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113 mm

Potrzebujesz supercienkiego superdocieplenia. Polski klimat
należy do najbardziej zmiennych i wymagających w Europie.
Od upału po mrozy, od suszy po ulewne deszcze i śniegi.
Tylko THERMANO jest w stanie podołać tak ekstremalnym
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200 mm

Porównanie termoizolatorów połaci dachowej o Uc=0,20 W/m2k
(wg wymogów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju)

Poznaj materiał, który przy zaledwie 113 mm grubości płyty
ma najlepsze właściwości termoizolacyjne, jest odporny
na wilgoć i zapewni bezpieczeństwo Twojemu domowi.

SUPERDOCIEPLENIE THERMANO TO:
OBNIŻENIE
RACHUNKÓW
NAWET O 40%
ŁATWY
MONTAŻ

SUPERIZOLACYJNOŚĆ

SUPERLEKKOŚĆ

SUPERODPORNOŚĆ
NA GRYZONIE, PLEŚNIE
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advertorial

Ściany wewnętrzne
Aluprof – kompleksowe
rozwiązania dla firm
Na spójną identyﬁkację wizualną ﬁrmy składa się bardzo wiele
elementów – od wyróżniającego
się logotypu, poprzez funkcjonalność strony internetowej, aż po
wygląd siedziby, do której przychodzą klienci. Dla każdej organizacji bardzo ważna zatem powinna być należyta estetyka biura
czy sklepu. Dlatego też, Aluprof
oferuje swoim klientom systemy ścian wewnętrznych umożliwiające tworzenie nowoczesnych
i funkcjonalnych konstrukcji przeszklonych, które z pewnością staną się wizytówką każdej ﬁrmy.
Łatwa adaptacja i modyﬁkacja
Do konstruowania szklanych ścian działowych wykorzystywanych w przestronnych pomieszczeniach konferencyjnych i biurowych możemy wykorzystać
system MB-45 OFFICE. Są to lekkie
i zarazem bardzo wytrzymałe konstrukcje, w których elementem nośnym
może być szyba hartowana. Produkt
daje możliwość tworzenia ścian stałych,
wyposażonych w wyraźnie zaznaczone

drzwi rozwierane lub wahadłowe. Dodatkowo jego funkcjonalność pozwala
na zmianę aranżacji wnętrza poprzez
demontaż połączeń i ponowną ich instalację, dzięki czemu zmienimy kąt zabudowy czy też jej funkcję.
W pomieszczeniach biurowych, gdzie
konieczne jest wygłuszenie wnętrza,
warto zamontować ścianki dwuszybowe MB-80 OFFICE, nowość w ofercie
ﬁrmy, w których jako wypełnienie można zastosować szyby, płyty meblowe
bądź płyty kartonowo gipsowe. Głębokość i konstrukcja systemu pozwala
na umieszczenie pomiędzy szybami
żaluzji, co dodatkowo umożliwi oddzielenie części przestrzeni od reszty wnętrza. Ponadto rozwiązanie to pozwala
na umieszczenie w środku ściany kabli
i montaż gniazdek elektrycznych oraz
na łączenie ze zwykłą ścianą wykonaną z karton-gipsu o grubości 75 mm.
W praktyce możliwości ich zastosowania w powierzchniach komercyjnych
są niemal nieograniczone również
z uwagi na fakt, iż kąt załamania ściany
może wynosić od 90 do 180 stopni. Pozwala to na kształtowanie zabudowy
w dowolny sposób do maksymalnej
wysokości 5,5 metra.

Estetyka i bezpieczeństwo
Kolejną nowością w asortymencie
ścian działowych jest rozwiązanie przeziernych ścian przeciwpożarowych na
bazie systemu MB-78EI, tzw. ścianek
bezszprosowych. Pozwalają one na
budowę przegród wewnętrznych bez
widocznych pionowych proﬁli oddzielających poszczególne moduły ścianki,
a ponadto cechują się bardzo dobrą
odpornością ogniową. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wypełnienia
w postaci ogniochronnego materiału
pęczniejącego oraz niepalnego silikonu
w szczelinie pomiędzy taﬂami szkła,
która wynosi jedynie 4 mm. W celu
dopasowania kolorystycznego wypełniania silikon dostępny jest w trzech
wariantach kolorystycznych: czarnym,
szarym oraz białym. System bezszprosowych ścian MB-78EI umożliwia
projektowanie
przegród,
których
wysokość dochodzić może nawet do
3,6 metra, a moduły mogą osiągać szerokość do 1,8 metra. Badania ogniowe,
przeprowadzone w Instytucie Techniki
Budowlanej (ITB), obejmowały model
przegrody z tzw. swobodną krawędzią,
co oznacza, że nie ma ograniczeń długości maksymalnej konstrukcji ściany.

advertorial

Witryny sklepowe
na wysokim poziomie
W przypadku aranżacji przestrzeni
z wykorzystaniem szklanych ścian działowych, w których drzwi wykonane
są ze szkła, pomocne będą systemy
MB-EXPO i MB-EXPO MOBILE. Cechą charakterystyczną pierwszego
jest fakt, iż elementem nośnym w konstrukcji jest szyba hartowana mocowana w proﬁlach zaciskowych. Produkt
pozwala tworzyć zabudowy, które osiągają wysokość maksymalną do około

4 metrów, a szerokość skrzydeł drzwi
wynosi 140 centymetrów. W przypadku drugiego rozwiązania maksymalna
wysokość paneli drzwiowych może
wynieść również 4 metry, natomiast
szerokość do półtora metra. W ramach
obydwu rozwiązań istnieje możliwość
użycia szyb hartowanych o grubościach
8, 10 i 12 mm. Dodatkowo MB-EXPO
pozwala na wykończenia powierzchni
aluminiowych proﬁli dekoracyjnych
z obu stron zabudowy (tzw. dwukolor). Systemy dają również możliwość
łatwej reorganizacji pomieszczeń i po-

działu powierzchni wnętrza w nowy
sposób. W efekcie możliwe będzie
wykonanie konstrukcji ścianek stałych,
całoszklanych drzwi rozwieranych i wahadłowych, jak również segmentów
drzwi parkowanych i składanych, które znajdą swoje zastosowanie w sklepach, galeriach handlowych, centrach
targowych oraz pomieszczeniach biurowych.
Ściany działowe są nieodzownym elementem każdego współczesnego budynku biurowego czy galerii handlowej.
Nierzadko przez pryzmat ich estetyki
postrzegana jest renoma ﬁrmy. Dlatego też przedsiębiorstwa powinny stosować produkty, które zagwarantują
im odpowiednią jakość wykonania, estetykę, a także wysoki poziom funkcjonalności. Produkty Aluprof zapewniają
wszystkie te cechy, jak również dają
mnóstwo możliwości ich adaptacji do
różnych wymagań i potrzeb ﬁrm.

www.aluprof.eu
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Nowe generacje,
czyli młodość z każdej strony
Lekko licząc połowę tego numeru Z:A oddaliśmy sprawom młodych architektów. Część
w sposób całkowicie zamierzony, planowany, ale tę drugą – poniekąd jakby przez przypadek.
Tyle tylko, że przypadki same nie chodzą po ludziach, a są efektem czyjejś odwagi, determinacji,
zapału. Mówiąc krótko: zadziałania. Ktoś pierwszy mnie zaczepił na poznańskiej Budmie, ktoś
drugi w historycznej willi peerelowskiego generała. Trzeci – nim wyjechał na międzynarodowy
festiwal, dzwonił z pytaniami czy Z:A chciałby ten wyjazd jakoś wykorzystać. Czwarty namówił,
bym w roli czysto „statystycznej” został gościem tenisowego weekendu architektów, po czym
tak rozstawił w drabince rozgrywek (losowo!?), że musiałem wejść na kort...
Jakie są efekty, czy też może skutki?
Oddajemy w Wasze ręce wydanie Z:A zaczynające się prawdopodobnie pierwszym w Polsce
antyrankingiem urzędów administracji architektoniczno-budowlanej. Temat poważny
i oficjalny, ale jego inicjator, nasz rozmówca – choć jest członkiem Rady jednej z Okręgowych
Izb Architektów, nie wygląda... Zresztą vide: s. 020.
Grono polskich młodych architektów, zaproszonych na ubiegłoroczny międzynarodowy
festiwal New Generations, puentuje ten wyjazd dyskusją, podsumowując swoje wrażenia
i obserwacje europejskich różnic i rzeczywistości. Nie podajemy dat urodzenia, wystarczy
spojrzeć na ich twarze: s. 024.
Setka studentów architektury, pod okiem architektów-praktyków, przez kilka dni projektowała
wałbrzyskie domy i dzielnice. Opisując całą akcję i opinie na jej temat, także lokalnych
samorządowców (s. 044), dodajemy do niej nasz krótki sondaż (s. 050). Tu miejscami robi się
ciekawie, lecz studencki wiek – mówi sam za siebie.
Doświadczenia przenoszone z lat spędzonych zagranicą, własna pracownia, system pracy
projektowej przewidujący rozwiązywanie większości kwestii na etapie koncepcyjnym, matryce
materiałów zabezpieczające przed zamiennikami, elementy wzorcowe akceptowane przed
zamówieniem całej partii na budowę i nadzór autorski bez wyobrażenia, że mogłoby to
wyglądać inaczej. W rezultacie ogromny sentyment do ostatnio oddanej realizacji i zespół
w wieku dwadzieścia kilka – czterdzieści kilka lat. Do sprawdzenia: strony 034 i 056.
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A śladów aktywnej młodości jest na stronach Z:A_#45 zdecydowanie więcej. Nawet tekst
punktujący merytoryczne uchybienia w projekcie Kodeksu Budowlanego, stał się w pewnym
momencie żartobliwym w formie felietonem, gdy okazało się że jego autor – no dobrze,
minimalnie starszy niż poprzednio wymienieni, pozostaje wiernym fanem dziecięcej powieści
fantasy... (s. 040).
I nie mówiąc już o zamykającej numer fotorelacji ze wspominanych na początku zawodów
tenisowych. Rzecz jasna nie bez walki, lecz w finałach młodzi swoją werwą i sprawnością
rozjechali.... hmmm... powiedzmy: pozostałych (s. 110).

