowej kierunek. (Zmieniono 30 

maja 2011 r., 14 stycznia 2014 r., 3 czerwca 

2014 r., 19 stycznia 2016 r., 8 lutego 2017 r.) 

1) W przypadku osiedla pod zabudowę 

mieszkaniową z art. 3 ustawy (Ustawy 

o promocji zabudowy mieszkaniowej) 

2) W przypadku projektu utworzenia terenu 

powiat z art. 15 ustawy o mieszkalnictwie 

3) W przypadku obszaru objętego projektem 

zagospodarowania przestrzennego, o którym 

mowa w art. 11 (Ustawy o rozwoju 

regionalnym i wsparciu) 

4) W przypadku krajowych kompleksów 

przemysłowych, ogólnych kompleksów 

przemysłowych, miejskich kompleksów 

przemysłowych high-tech oraz kompleksów 

rolniczo-przemysłowych zgodnie z art. 6, 7, 7-

2 i 8 (Ustawy o lokalizacji i zagospodarowaniu 

przemysłowym) 

5) W przypadku strefy urbanistycznej, o której 

 
411 
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mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 (Ustawy Rozwoju 

Miast) 

6) W przypadku powierzchni utrzymywanej 

zgodnie z art. 8 ustawy o poprawie 

środowiska miejskiego i mieszkaniowego 

7) W przypadku terenu zwróconego do 

publicznej wiadomości, na którym budowa 

jest zabroniona, takiego jak drogi, parki, rzeki 

itp. 

8) W przypadkach, gdy osiągnięto 

porozumienie z właścicielem terenu 

zwróconego na północ lub w innych 

przypadkach przewidzianych dekretem 

prezydenckim. 

④ 2층 이하로서 높이가 8미터 이하인 건축물에는 

해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 

제1항부터 제3항까지의 규정을 적용하지 아니할 

수 있다. 

4. Postanowienia ust. 1-3 nie mogą być 

stosowane do budynków o wysokości 

mniejszej lub równej 2 kondygnacjom 

i wysokości mniejszej niż 8 metrów, zgodnie 

z rozporządzeniem właściwego samorządu 

terytorialnego. 
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9.2 Korea Południowa, 건축법 시행령 412  

Język koreański Język polski 

건축법 시행령 Rozporządzenie wykonawcze do Ustawy 

Budowlanej 

제86조(일조등의확보를위한건축물의높이제한) 

 

Artykuł 86 (Ograniczenie wysokości budynków 

w celu zabezpieczenia nasłonecznienia itp.) 

① 전용주거지역이나 일반주거지역에서 건축물을 

건축하는 경우에는 법 제61조제1항에 따라 

건축물의 각 부분을 정북(정북) 방향으로의 인접 

대지경계선으로부터 다음 각 호의 범위에서 

건축조례로 정하는 거리 이상을 띄어 건축하여야 

한다. <개정 2015.7.6> 

1. 높이 9미터 이하인 부분: 인접 

대지경계선으로부터 1.5미터 이상 

2. 높이 9미터를 초과하는 부분: 인접 

대지경계선으로부터 해당 건축물 각 부분 높이의 

2분의 1 이상 

 

1.W przypadku budowy w strefie mieszkalnej 

wyłącznej lub ogólnej, zgodnie z art. 61 ust. 1 

ustawy, każda część budynku znajduje się co 

najmniej w odległości określonej w 

zarządzeniu budowlanym w zakresu 

następujących podpunktów Musi być 

zbudowany z przestrzenią. (Zmieniony 

2015.7.6) 

1) Część o wysokości 9 m lub mniejszej: 1,5 m 

lub więcej od linii granicznej przyległego 

terenu 

2) Obszary o wysokości przekraczającej 9 

metrów: co najmniej 1/2 wysokości każdej 

części budynku od linii granicznej sąsiedniego 

terenu 

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 

제1항을 적용하지 아니한다. <신설 2015.7.6, 

2016.5.17, 2016.7.19, 2017.12.29> 

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 구역 안의 

대지 상호간에 건축하는 건축물로서 해당 대지가 

너비 20미터 이상의 도로(자동차·보행자·자전거 

전용도로를 포함하며, 도로에 공공공지, 녹지, 

광장, 그 밖에 건축미관에 지장이 없는 

도시·군계획시설이 접한 경우 해당 시설을 

포함한다)에 접한 경우가. 「국토의 계획 및 이용에 

관한 법률」 제51조에 따른 지구단위계획구역, 

같은 법 제37조제1항제1호에 따른 

경관지구나. 「경관법」 제9조제1항제4호에 따른 

중점경관관리구역다. 법 제77조의2제1항에 따른 

특별가로구역라. 도시미관 향상을 위하여 

허가권자가 지정·공고하는 구역 

2. 건축협정구역 안에서 대지 상호간에 건축하는 

건축물(법 제77조의4제1항에 따른 건축협정에 

일정 거리 이상을 띄어 건축하는 내용이 포함된 

경우만 해당한다)의 경우 

3. 건축물의 정북 방향의 인접 대지가 

전용주거지역이나 일반주거지역이 아닌 

용도지역에 해당하는 경우 

 

2.Ustęp 1 nie ma zastosowania w żadnym 

z poniższych przypadków. (Nowo utworzone 

2015-07-06, 2016-05-17, 2016-07-19, 2017-12-

29) 

1) Budynek, który jest zbudowany między 

działkami w dowolnym z poniższych 

obszarów, a terenem jest droga o szerokości 

co najmniej 20 metrów (w tym drogi dla 

pojazdów, pieszych i rowerów, a także 

przestrzenie publiczne, tereny zielone, place, 

itp. w przypadku kontaktu z placówką 

planowania urbanistycznego / uzbrojenia, 

która nie koliduje z estetyką architektoniczną, 

w tym z obiektem) Rejonowe strefy 

planowania jednostek zgodnie z art. 51 

ustawy o planowaniu przestrzennym 

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

okręgi krajobrazowe z art. 37 ust. 1 1 tej 

ustawy. Ważny obszar zarządzania 

krajobrazem na podstawie art. 9 ust. 1 4 

ustawy o krajobrazie. Specjalne strefy uliczne 

na podstawie art. 77-2 ust. 1 ustawy. Obszary 

wyznaczone i ogłoszone publicznie przez 

posiadaczy zezwoleń w celu poprawy estetyki 

miejskiej 

2) W przypadku budynku budowanego 

pomiędzy działkami w obszarze objętym 

umową o budowę (tylko wtedy, gdy umowa 

o budowę z art. 77-4 ust. 1 ustawy obejmuje 

treść budynku w określonej lub większej 

odległości) 

3) Gdy sąsiednia działka w kierunku północ-

południe budynku znajduje się pod obszarem 
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użytkowym innym niż wydzielona strefa 

mieszkalna lub ogólna strefa mieszkalna 

③ 법 제61조제2항에 따라 공동주택은 다음 각 

호의 기준에 적합하여야 한다. 다만, 채광을 위한 

창문 등이 있는 벽면에서 직각 방향으로 인접 

대지경계선까지의 수평거리가 1미터 이상으로서 

건축조례로 정하는 거리 이상인 다세대주택은 

제1호를 적용하지 아니한다. <개정 2009.7.16, 

2013.5.31, 2015.7.6> 

 

3. Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy budynki 

mieszkalne muszą spełniać następujące 

normy. Jednakże pkt 1 nie ma zastosowania 

do domów wielorodzinnych, w których 

odległość pozioma od ściany wynosi 1 metr 

lub więcej, z oknami do oświetlenia linii 

granicznej działki pod kątem prostym i 

większym niż odległość określona przez 

Rozporządzenie budowlane. (Zmienione 2009-

07-16, 2013-05-31, 2015-07-06)  

 

1. 건축물(기숙사는 제외한다)의 각 부분의 높이는 

그 부분으로부터 채광을 위한 창문 등이 있는 

벽면에서 직각 방향으로 인접 대지경계선까지의 

수평거리의 2배(근린상업지역 또는 준주거지역의 

건축물은 4배) 이하로 할 것 

1) Wysokość każdej części budynku 

(z wyłączeniem sypialni) jest dwukrotną 

odległością poziomą od tej części do linii 

granicznej sąsiedniej działki pod kątem 

prostym od ściany z oknami do oświetlenia 

itp. 4 razy lub mniej 

2. 같은 대지에서 두 동(동) 이상의 건축물이 서로 

마주보고 있는 경우(한 동의 건축물 각 부분이 서로 

마주보고 있는 경우를 포함한다)에 건축물 각 부분 

사이의 거리는 다음 각 목의 거리 이상을 띄어 

건축할 것. 다만, 그 대지의 모든 세대가 

동지(동지)를 기준으로 9시에서 15시 사이에 2시간 

이상을 계속하여 일조(일조)를 확보할 수 있는 

거리 이상으로 할 수 있다.가. 채광을 위한 창문 

등이 있는 벽면으로부터 직각방향으로 건축물 각 

부분 높이의 0.5배(도시형 생활주택의 경우에는 

0.25배) 이상의 범위에서 건축조례로 정하는 거리 

이상나. 가목에도 불구하고 서로 마주보는 건축물 

중 남쪽 방향(마주보는 두 동의 축이 남동에서 남서 

방향인 경우만 해당한다)의 건축물 높이가 낮고, 

주된 개구부(거실과 주된 침실이 있는 부분의 

개구부를 말한다)의 방향이 남쪽을 향하는 

경우에는 높은 건축물 각 부분의 높이의 

0.4배(도시형 생활주택의 경우에는 0.2배) 이상의 

범위에서 건축조례로 정하는 거리 이상이고 낮은 

건축물 각 부분의 높이의 0.5배(도시형 생활주택의 

경우에는 0.25배) 이상의 범위에서 건축조례로 

정하는 거리 이상다. 가목에도 불구하고 건축물과 

부대시설 또는 복리시설이 서로 마주보고 있는 

경우에는 부대시설 또는 복리시설 각 부분 높이의 

1배 이상라. 채광창(창넓이가 0.5제곱미터 이상인 

창을 말한다)이 없는 벽면과 측벽이 마주보는 

경우에는 8미터 이상마. 측벽과 측벽이 마주보는 

경우[마주보는 측벽 중 하나의 측벽에 채광을 위한 

창문 등이 설치되어 있지 아니한 바닥면적 

3제곱미터 이하의 발코니(출입을 위한 개구부를 

포함한다)를 설치하는 경우를 포함한다]에는 

4미터 이상 

 

2) W przypadku gdy dwa lub więcej 

budynków znajdują się naprzeciw siebie 

w tym samym miejscu (w tym w przypadku, 

gdy każda część budynku w jednym budynku 

jest zwrócona ku sobie), odległość między 

każdą częścią budynku powinna być większa 

niż odległość następujących elementów. 

Jednak może być dłuższa niż odległość, na 

jaką wszystkie gospodarstwa domowe na tym 

terenie mogą zapewnić nieprzerwane światło 

słoneczne (słońce) przez 2 godziny lub dłużej 

między godziną 9 a 15 w zależności od 

przesilenia zimowego. Co najmniej 0,5 razy 

wysokość każdej części budynku (0,25 razy 

w przypadku domów mieszkalnych w mieście) 

w kierunku prostopadłym do ściany z oknami 

do oświetlenia itp. Niezależnie od punktu A, 

wysokość budynków zwróconych do siebie 

w kierunku południowym (tylko wtedy, gdy 

osie dwóch budynków zwróconych do siebie 

są z południowego wschodu na południowy 

zachód) jest niska, a główny otwór (dotyczy 

otworu w części, w której pokój dzienny 

i  główna sypialnia) Jeżeli kierunek jest na 

południe, jest to co najmniej 0,4-krotność 

wysokości każdej części wysokiego budynku 

(0,2-krotność w przypadku miejskiej zabudowy 

mieszkaniowej) i jest równa lub większa niż 

odległość określona w zarządzeniu 

budowlanym oraz 0,5-krotność wysokości 

każdej części dolnego budynku, w tym 

przypadku nie mniej niż 0,25 raza) lub więcej 

niż odległość przewidziana w rozporządzeniu 

budowlanym. Niezależnie od punktu A, jeżeli 

budynek i obiekt pomocniczy lub socjalny 

znajdują się naprzeciw siebie, jest to co 

najmniej 1-krotność wysokości każdej części 

obiektu pomocniczego lub socjalnego. Jeśli 

ściana bez świetlika (dotyczy okna o 

szerokości okna 0,5 metra kwadratowego lub 

więcej) i ściana boczna są zwrócone do 
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siebie, jest to 8 metrów lub więcej. Gdy ściana 

boczna i ściana boczna są zwrócone ku sobie 

[w tym przypadek instalacji balkonu (w tym 

otworu wejściowego) o powierzchni podłogi 

do 3 metrów kwadratowych bez okna do 

oświetlenia zainstalowanego na jednej ze 

ścian bocznych zwrócone do siebie] Ponad 4 

metry 

3. 제3조제1항제4호에 따른 주택단지에 두 동 

이상의 건축물이 법 제2조제1항제11호에 따른 

도로를 사이에 두고 서로 마주보고 있는 경우에는 

제2호가목부터 다목까지의 규정을 적용하지 

아니하되, 해당 도로의 중심선을 인접 

대지경계선으로 보아 제1호를 적용한다. 

 

3) W przypadku gdy dwa lub więcej 

budynków w zespole mieszkaniowym, 

o których mowa w art. 3 ust. 1 4, zwrócone są 

ku sobie z drogą, o której mowa w art. 2 ust. 1 

11 między ustawą, należy zastosować 

przepisy ust. 2 lit. Nie ma to zastosowania, ale 

pkt 1 stosuje się, traktując linię środkową drogi 

jako linię graniczną przyległego terenu. 

④ 법 제61조제3항 각 호 외의 부분에서 

"대통령령으로 정하는 높이"란 제1항에 따른 

높이의 범위에서 특별자치시장·특별자치도지사 

또는 시장·군수·구청장이 정하여 고시하는 

높이를 말한다. <개정 2014.10.14, 2015.7.6> 

4. W częściach innych niż każdy akapit art. 61 

ust. 3 ustawy termin „wysokość określona 

dekretem prezydenckim” odnosi się do 

wysokości określonej i ogłoszonej publicznie 

przez burmistrza prowincji samorządowej 

specjalnej, wojewodę specjalnego Prowincja 

samorządowa lub szef Si / Gun / Gu w 

zakresie wzrostu, o którym mowa w pkt 

(1). (Zmieniono 2014-10-14, 2015-07-06) 

 

⑤ 특별자치시장·특별자치도지사 또는 

시장·군수·구청장은 제4항에 따라 건축물의 

높이를 고시하려면 국토교통부령으로 정하는 바에 

따라 미리 해당 지역주민의 의견을 들어야 한다. 

다만, 법 제61조제3항제1호부터 제6호까지의 어느 

하나에 해당하는 지역인 경우로서 건축위원회의 

심의를 거친 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 

2013.3.23, 2014.10.14, 2015.7.6, 2016.5.17> 

5. W celu podania do publicznej wiadomości 

wysokości budynku zgodnie z ustępem (4), 

specjalny autonomiczny burmistrz / specjalny 

autonomiczny wojewoda lub burmistrz / 

armata / gu winien zasięgnąć opinii 

mieszkańców z wyprzedzeniem, zgodnie 

z zaleceniami Rozporządzenie Ministra Ziemi, 

Infrastruktury i Transportu. Nie ma to jednak 

miejsca, jeśli obszar podlega przepisom 

któregokolwiek z art. 61 ust. 3 1–6 ustawy i 

został omówiony przez komitet 

budowlany. (Zmieniono 2013-03-23, 2014-10-

14, 2015-07-06, 2016-05-17) 

 

⑥ 제1항부터 제5항까지를 적용할 때 건축물을 

건축하려는 대지와 다른 대지 사이에 다음 각 호의 

시설 또는 부지가 있는 경우에는 그 반대편의 

대지경계선(공동주택은 인접 대지경계선과 그 

반대편 대지경계선의 중심선)을 인접 

대지경계선으로 한다. <개정 2009.7.16, 

2014.11.11, 2015.7.6, 2016.5.17> 

1. 공원(「도시공원 및 녹지 등에 관한 

법률」 제2조제3호에 따른 도시공원 중 

지방건축위원회의 심의를 거쳐 허가권자가 공원의 

일조 등을 확보할 필요가 있다고 인정하는 공원은 

제외한다), 도로, 철도, 하천, 광장, 공공공지, 녹지, 

유수지, 자동차 전용도로, 유원지 

2. 다음 각 목에 해당하는 대지가. 

너비(대지경계선에서 가장 가까운 거리를 

말한다)가 2미터 이하인 대지나. 면적이 제80조 각 

호에 따른 분할제한 기준 이하인 대지 

3. 제1호 및 제2호 외에 건축이 허용되지 아니하는 

6. W przypadku stosowania ust. Od 1 do 5, 

jeżeli między terenem, dla którego ma być 

zbudowany budynek, a innymi terenami 

istnieją następujące obiekty lub tereny, linia 

graniczna działki po przeciwnej stronie 

(w przypadku budynku mieszkalnego jest to 

linia graniczna działki i linia graniczna terenu 

po przeciwnej stronie) Linia środkowa) jako 

przyległa linia graniczna terenu. (Zmieniono 

2009-07-16, 2014-11-11, 2015-07-06, 2016-05-

17) 

1) Parki (poza parkami miejskimi zgodnie z art. 

2 akapit 3 (Ustawy o parkach miejskich 

i terenach zielonych), z wyjątkiem parków, 

w przypadku których posiadacz licencji uzna 

za konieczne zapewnienie nasłonecznienia 

itp. Parku po naradzie lokalny komitet 

budowlany), drogi, linie kolejowe, rzeki, place, 

tereny publiczne, tereny zielone, zbiorniki, 

https://glaw.scourt.go.kr/wsjo/lawod/sjo192.do?lawodNm=%EA%B1%B4%EC%B6%95%EB%B2%95%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9&jomunNo=86&jomunGajiNo=#//
https://glaw.scourt.go.kr/wsjo/lawod/sjo192.do?lawodNm=%EA%B1%B4%EC%B6%95%EB%B2%95%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9&jomunNo=86&jomunGajiNo=#//
https://glaw.scourt.go.kr/wsjo/lawod/sjo192.do?lawodNm=%EA%B1%B4%EC%B6%95%EB%B2%95%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9&jomunNo=86&jomunGajiNo=#//
https://glaw.scourt.go.kr/wsjo/lawod/sjo192.do?lawodNm=%EA%B1%B4%EC%B6%95%EB%B2%95%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9&jomunNo=86&jomunGajiNo=#//
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공지 

 

drogi samochodowe, parki rozrywki. 

2. Cena gruntu odpowiadająca każdej z 

poniższych pozycji. Teren, którego szerokość 

(w odniesieniu do najbliższej odległości od linii 

granicznej terenu) nie przekracza 2 metrów. 

Grunty, których powierzchnia jest mniejsza lub 

równa granicy podziału na mocy każdego 

akapitu art. 80. 

3. Zwróć uwagę, że konstrukcja nie jest 

dozwolona poza tymi, o których mowa 

w punktach 1 i 2. 

⑦ 제1항부터 제5항까지의 규정을 적용할 때 

건축물(공동주택으로 한정한다)을 건축하려는 

하나의 대지 사이에 제6항 각 호의 시설 또는 

부지가 있는 경우에는 지방건축위원회의 심의를 

거쳐 제6항 각 호의 시설 또는 부지를 기준으로 

마주하고 있는 해당 대지의 경계선의 중심선을 

인접 대지경계선으로 할 수 있다. <신설 2018.9.4> 

[전문개정 2008.10.29] 

 

7. Przy stosowaniu postanowień ust. 1-5, jeżeli 

między jednym terenem, na który ma zostać 

wybudowany budynek (ograniczony do 

budynku mieszkalnego), znajduje się obiekt 

lub teren, o którym mowa w każdym akapicie 

ust. 6, oś linii granicznej teren naprzeciwko 

każdego obiektu lub terenu, o którym mowa 

w ust. 6, może być wykorzystany jako 

przyległa linia graniczna terenu. (Nowość 

2018-09-04) 

[Pełny tekst zmieniony 2008.10.29] 
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10 Liechtenstein 

10.1 Liechtenstein, Baugesetz (BauG) 701.0 413   

Język niemiecki Język polski 

Baugesetz (BauG) 701.0 (Prawo budowlane (BauG) 701.0 

Art. 40  

Regelbauweise  

Art. 40 

Standardowa metoda budowy 

Soweit nicht durch die Bauordnung und den 

Zonenplan die geschlossene Bauweise 

vorgeschrieben ist oder durch die spezielle 

Bauweise oder durch Überbauungs- und 

Gestaltungspläne besondere Regelungen 

festgelegt sind, gelten die Bestimmungen 

über die Regelbauweise 

O ile przepisy budowlane i plan 

zagospodarowania przestrzennego nie 

określają zamkniętego sposobu budowy lub 

przepisy szczególne nie są określone przez 

specjalny sposób budowy lub przez plany 

nadbudowy i projektowania, stosuje się 

przepisy dotyczące standardowych 

sposobów budowy 

5. Abstände  5. Odległości 

Art. 46 

Zweck und Messweise der Abstände 

Artykuł 46 

Cel i metoda pomiaru odległości 

1) Die Abstandsvorschriften bezwecken 

prima ̈r den Schutz vor den Aus- wirkungen 

der Nutzung und Bebauung angrenzender 

Grundstücke. Mit den Vorschriften zum 

Geba ̈ude- und Grenzabstand sollen die 

Wohn- und Siedlungsqualita ̈t gefördert und 

nachteilige Auswirkungen bezüglich 

Beschattung und Immissionen der Umgebung 

gemildert werden. Die Abstandsvorschriften 

dienen auch gestalterischen und 

siedlungsökologi- schen Zwecken.  

1) Podstawowym celem przepisów 

dotyczących odległości jest ochrona przed 

skutkami użytkowania i rozwoju sąsiednich 

nieruchomości. Przepisy dotyczące 

odległości budowlanych i granicznych mają 

na celu promowanie jakości życia 

i osiedlania się oraz łagodzenie negatywnych 

skutków w zakresie zacienienia i imisji 

w otoczeniu. Przepisy dotyczące odległości 

służą również celom ekologicznym w zakresie 

projektowania i osiedlania. 

Art. 47  

Grenzabsta ̈nde  

Art. 47 

Odległości od granic 

4) Für Bauten sind mindestens folgende 

Grenzabstände einzuhalten: 

a) bis zu einer Gebäudehöhe von 7.00 m: 

mindestens 3.50 m;  

b) bis zu einer Gebäudehöhe von 9.00 m: 

mindestens 4.00 m; 

c) bis zu einer Gebäudehöhe von 12.00 m: 

mindestens 5.00 m. 

4) W przypadku konstrukcji należy 

przestrzegać co najmniej następujących 

odległości granicznych: 

a) do wysokości budynku 7,00 m: co najmniej 

3,50 m;  

b) do wysokości budynku 9,00 m: co najmniej 

4,00 m; 

c) do wysokości budynku 12,00 m: co 

najmniej 5,00 m. 

5) Bei Bauten, die nach Art. 40 eine grössere 

Gebäudehöhe als 12.00 m aufweisen dürfen, 

wird der jeweilige Grenzabstand derart 

bestimmt, dass für jeden zusätzlich 

angefangenen Meter der Grenzabstand um 

0.50 m erweitert wird. 

5) W przypadku budynków, które zgodnie 

z art. 40 mogą mieć wysokość budynku 

większą niż 12,00 m, odpowiednią odległość 

graniczną określa się w taki sposób, aby 

odległość graniczna była zwiększana o 0,50 

m za każdy dodatkowy metr lub jego część. 

  

 
413 https://www.gesetze.li/konso/pdf/2009044000?version=8  

https://www.gesetze.li/konso/pdf/2009044000?version=8
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10.2 Liechtenstein, Bauverordnung (BauV) 701.01414  

Język niemiecki Język polski 

Bauverordnung (BauV) 701.01 Kodeks budowlany (BauV) 701.01 

Art. 25 

Grenz- und Gebäudeabstand 

Art. 25 

Granica i odległość od budynku 

3) Die Baubehörde kann im Einzelfall zur 

Beurteilung möglicher Auswirkungen auf 

Nachbargebäude Schattenwurfdiagramme 

verlangen und heranziehen. 

3) W indywidualnych przypadkach organy 

nadzoru budowlanego mogą żądać 

i korzystać ze schematu rzucania cienia 

w celu oceny ewentualnego wpływu na 

sąsiednie budynki. 

Art. 42 

Anforderungen an Wohneinheiten 

Art. 42 

Wymagania dotyczące lokali mieszkalnych 

1) Bei Wohneinheiten ist durch eine geeignete 

Gebäudeorientierung, Grundrissgliederung 

und Fensteranordnung eine den 

wohnhygienischen Anforderungen 

entsprechende Besonnung, Belichtung und 

Belüftung zu gewährleisten. 

1) W przypadku lokali mieszkalnych należy 

zapewnić światło słoneczne, oświetlenie 

i wentylację zgodnie z wymogami higieny 

mieszkaniowej poprzez odpowiednią 

orientację budynku, podział rzutu poziomego 

i rozmieszczenie okien. 

  

 
414 https://www.gesetze.li/konso/pdf/2009240000?version=9  

https://www.gesetze.li/konso/pdf/2009240000?version=9
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10.3 Liechtenstein, gmina Eshchen, Bauordnung415  

Język niemiecki Język polski 

Bauordnung  Przepisy budowlane 

Art. 33  

Grenzabsta ̈nde  

Art. 33 

Odległości od granicy 

1) Der Grenzabstand ist - soweit nicht durch 

BauG, Überbauungs- und Gestaltungspla ̈ne 

oder ande- re Planungsinstrumente 

festgelegt - abha ̈ngig von der 

Geba ̈udehöhe.  

1) Odległość graniczna zależy od wysokości 

budynku, o ile nie została określona przez 

BauG, planów konstrukcyjnych 

i projektowych lub innych instrumentów 

planowania. 

2)  Es wird unterschieden zwischen grossem 

und kleinem Grenzabstand. 

2) Wprowadza się rozróżnienie między dużymi 

i małymi odległościami granicznymi. 

3)  Der grosse Grenzabstand wird 

nutzungsbezogen in Abha ̈ngigkeit von der 

Lage der Hauptwohnra ̈ume angewandt und 

gilt für die zugehörige Fassade der 

Hauptbaute. In Grenzfa ̈llen oder bei 

quadrati- schem Grundriss bestimmt die 

Gemeinde die für den grossen Grenzabstand 

massgebliche Fassade. Er be- tra ̈gt das 1.5-

fache des minimalen Grenzabstands nach 

BauG. Ausgenommen davon sind Klein- und 

An- bauten mit einer Geba ̈udehöhe von 

höchstens 4.00 m inkl. allfa ̈lliger Gela ̈nder. 

Diese haben auf der Hauptgeba ̈udeseite nur 

einen Grenzabstand von 3.50 m einzuhalten.  

3) Duża odległość od granicy określana jest 

w odniesieniu do użytkowania, w zależności 

od lokalizacji głównych budynków 

mieszkalnych. 

Projekt ma zastosowanie do całego budynku 

i obowiązuje dla powiązanej z nim fasady 

budynku głównego. W przypadkach 

granicznych lub z planami kwadratowymi, 

gmina określa elewację odpowiednią dla 

dużej odległości granicznej. Jest to 1,5-

krotność minimalnej odległości granicznej 

według BauG. Wyjątek stanowią małe 

budynki i rozbudowy o maksymalnej 

wysokości 4,00 m wraz z wszelkimi 

balustradami. Po głównej stronie budynku, 

muszą one jedynie zachować odległość 

graniczną 3,50 m. Maksymalna wysokość 

budynku wynosi 3,50 m. 

4) Der kleine Grenzabstand richtet sich nach 

den Bestimmungen des BauG. 

4) Niewielka odległość graniczna powinna 

być zgodna z przepisami BauG. 

 

 

 
415  https://www.eschen.li/Portals/0/Home/EschenInfo/Totalrevision%20Nutzungsplanung/Bauordnung-

Eschen-Nendeln.pdf 
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10.4 Liechtenstein, gmina Planken, Bauordnung416  

Język niemiecki Język polski 

Bauordnung  Przepisy budowlane 

Art. 26  

Grenzabsta ̈nde  

Art. 26  

Odległości graniczne 

1) Soweit nicht im Baugesetz oder durch 

Baulinien festgelegt, ist der Grenzabstand 

abha ̈ngig von der Fassadenla ̈nge und der 

Fassadenhöhe. Er entspricht aber mindestens 

dem bauge- setzlichen Grenzabstand.  

 

Jeżeli nie jest to określone w przepisach 

prawa budowlanego lub w liniach 

budowlanych, to odległość graniczna zależy 

od długości i wysokości fasady. Odpowiada 

to jednak co najmniej dystansowi 

granicznemu określonemu przez prawo 

budowlane. 

2) Es wird unterschieden nach grossem und 

kleinem Grenzabstand. Der grosse 

Grenzabstand wird nutzungsbezogen in 

Abha ̈ngigkeit von der Lage der 

Hauptwohnra ̈ume angewandt. Der grosse 

Grenzabstand muss mindestens 4.50 Meter 

betragen.  

 

Der grosse Grenzabstand beträgt: 

 

GGA = (H:2)+(L:5) 

GGA = grosser Grenzabstand  

H= zugehörige Fassadenhöhe  

L= zugehörige Fassadenlänge 

 

Der kleine Grenzabstand gilt für die vom 

grossen Grenzabstand nicht erfassten 

Fassaden. Er entspricht 2/3 des grossen 

Grenzabstandes. 

 

KGA = 2/3x{(H:2)+(L:5)} 

KGA = kleiner Grenzabstand  

H = zugehörige Fassadenhöhe  

L= zugehörige Fassadenlänge 

2) Rozróżnia się pomiędzy dużą i małą 

graniczną odległością. Duża graniczna 

odległość jest stosowana w odniesieniu do 

użytkowania, w zależności od lokalizacji 

głównych przestrzeni mieszkalnych. Duża 

graniczna odległość musi wynosić co 

najmniej 4,50 metra. 

 

Duża graniczna odległość wynosi 

 

GG = (H:2)+(L:5) 

GG = duża odległość graniczna  

H= powiązana wysokość elewacji  

L= powiązana długość elewacji 

 

Mała odległość graniczna dotyczy elewacji, 

które nie są objęte dużą odległością 

graniczną. Odpowiada to 2/3 dużej 

granicznej odległości. 

 

KG = 2/3x{(H:2)+(L:5)} 

KG = mała graniczna odległość  

H = odpowiednia wysokość fasady  

L= odpowiednia długość fasady 

  

 
416 

https://www.planken.li/Portals/0/docs/Reglemente/Bauordnung_Planken_2012_Genehmigung_GR_201

20403.pdf  

https://www.planken.li/Portals/0/docs/Reglemente/Bauordnung_Planken_2012_Genehmigung_GR_20120403.pdf
https://www.planken.li/Portals/0/docs/Reglemente/Bauordnung_Planken_2012_Genehmigung_GR_20120403.pdf
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11 Litwa  

11.1 STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 2.02.01:2004, GYVENAMIEJI 

PASTATAI417  

Język litewski Język polski 

Statybos techninis reglamentas str 

2.02.01:2004 

Gyvenamieji pastatai 

Przepisy techniczne dotyczące budowy str 

2.02.01: 2004 

Budynki mieszkaniowe 

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS ROZDZIAŁ III KLUCZOWE DEFINICJE 

4.18. insoliacija–teritorijos, pastato ir patalpų 

apšvitinimas tiesioginiais saulės spinduliais; 

4.18. nasłonecznienie - napromieniowanie 

terenu, budynku i pomieszczeń 

bezpośrednim światłem słonecznym; 

175.5. būsto visumos projekto sprendinių, tarp 

jų gyvenamojo namo, priklausinių ir želdinių 

lokalizavimas neturi sumažinti trečiųjų asmenų 

sklypų ir butų insoliacijos dydžių, nustatytų 

šiame Reglamente; 

175,5 lokalizacja rozwiązań dla projektu 

mieszkaniowego, w tym domu mieszkalnego, 

akcesoriów i plantacji, nie obniża 

współczynnika nasłonecznienia działek 

i mieszkań osób trzecich określonych 

w niniejszym rozporządzeniu; 

X SKIRSNIS. GYVENAMOJO PASTATO 

IŠDĖSTYMAS SKLYPE 

SEKCJA X. LOKALIZACJA BUDYNKU 

MIESZKANIOWEGO NA DZIAŁCE 

192. Gyvenamieji pastatai ir su jais susiję 

(jiems tarnaujantys) tame pačiame sklype 

statomi statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, 

kad būtų įgyvendinti teisės aktais nustatyti 

šiame sklype statomų bei esančių pastatų 

patalpų insoliacijos bei natūralaus apšvietimo 

reikalavimai, taip pat šiame sklype esančių ar 

įrengiamų vaikų žaidimo aikštelių insoliacijos 

reikalavimai. Statinių išdėstymas sklype taip 

192. Budynki mieszkalne i powiązane 

(obsługujące) budynki zbudowane w tym 

samym miejscu powinny być zlokalizowane 

w tym miejscu w taki sposób, aby były 

zgodne z ustawowymi wymogami 

dotyczącymi nasłonecznienia i naturalnego 

oświetlenia budowanych i istniejących 

pomieszczeń, a także dla dzieci wymagania 

nasłonecznienia placu zabaw. Układ struktur 

na działce w następujący sposób 

XI SKIRSNIS. GYVENAMASIS PASTATAS SEKCJA XI BUDYNEK MIESZKANIOWY 

213. Kiekviename 1-3 kambarių bute turi būti 

bent vienas, o 4 ir daugiau kambarių butuose 

– 2 gyvenamieji kambariai, kuriuose tarp kovo 

22 d. ir rugsėjo 22 d. galimos insoliacijos 

(nepertraukiamos; bendros) laikas ne 

trumpesnis kaip 2,5 valandos. Urbanizuotose 

teritorijose, atsižvelgiant į esamą statinių 

išdėstymą, bendros insoliacijos laikas gali būti 

sumažintas iki 2 valandų. 

213. Każde mieszkanie 1-3 pokojowe będzie 

miało co najmniej jeden salon, a mieszkania 

czteropokojowe  i więcej pokoi - 2 salony, 

w których między 22 marca i 22 września. 

możliwy czas nasłonecznienia (ciągłe; 

całkowite) stanowi co najmniej 2,5 godziny. 

Na obszarach miejskich całkowity czas 

nasłonecznienia może zostać skrócony do 2 

godzin, w zależności od aktualnego układu 

konstrukcji. 

IX SKYRIUS.  

BUTŲ PERPLANAVIMO, PADALIJIMO IR 

SUJUNGIMO REIKALAVIMAI 

ROZDZIAŁ IX  

WYMOGI DOTYCZĄCE WYMIANY, PODZIAŁU I 

PODZIAŁU  MIESZKAŃ 

263. Buto perplanavimo reikalavimai: 263. Wymagania dotyczące 

przeprojektowania mieszkania: 

263.1. leidžiama keisti visas vidaus atitvaras 

nelaikančias konstrukcijas, jeigu naujai 

suplanuotos patalpos atitiks šio Reglamento 

nustatytus minimalius patalpų dydžių 

reikalavimus arba naujai suplanuotos 

patalpos nesumažins insoliacijos, nepablogins 

vėdinimo, šildymo ir dirbtinės apšvietos 

rodiklių, garso izoliacijos; 

263,1. dozwolone jest zmienianie wszystkich 

konstrukcji, które nie obsługują przegród 

wewnętrznych, pod warunkiem, że nowo 

zaprojektowane pomieszczenia spełniają 

minimalne wymagania dotyczące wielkości 

przestrzeni określone w niniejszym 

rozporządzeniu lub nowo zaprojektowane 

pomieszczenia nie zmniejszają 

nasłonecznienia, nie pogarszają wentylacji, 

 
417 https://www.esavadai.lt/dokumentai/1283/ 
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ogrzewania i sztucznego oświetlenia, izolacji 

akustycznej; 

266. Projektuoti papildomas buto patalpas ar 

įrangą leidžiama, jeigu jų įrengimas 

nesumažins gyvenamosios erdvės daugiau, 

negu nustatyta šio Reglamento patalpų 

pločių reikalavimuose, nesumažins 

insoliacijos. 

266. Dopuszcza się zaprojektowanie 

dodatkowych pomieszczeń lub wyposażenia 

mieszkania, pod warunkiem, że ich instalacja 

nie ograniczy przestrzeni życiowej większej niż 

wymagania dotyczące szerokości przestrzeni 

określone w niniejszym regulaminie lub 

zmniejszy nasłonecznienie. 
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12 Łotwa  

12.1 Łotwa, LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas" (LBN 211-15)418  

Język łotewski Język polski 

LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas" LBN 211-15 „Budynki mieszkalne” 

2.11. insolācija – saules radītais apgaismojums 

telpās; 

2.11 nasłonecznienie - oświetlenie 

wewnętrzne tworzone przez słońce; 

33. Minimālos attālumus starp daudzdzīvokļu 

ēkām nosaka vietējās pašvaldības teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumos 

saskaņā ar insolācijas un apgaismojuma 

prasībām, psiholoģiskā komforta 

nodrošināšanai ievērojot šādus minimālos 

attālumus: 

33. Minimalne odległości między budynkami 

mieszkalnymi zostaną określone w przepisach 

dotyczących użytkowania i budowy 

terytorium jednostki samorządu terytorialnego 

zgodnie z wymogami nasłonecznienia 

i oświetlenia, z zachowaniem następujących 

minimalnych odległości w celu zapewnienia 

komfortu psychicznego: 

33.1. starp ēku garenfasādēm – ne mazāk 

par 15 metriem divu un triju stāvu ēkām un ne 

mazāk par 20 metriem – četru stāvu un 

augstākām ēkām; 

33.1. między podłużnymi fasadami budynków 

- nie mniej niż 15 metrów w przypadku 

budynków dwupiętrowych i trzypiętrowych 

oraz nie mniej niż 20 metrów - w przypadku 

budynków czteropiętrowych i wyższych; 

33.2. starp ēku gala fasādēm, kurās ir 

dzīvojamo istabu logi, – ne mazāk par 10 

metriem; 

33.2 między końcowymi fasadami budynków 

z oknami salonu - nie mniej niż 10 metrów; 

33.3. starp vienas ēkas garenfasādi un tai 

pretī izvietoto otras ēkas gala fasādi – ne 

mazāk par 10 metriem. 

33.3 między podłużną fasadą jednego 

budynku a przeciwną fasadą drugiego 

budynku naprzeciwko - nie mniej niż 10 

metrów. 

3.6. Telpu insolācija un dabiskais 

apgaismojums 

3.6 Nasłonecznienie pomieszczeń i naturalne 

oświetlenie 

36. Dzīvojamo ēku būvprojektu risinājumos 

jānodrošina dzīvojamo telpu nepārtraukta 

insolācija vismaz 2,5 stundas dienā laikposmā 

no 22.marta līdz 22.septembrim: 

36. Rozwiązania w zakresie projektowania 

budynków mieszkalnych zapewniają ciągłe 

nasłonecznienie pomieszczeń mieszkalnych 

przez co najmniej 2,5 godziny dziennie 

w okresie od 22 marca do 22 września: 

36.1. vienistabas, divu un triju istabu dzīvokļos 

– ne mazāk kā vienā istabā; 

36.1. W mieszkaniach jedno-, dwu- i 

trzypokojowych - nie mniej niż jeden pokój; 

36.2. četru, piecu un sešu istabu dzīvokļos – 

ne mazāk kā divās istabās. 

36.2 W mieszkaniach cztero-, pięcio- i 

sześciopokojowych - w co najmniej  dwóch 

pokojach. 

37. Dzīvojamās ēkās, kuros ir insolētas visas 

dzīvokļa istabas, kā arī pārbūvējot dzīvojamo 

apbūvi, pieļaujams pārtraukt šo 

noteikumu 36.punktā minēto nepārtraukto 

telpu insolāciju, ja par 0,5 stundām tiek 

pagarināts insolācijas ilgums. 

37. W budynkach mieszkalnych, w których 

wszystkie pokoje mieszkalne są 

nasłonecznione, a także podczas 

przebudowy budynków mieszkalnych, 

dopuszczalne jest przerwanie 

nasłonecznienia ciągłych pomieszczeń, 

o których mowa w § 36 niniejszego 

regulaminu, jeżeli czas nasłonecznienia 

zostanie przedłużone o 0,5 godziny. 