2015-08-28 14:45:39

Całym zespołem (średnia wieku 40!) polecamy lekturę numeru.
I prosimy nie pomińcie także stron 082, 084 i 102 – warto. Przekonacie się dlaczego.

Sebastian Osowski
redaktor naczelny
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102

Pierwszy

antyranking

d
administracji
o.o.o. może mieć zasięg 70 m
obiektu, ze względu na relacje
budowlanejwokół
usytuowania studni i innych instalacji

kanalizacyjnych (warunki techniczne)
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W

Wzrost satysfakcji z obsługi przez urząd
poprzez maksymalne skrócenie czasu
postępowań oraz pełna informacja
i profesjonalne prowadzenie każdej sprawy
– wszyscy byśmy sobie tego życzyli,
tymczasem...

lub ich odwlekanie przez urzędników, zaś
architekt stoi przed urzędem w imieniu i na
rzecz inwestora, pełniąc rolę analogiczną jak
prawnik dla swojego klienta przed sądem.
Oczywiście jak w życiu – są bardziej i mniej
przyjazne urzędy, a wiele zależy od ludzi.
I właśnie dlatego Rada Kujawsko-Pomorskiej
Okręgowej IARP postanowiła przeprowadzić
§
środowiskowy sondaż wskazujący na najbardziej uciążliwy organ administracji architektoniczno-budowlanej w województwie.

celem – zwrócenie uwagi na absurdy administracyjne, z jakimi się spotykamy na co dzień
w naszej pracy. Chcemy wykorzystać jego
wyniki do wskazania możliwości usprawnienia
procesu wydawania decyzji administracyjnych
w swoim województwie.

e
prawo
o.o.o. może mieć zasięg 150 m
> Tymczasem trudności zdarzające się w reJakiego rodzaju uciążliwości mamy tutaj
lacjach pomiędzy urzędnikami administracji
wokół obiektu, ze względu
na ograniczenie
084
	O dstępstwa
od przepisów
na myśli?
budowlanej
a inwestorami i reprezentującymi
możliwości
realizacji
cmentarza
> Organizując ranking,(rozporządzenie
określiliśmy podstawoich architektami, są niechlubnym elementem
techniczno-budowlanych
we kryteria – „grzechy główne” urzędów. Do
„polskiego formalizmu”. Czasami nawet
Ministra Gospodarki Komunalnej)
tych
najważniejszych
należą:
tematem anegdot opowiadanych w środowi§
086
	O dstępstwa od przepisów
Jego wyniki ogłosiliście publicznie
Przewlekłość postępowania. Zdarzają się
skach związanych z budownictwem i inwew grudniu 2014. Skąd pomysł na tę
przypadki, że wszczęcie postępowania nastycjami.
Ale jednocześnie – mogą niekotechniczno-budowlanych
inicjatywę,
jaki
był
jej
cel?
stępuje po kilku tygodniach od momentu
rzystnie wpływać na stosunek do architekta,
>
Ranking
jest
odpowiedzią
na
bardzo
dużą
złożenia wniosku.
który przez
inwestorów
bywa
postrzegany
/ część 1: formalno-prawne
Wielokrotne wzywanie do usunięcia
liczbę głosów od członków naszej Izby syjako „ten stwarzający problemy” na drodze
braków formalnych. Organ powinien
gnalizujących nieprawidłowości w urzędach
do otrzymania
pozwolenia
na budowę. Pod- odstępstw
aspekty
udzielania
wystosować je tylko jeden raz w trakcie
administracji budowlanej w regionie. A jego
czas gdy źródłem opóźnień są raczej decyzje
§
094 	O dstępstwa od przepisów
techniczno-budowlanych
/ część 2: statystyka
odstępstw
§
100 	O dstępstwa od przepisów
techniczno-budowlanych
/ część 3: abstrakt
§
102 	S ens i bezsens o.o.o.
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spor t _ podróże_ pasje
110 	Tenisowy weekend architektów

084

/ WOFA 2015

Próba analizy wszystkich przepisów
przynoszących potencjalne
ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu prowadzi do wniosku, że
w praktyce wyznaczenie obszaru
oddziaływania obiektu nie jest
możliwe w sposób jednoznaczny
i niepodważalny.

Cytat numeru:
W odniesieniu do projektu
ustawy Kodeks Budowlany
z dnia 25 maja 2015 r. Krajowa
Rada Izby Architektów RP
wnosi następujące wnioski:
• projekt Kodeksu Budowlanego
należy wycofać ze ścieżki
legislacyjnej,
• należy ponownie zweryfikować
diagnozę i założenia oraz
stworzyć model funkcjonalny
Kodeksu obejmujący zakres
od planowania lokalnego do
oddania obiektu do użytku,
• w dalsze prace legislacyjne
należy włączyć ustawową

f
o.o.o. może mieć zasięg 30 km
wokół obiektu, ze względu na ograniczenie
możliwości realizacji elektrowni jądrowej
(rozporządzenie Rady Ministrów)
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reprezentację środowiska
????
zawodowego będącego

próba analizy
przynoszącyc
ograniczenia
terenu prowa
w praktyce w
oddziaływani
możliwe w sp

podmiotem tworzonego prawa.
Stanowisko Izby Architektów RP
z dnia 26 czerwca 2015 r.
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Energooszczędna
klimatyzacja

Wygłuszające tablice

się w szkołach i przedszkolach,

Tablice informacyjne i przegro-

ale mogą też znaleźć zastosowanie

dy Wall są skutecznymi pochła-

w miejscach publicznych, takich jak

niaczami hałasu o eleganckim

sale widowiskowe czy sportowe.

i nowoczesnym wzornictwie z pra-

elektrycznej, przy jednoczesnym

Nowa oferta klimatyzacji LG z inno-

wzroście wydajności energetycznej

wacyjną technologią inwerterową,

i większej niezawodności pracy.

która jest dedykowana do obiektów

W porównaniu z dotychczas sto-

komercyjnych takich jak biura czy

sowanymi sprężarkami, w nowym

sklepy, stawia na wysokie para-

klimatyzatorze LG zużycie energii

metry wydajności energetycznej.

zmniejszyło się nawet o 40%, co

Efektem intensywnych prac badaw-

znacząco obniża koszty użytkowa-

czych jest osiągnięcie parametrów

nia urządzenia.

pracy klimatyzatorów ze znacznie

> www.klimatyzacja.lge.pl

Wygląd tablic jest dopasowany

cowni projektowej Bønnelycke mdd.

do dzisiejszego nowoczesnego

Wall jest ulepszoną wersją RMIG

wzornictwa, a walory akustyczne

Richfon o nowej funkcjonalności,

idą w parze z estetyką. Kolejny-

wymiarach i wyglądzie. To dosko-

mi zaletami produktu są: łatwy

nałe rozwiązanie do absorpcji ha-

montaż, zmywalna powierzchnia

łasu o wysokich częstotliwościach

i wysoka ognioodporność.

od 1000 do 4000 Hz, występującego

mniejszym zużyciem energii

Na powierzchni zastosowano

najczęściej w pomieszczeniach,

perforację o średnicy 1,5 mm.

w których jest dużo dzieci. Z tego

Wymiary: 604x908 mm.

względu tablice świetnie sprawdzą

> www.rmig.com/pl

W księgarniach

• Dom. Krótka historia idei

• Radykalne miasta Justi-

• Konserwacja i kreacja architek-

• Detroit. Sekcja zwłok Ameryki

Witolda Rybczyńskiego to

na McGuirka przedstawiają

tury. Jan Tajchman i jego działal-

Charliego LeDuffa to reportaż

kolejna po Jak działa architek-

architektoniczną rzeczywistość

ność Justyny Brodzkiej i Błażeja

o upadku miasta. Niegdyś Detroit

tura pozycja tego kanadyjskiego

Ameryki Łacińskiej i pokazują jak

Ciarkowskiego to opowieść o doko-

było w amerykańskiej awangar-

architekta polskiego pochodze-

w połowie XX wieku przeniosły

naniach architekta, konserwatora

dzie, słynęło z wielkiego prze-

nia wydana przez Karakter. Tym

się tam europejskie marze-

zabytków, naukowca i nauczyciela

mysłu, nowatorskich rozwiązań,

razem opublikowano wczesną,

nia o modernistycznej utopii,

akademickiego od lat 50. XX wieku

śmiałych biznesmenów i znanych

nagradzaną książkę Rybczyń-

a miejsce to stało się poligonem

do dzisiaj. W książce znajdziemy

na całym świecie samochodów

skiego z 1986 roku. Nie jest to

doświadczalnym dla najbardziej

rys biograficzny, krótką charakte-

– dziś to stolica bezrobocia, nędzy

akademicka synteza, a raczej

nowatorskich pomysłów urbani-

rystykę działalności, a następnie

i przestępczości. Książka to rów-

podzielony dla wygody na

stycznych. Autor prezentuje efek-

dokładnie opisany dorobek nauko-

nież historia jej autora Charliego

rozdziały i niezwykle wciągający

ty realizacji tych idei, m.in. mo-

wy i projekty oraz realizacje, przy

LeDuffa, zdobywcy Nagrody Pulit-

esej, w którym autor śledzi, jak

delowe chilijskie osiedle socjalne

których pracował profesor Tajch-

zera, który porzucił pracę w „New

w ciągu wieków w zachodnim

powstałe z połówek domów, czy

man. Bogato ilustrowana pozycja

York Timesie” i wrócił do miasta,

świecie zmieniały się sposoby

słynny wieżowiec Torre David

dla wszystkich, których interesuje

w którym się urodził.

zamieszkiwania.

w Caracas.

problematyka konserwatorska.

> 44,90 zł / www.czarne.com.pl

> 49 zł / www.karakter.pl

> 49 zł / www.beczmiana.pl

> 50 zł / www.tako.biz.pl
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archiKOMIKS

GR U P A

ARC H I S Ł AWA

PIERWSZY POLSKI KOMIKS ARCHITEKTONICZNY / WWW.GRUPAARCHISLAWA.PL / WWW.FACEBOOK/GRUPAARCHISLAWA / scenariusz: BARTOSZ WOKAN / RYSUJE: WOJCIECH MALART

/ COPYRIGHT: ORIA MEDIA

Teoria względności
Mam dla was wspaniałą wiadomość
– nasza pracownia zaprojektuje
najwyższy biurowiec w Polsce!

DZIEŃ PO

Najwyższy
po lewej
stronie Wisły!

DZIEŃ PRZED ZŁOŻENIEM
PROJEKTU

TY-DZIEŃ PO

Najwyższy
w mieście!

Najwyższy wśród tych,
które do tej pory
zaprojektowaliśmy...

www.grupaarchislawa.pl

Ale przecież
to jest nasz
pierwszy...

scenariusz: bartosz wokanRYSUJE: WOJCIECH MALART

Więcej przygód naszych dzielnych architektów na stronie www.grupaarchislawa.pl
Śledź profil Grupy na www.facebook.com/GrupaArchislawa

PARTNERZY:

MECENAS ODCINKA:
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Harmonia w ogrodzie

funkcjonalną i wyróżniającą się

•p
 łyty panoramiczne 81x21 cm

Wymagający inwestorzy indywidu-

Travero, składająca się z szerokiego

przestrzeń. Strukturalna faktura,

• e lementy do budowy murów,

alni szczególną uwagę przywiązują

wyboru płyt, kompletnego systemu

delikatne różnice wysokości, duże

murków i małej architektury:

do kompleksowego i spójnego sty-

kamieni i daszków do budowy

formaty płyt i subtelny kolor pia-

kamienie 40x20, 20x20 cm,

listycznie aranżowania otoczenia

murów, murków i wszelkich elemen-

skowego melanżu nadadzą posesji

kamienie do budowy filarów

swoich domów. Aby sprostać ich

tów małej architektury, dodatkowo

elegancki i harmonijny charakter.

30,5x30,5 cm oraz daszki

wymaganiom, projektanci poszu-

uzupełniona o stopnie i obrzeża,

kują ekskluzywnych i pasujących

dokładnie spełnia takie potrzeby.

wchodzą:

• s topnie 41x35,5 , 35,5x35,5 cm

do siebie rozwiązań dla wszystkich

Zastosowanie tych produktów

•p
 łyty 60x40, 40x40, 40x20,

• o brzeża 60x15 cm.

funkcjonalnych stref działki.

w ogrodzie pozwala zaprojektować

Rodzina produktów Bradstone

W skład rodziny produktów

20x20 cm

50x23 cm i 35x35 cm

> www.semmelrock.pl

Festiwal
o konsekwencjach

LUG doradza
architektom

W dniach 8-18 października 2015 r.

Czterdzieści osób liczy grupa

odbędzie się kolejna edycja Łódź

projektantów w firmie LUG Light

konkretnej koncepcji, a opracowywa-

Design Festival, pod hasłem

Factory, zajmującej się produkcją

nych na bazie rozwiązań dostępnych

„Konsekwencje”. Jak co roku

opraw oświetleniowych. Projektanci

w katalogu firmy. Ważnym elemen-

w kilkunastu punktach na terenie

zdobywali doświadczenie zawodowe,

tem współpracy z architektami jest

Łodzi zaplanowano wystawy,

realizując projekty oświetleniowe

także tworzenie modeli produktów

imprezy plenerowe i warsztaty. Po

na całym świecie. Od niedawna

i umieszczanie ich w popularnych

raz pierwszy w Polsce pokazany

w strukturach firmy zaczął działać

narzędziach projektowych. Obecnie

zostanie projekt „Hidden Heroes.

też specjalny zespół architektów,

LUG współpracuje w tym zakresie

The Genius of Everyday Things”

których zadaniem jest doradztwo

z firmami Evermotion i Advent

przygotowany przez Vitra Design

i współpraca projektowa z archi-

(Artlantis6), a w najbliższej przy-

Museum. To prezentacja ponad-

tektami i biurami projektowymi.

szłości planuje dodać kolejnych

czasowych przedmiotów, które

Firma LUG dysponuje komplek-

partnerów do tej listy.

często w niezauważalny sposób

sowym zapleczem technicznym

> www.lug.com.pl

zmieniają nasze życie. Z kolei
inicjatywa „Uwolnić projekt”

the City”, tradycyjnie zostaną

to refleksja nad nowym mode-

ogłoszone wyniki konkursu make

lem produkcji i dystrybucji dóbr

me! Organizatorzy pomyśleli też

materialnych, opartym o licencję

o najmłodszych miłośnikach dizaj-

Creative Commons, oraz relacje,

nu – to dla nich odbędzie się cykl

jakie użytkownik nawiązuje z lo-

wydarzeń o nazwie Edukreacja.

kalnym rzemieślnikiem-wytwórcą.

Łódź Design Festival organizowany

Uczestnicy będą mogli wziąć udział

jest we współpracy z Urzędem

w projekcie „Reprogramming

Miasta Łodzi.

the City”, warsztatach „Mapping

> www.lodzdesign.com
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i produkcyjnym, co daje możliwość
tworzenia indywidualnych rozwiązań
oświetleniowych, dopasowanych do

otwieranej od góry z podłużnym
uchwytem zintegrowanym z wen-

Więcej światła dziennego, większy

tylacją lub otwieranej klamką od

komfort użytkowania, a także

dołu (typ B). Obydwa warianty są

mniejsze zużycie energii – takie udo-

wyposażone w wydajne systemy

godnienia zapewnia nowe drewniane

wentylacji z filtrem i jednocześnie

okno Velux GLL. Dzięki technologii

posiadają najwyższą, 4. klasę

ThermoTechnology™ zredukowano

przepuszczalności powietrza.

jego współczynnik przenikania

Oblachowanie zewnętrzne ma nowe

ciepła do Uw = 1,3 W/m2K.

kształty i mniej widocznych śrub,

Natomiast zastosowanie wyso-

dlatego okno wygląda bardziej

koizolacyjnego materiału EPS do

estetycznie. Przeznaczone do

ocieplenia ramy i skrzydła, przy

montażu w dachach o nachyleniu

jednoczesnym zwiększeniu szyby

15-90o w każdym pokryciu na

nawet o 10% sprawiło, że okno ma

standardowej lub obniżonej o 4 cm

lepszy bilans energetyczny. Model

głębokości.

występuje w dwóch wersjach:

> www.velux.pl

Akademia BIM

w ten sposób z technologią BIM.

Łódź, Olsztyn, Białystok, Lublin

Tegoroczna Akademia dedyko-

i Poznań to miasta, do których

wana jest nie tylko architektom,

już w październiku zawita kolejna

ale także projektantom instalacji

edycja warsztatów Akademii

budowlanych. Na dwóch salach

Efektywnego Projektowania.

branżowych uczestnicy będą mieli

W ramach cyklu innowacyjnych

okazję projektować z wykorzysta-

spotkań projektowych uczestnicy

niem platformy Revit. Spotkania

w sposób praktyczny realizować

są bezpłatne, decyduje kolejność

będą kilka przekrojowych ćwiczeń

zgłoszeń.

warsztatowych, zapoznając się

> www.procad.pl/akademia
rekl ama

Okno z lepszym
bilansem
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Swoboda
aranżacji sufitu
Wolnowiszące panele Ecophon
Solo nie tylko pozwalają zapewnić
pomieszczeniu komfort akustyczny, ale też dają projektantowi
ciekawe możliwości aranżacji
wnętrza. Można wybierać ze standardowych klasycznych kształtów, takich jak np. prostokąt, koło
czy trójkąt, lub zaprojektować
swój własny kształt. Wielość
wzorów i kolorów to nie jedyne
zalety tego produktu – wyjątkowa
powłoka po obu stronach płyty,
malowane krawędzie, niewielki
ciężar, łatwy i szybki montaż
z wykorzystaniem opatentowanych elementów konstrukcji,
wielopoziomowa instalacja, integracja z oświetleniem – wszystko
to sprawia, że system jest estetyczny, trwały i uniwersalny. Co
ważne, rdzeń płyty wykonany jest
z wełny szklanej trzeciej generacji,
do produkcji której wykorzystuje
się 70% przetworzonego szkła
użytku domowego oraz spoiwo na
bazie roślin.
> www.ecophon.pl

Termoizolacyjna tapeta

warstwie powietrza – dzięki niej

Czy wykończenie wewnętrzne ścian

jest ona nie tylko energooszczęd-

może mieć wpływ na oszczędzanie

na, ale i dźwiękochłonna (stopień

energii? Innowacyjna tapeta z włók-

tłumienia dźwięku αw = 0,25 (H)

na szklanego Systexx Acoustic

potwierdzony badaniami w komorze

zmniejsza utratę ciepła przez ściany

pogłosowej).

i sprawia, że pomieszczenie szybciej

Nie tylko do rezydencji

i 60x40 cm. Płyty zabezpieczane

Rezydencja® to nowa seria mo-

innowacyjną powłoką ochronną

dułowych, wielkogabarytowych

Perlon®, zapewniają wysoką od-

płyt tarasowych w ofercie firmy

porność na zabrudzenia i zanie-

Bruk-Bet. Ich prosta, geometryczna

czyszczenia powstające w trakcie

forma w połączeniu z przemyślaną

użytkowania. Gładkie, szlifowane

gamą kolorystyczną oraz trzema

powierzchnie płyt w wykończeniu

rodzajami wykończenia powierzchni

Terazzo® oraz subtelne nierówności

sprawia, że stanowią dobre rozwią-

elementów Terazzo-Rustical®, to

zanie dla stref tarasowej i ogrodo-

możliwość zróżnicowania efektu

wej, w których liczy się każdy detal.

tak, by idealnie wpisał się w cało-

Nowe płyty mają grubość 4 cm i do-

ściową koncepcję otoczenia domu.

stępne są w rozmiarach 50x50 cm

>w
 ww.bruk-bet.pl
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Jak wszystkie tapety szklane

się nagrzewa. Materiał o grubości

firmy Vitrulan, również Systexx

3 mm ułatwia uzyskanie optymal-

Acoustic produkowana jest z natu-

nej temperatury we wnętrzu. Prze-

ralnych surowców wysokiej jakości.