38. Šajos noteikumos noteiktās insolācijas 

prasības var neievērot, ja pašvaldība 

teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos ir noteikusi apbūves teritorijas, 

kurās ir īpaši sarežģīti pilsētbūvniecības 

apstākļi (kultūrvēsturiskā zona, pilsētas centra 

zona) un insolācijas rādītāji esošajās 

dzīvojamajās ēkās ir nepietiekami. Minētajā 

38. Wymogi dotyczące nasłonecznienia 

określone w niniejszych przepisach mogą 

zostać pominięte, jeżeli władze 

samorządowe określiły w lokalnych 

przepisach obszary o szczególnie trudnych 

warunkach zabudowy miejskiej (historyczna 

strefa kulturalna, strefa centrum miasta) oraz 

wskaźniki nasłonecznienia w istniejących 

 
418 https://likumi.lv/ta/id/275016-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-211-15-dzivojamas-ekas 
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gadījumā attiecīgajā teritorijā pieļaujams 

projektēt jaunu apbūvi vai dzīvojamās 

apbūves pārbūvi, ievērojot esošo vēsturiski 

izveidojušos insolāciju un to nepasliktinot. 

budynkach mieszkalnych. W takim przypadku 

dopuszczalne jest projektowanie nowych 

budynków lub osiedli mieszkaniowych na 

danym terytorium, biorąc pod uwagę 

istniejące historyczne nasłonecznienie i go 

nie pogarszając. 
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13 Niemcy  

13.1 Niemcy, Norm DIN 5034-1  

Język niemiecki Język polski 

Norm DIN 5034 - 1 Norma DIN 5034 - 1 

Tageslicht in Innenräumen - Teil 1: Begriffe 

und Mindestanforderungen 

(Światło dzienne w pomieszczeniach – Część 

1: Warunki i wymagania minimalne – 

fragment normy DIN 5034 - 1 

4.3 Beleuchtung mit Tageslicht 4.3 Oświetlenie dzienne 

4.3.1 Helligkeit 4.3.1 Jasność 

4.3.1.1 Wohnräume 4.3.1.1 Przestrzeń mieszkalna 

Der Helligkeitseindruck in Wohnräumen, die 

von dem durch die Fenster eindringenden 

Tageslicht erzeugt wird, ist im Rahmen ihrer 

psychischen Bedeutung ausreichend, wenn 

der Tageslichtquotient (siehe Abschnitt 3) auf 

einer horizontalen Bezugsebene, gemessenin 

einer Höhe von 0,85 m über dem Fußbodenin 

halber Raumtiefe und in 1m Abstand von 

den beiden Seitenwänden im Mittel 

wenigstens 0,9% und am ungünstigsten dieser 

Punkte wenigstens 0,75 % beträgt. 

Wrażenie jasności w pomieszczeniach 

mieszkalnych wywołane przez światło 

dzienne wpadające przez okna jest 

wystarczające w kontekście ich znaczenia 

psychologicznego, jeżeli współczynnik 

światła dziennego (patrz rozdział 3) na 

poziomej płaszczyźnie odniesienia, mierzony 

na wysokości 0,85 m nad podłogą w połowie 

głębokości pomieszczenia i w odległości 1 m 

od dwóch ścian bocznych, wynosi średnio co 

najmniej 0,9%, a w najbardziej niekorzystnym 

z tych punktów co najmniej 0,75%. 

ANMERKUNG 1 Eine Tabelle der bezüglich 

Sichtverbindung nach außen und 

ausreichender Helligkeit erforderlichen 

Fenstergrößen für Wohnräume mit Fenstern in 

nur einer Wand, die den obigen 

Bedingungen entsprechen, ist in DIN 5034-4 

enthalten. In Wohnräumen mit Fenstern in 

zwei aneinander grenzenden Wänden muss 

der Tageslichtquotient am ungünstigsten 

Bezugspunkt mindestens 1 % betragen. 

UWAGA 1 Tabela wymiarów okien 

wymaganych dla pomieszczeń mieszkalnych 

z oknami tylko w jednej ścianie, które 

spełniają powyższe warunki, w odniesieniu do 

kontaktu wzrokowego z zewnątrz 

i wystarczającej jasności, zawarta jest 

w normie DIN 5034-4. W pomieszczeniach 

mieszkalnych z oknami w dwóch sąsiednich 

ścianach współczynnik światła dziennego 

w najbardziej niekorzystnym punkcie 

odniesienia wynosi co najmniej 1 %. 

ANMERKUNG 2 Die in den Bauordnungen der 

meisten Länder geforderte 

Mindestfenstergröße (Rohbauöffnung) von 

1/8 der Grundfläche des Raumes ist 

hinsichtlich der Beleuchtung mit Tageslicht 

eine notwendige, aber gegebenenfalls nicht 

hinreichende Voraussetzung. 

UWAGA 2 Minimalna wielkość okna (otwór 

w osnowie) wynosząca 1/8 powierzchni 

podłogi pomieszczenia zgodnie z wymogami 

przepisów budowlanych większości krajów 

jest warunkiem koniecznym, ale 

prawdopodobnie niewystarczającym 

w odniesieniu do oświetlenia światłem 

dziennym. 

4.4 Besonnung 4.4 Nasłonecznienie 

Ob die Möglichkeit einer Besonnung eines 

Aufenthaltsraumes erwünscht oder 

unerwünscht ist, hängt in der Regel von 

dessen Verwendungszweck ab. Vor allem für 

Wohnräume ist die Besonnbarkeit ein 

wichtiges Qualitätsmerkmal, da eine 

ausreichende Besonnung zur Gesundheit und 

zum Wohlbefinden beiträgt. Deshalb sollte 

die mögliche Besonnungsdauer in 

mindestens einem Aufenthaltsraum einer 

Wohnung zur Tag- und Nachtgleiche 4 h 

betragen. Soll auch eine ausreichende 

Besonnung in den Wintermonaten sicher 

gestellt sein, sollte die mögliche 

Besonnungsdauer am 17. Januar mindestens 

To, czy możliwość zapewnienia 

nasłonecznienia  w salonie jest pożądana 

czy niepożądana, zależy zazwyczaj od jego 

przeznaczenia. Szczególnie 

w pomieszczeniach mieszkalnych ekspozycja 

na słońce jest ważną cechą jakościową, 

ponieważ wystarczająca ilość światła 

słonecznego przyczynia się do zdrowia 

i dobrego samopoczucia. Dlatego też 

możliwy czas nasłonecznienia w co najmniej 

jednym salonie mieszkania przy równonocy 

powinien wynosić 4 godziny. Jeżeli ma być 

zapewnione wystarczające nasłonecznienie 

w miesiącach zimowych, możliwy czas 

trwania nasłonecznienia  powinien być 
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1 h betragen. Als Nachweisort gilt die 

Fenstermitte in Fassadenebene. 

ustalony na 17  stycznia  i powinien  wynosić 

co najmniej 1 godzinę. Za miejsce weryfikacji 

uznaje się środek okna w płaszczyźnie fasady. 
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14 Norwegia  

14.1 Norwegia, Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning419  

Język norweski Język polski 

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning Przepisy techniczne budowlane (TEK17) 

z wytycznymi 

Kapittel 8 Opparbeidet uteareal Rozdział 8 Przygotowana przestrzeń 

zewnętrzna 

§ 8-3. Uteoppholdsareal § 8-3. tereny zewnętrzne 

(2) Uteoppholdsarealer skal plasseres og 

utformes slik at det oppnås god kvalitet med 

hensyn til 

(2) Obszary mieszkalne powinny być 

ustawione i zaprojektowane tak, aby 

osiągnąć dobrą jakość w odniesieniu do 

a) sol- og lysforhold a) warunki słoneczne i świetlne 

Veiledning til annet ledd bokstav a: 

 

Sol- og lysforhold er viktige kvaliteter på 

ethvert uteoppholdsareal. Lysforhold 

omfatter dagslys og kunstig belysning. 

Belysning på kvelds- og nattestid vil kunne 

øke sikkerheten og tryggheten ved bruk av 

arealene. 

 

 

Der det ikke er mulig å oppnå gode 

solforhold på alle uteoppholdsareal, er det 

viktig å plassere stillesittende aktiviteter der 

det er uteoppholdsareal med gunstige 

solforhold, både for barn, unge, voksne og 

eldre. Dette gjelder også sosiale møtesteder 

med bord, sittegrupper og lignende. 

Komentarz do drugiego akapitu litery a: 

 

Słońce i warunki oświetleniowe są ważnymi 

cechami każdego pomieszczenia 

mieszkalnego. Warunki oświetleniowe 

obejmują światło dzienne i sztuczne 

oświetlenie. Oświetlenie wieczorem i nocą 

może zwiększyć bezpieczeństwo 

użytkowania. 

 

Tam, gdzie nie jest możliwe osiągnięcie 

dobrych warunków słonecznych we 

wszystkich obszarach życia, ważne jest 

umieszczenie siedzącego trybu życia tam, 

gdzie są obszary życia z korzystnymi 

warunkami słonecznymi, dla dzieci, 

młodzieży, dorosłych i osób starszych. 

Dotyczy to również miejsc spotkań 

towarzyskich ze stołami, grupami siedzącymi 

i tym podobnymi. 

§ 8-10. Plassering av byggverk § 8–10. Rozmieszczenie budynków 

(1) Byggverk skal ha god terrengmessig 

tilpasning ut fra hensyn til god arkitektonisk 

utforming, visuell kvalitet, naturgitte 

forutsetninger, sikkerhet, helse, miljø, 

tilgjengelighet, brukbarhet og energibehov. 

(1) Budynki powinny mieć dobre 

dostosowanie terenu w oparciu o dobry 

projekt architektoniczny, jakość wizualną, 

warunki naturalne, bezpieczeństwo, zdrowie, 

środowisko, dostępność, użyteczność i 

wymagania energetyczne. 

(…) 

Terrengtilpasning ut fra hensynet til helse og 

miljø 

Byggverket skal plasseres og tilpasses 

terrenget slik at hensynet til godt inne- og 

utemiljø blir ivaretatt. En av forutsetningene 

for en bruksmessig god bygning er at den har 

tilfredsstillende dagslysforhold, utsyn og 

skjerming for innsyn. De beste tomtene i skrått 

terreng har helning i sektoren syd til vest. 

Enklest tilpasning til terrenget vil en ha med 

Komentarz do pierwszego akapitu 

(…) 

Adaptacja terenu w oparciu o względy 

zdrowotne i środowiskowe 

Konstrukcja musi być umieszczona 

i dostosowana do terenu, aby zadbać 

o dobre środowisko wewnętrzne i 

zewnętrzne. Jednym z warunków dobrego 

budynku jest zadowalające warunki światła 

dziennego, widoczność i osłona widoczności. 

Najlepsze stoki na zboczach mają stoki 

 
419 Norweskie przepisy budowlane TEK17, opublikowane na oficjalnej stronie Direktoratet for byggkvalitet 

(Zarząd ds. ds. Jakości budynków) https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/,  

wzbogacone są o komentarze wyjaśniające znaczenie przepisów. Ponieważ same zapisy mają dość 

miękki i ogólnikowy charakter, wyjaśnienia stanowią ważną wskazówkę do stosowania przepisów. 

Znaczna ich część odwołuje się do sztuki projektowania zamiast do sztywnych reguł i rygorystycznych 

zasad.  

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/


Komparatystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw 
 

265 

småhus. For arbeids- og publikumsbygninger 

kan en plassering i nord- og østhellinger gi et 

ønsket utsyn mot et solbelyst nabolag. 

Plassering, høyde og utforming av bygninger 

bør være slik at man unngår å skape kraftig 

trekk eller lokale vinder som kan oppstå når 

mellomrommet mellom ulike byggverk blir for 

smalt. 

(…) 

w sektorze południowym i zachodnim. 

Najłatwiejszym sposobem dostosowania się 

do ukształtowania terenu jest posiadanie 

małego domu. W przypadku pracy 

i budynków użyteczności publicznej 

lokalizacja na północnych i wschodnich 

zboczach może zapewnić pożądany widok 

na oświetloną słońcem okolicę. Położenie, 

wysokość i konstrukcja budynków powinny 

być takie, aby unikać tworzenia silnych 

elementów lub lokalnych wiatrów, które 

mogą wystąpić, gdy przestrzeń między 

różnymi budynkami staje się zbyt wąska. 

(2) Byggverk skal plasseres slik at det tas 

hensyn til lys- og solforhold, samt lyd- og 

vibrasjonsforhold. 

(2) Budynki należy ustawić tak, aby 

uwzględniały warunki światła i słońca, 

a także warunki akustyczne i wibracyjne. 

Veiledning til annet ledd 

 

Lys- og solforhold 

Bygning skal plasseres slik på tomta at 

uteoppholdsarealene har gode solforhold. 

Uteplassen bør derfor legges på husets 

solside. Det er viktig at uteoppholdsarealet 

ligger nær opp til og i god kontakt med 

bygningen. Alle boenheter og felles uteareal 

bør være solbelyst minst fem timer hver dag 

ved vår- og høstjevndøgn. Avstand til 

tilstøtende bebyggelse bør være 3 ganger 

lenger enn gesimshøyden på det tilstøtende 

bygget. 

 

 

En forutsetning for en god bruksmessig 

bygning og et godt innemiljø er at den har 

gode dagslysforhold. Etter § 13-7 skal rom for 

varig opphold ha vindu som gir 

tilfredsstillende dagslys med mindre 

virksomheten tilsier noe annet. 

 

Ved plassering bør det tas hensyn til god 

utnyttelse av solinnstrålingen og gode 

dagslysforhold i rom for varig opphold. Dette 

forholdet er spesielt viktig for byggverk med 

boenhet. 

 

(…) 

Planløsninger og brukskvalitet 

Byggverk skal ha planløsning tilpasset 

forutsatt bruk. God planløsning forutsetter at 

rommenes størrelse og form er tilpasset 

bruken. Dårlig planløsning og tilgjengelighet 

kan medvirke til at mange mennesker hindres 

eller begrenses i deltagelse og livsutfoldelse. 

Boenheter med mer enn to rom bør ha 

dagslys fra to ulike fasader. 

(…) 

Veiledning til annet ledd 

 

Warunki światła i słońca 

Budynek powinien zostać umieszczony na 

miejscu, aby w pomieszczeniach 

mieszkalnych panowały dobre warunki 

słoneczne. Dlatego patio należy położyć na 

słonecznej stronie domu. Ważne jest, aby 

część dzienna znajdowała się blisko budynku 

i miała dobry kontakt z nim. Wszystkie 

jednostki mieszkalne i wspólne obszary 

zewnętrzne powinny być nasłonecznione 

przez co najmniej pięć godzin każdego dnia 

w wiosenne i jesienne wieczory. Odległość 

do sąsiednich budynków powinna być 3 razy 

większa niż wysokość sąsiedniego budynku. 

Warunkiem dobrego budynku użyteczności 

publicznej i dobrego środowiska 

wewnętrznego jest dobre warunki światła 

dziennego. Zgodnie z § 13-7 pokoje na pobyt 

stały mają okno zapewniające 

zadowalające światło dzienne, chyba że 

firma wskaże inaczej. 

Podczas pozycjonowania należy wziąć pod 

uwagę dobre wykorzystanie światła 

słonecznego i dobre warunki dzienne 

w pokojach do długoterminowego pobytu. 

Zależność ta jest szczególnie ważna w 

przypadku budynków z mieszkaniami. 

(…) 

Planowanie rozwiązań i jakość użytkowania. 

Budynki powinny mieć plan pięter 

dostosowany do ich przeznaczenia. Dobry 

plan piętra zakłada, że wielkość i kształt 

pomieszczeń są dostosowane do 

użytkowania. Złe planowanie i dostępność 

mogą pomóc w zapobieganiu lub 

ograniczeniu uczestnictwa wielu osób i życia. 

Jednostki mieszkalne z więcej niż dwoma 

pokojami powinny mieć światło dzienne 

z dwóch różnych fasad. 

(…) 
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15 Polska 

15.1 Polska, Uchwała nr 70 Prezydium Rządu z dnia 6 lutego 1954 r. w sprawie 

zatwierdzenia normatywów projektowania dla budownictwa 

mieszkaniowego. 

Język polski 

Uchwała nr 70 Prezydium Rządu z dnia 6 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia 

normatywów projektowania dla budownictwa mieszkaniowego. 

Monitor Polski 1954 nr 120 poz. 1688 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP19541201688/O/M19541688.pdf 

5. Przepisy ogólne dla projektowania domów mieszkalnych 

5.2 Orientacja pomieszczeń 

Należy dążyć do spełnienia następujących warunków w orientacji poszczególnych 

pomieszczeń: 

a) Kuchnia i pomieszczenia gospodarcze powinny być orientowane na północ, 

wschód, północny zachód lub północny wschód, 

b) Sypialnie powinny być orientowane na wschód lub północny wschód, 

c) Pokoje mieszkalne powinny być orientowane na południe, na południowy wschód 

południowy zachód lub zachód. 

W budynkach które posiadają jedną ścianę skierowaną na północ lub północny wschód, 

z reguły nie należy stosować mieszkań jednostronnie naświetlonych, skierowanych 

wyłącznie na północ. 

7.3 Galerie komunikacyjne, balkony, loggie i tarasy 

… Balkony, loggie i tarasy powinny być urządzone od strony nasłonecznionej i powinny 

łączyć się w miarę możliwości z pokojem dziennym. … 
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15.2 Polska, Uchwała nr 364 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie 

zatwierdzenia normatywów projektowania dla budownictwa 

mieszkaniowego. 

 

Język polski 

Uchwała nr 364 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie zatwierdzenia 

normatywów projektowania dla budownictwa mieszkaniowego. 

M.P. 1959 nr 81 poz. 422 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP19590810422/O/M19590422.pdf 

6.4.3 Balkony i loggie 

… Nie dopuszcza się projektowania loggi na północ, płn. północny-wschód i płn. półncny-

zachodniej elewacji budynku niezależnie od położenia budynku w stosunku do 

eksponowanej ulicy osiedla (miasta). … 

6.7 Oświetlania i nasłonecznienie 

Wszystkim mieszkaniom należy zapewnić oświetlanie naturalne co najmniej w wymiarze 

ustalonym przez prawo budowlane. Należy zapewnić minimalny czas nasłonecznienia 

w dniu 21 grudnia 1 ½ godziny dla co najmniej jednego z pomieszczeń mieszkalnych. 
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15.3 Polska, Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, 

Urbanistyki i Architektury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego 

z dnia 21 lipca 1961 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 196) oraz nowelizacją z 1963 r. 

(Dz.U. 1963 Nr 6, poz. 37) 

Język polski 

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 

budownictwa powszechnego z dnia 21 lipca 1961 r, oraz nowelizacja Rozporządzenie 

Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki I Architektury zmieniające 

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane budownictwa powszechnego z dnia 5 lutego 1963 r. 

Dz.U. 1961 Nr 38, poz. 196, oraz nowelizacja Dz.U. 1963 Nr 6, poz. 37 

§ 88  

1. Zabrania się projektowania i budowy: 

1) mieszkań od strony północnej, oświetlonych wyłącznie oknami w ścianach od strony 

północnej, które tworzą z kierunkiem N-S kąt przekraczający 22,5. 

… 

3) mieszkań cztero- i więcej osobowych jednostronnie wietrzonych i oświetlonych, 

… 

2. Odstępstwa od przepisu ust. 1 pkt 1 dopuszczalne są w budynkach o systemie 

korytarzowym, z mieszkaniami przeznaczonymi dla jednej osoby, jeżeli usytuowanie budynku 

tego wymaga. 

W roku 1963 zmieniono w § 88 pkt 3) słowo „cztero-” słowem „pięcio-”. 

  



Komparatystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw 
 

269 

15.4 Polska, Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 29 czerwca 1966 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 

budownictwa powszechnego. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

z dnia 29 czerwca 1966 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

obiekty budowlane budownictwa powszechnego. 

Dziennik Urzędowy Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 19 lipca 

1966 r. (Dz. Urz. MBiPMB rok 1966 nr 10 poz. 44) 

§ 90. 

1. Zabrania się projektowania i budowy: 

1) mieszkań od strony północnej, oświetlonych wyłącznie oknami w ścianach od strony 

północnej, które tworzą z kierunkiem N-S kąt przekraczający 22,5°, 

… 

3) mieszkań pięcio- i więcej osobowych jednostronnie wietrzonych i oświetlonych, 

… 

2. Odstępstwa od przepisu ust. 1 pkt 1 dopuszczalne są w budynkach o systemie 

korytarzowym, z mieszkaniami przeznaczonymi dla jednej osoby, jeżeli usytuowanie budynku 

tego wymaga. 

 

  

https://www.infor.pl/akt-prawny/U43.1966.010.0000044,zarzadzenie-ministra-budownictwa-i-przemyslu-materialowbudowlanych-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-obiekty-budowlane-budownictwa-powszechnego.html
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15.5 Polska, Zarządzeniu nr 9 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska w sprawie wskaźników i wytycznych urbanistycznych dla 

terenów mieszkaniowych w miastach, Dz. Bud. nr 2 z dnia 2 lutego 1974 r., 

poz.2. 

Zarządzeniu nr 9 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie wskaźników 

i wytycznych urbanistycznych dla terenów mieszkaniowych w miastach. 

(Dz. Bud. nr 2 z dnia 2 lutego 1974 r., poz.2.) 

§ 6. Na terenach zabudowy wielorodzinnej należy zachować następujące wymagania 

użytkowe przy sytuowaniu poszczególnych urządzeń i zagospodarowywaniu terenu:  

1) minimum czasu nasłonecznienia elewacji uprzywilejowanej (w nasłonecznieniu) 

budynków mieszkalnych powinno wynosić 3 godziny w dniu 21 marca (21 września) przy 

czym do czasu nasłonecznienia nie wlicza się okresu, w którym promienie, słoneczne padają 

na elewację pod kątem mniejszym niż 10°; kąt. ten powinien być zwiększony w wypadku 

zastosowania ścian. zewnętrznych o grubości przekraczającej 25 cm lub zastosowania 

w pokojach mieszkalnych otworów okiennych o szerokości mniejszej niż 150 cm; mieszkania 

M-4 i mniejsze powinny posiadać co najmniej 1 pokój od strony elewacji uprzywilejowanej, 

mieszkania M-5, i większe — co najmniej 2 pokoje; odległość pomiędzy budynkami 

sytuowanymi równolegle lub w sposób zbliżony powinna być nie mniejsza niż 1,8 wysokości 

budynku przesłaniającego, jeżeli długość tego budynku przekracza dwukrotną jego 

szerokość; 

2) minimum czasu. nasłonecznienia placów zabaw dla dzieci wynosi 5 godzin, w godzinach 

od 8 do 16 w dniu 21 marca (21 września); 
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15.6 Polska, Zmiany regulacji dotyczących nasłonecznienia w Rozporządzeniu 

w sprawie warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 1995 Nr 10, poz. 46, Dz.U. z 2002 r. poz. 690, 

Dz.U. z 2017 r. poz. 2285) po 1995 r. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

I BUDOWNICTWA W SPRAWIE 

WARUNKÓW TECHNICZNYCH, 

JAKIM POWINNY 

ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH 

USYTUOWANIE z dnia 14 

grudnia 1994 r. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

INFRASTRUKTURY W SPRAWIE 

WARUNKÓW TECHNICZNYCH, 

JAKIM POWINNY 

ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH 

USYTUOWANIE z dnia 12 

kwietnia 2002 r. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

INFRASTRUKTURY I 

BUDOWNICTWA ZMIENIAJĄCE 

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE 

WARUNKÓW TECHNICZNYCH, 

JAKIM POWINNY 

ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH 

USYTUOWANIE z dnia 14 

listopada 2017 r. 

Okres obowiązywania: 

01 kwietnia 1995 r. -15 

grudnia 2002 r. 

Okres obowiązywania: 

16 grudnia 2002 r. – 31 

grudnia 2017 r. 

Okres obowiązywania: 

1 stycznia 2018 r. - obecnie 

(Dz.U. z 1995 Nr 10, poz. 46) (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690)  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285) 

§ 60  § 60  § 60  

1. Pokój mieszkalny oraz 

pomieszczenie przeznaczone 

do zbiorowego przebywania 

dzieci w żłobku, przedszkolu 

i szkole, z wyjątkiem pracowni 

chemicznej, fizycznej 

i plastycznej, powinny mieć 

zapewniony czas 

nasłonecznienia co najmniej 

3 godziny w dniach 

równonocy (21 marca i 21 

września) w godzinach 8:00-

16:00.  

 

1. Pomieszczenia 

przeznaczone do zbiorowego 

przebywania dzieci w żłobku, 

przedszkolu i szkole, 

z wyjątkiem pracowni 

chemicznej, fizycznej 

i plastycznej, powinny mieć 

zapewniony czas 

nasłonecznienia co najmniej 

3 godziny w dniach 

równonocy (21 marca i 21 

września) w godzinach 8:00-

16:00, natomiast pokoje 

mieszkalne - w godzinach 

7:00-17:00.  

1. Pomieszczenia 

przeznaczone do zbiorowego 

przebywania dzieci w żłobku, 

klubie dziecięcym, 

przedszkolu, innych formach 

opieki przedszkolnej oraz 

szkole, z wyjątkiem pracowni 

chemicznej, fizycznej 

i plastycznej, powinny mieć 

zapewniony czas 

nasłonecznienia wynoszący 

co najmniej 3 godziny 

w dniach równonocy 

w godzinach 8:00-16:00, 

natomiast pokoje mieszkalne 

- w godzinach 7:00-17:00. 

2. W mieszkaniu 

wielopokojowym dopuszcza 

się ograniczenie wymagania 

ust. 1 co najmniej do jednego 

pokoju, przy czym 

w zabudowie uzupełniającej 

(plombowej) dopuszcza się 

ograniczenie wymaganego 

czasu nasłonecznienia do 1,5 

godziny, a w odniesieniu do 

mieszkania 

jednopokojowego nie określa 

się wymaganego czasu 

nasłonecznienia. 

2. W mieszkaniu 

wielopokojowym dopuszcza 

się ograniczenie wymagania 

określonego w ust. 1 co 

najmniej do jednego pokoju, 

przy czym w śródmiejskiej 

zabudowie uzupełniającej 

dopuszcza się ograniczenie 

wymaganego czasu 

nasłonecznienia do 1,5 

godziny, a w odniesieniu do 

mieszkania 

jednopokojowego w takiej 

zabudowie nie określa się 

wymaganego czasu 

nasłonecznienia. 

2. W mieszkaniach 

wielopokojowych 

wymagania ust. 1 powinny 

być spełnione przynajmniej 

dla jednego pokoju. 

3. W przypadku budynków 

zlokalizowanych 

w zabudowie śródmiejskiej 

dopuszcza się ograniczenie 

wymaganego czasu 

nasłonecznienia, określonego 

w ust. 1, do 1,5 godziny, 

a w odniesieniu do 

mieszkania 

jednopokojowego w takiej 

zabudowie nie określa się 

wymaganego czasu 

nasłonecznienia. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytcnbxgqya
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16 Rosja 

16.1 Rosja, Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ „О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения”  

 

Język rosyjski Język polski 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 

52-ФЗ „О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения” 

Ustawa federalna z dnia 30 marca 1999 r. N 

52-FZ „O dobrostanie sanitarnym 

i epidemiologicznym ludność 

О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения 

O dobrostanie sanitarnym i 

epidemiologicznym ludności 

Статья 23. Санитарно-

эпидемиологические требования к жилым 

помещениям 

Artykuł 23. Wymagania sanitarno-

epidemiologiczne pomieszczeń mieszkalnych 

1. Жилые помещения по площади, 

планировке, освещенности, инсоляции, 

микроклимату, воздухообмену, уровням 

шума, вибрации, ионизирующих и 

неионизирующих излучений должны 

соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям в целях 

обеспечения безопасных и безвредных 

условий проживания независимо от его 

срока  

1. Lokale mieszkalne pod względem 

powierzchni, układu, oświetlenia, 

nasłonecznienia, mikroklimatu, wymiany 

powietrza, poziomu hałasu, wibracji, 

promieniowania jonizującego 

i niejonizującego muszą spełniać wymagania 

sanitarno-epidemiologiczne w celu 

zapewnienia bezpiecznych i nieszkodliwych 

warunków życia niezależnie od czasu jego 

trwania  

2. Заселение жилых помещений, 

признанных в соответствии с санитарным 

законодательством Российской 

Федерации непригодными для 

проживания, равно как и предоставление 

гражданам для постоянного или 

временного проживания нежилых 

помещений не допускается. 

2. Osiedlanie się w lokalach mieszkalnych 

uznanych zgodnie z przepisami sanitarnymi 

Federacji Rosyjskiej za niezdatne do 

zamieszkania, a także udostępnianie 

obywatelom lokali niemieszkalnych na pobyt 

stały lub czasowy jest niedozwolone. 

3. Содержание жилых помещений должно 

отвечать санитарным правилам. 

3. Utrzymanie pomieszczeń mieszkalnych musi 

być zgodne z przepisami sanitarnymi. 
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16.2 Rosja, Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"  

Język rosyjski Język polski 

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 

(ред. от 02.07.2013) "Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений" 

Ustawa federalna z dnia 30.12.2009 N 384-FZ 

(zmieniona 02.07.2013) „Przepisy techniczne 

dotyczące bezpieczeństwa budynków 

i budowli” 

Статья 22. Требования к обеспечению 

инсоляции и солнцезащиты 

Artykuł 22. Wymagania dotyczące 

nasłonecznienia i ochrony przed słońcem 

1. Здания должны быть спроектированы 

таким образом, чтобы в жилых 

помещениях была обеспечена 

достаточная продолжительность 

инсоляции или солнцезащита в целях 

создания безопасных условий проживания 

независимо от его срока. 

1. Budynki należy projektować w taki sposób, 

aby zapewnić w lokalu mieszkalnym 

dostateczny czas nasłonecznienia lub 

ochrony przed słońcem w celu stworzenia 

bezpiecznego środowiska do życia, 

niezależnie od czasu jego trwania.420 

2. Выполнение требований, 

предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, должно быть обеспечено мерами 

по ориентации жилых помещений по 

сторонам света, а также мерами 

конструктивного и планировочного 

характера, в том числе по 

благоустройству прилегающей 

территории. 

2. Spełnienie wymagań, o których mowa 

w części 1 niniejszego artykułu, musi być 

zapewnione poprzez środki ukierunkowane 

na ukierunkowanie pomieszczeń 

mieszkalnych na punkty kardynalne, a także 

środki o charakterze konstruktywnym i 

planistycznym, w tym poprawę przyległego 

terytorium. 

 

 

 
420 Paragraf zmieniony przez obowiązujące od 21 października 2011 r. ustawę federalną z dnia 19 lipca 

2011 r. N 248-FZ . 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148719/b8d103c4f19bdb0439f7a3a6f412b882758b4bdf/#dst100214
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=pl&u=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148719/b8d103c4f19bdb0439f7a3a6f412b882758b4bdf/&usg=ALkJrhhpEx6aMfhgBEld7628YkaC2DmIkw#dst100214
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=pl&u=http://docs.cntd.ru/document/902290208&usg=ALkJrhiGzsmNl0c_qqP8vvFmCmwFUv-CZA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=pl&u=http://docs.cntd.ru/document/902290208&usg=ALkJrhiGzsmNl0c_qqP8vvFmCmwFUv-CZA
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16.3 Rosja, правила и нормы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1076-01 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНСОЛЯЦИИ И СОЛНЦЕЗАЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫХ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ + изменения № 1 (2017 г)421  

Język rosyjski Język polski 

правила и нормы (СанПиН) 

2.2.1/2.1.1.1076-01 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНСОЛЯЦИИ И 

СОЛНЦЕЗАЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫХ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ + 

изменения № 1 (2017 г)422 

zasady i normy sanitarne (Sanpin) 

2.2.1/2.1.1.1076-01 Wymogi higieniczne 

dotyczące nasłonecznienia i ochrony przed 

słońcem w pomieszczeniach budynków 

mieszkalnych oraz budynków i terenów 

użyteczności publicznej + zmiany nr 1 (2017 

r.) 

2. Общие требования к инсоляции 2. Wymogi ogólne dotyczące 

nasłonecznienia 

2.1. Требования к облучению 

поверхностей и пространств прямыми 

солнечными лучами (инсоляции) 

предъявляются при размещении объектов, 

в проектах планировки и застройки 

микрорайонов и кварталов, проектов 

строительства и реконструкции отдельных 

зданий и сооружений и при 

осуществлении надзора за строящимися 

и действующими объектами. 

2.1. Wymogi dotyczące nasłonecznienia 

powierzchni i przestrzeni przy bezpośrednim 

działaniu promieni słonecznych 

(nasłonecznieniu) powinny być zachowane 

przy rozmieszczaniu obiektów, podczas 

planowania i budowy dzielnic i kwartałów, 

przy budowie i rekonstrukcji poszczególnych 

budynków i konstrukcji oraz w trakcie 

pełnienia nadzoru nad budynkami 

budowanymi oraz już istniejącymi.  

2.2. Выполнение требований норм 

инсоляции достигается размещением и 

ориентацией зданий по сторонам 

горизонта, а также их объемно - 

планировочными решениями. 

2.2. Spełnienie norm dotyczących 

nasłonecznienia osiąga się poprzez 

rozmieszczenie i orientację budynków 

względem horyzontu, a także rozwiązania 

w zakresie planowania przestrzennego. 

2.3. Инсоляция является важным 

фактором, оказывающим 

оздоравливающее влияние на среду 

обитания человека и должна быть 

использована в жилых, общественных 

зданиях и на территории жилой 

застройки. 

Продолжительность инсоляции 

регламентируется в: 

- жилых зданиях; 

- детских дошкольных учреждениях; 

- учебных учреждениях 

общеобразовательных, начального, 

среднего, дополнительного и 

профессионального образования, 

школах - интернатах, детских домах и др.; 

- лечебно - профилактических, 

санаторно-оздоровительных и курортных 

учреждениях; 

- учреждениях социального обеспечения 

(домах - интернатах для инвалидов и 

престарелых, хосписах и др.). 

2.3. Nasłonecznienie jest ważnym 

czynnikiem zdrowotnym, wpływającym na 

środowisko życia człowieka i powinien on 

być uwzględniany w budynkach 

mieszkalnych, budynkach użyteczności 

publicznej oraz na terenach budownictwa 

mieszkaniowego. 

Czas trwania nasłonecznienia jest 

zróżnicowany w przypadku: 

- budynków mieszkalnych; 

- instytucji przedszkolnych; 

- placówek ogólnokształcących, szkół 

podstawowych, średnich, uzupełniających 

i zawodowych, szkół z internatami, domów 

dziecka itp .; 

- placówek leczniczo-profilaktycznych, 

sanatoriów i uzdrowisk; 

- placówek opieki społecznej (domów 

opieki dla osób niepełnosprawnych 

i starszych, hospicjów itp.). 

2.4. Нормативная продолжительность 2.4. Standardowy czas trwania 

 
421 http://estateline.ru/legislation/417/ 

http://gostbank.metaltorg.ru/data/norms_new/sanpin/15.pdf 

http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9741/index.htm#i97734 
422 http://estateline.ru/legislation/417/ 

http://gostbank.metaltorg.ru/data/norms_new/sanpin/15.pdf 

http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9741/index.htm#i97734 

http://estateline.ru/legislation/417/
http://gostbank.metaltorg.ru/data/norms_new/sanpin/15.pdf
http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9741/index.htm#i97734
http://estateline.ru/legislation/417/
http://gostbank.metaltorg.ru/data/norms_new/sanpin/15.pdf
http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9741/index.htm#i97734


Komparatystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw 
 

275 

инсоляции устанавливается на 

определенные календарные периоды с 

учетом географической широты 

местности: 

 

- северная зона (севернее 58° с. ш.) - с 22 

апреля по 22 августа; 

 

- центральная зона (58° с. ш. - 48° с. ш.) - с 

22 апреля по 22 августа; (с 22 марта по 22 

сентября) 

 

 

- южная зона (южнее 48° с. ш.) - с 22 

февраля по 22 октября. 

nasłonecznienia ustala się dla określonych 

okresów kalendarzowych, z uwzględnieniem 

szerokości geograficznej obszaru: 

 

- strefa północna (na północ od 58° 

szerokości geograficznej północnej) - od 22 

kwietnia do 22 sierpnia;  

 

- strefa centralna (58°- 48° szerokości 

geograficznej północnej) - od 22 kwietnia 

do 22 sierpnia; (wcześniej: od 22 marca do 

22 września) 

 

- strefa południowa (na południe od 48° 

szerokości geograficznej północnej) - od 22 

lutego do 22 października. 

2.5. Нормируемая продолжительность 

непрерывной инсоляции для помещений 

жилых и общественных зданий 

устанавливается дифференцированно в 

зависимости от типа квартир, 

функционального назначения 

помещений, планировочных зон города, 

географической широты: 

- для северной зоны (севернее 58° с. ш.) - 

не менее 2,5 часов в день с 22 апреля по 

22 августа; 

- для центральной зоны (58° с. ш. - 48° с. 

ш.) - не менее 2 часов в день с 22 апреля 

по 22 августа ; (с 22 марта по 22 сентября) 

- для южной зоны (южнее 48° с. ш.) - не 

менее 1,5 часов в день с 22 февраля по 

22 октября. 

2.5. Standardowy czas trwania ciągłego 

nasłonecznienia budynków mieszkalnych 

i użyteczności publicznej jest ustalany 

w różny sposób, w zależności od rodzaju 

mieszkania, przeznaczenia lokalu, stref 

planowania miasta, szerokości 

geograficznej: 

- w strefie północnej (na północ od 58° 

szerokości geograficznej północnej) - nie 

mniej, niż 2,5 godziny na dobę od 22 

kwietnia do 22 sierpnia; 

- dla strefy centralnej (58° - 48° szerokości 

geograficznej północnej) - co najmniej 2 

godziny dziennie od 22 kwietnia do 22 

sierpnia; (od 22 marca do 22 września) 

- w strefie południowej (na południe od 48° 

szerokości geograficznej północnej) - nie 

mniej niż 1,5 godziny na dobę od 22 lutego 

do 22 października. 

3. Требования к инсоляции жилых зданий 3. Wymogi dotyczące nasłonecznienia 

budynków mieszkalnych 

3.1. Продолжительность инсоляции в 

жилых зданиях должна быть обеспечена 

не менее чем в одной комнате 1 - 3-

комнатных квартир и не менее чем в двух 

комнатах 4 (и более)-комнатных квартир. 

§ 3.1. Nasłonecznienie w budynkach 

mieszkalnych powinno być zapewnione 

w co najmniej w jednym pokoju w 

mieszkaniach 1- 3-pokojowych i w co 

najmniej dwóch pokojach w mieszkaniach 

czteropokojowych (lub więcej). 

3.2. В зданиях общежитий должно 

инсолироваться не менее 60% жилых 

комнат. 

3.2. W akademikach co najmniej 60% pokoi 

powinno mieć zapewnione 

nasłonecznienie. 

3.3. Допускается прерывистость 

продолжительности инсоляции, при 

которой один из периодов должен быть не 

менее 1,0 часа. При этом суммарная 

продолжительность нормируемой 

инсоляции должна увеличиваться на 0,5 

часа соответственно для каждой зоны. 

3.3. Dozwolona jest przerwa w 

nasłonecznieniu, w czasie której jeden 

z okresów nie powinien przekraczać 

1 godziny. W takim przypadku sumaryczny 

czas trwania nasłonecznienia, w stosunku 

do normy, powinien być wydłużony o 0,5 

godziny odpowiednie dla każdej ze stref 

3.4. Допускается снижение 

продолжительности инсоляции на 0,5 

часа для северной и центральной зон в 

двухкомнатных и трехкомнатных 

квартирах, где инсолируется не менее 

3.4. Dozwolone jest skrócenie czasu 

nasłonecznienia o 0,5 godziny w strefie 

północnej i centralnej w przypadku 

mieszkań dwu- i trzypokojowych, przy czym 

co najmniej dwa pokoje są nasłonecznione, 
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двух комнат, и в многокомнатных 

квартирах (четыре и более комнаты), где 

инсолируется не менее трех комнат, а 

также при реконструкции жилой 

застройки, расположенной в 

центральной, исторической зонах 

городов, определенных их генеральными 

планами развития. 

a w mieszkaniach wielopokojowych (cztery 

lub więcej pokoi), gdzie nasłonecznione są 

co najmniej trzy pokoje, jak również 

w przypadku rekonstrukcji budynków 

mieszkalnych zlokalizowanych 

w centralnych, historycznych strefach miast, 

określonych przez ich ogólne plany rozwoju. 