wodność cieplna λ (10) przy 10oC to

Stopione szkło przerabiane jest na

0,040 W/mK, a opór przewodzenia

cienką przędzę, z której robione są

ciepła R wynosi 0,06 m2K/W

wyjątkowo wytrzymałe i przyjazne

(według DIN EN 12667). Te unikalne

dla środowiska tkaniny.

właściwości tapeta zawdzięcza

> www.systexx.com

Nowe wzory do pary

Do bram z wzorami T dobrze

Bramy segmentowe z nowymi,

pasują stalowe drzwi ThermoPro

atrakcyjnymi rodzajami przetłoczeń

i ThermoPlus z listwami imitu-

i dekorów oferuje firma Hörmann

jącymi stal nierdzewną w prze-

– to wzory z podwójnymi przetło-

tłoczeniach, natomiast do bram

czeniami D i potrójnymi przetło-

z przetłoczeniami D idealnie dobrać

czeniami T, z elegancką półmatową

można eleganckie aluminiowe drzwi

powierzchnią Silkgrain w dowol-

ThermoSafe.

nym kolorze. Dodatkowo wzory

Tak dopasowany komplet

z przetłoczeniami T oferowane są

(brama garażowa i drzwi wejścio-

z intarsjami z materiału imitują-

we) harmonijnie wkomponuje się

cego stal nierdzewną lub drewno,

w architekturę domu i nada mu

umieszczonymi na całej szerokości

szlachetny rys.

bramy lub jej części.

>w
 ww.hormann.pl

Ciepło wokół okna
Zabezpieczenie potencjalnych
mostków termicznych ma podwójne
znaczenie. Po pierwsze ogranicza
straty ciepła przez przegrodę, dzięki
czemu poprawia charakterystykę
energetyczną budynku. Mniejsze
straty ciepła przyczyniają się do
utrzymania wyższej temperatury wewnątrz pomieszczeń oraz mniejszych
kosztów ich użytkowania. Po drugie

miejsc wymagających cienkiej war-

brak mostków termicznych zmniejsza

stwy izolacji, np. glifów okiennych

ryzyko kondensacji pary wodnej na

i drzwiowych. Doskonale sprawdzi

wewnętrznej powierzchni ścian oraz

się również przy wymianie okien

rozwoju pleśni. Wpływa to pozytyw-

na nowe przy zastosowaniu tzw.

nie na komfort przebywania w budyn-

ciepłego montażu stolarki. Szcze-

ku oraz zdrowie mieszkańców.

gólne zastosowanie znaleźć może

rych często występują mostki

w obiektach zabytkowych.
Podobnie jak pozostałe produk-

termiczne, jest miejsce osadzenia

ty Multipor, płyta ta charakteryzuje

okien i drzwi w ścianach zewnętrz-

się doskonałymi parametrami ciepl-

nych. Specjalnie do ocieplania tych

nymi, paroprzepuszczalnością, cał-

newralgicznych punktów budynku

kowitą niepalnością oraz łatwością

przeznaczone są płyty Multipor

obróbki. Współczynnik przewodze-

o grubości 3 mm. To nowy rodzaj

nia ciepła w stanie suchym wynosi

mineralnych płyt izolacyjnych

λ (10), dry = 0,05 W/mK.

idealny do ocieplania od wewnątrz

> www.xella.pl
rekl ama

Jednym z obszarów, w któ-

IZBA ARCHITEKTÓW

Z:A

OKIEM PO OKRĘGU

Pierwszy

IL. ©istock.com/erhui1979

antyranking
administracji
budowlanej

O pionierskim „I Rankingu na najbardziej uciążliwy organ
administracji budowlanej w województwie kujawsko-pomorskim”, którego głównym celem jest gromadzenie
danych dla usprawnienia procesu wydawania decyzji
administracyjnych – rozmawiamy z inicjatorem akcji,
arch. Piotrem Brzezińskim.

W

Wzrost satysfakcji z obsługi przez urząd
poprzez maksymalne skrócenie czasu
postępowań oraz pełna informacja
i profesjonalne prowadzenie każdej sprawy
– wszyscy byśmy sobie tego życzyli,
tymczasem...

> Tymczasem trudności zdarzające się w relacjach pomiędzy urzędnikami administracji
budowlanej a inwestorami i reprezentującymi
ich architektami, są niechlubnym elementem
„polskiego formalizmu”. Czasami nawet
tematem anegdot opowiadanych w środowiskach związanych z budownictwem i inwestycjami. Ale jednocześnie – mogą niekorzystnie wpływać na stosunek do architekta,
który przez inwestorów bywa postrzegany
jako „ten stwarzający problemy” na drodze
do otrzymania pozwolenia na budowę. Podczas gdy źródłem opóźnień są raczej decyzje
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lub ich odwlekanie przez urzędników, zaś
architekt stoi przed urzędem w imieniu i na
rzecz inwestora, pełniąc rolę analogiczną jak
prawnik dla swojego klienta przed sądem.
Oczywiście jak w życiu – są bardziej i mniej
przyjazne urzędy, a wiele zależy od ludzi.
I właśnie dlatego Rada Kujawsko-Pomorskiej
Okręgowej IARP postanowiła przeprowadzić
środowiskowy sondaż wskazujący na najbardziej uciążliwy organ administracji architektoniczno-budowlanej w województwie.
Jego wyniki ogłosiliście publicznie
w grudniu 2014. Skąd pomysł na tę
inicjatywę, jaki był jej cel?

> Ranking jest odpowiedzią na bardzo dużą
liczbę głosów od członków naszej Izby sygnalizujących nieprawidłowości w urzędach
administracji budowlanej w regionie. A jego

§

celem – zwrócenie uwagi na absurdy administracyjne, z jakimi się spotykamy na co dzień
w naszej pracy. Chcemy wykorzystać jego
wyniki do wskazania możliwości usprawnienia
procesu wydawania decyzji administracyjnych
w swoim województwie.
Jakiego rodzaju uciążliwości mamy tutaj
na myśli?

> Organizując ranking, określiliśmy podstawowe kryteria – „grzechy główne” urzędów. Do
tych najważniejszych należą:
	Przewlekłość postępowania. Zdarzają się
przypadki, że wszczęcie postępowania następuje po kilku tygodniach od momentu
złożenia wniosku.
	Wielokrotne wzywanie do usunięcia
braków formalnych. Organ powinien
wystosować je tylko jeden raz w trakcie
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67,5%

trwania postępowania. Zdarzało się,
że projektant musiał nanosić poprawki
w projekcie wiele razy, według „widzimisię” urzędnika, oczywiście bez jakiejkolwiek informacji na piśmie.
	Podważanie kompetencji projektanta i jego
rozwiązań projektowych. Urzędnicy sprawdzają projekt architektoniczno-budowlany, ingerując w zawarte w nim elementy
i narzucając gotowe, własne rozwiązania
projektowe. Co warto zaznaczyć, większość z nich nie posiada wykształcenia
kierunkowego oraz uprawnień.
	Urzędnicy podczas prowadzenia postępowań kierują się zasadami przyjętymi
„zwyczajowo” w wydziale, a nieznajdującymi poparcia w obowiązujących przepisach.
Często słyszymy, „bo u nas w urzędzie
przepis ten interpretujemy inaczej” lub „bo
u nas się tak przyjęło”.
	Urzędnicy dokonują nadinterpretacji
zapisów wydawanych przez gminy decyzji
o warunkach zabudowy. Zdarza się, że
mimo posiadania dodatkowej interpretacji
z urzędu gminy, nie jest ona uznawana
w starostwie i zostaje zinterpretowana
niezgodnie z tym, co wójt gminy miał na
myśli.
	Projektanci spotykają się z zarzutami
o nieuczciwość i fałszowanie dokumentów.
Tu komentarz jest zbędny.
I wiele, wiele innych.
Czy uzyskane wyniki pierwszego rankingu
zaskoczyły Okręgową Radę?

> Zaskoczyła nas aż tak duża dysproporcja
pomiędzy „liderem” a kolejnymi miejscami.
Po ogłoszeniu wyników stwierdziliśmy,
że należy szczegółowo przyjrzeć się pracy
urzędów, głównie niechlubnemu zwycięzcy
rankingu.
O ile sobie przypominam – Okręgowa
Rada KP OIARP już wcześniej próbowała
rozmawiać ze starostą bydgoskim na temat
funkcjonowania podległego mu wydziału.
Jakie były wówczas efekty?

> Jestem członkiem Okręgowej Rady dopiero
od tej kadencji. Słyszałem od koleżanek

Wyniki rankingu na najbardziej
uciążliwy urząd w województwie
kujawsko-pomorskim

15,0%

Wydział
Budownictwa
Starostwa
Powiatowego
w Bydgoszczy

Wydział
Administracji
Budowlanej
Urzędu Miasta
w Bydgoszczy

5,0%

5,0%

Wydział
Architektury
i Budownictwa
Urzędu Miasta
w Toruniu

Wydział
Architektury
i Budownictwa
Starostwa
Powiatowego
w Toruniu

Komentarz Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej
Izby Architektów RP
1. W wynikach rankingu nie zaskakuje fakt, że w czołówce listy pojawiły
się największe urzędy, które wydają
najwięcej pozwoleń na budowę w województwie kujawsko-pomorskim.
W związku z tym, przy interpretacji
wyników, warto porównać uzyskany
procent negatywnych opinii w rankingu 2014 z liczbą wydanych pozwoleń
w roku 2013:
• ok. 750 (Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy),
• ok. 1040 (Wydział Administracji
Budowlanej Urzędu Miasta w Bydgoszczy),
• ok. 270 (Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Toruniu),
•  brak danych – Wydział Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu.

2. Przy głosach oddanych pod adresem „zwycięzcy” rankingu pojawiły
się zarzuty o:
• przewlekłość postępowania
w sprawie wydawania pozwoleń
na budowę,
• podważanie kompetencji projektanta i jego rozwiązań projektowych,
• ingerencje urzędnika wykraczające
poza jego zakres obowiązków,
• narzucanie „instrukcji wewnętrznych” lub rozwiązań
„zwyczajowych”,
• niewłaściwe interpretacje zapisów
przedstawionych dokumentów,
• podważanie dokumentów wydanych
przez inne jednostki, np. uzgodnienia ZUDP,
• interpretowanie przepisów na
niekorzyść projektanta.

Podane liczby odnoszą się do projektów, w których występuje część
architektoniczna lub projekt zagospodarowania terenu.

3. Biorąc pod uwagę potencjalny błąd
statystyczny, w podanych wynikach
pominięto urzędy, które uzyskały
poniżej 5% głosów.
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Z ostatniej chwili:
Ankietę na najbardziej uciążliwy organ administracji architektoniczno-budowlanej
ogłosiła kolejna Okręgowa Izba Architektów RP. Głosowanie dotyczy urzędów
województwa podlaskiego i potrwa do 15 września 2015 r. Anonimowa ankieta i więcej
informacji na stronie internetowej Podlaskiej Okręgowej IARP: www.podlaska.iarp.pl

i kolegów o wcześniejszych próbach rozmów
m.in. ze starostą bydgoskim. Jednak gdyby
przyniosły jakikolwiek pozytywny efekt, to
nie organizowalibyśmy naszego rankingu.
A jakie były reakcje urzędów
po ogłoszeniu klasyfikacji?

> O wynikach „I Rankingu na najbardziej
uciążliwy organ administracji budowlanej
w województwie kujawsko-pomorskim”
powiadomiliśmy wojewodę, prezydentów
miast, starostów oraz prasę lokalną. My, jako
Izba, wychodziliśmy już wcześniej z inicjatywą spotkań w celu omówienia problemów

w urzędach. Ale dopiero po opublikowaniu
wyników rankingu w lokalnej prasie zostaliśmy zaproszeni na spotkanie w starostwie
bydgoskim.
Na wstępie starosta zarzucił nam, że
wina leży zapewne po stronie architektów
składających projekty w urzędzie. Kierownik
wydziału, która także uczestniczyła w spotkaniu, przyznała, że nie ma zastrzeżeń do
pracy swojej i swoich pracowników.
W toku rozmowy obie strony zadeklarowały jednak chęć współpracy. Czas pokaże,
czy nastąpi autentyczna poprawa w funkcjonowaniu urzędu.

Czyli można powiedzieć, że pierwsze
efekty już są – dobrze zakończona
rozmowa, zmiana nastawienia...

> Przede wszystkim zwróciliśmy uwagę, że
problem niekompetencji i nieprawidłowości
w urzędach istnieje i jest spory. Stwierdziliśmy
także konieczność prowadzenia monitoringu
prac administracji. W tym celu prosimy członków naszej Izby o systematyczne zbieranie
i przesyłanie nam informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów.
Wróćmy jeszcze do dysproporcji
w wynikach... Jak je zinterpretować?

Najbardziej uciążliwe problemy, z którymi spotykają się inwestorzy i projektanci
1. Działania niezgodne z KPA
/ przewlekłość postępowania
1.1. Zgodnie z art. 61, § 3 KPA datą wszczęcia postępowania jest
dzień dostarczenia wniosku do organu. Tymczasem zdarzają
się przypadki, że wszczęcie postępowania następuje po
kilku tygodniach od momentu złożenia wniosku.
1.2. Wezwanie do usunięcia braków formalnych we wniosku organ powinien wystosować do wnioskodawcy tylko jeden raz
w trakcie trwania postępowania (art. 64, § 2 KPA). Zdarzają
się jednak przypadki, kiedy inwestor otrzymuje kolejne postanowienia o usunięciu braków, w dodatku na 1-2 tygodnie
przed upływem terminu, w którym organ powinien wydać
decyzję o pozwoleniu na budowę.
1.3. Organ nie wyraża zgody na zawieszenie postępowania, nawet w sytuacji, o której mowa w pkt 1.2, podczas gdy art. 98,
§ 1 KPA daje taką możliwość.
1.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 1.2 pracownicy organów sugerują wnioskodawcy wycofanie wniosku, gdy nie
jest w stanie uzupełnić braków zawartych w postanowieniu
dostarczonym mu np. 50 dni od złożenia wniosku.
2. DZIAŁANIA NIEZGODNE
Z PRAWEM BUDOWLANYM
2.1. Zgodnie z art. 35, ust. 1, pkt 3 Prawa budowlanego, przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, organ
dokonuje sprawdzenia projektu budowlanego w zakresie
projektu zagospodarowania terenu. Tymczasem zdarza się,
że urzędnicy sprawdzają projekt architektoniczno-budowlany, ingerując w zawarte w nim elementy i narzucając gotowe
rozwiązania projektowe.
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2.2. K
 ierownictwa urzędów powołują się na bliżej nieokreślone
„instrukcje wewnętrzne”. Wskutek tego pracownicy podczas prowadzenia postępowań kierują się zasadami przyjętymi „zwyczajowo” w wydziale i nieznajdującymi poparcia
w obowiązujących przepisach.
2.3. W
 szelkie niejasności w przepisach prawa, które jest niewątpliwie niedoskonałe, interpretowane są jednoznacznie
na niekorzyść inwestora i projektanta.
3. INTERPRETOWANIE TREŚCI
DOKUMENTÓW
3.1. Podobnie jak przepisy prawa, treść przedkładanych decyzji
i uzgodnień dotyczących projektów budowlanych jest
interpretowana niewłaściwie i na niekorzyść wnioskodawcy.
Dla przykładu, w przypadku zapisu o treści „uzgadnia się
zagospodarowanie działki” organ uważa, iż nie dotyczy to
zjazdu z drogi.
3.2. Analogicznie, pracownicy urzędów dokonują nadinterpretacji zapisów wydawanych przez gminy decyzji o warunkach zabudowy. Dotyczy to np. zapisów o kącie nachylenia
dachu, który wg urzędników powinien być stosowany dla
wszystkich elementów budynku, w tym świetlików, lukarn,
wykuszy itp.
3.3. P
 rojektanci spotykają się z zarzutami o nieuczciwość i fałszowanie dokumentów, w tym m.in. dokonywanie zmian na
mapach do celów projektowych.
3.4. Pracownicy wydziału żądają od wnioskodawców dokumentacji potwierdzających legalność obiektów budowlanych
powstałych przed wejściem w życie Prawa budowlanego
w 1994 roku.
oprac. Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
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> To prawda, że w największych ośrodkach
liczba prowadzonych spraw jest większa,
a Bydgoszcz, jako stolica regionu, jest największym ośrodkiem. Jednak dysproporcja
pomiędzy zwycięzcą (blisko 70% głosujących)
a kolejnymi miejscami była miażdżąca, zaś
na niechlubnego lidera rankingu wskazywali
projektanci z całego województwa, mający
przegląd sytuacji w różnych ośrodkach administracyjnych. Wynika z tego, że nieprawidłowość dotyczy konkretnych urzędów niezależnie od wielkości miasta.
Z zebranych informacji wynika także, że
na negatywne postrzeganie danego urzędu
mają bezpośredni wpływ jego pracownicy.
W niektórych przypadkach jest to wina kierownika wydziału, a w innych – wina inspektorów. Znane są przypadki, że po zmianie
kierownika wydziału „patologie” zniknęły,
pojawiła się chęć współpracy, a inwestor i architekt nie są już traktowani jak potencjalni
intruzi. Prawdopodobnie w niektórych urzędach takie „przewietrzenie” jest konieczne.
Czy bezpośrednio po tej akcji do Okręgowej
Rady wpłynęły komentarze, opinie, listy
architektów – członków Izby?

> Tak i to sporo. Z tego miejsca chciałbym
podziękować koleżankom i kolegom, którzy
wzięli udział w rankingu i podzielili się
własnymi doświadczeniami ze współpracy
z urzędami naszego województwa. Odzew
wśród członków naszej Izby był duży. Pozytywny co do inicjatywy, ale i sceptyczny co
do poprawy relacji z organami administracji
budowlanej.
Oprócz samego wskazania niepozytywnego
„zwycięzcy” czy udało się zgromadzić
jakieś dodatkowe informacje? Może także
wartości dodatnie?

> Nasi członkowie, oprócz wskazywania
niechlubnych „liderów” i opisywania ich
wyczynów, przytaczali także pozytywne przykłady pracy innych urzędów, w których jest
duże zrozumienie oraz właściwe nastawienie
na współpracę w relacji urzędnik – projektant.
Sytuacja taka występuje głównie w mniejszych ośrodkach, gdzie jest większa świadomość tego, że każda inwestycja przyczynia się
do wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji
ekonomicznej w regionie.
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Planujecie drugą edycję rankingu?
Powtórzy się w nim wskazywanie na
„najsłabszy” urząd, a może tym razem
zagłosować na najbardziej przyjazny – by
podkreślać pozytywne przykłady i dobre
rozwiązania?

arch. Piotr Brzeziński

> Tak. Ubiegłoroczny ranking nazwaliśmy
„pierwszym”, ponieważ będziemy je organizować cyklicznie pod koniec każdego roku, żeby
podsumować pracę urzędów administracji
budowlanej w naszym regionie. Chcielibyśmy
organizować rankingi, w których wskazujemy
najlepsze urzędy, jednak w pierwszej kolejności skupmy się na wyeliminowaniu nieprawidłowości.
Chciałbym także zachęcić inne Izby Okręgowe do organizowania podobnych rankingów
oraz monitorowania pracy urzędów. Z naszej
strony deklarujemy chęć pomocy i podzielenia
się naszym doświadczeniem oraz zgromadzonymi do tej pory informacjami.

Architekt IARP. Od obecnej kadencji
Członek Rady Kujawsko-Pomorskiej
Okręgowej Izby Architektów RP
Absolwent Wydziału Architektury
Politechniki Wrocławskiej. Prowadzi własną pracownię projektową.
Pracownik naukowo-dydaktyczny
w Katedrze Architektury Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy.
Urodził się, mieszka i jest zawodowo
związany z województwem kujawskopomorskim. Zwolennik współpracy
Bydgoszczy i Torunia (BiT City).
Inicjator opisywanego rankingu.