7. Расчет продолжительности инсоляции 7. Obliczanie czasu trwania nasłonecznienia 

7.1. Расчет продолжительности инсоляции 

помещений и территорий выполняется по 

инсоляционным графикам с учетом 

географической широты территории, 

утвержденным в установленном порядке. 

7.1. Obliczanie czasu trwania 

nasłonecznienia pomieszczeń i terytoriów 

odbywa się według harmonogramu 

nasłonecznienia uwzględniającego 

szerokość geograficzną obszaru, 

zatwierdzonego zgodnie z ustaloną 

procedurą. 

7.2. Инсоляционный график, 

разработанный для определенной 

географической широты, может 

применяться для расчета 

продолжительности инсоляции в 

пределах ±2,5°. 

7.2. Wykres nasłonecznienia, opracowany 

dla określonej szerokości geograficznej, 

może być zastosowany do obliczenia czasu 

trwania nasłonecznienia w granicach ±2,5°. 

7.3. Расчет продолжительности инсоляции 

помещений на весь период, 

установленный в п. 3.1, проводится на 

день начала периода (или день его 

окончания): 

- для северной зоны (севернее 58° с. ш.) - 

22 апреля или 22 августа; 

- для центральной зоны (58° с. ш. - 48° с. 

ш.) - 22 апреля или 22 августа; (22 марта 

или 22 сентября) 

- для южной зоны (южнее 48° с. ш.) - 22 

февраля или 22 октября. 

7.3. Obliczenia czasu trwania 

nasłonecznienia pomieszczeń za cały okres 

ustalony w pkt 3.1 dokonuje się w dniu 

rozpoczęcia okresu (lub dnia jego 

zakończenia): 

- w strefie północnej (na północ od 58° N) - 

22 kwietnia lub 22 sierpnia; 

- w strefie centralnej (58° N - 48° N) - 22 

kwietnia lub 22 sierpnia; (22 marca lub 22 

września) 

- w strefie południowej (na południe od 48° 

N) - 22 lutego lub 22 października. 

7.4. Расчет продолжительности инсоляции 

помещений выполняется в расчетной 

точке, которая определяется с учетом 

расположения и размеров затеняющих 

элементов здания (рис. 1 - 4). 

7.4. Obliczenia czasu trwania 

nasłonecznienia pomieszczeń dokonuje się 

w punkcie, który określa się 

z uwzględnieniem położenia i rozmiaru 

elementów zacieniających budynku (rysunki 

1 - 4). 

7.5. При расчете продолжительности 

инсоляции участка территории 

принимается расчетная точка, которая 

расположена в центре инсолируемой 

половины участков территории. 

7.5. Przy obliczaniu czasu trwania 

nasłonecznienia na odcinku obszaru 

przyjmuje się punkt, który znajduje się 

w centrum nasłonecznionej połowy tego 

obszaru. 

7.6. В расчетах продолжительности 

инсоляции не учитывается первый час 

после восхода и последний час перед 

заходом солнца для районов южнее 58° 

с. ш. и 1,5 часов для районов севернее 

58° с. ш. 

7.6. Obliczanie czasu trwania 

nasłonecznienia nie uwzględnia pierwszej 

godziny po wschodzie Słońca i ostatniej 

godzinie przed zachodem słońca 

w obszarach na południe od 58° N. oraz 1,5 

godziny dla obszarów na północ od 58° N. 

7.7. Допускаемая погрешность метода 

определения продолжительности 

инсоляции по инсоляционным графикам 

может составлять не более ±10 минут. 

7.7. Dopuszczalny błąd w sposobie 

określania czasu trwania nasłonecznienia 

przez wykresy nasłonecznienia może 

wynosić nie więcej niż ±10 min. 

7.8. Определение продолжительности 

инсоляции проводится в следующей 

последовательности: 

7.8. Określenie czasu trwania 

nasłonecznienia przeprowadza się 

w następującej kolejności: 
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- на плане и вертикальном разрезе 

помещения определяют горизонтальные 

и вертикальные инсоляционные углы 

светопроема и расчетную точку "В" 

помещения в плане (рис. 5); 

- на генплане участка застройки 

определяют положение расчетной точки 

помещения (рис. 1 - 4); 

- центральную точку "О" инсоляционного 

графика совмещают с расчетной точкой 

"В" помещения; 

- инсоляционный график ориентируют по 

сторонам горизонта; 

- отмечают расчетную высоту 

противолежащего здания по условному 

масштабу высот зданий на 

инсоляционном графике; 

- по инсоляционному графику 

определяют продолжительность 

инсоляции помещения в пределах 

горизонтальных и вертикальных 

инсоляционных углов светового проема. 

При этом продолжительность суммарной 

инсоляции равна сумме часов по 

графику в пределах углов ABF и EBD (рис. 

5). 

- na rzucie i na przekroju pomieszczenia 

należy ustalić poziome i pionowe kąty 

nasłonecznienia oraz punkt obliczeniowy 

„B” pomieszczenia w planie(rys.5). 

- na ogólnym planie miejsca budowy 

określa się lokalizację punktu 

obliczeniowego pomieszczenia (rys.1 - 4). 

- punkt środkowy „O” wykresu 

nasłonecznienia pokrywa się z punktem 

obliczeniowym „B” pomieszczenia; 

- wykres nasłonecznienia orientowany jest 

zgodnie z kierunkami świata; 

- obliczaną wysokość przeciwległego 

budynku zaznacza się zgodnie ze skalą na 

wykresie nasłonecznienia; 

- za pomocą wykresu nasłonecznienia 

określa się czas trwania nasłonecznienia 

pomieszczenia w odniesieniu do poziomych 

i pionowych kątów nasłonecznienia otworu 

świetlnego. Czas trwania całkowitego 

nasłonecznienia jest równy sumie godzin 

według wykresu w odniesieniu do punktów 

ABF i EBD (rys.5). 

8. Термины и определения 8. Terminy i definicje 

Ось окна - прямая, проходящая через 

центр окна перпендикулярно его 

плоскости. Служит для определения 

ориентации окна по азимутальной шкале 

круга горизонта. 

Oś okna - jest prostą przechodzącą przez 

środek okna prostopadle do jej płaszczyzny. 

Służy do określenia orientacji okna zgodnie 

wykresem azymutu horyzontu. 

Расчетная высота противостоящего 

здания (H, м) - отсчитывается от расчетной 

точки исследуемого помещения до 

карниза (парапета) или конька кровли 

противостоящего здания. При расчетах 

инсоляции и затенения территории Н 

отсчитывается от уровня земли до карниза 

затеняющего здания. 

Szacowana wysokość przeciwległego 

budynku (H, m) - jest mierzona od punktu 

obliczeniowego pomieszczenia poddanego 

badaniu do glifu lub przegrody dachowej 

przeciwległego budynku. Przy obliczaniu 

nasłonecznienia i zacienienia terenu H 

mierzy się od poziomu gruntu do glifu 

budynku zacienionego. 

Расчетные помещения - жилые комнаты и 

помещения общественных зданий, в 

которых нормируется продолжительность 

инсоляции. 

Pomieszczenia obliczeniowe - 

pomieszczenia mieszkalne i pomieszczenia 

budynków użyteczności publicznej, 

w których standaryzowany jest czas 

nasłonecznienia. 

Инсоляционные углы светопроема - 

горизонтальные и вертикальные углы, в 

пределах которых на плоскости 

светопроема возможно поступление 

прямых солнечных лучей. При расчете 

инсоляционных углов глубина световых 

проемов принимается равной 

расстоянию от наружной плоскости 

стены до внутренней плоскости 

переплета. 

Kąty nasłonecznienia otworu świetlnego - są 

kątami poziomymi i pionowymi, w obrębie 

których, na płaszczyźnie otworu świetlnego 

możliwy jest bezpośredni dostęp promieni 

słonecznych. Przy obliczaniu kątów 

nasłonecznienia głębokość otworów 

świetlnych jest równa odległości od 

zewnętrznej płaszczyzny ściany do 

wewnętrznej płaszczyzny ramy. 

Расчетная точка - точка на пересечении 

горизонтальных лучей солнца, 

определяющих начало и окончание 

инсоляции без учета окружающей 

Punkt obliczeniowy - to punkt na przecięciu 

poziomych promieni słońca, które określają 

początek i koniec nasłonecznienia bez 

uwzględnienia otaczających budynków. 
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застройки. 

 

Рис. 1. Схема определения 

расчетнойточки для окна. 

Rys.1. Schemat obliczania punktu 

obliczeniowego dla okna. 

 

Рис. 2. Схема определениярасчетной 

точки для окна с балконом. 

Rys.2. Schemat obliczania punktu 

obliczeniowego dla okna z balkonem 

 

Рис. 3. Схема определениярасчетной 

точки для окна с лоджией. 

Rys. 3. Schemat obliczania punktu 

obliczeniowego dla okna z loggią. 
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Рис. 4. Схема определения 

расчетнойточки для окна с примыкающей 

стеной. 

Rys. 4. Schemat wyznaczania punktu 

obliczeniowego dla okna z sąsiednią ścianą. 

 

Рис. 5. Схема определения инсоляции. 

 

Rys.5. Diagram określania nasłonecznienia. 
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16.4 Rosja, СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях  

Język rosyjski Język polski 

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях 

SanPiN 2.1.2.2645-10 Wymagania sanitarne 

i epidemiologiczne dotyczące warunków 

życia w budynkach mieszkalnych i obiektach 

V. Гигиенические требования к 

естественному и искусственному 

освещению и инсоляции 

V. Wymogi higieniczne dotyczące 

naturalnego i sztucznego oświetlenia 

i nasłonecznienia 

5.1. Жилые комнаты и кухни жилых домов 

должны иметь естественное освещение 

через светопроемы в наружных 

ограждающих конструкциях здания. 

5.1. Salony i kuchnie budynków mieszkalnych 

muszą mieć naturalne światło przez kurtyny 

świetlne w zewnętrznych kopertach 

budynków. 

5.2. Коэффициент естественной 

освещенности (далее - КЕО) в жилых 

комнатах и кухнях должен быть не менее 

0,5%. 

5.2. Współczynnik naturalnego światła (dalej 

- KEO) w salonach i kuchniach powinien 

wynosić co najmniej 0,5%. 

5.3. При одностороннем боковом 

освещении в жилых зданиях нормативное 

значение КЕО должно обеспечиваться в 

расчетной точке, расположенной на 

пересечении вертикальной плоскости 

характерного разреза помещения и 

плоскости пола на расстоянии 1 м от 

стены, наиболее удаленной от 

светопроемов: в одной комнате - для 

одно-, двух- и трехкомнатных квартир, и в 

двух комнатах для четырех- и 

пятикомнатных квартир. В остальных 

комнатах многокомнатных квартир и в 

кухне нормативное значение КЕО при 

боковом освещении должно 

обеспечиваться в расчетной точке, 

расположенной в центре помещения на 

плоскости пола. 

5.3. W przypadku jednostronnego oświetlenia 

bocznego w budynkach mieszkalnych 

standardową wartość KEO należy podać 

w punkcie projektowym znajdującym się na 

przecięciu płaszczyzny pionowej 

charakterystycznego przekroju 

pomieszczenia i płaszczyzny podłogi 

w odległości 1 m od ściany najbardziej 

oddalonej od otworów światła: w jednym 

pomieszczeniu - dla pojedynczego, 

podwójnego i apartamenty trzypokojowe 

oraz w dwóch pokojach cztero – 

i  pięciopokojowych. W pozostałych 

pokojach mieszkań wielopokojowych oraz w 

kuchni należy podać standardową wartość 

KEO z oświetleniem bocznym w punkcie 

projektowym znajdującym się w środku 

pomieszczenia na płaszczyźnie podłogi. 

5.4. Все помещения жилых зданий должны 

быть обеспечены общим и местным 

искусственным освещением. 

5.4. Wszystkie pomieszczenia budynków 

mieszkalnych muszą być wyposażone 

w ogólne i lokalne sztuczne oświetlenie. 

5.5. Освещенность на лестничных 

площадках, ступенях лестниц, в лифтовых 

холлах, поэтажных коридорах, вестибюлях, 

подвалах и чердаках должна быть не ниже 

20 лк на полу. 

5.5. Oświetlenie klatek schodowych, klatek 

schodowych, hali wind, korytarzy 

podłogowych, przedsionków, piwnic 

i strychów powinno wynosić co najmniej 20 

luksów na podłodze. 

5.6. Над каждым основным входом в жилой 

дом должны быть установлены 

светильники, обеспечивающие на 

площадке входа освещенность не менее 

6 лк, для горизонтальной поверхности и не 

менее 10 лк, для вертикальной 

поверхности на высоте 2,0 м от пола. 

Должно быть также предусмотрено 

освещение пешеходной дорожки у входа 

в здание. 

5.6. Nad każdym głównym wejściem do 

budynku mieszkalnego należy zainstalować 

urządzenia zapewniające oświetlenie co 

najmniej 6 luksów dla powierzchni poziomej 

i co najmniej 10 luksów dla powierzchni 

pionowej na wysokości 2,0 m od 

podłogi. Należy również zapewnić 

oświetlenie chodnika przy wejściu do 

budynku. 

 

5.7. Жилые помещения и придомовая 

территория должны обеспечиваться 

инсоляцией в соответствии с 

гигиеническими требованиями к 

5.7. Pomieszczenia mieszkalne i obszar lokalny 

powinny być nasłonecznione zgodnie 

z wymogami higienicznymi dotyczącymi 

nasłonecznienia i ochrony przeciwsłonecznej 
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инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий. 

pomieszczeń budynków mieszkalnych 

i publicznych. 

5.8. Нормируемая продолжительность 

непрерывной инсоляции для помещений 

жилых зданий устанавливается на 

определенные календарные периоды 

дифференцированно в зависимости от 

типа квартир, функционального 

назначения помещений, планировочных 

зон города и географической широты 

местности: 

 

- для северной зоны (севернее 58° с.ш.) - 

не менее 2,5 ч. в день с 22 апреля по 22 

августа; 

 

- для центральной зоны (58° с.ш. - 48° с.ш.) - 

не менее 2,0 ч. в день с 22 марта по 22 

сентября; 

 

- для южной зоны (южнее 48° с.ш.) - не 

менее 1,5 ч. в день с 22 февраля по 22 

октября. 

5.8. Standardowy czas trwania ciągłego 

nasłonecznienia pomieszczeń budynków 

mieszkalnych jest ustalany na różne okresy 

kalendarzowe w różny sposób w zależności 

od rodzaju mieszkań, celu funkcjonalnego 

lokali, stref planowania miasta i szerokości 

geograficznej obszaru: 

 

 

- dla strefy północnej (na północ od 58 ° N) - 

co najmniej 2,5 godziny dziennie od 22 

kwietnia do 22 sierpnia; 

 

- dla strefy centralnej (58 ° N - 48 ° N) - co 

najmniej 2,0 godziny dziennie od 22 marca 

do 22 września; 

 

- dla strefy południowej (na południe od 48 ° 

N) - co najmniej 1,5 godziny dziennie od 22 

lutego do 22 października. 

5.9. Нормативная продолжительность 

инсоляции должна быть обеспечена не 

менее чем в одной комнате 1-3-комнатных 

квартир и не менее чем в двух комнатах 4-

х и более комнатных квартир. 

5.9. Standardowy czas nasłonecznienia 

powinien być zapewniony w co najmniej 

jednym pokoju z 1-3 pokojowych 

apartamentów i co najmniej w dwóch 

pokojach z 4 lub więcej pokojowymi 

mieszkaniami. 

5.10. Допускается прерывистость 

продолжительности инсоляции, при 

которой один из периодов должен быть не 

менее 1 часа. При этом суммарная 

продолжительность нормируемой 

инсоляции должна увеличиваться на 0,5 

часа соответственно для каждой зоны. 

5.10. Dozwolony jest przerywany czas 

nasłonecznienia, w którym jeden z okresów 

powinien wynosić co najmniej 1 

godzinę. W takim przypadku całkowity czas 

znormalizowanego nasłonecznienia 

powinien wzrosnąć odpowiednio o 0,5 

godziny dla każdej strefy. 

5.11. Для жилых зданий, расположенных в 

северной и центральной зонах, 

допускается снижение 

продолжительности инсоляции на 0,5 часа 

в следующих случаях: 

 

- в двухкомнатных и трехкомнатных 

квартирах, где инсолируется не менее 

двух комнат; 

- в четырех- и многокомнатных квартирах, 

где инсолируется не менее трех комнат; 

- при реконструкции жилой застройки, 

расположенной в центральной и 

исторической зонах городов, 

определенных их генеральными планами 

развития. 

5.11. W przypadku budynków mieszkalnych 

położonych w strefie północnej i środkowej 

dopuszczalne jest zmniejszenie czasu 

nasłonecznienia o 0,5 godziny 

w następujących przypadkach: 

- w mieszkaniach dwupokojowych 

i trzypokojowych, w których co najmniej dwa 

pokoje są izolowane; 

- w mieszkaniach cztero- i wielopokojowych, 

w których co najmniej trzy pokoje są 

izolowane; 

- podczas przebudowy budynków 

mieszkalnych położonych w centralnych 

i historycznych strefach miast określonych 

w ich ogólnych planach rozwoju. 

5.12. На детских игровых площадках и 

спортивных площадках, расположенных 

на придомовой территории, 

продолжительность инсоляции должна 

составлять не менее 3 часов на 50% 

площадок участка независимо от 

географической широты. 

5.12. Na placach zabaw dla dzieci i boiskach 

sportowych znajdujących się na przyległym 

terytorium czas nasłonecznienia powinien 

wynosić co najmniej 3 godziny na 50% 

placów zabaw, niezależnie od szerokości 

geograficznej. 
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17 Rumunia 

17.1 Rumunia, Ordin nr 536/1997423  

Język rumuński Język polski 

Ordin nr. 536/1997, Norme din 23 iunie 1997,  

de igiena şi recomandari privind mediul de 

viaţa al populatiei 

Norma nr. 536/1997 z dnia 23 czerwca 1997 r., 

higiena i zalecenia dotyczące środowiska, 

życia i ludności 

ART. 2 Artykuł 2 

Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor 

trebuie sa asigure insorirea acestora pe o 

durata de minimum 1 1/2 ore zilnic, la solstitiul 

de iarna, a tuturor încăperilor de locuit. 

Distanta dintre clădiri trebuie sa fie mai mare 

sau cel puţin egala cu înălţimea clădirii celei 

mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc. 

Orientacja budynków mieszkalnych musi 

zapewniać nasłonecznienie słoneczne przez 

co najmniej 1,5 godziny dziennie, w dniu 

przesilenia zimowego, we wszystkich 

pomieszczeniach mieszkalnych. Odległość 

między budynkami musi być większa lub co 

najmniej równa wysokości najwyższego 

budynku, aby nie zasłaniać się nawzajem. 

ART. 20  Artykuł 20  

Materialele folosite i ̂n construcţia, finisarea şi 

dotarea locuinţelor se aleg astfel i ̂nca ̂t sa ̆ nu 

polueze aerul interior, cu atenţie la 

formaldehida ̆, azbest şi radon, şi sa ̆ asigure 

izolarea higrotermica ̆ şi acustica ̆ 

corespunza ̆toare; o atenţie deosebita ̆ este 

recomandata ̆ la proiectarea şi construcţia 

blocurilor de locuinţe, i ̂n ceea ce priveşte 

orientarea camerelor faţa ̆ de va ̂nturile 

dominante, de curenţii locali de aer, care se 

produc i ̂n ansamblurile de construcţii i ̂nalte, şi 

faţa ̆ de i ̂nsorirea maxima ̆ din timpul verii; se 

recomanda ̆ izolarea acustica ̆ a fieca ̆rei 

camere faţa ̆ de camerele i ̂nvecinate din 

aceeaşi locuinţa ̆, faţa ̆ de locuinţele 

i ̂nvecinate şi faţa ̆ de zgomotul produs de 

instalaţiile aferente locuinţei sau cla ̆dirii.  

Materiały użyte do budowy, wykończenia 

i wyposażenia mieszkań są tak dobrane, aby 

nie zanieczyszczały powietrza w 

pomieszczeniach, z uwzględnieniem 

formaldehydu, azbestu i radonu oraz aby 

zapewnić odpowiednią izolację termiczną 

i akustyczną; szczególną uwagę przywiązuje 

się do projektowania i budowy bloków 

mieszkalnych w odniesieniu do orientacji 

pomieszczeń do dominujących wiatrów, 

lokalnych prądów powietrza występujących 

w wysokich kompleksach budynków i 

maksymalnego nasłonecznienia w okresie 

letnim; zaleca się, aby każdy pokój był 

izolowany akustycznie od sąsiednich 

pomieszczeń w tym samym mieszkaniu, od 

sąsiednich mieszkań oraz od hałasu 

generowanego przez instalacje 

mieszkaniowe lub budowlane. 

  

 
423 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/13004?isFormaDeBaza=True&rep=True 
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17.2 Rumunia –  Ordin nr. 119/2014424 

Język rumuński Język polski 

Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea 

Normelor de igiena si sanatate publica 

privind mediul de viata al populatiei 

 

Rozporządzenie nr 119/2014 w sprawie 

zatwierdzenia norm higieny i zdrowia 

publicznego dotyczących środowiska życia 

ludności 

Art. 3 Artykuł 3 

(1) Amplasarea cladirilor destinate locuintelor 

trebuie sa asigure insorirea acestora pe o 

durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de 

iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din 

locuintele invecinate.  

(1) Lokalizacja budynków mieszkalnych 

powinna zapewniać, że będą one 

nasłonecznione przez co najmniej 1,5 

godziny w przesileniu zimowym, w 

pomieszczeniach mieszkalnych w 

projektowanym budynku i sąsiednich 

mieszkaniach. 

(2) In cazul in care proiectul de amplasare a 

cladirilor evidentiaza ca distanta dintre 

cladirile invecinate este mai mica sau cel 

putin egala cu inaltimea cladirii celei mai 

inalte, se va intocmi studiu de insorire, care 

sa confirme respectarea prevederii de la alin. 

(1).  

(2) Jeśli projekt budynku wykaże, że 

odległość między sąsiednimi budynkami jest 

niższa lub co najmniej równa wysokości 

najwyższego budynku, należy sporządzić 

słoneczny raport potwierdzający zgodność 

z postanowieniami akapitu (1). 

Art. 19 Artykuł 19 

(2) La proiectarea si constructia blocurilor de 

locuinte se va tine cont de orientarea 

camerelor fata de punctele cardinale, de 

vanturile dominante, de curentii locali de 

aer, care se produc in ansamblurile de 

constructii inalte, si de insorirea maxima din 

timpul verii. 

(2) Projekt i budowa budynków powinna 

uwzględniać orientację pomieszczeń 

w stosunku do stron świata, dominujących 

wiatrów, lokalnych prądów powietrza, które 

występują w wysokich zespołach budynków 

oraz maksymalne letnie nasłonecznienie. 

 

W 2018 r. zmodyfikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 119/2014 

wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia nr 994/2018. Do Artykułu 3 dopisano 

punkt (3) 

Język rumuński Język polski 

(3) In cazul învecinării cu clădiri cu fațade 

fără ferestre, respectiv calcan, prevederile 

alin. (1) se aplică doar pentru pereții cu 

ferestre, cu respectarea dreptului la însorire a 

încăperilor de locuit ale celui mai vechi 

amplasament. 

(3) W przypadku sąsiednich budynków 

z fasadami bez okien, przepisy par. (1) 

dotyczą tylko okiennych ścian, 

z poszanowaniem prawa do nasłonecznienia 

w pomieszczeniach mieszkalnych istniejącej 

zabudowy  

 

 

  

 
424 

http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordin_119_2014_norme_igiena_sanatate_publica_mediul_de_viata

_al_populatiei.php 

http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordin_119_2014_norme_igiena_sanatate_publica_mediul_de_viata_al_populatiei.php
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17.3 Rumunia, HG 525/1996 - 525 din 27 czerwca 1996425 

 Język polski 

HG 525/1996 - din 27 czerwca 1996 HG 525/1996 - din 27 czerwca 1996 

ORIENTAREA 

construcţiilor faţă de punctele cardinale 

ORIENTACJA  

budynki względem stron świata 

3.1. Construcţii administrative şi financiar-

bancare 

Pentru toate categoriile de construcţii 

administrative şi financiar-bancare se 

recomanda orientarea, astfel încât să se 

asigure insorirea spaţiilor pentru public şi a 

birourilor. 

3.1. Budynki administracyjne i finansowo-

bankowe 

Dla wszystkich kategorii budownictwa 

administracyjnego i finansowo-bankowego 

zaleca się orientację, aby zapewnić światło 

słoneczne przestrzeni publicznych 

i biurowych. 

3.2. Construcţii comerciale 

Pentru toate categoriile de construcţii 

comerciale se recomanda orientarea, astfel 

încât să se asigure insorirea spaţiilor pentru 

public şi a birourilor.Se recomanda 

orientarea nord a depozitelor, atelierelor de 

lucru, bucătăriilor şi a spaţiilor de preparare. 

3.2. Budynki handlowe  

Dla wszystkich kategorii budynków 

komercyjnych aby zapewnić światło 

słoneczne w przestrzeniach publicznych 

i biurowych, zaleca się orientację na północ 

dla magazynów, warsztatów, kuchni 

i pomieszczeń przygotowawczych. 

3.3. Construcţii de cult 

Condiţiile de orientare sunt date de 

specificul cultului. 

3.3. Budynki kultu religijnego 

Warunki orientacji określa specyfika kultu. 

3.4. Construcţii de cultura 3.4. Budynki kulturalne  

3.4.1. Construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la 

pct. 1.5.1 - 1.5.3 şi 1.5.8 vor avea spaţiile de 

lectura şi sălile de expunere orientate nord, 

nord-est, nord-vest. Acolo unde încadrarea 

în zona nu permite o astfel de orientare a 

salilor de lectura şi a salilor de expunere, 

rezolvarile de fatada vor evita insorirea. 

3.4.1. Konstrukcje zawarte w załączniku nr. 1 

w punktach 1.5.1 - 1.5.3 i 1.5.8 będą miały 

miejsca do czytania i sale wystawowe 

zorientowane na północ, północny wschód, 

północny zachód. Tam, gdzie teren nie 

pozwala na taką orientację czytelni i sal 

wystawowych, rozwiązania fasadowe 

pozwolą uniknąć słońca. 

3.4.2. Pentru construcţiile cuprinse în anexa 

nr. 1 la pct. 1.5.9 - 1.5.12 nu se impun condiţii 

de orientare faţă de punctele cardinale 

3.4.2. Dla konstrukcji zawartych w załączniku 

nr. 1 pkt 1.5.9–1.5.12 nie wymaga orientacji 

względem stron świata. 

3.5. Construcţii de învăţământ 

Pentru toate categoriile de construcţii de 

învăţământ, orientarea salilor de clasa va fi 

sud, sud-est, sud-vest.Bibliotecile, sălile de 

ateliere şi laboratoare se vor orienta 

nord.Terenurile de sport vor avea latura 

lungă orientata nord-sud. 

3.5. Budynki edukacji 

Dla wszystkich klas edukacyjnych orientacja 

sal lekcyjnych będzie skierowana na 

południe, południowy wschód, południowy 

zachód, biblioteki, warsztaty i laboratoria 

będą zorientowane na północy. Pola 

sportowe będą miały  orientację północ-

południe. 

  

 
425http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/9499 



Komparatystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw 
 

285 

18 Starożytny Rzym i Bizancjum 

18.1 Digesta Justyniana Wielkiego 

Język łaciński Język polski 

Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae Digesta Justyniana Wielkiego 

 Księga 8 

Dig. 8.2.0. De servitutibus praediorum 

urbanorum. 

O służebnościach gruntowych miejskich 

Dig. 8.2.2  

Gaius libro septimo ad edictum provinciale: 

Urbanorum praediorum iura talia sunt: 

altius tollendi et officiendi luminibus vicini aut 

non extollendi: item stillicidium avertendi in 

tectum vel aream vicini aut non avertendi: 

item immittendi tigna in parietem vicini et 

denique proiciendi protegendive ceteraque 

istis similia. 

D.8.2.2  

Gaius w księdze siódmej Komentarza do 

edyktu prowincjonalnego: 

Służebności gruntowe miejskie są 

następujące: służebność podwyższania 

budynku i utrudniania sąsiadowi dostępu do 

światła, albo zakazu budowy ponad pewną 

wysokość. (…) 

D.8.2.4  

Paulus libro secundo institutionum: Luminum 

in] immittendorum servitute constituta id 

adquisitum videtur, ut vicinus lumina nostra 

excipiat: cum autem servitus imponitur, ne 

luminibus officiatur, hoc maxime adepti 

videmur, ne ius sit vicino invitis nobis altius 

aedificare atque ita minuere lumina 

nostrorum aedificiorum 

D.8.2.4. 

Juliusz Paulus w księdze drugiej Instytucji: 

Uważa się, że poprzez ustanowienie 

służebności wybicia otworów okiennych 

<wychodzących> na grunt sąsiada nabywa 

się prawo do tego, by sąsiad akceptował 

istnienie naszych okien <i nie zasłaniał ich>. 

Z kolei, gdy ustanowiono służebność 

nieutrudniania dostępu do światła, uznaje 

się, że uzyskaliśmy przede wszystkim to, by 

sąsiad nie miał prawa do wznoszenia wbrew 

naszej woli budowli powyżej określonej 

wysokości i zmniejszać w ten sposób dopływ 

światła do naszych budynków. 

D. 8.2.6  

Gaius libro septimo ad edictum provinciale: 

Haec autem iura similiter ut rusticorum 

quoque praediorum certo tempore non 

utendo pereunt: nisi quod haec dissimilitudo 

est, quod non omnimodo pereunt non 

utendo, sed ita, si vicinus simul libertatem 

usucapiat. veluti si aedes tuae aedibus meis 

serviant, ne altius tollantur, ne luminibus 

mearum aedium officiatur, et ego per 

statutum tempus fenestras meas praefixas 

habuero vel obstruxero, ita demum ius meum 

amitto, si tu per hoc tempus aedes tuas altius 

sublatas habueris: alioquin si nihil novi feceris, 

retineo servitutem. 

D.8.2.6. 

Gaius w księdze siódmej Komentarza do 

edyktu prowincjonalnego: Te prawa zaś 

(służebności gruntowe miejskie) wygasają 

jeśli nie są wykonywane przez określony czas, 

podobnie jak służebności gruntowe wiejskie. 

Różnica jest tylko taka, iż nie w każdym 

przypadku wygasają one przez 

niewykonywanie, lecz tylko jeśli sąsiad 

doprowadza równocześnie do zasiedzenia 

stanu uniemożliwiającego wykonywanie 

służebności. Jeżeli, na przykład, twój dom jest 

obciążony na rzecz mojego służebnością 

zakazu wznoszenia powyżej określonej 

wysokości czy nieutrudniania dostępu do 

światła, a ja przez czas ustalony <dla 

zasiedzenia> trzymać będę zamknięte 

okiennice lub zamuruję okna, to stracę moje 

prawo tylko wtedy, jeżeli ty w tym okresie 

podwyższyłeś (nadbudowałeś) swój dom. 

W innym wypadku, jeśli nie dokonałeś 

żadnych zmian, zachowam służebność.(…) 

Dig. 8.2.9 

Ulpianus libro quinquagensimo tertio ad 

edictum: Cum eo, qui tollendo obscurat 

vicini aedes, quibus non serviat, nulla 

competit actio 

D.8.2.9  

Ulpian Domicjusz w księdze pięćdziesiątej 

trzeciej Komentarza do edyktu: Przeciw 

osobie, która nadbudowując <swój 

budynek> ogranicza dostęp do światła 
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budynkowi sąsiedniemu, względem, którego 

nie jest obciążony służebnością, nie 

przysługuje żadna skarga.  

Dig. 8.2.10 

Marcellus libro quarto digestorum: Gaurus 

Marcello: binas aedes habeo, alteras tibi 

lego, heres aedes alteras altius tollit et 

luminibus tuis officit: quid cum illo agere 

potes? et an interesse putes, suas aedes 

altius tollat an hereditarias? et de illo quaero, 

an per alienas aedes accessum heres ad 

eam rem quae legatur praestare debet, sicut 

solet quaeri, cum usus fructus loci legatus est, 

ad quem locum accedi nisi per alienum non 

potest. Marcellus respondit: qui binas aedes 

habebat, si alteras legavit, non dubium est, 

quin heres alias possit altius tollendo 

obscurare lumina legatarum aedium: idem 

dicendum est, si alteri aedes, alteri aliarum 

usum fructum legaverit. non autem semper 

simile est itineris argumentum, quia sine 

accessu nullum est fructus legatum, habitare 

autem potest et aedibus obscuratis. ceterum 

usu fructu loci legato etiam accessus dandus 

est, quia et haustu relicto iter quoque ad 

hauriendum praestaretur. sed ita officere 

luminibus et obscurare legatas aedes 

conceditur, ut non penitus lumen recludatur, 

sed tantum relinquatur, quantum sufficit 

habitantibus in usus diurni moderatione. 

D.8.2.10  

Marcellus w księdze czwartej Digestów: 

Gaurus <napisał> do Marcellusa: 

mam dwa domy i jeden z nich lub 

użytkowanie na nim zapisuję tobie. Mój 

spadkobierca podwyższa drugi i zasłania ci 

światło. Jaką skargę możesz przeciw niemu 

wytoczyć? I czy, twoim zdaniem, ma 

znaczenie, czy nadbudowuje on dom własny 

czy odziedziczony? Pytam też o to, czy 

spadkobierca ma obowiązek zabezpieczyć 

dostęp do zapisanej rzeczy przez drugi dom, 

jako że zazwyczaj stawia się to pytanie 

w przypadku, gdy przedmiotem zapisu jest 

użytkowanie parceli, do której można dojść 

jedynie przez inną. Marcellus udzielił 

odpowiedzi: jeśli ktoś miał dwa domy i jeden 

zapisał, to bez wątpienia spadkobierca może 

podwyższając drugi dom ograniczyć dostęp 

światła do okien domu przekazanego jako 

zapis. Tak samo należy orzec, jeżeli ktoś 

zapisał jednej osobie dom, a innej 

użytkowanie drugiego. (…). W odniesieniu do 

zapisanych budynków dopuszcza się jednak 

utrudnianie dostępu światła dziennego 

i zaciemnianie ich w taki sposób, by nie 

zasłaniano całkiem dostępu światła, ale 

pozostawiono go na tyle, aby wystarczało 

mieszkańcom dla potrzeb używania 

<budynków> za dnia. 

Dig. 8.2.11  

Ulpianus libro primo de officio consulis: 

Qui luminibus vicinorum officere aliudve quid 

facere contra commodum eorum vellet, 

sciet se formam ac statum antiquorum 

aedificiorum custodire debere. 

1. Si inter te et vicinum tuum non convenit, 

ad quam altitudinem extolli aedificia, quae 

facere instituisti, oporteat, arbitrum accipere 

poteris. 

D.8.2.11  

Ulpian Domicjusz w księdze pierwszej 

monografii O urzędzie konsula: 

Ten, kto <odbudowując coś> ma zamiar 

ograniczyć sąsiadom dostęp do światła, albo 

uczynić coś innego, co byłoby dla nich 

niekorzystne, musi wiedzieć, że powinien 

zachować kształt i położenie wcześniej 

istniejących budynków  

1. Jeśli ty i twój sąsiad nie porozumieliście się 

co do wysokości, do jakiej możesz wznieść 

budynek, który zacząłeś budować, trzeba 

dać ci możliwość przyjęcia <wyznaczonego 

do tej sprawy> sędziego. 

Dig. 8.2.15 

Ulpianus libro vicensimo nono ad Sabinum: 

Inter servitutes ne luminibus officiatur et ne 

prospectui offendatur aliud et aliud 

observatur: quod in prospectu plus quis 

habet, ne quid ei officiatur ad gratiorem 

prospectum et liberum, in luminibus autem, 

non officiere ne lumina cuiusquam 

obscuriosa fiant. quodcumque igitur faciat 

ad luminis impedimentum, prohiberi potest, si 

servitus debeatur, opusque ei novum nuntiari 

potest, si modo sic faciat, ut lumini noceat. 

D.8.2.15 

Ulpian Domicjusz w księdze dwudziestej 

dziewiątej Komentarza do pism Sabinusa: 

Pomiędzy treścią służebności nieutrudniania 

dostępu do światła i służebności 

niezasłaniania widoku występuje jedna 

różnica. Osoba, której przysługuje służebność 

niezasłaniania widoku, ma dodatkowe 

uprawnienie, by jej w niczym nie ograniczano 

swobodnego i przyjemnego widoku. 

W przypadku służebności nieutrudniania 

dostępu do światła chodzi natomiast <tylko> 



Komparatystyka zasad dostępu do światła słonecznego dla budynków mieszkalnych w systemach prawnych różnych państw 
 

287 

o nieprzeszkadzanie <dopływowi światła>, 

aby czyjeś okna nie były go pozbawione. 

Jeżeli zatem grunt jest obciążony tą 

służebnością, można zabronić właścicielowi 

podejmowania wszelkiego rodzaju działań, 

które powodowałyby ograniczenie dostępu 

światła. Jeśli zaś czyni coś, co mogłoby 

wpłynąć negatywnie na dostęp światła <do 

gruntu sąsiedniego>, można wnieść sprzeciw 

co do nowej budowli. 

Dig. 8.2.16 

Paulus libro secundo epitomarum Alfeni 

digestorum: Lumen id est, ut caelum 

videretur, et interest inter lumen et 

prospectum: nam prospectus etiam ex 

inferioribus locis est, lumen ex inferiore loco 

esse non potest. 

D.8.2.16  

Juliusz Paulus w księdze drugiej Wyciągu 

z Digestów Alfenusa: 

Służebność nieutrudniania dostępu do 

światła oznacza możliwość widzenia nieba 

(Lumen id est, ut caelum videretur). Zachodzi 

różnica pomiędzy służebnościami 

nieutrudniania dostępu do światła 

i niezasłaniania widoku. Widok można 

bowiem mieć także z miejsc położonych 

niżej, natomiast dostęp do światła w miejscu 

niżej położonym nie jest możliwy. 

Dig. 8.2.17. 

Ulpianus libro vicensimo nono ad Sabinum 

Si arborem ponat, ut lumini officiat, aeque 

dicendum erit contra impositam servitutem 

eum facere: nam et arbor efficit, quo minus 

caeli videri possit. si tamen id quod ponitur 

lumen quidem nihil impediat, solem autem 

auferat, si quidem eo loci, quo gratum erat 

eum non esse, potest dici nihil contra 

servitutem facere: sin vero heliocamino vel 

solario, dicendum erit, quia umbram facit in 

loco, cui sol fuit necessarius, contra 

servitutem impositam fieri. 

1. Per contrarium si deponat aedificium vel 

arboris ramos, quo facto locus opacus 

quondam coepit solis esse plenus, non facit 

contra servitutem: hanc enim debuit, ne 

luminibus officiat, nunc non luminibus officit, 

sed plus aequo lumen facit. 

2. Interdum dici potest eum quoque, qui tollit 

aedificium vel deprimit, luminibus officiere: si 

forte kata antanaklasin vel pressura quadam 

lumen in eas aedes devolvatur. 

D.8.2.17 

Ulpian Domicjusz w księdze dwudziestej 

dziewiątej Komentarza do pism Sabinusa: 

Jeśli ktoś sadzi drzewo tak, że ogranicza ono 

dostęp do światła <gruntowi panującemu>, 

podobnie należy stwierdzić, że postępuje on 

wbrew ustanowionej służebności, także 

drzewo może bowiem sprawić, że niebo staje 

się niewidoczne. Przyjmijmy jednak, że to, co 

umieszczono, nie ogranicza w żaden sposób 

dostępu do światła, lecz tylko zasłania 

słońce. Jeśli jest to miejsce, w którym 

zacienienie było pożądane, można uznać, że 

nie zrobiono niczego sprzecznego ze 

służebnością. Jeśli jednak przesłonięto pokój, 

który miał być nagrzewany przez słońce czy 

taras, który miał być nasłoneczniony, trzeba 

będzie stwierdzić, że postąpiono wbrew 

nałożonej służebności, ponieważ stworzono 

cień w miejscu, w którym słońce było 

konieczne.  