Statystyczna wartość rankingu została
delikatnie podważona w wypowiedzi Piotra
Kurka z biura prasowego Urzędu Miasta
Bydgoszczy opublikowanej na łamach
Expressu Bydgoskiego...

> Napisz do autora:
kujawsko.pomorska@izbaarchitektow.pl

> Trudno się spodziewać innej reakcji
pracownika urzędu i PR-owca, niż wypieranie się i bagatelizowanie problemu, który
dotyczy jego pracodawcy. Sami wiemy, że
urzędy niechętnie przyznają się do swoich
błędów, jednak trzymamy pana Kurka za
słowo, że „wynik rankingu nie może zostać
zlekceważony”.
Ankieta była anonimowa, ale czy możemy
powiedzieć, ilu członków Izby wzięło w niej
udział?

> Ranking był anonimowy, żeby uchronić naszych członków przed ewentualną, nazwijmy
to, niechęcią ze strony administracji budowlanej. W pierwszym rankingu wzięło udział
około 30% osób, które mogły oddać głos.
Jednak, patrząc na zainteresowanie oraz ilość
pozytywnych komentarzy, liczymy, że w kolejnych rankingach liczba uczestników będzie
się zwiększać. Chcielibyśmy w tę inicjatywę
włączyć także Izbę Inżynierów Budownictwa.
Od nich także mamy sygnały o nieprawidłowościach, które napotykają w wydziałach
administracji budowlanej.

Podsumowując – zakładamy, że dopiero
„przewietrzenie” mogłoby zwiększyć liczbę
pozytywnych decyzji administracyjnych
wydawanych inwestorom i reprezentującym
ich projektantom?

> To nie liczba wydawanych pozwoleń, ale
przewlekłość, niekompetencja oraz wymysły
urzędnika są tu kluczowe. Często „zachcianki”
inspektora nie są przedstawiane na piśmie,
przed czym przestrzegamy naszych członków.
Jeżeli uznamy, że dochodzi do przekroczenia
kompetencji urzędnika, należy zażądać postanowienia o uzupełnieniu lub jakiegokolwiek
innego dowodu, żeby możliwe było pociągnięcie do odpowiedzialności osób wykraczających
poza swoje kompetencje.
Na koniec przypomnę, iż zgodnie z art.
6, 7 i 8 KPA, organ administracji publicznej
działa na podstawie przepisów prawa, ma na
względzie interes społeczny i słuszny interes
obywateli oraz obowiązany jest prowadzić
postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać
zaufanie obywateli do organów Państwa oraz
świadomość i kulturę prawną obywateli.
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doświadczenia zawodowe
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Od redakcji
Tekst oparty jest na refleksjach z drugiej edycji festiwalu architektury
New Generations, który odbył się we Florencji w listopadzie 2014 r.
Temat przewodni festiwalu dotyczył szeroko pojętej roli zawodu architekta
w przyszłości: Futurology – the future of the profession.

Młodzi architekci w Europie:
kondycja i przyszłość zawodu
arch. Jola Starzak, arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

Czy rzeczywiście zawód architekta ginie, czy po prostu zmienia swoje oblicze i rodzi się w nowej
formie? Czy zasadne jest branie udziału w otwartych konkursach? Czy kryzys w Europie niszczy
naszą profesję, czy może zmusza nas do nowego spojrzenia na społeczną rolę architekta? Jaki
wpływ na scenę architektoniczną i promocję młodych pracowni mają media i prasa? Czy ważniejsze
jest współzawodnictwo między projektantami, czy może współpraca? – na takie właśnie tematy
dyskutowano podczas drugiej edycji festiwalu New Generations, który odbył się pod koniec
listopada 2014 roku we Florencji. Międzynarodowe forum młodych architektów stało się areną
rozmów o roli zawodu architekta w zmieniającej się Europie.
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doświadczenia zawodowe

O

Organizatorzy zaprosili do wspólnej dyskusji
ponad 50 młodych pracowni architektonicznych z różnych krajów Unii Europejskiej, m.in.
z Holandii, Francji, Rumunii czy Grecji oraz (po
raz pierwszy) z Polski.
Festiwal miał formę prezentacji, warsztatów i dyskusji mających na celu wymianę
doświadczeń pomiędzy młodymi architektami, którzy starają się odnaleźć różne sposoby
i pola działania w zawodzie architekta w dobie ekonomicznego kryzysu gospodarczego,
który dotknął Europę kilka lat temu. W trakcie spotkań odbyły się debaty nad przyszłością naszej profesji, analizy różnych metod
pracy oraz obszarów działania młodych
architektów. Była to świetna okazja do wzajemnego poznania się młodych projektantów
i wymiany poglądów oraz doświadczeń.
Do Florencji zostały zaproszone cztery
polskie pracownie projektowe: Atelier Starzak
Strebicki, BudCud, Centrala oraz 307kilo,
które poprzez aktywny udział w dyskusjach,
warsztatach i prezentacjach starały się
przybliżyć innym krajom europejskim „polski”
kontekst architektoniczny, warsztat młodego
architekta, pola działania oraz rolę, jaką pełni
on w społeczeństwie.

Intrygującym i nurtującym aspektem,
który bardzo wyraźnie można było zauważyć podczas trwania festiwalu, był fakt, że
pozostałe kraje Unii Europejskiej tak mało
lub nic nie wiedzą o polskiej scenie architektonicznej. Czy rzeczywiście w Polsce „się nie
da” (jak mawia wielu Polaków), a na zachodzie można?
O wszystkim, z czym zetknęliśmy się
podczas New Generations, postanowiliśmy
porozmawiać z polskimi architektami biorącymi udział w festiwalu i z organizatorami
całego wydarzenia.

Otwarte konkursy
Młodzi architekci w Unii Europejskiej,
otwierając swoje pracownie, bardzo często
opierają swój pomysł na rozwój o udział
w konkursach architektonicznych, licząc na
wygraną i zdobycie dużego zlecenia, które
stanie się początkiem dalszych sukcesów
ich biura. Podczas festiwalu dużo mówiono
o wyczerpaniu się tego modelu. Wielokrotnie
słychać było głosy krytyki dotyczące formy
organizowanych dotychczas konkursów. Jako
negatywne przykłady przytaczano konkurs
na Bibliotekę w Helsinkach (prawie 700 na-

desłanych prac konkursowych), czy Muzeum
Gugenheima w Helsinkach (wpłynęło ponad
1700 projektów).
W związku z taką ilością nadesłanych
prac powracało pytanie: jaka jest szansa, że wielogodzinna, darmowa praca
zespołów projektowych została doceniona
w jakiejkolwiek formie? Z prostych obliczeń
wynika, że jeżeli członkowie jury poświęciliby na obejrzenie każdej pracy przynajmniej 5 minut, to musieliby pracować bez
przerwy ponad 6 dni, co oczywiście nie
miało miejsca...
> Jan Sukiennik: Mnie w konkursach
JS brakuje możliwości prezentacji na
żywo, dopowiedzenia pewnych
rzeczy. Oczywiście rozumiem, że w otwartych
konkursach anonimowość uczestników jest
bardzo ważna i taka formuła zmusza do
komunikatywności w sposobie prezentowania
pomysłów, ale z drugiej strony bardzo ważny
jest dialog z klientem i często nie da się
przedstawić wszystkich niuansów i zalet
koncepcji projektu na zasadzie jednego „rzutu
na taśmę”.
Od jakiegoś czasu nasza pracownia jest
zapraszana do udziału w zamkniętych
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Gianpiero Venturini

Carlo Venegoni

Mateusz Adamczyk

pracownia 307kilo

moderator paneli
dyskusyjnych festiwalu

organizator festiwalu

organizator festiwalu

pracownia BudCud

kurator i krytyk architektury, założyciel biura Itinerant
Office i prezes Stowarzyszenia Kulturalnego New
Generations, współpracuje
z kilkunastoma czasopismami architektonicznymi
m.in. L’architetto, Platform,
Domus, Interni Magazine
i Progettare

architekt i badacz
architektury, studiował na
Politechnice w Mediolanie
oraz EAML w Marsylii,
wiceprezes stowarzyszenia
New Generations, obecnie
pracuje w Berlinie,
wcześniej we Włoszech,
Wielkiej Brytanii i Polsce

architekt i urbanista,
studiował na Wydziale
Architektury Politechniki
Krakowskiej oraz na
Bauhaus Universitat
w Weimarze, od 2007 roku
współtworzy pracownie
BudCud, od 2010 wspólnie
z Agatą Woźniczką

architekt, absolwent
Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej,
studiował też w Pratt
Institute na Brooklynie
oraz na uczelni ETSAM
w Madrycie, w 2007 roku
założył wspólnie z Zofią
Strumiłło-Sukiennik
pracownię 137kilo (obecnie
307kilo)

studiował urbanistykę na
Uniwersytecie w Cincinnati i architekturę na UBC
w Vancouver, jest założycielem biura Land+Civilization Compositions, które
realizuje projekty urbanistyczne, architektoniczne,
krajobrazowe, artystyczne
i badawcze

konkursach (dotyczy to głównie wnętrz),
w których bierze udział 3-5 pracowni i to
ma sens. W tego typu procedurach kwestia
anonimowości nie jest istotna, a my mamy
zawsze możliwość zaprezentowania tego,
co przygotowaliśmy. Poza tym nie jest się
do nich wybieranym losowo, jest to świadomy wybór klienta, w oparciu o portfolio lub
polecenie. Można powiedzieć, że taki sposób
realizowania projektów jest zalążkiem „racjonalności” w podejściu inwestora do pracy
projektantów.
Z drugiej strony nadal wierzę, że dla
prestiżowych inwestycji publicznych kluczową
i najlepszą formułą jest konkurs. Duże,
publiczne, otwarte konkursy są wówczas potrzebne. Choć ilość pracy, jaką trzeba wykonać
w proporcji do szansy wygrania i wysokości
nagród, jest dramatyczna. W życiu pracowni
przychodzi taki moment, że dłużej nie można
tak działać. Powstaje zatem pytanie, jaką te
konkursy powinny mieć formułę? Mam wrażenie, że cały czas (jako SARP 1 – przyp. red.) to
wypracowujemy. Szukamy scenariuszy, które
zapewnią wysoki poziom prac, uwzględnią potrzeby inwestorów, ale równocześnie zachęcą
architektów do udziału.
1_przypis od redakcji: arch. Jan Sukiennik pełni stanowisko
wiceprezesa ds. rozwoju w warszawskim oddziale SARP.
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I tu rodzi się kolejne pytanie: czy dobrze
jest mieć trochę hermetyczny rynek, taki jak
na przykład we Francji? Tam, jeśli zostanie
się już zakwalifikowanym do „elitarnej” puli,
to ma się szansę raz lub kilka razy do roku
zostać zaproszonym do konkursu, w którym
przewidziane jest wynagrodzenie (zwrot
poniesionych kosztów) za opracowanie
koncepcji i właściwie można się z tego nawet
utrzymać.
Z jednej strony jest to bardzo kuszące,
z punktu widzenia środowiska doświadczonych architektów, z drugiej – tworzy
bardzo trudną sytuację dla młodych biur.
Z tego co wiem, to w Szwajcarii funkcjonuje zasada, że przy zamkniętych konkursach zaprasza się jedną lub dwie młode
pracownie. To daje szansę młodym projektantom, którzy może nie mają jeszcze
pełnego know-how, ale za to wnoszą coś
nowego i świeżego do dyskursu o architekturze i urbanistyce, stając się pewnego
rodzaju mechanizmem zabezpieczającym
i regenerującym cały system.
W tym kontekście w Polsce sytuacja jest
jeszcze dość trudna, ponieważ brakuje nam
wzajemnego zaufania nie tylko społecznego, ale także wśród samych architektów.
Panuje klimat nieufności i podejrzeń, co może
prowadzić do kwestionowania jakichkolwiek

wyborów i prób zapraszania do współpracy
konkretnych pracowni projektowych. To jest
problem społeczny.
> Jason Hilgefort: Od kilku lat
JH obserwujemy, zarówno na świecie,
jak i w Europie, pojawienie się
bardzo zróżnicowanej gamy różnego typu
konkursów. Począwszy od konkursów
studenckich, konkursów ideowych, poprzez
konkursy studyjne, otwarte lub zamknięte.
Negatywne w tym zjawisku jest to, że forma
pozyskiwania pomysłów projektowych
poprzez organizowanie konkursów wykorzystywana jest często przez „krwiożerczych”
zleceniodawców. Wykorzystując naiwność
architektów i ich chęć zdobycia prestiżu,
organizatorzy konkursów czasami nawet nie
mają na myśli podjęcia współpracy z wyłonionym w konkursie zwycięzcą i realizacji jego
projektu. A my, architekci, powinniśmy ich
zdaniem zadowolić się możliwością promocji
własnego nazwiska, wynikającą z faktu
wygrania konkursu.
Przykładem takiego działania może być
otwarty konkurs na nową siedzibę muzeum
Guggenheima w Helsinkach. Wielu krytyków
twierdzi, że 1715 otrzymanych prac konkursowych pokazuje niedorzeczność i potencjalny
upadek zasad funkcjonowania konkursów
oraz niezdrowego, prowadzącego donikąd,
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MK

Agata Woźniczka

Małgorzata Kuciewicz

pracownia BudCud

pracownia Centrala

architekt i urbanista,
absolwentka Wydziału
Architektury Politechniki
Wrocławskiej.
Stypendystka E.T.S.A.
U.A.H w Madrycie oraz Rady
Miasta Wrocławia, od 2010
roku wspólnie z Mateuszem
Adamczykiem prowadzi
pracownię BudCud

architekt, studiowała
architekturę w Warszawie,
Montpellier i Tampere,
doświadczenie zdobywała
w Berlage Institute w Amsterdamie i na warsztatach
EASA, uczestniczyła
w ostatnim Biennale
Architektury w Wenecji,
obecnie jest stypendystką
Akademie Schloss Solitude

współzawodnictwa wśród projektantów.
Z drugiej strony można zrozumieć architektów, którzy chcieli wykorzystać szansę
zdobycia takiego niesamowitego zlecenia, na
które normalnie mają szanse tylko „wybrańcy”, zaproszeni do zamkniętego konkursu.
Największym problemem jest jednak fakt,
że miasto Helsinki wyraziło zgodę na odbycie
się takiego konkursu, nie mając pewności, że
będzie on pozytywnie postrzegany i wspierany przez polityków i społeczeństwo. W tym
punkcie brakuje stanowczego postulatu ze
strony architektów, którzy powinni wymagać od organizatorów konkursów uczciwych,
przejrzystych i moralnie etycznych zasad
definiowania formuły konkursów.
W pewien sposób, przykładem tego „nieetycznego” zjawiska stał się organizowany
co dwa lata konkurs dla młodych architektów: Europan. W swoich pierwotnych założeniach miał to być konkurs, dający szanse
na zdobycie pierwszego, realnego, dużego
zlecenia młodym, początkującym architektom. Częstym problemem młodych pracowni
jest bycie niezauważanym przez potencjalnych klientów. Europan był bardzo pomocny
w dawaniu szansy młodym projektantom
do zaprezentowania swoich umiejętności
przed poważnymi, dużymi zleceniodawcami. Obecnie jednak rozmiar konkursu, duża

ilość lokalizacji oraz status zadań projektowych skupiających się w dużej mierze na
opracowywaniu koncepcji urbanistycznych,
powodują, że młodzi architekci, wygrywając
Europan, i tak nie mają szansy na realizację,
prawdopodobnie pierwszego w ich portfolio
dużego budynku. Aktualny kontekst zadań
projektowych ogłaszanych w ramach kolejnych edycji konkursu oraz ilość darmowej
pracy, włożonej w opracowanie rozwiązań
projektowych doprowadziły do ponownie
absurdalnej sytuacji.
> Od autorów i redakcji, o możliZ:A wych formułach organizowania
konkursów: Różne formy konkursów, omawiane przez uczestników rozmowy
i opisywane w artykule, to zaledwie kilka
z możliwych wariantów. W każdym kraju
istnieją różne procedury konkursowe. Na
przykład: • w wielu państwach (czasami
również w Polsce) funkcjonuje formuła
konkursów dwuetapowych, która zakłada,
że w pierwszym etapie uczestnicy konkursu
opracowują tylko szkicową koncepcję
projektu, a kompletny projekt opracowują
zespoły, które zostają wybrane do drugiego
etapu i za ten etap pracy otrzymują zwrot
kosztów, • w Niemczech wiele konkursów
ma ograniczoną, z góry ustaloną liczbę
uczestników, gdzie określona jest też

proporcja między liczbą doświadczonych
i młodych pracowni, zapraszanych do
wzięcia udziału. Do takiego konkursu zostaje
się wybranym na podstawie portfolio.
W niektórych niemieckich konkursach
przewidziane jest również wynagrodzenie za
opracowanie koncepcji projektu, • w Belgii
jedną z bardzo popularnych form organizowania konkursów jest formuła „Otwartego
Zaproszenia (Open Call)”, gdzie na podstawie
przesłanego portfolio zostaje wybranych
około pięciu zespołów, które opracowują
odpłatnie koncepcję projektu (szczegóły
tego systemu były przedstawione w magazynie Zawód:Architekt, nr Z:A_03/2013(#33)
oraz Z:A_#40).

Kryzys w Europie
Kryzys gospodarczy, który w różnym stopniu
w ostatnich latach dotknął i nadal dotyka
kraje Unii Europejskiej, ma ogromny wpływ
na środowisko pracy architektów oraz na
zmianę sposobu postrzegania architektury
i roli architekta w społeczeństwie.
> Gianpiero Venturini: Niespełna
GV 10 lat temu w Hiszpanii wykonywanie zawodu architekta wiązało się
z bardzo prestiżową i szanowaną społecznie
pozycją. Architekci byli respektowani
i cenieni. Obecnie, w związku z szeroką falą
kryzysu gospodarczego, architekci są
obwiniani w równym stopniu jak politycy czy
deweloperzy – za błędne decyzje i rozrzutne
gospodarowanie finansami publicznymi oraz
złe zarządzanie rynkiem nieruchomości,
które doprowadziło kraj do problemów
finansowych.
Okoliczności te spowodowały, że hiszpańscy architekci znaleźli się w bardzo trudnej
sytuacji (także finansowej) i próbują różnymi
metodami odbudować swoją reputację, by pokazać społeczeństwu, że są ważnym ogniwem
odpowiedzialnym za jakość życia ludzi. Próbują „wymyślić” swoją rolę w nowy sposób.
Ale nie wszędzie specyfika jest taka sama.
Na przykład w Holandii, gdzie również kryzys
gospodarczy wpłynął na zmianę komfortu
życia mieszkańców, za pogorszenie sytuacji
finansowej kraju nikt nie obwinia architektów. Tam uprawianie zawodu architekta
jest postrzegane na równi z wykonywaniem
dowolnego innego zawodu i w związku z tym
architekci nie stracili swojej pozycji w społeczeństwie i nie są obwiniani za kryzys.
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ta metoda działa dużo lepiej niż przeglądanie setek magazynów, książek i stron
internetowych.