1. Jeśli zaś przeciwnie, usunął budynek czy 

gałęzie drzewa, wskutek czego miejsce 

cieniste stało się pełne słońca, nie postępuje 

wbrew służebności. Miał bowiem obowiązek 

nie ograniczać dostępu światła, w tym zaś 

przypadku nie tylko nie ogranicza dostępu 

światła, lecz nawet sprawia, że jest go więcej 

niż trzeba.  

2. Niekiedy można powiedzieć, że także ten 

ogranicza dostęp do światła, kto burzy dom 

albo go obniża. Dzieje się tak na przykład 

wtedy, gdy światło pada na budynek 

wskutek jakiegoś załamania bądź odbicia. 

Dig. 8.2.22  

Iulianus libro secundo ex Minicio: 

Qui aedificium habet, potest servitutem 

D.8.2.22  

Julianus Salwiusz w księdze drugiej 

Opracowania odpowiedzi prawnych 
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vicino imponere, ut non solum de his 

luminibus, quae in praesentia erunt, sed 

etiam de his quae postea fuerint, caveat. 

Miniciusa: 

Ten, kto ma budynek, może nałożyć na 

sąsiada służebność, zgodnie z którą musi on 

dać zabezpieczenie nie tylko odnośnie do 

dostępu światła do okien, które istnieją teraz, 

ale też do tych, które będą istnieć później.  

D.8.2.23.  

Pomponius libro trigensimo tertio ad Sabinum: 

Si servitus imposita fuerit ‘lumina quae nunc 

sunt, ut ita sint’, de futuris luminibus nihil 

caveri videtur: quod si ita sit cautum ‘ne 

luminibus officiatur’, ambigua est scriptura, 

utrum ne his luminibus officiatur quae nunc 

sint, an etiam his quae postea quoque 

fuerint: et humanius est verbo generali omne 

lumen significari, sive quod in praesenti sive 

quod post tempus conventionis contigerit. 1. 

Futuro quoque aedificio, quod nondum est, 

vel imponi vel adquiri servitus potest.  

 

D.8.2.23.  

Sextus Pomponiusz w księdze trzydziestej 

trzeciej Komentarza do pism Sabinusa: Jeśli 

nałożono służebność, zgodnie z którą „okna, 

które są obecnie, mają mieć taki dostęp do 

światła jak teraz”, nie uważa się, by dano 

zabezpieczenie dla okien, które powstaną 

w przyszłości. Jeśli złożono przyrzeczenie 

w sposób następujący: „aby nie utrudniać 

dostępu do światła”, zapisane sformułowanie 

nie jest jednoznaczne. Czy tylko tym oknom, 

które teraz istnieją, ma się nie utrudniać 

dostępu do światła, czy również tym, które 

powstaną jeszcze w przyszłości. Ludzkim 

potrzebom wychodzi bardziej naprzeciw 

uznanie, że wyrażenie o ogólnym 

charakterze oznacza każdy otwór okienny, 

czy to istniejący obecnie, czy też taki, który 

pojawia się po zawarciu umowy. 1. Można 

obciążyć służebnością także budynek, 

którego jeszcze nie ma, lecz powstanie 

w przyszłości, lub ustanowić ją na jego rzecz. 

Dig. 8.2.31  

Paulus libro quadragensimo octavo ad 

edictum: 

Si testamento damnatus heres, ne officeret 

vicini luminibus servitutemque praestaret, 

deposuit aedificium, concedenda erit 

legatario utilis actio, qua prohibeatur heres, si 

postea extollere supra priorem modum 

aedificium conabitur. 

D.8.2.31  

Juliusz Paulus w księdze czterdziestej ósmej 

Komentarza do edyktu: 

Spadkobierca został zobowiązany 

w testamencie do tego, by nie ograniczać 

sąsiadowi dostępu do światła i ustanowić 

służebność takiej treści. Jeśli <następnie> 

zburzył budynek, zapisobiercy należy udzielić 

skargi analogicznej, gdyby spadkobierca 

próbował później wznieść budynek wyższy od 

poprzedniego. 

Dig. 8.3.0.  

De servitutibus praediorum rusticorum 

D.6.3.0  

O służebnościach gruntowych wiejskich 

Dig. 8.3.2. 

Neratius libro quarto regularum: 

Rusticorum praediorum servitutes sunt licere 

altius tollere et officere praetorio vicini, vel 

cloacam habere licere per vicini domum vel 

praetorium, vel protectum habere licere. 

D.8.3.2 

Lucius Neratius Priscus w księdze czwartej 

Zasad prawnych: Do służebności gruntowych 

wiejskich należy <również> prawo 

podwyższenia budynku i ograniczenia 

sąsiedniej rezydencji wiejskiej dostępu do 

światła,  

Dig. 8.5.6.  

Ulpianus libro septimo decimo ad edictum: 

Veluti si figlinas haberet, in quibus ea vasa 

fierent, quibus fructus eius fundi exportarentur 

( sicut in quibusdam fit, ut amphoris vinum 

evehatur aut ut dolina fiant), vel tegulae vel 

ad villam aedificandam. sed si, ut vasa 

venirent, figlinae exercerentur, usus fructus 

erit. 

Dig. 8.3.6. 

Et si forte qui medius est, quia servitutem non 

D.8.5.6 

Juliusz Ulpianus w księdze siedemnastej 

Komentarza do edyktu: 

A jeśli na przykład właściciel gruntu 

położonego w środku między naszymi, 

z uwagi na to, że nie jest obciążony 

służebnością, podniesie wysokość swego 

budynku tak, iż już nie będzie można uznać, 

że ja <przez nadbudowę> ograniczę dostęp 

światła do twoich okien to jeśli podwyższę 

swój budynek, bezskutecznie będziesz 
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debebat, altius extulerit aedificia sua, ut iam 

ego non videar luminibus tuis obstaturus, si 

aedificavero, frustra intendes ius mihi non 

esse ita aedificatum habere invito te: sed si 

intra tempus statutum rursus deposuerit 

aedificium suum vicinus, renasceretur tibi 

vindicatio. 1. Sciendum tamen in his 

servitutibus possessorem esse eum iuris et] iuris 

et eum petitorem. et si forte non habeam 

aedificatum altius in meo, adversarius meus 

possessor est: nam cum nihil sit innovatum, ille 

possidet et aedificantem me prohibere 

potest et civili actione et interdicto quod vi 

aut clam: idem et si lapilli iactu impedierit. 

sed [et] si patiente eo aedificavero, ego 

possessor ero effectus. 

 

występował na drogę sądową o 

stwierdzenie, że nie mam prawa do 

budowania w ten sposób bez twojej zgody. 

Jeśli jednak w przeciągu ustalonego 

<w ustawie> czasu sąsiad ponownie 

obniżyłby swój budynek, odzyskasz prawo do 

wniesienia skargi rzeczowej chroniącej 

służebność. 1. Należy w każdym razie mieć 

świadomość, że w tego typu służebnościach 

występuje posiadacz prawa (ten, kto 

faktycznie wykonuje ich treść) i również on 

może być powodem. Jeśli na przykład nie 

podwyższałem budynku na moim gruncie, 

posiadacz tego prawa staje się moim 

przeciwnikiem. Albowiem przez to, że niczego 

nowego nie zrobiono <na gruncie> on ma 

uprawnienie do posiadania tego stanu 

i może mnie, gdybym budował, 

powstrzymać zarówno za pomocą skargi 

przewidzianej przez ius civile, jak i interdyktu 

quod vi aut clam. Tak samo <jako posiadacz 

prawa> może przeszkodzić budowie 

<składając protest> poprzez symboliczny akt 

rzucenia kamyka na jej teren. Gdybym 

jednak rozbudował za jego zgodą, to ja 

stanę się tym, kto posiada <prawo>. 

Dig. 8.5.15  

Ulpianus libro sexto opinionum: 

Altius aedes suas extollendo, ut luminibus 

domus minoris annis viginti quinque vel 

impuberis, cuius curator vel tutor erat, 

officiatur, efficit: quamvis hoc quoque 

nomine actione ipse heredesque teneantur, 

quia quod alium facientem prohibere ex 

officio necesse habuit, id ipse committere 

non debuit, tamen et adversus possidentem 

easdem aedes danda est impuberi vel minori 

actio, ut quod non iure factum est tollatur.  

16 Iulianus libro septimo digestorum: Si a te 

emero, ut mihi liceat ex aedibus meis in 

aedes tuas stillicidium immittere et postea te 

sciente ex causa emptionis immissum 

habeam, quaero, an ex hac causa actione 

quadam vel exceptione tuendus sim. 

respondi] respondit utroque auxilio me 

usurum.  

D.8.5.15  

Ulpian Domicjusz w księdze szóstej Poglądów 

prawnych: 

Zdarza się, że dostęp do światła dla domu, 

będącego własnością małoletniego w wieku 

poniżej dwudziestu pięciu lat lub 

niedojrzałego, zostaje ograniczony wskutek 

nadbudowania własnego budynku przez 

kogoś, kto był ich kuratorem lub opiekunem. 

Chociaż zarówno on, jak i jego spadkobiercy 

ponoszą także odpowiedzialność w razie 

pozwania z tytułu sprawowania kurateli albo 

opieki, z tego powodu, że nie powinni sami 

dopuszczać się tego, czego, działając 

z urzędu, musieliby zakazać innym, którzy to 

robią, należy jednak udzielić niedojrzałemu 

lub małoletniemu skargi również przeciwko 

posiadaczowi tego <nadbudowanego> 

budynku, aby usunięto to, czego dokonano 

sprzecznie z prawem. 
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19 Słowacja 

19.1 Słowacja, Vyhláška c. 259/2008426 

Język słowacki Język polski 

Vyhláška c. 259/2008 z 18 júna 2008  Rozporządzenie nr. 259/2008 z dnia 17 lipca 

2008 r. 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky o podrobnostiach o 

požiadavkách na vnútorné prostredie budov 

a o minimálnych požiadavkách na byty 

nižšieho štandardu a na ubytovacie 

zariadenia (v znení č. 210/2016 Z. 

z.427, 124/2017 Z. z.428) 

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia 

Republiki Słowackiej w sprawie szczegółów 

wymagań dotyczących środowiska 

wewnętrznego budynków i minimalnych 

wymagań dla mieszkań i obiektów 

noclegowych o niższym standardzie (ze 

zmianami 210/2016 Z. z., 124/2017 Z. z.)) 

§ 4 

Osvetlenie 

§ 4 

Oświetlenie 

(4) Pri návrhu stavebných objektov sa musí 

dbať na to, aby sa realizáciou návrhu 

nezhoršili podmienky denného osvetlenia 

vnútorných priestorov okolitých budov viac, 

ako pripúšťajú príslušné technické normy.4) 

(4) Podczas projektowania budynków należy 

zadbać o to, aby realizacja projektu nie 

wpływała negatywnie na codzienne warunki 

oświetleniowe pomieszczeń wewnątrz 

budynków przekraczających obowiązujące 

normy techniczne. 4) 

4) STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. 

Časť 1: Základné požiadavky. 

 

STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov. Časť 

2: Denné osvetlenie budov na bývanie. 

4) STN 73 0580-1 Oświetlenie dzienne 

budynków. Część 1: Podstawowe 

wymagania.  

STN 73 0580-2 Oświetlenie dzienne 

budynków. Część 2: Oświetlenie dzienne 

budynków mieszkalnych. 

§ 5 

Preslnenie 

§ 5  

Nasłonecznienie 

(1) Budovy musia byť umiestnené do územia 

tak, aby bolo zabezpečené preslnenie 

a) bytov, 

b) obytných miestností v detských 

domovoch, krízových strediskách, 

resocializačných strediskách v zariadeniach 

sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú 

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre 

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek 

a v zariadeniach sociálnych služieb na 

podporu rodiny s deťmi, 

c) miestností určených na denný pobyt detí v 

predškolských zariadeniach. 

(1) Budynki umieszcza się na terenie w taki 

sposób, aby zapewnić nasłonecznienie 

a) mieszkań, 

b) pomieszczeń mieszkalnych w domach 

dziecka, ośrodkach, centrach kryzysowych 

resocjalizacji w zakresie usług socjalnych dla 

osób fizycznych pozostających pod opieką , 

innej osoby fizycznej i osób fizycznych , które 

osiągnęły wiek emerytalny oraz 

w placówkach pomocy społecznej w celu 

wsparcia rodzin z dziećmi, 

(c) pomieszczenia przeznaczone do 

codziennego pobytu dzieci w placówkach 

przedszkolnych. 

(2) Preslnenie bytov sa určuje podľa 

osobitného predpisu.5) Ak sú súbory 

miestností usporiadané do funkčného celku s 

vlastným uzavretím ako byty a nie sú 

označené ako nebytové priestory, ich 

preslnenie sa určuje rovnakým spôsobom ako 

preslnenie bytov. Ak sú súbory miestností 

usporiadané do funkčného celku s vlastným 

uzavretím ako byty a nie sú označené ako 

nebytové priestory, ich preslnenie sa určuje 

rovnakým spôsobom ako preslnenie bytov. 

(2) Przepełnienie mieszkań ustala się na 

podstawie odrębnego przepisu. 5) Jeśli 

zespoły pokoi układają się w jednostkę 

funkcjonalną z własnym zamknięciem jako 

mieszkania i nie są oznaczone jako lokale 

niemieszkalne, to ich nasłonecznione jest 

ustalone w taki sam sposób jak 

nasłonecznione mieszkań. Jeżeli zespoły 

pokoi są ustanowione jako jednostka 

funkcjonalna z własną obudową jako 

mieszkania i nie są oznaczone jako lokale 

 
426 https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-259 
427 https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-210 
428 https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-124 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-259
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niemieszkalne, ich nasłonecznienie określa się 

w taki sam sposób jak nasłonecznienie 

mieszkań. 

(3) Preslnenie denných miestností v 

predškolských zariadeniach sa určuje 

rovnakým spôsobom ako preslnenie 

obytných miestností bytov, pričom 

požadovaný čas preslnenia sa zabezpečuje 

od 10.00 do 15.00 hodiny. 

(3)  nasłonecznie nie świetlic w placówkach 

przedszkolnych ustala się w taki sam sposób 

jak nasłonecznione pokoi dziennych 

mieszkań, wymagany czas nasłonecznione 

zapewnia się w godzinach 10:00 do 15:00. 

(4) Zatienenie novými stavbami v okolí 

nesmie znižovať veľkosť preslnenej vonkajšej 

plochy predškolského zariadenia, určenej na 

pobyt detí, na menej ako 50 % jej celkovej 

rozlohy; ak je súčasná veľkosť preslnenej 

plochy menšia ako 50 %, nesmie sa novými 

stavbami ďalej znižovať. 

(4) Cień rzucany na otoczenie przez nowe 

budynki nie może zmniejszać rozmiaru 

zewnętrznej nasłonecznionej powierzchni 

placówki przedszkolnej przeznaczonej na 

pobyt dzieci do mniej niż 50% jej całkowitej 

powierzchni; jeżeli obecna powierzchnia 

nasłonecznienia jest mniejsza niż 50%, nie 

może być dalej zmniejszana przez nowe 

budynki. 
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19.2 Słowacja, STN 73 4301 Bytové budowy 429 

 

J. Słowacki J. polski 

STN 73 4301 Bytové budowy, Februar 2021 STN 73 4301 Budynki mieszkalne, Luty 2021 

Príloha B (normatívna) Załącznik B (normatywny) 

Metódy hodnotenia času preslnenia Metody oceny nasłonecznienia 

B.1.1 Ak sa orientácia na svetové strany 

preberá z mapových podkladov 

spracovaných v súradnicovom systéme 

jednotnej katastrálnej trigonometrickej siete 

(S – JTSK), je pri určení severného smeru 

potrebné uplatniť meridiánovú 

konvergenciu. 

Meridiánová konvergencia je celková 

odchýlka zvislých čiar kartografickej siete 

od poludníkov (severo-južného smeru); 

označuje sa C.  

Ak na mapovom podklade nie je 

meridiánová konvergencia vyznačená, 

postačuje na výpočet trvania pre-slnenia jej 

určenie z približného vzorca: 

 

C = 18,626 – 0,75 λz [°]  

 

kde λz je zemepisná dĺžka posudzovaného 

miesta východne od nulového 

(greenwichského) poludníka v [°].  

Zistený alebo vypočítaný uhol C sa nanesie 

v smere pohybu hodinových ručičiek od 

zvislých súradnico-vých čiar kartografickej 

siete mapového podkladu, čím sa určí 

severný smer. 

B.1.1 Jeżeli orientacja na boki świata jest 

pobierana z danych mapowych 

przetwarzanych w układzie współrzędnych 

ujednoliconej katastralnej sieci 

trygonometrycznej (S - JTSK), przy 

wyznaczaniu kierunku północnego należy 

zastosować zbieżność południków. 

Zbieżność południków to całkowite 

odchylenie pionowych linii sieci 

kartograficznej od południków (kierunek 

północ-południe); nazywa się C. 

Jeżeli zbieżność południka nie jest 

zaznaczona na mapie, to jest wyznaczona 

z przybliżonego wzoru wystarczającego do 

obliczenia czasu trwania nasłonecznienia: 

 

C = 18,626 - 0,75 λz [°]  

 

gdzie λz jest długością geograficzną punktu 

umieszczonego na wschód od południka 

zerowego (Greenwich) w [°]. 

Wykryty lub obliczony kąt C jest wykreślany 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara od 

pionowych linii współrzędnych sieci 

kartograficznych umieszczonych na  mapie 

w celu określenia kierunku północnego. 

B.1.2 Táto príloha obsahuje určenie polohy 

kontrolného bodu a dva jednoduché 

spôsoby posudzovania preslnenia bytových 

budov:  

a) diagram zatienenia,  

b) pravouhlý slnečný diagram.  

V zložitejších prípadoch je účelné (najmä v 

prípadoch rekonštrukcií, nadstavieb a pod. 

v staršej zástavbe, keď trvanie preslnenia 

požadované touto normou nie je splnené 

už pred navrhovanými zmenami) zistiť 

časový priebeh preslnenia počas dlhšieho 

obdobia.  

V týchto prípadoch možno použiť slnečné 

diagramy, v ktorých sú zakreslené priemety 

zdanlivých dráh slnka počas roka a obrysy 

tieniacich prekážok. V čase, keď prekážky 

prekrývajú slnečné dráhy, je posu-dzovaný 

bod zatienený.  

Vo väčšine prípadov je dostatočne 

preukazné posúdenie preslnenia v dátume 

21. marca. V niektorých špecifických 

prípadoch (napríklad pri tienení daného 

miesta vysokými objektmi, medzi ktorými je 

B.1.2 Niniejszy załącznik zawiera lokalizację 

punktu kontrolnego oraz dwa proste 

sposoby oceny nasłonecznienia budynków 

mieszkalnych: 

a) linijka słońca, 

b) prostokątny diagram słońca. 

W bardziej skomplikowanych przypadkach 

celowe jest (zwłaszcza przy przebudowach, 

nadbudówkach itp. w starszych budynkach, 

gdy czas trwania nasłonecznienia 

wymagany przez tę normę nie jest 

dotrzymany przed proponowanymi 

zmianami), aby określić przebieg czasowego 

nasłonecznienia w dłuższym okresie. 

W takich przypadkach można zastosować 

diagramy słoneczne, na których 

narysowane są rzuty pozornych ścieżek 

słońca w ciągu roku oraz kontury przeszkód 

zacieniających. W momencie, gdy 

przeszkody nachodzą na ścieżki słoneczne, 

rozważany punkt jest zacieniony. 

W większości przypadków ocena 

przekroczenia z 21 marca jest wystarczająco 

przekonująca. W niektórych szczególnych 

 
429  https://stn-online.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=132305 
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len úzky priezor s práve vyhovujúcim 

preslnením 21. marca, pri tienení mostom a 

pod.) je potrebné posúdiť presl-nenie podľa 

potreby aj v ďalších dňoch. 

przypadkach (np. Przy zacienianiu danego 

miejsca wysokimi obiektami, pomiędzy 

którymi znajduje się tylko wąskie okienko 

z zadowalającym nasłonecznieniem 21 

marca, przy zacienianiu przez most itp.) 

konieczne jest dokonanie oceny 

nasłonecznienia w miarę potrzeb w ciągu 

następnych dni. 

B.2 Poloha kontrolného bodu  B.2 Pozycja punktu kontrolnego 

Trvanie preslnenia sa posudzuje v 

kontrolnom bode P, jeho poloha sa určuje 

podľa STN EN 17037. Bod P sa nachádza v 

pôdorysnom strede osvetľovacieho otvoru v 

rovine vnútorného povrchu, pozri obrázok 

B.1. Uhol na zistenie trvania preslnenia je v 

pôdoryse ohraničený hrúbkou ostenia 

osvetľovacieho otvoru resp. pevnými 

súčasťami budovy (napr. stenami lodžie, 

vysunutá časť budovy). Trvanie preslnenia 

sa stanovuje podľa STN EN 17037 pri výške 

slnka ϒs nad horizontom väčšej ako min ϒs = 

14. Ak je v jestvujúcich budovách pred 

miestnosťou lodžia alebo balkón, poloha 

kontrolného bodu P je v rovine vonkajšieho 

povrchu osvetľovacieho otvoru vo výške 

300 mm nad stredom jeho spodnej hrany, 

ale najmenej 1 200 mm nad podlahou, v 

prípade osvetľovacieho otvoru bez 

parapetu je vo výške 1 200 mm nad 

podlahou. 

Czas trwania przekroczenia ocenia się 

w punkcie kontrolnym P, jego położenie jest 

określane zgodnie z normą STN EN 17037. 

Punkt P znajduje się w rzucie poziomym 

w środku otworu oświetleniowego 

w płaszczyźnie powierzchni wewnętrznej, 

patrz Rysunek B.1 . Kąt określający czas 

trwania nasłonecznienia jest ograniczony 

w rzucie kondygnacji grubością wykładziny 

otworu oświetleniowego wzgl. stałej części 

budynku (np. ściany loggii, przedłużonej 

części budynku). Czas trwania 

nasłonecznienia określa się zgodnie z normą 

STN EN 17037 przy wysokości słońca ϒs nad 

horyzontem większej niż min ϒs = 14. Jeśli 

w istniejących budynkach przed 

pomieszczeniem znajduje się loggia lub 

balkon, punkt kontrolny P znajduje się 

w płaszczyźnie zewnętrznej powierzchni 

otworu oświetleniowego 300 mm powyżej 

środka jego dolnej krawędzi, ale co najmniej 

1200 mm nad podłogą, w przypadku otworu 

oświetleniowego bez progu na wysokości 

1200 mm nad podłogą. 

 

Obrázok B.1 – Poloha kontrolného bodu; a) 

v pôdoryse, b), c) a d) 

Rysunek B.1 - Pozycja punktu kontrolnego; a) 

w planie piętra, b), c) i d) 

B.3 Diagram zatienenia B.3 Linijka słońca 

Diagram zatienenia pre zemepisnú severnú 

šírku 48,20° a pre kritický dátum 21. marca 

(platí súčasne pre 22. september) je na 

obrázku B.2..  

Na diagrame sú zobrazené pôdorysné 

priemety slnečných lúčov dopadajúcich do 

bodu P v polhodino-vých intervaloch a 

sústava priamok vykreslených hrubšími 

čiarami. V diagramoch pre iné dni 

pôdorysné priemety slnečných lúčov tvorí 

sústava kriviek. Tieto priamky označené 

Linijka słońca dla 48,20 ° szerokości 

geograficznej i dla daty krytycznej 21 marca 

(ważny również dla 22 września) pokazano 

na Rysunku B.2. 

Linijka pokazuje wymiary rzutów promieni 

słonecznych padających w punkcie P 

w półgodzinnych odstępach oraz zestaw linii 

narysowanych grubszymi liniami. Na 

diagramach dla innych dni rzuty promieni 

słonecznych na podłogę tworzą zestaw 

krzywych. Linie te oznaczone numerami to 
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číslami sú pôdorysnými priemetmi 

vodorovných priamok, ktoré počas daného 

dňa práve tienia posudzovaný bod P. 

Očíslovanie priamok zodpovedá 

príslušnému počtu dielikov stupnice nad 

diagramom, ktorá má delenie po 10 mm.  

Diagramom zatienenia možno zisťovať 

trvanie preslnenia spravidla na situačných 

výkresoch vykresle-ných v rôznych 

mierkach. Pri posudzovaní preslnenia sa 

najskôr zistia výškové rozdiely medzi 

posudzo-vaným bodom a obrysmi 

tieniacich prekážok. Hodnoty zistených 

výškových rozdielov sa v príslušnej mierke 

výkresu vyznačia na stupnici diagramu. Zo 

stupnice diagramu sa odčíta na 

vyznačenom mieste číslo priamky v 

diagrame zatienenia (obyčajne nejde o 

celé číslo, ale treba jeho hodnotu 

interpolovať). 

rzuty linii poziomych, które w danym dniu są 

zacienione przez rozpatrywany punkt P. 

Numeracja linii odpowiada liczbie działek 

skali powyżej schematu, który jest podzielony 

przez 10 mm. 

Linijkę słońca można wykorzystać do 

określenia czasu trwania nasłonecznienia, 

zazwyczaj na rysunkach sytuacyjnych 

narysowanych w różnych skalach. Podczas 

oceny nasłonecznienia w pierwszej 

kolejności określa się różnice wysokości 

między rozważanym punktem a konturami 

przeszkód ekranujących. Wartości wykrytych 

różnic wysokości zaznaczono na skali 

wykresu w odpowiedniej skali rysunku. Numer 

linii na linijce słońca odczytuje się ze skali 

wykresu w zaznaczonym miejscu (zwykle nie 

jest to liczba całkowita, ale jej wartość 

należy interpolować). 

UPOZORNENIE: Obrázok B.2 je len kópia 

grafu, ktorý je prílohou normy. Diagram v 

správnej mierke má stupnicu s dielikmi dlhú 

100 mm. 

UWAGA: Rysunek B.2 jest tylko kopią wykresu 

dołączonego do normy. Schemat we 

właściwej skali ma podziałkę z podziałkami 

o długości 100 mm. 
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Obrázok B.2 – Diagram zatienenia pre 21. 

marec 

Rysunek B.2 - Linijka słońca z 21 marca 

Napríklad, ak je výškový rozdiel medzi 

posudzovaným bodom a horným obrysom 

tieniacej budovy 25 m a pracuje sa so 

situačným výkresom v mierke 1 : 500, 

výškový rozdiel 25 m sa na výkrese v tejto 

mierke zobrazí vzdialenosťou 25 000/500 = 

50 mm (5 dielikov). Po nanesení tejto 

vzdialenosti do stupnice na diagrame pre 

21. marec sa zistí číslo zodpovedajúcej 

priamke 5. Vo výkrese v mierke 1 : 250 

zodpovedá výškovému rozdielu 25 m 

priamka s číslom 10 (25 000/250 = 100 mm, 

na stupnici diagramu je to 10 dielikov).  

Pri praktickej práci s diagramom zatienenia 

sa môže použiť priesvitný diagram, alebo 

výkres. Diagram za-tienenia sa stotožní v 

bode P s posudzovaným miestom a 

severojužný smer diagramu sa natočí tak, 

aby bol rovnobežný so severným smerom 

Na przykład, jeśli różnica wysokości między 

rozważanym punktem a górnym konturem 

budynku zacieniającego wynosi 25 m, 

a rysunek sytuacyjny jest używany w skali 1: 

500, różnica wysokości 25 m zostanie 

wyświetlona na rysunku w tym miejscu. 

Podziałka w odległości 25 000/500 = 50 mm 

(5 działek). Po zastosowaniu tej odległości 

do skali na wykresie z dnia 21 marca zostaje 

znaleziona liczba odpowiadająca linii 5. Na 

rysunku w skali 1: 250 różnica wysokości 25 m 

odpowiada linii o numerze 10 (25 000/250 = 

100 mm, w skali wykresu jest to 10 części). 

Podczas praktycznej pracy z linijką słońca 

można użyć półprzezroczystego diagramu 

lub rysunku. Linijka słońca jest 

identyfikowana w punkcie P z rozważanym 

punktem, a kierunek północ-południe 

wykresu jest obracany tak, aby był 
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označeným na výkrese. Priesečník obrysu 

tieniacich prekážok (vo-dorovných hrán) so 

zodpovedajúcou priamkou diagramu 

zatienenia udáva miesto a čas, odkedy 

alebo dokedy je posudzovaný bod 

zatienený.  

Ak horný obrys tieniacej prekážky tieni 

odspodu (napríklad rímsa alebo hrebeň 

susedného domu) a je na situačnom 

výkrese bližšie k posudzovanému bodu ako 

výškovému rozdielu zodpovedajúca 

priamka dia-gramu, je bod v tieni.  

Ak tieni prekážka zhora (napríklad balkón, 

loggia, vysunutá časť budovy nad 

posudzovaným bodom okna vlastnej 

budovy), posudzovaný bod je zatienený 

vtedy, ak je tieniaca hrana ďalej od 

posudzovaného bo-du, ako je príslušná 

priamka diagramu. 

równoległy do kierunku północnego 

wskazanego na rysunku. Przecięcie się 

konturu przeszkód ekranujących (krawędzi 

poziomych) z odpowiednią linią wykresu 

cieniowania wskazuje miejsce i czas od lub 

do momentu zacienienia rozpatrywanego 

punktu. 

Jeżeli górny kontur bariery zacieniającej jest 

zacieniowany od dołu (na przykład półka 

lub kalenica sąsiedniego domu) i na rysunku 

jest bliżej rozważanego punktu  niż różnica 

wysokości, linia wykresu jest punktem 

znajdującym się w cieniu. 

Jeżeli cień jest przeszkodą z góry (np. Balkon, 

loggia, przedłużenie części budynku nad 

ocenianym punktem własnego okna 

budynku), to oceniany punkt jest zacieniony, 

jeśli krawędź cienia jest dalej od 

rozważanego punktu niż odpowiadająca jej 

linia na schemacie. 

B.4 Pravouhlý slnečný diagram B.4 Prostokątny diagram słońca 

Celoročné trvanie preslnenia možno 

hodnotiť v pravouhlom slnečnom 

diagrame, podľa obrázka B.3. Na osi x sú 

vynesené uhly azimutov slnka od juhu a na 

osi y výšky slnka pre prvý deň v mesiaci, dni 

rovno-dennosti 21. marca a 22. septembra 

a pre dni slnovratu 22. júna a 22. 

decembra. Dráhy slnka sú zobra-zené 

plnými čiarami pre prvú polovicu roka a 

čiarkovanými čiarami pre druhú polovicu 

roka. Čiary dráh slnka pretínajú čiary hodín 

a umožňujú odčítať pravý slnečný čas 

polohy slnka na oblohe. Pravouhlý sl-nečný 

diagram na obrázku B.3 platí pre zemepisnú 

severnú šírku 48,20°. 

Całoroczny czas trwania nasłonecznienia 

można ocenić na prostokątnym diagramie 

słońca, zgodnie z rysunkiem B.3. Oś X 

przedstawia kąty azymutu słońca od 

południa, a oś Y wysokość słońca dla 

pierwszego dnia miesiąca, dnia 

równonocy21 marca i 22 września oraz dnia 

przesilenia 22 czerwca i 22 grudnia. Ścieżki 

słońca są zaznaczone liniami ciągłymi dla 

pierwszej połowy roku i liniami przerywanymi 

dla drugiej połowy roku. Linie torów słońca 

przecinają się z liniami zegara i pozwalają 

odczytać prawdziwy czas słoneczny pozycji 

słońca na niebie. Prostokątny diagram 

słońca na rysunku B.3 dotyczy szerokości 

geograficznej 48,20 °. 
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Obrázok B.3 – Pravouhlý slnečný diagram 

pre severnú zemepisnú šírku φ = 48,20° 

Rysunek B.3 - Prostokątny diagram słońcadla 

szerokości północnej φ = 48,20 ° 

B.5 Príklad použitia diagramu zatienenia a 

pravouhlého slnečného diagramu 

B.5 Przykład użycia diagramu cieniowania 

i prostokątnego diagramu słońca 

Na obrázku B.4 je zobrazený situačný náčrt 

v mierke 1 : 500, na ktorom je priložený 

diagram zatienenia dňa 21. marca v bode 

P tak, že severojužný smer na diagrame je 

rovnobežný s označením severu na si-tuácii.  

Preslnenie posudzovaného bodu je 

obmedzené pôdorysným uhlom slnečných 

lúčov s vonkajšou hranou okenného otvoru 

šírky 2,4 m s ostením 0,4 m. Priečelie, v 

ktorom sa nachádza posudzovaný bod P, 

tienia dva objekty v tvare hranola. Horný 

tieniaci obrys objektov prevyšuje bod P o 25 

m, resp. 35 m. Prevýše-niu 25 m v mierke 

situácie 1 : 500 zodpovedá päť dielikov 

hornej stupnice a prevýšeniu 35 m sedem 

dielikov. Zatienenie tieniacim obrysom 

objektu 1 s prevýšením 25 m sa ukončí v 

mieste priesečníka krivky 5 s tieniacim 

obrysom objektu (o 10:00 hodine) a objekt 2 

s prevýšením 35 m tieni bod P od 13:30 

hodiny. Bod P nie je tienený ráno od 7:28 do 

7:51, t.j. 0,38 hod..  

Trvanie preslnenia bodu P bude 21. marca 

v danom prípade od 7,47 do 7,85 hodiny a 

od 10,00 do 13,50 hodiny, t = 0,38 + 3,50 = 

3,88 = 3 hodiny 53 min, obrázok B.4. 

Rysunek B.4 przedstawia szkic sytuacyjny 

w skali 1: 500, na którym jest załączony 

diagram zacieniania  21 marca w punkcie P 

tak, aby kierunek północ-południe na 

diagramie był równoległy do północy 

oznaczającej sytuację. 

Nakładanie się ocenianego punktu 

ograniczone jest kątem posadzki promieni 

słonecznych z zewnętrzną krawędzią otworu 

okiennego o szerokości 2,4 mz okładziną 0,4 

m. Fasada, w której znajduje się rozważany 

punkt P, ocienia dwa obiekty w kształcie 

graniastosłupa. Górny kontur zacieniania 

obiektów przekracza punkt P odpowiednio 

o 25 m, 35 m. Wzniesienie 25 m w skali 1: 500 

odpowiada pięciu działom górnej skali i 35 

m wzniesienia na siedem działów. 

Cieniowanie konturem ekranującym obiektu 

1 o wysokości 25 m kończy się na przecięciu 

krzywej 5 z konturem ekranującym obiektu 

(godz. 10:00) i obiektu 2 o wysokości 35 m 

osłania punkt P od 13 : 30. Punkt P nie jest 

zacieniony rano od 7:28 do 7:51, tj. 0,38 

godz. 

Czas trwania nasłonecznienia punktu P 

będzie w tym przypadku w dniu 21 marca 

od 7,47 do 7,85 godziny i od 10,00 do 13,50 

godziny, t = 0,38 + 3,50 = 3,88 = 3 godziny 53 

minuty, Rysunek B.4. 

 

Obrázok B.4 – Príklad použitia diagramu 

zatienenia 

Rysunek B.4 - Przykład użycia diagramu 

zacieniania 
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20 Szwajcaria 

20.1 Szwajcaria, kanton Zurych, „Planungs- und Baugesetz (PBG) 700.1”430  

Język niemiecki Język polski 

Planungs- und Baugesetz (PBG) 700.1 Planowanie i prawo budowlane (PBG) 700.1 

4. Hochhäuser 4. Budynki wysokie 

§ 284. § 284. 

4 Die Nachbarschaft darf nicht wesentlich 

beeinträchtigt werden, insbesondere nicht 

durch Schattenwurf in Wohnzonen oder 

gegenüber bewohnten Gebäuden. 

4 Sąsiedztwo nie może być narażone na 

znaczące oddziaływanie, zwłaszcza przez 

cień rzucany na terenach mieszkalnych lub 

naprzeciwko zamieszkałych budynków. 

§ 301 besonnung § 301 nasłonecznienie 

1 Wohnräume von Mehrzimmerwohnungen 

dürfen gesamthaft mit den gesetzlich 

nötigen Fenstern nicht mehrheitlich nach 

dem Sektor Nordost/Nordwest gerichtet sein. 

1 Pomieszczenia mieszkalne mieszkań 

z kilkoma sypialniami nie mogą być 

zorientowane na sektor północno-

wschodni/północno-zachodni jako całość 

z wymaganymi przez prawo oknami 

2 Abweichungen sind zula ̈ssig in Kern- und 

Zentrumszonen oder in Hotels sowie bei 

besonderen Verha ̈ltnissen, insbesondere zum 

Schutz vor überma ̈ssigen Einwirkungen 

öffentlicher Bauten und Anlagen.  

 

2 Dopuszczalne są odstępstwa w strefach 

podstawowych i strefach centralnych lub 

w hotelach, a także w szczególnych 

okolicznościach, w szczególności w celu 

ochrony przed nadmiernym oddziaływaniem 

budynków i obiektów użyteczności 

publicznej. 

 

  

 
430http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/1904DC8335CC2D0FC12583F9002946C8/$file/700.1_7.9.75_

99.pdf 
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20.2 Szwajcaria, kanton Zurych, „Allgemeinen Bauverordnung (ABV) LS 

700.2”431   

Język niemiecki Język polski 

Allgemeinen Bauverordnung (ABV) LS 700.2 Ogólne przepisy budowlane (ABV) LS 700.2 

IX Besondere Begriffe  IX. Warunki specjalne 

§ 30.  § 30.  

1. Als wesentliche Beeintra ̈chtigung durch 

Schattenwurf im Sinne von § 284 PBG gilt: 

1. Za znaczące oddziaływanie 

spowodowane rzucaniem cienia 

w rozumieniu § 284 PBG uznaje się: 

a. bei überbauten Grundstücken: die an den 

mittleren Wintertagen la ̈nger als zwei 

Stunden dauernde Beschattung der 

bewohnten oder in Wohnzonen liegenden 

Nachbargeba ̈ude, in der Regel an ihrem 

Fusspunkt gemessen,  

a. w przypadku terenów zabudowanych: 

zacienienie sąsiednich budynków, mierzone 

na poziomie zera budynku, przez ponad dwie 

godziny w środkowym dniu zimowy, na 

trenach zamieszkanych lub mieszkalnych, 

b. bei unüberbauten Grundstücken in 

Wohnzonen: die an den mitt- leren 

Wintertagen la ̈nger 299l szwei Stunden 

dauernde Beschattung überbaubarer 

Fla ̈chen des Nachbargrundstückes, sofern 

dadurch eine den örtlichen Verha ̈ltnissen und 

der Bau- und Zonenordnung entsprechende 

Überbauung verunmöglicht oder erheblich 

erschwert wird. 

b. w przypadku niezabudowanych terenów 

na obszarach mieszkalnych: zacienienie 

obszarów do zabudowania sąsiedniej 

nieruchomości, trwające dłużej niż dwie 

godziny w środkowe zimowe dni, pod 

warunkiem, że nie uniemożliwia to lub 

znacznie utrudnia budowę zgodnie 

z lokalnymi warunkami oraz przepisami 

budowlanymi i zapisami planu miejscowego. 

2. Keine wesentliche Beeinträchtigung durch 

Schattenwurf liegt indessen vor, wenn mit 

einem in allen Teilen den Vorschriften 

entspre- chenden kubischen 

Vergleichsprojekt nachgewiesen wird, dass 

eine der Bau- und Zonenordnung 

entsprechende Überbauung keine gerin- 

gere Beschattung des Nachbargrundstückes 

nach sich zieht. 

2. Nie występuje znaczące oddziaływanie 

z powodu zacienienia, jeśli spełniający we 

wszystkich częściach wymogi przepisów 

sześcienny projekt porównawczy wykaże, że 

nadbudówka zgodna z przepisami 

budowlanymi i strefowymi nie powoduje 

nieznacznego zacienienia sąsiedniej 

nieruchomości. 

3. Ist in Wohnzonen die Überbauung auf dem 

Nachbargrundstück erheblich überaltert 

oder steht się zu den Zielen der Bau- und 

Zonen- ordnung in einem starken 

Missverha ̈ltnis, gelten zugleich die Regeln für 

überbaute und unüberbaute Grundstücke.  

3. Jeśli w strefach mieszkalnych nadbudowa 

na sąsiedniej nieruchomości jest znacznie 

przestarzała lub jeśli jest w silnej dysproporcji 

do celów porządku budowlanego 

i strefowego, jednocześnie obowiązują 

zasady dotyczące nieruchomości 

zabudowanych i niezabudowanych. 

  

 
431 
http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/A60FB9F18571F422C12583F900299706/$File/700.2_22.

6.77_105.pdf 
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20.3 Szwajcaria, kanton Berno, Bauverordnung (BauV) BSG 721.1432 

Język niemiecki Język polski  

Bauverordnung (BauV) BSG 721.1 Kodeks budowlany (BauV) BSG 721.1 

Art. 22 Hochhäuser  Art. 22 budynki wysokie 

1 Die Erstellung eines Hochhauses setzt einen 

geeigneten Standort und eine sorgfältige 

Gestaltung des Baus und seiner Umgebung 

voraus. Die Standorteignung und die 

Einpassung in das Orts- und Landschaftsbild 

sind in einem regionalen 

Betrachtungsperimeter nachzuweisen.  

1 Budowa wieżowca wymaga odpowiedniej 

lokalizacji i starannego zaprojektowania 

budynku i jego otoczenia. Przydatność 

lokalizacji i integracja z wyglądem lokalnym 

i krajobrazowym musi zostać potwierdzona 

w ramach obserwacji regionalnej.  

1a Als regionaler Betrachtungsperimeter gilt 

mindestens der Bereich, von dem aus ein 

Hochhaus optisch in Erscheinung tritt.  

1a Regionalny obwód obserwacyjny to co 

najmniej obszar, z którego widać wieżowiec. 

1b Die sorgfältige Gestaltung eines 

Hochhauses und seiner Umgebung ist in 

einem Umgebungsgestaltungsplan oder 

einer vergleichbaren Dokumentation 

nachzuweisen.  

1b Staranny projekt wieżowca i jego 

otoczenia musi być przedstawiony w planie 

projektu środowiskowego lub 

w porównywalnej dokumentacji.  

2 * 2* 

3 Hochhäuser dürfen bestehende 

zonenkonforme oder nach den geltenden 

Vorschriften mögliche Wohnbauten nicht 

durch übermässigen Schattenwurf 

beeinträchtigen. Als zulässige 

Beschattungsdauer gelten * 

3 Wieżowce nie mogą przeszkadzać 

istniejącym budynkom mieszkalnym zgodnym 

ze strefami lub możliwym zgodnie 

z obowiązującymi przepisami poprzez 

rzucanie nadmiernych cieni. Dopuszczalny 

czas trwania zacienienia wynosi * 

a * bei Tag- und Nachtgleiche (21. März) 

zwischen 07.30 Uhr und 17.30 Uhr: zwei 

Stunden; 

a * dla równonocy (21 marca) między 07:30 

a 17:30: dwie godziny; 

b *bei mittlerem Wintertag (8. Februar) 

zwischen 08.30 Uhr und 16.30 Uhr: zweieinhalb 

Stunden. 

b * dwie i pół godziny dla przeciętnego dnia 

zimowego (8 lutego) między 08:30 a 16:30. 

4 An zentralörtlichen Lagen kann aus 

städtebaulichen Gründen von der Regel 

gemäss Absatz 3 abgewichen werden. * 

4 W lokalizacjach centralnych zasada 

określona w ust. 3 może zostać pominięta 

z przyczyn związanych z planowaniem 

przestrzennym. * 

Art. 64 Vorschriften für Wohn- und 

Arbeitsräume 

Art. 64 Wymagania dotyczące pomieszczeń 

mieszkalnych i pracy 

1 Belichtung, Besonnung und Belüftung 1 oświetlenie, nasłonecznienie i wentylacja 

2 In Familienwohnungen dürfen die 

hauptsächlichen Tages-Aufenthaltsräume 

(Wohnzimmer und Kinderspielraum) nicht 

nach Norden orientiert sein. 

2 W apartamentach rodzinnych, główne 

pomieszczeniach dzienny (pokój dzienny 

i pokój zabaw dla dzieci) nie mogą być 

zorientowane na północ. 

 

  

 
432 https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1333 
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20.4 Szwajcaria, kanton Lucerna, Planungs- und Baugesetz (PBG) Nr. 735433  

Język niemiecki Język polski 

Planungs- und Baugesetz (PBG) Nr. 735 Planowanie i prawo budowlane (PBG) nr 735 

§ 152 Besonnung § 152 Nasłonecznienie 

1 Der Bau von Wohnungen, bei denen 

sämtliche Wohn- und Schlafräume nach 

Nordost bis Nordwest orientiert sind, ist 

verboten. 

1 Budowa mieszkań, w których wszystkie 

pokoje dzienne i sypialnie wychodzą na 

północny-wschód na północny-zachód jest 

zabroniona. 

2 In ausgesprochenen Schattenlagen dürfen 

keine Wohnbauten erstellt werden. 

2 Żadne mieszkania nie mogą być 

budowane w obszarach zacienionych. 

5.9 Hochhäuser 5.9 Drapacze chmur 

§ 166* § 166* 

1 Hochhäuser sind Bauten mit einer 

Gesamthöhe von mehr als 30 m. * 

1 Budynki wysokościowe to budynki o łącznej 

wysokości ponad 30 m. * 

2 Sie dürfen nur an ortsplanerisch geeigneten 

Orten und nur aufgrund eines Bebauungs- 

oder Gestaltungsplanes erstellt werden. Bei 

industriellen Bauten mit einer Gesamthöhe bis 

40 m kann ausnahmsweise auf einen solchen 

Plan verzichtet werden. Für Hochhäu- ser mit 

einer Gesamthöhe von mehr als 40 m ist 

immer ein Bebauungsplan erforder- lich. * 

2 Mogą być one sporządzane wyłącznie 

w miejscach odpowiednich dla miejscowego 

planowania i tylko na podstawie planu 

zagospodarowania przestrzennego lub 

projektu. W przypadku budynków 

przemysłowych o łącznej wysokości do 40 m, 

plan taki może zostać pominięty 

w wyjątkowych przypadkach. W przypadku 

budynków wysokich o łącznej wysokości 

ponad 40 m wymagany jest zawsze plan 

zagospodarowania przestrzennego. * 

3 Die Baubewilligung für ein Hochhaus ist an 

folgende erhöhte Anforderungen gebun- 

den: 

3 Pozwolenie na budowę wieżowca podlega 

następującym podwyższonym wymaganiom: 

a. Die Grenz- und Gebäudeabstände sind 

unter Berücksichtigung des Schattenwurfs 

und des Lichtentzugs festzusetzen. 

a. Odległości między granicami i budynkami 

należy określać z uwzględnieniem rzucanych 

cieni i ekstrakcji światła. 

b. Für Statik, Isolation, 

Materialbeschaffenheit, Merdicken, 

Materialwahl, Farbge-bung, Reklamen, 

Aufschriften, Hygiene, behindertengerechtes 

Bauen, Vertikalver- bindungen, Fluchtwege, 

Feuerpolizei, Löschvorrichtungen, 

Kehrichtbeseitigung, Nebenräume usw. sind, 

soweit erforderlich, besondere Auflagen 

festzulegen. 

b. W miarę potrzeby ustanawia się specjalne 

wymagania dotyczące statyki, izolacji, 

właściwości materiału, grubości ścian, 

wyboru materiału, kolorystyki, reklamy, 

napisów, higieny, konstrukcji dostępnych dla 

osób niepełnosprawnych, połączeń 

pionowych, dróg ewakuacyjnych, policji 

pożarowej, gaśnic, usuwania odpadów, 

pomieszczeń pomocniczych itp. 

 

  

 
433 http://srl.lu.ch/frontend/versions/3312?locale=de 
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20.5 Szwajcaria, kanton Argowia, Gesetz über Raumentwicklung und 

Bauwesen (Baugesetz, BauG) 713.100434  

Język niemiecki Język polski 

Gesetz über Raumentwicklung und 

Bauwesen (Baugesetz, BauG) 713.100 

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym 

i budownictwie (Baugesetz, BauG) 713.100 

§ 50a Harmonisierung der Baubegriffe § 50a Harmonizacja warunków budowlanych 

1 Der Regierungsrat definiert die Baubegriffe 

und Messweisen. 

1 Rada rządowa określa koncepcje 

budowlane i metody pomiaru. 

4.4. Beschaffenheit 4.4 Charakterystyka 

§ 52 Allgemeine Anforderungen § 52 Wymogi ogólne 

2 Alle Gebäude müssen den Anforderungen 

des Gesundheitsschutzes entsprechen, 

namentlich in Bezug auf Raum-, Wohnungs- 

und Fenstergrössen, Besonnung, Be- lichtung, 

Belüftung, Trockenheit, Wärmedämmung 

und Schallschutz. 

2 Wszystkie budynki muszą spełniać 

wymagania w zakresie ochrony zdrowia, 

w szczególności w odniesieniu do wielkości 

pomieszczeń, mieszkań i okien, ekspozycji na 

światło słoneczne, oświetlenia, wentylacji, 

suchości, izolacji cieplnej 

i dźwiękoszczelności. 

 

  

 
434 http://www.lexfind.ch/dta/440/2/713.100.pdf 
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20.6 Szwajcaria, gmina Murgenthal w Kantonie Argowia, Bau- Und 

Nutzungsordnung (BNO)435  

Język niemiecki Język polski 

Bau- Und Nutzungsordnung (BNO)  Przepisy budowalne i użytkowania (BNO) 

§ 12 Zentrumszone Z § 12 strefa centrum Z 

4 Für Neubauten mit Wohnungen kann der 

Gemeinderat, soweit notwendig, eine 

Erhöhung der minimalen Grenzabsta ̈nde bis 

zu 8 m verlangen, um eine genü- gende 

Besonnung und Belichtung zu gewa ̈hrleisten. 

4 W przypadku nowych budynków 

z mieszkaniami, rada gminy może w razie 

potrzeby zażądać zwiększenia minimalnych 

odległości granicznych do 8 m w celu 

zapewnienia wystarczającego 

nasłonecznienia i ekspozycji. 

5.3 Wohnhygiene  5.3 Higiena mieszkaniowa 

§ 42  § 42 

Ausrichtung der Wohnungen Orientacja mieszkań 

Die Ausrichtung der Wohnungen ist auf die 

örtlichen Verhältnisse (Lärm, Be-sonnung, 

Nutzung der Räume, Einpassung usw.) 

abzustimmen. 

Orientacja apartamentów musi być 

dostosowana do lokalnych warunków (hałas, 

światło słoneczne, wykorzystanie pokoi, 

adaptacja itp.). 

  

 
435 http://www.murgenthal.ch/documents/301_BNO.pdf 
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20.7 Szwajcaria, gmina Gontenschwil w kantonie Argowia, Bau- und 

Nutzungsordnung (BNO) der GEMEINDE GONTENSCHWIL436 

Język niemiecki Język polski 

Bau- und Nutzungsordnung (BNO) der 

GEMEINDE GONTENSCHWIL 

Przepisy budowlane i użytkowe (BNO) Gminy 

GONTENSCHWIL  

§ 5.3 Wohnhygiene  § 5.3 Higiena pomieszczeń mieszkalnych 

§ 5.3.1 Ausrichtung der Wohnungen  § 5.3.1 Orientacja mieszkań 

1 Die Ausrichtung der Wohnungen ist auf die 

örtlichen Verhältnisse (Lärm, Beson- nung, 

Nutzung der Räume, Einpassung usw.) 

abzustimmen. Ausschliesslich nach Norden 

orientierte Wohnungen sind nur in 

Ausnahmefällen gestattet. 

1 Orientacja apartamentów musi być 

dostosowana do lokalnych warunków (hałas, 

światło słoneczne, wykorzystanie pokoi, 

adaptacja itp.). Apartamenty zwrócone 

wyłącznie na północ są dozwolone tylko 

w wyjątkowych przypadkach. 

3 Wohn- und Schlafräume mit ausschliesslich 

gegen Norden gerichteten Fenstern sind in 

Mehrfamilienhäusern nicht zulässig. 

3 Pokoje mieszkalne i sypialnie z oknami 

skierowanymi wyłącznie na północ są 

niedozwolone w budynkach mieszkalnych. 

 

 

§ 3.1.2 Grundmasse der Regelbauweise § 3.1.2 Podstawa regulaminu 

3) 3) 

In den WG-Zonen gilt für Geba ̈ude /-teile, die 

nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, statt 

dem grossen Grenzabstand allseitig der 

kleine Grenzabstand.  

W strefach WG, w przypadku 

budynków/części, które nie są 

wykorzystywane do celów mieszkalnych, 

niewielka odległość graniczna dotyczy 

wszystkich stron zamiast dużej odległości 

granicznej. 

 

 
436 http://www.gontenschwil.ch/documents/Bau_und_Nutzungsordnung_NEU.pdf 
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20.8 Szwajcaria, kanton Neuchatel, Règlement d'exécution de la loi cantonale 

sur l'aménagement du territoire (RELCAT) 701.02437   

Język francuski Język polski 

Règlement d'exécution de la loi cantonale 

sur l'aménagement du territoire (RELCAT) 

701.02 

Przepisy wykonawcze do ustawy o 

planowaniu kantonalnym (RELCAT 701.02 

Art. 31 Art. 31 

1 Les gabarits, déterminés depuis la limite de 

la propriété ou l'axe d'une rue sont, pour les 

ba ̂timents orientés au sud, les suivants:  

1 Szablony, wyznaczone z linii posesji lub osi 

ulicy, w przypadku budynków skierowanych 

na południe są następujące: 

Hauteur de 

corniche  

sud- 

nord 

Nord- 

sud 

 

Est- 

ouest 

 

Ouest 

- est 

 

Wysokość 

gzymsu 

Płd. 

-  

Płn. 

Płn. 

- 

Płd. 

Wsch. 

- 

Zach. 

Zach. 

- 

Wsch. 

jusqu'à 9 

mètres  

45° 75° 75° 75° do 9 metrów 45° 75° 75° 75° 

Entre 9 et  

20 mètres  

60° 60° 75° 75° Między 9 a 

20 metrów 

60° 60° 75° 75° 

plus de 20 

mètres  

60° 60° 60° 60° więcej niż 20 

metrów 

60° 60° 60° 60° 

2 Le gabarit de 60° s'applique de tous côtés 

aux ba ̂timents dont la fac ̧ade la plus longue 

s'oriente dans la direction générale nord-sud 

et dépasse 15 mètres de longueur.  

2 Szablon 60° stosuje się ze wszystkich stron do 

budynków o najdłuższej fasadzie 

zorientowanej ogólnie w kierunku północ-

południe i o długości przekraczającej 15 

metrów. 

  

 
437 http://www.lexfind.ch/dta/8775/3/70102.pdf 

http://www.lexfind.ch/dta/8775/3/70102.pdf
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20.9 Szwajcaria, gmina Glarus w kantonie Glarus, Bauordnung438   

Język niemiecki Język polski 

Bauordnung Przepisy budowalne 

3.2.3 Sicherheit und Hygiene 3.2.3 Bezpieczeństwo i higiena 

Art. 69 Art. 69 

1 Die Ausrichtung der Wohnungen ist auf die 

örtlichen Verha ̈ltnisse (La ̈rm, Besonnung, 

Nutzung der Ra ̈ume, Einpassung usw.) 

abzustimmen. Aus- schliesslich nach Norden 

orientierte Wohnungen sind möglichst zu 

vermei- den.  

1 Orientacja apartamentów musi być 

dostosowana do lokalnych warunków (hałas, 

światło słoneczne, wykorzystanie pokoi, 

adaptacja itp.). W miarę możliwości należy 

unikać apartamentów zorientowanych 

wyłącznie na północ. 

 

  

 
438   https://www.glarus.ch/public/upload/assets/13437/BO_Glarus_180208.pdf 
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20.10 Szwajcaria, IVHB, Anhang 1 Begriffe und Messweisen  439 

Język niemiecki Język polski 

Interkantonale Vereinbarung über die 

Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) 

Porozumienia międzykantonalnego 

w sprawie harmonizacji zasad budowlanych 

Anhang 1  Załącznik 1  

Begriffe und Messweisen Pojęcia i metody pomiaru 

7. Abstände und Abstandsbereiche 7. Odległości i zakresy odległości 

7.1 Grenzabstand 7.1 Odległość od graniczny 

Der Grenzabstand ist die Entfernung zwischen 

der projizierten Fassadenlinie und der Parzel- 

lengrenze. 

Odległość od granicy to odległość pomiędzy 

rzutowaną linią elewacji a granicą działki. 

  

 
439 https://www.bpuk.ch/bpuk/konkordate/ivhb 
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20.11 Szwajcaria, IVHB, Anhang  2 Skizzen 440 

Język niemiecki Język polski 

Interkantonale Vereinbarung über die 

Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) 

Porozumienia międzykantonalnego w sprawie 

harmonizacji zasad budowlanych 

Anhang 2 Załącznik 2 

Skizzen Rysunki 

Zu Ziffer 7: Abstände und Abstandsbereiche Dot. pkt. 7. Odległości i zakresy odległości 

Figur 7.1 - 7.3 Abstände und 

Abstandsbereiche 

Rysunek 7.1 - 7.3 Odległości i zakresy 

odległości 

 

  

 
440 https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/konkordate/ivhb/Skizzen%2B%28An-

hang%2B2%29.pdf 
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20.12 Szwajcaria, Bauordnung der Stadt Bern (BO miasto Berno, Bauordnung 

der Stadt Bern441  

Język niemiecki Język polski 

Bauordnung der Stadt Bern (BO) Przepisy budowlane miasta Berno (BO) 

Art. 33 Grenzabstand  Art. 33 Odległość graniczna 

1 Der grosse Grenzabstand bezeichnet die 

kürzeste, rechtwinklig und horizontal zur 

projizierten Fassadenlinie gemessene 

Entfernung der La ̈ngsseiten der Geba ̈ude 

oder der Geba ̈udegruppe von der 

Grundstückgrenze. 

1 Duża odległość graniczna to najkrótsza 

odległość mierzona pod kątem prostym 

i poziomo do projektowanej linii elewacji 

pomiędzy długimi bokami budynków lub 

grupy budynków a granicą terenu. 

 

2 Der kleine Grenzabstand bezeichnet die 

Entfernung zwischen der projizierten Fassa- 

denlinie und der Grundstückgrenze 

2 Mała odległość od granicy to odległość 

pomiędzy projektowaną linią elewacji 

a granicą działki 

3 Wird die Schmalseite eines Geba ̈udes oder 

einer Geba ̈udegruppe mehr als 20,00 m 

lang, so ist auch an dieser Seite der grosse 

Grenzabstand einzuhalten. Im Zwischen- 

raum der beiden grossen Grenzabsta ̈nde ist 

nur der kleine Grenzabstand einzuhalten.  

3 Jeśli wąska strona budynku lub grupy 

budynków ma długość większą niż 20,00 m, 

należy również zachować dużą odległość 

graniczną po tej stronie. W przestrzeni między 

dwiema dużymi odległościami granicznymi 

należy zachować jedynie niewielką 

odległość graniczną. 

4 Bei anna ̈hernd quadratischen oder 

unregelma ̈ssigen Geba ̈udegrundrissen 

werden die La ̈ngsseiten unter 

Berücksichtigung von Siedlungsstruktur und 

Besonnung von der Baubewilligungsbehörde 

bestimmt.  

4 W przypadku mniej więcej kwadratowych 

lub nieregularnych układów budynków, 

długie boki określa organ wydający 

pozwolenie na budowę, uwzględniając 

strukturę osadniczą i ekspozycję na słońce. 

5 Die Grenzabsta ̈nde sind ebenfalls 

einzuhalten gegenüber der Zonengrenze zu 

Zonen im öffentlichen Interesse  

5 Odległości graniczne muszą być również 

przestrzegane w odniesieniu do granicy strefy 

do stref interesu publicznego. 

Art. 46 Baupolizeiliche Masse in den 

Bauklassen 2–6; Regel  

Art. 46 Policja budowlana w klasach 2-6; 

określa 

1 Für die Bauklassen (BK) 2–6 gelten die 

folgenden maximalen La ̈ngen von 

Geba ̈uden oder Geba ̈udegruppen (GL), 

Fassadenhöhen (FH und FHA), kleinen 

Grenzabsta ̈nde (kGA) und grossen 

Grenzabsta ̈nde (gGA):  

1 Poniższe maksymalne długości budynków 

lub grup budynków (GL), wysokości elewacji 

(FH i FHA), małe odległości od graniczy (KG) 

i duże odległości od granicy (GG) mają 

zastosowanie do klas budowy (BK) 2-6: 
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441 https://stadtrecht.bern.ch/lexoverview-home/lex-721_1 
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20.13 Szwajcaria, kanton Zug, Verordnung zum Planungs- und Baugesetz (V 

PBG) - 721.111442 

Język niemiecki Język polski 

Verordnung zum Planungs- und Baugesetz  

(V PBG) 

Rozporządzenie do ustawy o planowaniu 

i budownictwie (V PBG) 

§ 26 Grenzabstand § 26 odległość graniczna 

1Der Grenzabstand ist die Entfernung 

zwischen der projizierten Fassadenlinie und 

der Parzellengrenze.443 

 1 Odległość graniczna to odległość 

pomiędzy rzutowaną linią elewacji a granicą 

działki. 

 2 Wo ein grosser Grenzabstand gilt, ist dieser 

senkrecht vor der Hauptwohnseite 

einzuhalten. Kriterien für die Bestimmung der 

Hauptwohnseite sind namentlich die Flächen 

der Hauptwohnräume und die Grösse der 

Fensterflächen. Untergeschosse müssen den 

grossen Grenzabstand nur einhalten, wenn in 

ihnen Wohn- oder Arbeitsnutzungen 

bestehen. 

 2 W przypadku występowania dużej 

odległości granicznej, odległość ta musi być 

utrzymywana pionowo przed główną częścią 

mieszkalną. Kryteria określania głównej strony 

mieszkalnej to w szczególności powierzchnia 

głównych pomieszczeń mieszkalnych oraz 

wielkość powierzchni okien. Piwnice muszą 

zachować dużą odległość graniczną tylko 

wtedy, gdy są wykorzystywane do celów 

mieszkalnych lub pracy. 

  

 
442 http://www.lexfind.ch/dta/16131/2/721.111.pdf 
443 Zapis jest kopią pkt 7.1 Porozumienia IVHB 
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20.14 Szwajcaria, miasto Zug, kanton Zug ‘Bauordnung der Stadt Zug”444  

Język niemiecki Język polski 

Bauordnung der Stadt Zug  Przepisy budowlane miasta Zug 

§3 

Gesundheitspolizeiliche Anforderungen 

§3 

Wymogi policji sanitarnej 

1 Die Situierung, die Grundriss- und die 

Fassadenge- staltung der Bauten haben eine 

genügende Belichtung und Besonnung zu 

gewährleisten. 

1 Lokalizacja, plan zagospodarowania 

przestrzennego i projekt elewacji budynków 

muszą zapewniać odpowiednie oświetlenie 

i nasłonecznienie. 

§ 22 

Hochha ̈user 

§ 22 

Wysokie budynki 

1 Als Hochha ̈user gelten Geba ̈ude mit einer 

Geba ̈udehöhe von über 25 Metern. 

1 Wysokie budynki to budynki o wysokości 

przekraczającej 25 metrów. 

2 Hochha ̈user dürfen nicht erstellt werden 

zwischen den SBB-Geleisen (Linien Zug – Arth-

Goldau und Zug – Luzern) und dem Seeufer.  

2 Wysokie budynki nie mogą być budowane 

pomiędzy torami SBB (linie Zug - Arth-Goldau 

i Zug - Lucerna) a brzegiem jeziora. 

  

 
444 https://www.stadtzug.ch/_docn/1011596/401_Bauordnung_25.2.2014.pdf  

https://www.stadtzug.ch/_docn/1011596/401_Bauordnung_25.2.2014.pdf
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20.15 Szwajcara, miasto Zug, kanton Zug „Hochhausleitbild Stadt Zug, 

Richtlinien für die Planung und Beurteilung von Hochhausprojekten”445  

Język niemiecki Język polski 

Hochhausleitbild Stadt Zug, Richtlinien für die 

Planung und Beurteilung von 

Hochhausprojekten 

Budynki wysokie w mieście Zug, Wytyczne 

dotyczące planowania i oceny projektów 

wysokościowców 

Bei einem Hochhausprojekt ist die Regelung 

des Zwei-Stunden-Schattens gema ̈ss dem 

Zürcher Planungs- und Baugesetz für die 

Beurteilung beizuziehen. Diese Regelung ist 

insbesondere gegenüber benachbarten 

Bauten mit Wohnnutzung zu beachten. 

W przypadku projektu wieżowca, przy ocenie 

należy uwzględnić regulację dwugodzinnego 

cienia zgodnie z ustawą o planowaniu 

i budownictwie w Zurychu. Regulacja ta musi 

być przestrzegana w szczególności 

w odniesieniu do sąsiednich budynków 

mieszkalnych. 

   

 
445 https://www.ortsplanung.ch/zug/baozug/zugbaoparagraf/hochhausleitbild.pdf 
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20.16 Szwajcara, gmina Baar, kanton Zug, Vorschriften für die 

Einzelbauweise446   

Język niemiecki Język polski 

Vorschriften für die Einzelbauweise Wymagania dotyczące budownictwa 

indywidualnego 

§ 9 Bauausführung § 9 Budowa 

3. Die Situierung der Bauten hat auf 

Belichtung und Besonnung Rücksicht zu 

nehmen. Ausschliesslich nach Norden 

orientierte Wohnungen sind nicht zulässig. 

3. Lokalizacja budynków musi uwzględniać 

ekspozycję na światło i światło słoneczne. 

Apartamenty zorientowane wyłącznie na 

północ są niedozwolone. 

  

 
446 https://www.neuheim.ch/_docn/2309758/B1_Bauordnung_-_Kopie.pdf 
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20.17 Szwajcaria, kanton Schwyz, Planungs- und Baugesetz 400.100447 

Język niemiecki Język polski 

Planungs- und Baugesetz 400.100 Prawo planistyczne i budowlane 400.100 

C. Besondere Bauten und Anlagen  C Specjalne budynki i urządzenia 

§ 69 1. Hochha ̈user  § 69 1. Wysokie budynki 

1 Bauten mit einer Geba ̈udehöhe von mehr 

als 20 m gelten als Hochha ̈user. Die Zulassung 

eines oder mehrerer Hochha ̈user setzt einen 

besonders geeigneten Standort und eine der 

Grösse des Bauvorhabens entsprechende 

architektonische Gestaltung voraus.  

1 Budynki o wysokości powyżej 20 m 

uważane są za budynki wysokościowe. 

Zatwierdzenie jednego lub kilku budynków 

wysokich wymaga szczególnie dogodnej 

lokalizacji i projektu architektonicznego 

odpowiedniego do wielkości projektu 

budowlanego. 

2 Die Bewilligungsbehörde legt in der 

Baubewilligung namentlich die Erschlies- 

sung, Strassenabsta ̈nde, Parkfla ̈chen und 

Garagen, Grünfla ̈chen sowie Spielpla ̈t- ze 

fest und bestimmt im Einzelfall die Grenz- und 

Geba ̈udeabsta ̈nde unter Be- rücksichtigung 

des Schattenwurfes, der Interessen der 

Nachbarn und der örtli- chen Verha ̈ltnisse.  

2 W pozwoleniu na budowę organ wydający 

określa w szczególności rozwój, odległości od 

dróg, parkingów i garaży, terenów zielonych 

i placów zabaw, a w indywidualnych 

przypadkach określa odległości między 

granicami i budynkami, uwzględniając 

rzucane cienie, interesy sąsiadów i warunki 

lokalne. 

  

 
447 https://www.sz.ch/public/upload/assets/32971/400_100.pdf 
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20.18 Szwajcaria, kanton Schwyz, Vollzugsverordnung zum Planungs- und 

Baugesetz 400.111448 

Język niemiecki Język polski 

Vollzugsverordnung zum Planungs- und 

Baugesetz 400.111 

Rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy 

o planowaniu i budownictwie 400.111 

§ 37 Hochha ̈user  § 37 Wysokie budynki 

1 Jedem Baugesuch für ein Hochhaus ist eine 

Darstellung des Schattenwurfes 

(Schattendiagramm) beizulegen. 

1 Każdemu wnioskowi budowlanemu dla 

budynku wysokościowego musi towarzyszyć 

schemat rzucanego cienia. 

2 Das Schattendiagramm hat den 

Schattenwurf auf die umliegenden Grundstü- 

cke und Bauten zwischen 9.00 und 16.00 Uhr 

zur Tag- und Nachtgleiche (21. Ma ̈rz und 23. 

September) darzustellen. 

2 Diagram cienia ma za zadanie pokazać 

cień rzucany na otaczające obiekty 

i budynki w godzinach od 9:00 do 16:00 

w dniach równonocy (21 marca i 23 

września). 

  

 
448 http://www.lexfind.ch/dta/13450/2/400_111.pdf 
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20.19 Szwajcaria, kanton Lucerna, Planungs- und Bauverordnung (PBV) Nr. 

736449 

Język niemiecki Język polski 

Planungs- und Bauverordnung (PBV) Nr. 736 

 

Rozporządzenie o planowaniu 

i budownictwie (PBV) nr 736 

5.2 Baubewilligungsverfahren 5.2 Procedura wydawania pozwoleń na 

budowę 

§ 55 Baugesuch und Beilagen § 55 Planowanie aplikacji i obudów 

1 Das Baugesuch ist mit dem kantonalen 

Formular dreifach einzureichen. Die 

Gemeinde kann weitere Exemplare 

verlangen, soweit dies für die Beurteilung des 

Bauvorhabens erforderlich ist. Das Baugesuch 

kann zusätzlich elektronisch eingereicht 

werden, sofern die Gemeinde über die 

nötige Infrastruktur verfügt. 

1 Wniosek budowlany należy złożyć w trzech 

egzemplarzach przy użyciu formularza 

kantonalnego. Gmina może zażądać 

kolejnych kopii, jeżeli jest to konieczne do 

oceny projektu budowlanego. Wniosek 

o pozwolenie na budowę można również 

złożyć drogą elektroniczną, pod warunkiem, 

że gmina dysponuje niezbędną infrastrukturą. 

2 Mit dem Baugesuch sind die für eine 

umfassende und abschliessende Prüfung und 

Be- urteilung des Bauvorhabens notwendigen 

Unterlagen einzureichen, mindestens jedoch 

2 Do wniosku budowlanego muszą być 

dołączone dokumenty niezbędne do 

kompleksowego i ostatecznego rozpatrzenia 

i oceny projektu budowlanego, ale co 

najmniej 

f. ein Übersichtsplan im Massstab 1:500 bis 

1:2000 mit der weiteren Umgebung, ein 

Modell und ein Schattenwurfdiagramm bei 

Hochhäusern, 

f. plan przeglądowy w skali od 1:500 do 

1:2000 z szerszym otoczeniem, model 

i schemat rzucania cieni dla drapaczy 

chmur, 

  

 
449 http://srl.lu.ch/frontend/versions/3410?locale=de 

http://srl.lu.ch/frontend/versions/3410?locale=de
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20.20 Szwajcaria, kanton Turgowia, Verordnung des Regierungsrates zum 

Planungs- und Baugesetz und zur Interkantonalen Vereinbarung über die 

Harmonisierung der Baubegriffe 700.1450  

Język niemiecki Język polski 

Verordnung des Regierungsrates zum 

Planungs- und Baugesetz und zur 

Interkantonalen Vereinbarung über die 

Harmonisierung der Baubegriffe 700.1 

Rozporządzenie Rady Rządowej w sprawie 

ustawy o planowaniu i budownictwie oraz 

międzykantonowego porozumienia 

w sprawie harmonizacji warunków 

budowlanych 700.1 

par 38 Höhere Häuser, Hochhäuser par 38 budynki wysokie, budynki 

wysokościowe, 

1 Höhere Häuser sind Gebäude, welche das 

Höhenmass der Regelbauweise um mehr als 

3.20 m oder um mehr als ein Vollgeschoss 

überschreiten und eine Gesamthöhe von 

mindestens 17 m und maximal 30 m 

einhalten. * 

1 Budynki wysokie to budynki, które 

przekraczają wysokość konstrukcji 

standardowej o więcej niż 3,20 m lub 

o więcej niż jedną pełną kondygnację i które 

utrzymują całkowitą wysokość co najmniej 17 

m i co najwyżej 30 m. * 

2 Hochhäuser sind Gebäude, deren 

Gesamthöhe 30 m überschreitet. * 

2 Budynki wysokościowe to budynki o 

wysokości całkowitej przekraczającej 30 m.*  

3 Bei Hochhäusern darf der Schattenwurf die 

Nachbarschaft nicht wesentlich 

beeinträchtigen. * 

3 W przypadku budynków wysokich, rzucanie 

cienia nie może mieć znaczącego wpływu 

na otoczenie. * 

4 Keine wesentliche Beeinträchtigung liegt 

vor, wenn der auf die umliegenden 

Wohnbauten und zu Wohnzwecken 

bebaubaren Bereiche der benachbarten 

Parzellen fallende Dauerschatten an einem 

mittleren Wintertag nicht mehr als zwei 

Stunden und an einem mittleren Sommertag 

nicht mehr als drei Stunden beträgt oder 

wenn nachgewiesen wird, dass ein kubisches 

Vergleichsprojekt gemäss Regelbauweise 

keinen geringeren Dauerschatten nach sich 

zieht. 

4 Nie występuje istotna utrata wartości, jeżeli 

stały cień, który opada na otaczające 

budynki mieszkalne i obszary sąsiednich 

działek, na których można budować dla 

celów mieszkalnych, nie przekracza dwóch 

godzin w przeciętny zimowy dzień i trzech 

godzin w przeciętny letni dzień, lub jeżeli 

udowodniono, że porównywalny projekt 

sześcienny nie skutkuje niższym trwałym 

odcieniem zgodnie ze standardową metodą 

budowy. 

 

 

  

 
450 http://www.rechtsbuch.tg.ch/frontend/versions/524 
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20.21 Szwajcaria, kanton Fryburg, Ausführungsreglement zum Raumplanungs- 

und Baugesetz (RPBR) 710.11451  

Język niemiecki Język polski 

Ausführungsreglement zum Raumplanungs- 

und Baugesetz (RPBR) - 710.11 

Przepisy wykonawcze do ustawy 

o planowaniu i budownictwie przestrzennym  

(RPBR) - 710.11 

Art. 45 Sonneneinstrahlung  Art. 45 Nasłonecznienie 

1 In den zusammengebauten 

Einzelwohnha ̈usern und Mehrfamilienha ̈usern 

(Art. 53 Bst. B und C) müssen die Wohnzimmer 

und Zimmer eine genügende 

Sonneneinstrahlung aufweisen.  

1 W wolnostojących domach 

jednorodzinnych i domach wielorodzinnych 

(Art. 53 Bst. B i C) pokoje dzienne muszą być 

dostatecznie nasłonecznione. 

2 Abweichungen von dieser Regel können 

nur für ein Zimmer in 2- bis 4-Zim- mer-

Wohnungen und für 2 Zimmer in Wohnungen 

mit 5 oder mehr Zimmern gestattet werden.  

2 Odstępstwa od tej zasady mogą być 

dopuszczalne tylko dla jednego pokoju 

w mieszkaniach od 2 do 4 pokojowych oraz 

dla dwóch pokoi w mieszkaniach z 5 lub 

więcej pokojami. 

3 Die Sonneneinstrahlung für ein Zimmer ist 

genügend, wenn der Winkel zwischen der 

Senkrechten auf der Fassade, welche ein 

Fenster entha ̈lt, und dem Norden mindestens 

70° betra ̈gt.  

3 Promieniowanie słoneczne 

w pomieszczeniu jest wystarczające, jeśli kąt 

między pionem na fasadzie zawierającej 

okno a północą wynosi co najmniej 70°. 

Art. 46 Schattenwurf  Art. 46 Rzucanie cienia 

1 Innerhalb der Bauzone müssen 

Bauvorhaben mit Abweichungen von den 

ent- sprechenden Zonenvorschriften so 

erstellt werden, dass der Schatten auf ein 

bestehendes benachbartes Wohngeba ̈ude 

oder auf ein zu erstellendes und den 

geltenden Vorschriften entsprechendes 

Wohngeba ̈ude am 9. Februar und 29. 

Oktober nicht mehr als zwei Stunden dauert. 

1 W obrębie strefy budowy projekty 

budowlane odbiegające od odpowiednich 

przepisów strefowych muszą być realizowane 

w taki sposób, aby cień na istniejącym 

sąsiednim budynku mieszkalnym lub na 

budynku mieszkalnym, który ma być 

wybudowany i spełniający obowiązujące 

przepisy, nie trwał dłużej niż dwie godziny 

w dniach 9 lutego i 29 października. 

2 In den Zonen mit geschlossener Bauweise 

sowie innerhalb eines Quartier- plans im Sinne 

von Artikel 68 des Gesetzes sind diese 

Vorschriften nicht an- wendbar, sofern die 

Wohnungen über eine genügende 

Sonneneinstrahlung verfügen. 

2 Na terenach zamkniętych oraz w ramach 

planu zagospodarowania przestrzennego 

w rozumieniu art. 68 ustawy przepisy te nie 

mają zastosowania, jeżeli lokale mieszkalne 

są dostatecznie nasłonecznione. 

Art. 53 Wohnhausarten Art. 53 Rodzaje budynków mieszkalnych 

A) Freistehende Einzelwohnhäuser  

1 Als freistehende Einzelwohnha ̈user gelten 

Bauten mit höchstens drei Woh- nungen.  

2 Diese Wohnungen können übereinander 

oder nebeneinander in zwei (Dop- pelha ̈user) 

oder in drei Einheiten stehen. Die 

Nebenra ̈ume können gemeinsam 

angeordnet sein.  

A) Domy jednorodzinne wolnostojące  

1 Budynki z maksymalnie trzema 

mieszkaniami uważane są za wolnostojące, 

pojedyncze mieszkania.  

2 Te mieszkania mogą stać jeden nad drugim 

lub obok siebie w dwóch (podwójne domy) 

lub w trzech mieszkaniach. Sąsiednie pokoje 

mogą być zestawione razem. 

B) Zusammengebaute Einzelwohnha ̈user  

1Als zusammengebaute Einzelwohnha ̈user 

gelten nebeneinander stehende Bauten wie 

reihenma ̈ssige oder fortlaufende Ha ̈user oder 

teilweise übereinan- der stehende Bauten 

wie Terrassenha ̈user mit mindestens vier 

Einheiten, jede mit den wesentlichen 

Wohnungselementen. Diese Wohnungen 

B) Domy jednorodzinne w zabudowie 

szeregowej 

Domy wolnostojące w zabudowie to 

przylegające do siebie budynki, takie jak 

domy szeregowe lub ciągłe, lub budynki 

częściowo przyległe, takie jak domy 

szeregowe z co najmniej czterema 

jednostkami, z których każdy zawiera istotne 

 
451 https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/5995/versions/28074/de 
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müssen direkt und ebenerdig mit einem 

a ̈usseren Raum im Alleingebrauch 

verbunden sein; gegebenenfalls können 

diese Einheiten eine zusa ̈tzliche 

Kleinwohnung auf einem anderen Stockwerk 

beinhalten.  

elementy mieszkalne. Mieszkania te muszą 

być połączone bezpośrednio i równo 

połączone z przestrzenią zewnętrza do użytku 

prywatnego; jednostki te mogą  obejmować 

dodatkowy małe mieszkania na innej 

kondygnacji.  

2 Die zusammengebauten Einzelwohnha ̈user 

unterstehen den Vorschriften der offenen 

Bauweise. 

2 Domy, które zostały wybudowane jako 

wspólne domy jednorodzinne podlegają 

zasadom budownictwa otwartego.  

C) Mehrfamilienhäuser  

Als Mehrfamilienhäuser gelten Bauten mit vier 

oder mehr Wohnungen, die über dasselbe 

Treppenhaus zuga ̈nglich sind. 

C) Domy wielorodzinne  

Budynki z czterema lub więcej mieszkaniami, 

do których można dostać się tą samą klatką 

schodową, są uznawane za domy 

wielorodzinne.   
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20.22 Szwajcaria, kanton Fryburg, Ausführungsreglement zum Raumplanungs- 

und Baugesetz (RPBR) 710.11452  

Język niemiecki Język polski 

Ausführungsreglement zum Raumplanungs- 

und Baugesetz (RPBR) - 710.11 

Przepisy wykonawcze do ustawy o 

planowaniu przestrzennym i budowie 

budowlanym (RPBR) - 710.11 

Art. 71 Sonneneinstrahlung, Belichtung und 

Belüftung 

Art. 71 Światło słoneczne, ekspozycja 

i wentylacja. 

1 In den W ohnhäusern müssen die W 

ohnzimmer und Zimmer genügend besonnt 

sein. 

1 W domach mieszkalnych pokoje dzienne 

i pozostałe pokoje muszą być wystarczająco 

słoneczne. 

2 In Wohnräumen darf die Belichtungsfläche 

der Fenster nicht kleiner als 1/10 der 

Zimmerfläche sein und muss mindestens 1,00 

m2 betragen. 

2 W pomieszczeniach mieszkalnych 

powierzchnia ekspozycji okien nie może być 

mniejsza niż 1/10 powierzchni pomieszczenia 

i musi wynosić co najmniej 1,00 m2. 

3 Ist es aufgrund der architektonischen 

Eigenart oder des Zustands erforderlich, so 

können Ausnahmen von Absatz 1 und 2 

gestattet werden. 

3 Jeżeli wymaga tego architektoniczny 

charakter lub warunek, wyjątki od ust. 1 i 2 

mogą być dozwolone. 

 

  

 
452 https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/710.11 
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21 Szwecja 

21.1 Szwecja, SBN 80 

Język szwedzki Język polski 

Svensk byggnorm, SBN 1980453, Zbiór Konstytucyjny Państwowej Agencji 

Planowania 

SBN 80 

71:12 Solighet  

 Bostadslägenheter skall om möjligt orienteras 

mot solig väderstreck samt  kunna nås av 

direkt solljus i erforderlig utsträckning. 

71:12 Słońce 

Pomieszczenia mieszkalne muszą, jeśli to 

możliwe, być skierowane w stronę linii 

słonecznych i być dostępne w wymaganym 

stopniu przez bezpośrednie nasłonecznienie. 

BFS 1988: 18454 BFS 1988: 18 

2:25 Fönster  

En bostad skall ha tillgång till direkt solljus. En 

bostad om två rum och kök eller större skall 

ha fönster åt minst två håll. I hus med 

loftgång får endast entréer, kök och 

hygienrum vetta mot sådan del av 

loftgången som utgör passage till annan 

lägenhet.  

Minst ett fönster i varje bostadsrum skall vara 

öppningsbart mot det fria. Följande 

undantag gäller dock från denna regel:  

-fönster får vetta mot en enskild inglasad 

balkong eller uteplats, om även denna har 

öppningsbart fönster, 

- högst hälften av bostadsrummens fönster 

får vetta mot inglasade utrymmen, som är 

gemensamma för flera lägenheter. 

2:25 Okno 

Dom musi mieć dostęp do bezpośredniego 

światła słonecznego. Dom z dwoma 

pokojami i kuchnią lub większą (liczbą pokoi) 

musi mieć okna w co najmniej dwóch 

kierunkach. W domach z korytarzem na 

poddaszu tylko wejścia, kuchnie 

i pomieszczenia higieniczne mogą być 

skierowane w taką część korytarza na 

poddaszu, która stanowi przejście do innego 

mieszkania. Przynajmniej jedno okno 

w każdym salonie musi być otwierane na 

zewnątrz. Od tej zasady obowiązują jednak 

następujące wyjątki:  

-okna mogą wychodzić na pojedynczy 

przeszklony balkon lub taras, jeśli ma ono 

również otwierane okno,  

- nie więcej niż połowa okien w salonie może 

wychodzić na przeszklone przestrzenie, które 

są wspólne dla kilku mieszkań. 

 

  

 
453 https://www.boverket.se/contentassets/c4c3f9ae57294ae889bfaf710b08b125/sbn-1980-utg-1.pdf 
454  https://www.boverket.se/contentassets/639573ac3ef44319b4752cd302f0a053/nybyggnadsregler-nr-

1.pdf 
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21.2 Szwecja, Boverkets författningssamling 455  

Język szwedzki Język polski 

Boverkets författningssamling (BFS 2014:3) BBR 

21 

Regulamin Krajowej Rady Mieszkalnictwa, 

Budownictwa i Planowania w sprawie zmian 

w przepisach budowlanych Krajowej Rady 

Mieszkalnictwa, Budownictwa i Planowania  

6 Hygien, hälsa och miljö 6 Higiena, zdrowie i środowisko 

6:311 Definitioner 6:311 Definicje 

Direkt dagsljus - Ljus genom fönster direkt mot 

det fria. 

Direkt solljus - Solljus som lyser in i rum utan att 

ha reflekterats. 

Indirekt dagsljus - Ljus från det fria som 

kommer in i rum utan fönster mot det fria. 

Bezpośrednie światło dzienne – Światło 

wpadające przez okna bezpośrednio 

z zewnątrz. 

Bezpośrednie światło słoneczne –światło 

słoneczne wpadające do pomieszczenia bez 

odbijania. 

Pośrednie światło dzienne - Światło dzienne 

z zewnątrz, które dociera do pokoju nie 

bezpośrednio przez okno. 

6:323 Solljus 6: 323 Światło słoneczne 

I bostäder ska något rum eller någon 

avskiljbar del av ett rum där människor vistas 

mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus. 

Studentbostäder om högst 35 m2 behöver 

dock inte ha tillgång till direkt solljus. (BFS 

2014:3). 

Przynajmniej jedno pomieszczenie lub 

wydzielona część pomieszczenia 

w mieszkaniach, w których ludzie przebywają 

dłużej niż tymczasowo, mają mieć dostęp do 

bezpośredniego światła słonecznego. 

Jednak mieszkania studenckie o powierzchni 

nie większej niż 35 m2 nie muszą mieć 

dostępu do bezpośredniego światła 

słonecznego. (BFS 2014: 3). 

  

 
455 https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2014-3-BBR-21-rattelseblad2.pdf  
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21.4 Szwecja, Boverkets byggregler (2011:6), BBR456 

Język szwedzki Język polski 

Boverkets byggregler, BBR Przepisy Budowlane 

6:323 Solljus 6:323 Światło słoneczne 

I bostäder ska något rum eller någon 

avskiljbar del av ett rum där människor vistas 

mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus. 

Studentbostäder om högst 35 m2 behöver 

dock inte ha tillgång till direkt solljus. (BFS 

2014:3). 

Przynajmniej jedno pomieszczenie lub 

wydzielona część pomieszczenia 

w mieszkaniach, w którym ludzie przebywają 

dłużej niż tymczasowo, muszą mieć dostęp 

do bezpośredniego światła słonecznego. 

Jednak mieszkania studenckie o powierzchni 

nie większej niż 35 m2 nie muszą mieć 

dostępu do bezpośredniego światła 

słonecznego. (BFS 2014: 3). 

 

 

  

 
456 https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsolide-

rad_bbr_2011-6.pdf 
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22 Ukraina 

22.1 Ukraina, СанПиН 2605 Санітарні норми і правила забезпечення 

інсоляцією житлових і громадських будинків та територій житлової 

забудови457,  

Język ukraiński Język polski 

СанПиН 2605 

Санітарні норми і правила забезпечення 

інсоляцією житлових і громадських будинків 

та територій житлової забудови 

SanPiN 2605 

Norma sanitarne i przepisy dotyczące 

nasłonecznienia budynków mieszkalnych 

i użyteczności publicznej oraz obszarów 

mieszkalnych 

3. Размещение и ориентация основных 

функциональных помещений детских 

дошкольных учреждений, 

общеобразовательных школ, школ-

интернатов, лечебно-профилактических 

учреждений, санаторно-курортных и 

других оздоровительных учреждений 

должны обеспечивать продолжительность 

непрерывной инсоляции помещений в 

нормируемые периоды не менее 3 часов 

в день. 

 

Отдельные помещения общественных 

зданий не должны инсолироваться. К таким 

помещениям относятся: операционные, 

реанимационные залы больниц, 

выставочные залы музеев, химические 

лаборатории ВУЗов и НИИ, 

книгохранилища, архивы и т. п. 

3. Lokalizacja i orientacja głównych 

pomieszczeń funkcjonalnych placówek 

przedszkolnych, szkół podstawowych, liceów 

ogólnokształcących, internatów, placówek 

medycznych i profilaktycznych, sanatoriów 

i innych placówek zdrowotnych powinny 

zapewnić ciągłe nasłonecznienie 

pomieszczeń w normalnych okresach co 

najmniej 3 godziny dziennie. 

 

Nie należy zapewniać ww. czasu 

nasłonecznienia dla oddzielnych 

pomieszczeń budynków użyteczności 

publicznej. 

Do takich pomieszczeń należą: sale 

operacyjne, sale opieki intensywnej 

w szpitalach, sale wystawowe muzeów, 

laboratoria chemiczne uniwersytetów 

i instytutów badawczych, księgozbiory, 

archiwa, itp. 

4. Нормируемая продолжительность 

инсоляции должна быть обеспечена:  

а) не менее, чем в одной жилой комнате 

1-, 2-, 3- комнатных квартир и не менее, 

чем в двух жилых комнатах 4-5- комнатных 

квартир, в спальнях общежитий (не менее, 

чем в 60%);  

б) в следующих помещениях 

общественных зданий: игральных и 

групповых дошкольных учреждений; в 

классах начальных общеобразовательных 

школ, школ-интернатов и спальнях школ- 

интернатов;  

в) на территориях детских игровых 

площадок и игровых устройств спортивных 

площадок жилых домов; групповых 

площадок дошкольных учреждений; 

спортивной зоны, зоны отдыха и учебно- 

опытной зоны общеобразовательных школ 

и школ-интернатов.  

4. Nominalny czas trwania nasłonecznienia 

musi być zapewniony:  

a) w co najmniej jednym pokoju dla 

mieszkań 1-, 2-, 3- pokojowych oraz w co 

najmniej dwóch pokojach 4-5-pokojowych 

mieszkań, w sypialniach wieloosobowych 

(min. 60%);  

b) w następujących pomieszczeniach 

budynków użyteczności publicznej: placówki 

zabaw i przedszkola grupowe; w salach 

lekcyjnych szkół podstawowych, internatach;  

c) na terenach placów zabaw dla dzieci 

i terenów rekreacyjno-sportowych przy 

budynkach mieszkalnych; grupowych 

placach zabaw dla placówek 

przedszkolnych; w strefach: sportowych, 

rekreacyjnych oraz dydaktyczno-

eksperymentalnych przy szkołach 

ogólnokształcących i szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

5. Размещение и ориентация жилых и 

общественных зданий (за исключением 

перечисленных в п. 3) должны 

обеспечивать следующую 

продолжительность непрерывной 

5. Lokalizacja i orientacja budynków 

mieszkalnych i publicznych (z wyjątkiem 

wymienionych w pkt. 3) musi zapewniać 

następujący czas trwania ciągłego 

nasłonecznienia pomieszczeń i terenów: 

 
457 http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=48439 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=48439
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инсоляции помещений и территорий: для 

центральной зоны (в диапазоне 

географических широт 58° - 48° с.ш.) не 

менее 2,5 часа в день на период с 22 

марта по 22 сентября; для северной зоны 

(севернее 58° с.ш.) не менее 3 часов в 

день на период с 22 апреля по 22 августа; 

для южной зоны (менее 48° с.ш.) не менее 

2 часов в день на период с 22 февраля по 

22 сентября.  

w strefie centralnej (w zakresie szerokości 

geograficznych 58 ° -48 ° N) co najmniej 2, 5 

godzin dziennie w okresie od 22 marca do 22 

września; dla strefy północnej (na północ od 

58 ° N) co najmniej 3 godziny dziennie przez 

okres od 22 kwietnia do 22 sierpnia; dla strefy 

południowej  poniżej 48 ° N) co najmniej 2 

godziny dziennie w okresie od 22 lutego do 

22 września. 

Примечания:  

1. В условиях многоэтажной застройки (9 и 

более этажей) допускается одноразовая 

прерывистость инсоляции жилых и 

общественных зданий (за исключением 

перечисленных в п. 3) при условии 

увеличения суммарной 

продолжительности инсоляции в течение 

дня на 0,5 часа соответственно для каждой 

зоны.  

Uwagi: 

1. W warunkach wielopoziomowej zabudowy 

(9 lub więcej kondygnacji) dozwolone jest 

jednorazowe przerywanie nasłonecznienia 

budynków mieszkalnych i publicznych 

(z wyjątkiem wymienionych w pkt 3), pod 

warunkiem, że całkowity czas 

nasłonecznienia w ciągu dnia wzrasta 

odpowiednio o 0,5 godziny dla każdej strefy. 

2. В жилых домах меридионального типа, 

где инсолируются все комнаты квартиры. а 

также при реконструкции жилой 

застройки или при размещении нового 

строительства в особо сложных 

градостроительных условиях (исторически 

ценная городская среда, дорогостоящая 

подготовка территории, зона 

общегородского и районного центров) 

допускается сокращение 

продолжительности инсоляции на 0,5 часа 

соответственно для каждой зоны. 

2. W budynkach mieszkalnych typu 

„południowego”, gdzie wszystkie pokoje 

w mieszkaniu są nasłonecznione, a także 

w rekonstrukcji budynków mieszkalnych lub 

przy budowie nowych budowli w szczególnie 

trudnych warunkach urbanistycznych 

(historycznie cenne środowisko miejskie, 

drogie przygotowanie terenu, strefa centrów 

miast i dzielnic) czas trwania nasłonecznienia 

może być zmniejszony na 0,5 godziny 

odpowiednio dla każdej strefy. 
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22.2 Ukraina, НАСТАНОВА З РОЗРАХУНКУ ІНСОЛЯЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ, ДСТЧ-Н Б В.2.2-27:2010458 

Język ukraiński Język polski 

НАСТАНОВА З РОЗРАХУНКУ ІНСОЛЯЦІЇ 

ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ДСТЧ-

Н Б В.2.2-27:2010 

(Instrukcja obliczania insolacji obiektów celu 

cywilnego, (DSTU-N B B.2.2-27: 2010) 

5 ГЕОМЕТРИЧНА СУТНІСТЬ МЕТОДІВ 

РОЗРАХУНКУ ТРИВАЛОСТІ ІНСОЛЯЦІЇ ТА 

МЕЖІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

5 Istota geometryczna czasu izolacji metody 

obliczania i ograniczenia ich zastosowania 

5.1 Розрахунок тривалості інсоляції 

виконується з наступними допущеннями: 

- у кожен момент часу сонячні промені 

навколо земної поверхні є паралельними; 

- земна орбіта (екліптика) є колом; 

- Земля рухається по орбіті стрибками: 

протягом доби Земля знаходиться в одній 

точці орбіти. У кожну наступну добу вона 

миттєво переходить у точку, що відповідає 

повороту навколо Сонця в площині 

екліптики на кут 360 /365. 

- нахил осі Землі до площини екліптики 

дорівнює 66,55 . 

- сонячні промені досягають поверхні Землі 

миттєво та не зазнають заломлення в 

атмосфері Землі; 

- обчислення часу ведеться за середнім 

сонячним часом, що відповідає умовам 

рівномірного руху Землі по коловій орбіті. 

 

За таких допущень множина променів, що 

утворюється протягом року, розпадається 

на множини променів, що утворюються під 

час руху Сонця щодоби. Складний 

спіралеподібний напрямний конус 

розпадається при цьому на 365 напрямних 

колових конусів – добових конусів сонячних 

променів. 

5.1 Obliczenie czasu trwania nasłonecznienia 

przeprowadza się przy następujących 

założeniach: 

- przez cały czas promienie słoneczne wokół 

powierzchni ziemi są równoległe; 

- orbita Ziemi (ekliptyka) to okrąg; 

- Ziemia porusza się po orbicie skokowo: 

w ciągu dnia Ziemia znajduje się na orbicie 

w jednym punkcie. Każdego kolejnego dnia 

przesuwa się do punktu odpowiadającego 

obrotowi wokół Słońca w płaszczyźnie 

ekliptyki pod kątem 360/365. 

- nachylenie osi Ziemi do płaszczyzny ekliptyki 

wynosi 66,55. 

- promienie słoneczne docierają do 

powierzchni Ziemi natychmiast i nie załamują 

się w ziemskiej atmosferze; 

- obliczanie czasu opiera się na średnim 

czasie słonecznym, który odpowiada 

warunkom ruchu jednostajnego Ziemi po 

orbicie kołowej. 

 

Przy takich założeniach zbiór promieni 

powstałych w ciągu roku dzieli się na zestawy 

promieni powstających podczas 

codziennego ruchu Słońca. Złożony spiralny 

stożek prowadzący dzieli się na 365 

okrągłych stożków prowadzących - 

dziennych stożków światła słonecznego. 

5.2 Сутність методу розрахунку тривалості 

інсоляції за допомогою сонячних карт 

пояснюється на рис. 5.1. 

5.2 Istotę metody obliczania czasu 

nasłonecznienia za pomocą map 

słonecznych wyjaśniono na ryc. 5.1. 

5.2.1 На небозвід, центр якого знаходиться у 

розрахунковій точці приміщення, 

проектується видимий з неї контур 

світлопрорізу 1234 (центр проектування – 

розрахункова точка). При цьому всі відрізки 

прямих навколишнього простору 

проектуються у дуги великих кіл. Проекція 

11213141 визначає тіньову маску 

світлопрорізу на небозводі. Тривалість 

інсоляції РТ визначається відрізком А1В1 

траєкторії Сонця на небозводі, що 

знаходиться всередині проекції 11213141. 

5.2.1 Na niebie, którego środek znajduje się 

w punkcie obliczeniowym pomieszczenia, 

rzutowany jest z niego widoczny kontur 

otworu 1234 (punkt obliczeniowy jest 

środkiem projektowym). W tym przypadku 

wszystkie segmenty bezpośredniej 

otaczającej przestrzeni są rzutowane na łuki 

dużych okręgów. Projekcja 11213141 określa 

maskę cienia szczeliny na niebie. O czasie 

trwania nasłonecznienia RT decyduje 

odcinek A1 B1 trajektorii Słońca na niebie, 

znajdujący się wewnątrz rzutu 11213141. 

 
458 https://studfile.net/preview/5031869/ 

https://studfile.net/preview/5031869/
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5.2.2 Якщо спроектувати з точки надира цю 

картину на площину горизонту (основу 

небозводу), то тривалість інсоляції можна 

визначити за відрізком A2 B2  горизонтальної 

проекції траєкторії Сонця (рис. 5.1, а). 

5.2.2 Jeśli rzutujemy ten obraz z punktu nadiru 

na płaszczyznę horyzontu (podstawę nieba), 

to czas trwania nasłonecznienia można 

określić na podstawie rzutu 

poziomego odcinka A2 B2 trajektorii Słońca 

(ryc. 5.1, a). 

5.2.3 У зв’язку з тим, що сонячна карта, по 

суті, є проекцією небесної півсфери на 

площину горизонту, то аналогічні побудови 

можна зробити безпосередньо на 

сонячній карті. У цьому випадку режим 

інсоляції буде визначатися точками 

перетину контуру тіньової маски 12223242 з 

проекцією сонячної траєкторії (рис. 5.1, б). 

5.2.3 Z uwagi na fakt, że mapa słoneczna jest 

zasadniczo rzutem półkuli niebieskiej na 

płaszczyznę horyzontu, podobne konstrukcje 

można wykonać bezpośrednio na mapie 

słonecznej. W tym przypadku tryb 

nasłonecznienia zostanie określony przez 

punkty przecięcia konturu maski 

cienia 12223242 z rzutem trajektorii słonecznej 

(rys. 5.1, b). 

5.2.4 При розв’язанні реальних задач крім 

побудови тіньової маски світлопрорізу 

необхідно побудувати ще тіньову маску 

навколишньої забудови. 

Тривалість інсоляції буде визначатися за 

сумарною тіньовою маскою 

світлопрорізу та забудови. 

5.2.4 Przy rozwiązywaniu rzeczywistych 

problemów, oprócz budowy maski cienia 

apertury, konieczne jest zbudowanie maski 

cienia otaczających budynków. 

Czas trwania nasłonecznienia będzie 

określony przez całkowitą maskę cienia 

prześwity i budynki. 
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5.3 Фактична тривалість інсоляції 

приміщення може бути більшою, ніж 

тривалість інсоляції РТ, оскільки у певних 

випадках сонячні промені можуть 

надходити у приміщення, але не 

опромінювати РТ. Тому за необхідності 

розрахунку повної тривалості інсоляції 

приміщень у загальному випадку 

використовується метод граничної поверхні 

інсоляції, при якому встановлюється час, 

коли хоча б один промінь перетинає 

умовну світлопрозору поверхню, яка 

обмежує внутрішній простір приміщення. 

Геометрична сутність цього методу 

розглядається у розділі 9. 

5.3 Rzeczywisty czas nasłonecznienia 

pomieszczenia może być dłuższy niż czas 

nasłonecznienia RT, ponieważ w niektórych 

przypadkach światło słoneczne może 

przedostawać się do pomieszczenia, ale nie 

napromieniowywać RT. Dlatego, jeśli 

konieczne jest obliczenie całkowitego czasu 

nasłonecznienia lokalu w przypadku 

ogólnym, stosuje się metodę powierzchni 

granicznej nasłonecznienia, która określa 

czas, w którym co najmniej jedna wiązka 

przechodzi przez warunkową powierzchnię 

półprzezroczystą, co ogranicza przestrzeń 

wewnętrzną. Istota geometryczna tej metody 

została omówiona w rozdziale 9. 

5.4 Сутність методу розрахунку тривалості 

інсоляції за допомогою інсоляційних лінійок 

пояснюється на рис. 5.2. 

5.4 Istotę metody obliczania czasu 

nasłonecznienia za pomocą liniałów 

nasłonecznienia wyjaśniono na rys. 5.2. 

5.4.1 Оскільки конус сонячних променів у 

дні рівнодення вироджується у площину, 

що проходить через сонячну траєкторію 22 

березня та 22 вересня, то затінювати РТ 

буде лише частина будинку, яка 

знаходиться вище цієї площини 

(рис. 5.2, а). У ці дні Сонце сходить точно 

на сході та заходить точно на заході. 

 

5.4.1 Ponieważ stożek światła słonecznego 

w dniach równonocy degeneruje się w 

płaszczyznę przechodzącą przez trajektorię 

słoneczną 22 marca i 22 września, RT będzie 

zacieniony tylko przez część domu, która 

znajduje się nad tą płaszczyzną. 

(Rys. 5.2, a ). Obecnie słońce wschodzi 

dokładnie na wschodzie i zachodzi 

dokładnie na zachodzie. 

5.4.2 У площині сонячних променів 

побудовані промені для кожної цілої години 

дня (6, 7, 8, … 18 годин) та горизонталі з 

однаковим кроком по висоті 

(0, 5, 10, … м). Ці лінії ортогонально 

спроектовані на площину горизонту. 

5.4.2 W płaszczyźnie promieni słonecznych są 

zbudowane promienie dla każdej pełnej 

godziny dnia (6, 7, 8,… 18 godzin) i poziomo 

z tym samym krokiem wysokości 

(0, 5, 10,… m). Te linie są rzutowane 

prostopadle na płaszczyznę horyzontu. 
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5.4.3 У зв’язку з тим, що проекція, яка 

побудована у 5.4.2, і є, по суті, 

інсоляційною лінійкою, то визначення часу 

затінення РТ протилежним будинком 

можна проводити безпосередньо за 

допомогою лінійки, виконаної у масштабі 

креслення плану (рис. 5.2, б). У цьому 

випадку частина будинку, що затінює РТ, 

знаходиться між горизонталлю з відміткою Н 

(Н – висота будинку над РТ) і РТ, а 

горизонтальний кут затінення знаходиться 

між променями, що проходять через точки 

A і B. 

5.4.3 Ze względu na fakt, że rzut, który jest 

zbudowany w 5.4.2 i jest zasadniczo linijką 

nasłonecznienia, określenie czasu 

zacienienia RT przez przeciwległy dom 

można wykonać bezpośrednio za pomocą 

linijki wykonanej w skali rysunku planu (rys. 5.2, 

b). W tym przypadku część domu 

zacieniająca RT znajduje się między poziomą 

oznaczoną H (H to wysokość domu nad RT) 

a RT, a poziomy kąt zacienienia jest między 

promieniami przechodzącymi przez punkty A 

i B. 

. 

5.4.4При визначенні часу інсоляції 

приміщень необхідно враховувати 

горизонтальний кут інсоляції. 

5.4.4 Przy określaniu czasu nasłonecznienia 

obiektu należy uwzględnić poziomy kąt 

nasłonecznienia 

5.5 Найбільш універсальним методом 

розрахунку тривалості інсоляції приміщень 

є метод сонячної карти з використанням 

ГП. Однак він є і найбільш трудомістким. 

Тому в залежності від складності задачі 

рекомендується використовувати різні 

методи розрахунку тривалості інсоляції 

приміщень (рис. 5.3), виходячи з 

наступного. 

5.5 Najbardziej uniwersalną metodą 

obliczania czasu nasłonecznienia lokalu jest 

metoda mapy słonecznej z wykorzystaniem 

GP. Jednak jest to również najbardziej 

czasochłonne. Dlatego w zależności od 

złożoności problemu zaleca się stosowanie 

różnych metod obliczania czasu 

nasłonecznienia pomieszczenia (rys. 5.3) 

w oparciu o poniższe. 
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5.5.1 Для кімнат з прямокутними вікнами, 

висотою більшою за товщину стіни, які не 

затінюються козирками, розрахунок 

тривалості інсоляції достатньо проводити з 

використанням інсоляційної лінійки для 

першого та останнього дня 

розрахункового періоду. Виконання 

нормативних вимог у ці дні в більшості 

випадків гарантує їх виконання протягом 

усього розрахункового періоду на всій 

території України. 

 

Винятком з цього положення є випадок, 

коли приміщення інсолюється з ділянки 

неба, розташованої між двома чи більше 

висотними будинками. У цьому випадку 

виконання норм інсоляції 22 березня і 22 

вересня не гарантує їх виконання в інші дні 

нормативного періоду інсоляції (рис. 5.4). 

Інсоляційний режим такого приміщення 

можна вважати задовільним у випадку, 

коли тривалість інсоляції, яка розрахована 

за допомогою інсоляційної лінійки, 

перевищую нормативну більш ніж на 1 

годину. 

5.5.1 W przypadku pomieszczeń 

z prostokątnymi oknami większymi niż 

grubość ściany, które nie są zasłonięte 

daszkami, wystarczy obliczyć czas 

nasłonecznienia za pomocą linijki 

nasłonecznienia dla pierwszego i ostatniego 

dnia okresu obliczeniowego. Zgodność 

z wymogami regulacyjnymi w dzisiejszych 

czasach w większości przypadków 

gwarantuje ich realizację przez cały okres 

rozliczeniowy na całej Ukrainie. 

 

Wyjątkiem od tej sytuacji jest sytuacja, gdy 

pomieszczenie jest nasłonecznione od 

obszaru nieba znajdującego się pomiędzy 

dwoma lub więcej wieżowcami. W tym 

przypadku przestrzeganie norm 

nasłonecznienia 22 marca i 22 września nie 

gwarantuje ich realizacji w inne dni 

regulacyjnego okresu nasłonecznienia (rys. 

5.4). Reżim nasłonecznienia takiego 

pomieszczenia można uznać za 

zadowalający, jeśli czas nasłonecznienia, 

który jest obliczany za pomocą linii 

nasłonecznienia, przekracza normę o więcej 

niż 1 godzinę. 

5.5.2 Для всіх інших випадків розрахунок 

слід проводити із використанням сонячної 

карти. При цьому метод РТ оцінює достатні 

умови, а метод ГП – необхідні умови, тобто 

незначне невиконання нормативних вимог 

за методом РТ не завжди означає 

незадовільний інсоляційний режим 

приміщення. У цьому випадку остаточне 

визначення тривалості інсоляції приміщення 

може бути проведено за допомогою 

методу ГП. 

5.5.2 We wszystkich innych przypadkach 

obliczenia należy przeprowadzić przy użyciu 

mapy słonecznej. W tym przypadku metoda 

RT ocenia warunki dostateczne, a metoda 

GP - warunki konieczne, tj. Niewielka 

niezgodność z wymogami regulacyjnymi 

metodą RT nie zawsze oznacza 

niezadowalające nasłonecznienie 

pomieszczenia. W takim przypadku 

ostateczne określenie czasu nasłonecznienia 

pomieszczenia można przeprowadzić 

metodą GP.  
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Рисунок 5.3 – Рекомендований алгоритм 

використання різних методів розрахунку 

тривалості інсоляції приміщень при аналізі 

виконання санітарних норм 

Rysunek 5.3 - Zalecany algorytm 

wykorzystywania różnych metod obliczania 

czasu trwania nasłonecznienia 
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23 Wielka Brytania (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Północna) 

23.1 Anglia, Assize of buildings459 

  

Język angielski Język polski 

Assize of buildings Dobór budynków 

Also, if any person shall have windows looking 

upon his neighbour's land, although he may 

have been for a long time in possession of 

the view from such windows, and even 

though his predecessors may have been in 

possession of the windows aforesaid, 

nevertheless, his neighbour may lawfully 

obstruct the view from such windows by 

building opposite to the same, or by placing 

[anything] there upon his own land, in such 

manner as may unto him seem the most 

expedient; unless the person who has such 

windows, can shew any writing by reason 

whereof his neighbour may not obstruct the 

view from those windows. 

Dodatkowo, jeśli ktoś chce mieć okna 

zwrócone na ziemie swojego sąsiada, to 

mimo, iż od dawna korzysta z widoku z takich 

okien i mimo, iż jego przodkowie mogli 

pozostawać w posiadaniu wspomnianych 

okien, to jego sąsiad może zgodnie 

z prawem zasłonić widoków z takich okien, 

budując naprzeciw lub umieszczając 

[cokolwiek] na swojej ziemi według własnego 

uznania; chyba, że osoba posiadająca takie 

okna może wykazać pismo z uzasadnieniem 

swojego sprzeciwu, wówczas sąsiad nie może 

zasłaniać widoku z tych okien. 

 

  

 
459  https://www.british-history.ac.uk/no-series/london-mayors-sheriffs/1188-1274/pp179-187 
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23.2 Anglia, Prescription Act 1832460 

Język angielski Język polski 

Prescription Act 1832 Ustawa zakresowa, obowiązująca od 1832 

s3, Claim to the use of light enjoyed for 20 

years. 

s3, Prawo do korzystania ze światła 

używanego przez okres 20 lat. 

When the access and use of light to and for 

any dwelling house, workshop, or other 

building shall have been actually enjoyed 

therewith for the full period of twenty years 

without interruption, the right thereto shall be 

deemed absolute and indefeasible, any 

local usage or custom to the contrary 

notwithstanding, unless it shall appear that 

the same was enjoyed by some consent or 

agreement expressly made or given for that 

purpose by deed or writing. 

W przypadku, gdy dostęp do światła i do 

jakiegokolwiek domu, warsztatu lub innego 

budynku będzie należał do niego 

nieprzerwanie przez cały okres dwudziestu 

lat, prawo do tego będzie uważane za 

absolutne i nieodwołane, niezależnie od 

lokalnego sposobu użytkowania lub zwyczaju 

niezależnie od okoliczności, chyba że okaże 

się, że to samo odnosiło się do jakiejś zgody 

lub umowy wyraźnie dokonanej lub wydanej 

w tym celu, w drodze czynu lub pisemnie. 

  

 
460 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Will4/2-3/71/section/3 
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23.3 Anglia i Walia, site layout planning for daylight and sunlight, A guide to 

good practice, SECOND EDITION, Paul Littlefair, 2011461  

Język angielski Język polski 

Site layout planning for daylight and sunlight,  

A guide to good practice,  

SECOND EDITION 

Planowanie układu terenu pod kątem 

światła dziennego i światła słonecznego 

Przewodnik dobrych praktyk 

WYDANIE DRUGIE 

Paul Littlefair, 2011 Paul Littlefair, 2011 

glossary słownik 

daylight, natural light: Combined skylight and 

sunlight.  

światło dzienne, naturalne światło: 

połączenie światła rozproszonego i światła 

słonecznego. 

probable sunlight hours: The long-term 

average of the total number of hours during 

a year in which direct sunlight reaches the 

unobstructed ground (when clouds are taken 

into account).  

prawdopodobne godziny nasłonecznienia: 

Długoterminowa średnia z całkowitej liczby 

godzin w ciągu roku, w których bezpośrednie 

światło słoneczne dociera do pozbawionego 

przeszkód gruntu (z uwzględnieniem chmur). 

3 sunlighting 3 światło słoneczne 

3.1 New development 3.1 Nowa zabudowa 

3.1.1 People like sunlight. In surveys around 

90% said they appreciated having sunlight in 

their homes. The sun is seen as providing light 

and warmth, making rooms look bright and 

cheerful and also having a therapeutic, 

health giving effect. 

3.1.1 Ludzie lubią światło słoneczne. 

W ankietach  około 90% stwierdziło, że 

docenia światło słoneczne w swoich 

domach. Słońce jest postrzegane jako 

zapewniające światło i ciepło, sprawiające, 

że pokoje wyglądają jasno i wesoło, a także 

ma działanie terapeutyczne i zdrowotne. 

3.1.2 In housing, the main requirement for 

sunlight is in living rooms, where it is valued at 

any time of day but especially in the 

afternoon. Sunlight is also required in 

conservatories. It is viewed as less important 

in bedrooms and in kitchens, where people 

prefer it in the morning rather than the 

afternoon. 

3.1.2 W mieszkaniu główne zapotrzebowanie 

na  światło słoneczne jest w salonach, gdzie 

jest on ceniony o każdej porze dnia, 

a zwłaszcza po południu. Światło słoneczne 

jest również wymagane w ogrodach 

zimowych. Uważa się, że jest mniej ważne 

w sypialniach i kuchniach, gdzie ludzie wolą 

mieć do niego dostęp bardziej rano niż po 

południu. 

3.1.3 Sunlight is also valued in non-domestic 

buildings. However, the requirement for 

sunlight will vary according to the type of 

non-domestic building, the aims of the 

designer and the extent to which the 

occupants can control their environment. 

People appreciate sunlight more if they can 

choose whether or not to be exposed to it, 

either by changing their positions in the room 

or using adjustable shading. Where 

prolonged access to sunlight is available, 

shading devices will also be needed to avoid 

overheating and unwanted glare from the 

sun. This can apply to housing as well (Figure 

24). BRE Report Solar shading of buildings 

gives recommendations. Shading provision 

should be based on the need for it; there is 

no point in having large overhangs or louvres 

to windows that receive little or no sun, and 

they can restrict daylight from entering the 

3.1.3 Światło słoneczne jest również cenione 

w budynkach niemieszkalnych. Jednak 

wymagania dotyczące światła słonecznego 

będą się różnić w zależności od rodzaju 

budynku niekomercyjnego, celów 

projektanta i zakresu, w jakim mieszkańcy 

mogą kontrolować swoje środowisko. Ludzie 

bardziej cenią światło słoneczne, jeśli mogą 

zdecydować, czy mają być na nie narażeni, 

zmieniając swoją pozycję w pokoju lub 

stosując regulowane zacienienie. Tam, gdzie 

dostępny jest dłuższy dostęp do światła 

słonecznego, potrzebne będą również 

urządzenia zacieniające, aby uniknąć 

przegrzania i niechcianego oślepiania od 

słońca. Dotyczy to również mieszkań (rysunek 

24). Raport BRE Zacienienie budynków  

podaje zalecenia. Przepis dotyczący 

cieniowania powinien opierać się na 

potrzebie; nie ma sensu mieć dużych 

 
461 https://planning.islington.gov.uk/NorthgatePublicDocs/00295332.pdf 
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room. nawisów lub żaluzji do okien, które 

przepuszczają  niewiele promieni 

słonecznych lub nie mają ich wcale, i mogą 

ograniczać dostęp światła dziennego do 

pomieszczenia. 

3.1.4 In the winter, solar heat gain can be a 

valuable resource, reducing the need for 

space heating. Good design can make the 

most of this. This aspect of sunlight provision is 

dealt with in Section 4; here we concentrate 

on the amenity aspects of sunlight. 

3.1.4 Zimą zysk ciepła słonecznego może być 

cennym zasobem, zmniejszając potrzebę 

ogrzewania pomieszczeń. Dobry projekt 

może w pełni to wykorzystać. Ten aspekt 

dostarczania światła słonecznego omówiono 

w Sekcji 4; tutaj koncentrujemy się na 

aspektach rekreacyjnych światła 

słonecznego. 

3.1.5 Site layout is the most important factor 

affecting the duration of sunlight in buildings. 

It can be divided into two main issues, 

orientation and overshadowing. 

3.1.5 Układ terenu jest najważniejszym 

czynnikiem wpływającym na czas 

nasłonecznienia w budynkach. Można go 

podzielić na dwie główne kwestie: orientację 

i przesłanianie. 

Orientation Orientacja 

3.1.6 A south-facing window will, in general, 

receive most sunlight, while a north-facing 

one will only receive it on a handful of 

occasions (early morning and late evening in 

summer). East- and west-facing windows will 

receivesunlight only at certain times of the 

day. A dwelling with no main window wall 

within 90˚ of due south is likely to be 

perceived as insufficiently sunlit. This is usually 

only an issue for flats. Sensitive layout design 

of flats will attempt to ensure that each 

individual dwelling has at least one main 

living room which can receive a reasonable 

amount of sunlight. In both flats and houses, 

a sensible approach is to try to match 

internal room layout with window wall 

orientation. Where possible, living rooms 

should face the southern or western parts of 

the sky and kitchens towards the north or 

east. 

3.1.6 Okno skierowane na południe będzie 

zasadniczo otrzymywać najwięcej światła 

słonecznego, podczas gdy okno skierowane 

na północ otrzyma je tylko w kilku 

przypadkach (wczesnym rankiem i późnym 

wieczorem w lecie). Okna skierowane na 

wschód i zachód będą otrzymywać światło 

tylko o określonych porach dnia. Mieszkanie 

bez głównej ściany okna w odległości 90° od 

południa prawdopodobnie będzie 

postrzegane jako niewystarczająco 

nasłonecznione. Zwykle jest to problem tylko 

dla mieszkań. Wrażliwy układ mieszkań 

będzie starał się zapewnić, aby każde 

mieszkanie miało co najmniej jeden główny 

salon, który może otrzymywać odpowiednią 

ilość światła słonecznego. Zarówno 

w mieszkaniach, jak i domach rozsądnym 

rozwiązaniem jest dopasowanie 

wewnętrznego układu pomieszczenia do 

orientacji ściany okna. Tam, gdzie to możliwe, 

pokoje dzienne powinny być skierowane na 

południową lub zachodnią część nieba, 

a kuchnie na północ lub wschód. 

3.1.7 The overall sunlighting potential of a 

large residential development may be initially 

assessed by counting how many dwellings 

have a window to a main living room facing 

south, east or west. The aim should be to 

minimise the number of dwellings whose 

living rooms face solely north, north east or 

north west, unless there is some 

compensating factor such as an appealing 

view to the north. 

3.1.7 Ogólny potencjał nasłonecznienia 

dużego osiedla mieszkaniowego można 

wstępnie ocenić, licząc, ile mieszkań ma 

okno głównego salonu wychodzącego na 

południe, wschód lub zachód. Celem 

powinno być zminimalizowanie liczby 

mieszkań, których salony wychodzą 

wyłącznie na północ, północny wschód lub 

północny zachód, chyba że istnieje jakiś 

czynnik kompensujący, taki jak atrakcyjny 

widok na północ. 

3.1.8 Figure 25 shows an example of flats 

where the main living rooms are arranged to 

face the southern part of the sky. For larger 

developments of flats, especially those with 

site constraints, it may not be possible to 

3.1.8 Rysunek 25 pokazuje przykład mieszkań, 

w których główne salony są ustawione 

w kierunku południowej części nieba. 

W przypadku większych mieszkań, 

szczególnie tych z ograniczeniami 
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have every living room facing within 90°of 

south. However, this can be improved using 

the following techniques:  

 

• Having access ways and corridors on the 

north side, and living room windows on the 

south side. 

• Where flats are grouped on both sides of a 

central corridor, having ancillary areas such 

as stairwells, lift cores and bicycle storage on 

the north side of the building. Figure 26 shows 

an example where the majority of flats have 

a south-facing living room. 

 

 

• Arranging the flats so that living rooms are 

placed at the end corners of the building 

and hence can be dual aspect. That way, 

living rooms on the north side of the building 

can also have an east- or west-facing 

window which can receive some sun. 

 

• Alternatively, arranging the flats with a long 

north–south axis so that living room windows 

face east and west, and can all receive 

some sun. 

miejscowymi, może nie być możliwe, aby 

każdy salon znajdował się w odległości 90° 

na południe. Można to jednak poprawić za 

pomocą następujących technik:  

• Posiadanie dróg dostępu i korytarzy po 

stronie północnej oraz okien salonu po 

stronie południowej. 

• Tam, gdzie mieszkania są zgrupowane po 

obu stronach centralnego korytarza, 

z dodatkowymi obszarami, takimi jak klatki 

schodowe, rdzenie wind i schowek na rowery 

po północnej stronie budynku. Rysunek 26 

pokazuje przykład, w którym większość 

mieszkań ma salon od strony południowej. 

• Rozmieszczenie mieszkań w taki sposób, 

aby salony były umieszczone w końcowych 

narożnikach budynku, a zatem mogą mieć 

podwójny aspekt. W ten sposób pokoje 

dzienne po północnej stronie budynku mogą 

mieć okno wychodzące na wschód lub 

zachód, na które może wchodzić słońce. 

• Alternatywnie, ułożenie mieszkania z długą 

osią północ – południe, tak aby okna salonu 

były skierowane na wschód i zachód 

i wszystkie mogły otrzymać trochę słońca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 25: Mieszkania z salonami wychodzącymi na południe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 26: Staranne rozplanowanie układu powoduje, że cztery z pięciu pokazanych 

mieszkań ma salon od strony południowej. 

Overshadowing Zacienianie 

3.1.9 The overall access to sunlight of a new 

development can be considerably 

enhanced if the layout of new buildings is 

designed with care so that they overshadow 

each other as little as possible. At a simple 

level, access to sunlight can be improved by: 

 

• choosing a site on a south-facing slope, if 

3.1.9 Ogólny dostęp nowego obiektu do 

światła słonecznego może zostać znacznie 

zwiększony, jeśli układ nowych budynków 

zostanie zaprojektowany z należytą 

starannością, aby jak najmniej przesłaniały 

się nawzajem. Na prostym poziomie dostęp 

do światła słonecznego można poprawić 

poprzez: 
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possible, rather than a north-facing one  

 

• having taller buildings to the north of the 

site with lowrise buildings to the south, but 

care must be taken not to overshadow 

neighbouring property (Section 3.2) 

 

• having low density housing (semi-detached 

and detached) at the southern end of a site, 

with terraced housing to the north 

• placing terraces on east–west roads (so 

that one window wall faces nearly south) 

and semi-detached and detached houses 

on north–south roads 

• opening out courtyards to the southern half 

of the sky 

• having garages to the north of houses 

• avoiding obstructions to the south such as 

protruding extensions or other buildings, 

where window walls face predominantly east 

or west 

• having low pitched roofs on housing. 

• wybranie miejsca na zboczu od strony 

południowej, jeśli to możliwe, zamiast od 

strony północnej 

• posiadanie wyższych budynków na północ 

od terenu z budynkami o niskim wschodzie 

na południu, ale należy uważać, aby nie 

zacienić sąsiedniej nieruchomości (Sekcja 

3.2) 

• posiadanie mieszkań o niskiej gęstości 

(bliźniak i dom jednorodzinny) na 

południowym krańcu terenu, z mieszkaniami 

szeregowymi na północy 

• umieszczanie tarasów na drogach wschód-

zachód (tak, aby jedna ściana okna była 

zwrócona prawie na południe) oraz bliźniaki 

i domy jednorodzinne na drogach północ-

południe 

• otwarcie dziedzińców na południową 

połowę nieba 

• posiadanie garaży na północ od domów 

• unikanie przeszkód na południu, takich jak 

wystające przedłużenia lub inne budynki, 

w których ściany okien są skierowane 

głównie na wschód lub zachód 

• posiadanie niskich dachów na obudowie. 

3.1.10 For interiors, access to sunlight can be 

quantified. BS 8206-2 recommends that 

interiors where the occupants expect sunlight 

should receive at least one quarter (25%) of 

annual probable sunlight hours (APSH), 

including in the winter months between 21 

September and 21 March at least 5% of 

APSH. Here ‘probable sunlight hours’ 

means the total number of hours in the year 

that the sun is expected to shine on 

unobstructed ground, allowing for average 

levels of cloudiness for the location in 

question. One of the sunlight availability 

indicator in Appendix A (Figures A2, A3 or A4) 

can be used to calculate hours of sunlight 

received. 

3.1.10 W przypadku wnętrz dostęp do światła 

słonecznego można określić ilościowo. BS 

8206-2  zaleca, aby wnętrza, w których 

mieszkańcy spodziewają się światła 

słonecznego, otrzymywały co najmniej jedną 

czwartą (25%) rocznych prawdopodobnych 

godzin słonecznych (APSH), w tym 

w miesiącach zimowych od 21 września do 

21 marca co najmniej 5% APSH. W tym 

przypadku „prawdopodobne godziny 

nasłonecznienia” oznaczają całkowitą liczbę 

godzin w ciągu roku, w których słońce 

będzie świecić na niezakłóconej 

powierzchni, umożliwiając średni poziom 

zachmurzenia dla danej lokalizacji. Jeden ze 

wskaźników dostępności światła słonecznego 

z załącznika A (rysunki A2, A3 lub A4) może 

być wykorzystany do obliczenia liczby godzin 

nasłonecznienia. 

3.1.11 The BS 8206-2 criterion applies to rooms 

of all orientations, although if a room faces 

significantly north of due east or west it is 

unlikely to be met. 

3.1.11 Kryterium normy BS 8206-2 stosuje się 

do pomieszczeń we wszystkich orientacjach, 

chociaż jeśli pomieszczenie jest skierowane 

znacznie na północ od właściwego wschodu 

lub zachodu, jest mało prawdopodobne, 

aby zostało spełnione. 

3.1.12 If window positions are already known, 

the centre of each main living room window 

can be used for the calculation. In the case 

of a floor-to-ceiling window such as a patio 

door, a point 1.6 m above ground on the 

centre line of the window may be used. In 

accordance with the recommendation in BS 

8206-2, a point on the inside face of the 

window wall should be taken. Sunlight 

3.1.12 Jeśli lokalizacje okien są już znane, do 

obliczeń można użyć środka każdego 

głównego okna salonu. W przypadku okna 

sięgającego od podłogi do sufitu, takiego 

jak drzwi patio, można zastosować punkt 1,6 

m nad ziemią na środkowej linii okna. 

Zgodnie z zaleceniem w BS 8206-2 należy 

wziąć punkt na wewnętrznej powierzchni 

ściany okna. Światło słoneczne blokowane 
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blocked by the window reveals should not be 

included, but the effect of the window 

frames in blocking sunlight need not be 

taken into account. If a room has multiple 

windows on the same wall or on adjacent 

walls, the highest value of APSH should be 

taken. If a room has two windows on 

opposite walls, the APSH due to each can be 

added together. 

przez zasłony okna nie powinno być 

uwzględniane, ale nie trzeba brać pod 

uwagę wpływu ram okiennych na 

blokowanie światła słonecznego. Jeśli pokój 

ma wiele okien na tej samej ścianie lub na 

ścianach sąsiednich, należy przyjąć 

najwyższą wartość APSH. Jeśli pokój ma dwa 

okna na przeciwległych ścianach, APSH ze 

względu na każde z nich można dodać 

razem. 

3.1.13 At the site layout stage the positions of 

windows may not have been decided. It is 

suggested that sunlight availability be 

checked at points 1.6 m above the ground 

or lowest storey level on each main window 

wall, and no more than 5 m apart. If the 

access to sunlight changes rapidly along a 

façade it is worthwhile trying to site main 

windows, particularly of living rooms, where 

most sunlight is available. 

3.1.13 Na etapie projektowania pozycje 

okien mogły nie zostać określone. Sugeruje 

się sprawdzenie dostępności światła 

słonecznego w punktach 1,6 m nad ziemią 

lub najniższym poziomie kondygnacji na 

każdej ścianie głównego okna i nie więcej niż 

5 m od siebie. Jeśli dostęp do światła 

słonecznego zmienia się gwałtownie wzdłuż 

elewacji, warto spróbować ustawić główne 

okna, szczególnie w salonach, gdzie jest 

najwięcej światła słonecznego. 

3.1.14 The BS 8206-2 criterion is intended to 

give good access to sunlight in a range of 

situations. However, in special circumstances 

the designer or planning authority may wish 

to choose a different target value for hours of 

sunlight. If sunlight is particularly important in 

a building, a higher target value may be 

chosen, although the risk of overheating 

needs to be borne in mind. Section 4 gives 

guidance on passive solar design. 

Conversely, if in a particular development 

sunlight is deemed to be less important but 

still worth checking for, a lower target value 

could be used. In either case, the sunlight 

availability indicators in Appendix A will still 

show whether the hours of sunlight received 

meet the target.  

3.1.14 Kryterium BS 8206-2 ma zapewniać 

dobry dostęp do światła słonecznego 

w różnych sytuacjach. Jednak 

w szczególnych okolicznościach projektant 

lub organ planowania może wybrać inną 

wartość docelową dla godzin 

nasłonecznienia. Jeśli światło słoneczne jest 

szczególnie ważne w budynku, można 

wybrać wyższą wartość docelową, chociaż 

należy pamiętać o ryzyku przegrzania. Sekcja 

4 zawiera wskazówki dotyczące pasywnego 

projektowania słonecznego. I odwrotnie, jeśli 

w konkretnym projekcie światło słoneczne 

jest uważane za mniej ważne, ale nadal 

warte sprawdzenia, można zastosować niższą 

wartość docelową. W obu przypadkach 

wskaźniki dostępności światła słonecznego 

w załączniku A nadal będą wskazywać, czy 

liczba godzin światła słonecznego osiąga 

cel. 

Summary (new buildings) Podsumowanie (nowe budynki) 

3.1.15 In general a dwelling, or non-domestic 

building which has a particular requirement 

for sunlight, will appear reasonably sunlit 

provided: 

 

• at least one main window wall faces within 

90˚ of due south and 

• the centre of at least one window to a 

main living room can receive 25% of annual 

probable sunlight hours, including at least 5% 

of annual probable sunlight hours in the 

winter months between 21 September and 

21 March. 

3.1.15 Zasadniczo budynek mieszkalny lub 

budynek nie-mieszkalny, który ma szczególne 

wymagania dotyczące światła słonecznego, 

wydaje się być odpowiednio 

nasłoneczniony, pod warunkiem że: 

• co najmniej jedna ściana głównego okna 

stoi w odległości 90 ° od południa i, 

• środek co najmniej jednego okna do 

głównego salonu może odbierać 25% 

rocznych prawdopodobnych godzin 

słonecznych, w tym co najmniej 5% rocznych 

prawdopodobnych godzin słonecznych 

w miesiącach zimowych od 21 września do 

21 marca. 

3.1.16 Where groups of dwellings are 

planned, site layout design should aim to 

maximise the number of dwellings with a 

3.1.16 Tam, gdzie planowane są grupy 

mieszkań, projekt układu miejsca powinien 

mieć na celu maksymalizację liczby mieszkań 
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main living room that meets the above 

recommendations. 

z głównym salonem, który spełnia powyższe 

zalecenia. 

3.2 Existing buildings  3.2 Istniejące budynki 

3.2.1 In designing a new development or 

extension to a building, care should be taken 

to safeguard the access to sunlight both for 

existing dwellings, and for any nearby non-

domestic buildings where there is a particular 

requirement for sunlight. People are 

particularly likely to notice a loss of sunlight to 

their homes and if it is extensive then it will 

usually be resented. 

3.2.1 Projektując nową inwestycję lub 

rozbudowę budynku, należy zadbać 

o ochronę dostępu do światła słonecznego 

zarówno dla istniejących mieszkań, jak 

i wszelkich pobliskich budynków 

niemieszkalnych, w których istnieje 

szczególne zapotrzebowanie na światło 

słoneczne. Ludzie szczególnie często 

zauważają utratę światła słonecznego 

w swoich domach, a jeśli jest ona rozległa, 

zwykle będzie to przeszkadzać. 

3.2.2 Obstruction to sunlight may become an 

issue if: • some part of a new development is 

situated within 90˚ of due south of a main 

window wall of an existing building (Figure 27) 

• in the section drawn perpendicular to this 

existing window wall, the new development 

subtends an angle greater than 25˚ to the 

horizontal measured from the centre of the 

lowest window to a main living room (Figure 

14). 

3.2.2 Przeszkoda na działanie promieni 

słonecznych może stać się problemem, jeśli: 

• część nowego osiedla znajduje się 

w odległości 90 ° na południe od ściany 

głównego okna istniejącego budynku 

(Rysunek 27)  

• w przekroju prostopadłym do istniejącej 

ściany okiennej , nowa zabudowa opiera się 

o kąt większy niż 25˚ w stosunku do poziomu 

mierzonego od środka najniższego okna do 

głównego salonu (ryc. 14). 

 

Figure 27: In analysing the sunlighting impact 

on the existing window, no check need be 

made for proposed extension A and new 

building C, as they lie within 90° of due north 

of the window. 

 

Proposed extension B should be checked, as 

should new building D if it subtends more 

than 25° to the horizontal, measured in 

section from the centre of the window. 

Rysunek 27: Analizując wpływ światła 

słonecznego na istniejące okno, nie ma 

potrzeby sprawdzania proponowanej 

rozbudowy budynku A i nowego budynku C, 

ponieważ leżą one w promieniu 90 ° na 

północ od okna. 

 

W proponowanej rozbudowie budynku B 

należy sprawdzić, jak oddziałuje nowy 

budynek D, jeśli ma więcej niż 25 ° do 

poziomu, mierzony w przekroju od środka 

okna. 
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Figure 14: Section in plane perpendicular to 

the affected window wall 

Rysunek 14: Przekrój w płaszczyźnie 

prostopadłej do istniejącej ściany okiennej 

3.2.3 To assess loss of sunlight to an existing 

building, it is suggested that all main living 

rooms of dwellings, and conservatories, 

should be checked if they have a window 

facing within 90˚of due south. Kitchens and 

bedrooms are less important, although care 

should be taken not to block too much sun. 

In non-domestic buildings any spaces which 

are deemed to have a special requirement 

for sunlight should be checked; they will 

normally face within 90˚ of due south 

anyway. 

3.2.3 Aby ocenić utratę światła słonecznego 

w istniejącym budynku, zaleca się 

sprawdzenie wszystkich głównych salonów 

mieszkalnych i w ogrodach zimowych, czy 

mają okna wychodzące na 90° na południe. 

Kuchnie i sypialnie są mniej ważne, chociaż 

należy uważać, aby nie blokować zbyt dużej 

ilości słońca. W budynkach niemieszkalnych 

należy sprawdzić wszelkie pomieszczenia, 

które uważa się za mające szczególne 

wymagania dotyczące światła słonecznego; 

i tak zwykle będą musieli stawić czoła 

w promieniu 90˚ na południe. 

3.2.4 A point at the centre of the window on 

the outside face of the window wall may be 

taken. In the case of a floor-to-ceiling 

window such as a patio door, a point on the 

centre line of the window 1.6 m above the 

ground (or balcony level in the case of an 

upper storey window) may be used, again 

on the plane of the outside surface of the 

wall. If the main living room to a dwelling has 

a main window facing within 90°of due 

north, but a secondary window facing within 

90°of due south, sunlight to the secondary 

window should be checked. 

3.2.4 Można wziąć punkt w środku okna na 

zewnętrznej powierzchni ściany okna. 

W przypadku okna sięgającego od podłogi 

do sufitu, takiego jak drzwi tarasowe, można 

zastosować punkt na środkowej linii okna 

1,6 m nad ziemią (lub poziom balkonu 

w przypadku okna na wyższym piętrze), 

ponownie na płaszczyźnie zewnętrznej 

powierzchni ściany. Jeśli główny salon 

mieszkalny ma okno główne skierowane na 

90° na północ, ale drugie okno skierowane 

na 90° na południe, należy sprawdzić 

nasłonecznienie okna drugiego. 

3.2.5 If this window point can receive more 

than one quarter of APSH (see section 3.1), 

including at least 5% of APSH in the winter 

months between 21 September and 21 

March, then the room should still receive 

enough sunlight. The sunlight availability 

indicators (Figures A2, A3 and A4) in 

Appendix A can be used to check this. 

3.2.5 Jeśli ten punkt okienny może otrzymać 

więcej niż jedną czwartą APSH (patrz Sekcja 

3.1), w tym co najmniej 5% APSH 

w miesiącach zimowych między 21 września 

a 21 marca, wówczas pomieszczenie 

powinno nadal otrzymywać wystarczającą 

ilość światła słonecznego. Można to 

sprawdzić za pomocą wskaźników 

dostępności światła słonecznego (rysunki A2, 

A3 i A4) w załączniku A. 

3.2.6 Any reduction in sunlight access below 

this level should be kept to a minimum. If the 

available sunlight hours are both less than the 

amount above and less than 0.8 times their 

former value, either over the whole year or 

just in the winter months (21 September to 21 

3.2.6 Każde ograniczenie dostępu światła 

słonecznego poniżej tego poziomu powinno 

być ograniczone do minimum. Jeśli dostępne 

godziny nasłonecznienia są zarówno 

mniejsze niż ilość powyżej, jak i mniej niż 0,8 

razy ich poprzednia wartość, przez cały rok 
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March), then the occupants of the existing 

building will notice the loss of sunlight; if the 

overall annual loss is greater than 4% of APSH, 

the room may appear colder and less 

cheerful and pleasant. 

lub tylko w miesiącach zimowych (od 21 

września do 21 marca), wówczas mieszkańcy 

istniejącego budynku zauważą utrata światła 

słonecznego; jeśli całkowita roczna strata jest 

większa niż 4% APSH, pokój może wydawać 

się chłodniejszy, mniej wesoły i przyjemny. 

3.2.7 It is not always necessary to do a full 

calculation to check sunlight potential. The 

guideline above is met provided either of the 

following is true: 

 

• If the distance of each part of the new 

development from the existing window is 

three or more Times its height above the 

centre of the existing window (NB 

obstructions within 90˚ of due north of the 

existing window need not count here). 

• The window wall faces within 90˚ of due 

south and no obstruction, measured in the 

section perpendicular to the window wall, 

subtends an angle of more than 25˚ to the 

horizontal (Figure 14 in Section 2.2). Again, 

obstructions within 90˚ of due north of the 

existing window need not be counted.  

• The window wall faces within 20˚ of due 

south and the reference point has a VSC 

(section 2.1) of 27% or more. 

3.2.7 Nie zawsze konieczne jest wykonanie 

pełnego obliczenia w celu sprawdzenia 

potencjału światła słonecznego. Powyższa 

wytyczna jest spełniona, pod warunkiem, że 

spełniony jest jeden z poniższych warunków: 

• Jeśli odległość każdej części nowego 

opracowania od istniejącego okna wynosi 

trzy lub więcej razy, jego wysokość powyżej 

środka istniejącego okna (NB przeszkody 

w odległości 90˚ na północ od istniejącego 

okna nie muszą się tutaj liczyć). 

• Ściana okna jest skierowana w odległości 

90 ° względem południa i brak przeszkód, 

mierzony w przekroju prostopadłym do ściany 

okna, jest większy niż kąt 25 ° w stosunku do 

poziomu (rysunek 14 w rozdziale 2.2). 

Ponownie nie trzeba liczyć przeszkód 

w odległości 90˚ od północy od istniejącego 

okna.  

• Ściana okna jest zwrócona w odległości 20˚ 

na południe, a punkt odniesienia ma VSC 

(sekcja 2.1) wynoszącą 27% lub więcej. 

3.2.8 In certain situations care needs to be 

taken in applying these guidelines. For 

example if the proposed new development is 

one of a number of successive extensions to 

the same building then the total impact on 

sunlight due to all the extensions should be 

assessed. On the other hand, if the existing 

building stands unusually close to the 

common boundary with the new 

development, or has a large balcony or 

overhang above the window, then a greater 

reduction in sunlight access may be 

unavoidable. The guidelines are purely 

advisory. Planning authorities may wish to use 

different criteria based on the requirements 

for sunlight in particular types of 

developments in particular areas. Sometimes 

a larger reduction in sunlight may be 

necessary if new development is to match 

the height and proportion of existing 

buildings nearby. 

3.2.8 W niektórych sytuacjach należy 

zachować ostrożność przy stosowaniu 

niniejszych wytycznych. Na przykład, jeśli 

proponowane nowe opracowanie jest 

jednym z wielu kolejnych rozszerzeń tego 

samego budynku, należy ocenić całkowity 

wpływ na światło słoneczne ze względu na 

wszystkie rozszerzenia. Z drugiej strony, jeśli 

istniejący budynek stoi niezwykle blisko 

wspólnej granicy z nową zabudową lub ma 

duży balkon lub zwis nad oknem, wówczas 

większe ograniczenie dostępu światła 

słonecznego może być nieuniknione. 

Wytyczne mają wyłącznie charakter 

doradczy. Organy planowania mogą chcieć 

zastosować inne kryteria w oparciu o 

wymagania dotyczące nasłonecznienia 

w poszczególnych rodzajach inwestycji 

w poszczególnych obszarach. Czasami może 

być konieczne większe zmniejszenie 

nasłonecznienia, jeśli nowy projekt ma 

pasować do wysokości i proporcji 

istniejących budynków w pobliżu. 

3.2.9 Balconies and overhangs above an 

existing window tend to block sunlight, 

especially in summer. Even a modest 

obstruction opposite may result in a large 

relative impact on the sunlight received. One 

way to demonstrate this would be to carry 

out an additional calculation of the APSH, for 

both the existing and proposed situations, 

without the balcony in place. For example, if 

3.2.9 Balkony i okapy nad istniejącym oknem 

mają tendencję do blokowania światła 

słonecznego, szczególnie w lecie. Nawet 

niewielka przeszkoda przeciwna może 

spowodować duży względny wpływ na 

odbierane światło słoneczne. Jednym ze 

sposobów wykazania tego byłoby 

przeprowadzenie dodatkowej kalkulacji 

APSH, zarówno dla istniejących, jak 
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the proposed APSH with the balcony was 

under 0.8 times the existing value with the 

balcony, but the same ratio for the values 

without the balcony was well over 0.8, this 

would show that the presence of the 

balcony, rather than the size of the new 

obstruction, was the main factor in the 

relative loss of sunlight. 

i proponowanych sytuacji, bez balkonu. Na 

przykład, jeśli proponowany APSH z 

balkonem byłby mniejszy niż 0,8-krotność 

istniejącej wartości z balkonem, ale ten sam 

stosunek wartości bez balkonu był znacznie 

większy niż 0,8, oznaczałoby to, że obecność 

balkonu, a nie wielkość nowej przeszkody był 

głównym czynnikiem względnej utraty 

światła słonecznego. 

3.2.10 It is good practice to check the 

sunlighting of gardens of existing buildings. 

This is described in Section 3.3. 

3.2.10 Dobrą praktyką jest sprawdzanie 

nasłonecznienia ogrodów istniejących 

budynków. Jest to opisane w rozdziale 3.3. 

Summary Podsumowanie 

3.2.11 If a living room of an existing dwelling 

has a main window facing within 90˚ of due 

south, and any part of a new development 

subtends an angle of more than 25˚ to the 

horizontal measured from the centre of the 

window in a vertical section perpendicular to 

the window, then the sunlighting of the 

existing dwelling may be adversely affected. 

This will be the case if the centre of the 

window:  

• receives less than 25% of annual probable 

sunlight hours, or less than 5% of annual 

probable sunlight hours between 21 

September and 21 March and 

• receives less than 0.8 times its former 

sunlight hours during either period and 

• has a reduction in sunlight received over 

the whole year greater than 4% of annual 

probable sunlight hours. 

3.2.11 Jeżeli salon w istniejącym mieszkaniu 

ma okno główne zwrócone w kierunku 90˚ na 

południe, a jakakolwiek część nowego 

osiedla jest nachylona pod kątem większym 

niż 25˚ do poziomu mierzonego od środka 

okna w przekrój pionowy prostopadły do 

okna, wówczas niekorzystnie wpłynie to na 

światło słoneczne istniejącego mieszkania. 

Dzieje się tak, gdy środek okna: 

• otrzymuje mniej niż 25% rocznych 

prawdopodobnych godzin słonecznych lub 

mniej niż 5% rocznych prawdopodobnych 

godzin słonecznych między 21 września a 21 

marca oraz, 

• otrzymuje mniej niż 0,8 razy więcej niż 

poprzednie godziny nasłonecznienia 

w dowolnym okresie i 

• ma zmniejszenie nasłonecznienia w ciągu 

całego roku większe niż 4% rocznych 

prawdopodobnych godzin nasłonecznienia. 
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23.4 Wielka Brytania, British Standard, BS 8206:2008462 

Język angielski Język polski 

British Standard BS 8206:2008 Norma BS 8206:2008 

Lighting for buildings – 

Part 2: Code of practice for daylighting 

Światło w budynkach 

Część 2 Zasady postępowania dla światła 

dziennego. 

2 Terms and definitions 2 Terminy i definicje 

2.10 sunlight 2.10 światło słoneczne 

2.10.1 sunlight 2.10.1 światło słoneczne 

that part of the light from the sun that 

reaches the earth’s surface as parallel rays 

after selective attenuation by the 

atmosphere  

ta część światła słonecznego, która dociera 

do powierzchni ziemi w postaci równoległych 

promieni po selektywnym tłumieniu przez 

atmosferę 

2.10.2 probable sunlight hours 2.10.2 prawdopodobne godziny 

nasłonecznienia 

long-term average of the total number of 

hours during the year in which direct sunlight 

reaches the unobstructed ground 

 

NOTE A period of “probable sunlight hours” 

is the mean total time of sunlight when cloud 

is taken into account. 

długoterminowa średnia z całkowitej liczby 

godzin w roku, w których bezpośrednie 

światło słoneczne dociera do pozbawionego 

przeszkód gruntu 

UWAGA Okres „prawdopodobnych godzin 

nasłonecznienia” to średni całkowity czas 

nasłonecznienia uwzględniający chmury. 

5. Daylight and room brightness 5. Światło słoneczne i jasność pomieszczenia 

5.2 Sunlight: principle 5.2 Światło słoneczne: zasada 

Sunlight should be admitted unless it is likely 

to cause thermal or visual discomfort to the 

users, or deterioration of materials.  

Provided that the entry of sunlight is properly 

controlled, it is generally welcome in most 

buildings in the UK. Dissatisfaction can arise 

as much from the permanent exclusion of 

sunlight as from its excess. However, 

uncontrolled sunlight is unacceptable in most 

types of building. Good control is particularly 

important in working interiors and other rooms 

where the occupants are unable to move 

around freely. Generally, sunlight should not 

fall on visual tasks or directly on people at 

work. It should, on the other hand, be used to 

enhance the overall brightness of interiors 

with patches of high illuminance. 

Considerations of sunlight should influence 

the form of the building from the early stages 

of design, because incorrect decisions about 

the orientation of rooms or the geometrical 

shape of the building may preclude the 

admission of sunlight or cause excessive 

overshadowing of surroundings. The 

orientation of windows should take into 

account the periods of occupancy and any 

preferences for sunlight at particular times of 

day. The provision of sunlight is important in 

dwellings, particularly during winter months. 

Sunlight is especially valued in habitable 

rooms used for long periods during the day 

Należy wpuszczać światło słoneczne, chyba 

że może powodować dyskomfort termiczny 

lub wizualny dla użytkowników lub 

pogorszenie jakości materiałów. 

Pod warunkiem, że wnikanie światła 

słonecznego jest odpowiednio 

kontrolowane, jest ogólnie mile widziane 

w większości budynków w Wielkiej Brytanii. 

Niezadowolenie może wynikać zarówno z 

trwałego wykluczenia światła słonecznego, 

jak i z jego nadmiaru. Jednak 

niekontrolowane światło słoneczne jest 

niedopuszczalne w większości typów 

budynków. Dobra kontrola jest szczególnie 

ważna w pomieszczeniach roboczych 

i innych pomieszczeniach, w których 

mieszkańcy nie mogą się swobodnie 

poruszać. Generalnie światło słoneczne nie 

powinno padać na zadania wizualne ani 

bezpośrednio na ludzi w pracy. Powinno 

natomiast służyć do zwiększania ogólnej 

jasności wnętrz za pomocą plam o dużym 

natężeniu oświetlenia. 

Uwarunkowania nasłonecznienia powinny 

wpływać na kształt budynku już od 

wczesnych etapów projektowania, gdyż 

błędne decyzje co do orientacji 

pomieszczeń lub kształtu geometrycznego 

budynku mogą uniemożliwić wpadanie 

światła słonecznego lub spowodować 

nadmierne zacienienie otoczenia. Orientacja 

 
462 https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030157088 
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and in buildings, such as those for the elderly, 

where the occupants have little direct 

contact with the outside. In some cases, it is 

important that there should be direct sunlight 

on external surfaces seen from a window. 

 

 

 

NOTE 1 Sunlight entering a room can have a 

significant effect on thermal comfort and on 

the energy consumption of the building. In 

winter it can be an important contribution to 

the heating; but excessive solar gain causes 

serious discomfort and, in air-conditioned 

buildings, unnecessary use of energy in 

cooling. Sunlight as a source of thermal 

energy is considered in BS 8207 and in BS 

8211-1. 

 

NOTE 2 Control of admission of sunlight is 

covered in 8.1. 

okien powinna uwzględniać okresy 

użytkowania oraz preferencje co do 

nasłonecznienia w określonych porach dnia. 

Zapewnienie światła słonecznego jest ważne 

w mieszkaniach, szczególnie w miesiącach 

zimowych. Światło słoneczne jest szczególnie 

cenione w pomieszczeniach mieszkalnych, 

które są używane przez długi czas w ciągu 

dnia oraz w budynkach, takich jak te dla 

osób starszych, gdzie mieszkańcy mają 

niewielki bezpośredni kontakt z otoczeniem. 

W niektórych przypadkach ważne jest, aby 

na zewnętrzne powierzchnie widziane przez 

okno było bezpośrednie światło słoneczne. 

UWAGA 1 Światło słoneczne wpadające do 

pomieszczenia może mieć znaczący wpływ 

na komfort cieplny i zużycie energii 

w budynku. Zimą może w istotny sposób 

przyczyniać się do ogrzewania; ale 

nadmierne nasłonecznienie powoduje 

poważny dyskomfort, a w klimatyzowanych 

budynkach niepotrzebne zużycie energii do 

chłodzenia. Światło słoneczne jako źródło 

energii cieplnej zostało uwzględnione w BS 

8207 i BS 8211-1. 

UWAGA 2 Kontrola wpuszczania światła 

słonecznego została opisana w 8.1. 

5.3 Sunlight duration 5.3 Promieniowanie słoneczne 

Interiors in which the occupants have a 

reasonable expectation of direct sunlight 

should receive at least 25% of probable 

sunlight hours (see 2.10.2). At least 5% of 

probable sunlight hours should be received 

during the winter months, between 21 

September and 21 March. Sunlight is taken to 

enter an interior when it reaches one or more 

window reference points. A calculation 

procedure is given in 12.2 

 

 

 

The degree of satisfaction is related to the 

expectation of sunlight. If a room is 

necessarily north facing or if the building is in 

a densely-built urban area, the absence of 

sunlight is more acceptable than when its 

exclusion seems arbitrary. It is the duration of 

sunlight in an interior, rather than its intensity 

or the size of the sunny patch, which 

correlates best with the occupants’ 

satisfaction. 

Wnętrza, w których mieszkańcy mają 

uzasadnione oczekiwania dotyczące 

bezpośredniego nasłonecznienia, powinny 

otrzymywać co najmniej 25% 

prawdopodobnych godzin nasłonecznienia 

(patrz 2.10.2). Co najmniej 5% 

prawdopodobnych godzin nasłonecznienia 

powinno być odbierane w miesiącach 

zimowych, między 21 września a 21 marca. 

Światło słoneczne dociera do wnętrza, gdy 

osiąga jeden lub więcej punktów odniesienia 

okna. Procedurę obliczeniową podano 

w 12.2 

 

Stopień zadowolenia związany jest 

z oczekiwaniem na światło słoneczne. Jeśli 

pomieszczenie jest koniecznie skierowane na 

północ lub jeśli budynek znajduje się w gęsto 

zabudowanym obszarze miejskim, brak 

światła słonecznego jest bardziej 

akceptowalny niż wtedy, gdy jego 

wyłączenie wydaje się arbitralne. To czas 

trwania światła słonecznego we wnętrzu, 

a nie jego intensywność czy rozmiar 

słonecznej plamki, najlepiej koreluje z 

satysfakcją mieszkańców. 

8.2 Overshadowing 8.2 Zacienienie 

8.2.2. Loss of sunlight to existing buildings 8.2.2 Utrata światła słonecznego przez 

istniejące budynki 

To find out whether an existing building would 

still receive enough sunlight, the guidance in 

Aby stwierdzić, czy istniejący budynek będzie 

nadal otrzymywał wystarczającą ilość światła 
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5.3 can be used. The BRE Report Site layout 

planning for daylight and sunlight: a guide to 

good practice [4] suggests that all main living 

rooms of dwellings, and conservatories, 

should be checked if they have a window 

facing within 90º of due south. Kitchens and 

bedrooms are less important, although care 

should be taken not to block too much sun. 

In non-domestic buildings any spaces which 

are deemed to have a special requirement 

for sunlight should be checked; they will 

normally face within 90º of due south 

anyway.  

 

If, following the new development, the 

existing room could receive more than 25% 

of probable sunlight hours (see 5.3) including 

at least 5% of probable sunlight hours in the 

winter months, between 21 September and 

21 March, then the room would still receive 

enough sunlight.  

 

Any reduction in sunlight access below this 

level should be kept to a minimum. If the 

probable sunlight hours were both less than 

this and less than 0.8 times their former value, 

either over the whole year or just in the winter 

months (21 September to 21 March) then the 

occupants of the existing building would 

notice the loss of sunlight. The room could 

appear colder and less cheerful and 

pleasant. 

słonecznego, można skorzystać ze 

wskazówek podanych w 5.3. Raport BRE 

Planowanie rozmieszczenia terenu pod 

kątem światła dziennego i światła 

słonecznego: przewodnik dobrej praktyki [4] 

sugeruje, że wszystkie główne pomieszczenia 

mieszkalne i ogrody zimowe powinny być 

sprawdzone, czy mają okna skierowane 

w promieniu 90º w kierunku południowym. 

Kuchnie i sypialnie są mniej ważne, chociaż 

należy uważać, aby nie blokować zbyt 

dużego słońca. W budynkach 

niemieszkalnych należy sprawdzić wszelkie 

przestrzenie, które są uważane za 

wymagające specjalnego nasłonecznienia; 

i tak normalnie będą znajdować się w 

odległości 90 ° od kierunku południowego. 

Gdyby po nowej zabudowie istniejące 

pomieszczenie mogło otrzymać ponad 25% 

prawdopodobnych godzin nasłonecznienia 

(patrz 5.3), w tym co najmniej 5% 

prawdopodobnych godzin nasłonecznienia 

w miesiącach zimowych, między 21 września 

a 21 marca, to pomieszczenie nadal 

otrzymać wystarczającą ilość światła 

słonecznego. 

Każde ograniczenie dostępu światła 

słonecznego poniżej tego poziomu powinno 

być ograniczone do minimum. Gdyby 

prawdopodobne godziny nasłonecznienia 

były zarówno mniejsze, jak i mniejsze niż 0,8 

razy ich poprzednia wartość, w ciągu całego 

roku lub tylko w miesiącach zimowych (od 21 

września do 21 marca), mieszkańcy 

istniejącego budynku zauważyliby utratę 

światła słonecznego. Pomieszczenie 

mogłoby wydawać się zimniejsze, mniej 

radosne i przyjemne. 

8.2.3 Overshadowing of an open space by a 

proposed development  

8.2.3 Zacienienie otwartej przestrzeni przez 

projektowaną zabudowę 

The overshadowing of an open space by a 

proposed development could seriously limit 

the usefulness of the space for external 

activities in fine weather, or lead to the 

persistence of frost and snow in winter and 

the creation of areas unsuited to the growth 

of plants. Examination of the duration and 

extent of site shadowing is therefore 

recommended at the planning stage. 

Guidance on this issue is given in the BRE 

Report Site layout planning for daylight and 

sunlight: a guide to good practice [4].  

Zacienienie otwartej przestrzeni przez 

projektowaną zabudowę mogłoby poważnie 

ograniczyć przydatność przestrzeni do 

prowadzenia działań zewnętrznych przy 

ładnej pogodzie lub doprowadzić do 

utrzymywania się mrozu i śniegu w zimie oraz 

do powstania terenów nieodpowiednich dla 

wzrostu roślin. Dlatego na etapie planowania 

zaleca się zbadanie czasu trwania i zakresu 

zacienienia terenu. Wytyczne dotyczące tej 

kwestii znajdują się w raporcie BRE 

Planowanie układu terenu dla światła 

dziennego i światła słonecznego: przewodnik 

po dobrych praktykach [4]. 

Section 4: Methods of calculation  Sekcja 4: Metody obliczeń 

12 Sunlight 12. Światło słoneczne 

12.1 Sunpath diagrams 12.1 Diagramy ścieżki słońca 

12.1.1 General 12.1.1 Ogólne 

The sunpath diagrams given in Figure A.1 and Diagramy ścieżki słońca przedstawione na 
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Figure A.2 illustrate the apparent movement 

of the sun in London and Edinburgh. 

 

The formulae given in 12.1.2 to 12.1.8 may be 

used to calculate the sun position with an 

accuracy of about ±1°. 

rysunku A.1 i rysunku A.2 ilustrują pozorny ruch 

słońca w Londynie i Edynburgu. 

 

Wzory podane w 12.1.2 do 12.1.8 można 

wykorzystać do obliczenia położenia słońca 

z dokładnością do około ± 1 °. 

12.1.2 Day angle 12.1.2 Kąt dzienny 

The day angle, τd, in radians, is given by the 

following formula: 

τd =
2π(𝐽 − 1)

365
 

where  

𝐽 is the day number (𝐽 is 1 for 1 January and 

365 for 31 December; February is taken to 

have 28 days). 

Kąt dzienny τd w radianach określa 

następujący wzór: 

τd =
2π(𝐽 − 1)

365
 

gdzie 

J to numer dnia (J to 1 dla 1 stycznia i 365 dla 

31 grudnia; przyjmuje się, że luty ma 28 dni). 

12.1.3 Solar declination 12.1.3 Deklinacja słoneczna 

The solar declination is the angle between 

the sun’s rays arriving at the earth and the 

earth’s equatorial plane.  

The solar declination, δs, in radians, is given 

by the following formula: 

δs = 0.006918 – 0.399912cosτd + 0.070257sinτd – 

0.006758cos2τd + 0.000907sin2τd – 

0.002697cos3τd + 0.001480sin3τd 

Deklinacja słoneczna to kąt między 

promieniami słonecznymi docierającymi do 

Ziemi a płaszczyzną równikową Ziemi. 

Deklinacja słoneczna, δs, w radianach, jest 

określona następującym wzorem: 

δs = 0,006918 - 0,399912 cosτd + 0,070257sinτd 

- 0,006758cos2τd + 0,000907sin2τd - 

0,002697cos3τd + 0,001480sin3τd 

12.1.4 Equation of time 12.1.4 Równanie czasu 

The equation of time gives the variation 

between clock time and solar time due to 

the eccentricity of the earth’s orbit around 

the sun.  

The equation of time, ET, in hours, is given by 

the following formula: 

ET = 0.170 sin {
4π(J − 80)

373
}

− 0.129 sin {
2π(J − 8)

355
} 

where  

J is the day number (see 12.1.2). 

Równanie czasu podaje różnicę między 

czasem zegarowym a czasem słonecznym, 

wynikającą z ekscentryczności orbity Ziemi 

wokół Słońca. 

Równanie czasu ET w godzinach przedstawia 

następujący wzór: 

ET = 0.170 sin {
4π(J − 80)

373
}

− 0.129 sin {
2π(J − 8)

355
} 

gdzie 

J to numer dnia (patrz 12.1.2). 

12.1.5 True solar time  12.1.5 Rzeczywisty czas słoneczny 

True solar time differs from clock time owing 

to a number of factors, these being the 

difference between the site longitude and 

the longitude of the standard meridian, the 

equation of time, and the use of summer 

time.  

True solar time, TST, in hours, is given by the 

following formula:  

TST = LT +
s −

 


15
+ 𝐸𝑇 − 𝑇𝐷 

Where 

LT is local clock time, in hours, from midnight; 

ET is the equation of time, in hours (see 

12.1.4); 

TD is the summer time or daylight saving time, 

in hours;  

 is the longitude of the site, in degrees; 

s is the longitude of the standard meridian, 

in degrees.  

Prawdziwy czas słoneczny różni się od czasu 

zegarowego z powodu wielu czynników, 

takich jak różnica między długością 

geograficzną miejsca i południkiem 

standardowym, równaniem czasu 

i zastosowaniem czasu letniego. 

Rzeczywisty czas słoneczny, TST, 

w godzinach, oblicza się według 

następującego wzoru: 

TST = LT +
s −

 


15
+ 𝐸𝑇 − 𝑇𝐷 

Gdzie 

LT to lokalny czas zegarowy, w godzinach, od 

północy; 

ET jest równaniem czasu w godzinach (patrz 

12.1.4); 

TD to czas letni lub letni, w godzinach; 

λ to długość geograficzna terenu 

w stopniach; 
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λs to długość geograficzna standardowego 

południka w stopniach. 

12.1.6  Hour angle  12.1.6 Kąt godzinny 

The hour angle, ξ, in radians, is given by the 

following formula:  

 =


15
𝑇𝑆𝑇 

where TST is true solar time, in hours (see 

12.1.5).  

Kąt godzinny ξ, w radianach, jest określony 

następującym wzorem: 

 =


15
𝑇𝑆𝑇 

gdzie 

TST to rzeczywisty czas słoneczny wyrażony 

w godzinach (patrz 12.1.5). 

12.1.7 Solar altitude  12.1.7 Wysokość słoneczna 

The solar altitude, a, in radians, is given by the 

following formula:  

=sin
−1

(sin sins −cos coss cos)  

where 

s is the solar declination, in radians (see 

12.1.3);  

 is the latitude of the site, in radians; 

 is the hour angle, in radians (see 12.1.6). 

Wysokość Słońca nad poziomem morza, 

a, w radianach, wyraża się następującym 

wzorem: 

=sin
−1

(sin sins −cos coss cos)  

gdzie 

s to deklinacja słoneczna w radianach 

(patrz 12.1.3); 

 jest szerokością geograficzną miejsca 

w radianach; 

 jest kątem godzinnym w radianach (patrz 

12.1.6). 

12.1.8 Solar azimuth  12.1.8 Azymut słoneczny 

The solar azimuth, g, in radians (from north) is 

given by the following formulae:  

g = cos
_
1 −sin sin + sins

𝑐𝑜𝑠 cos
, 0 <  =<  

g = 2 − cos
_
1 −sin sin + sins

𝑐𝑜𝑠 cos
,  <  =< 2 

where  

 is the latitude of the site, in radians; 

 is the solar altitude, in radians (see 12.1.7); 

s is the solar declination, in radians (see 

12.1.3);  

 is the hour angle, in radians (see 12.1.6).  

Azymut słoneczny, g, w radianach (od 

północy) określają następujące wzory: 

g = cos
_
1 −sin sin + sins

𝑐𝑜𝑠 cos
, 0 <  =<  

g = 2 − cos
_
1 −sin sin + sins

𝑐𝑜𝑠 cos
,  <  =< 2 

gdzie 

 jest szerokością geograficzną miejsca 

w radianach; 

 jest wysokością Słońca nad poziomem 

morza w radianach (patrz 12.1.7); 

s to deklinacja słoneczna w radianach 

(patrz 12.1.3); 

 jest kątem godzinnym w radianach (patrz 

12.1.6). 

12.1.9 Stereographic sunpath diagrams  12.1.9 Stereograficzne diagramy ścieżki 

słonecznej 

The concentric circles on a stereographic 

sunpath diagram represent angles of 

elevation above the horizon; the scale and 

compass points around the perimeter 

represent orientation. Each of the long 

curved arcs gives the sunpath, the solar 

altitude and azimuth, for a particular day; the 

shorter, converging, lines give the time of 

day.  

Figure 3 shows how the outline of a window 

reveal, seen from the window reference 

point, can be plotted on the diagram. The 

window reveal cuts off the view of the sky 59° 

each side of the window’s orientation and at 

68° above the horizontal. On the sunpath 

diagram, the outline of the reveal (heavy 

line) shows that in mid-December sunlight 

Koncentryczne okręgi na stereograficznym 

wykresie ścieżki słonecznej przedstawiają 

kąty wzniesienia nad horyzontem; skala 

i punkty kompasu na obwodzie reprezentują 

orientację. Każdy z długich zakrzywionych 

łuków podaje ścieżkę słoneczną, wysokość 

Słońca i azymut dla danego dnia; krótsze, 

zbieżne linie podają porę dnia. 

 

Rysunek 3 pokazuje, jak zarys ościeży okna, 

widziany z punktu odniesienia okna, można 

wykreślić na diagramie. Ramy okienne 

odcinają widok nieba 59 ° z każdej strony 

orientacji okna i 68 ° powyżej poziomu. Na 

wykresie ścieżki słonecznej zarys wnęki (gruba 

linia) pokazuje, że w połowie grudnia światło 

słoneczne może docierać do punktu 
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could reach the window reference point 

between sunrise and approximately 1 p.m.; in 

mid-June there is possible sunlight between 

approximately 6 a.m. and midday, solar time 

(approximately GMT).  

 

When rectangular obstructions on a 

stereographic diagram are plotted, vertical 

edges are represented by straight lines which 

converge to the centre. A horizontal edge, 

such as the head of the window reveal, is 

represented by a curved line. It is normally 

sufficiently accurate to draw this curve by 

finding its highest altitude (68° in the example 

given  

in Figure 3) and the points of intersection with 

the horizon, which are 180° apart. Shadow 

angle protractors are available which may 

be traced to give the lines of horizontal 

obstructions.  

 

In Figure 4 an obstructing building is 

superimposed on the diagram. The longer 

elevations of this building face north and 

south. The building lies 40 m due south of the 

window being studied, its flat roof being 20 m 

above the window reference point. From the 

window, the obstruction subtends an angle in 

plan between 130° and 200° from north, and 

27° above the horizon in altitude to the south.  

 

All sunlight in mid-December is now 

obscured. In January sunlight can reach the 

window for about half an hour immediately 

after sunrise. In March the building no longer 

obscures the sunpath.  

odniesienia okna między wschodem słońca 

a około 13:00; w połowie czerwca możliwe 

jest światło słoneczne od około 6 rano do 

południa czasu słonecznego (w przybliżeniu 

GMT). 

 

Kiedy wykreślane są prostokątne przeszkody 

na schemacie stereograficznym, pionowe 

krawędzie są reprezentowane przez proste 

linie, które zbiegają się do środka. Krawędź 

pozioma, na przykład czoło boniowania 

okna, jest reprezentowana przez zakrzywioną 

linię. Zwykle wystarczająco dokładne jest 

narysowanie tej krzywej, znajdując jej 

najwyższą wysokość (68 ° w podanym 

przykładzie 

na rysunku 3) oraz punkty przecięcia z 

horyzontem, które są oddalone od siebie 

o 180 °. Dostępne są kątomierze cienia, które 

można śledzić, aby uzyskać linie poziomych 

przeszkód. 

 

Na rysunku 4 na diagramie nałożono 

przeszkadzający budynek. Dłuższe elewacje 

tego budynku wychodzą na północ 

i południe. Budynek leży 40 m na południe 

od badanego okna, a jego płaski dach 

znajduje się 20 m powyżej punktu odniesienia 

okna. Z okna przeszkoda przebiega pod 

kątem w planie między 130 ° a 200 ° od 

północy i 27 ° nad horyzontem na wysokości 

na południu. 

 

Całe światło słoneczne w połowie grudnia 

jest teraz zasłonięte. W styczniu światło 

słoneczne może docierać do okna przez 

około pół godziny bezpośrednio po 

wschodzie słońca. W marcu budynek nie 

zasłania już ścieżki słonecznej. 

12.2 Probable sunlight hours  12.2 Prawdopodobne godziny 

nasłonecznienia 

This clause gives a procedure for calculating 

the fraction of probable sunlight hours 

recommended in 5.3. It uses the probability 

diagram, which gives the actual distribution 

of sunlight with respect to solar altitude and 

azimuth.  

Figure A.3 is based on the sunlight statistics for 

London, although it may be used with 

reasonable accuracy for assessing sunlight in 

other parts of Britain. The density of dots is 

proportional to the probability of the sun 

shining from a particular area of the sky. 

There are 100 dots on the diagram, so each 

dot represents 1% of probable sunlight hours. 

The dots below the dashed line represent the 

sunlight occurring during winter months.  

In Figure 5 the window reveal and the 

obscuring building have been superimposed 

W tym punkcie podano procedurę 

obliczania odsetka prawdopodobnych 

godzin nasłonecznienia zalecanych w 5.3. 

Wykorzystuje diagram prawdopodobieństwa, 

który przedstawia rzeczywisty rozkład światła 

słonecznego w odniesieniu do wysokości 

i azymutu Słońca. 

Rysunek A.3 jest oparty na statystykach 

nasłonecznienia dla Londynu, chociaż może 

być użyty z rozsądną dokładnością do oceny 

nasłonecznienia w innych częściach Wielkiej 

Brytanii. Gęstość kropek jest proporcjonalna 

do prawdopodobieństwa zajścia słońca 

z określonego obszaru nieba. Na diagramie 

znajduje się 100 kropek, więc każda kropka 

reprezentuje 1% prawdopodobnych godzin 

nasłonecznienia. Kropki poniżej przerywanej 

linii przedstawiają światło słoneczne 
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on the diagram. There are 44 dots 

unobscured, that 

is 44% of probable sunlight hours, with 11% 

occurring during the winter months. The 

recommendation of 5.3 is satisfied. However, 

it will be seen that a considerable amount of 

direct sunlight will be received in the room 

during late morning and around midday in 

summer. Some form of shading device may 

be necessary to prevent overheating.  

NOTE The BRE Report Site layout planning for 

daylight and sunlight: a guide to good 

practice [4], gives an alternative graphical 

method of calculating probable sunlight 

hours.  

występujące w miesiącach zimowych. 

Na rysunku 5 oścież okna i zaciemniający 

budynek zostały nałożone na schemat. To 44 

kropki niezasłonięte 

to 44% prawdopodobnych godzin 

nasłonecznienia, przy czym 11% przypada na 

miesiące zimowe. Zalecenie 5.3 jest 

spełnione. Można jednak zauważyć, że 

późnym rankiem i około południa latem do 

pomieszczenia dociera znaczna ilość 

bezpośredniego światła słonecznego. Aby 

zapobiec przegrzaniu, może być konieczne 

zastosowanie jakiegoś urządzenia 

zacieniającego. 

UWAGA Raport BRE Planowanie układu 

terenu dla światła dziennego i światła 

słonecznego: przewodnik dobrej praktyki [4], 

podaje alternatywną graficzną metodę 

obliczania prawdopodobnych godzin 

nasłonecznienia. 

Figure 3  Window reveal drawn on a sunpath 

diagram for London  

Rysunek 3 Okno odsłaniające narysowane na 

diagramie ścieżki słonecznej dla Londynu 

 

Figure 4  Obstructing building superimposed 

on the sunpath diagram  

Rysunek 4 Blokujący budynek nałożony na 

wykres ścieżki słonecznej 

 

Figure 5  Use of sunlight probability diagram 

to determine sunlight reaching window 

reference point  

Rysunek 5 Wykorzystanie wykresu 

prawdopodobieństwa nasłonecznienia do 

określenia światła słonecznego 

docierającego do punktu odniesienia okna 
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Use of physical models  12.3 Korzystanie z modeli fizycznych 

When the built form or its surroundings is 

complex, it is usually quicker to examine 

sunlight patterns in a scale model than to use 

graphical techniques. Sunlight in a model 

may be studied either with a heliodon or by 

using a sundial with an independent light 

source. A heliodon enables a lamp to be set 

at a position, in relation to a model, which 

corresponds to given times of day and year 

for a particular latitude. A sundial for the 

appropriate latitude is placed on the model, 

orientated in relation to the north point of the 

model, and illuminated with a small light 

source or with actual sunlight. The shadow 

trace on the sundial indicates the date and 

time of the corresponding light falling on the 

model.  

The accuracy of model studies is limited by 

the possible precision of the model’s 

construction, by divergence of the light 

beam across the width of the model, and by 

errors in the computed position of the light 

source. With a small scale model, it should 

not be assumed that the occurrence of the 

shadow pattern observed is more accurate 

than to the nearest half-hour.  

Gdy zbudowana forma lub jej otoczenie są 

złożone, zwykle szybciej jest zbadać wzory 

światła słonecznego w modelu w skali niż 

przy użyciu technik graficznych. Światło 

słoneczne w modelu można badać za 

pomocą heliodonu lub za pomocą zegara 

słonecznego z niezależnym źródłem światła. 

Heliodon umożliwia ustawienie lampy 

w pozycji odpowiadającej danemu okresowi 

dnia i roku na określonej szerokości 

geograficznej w stosunku do modelu. Na 

modelu umieszczany jest zegar słoneczny dla 

odpowiedniej szerokości geograficznej, 

zorientowany względem północnego punktu 

modelu i oświetlony małym źródłem światła 

lub rzeczywistym światłem słonecznym. Ślad 

cienia na zegarze słonecznym wskazuje datę 

i godzinę odpowiedniego światła 

padającego na model. 

Dokładność badań modelu jest ograniczona 

możliwą precyzją konstrukcji modelu, 

rozbieżnością wiązki światła na szerokości 

modelu oraz błędami w obliczonej pozycji 

źródła światła. W przypadku modelu w małej 

skali nie należy zakładać, że wystąpienie 

obserwowanego wzoru cienia jest 

dokładniejsze niż z dokładnością do 

najbliższych pół godziny. 

12.4 Use of computer models  12.4 Korzystanie z modeli komputerowych 

Computer-based techniques are now 

commonly used to predict and investigate 

patterns of sun and shade falling on and 

around buildings. The data requirements are 

computer files in a commonly accepted 

format that contain a three-dimensional 

description of the buildings, or suitable plans 

from which such a description can be 

created. These descriptions are usually 

computer aided design (CAD) models. Many 

commonly used CAD packages allow the 

user to specify a location for the building and 

a time of day, from which a shading pattern 

can be quickly generated. The shading 

patterns produced by most CAD packages 

Techniki komputerowe są obecnie 

powszechnie stosowane do przewidywania 

i badania wzorców słońca i cienia 

padającego na budynki i wokół nich. 

Wymagane dane to pliki komputerowe 

w powszechnie przyjętym formacie, które 

zawierają trójwymiarowy opis budynków lub 

odpowiednie plany, z których taki opis może 

zostać utworzony. Opisy te są zwykle 

modelami projektowania wspomaganego 

komputerowo (CAD). Wiele powszechnie 

używanych pakietów CAD pozwala 

użytkownikowi określić lokalizację budynku 

i porę dnia, z której można szybko 

wygenerować wzór cieniowania. Wzory 
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are generally qualitative, i.e. they disclose 

which surfaces are in sun and shade, but the 

absolute levels of illumination and various 

inter-reflection effects are not modelled. 

Some packages allow the easy creation of 

animations that can, for example, show the 

progression of the shadow patterns 

throughout the course of a selected day. 

More sophisticated packages can indicate 

how much of the year a point on a building 

surface is shaded from receiving direct sun. 

The greatest level of detail is provided by 

lighting simulation software that uses so-

called physically-based rendering techniques 

to generate images. These simulations can 

give information on predicted levels of 

incident sunlight as well as disclosing the time 

of day/year when it occurs.  

cieniowania wytwarzane przez większość 

pakietów CAD są generalnie jakościowe, tj. 

Ujawniają, które powierzchnie są 

nasłonecznione i zacienione, ale absolutne 

poziomy oświetlenia i różne efekty 

odblaskowe nie są modelowane. Niektóre 

pakiety pozwalają na łatwe tworzenie 

animacji, które mogą na przykład pokazać 

przebieg cieni w ciągu wybranego dnia. 

Bardziej wyrafinowane pakiety mogą 

wskazywać, przez jaką część roku punkt na 

powierzchni budynku jest zacieniony od 

bezpośredniego nasłonecznienia. Największy 

poziom szczegółowości zapewnia 

oprogramowanie do symulacji oświetlenia, 

które generuje obrazy przy użyciu tak 

zwanych fizycznych technik renderowania. 

Symulacje te mogą dostarczyć informacji na 

temat przewidywanych poziomów 

padającego światła słonecznego, a także 

ujawnić porę dnia / roku, kiedy to nastąpi. 

A.2 Availability of sunlight  A.2 Dostępność światła słonecznego 

Figure A.1, Figure A.2 and Figure A.3 show, 

respectively, sunpath diagrams for London, 

and for Edinburgh, and a sunlight probability 

diagram.  

Rysunek A.1, rysunek A.2 i rysunek A.3 

przedstawiają odpowiednio wykresy drogi 

słonecznej dla Londynu i Edynburga oraz 

wykres prawdopodobieństwa 

nasłonecznienia. 

Figure A.1  Sunpath diagram for London 

(latitude 51° N)  

Rysunek A.1 Diagram Sunpath dla Londynu 

(51 ° szerokości geograficznej północnej)  

 

Figure A.2  Sunpath diagram for Edinburgh 

(latitude 56° N)  

Rysunek A.2 Diagram ścieżki Słońca dla 

Edynburga (szerokość geograficzna 56 ° N)  

 

Figure A.3  Sunlight probability diagram Rysunek A.3 Wykres prawdopodobieństwa 

nasłonecznienia  
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A.3 Availability of skylight A.3 Dostępność światła słonecznego 
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24 Norma europejska EN 17037 

24.1 Norma EN 17037, fragment Załącznika A 

 

Załącznik A 

(informacyjny) 

Zalecenia 

 

A.4 Zalecenie dotyczące ekspozycji na światło słoneczne 

Zaleca się, aby pomieszczenie miało dostęp do światła słonecznego przez 

czas określony zgodnie z Tabelą A.6 (zakładając bezchmurne niebo) 

w wybranym dniu między 1 lutego a 21 marca. Tabela A.6 pokazuje trzy 

poziomy ekspozycji na światło słoneczne. Więcej szczegółów znajduje się 

w Załączniku D. 

Stosując zalecenie do całego miejsca zamieszkania, zaleca się, aby co 

najmniej jedno pomieszczenie w miejscu zamieszkania było przynajmniej 

wyeksponowane na działanie promieni słonecznych według Tabeli A.6. 

 

Tabela A.6. Zalecenie dotyczące dziennej ekspozycji na światło słoneczne 

Poziom zalecenia dotyczącego ekspozycji na światło 

słoneczne 
Ekspozycja na światło słoneczne 

Minimalna 1,5 h 

Średnia 3,0 h 

Wysoka 4,0 h 
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24.2 Noma EN 17037, Załącznik D „Ekspozycja na światło słoneczne” 

Załącznik D 

(informacyjny) 

Ekspozycja na światło słoneczne 

D.1  Postanowienia ogólne 

Ocena ekspozycji na światło słoneczne polega na sprawdzeniu, czy 

słońce może być widoczne na niebie w wybranym dniu oraz na obliczeniu 

czasu ekspozycji w godzinach. Dostęp do światła słonecznego ma zasadnicze 

znaczenie dla każdego pomieszczenia wewnętrznego i w zależności od funkcji 

pomieszczenia, jest ogólnie pożądane, z wyjątkiem sytuacji rejonów o gorącym 

klimacie. Czas trwania światła słonecznego musi być powiązana 

z odpowiednim doborem systemów zaciemniających, aby zminimalizować 

ewentualny dyskomfort termiczny i/lub wizualny użytkowników (patrz zalecenia 

w Załączniku A i Załączniku E dotyczące ochrony przed odblaskiem). 

Światło słoneczne jest również ważne dla użytkowników budynków 

i poprawia ogólną jasność wnętrza dzięki plamom o wysokim natężeniu 

oświetlenia. Gdy jest właściwie kontrolowane, światło słoneczne jest zwykle 

mile widziane w większości budynków w całej Europie, a niezadowolenie może 

wynikać z trwałego wyłączenia światła słonecznego oraz z jego nadmiaru. 

Uwzględnienie dostępu do światła słonecznego wpłynie na decyzję 

dotyczącą formy samego budynku, projektu fasady i orientacji otworów dla 

światła dziennego. Trzeba to osiągnąć, budując budynek odpowiedni do 

warunków klimatycznych poprzez staranne planowanie orientacji, 

rozmieszczenie pomieszczeń i ich otworów, w tym wybór urządzeń 

przeciwsłonecznych z uwzględnieniem przeszkód i otoczenia. 

Korzyści z energii słonecznej mogą pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie 

zużycia energii na ogrzewanie. W cieplejszych miesiącach światło słoneczne 

powinno być ograniczone przez urządzenia przeciwsłoneczne lub przez 

strategicznie zbudowane elementy zaciemniające, zarówno w postaci 

urządzeń statycznych, jak i ruchomych. W domach dla osób o ograniczonej 

sprawności ruchowej orientacja otworów powinna uwzględniać okresy 

użytkowania i preferencje dla światła słonecznego o określonych porach dnia. 

Otwór światła dziennego we wnętrzach, w miejscu, gdzie światło 

słoneczne może powodować odblask, dyskomfort lub przegrzanie, powinien 

być wyposażony w urządzenia przeciwsłoneczne. 

 

D.2  Zasada oceny godzin światła słonecznego 

Załącznik A przedstawia trzy wartości ekspozycji na światło słoneczne 

w pomieszczeniu na wybrany dzień. Zalecane wartości ekspozycji na światło 

słoneczne (h) podano w Tabeli A.6. Wybrany dzień oceny powinien przypadać 

między 1 lutym, a 21 marca. 

Ocenę należy przeprowadzić w tym dniu, dla każdego otworu 

pomieszczenia, od punktu odniesienia (punktu P) znajdującego się na 

wewnętrznej powierzchni otworu. Punkt P znajduje się w środku szerokości 

otworu. W przypadku wielu otworów w różnych fasadach można skumulować 

czas dostępności światła słonecznego, jeśli nie występuje jednocześnie. Punkt 

odniesienia znajduje się co najmniej 1,2 m nad podłogą i 0,3 m nad parapetem 

otworu światła dziennego, jeśli jest obecny. Jeżeli otwór światła dziennego jest 
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bez parapetu, punkt odniesienia znajduje się 1,2 m nad podłogą. Wpływ 

różnych kształtów okładzin otworów i własnych zewnętrznych konstrukcji 

budowlanych w planie przedstawiono na Rysunku D.1, natomiast położenie 

punktu odniesienia w przekroju przedstawiono na rysunku D.2 i rysunku D.3. 

 
 

Legenda 

a) otwór światła dziennego z wyciętą okładziną 

b) otwór światła dziennego w loggi 

c) otwór światła dziennego w cieniu własnej konstrukcji budynku 

a kąt akceptacji 

P punkt odniesienia 

Rysunek D.1. Stosunek kąta akceptacji a do położenia punktu odniesienia P w planie 

 
 

Legenda 

a)  pionowy otwór światła dziennego z parapetem poniżej 1,2 m nad podłogą 

b) pionowy otwór światła dziennego od poziomu podłogi 

c)  otwór światła dziennego zlokalizowany na nachylonej powierzchni 

A minimalna wysokość słoneczna 

B horyzont 

s wysokość słoneczna 

P punkt odniesienia 

Rysunek D.2. Położenie punktu odniesienia P w przekroju 
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Legenda 

a)  przekrój 

b)  plan 

a kąt akceptacji 

P punkt odniesienia 

Rysunek D.3. Położenie punktu odniesienia P dla poziomego otworu światła dziennego 

Od tego punktu konieczne jest zidentyfikowanie dokładnie takiej części 

nieba, która jest widoczna, aby zidentyfikować możliwość, że słońce może 

osiągnąć punkt odniesienia w wybranym dniu. Wymaga to opisania przeszkód 

związanych z miejscem na zewnątrz, a także z elementami fasady 

i szczegółami fasady, których dotyczą. Do oceny nasłonecznienia zaleca się 

dwie metody, jedną z użyciem dostępnego oprogramowania i wykresów 

ścieżek słońca, a drugą z użyciem ręcznych konstrukcji geometrycznych. 

D.3  Metoda z użyciem oprogramowania 

Ta metoda wymaga, aby odpowiednie oprogramowanie posiadało 

moduł graficzny umożliwiający generowanie od punktu odniesienia P obrazów 

na zewnątrz poprzez otwór światła dziennego. Na przykład, jeśli używa się 

oprogramowania umożliwiającego uzyskanie obrazu o kącie 180° (np. 

równoległego rzutowania szerokokątnego), można porównać obszar nieba 

wolny od przeszkód z kołowymi wykresami ścieżek słońca, Rysunek D.4 

i Rysunek D.5. 

Kierunek na północ podczas generowania obrazów i orientacji wykresów 

ścieżek słońca powinien być dokładnie określony. Jeśli obraz szerokokątny ma 

zostać wyprodukowany w punkcie P, środek obrazu powinien być punktem na 

niebie w pionie punktu P (zenicie). Następnie wykres ścieżki słońca powinien 

zostać nałożony na okrągły obraz utworzony przez oprogramowanie graficzne 

w punkcie P.
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Rysunek D.4. Metoda wykresu ścieżki słonecznej zalecana do oceny ekspozycji na światło słoneczne, 

z kierunkiem północnym zlokalizowanym w górnej części wykresu
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Rysunek D.5. Obraz szerokokątny pobrany z punktu P patrząc w górę, z orientacją północy umieszczoną 

w górnej części obrazu. Budynki zacieniające są nałożone na równoodległy wykres 

D.4  Metoda wykorzystująca ręczne konstrukcje geometryczne 

Metoda wymaga zidentyfikowania pewnej liczby krytycznych kątów 

azymutowych a i kątów wzniesienia a otaczających przeszkody. Kąt s, min, 

który jest minimalną wysokością słoneczną nad horyzontem, dla którego 

można wziąć pod uwagę światło słoneczne (zależy to od szerokości 

geograficznej, patrz Tabela D.1), jest stosowany jako granica początku lub 

końca możliwego czasu trwania ekspozycji na światło słoneczne. Jeżeli 

wartości wysokości Słońca s są wyższe niż wzniesienie przeszkody a przy 

badanym azymucie a, to punkt odniesienia otrzymuje promienie słoneczne, 

a ta część czasu jest uwzględniana przy obliczaniu czasu ekspozycji na światło 

słoneczne. 

D.5  Określanie położenia słońca na niebie 

Dla danego miejsca warunki słoneczne są określane przez położenie 

słońca, które wyraża się wysokością słońca s nad horyzontem i azymutem 

słonecznym s, który charakteryzuje się względem Północy. Kąty te można 

wyrazić jako funkcję daty, czasu w danym dniu, kiedy znane jest położenie 

(długość geograficzna i szerokość geograficzna). Poniższe wzory odnoszą się 

do środka tarczy słonecznej. Zwykle obliczenia są oparte na rzeczywistym 

czasie słonecznym (TST), z wyłączeniem przesunięć czasu letniego. Dla 

stwierdzeń w rzeczywistym czasie słonecznym (h) konieczne jest określenie 

długości geograficznej południka czasu standardowego s i długości 
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geograficznej miejsca , stąd 

TST = LT +   + ET         (D.1) 

gdzie 

LT to lokalny czas zegara 

  to długość geograficzna miejsca na Wschód (+) lub na Zachód (-) 

od Greenwich 

s długość geograficzna południka standardowego 

ET to równanie czasu 

Równanie czasu ET i odchylenie słoneczne  zmieniają się w ciągu roku i można 

je obliczyć na podstawie wzorów (D.2) i (D.3). We wzorach (D.2) i (D.3) J jest 

numerem dnia w roku (np. dla 1 stycznia, J = 1 i dla 31 grudnia, J = 365, luty 

przyjmuje się mieć 28 dni), podczas gdy parametr J = 360°// 365. 

ET (J) = 0,0066 + 7,3525 x cos (J’ + 85,9°) + 9,9359 x cos (2 x J’ +108,9°) + 

0,3387 x cos (3 x J' + 105,2°)       

  (D.2) 

(J) = 0,3948 - 23,2559 x cos (J' + 9,1°) - 0,3915 x cos (2 x J' + 5,4°) - 0,1764 x 

cos (3 x J’ + 26,0°)         

 (D.3) 

Aby obliczyć położenie słońca, konieczne jest określenie kąta 

godzinowego  

 = (12,00 h – TST) x 15°        (D.4) 

Kąt godzinowy  jest liczony od południka jako dodatni do popołudnia 

i ujemny do poranka. Poniższe informacje dotyczą wysokości słonecznej 

 

s = arcsin (cos  x cos  x cos  + sin  x sin  )    

 (D.5) 

gdzie 

 to szerokość geograficzna miejsca 

Dla azymutu słonecznego s 

s =180° - arcos  dla TST  12:00 h      (D.6) 

Lub 

s =180° + arcos  dla TST > 12:00 h     

 (D.7) 

Strony świata mają azymut słoneczny od północy jak następuje: 

-  Północ s = 0°; 

-  Wschód s = 90°; 

-  Południe s =180°; 

-  Zachód s = 270°. 

Aby umożliwić elastyczność w orientacji przestrzennej, kąt normalnej otworu 

wn, s wynosi 120° od południa. Minimalna wysokość słoneczna s jest 

stosowana zgodnie z Tabelą D.1. 

Tabela D.1. Minimalna wysokość słoneczna γs w dniu 21 marca dla 33 stolic krajów członkowskich CEN, 

gdy ekspozycja słoneczna światło słoneczne wynosi 1,5 godziny 
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Kraj Stolica a 

Szerokość 

geograficzna 

 [°] 

Minimalna wysokość słońca  

s [°] 

Cypr Nikozja 34,88 23 

Malta Valletta 35,54 22 

Grecja Ateny 37,90 20 

Portugalia Lizbona 38,73 20 

Turcja Ankara 40,12 19 

Hiszpania Madryt 40,45 19 

Włochy Rzym 41,80 18 

Była Jugosłowiańska 

Republika Macedonii 
Skopje 42,00 17 

Bułgaria Sofia 42,73 17 

Rumunia Bukareszt 44,50 16 

Chorwacja Zagrzeb 45,48 15 

Słowenia Ljubljana 46,22 15 

Szwajcaria Berno 46,25 15 

Węgry Budapeszt 47,48 14 

Austria Wiedeń 48,12 14 

Słowacja Bratysława 48,20 14 

Francja Paryż 48,73 13 

Luksemburg Luksemburg 49,36 13 

Republika Czeska Praga 50,10 13 

Belgia Bruksela 50,90 12 

Zjednoczone Królestwo Londyn 51,15 12 

Polska Warszawa 52,17 12 

Holandia Amsterdam 52,30 11 

Niemcy Berlin 52,47 11 

Irlandia Dublin 53,43 11 

Litwa Wilno 54,88 10 

Dania Kopenhaga 55,63 10 

Łotwa Ryga 56,57 10 

Estonia Tallinn 59,25 8 

Szwecja Sztokholm 59,65 8 

Norwegia Oslo 59,90 8 

Finlandia Helsinki 60,32 8 

Islandia Rejkiawik 64,13 6 

a Inne miasta mogłyby zostać dodane przez kraje, aby uwzględnić dokładniejszą rolę 

szerokości geograficznej i klimatu. 
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UWAGA 1 Minimalne kryteria oceny czasu trwania światła 

słonecznego są określone w Tabeli D.1 w Rzeczywistym Czasie Słonecznym dla 

szerokości geograficznej stolic CEN. Wysokość słoneczna poniżej wartości 

podanych w tabeli D.1 i zachmurzenie są pominięte w ocenie. 

UWAGA 2 Bezpośrednie światło słoneczne nie może być liczone 

poniżej minimalnej wysokości słońca. 

Normalne otworów wn, s, gdy wysokość słoneczna s = 3° dla trzech 

kategorii ekspozycji na światło słoneczne, podano w Tabeli D.2. 

 

Tabela D.2. Maksymalny kąt azymutu otworu światła dziennego od południa, 1 lutego, w celu 

spełnienia zaleceń dotyczących światła słonecznego dla 33 stolic krajów członkowskich CEN, gdy 

minimalna wysokość słoneczna γs = 3° 

Kraj Stolica a 

Szerokość 

geograficzna 

 [°] 

Normalna otworu mierzona od południa, 

wn, s [°] 

Minimalna 

ekspozycja 

na światło 

słoneczne 

1,5 h 

Średnia 

ekspozycja 

na światło 

słoneczne 

3 h 

Wysoka 

ekspozycja na 

światło 

słoneczne 

4 h 

Cypr Nikozja 34,88 117 97 81 

Malta Valletta 35,54 116 97 81 

Grecja Ateny 37,90 115 95 79 

Portugalia Lizbona 38,73 114 94 78 

Turcja Ankara 40,12 113 93 77 

Hiszpania Madryt 40,45 113 92 77 

Włochy Rzym 41,80 112 91 75 

Była 

Jugosłowiańska 

Republika 

Macedonii 

Skopje 42,00 112 91 75 

Bułgaria Sofia 42,73 111 90 75 

Rumunia Bukareszt 44,50 110 89 73 

Chorwacja Zagrzeb 45,48 109 88 72 

Słowenia Ljubljana 46,22 108 87 72 

Szwajcaria Berno 46,25 108 87 72 

Węgry Budapeszt 47,48 107 86 70 

Austria Wiedeń 48,12 106 85 70 

Słowacja Bratysława 48,20 106 85 70 

Francja Paryż 48,73 106 85 69 

Luksemburg Luksemburg 49,36 105 84 69 

Republika 

Czeska 
Praga 50,10 104 83 68 

Belgia Bruksela 50,90 104 82 67 

Zjednoczone 

Królestwo 
Londyn 51,15 103 82 67 
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Polska Warszawa 52,17 102 81 66 

Holandia Amsterdam 52,30 102 81 65 

Niemcy Berlin 52,47 102 80 65 

Irlandia Dublin 53,43 101 79 64 

Litwa Wilno 54,88 99 77 62 

Dania Kopenhaga 55,63 98 76 61 

Łotwa Ryga 56,57 97 75 60 

Estonia Tallinn 59,25 92 71 56 

Szwecja Sztokholm 59,65 92 70 55 

Norwegia Oslo 59,90 91 70 55 

Finlandia Helsinki 60,32 91 69 54 

Islandia Rejkiawik 64,13 88 60 46 

a Inne miasta mogłyby zostać dodane przez kraje, aby uwzględnić dokładniejszą rolę 

szerokości geograficznej i klimatu. 

D.6  Zasady oceny czasu trwania światła słonecznego 

Orientacja pomieszczeń i zaprojektowanie otworów w powłoce budynku 

powinny zapewniać czas trwania światła słonecznego na oceniane wnętrze. 

Punkt odniesienia dla oceny czasu trwania światła słonecznego umieszcza się 

po regule przedstawionej na Rysunkach D.1 - D.3. Światło słoneczne jest 

określane, jeśli punkt odniesienia jest nasłoneczniony pod kątem akceptacji a 

w planie. Ten kąt akceptacji jest ograniczony rano i po południu przez azymuty 

minimalnej wysokości słonecznej s, min. Przypadek porannej sytuacji 

pokazano na Rysunku D.6. Czas trwania światła słonecznego oblicza się za 

pomocą dowolnej wiarygodnej metody zakładającej bezchmurne warunki 

i prawidłową orientację pomieszczenia. 

 
 

Legenda 

A ściana powłoki 

B  normalna otworu 

C minimalna wysokość słońca rano 

P punkt odniesienia 

Rysunek D.6. Położenie punktu odniesienia P w planie i zasada określania czasu trwania światła 
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słonecznego, jeśli słońce jest wolne od przeszkód 

 

Czas trwania światła słonecznego szacowany jest na podstawie różnicy 

czasu końcowego i czasu początkowego (tend - tstart), który należy rozważyć 

z uwzględnieniem zewnętrznych przeszkód, patrz rysunek D.7. W zależności od 

szerokości geograficznej, czas początkowy tstart jest podawany do czasu, kiedy 

promienie słoneczne zaczynają osiągać punkt odniesienia P, podczas gdy 

czas końcowy tend kończy się przy przeszkodzie lub kończy się w momencie, gdy 

wysokość słoneczna s osiąga koniec kąta azymutu słonecznego. Całkowity 

czas trwania światła słonecznego w dniu odniesienia jest obliczany przez 

sumowanie okresów częściowego czasu trwania światła słonecznego, jeśli 

światło słoneczne jest przerywane przez kilka przeszkód. Przypadek 

zacienionego punktu odniesienia P przez fasadę budynku przedstawiono na 

Rysunku D.7.  
 

 

 

Legenda 

A ściana powłoki 

B normalna otworu, n 

C czas trwania światła słonecznego 

D zacieniająca fasada 

E niezacieniająca fasada 

F budynek 

P punkt odniesienia 

Rysunek D.7. Relacja między punktem odniesienia P a azymutem słonecznym w odniesieniu do budynku 

zacieniającego 
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D.7 Czas trwania światła słonecznego w punkcie odniesienia P 

D.7.1  Przykład 

Obliczyć czas trwania światła słonecznego 21 marca w punkcie 

odniesienia P. Pomieszczenie znajduje się na 1 piętrze budynku mieszkalnego. 

Przeszkadzający budynek znajduje się po prawej stronie, jak pokazano na 

rysunku D.8. Jego wysokość wynosi 28 m powyżej poziomu punktu odniesienia. 

Wybrano miejscowość o szerokości geograficznej = 49° N i długości 

geograficznej = 17,06° E miejscowości. 

D.7.2  Obliczenie 

Z planu sytuacyjnego, Rysunek D.8, orientacja budynku zacieniającego w 

odniesieniu do krytycznego otworu światła dziennego jest określona przez 

zakres azymutów narożnych budynku A = 180 - 7,13° = 172,87° i B = 180 + 82, 

9° = 262,9°. Punkt odniesienia jest nasłoneczniony od 7:23 do 13:49, tj. 6 godzin 

i 26 min.  

Istnieje kilka możliwości udokumentowania i przedstawienia oceny czasu 

trwania światła słonecznego za pomocą narzędzia graficznego, np. 

cylindrycznego wykresu ścieżki słońca (patrz Rysunek D.9). 

D.7.3  Wynik 

21 marca punkt odniesienia P na rysunku D.8 jest nasłoneczniony 6 godzin 

i 26 minut. 

 
 

Legenda 

A kąt przeszkody 

B kąt przeszkody 

C przeszkoda 

D 6 godzin 26 min 

Rysunek D.8. Plan sytuacyjny 
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Legenda 

A Azymut słoneczny s 

B Wysokość słoneczna s 

Rysunek D.9. Prezentacja oceny czasu trwania światła słonecznego za pomocą cylindrycznego wykresu 

ścieżki słońca (dla szerokości geograficznej  49°) 

D.8 Weryfikacja czasu ekspozycji na światło słoneczne na miejscu 

Czas trwania ekspozycji na światło słoneczne można sprawdzić na miejscu. 

Najprostszym podejściem jest użycie aparatu wyposażonego w obiektyw 

szerokokątny z równoległym rzutowaniem, aby umożliwić nałożenie na wykres 

słoneczny. Należy wykonać zdjęcie umieszczając aparat w punkcie P dla 

odpowiedniego otworu światła dziennego pomieszczenia krytycznego 

z aparatem skierowanym w górę (patrz Rysunek D.10). Kierunek na północ musi 

zostać zapisany i zanotowany później na rysunku. 

Procedura jest wówczas identyczna jak procedura opisana w D.3. Obraz 

musi być dopasowany do wykresu kołowego ścieżki słońca w dopasowaniu 

do orientacji północnej, a czas ekspozycji na światło słoneczne może zostać 

wyodrębnione w dniu odniesienia na wykresie. 

Czas trwania światła słonecznego od 8:51 do 13:46, tj. 4 godz. i 55 min., 

liczony jest w sali szpitala położonej na szerokości geograficznej 48º N w dniu 21 

marca, jak pokazano na rysunku D.10. 
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Rysunek D.10. Badanie czasu trwania światła słonecznego za pomocą kamery wyposażonej w obiektyw 

szerokokątny. Wybrana ścieżka słońca 21 marca ze skalą czasu 