Edukacja

Research, czyli kto trafia do mediów
Czytając najbardziej popularne magazyny oraz przeglądając portale internetowe
związane ze światem dizajnu i architektury,
często widzimy powtarzające się nazwiska
projektantów i architektów, prezentujących
swoje kolejne realizacje. Czy zastanawialiście
się, w jaki sposób magazyny i portale architektoniczne zbierają informacje o projektach,
które potem publikują?
> Gianpiero Venturini: 99%
GV magazynów nie jest zainteresowanych odkrywaniem nowych,
ciekawych architektów czy projektantów.
Jeżeli magazyny nie pokazują komercyjnych
projektów i „popularnych” nazwisk, to się nie
sprzedadzą.
W poprzedniej edycji naszego festiwalu
współpracowaliśmy z dwoma magazynami
(Domus i Casabella) i oni nie znali prawie
nikogo z zaproszonych przez nas architektów. Kilkadziesiąt osób pracuje w każdej
z tych redakcji, ale oni nie są zainteresowani
robieniem researchu i odkrywaniem nowych,
ciekawych pracowni.
Sposób, w jaki my wyszukujemy architektów, których zapraszamy do wzięcia udziału
w naszym festiwalu, nie ma żadnej klarownej
struktury. Staramy się po prostu znajdować
pracownie, które nie są widoczne i publikowa-
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ne w mediach, ale zajmują się często bardzo
ciekawymi projektami. W tym kontekście wydaje mi się, że są dwa rodzaje projektantów:
osoby, które robią ciekawe projekty i często
można je oglądać w różnych publikacjach,
oraz pracownie, które mają bardzo interesujące portfolia, ale z jakiegoś powodu nie są
obecne w mediach. Właśnie ta druga grupa
projektantów jest dla nas fascynująca, ponieważ za każdym razem staramy się odkryć
kogoś nowego. W tym roku chyba jedynymi
„sławnymi” pracowniami były holenderskie
ZUS i Space&Matter, ale to też nie są „gwiazdy” architektury.
Przygotowując listę potencjalnie ciekawych pracowni, które chcemy zaprosić do
udziału w naszym festiwalu, często stosujemy technikę „via via”. Na przykład – przeprowadzając wywiad z jakimiś architektami,
prosimy o wskazanie kilku innych pracowni,
które ich zdaniem robią ciekawe rzeczy.
Wybieramy te, które naszym zdaniem są
interesujące, kontaktujemy się i ponownie
zadajemy to samo pytanie: czy mają przyjaciół, którzy pracują nad jakimiś ciekawymi
projektami itd. itp. W ten sposób, w dość
krótkim czasie, poznajemy wiele ciekawych
osób, których projekty nie są widoczne
w żadnych powszechnie dostępnych publikacjach, a są godne uwagi. Naszym zdaniem,

Wysoki poziom bezrobocia wśród młodych
architektów wzbudził ożywioną dyskusję
na temat metod i jakości edukacji architektonicznej w krajach Unii Europejskiej.
Jakie są zasady kształcenia młodych
architektów? Czy współpraca uniwersytetów z praktykującymi architektami jest
ważna? Jakie są kompetencje i umiejętności
młodych architektów i czy liczba absolwentów architektury, którzy co roku kończą
studia, jest właściwa, w obliczu niskiego
zapotrzebowania rynku na osoby z takim
wykształceniem?
> Gianpiero Venturini: W Hiszpanii
GV architekt jest ekspertem w wielu
dziedzinach. Zna się nie tylko na
projektowaniu, ale jest także specjalistą
w kwestiach technicznych i konstrukcyjnych.
Nadzoruje swoje projekty we wszystkich
fazach realizacji, aż do najmniejszego detalu
na budowie. Studia architektoniczne są na
bardzo wysokim poziomie i dobrze przygotowują przyszłych architektów do swojej roli.
Zdobycie tytułu architekta to prestiżowa
sprawa, a hiszpańscy architekci rzeczywiście
potrafią projektować i budować dobre
i pięknie zdetalowane budynki.
Problem natomiast tkwi w liczbie absolwentów. Ze względu na dynamiczne tempo
rozwoju rynku nieruchomości, kształcenie
architektów stało się dobrym biznesem,
a w ostatnich latach, mimo załamania się
tego rynku i wysokiego bezrobocia wśród
architektów, uczelnie nadal, co roku wypuszczają setki nowych absolwentów.
> Jan Sukiennik: W Polsce
JS szkolnictwo wyższe traktowane
jest niestety trochę jak zdobycie
„papierka”, podczas gdy w całym „cywilizowanym” świecie jest to zaplecze nowych
technologii i źródło postępu. W innych
krajach UE studiowanie (nie tylko architektury) jest ściśle związane ze światem
biznesu i przemysłu – z prawdziwym
życiem. Uniwersytet czy Politechnika to nie
są tylko instytucje, na których można
zrobić dyplom czy doktorat, ale integralny
pomost łączący świat liceum z późniejszym
życiem zawodowym. Studia to etap
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Sprawdzisz, co w praktyce oznacza dbałość o najmniejszy detal.
Poznam Twoje potrzeby

Poznam
Twoje
potrzeby
Wspólnie
określimy,
jaka funkcjonalność okien i drzwi
Wspólnie
jaka
funkcjonalność
w pełniokreślimy,
odpowiada
Twoim
potrzebom. okien i drzwi
w pełni odpowiada Twoim potrzebom.

Lider Technologii Okien i Drzwi

ider Technologii Okien i Drzwi

Porozmawiamy o Twoim projekcie architektonicznym

Porozmawiamy o Twoim projekcie architektonicznym
Pomogę Ci wybrać odpowiednią linię stylistyczną okien i drzwi,
Pomogę Ci wybrać odpowiednią linię stylistyczną okien i drzwi,
która podkreśli indywidualny charakter Twojego domu.
która podkreśli indywidualny charakter Twojego domu.
Porozmawiamy o dobrym montażu

Porozmawiamy o dobrym montażu
Najwyższy standard i design stolarki okiennej to nie wszystko.
Najwyższy
standard i design stolarki okiennej to nie wszystko.
Do pełni zadowolenia jest Ci potrzebny fachowy montaż.
Do pełni zadowolenia jest Ci potrzebny fachowy montaż.
Poznasz pakiet korzyści Internorm

Poznasz
pakiet korzyści
Podczas spotkania
chętnieInternorm
pokażę Ci aktualne akcje specjalne
Podczas
spotkania
chętnie
pokażęaby
Ci aktualne
specjalne
oraz ofertę uzupełniającą.
Pamiętaj,
podczas akcje
spotkania
oraz
ofertę
uzupełniającą.
zapytać
o „Ofertę
specjalną Pamiętaj,
dla Ciebie”.aby podczas spotkania
zapytać o „Ofertę specjalną dla Ciebie”.
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doświadczenia zawodowe

zapoznający młodego człowieka z otaczającą go rzeczywistością wykonywania
przyszłego zawodu.
W zeszłym roku zostałem zaproszony jako
visiting critique na jedne z zajęć Uniwersytetu
Technicznego w Delft w Holandii (TU Delft).
Był to przegląd prac studentów architektury
przed ostatecznym oddaniem i końcową
prezentacją. Oprócz mnie zaproszono kilku
bardzo zróżnicowanych zawodowo gości.
Przez cały dzień słuchaliśmy prezentacji
studentów, oglądaliśmy ich prace, komentowaliśmy je z punktu widzenia architektów,
urbanistów, socjologów i artystów.
Mam wrażenie, że ja bardziej na tym skorzystałem niż sami studenci. Spotykanie się
podczas przeglądów z dwudziestoma młodymi projektantami i rozmawianie z nimi o projektach, to jakby transfuzja krwi. W pracowni
rzadko lub wcale nie ma się tylu tematów na
raz. A podczas wizyt na uczelni można zobaczyć różne „case studies”, przekonać się co
inni myślą o danym temacie, zastanowić się,
jaki jest mój stosunek do danego zagadnienia projektowego. To bardzo cenne i ważne,
a korzyści z takich spotkań są obustronne.
Bardzo chciałbym coś takiego robić w Polsce
– na podobnych zasadach współpracować
z Wydziałami Architektury.
Ze względu na obowiązki zawodowe i rodzinne, nie chcę rozwijać mojej kariery na uczelni i nie uważam, żeby było to dla mnie istotne.
Ale powinna być możliwość stworzenia studentom okazji do skonfrontowania ich pomysłów
projektowych z praktykującymi architektami:
doświadczonymi, starszymi, młodszymi –
różnymi. Niestety w Polsce system edukowania
przyszłych architektów jest dosyć skostniały
i słaby. Mam kilku znajomych, którzy próbowali
przez jeden lub dwa semestry nawiązać taki
rodzaj współpracy, ale niestety nie zawsze ich
starania zostały docenione.

Poszerzanie obszaru działań
Przyglądając się działaniom pracowni
projektowych zaproszonych na festiwal,
można zaobserwować, że wielu projektantów rozszerza swoje obszary działania na
dziedziny pośrednio związane z architekturą. Pracownie angażują się w projekty
społeczne lub związane z tymczasowymi
działaniami w przestrzeni. Równie ciekawym zjawiskiem są projekty zainicjowane
przez samych architektów, gdzie projek-
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tant występuje w roli założyciela fundacji,
społecznika, aktywisty miejskiego czy
dewelopera.
> Gianpiero Venturini: Wydaje mi
GV się, że obecnie wielu architektów
poszerzyło swoje pole działania
i pracuje nad projektami niezwiązanymi
bezpośrednio z realizowaniem inwestycji
budowlanych. Spośród 60 pracowni, z którymi
przeprowadziliśmy wywiad, ponad 90 procent
pracuje nad różnego rodzaju projektami, nie
do końca związanymi z tradycyjnie rozumianym pojęciem budowania.
> Carlo Venegoni: A mnie się
CV wydaje, że skoro twoja edukacja
dotyczyła sztuki budowania, to
twoim celem powinno być budowanie.
> Gianpiero Venturini: I niewchoGV dzenie w drogę innym grupom
zawodowym? Ale z drugiej strony,
jeżeli uczyłeś się, aby zostać kucharzem
i umiesz gotować, a nie ma czego gotować, to
zaczynasz zajmować się czymś innym.
Analogicznie – jeżeli nie ma nowych zleceń
dla architektów, których efektem mogłoby
być wybudowanie budynków, to architekci
zaczynają „gotować”.
Myślę, że takie zachowanie, przede
wszystkim młodych architektów, wynika z faktu, że kryzys trwa już tak długo
i nikt nie widzi potencjalnego terminu jego
zakończenia. W związku z tym, jako grupa
zawodowa, zaczynamy adaptować się do
nowych warunków i w naturalny sposób zajmować się nieco innymi dziedzinami, biorąc
pod uwagę, że stan kryzysu gospodarczego
będzie nam towarzyszyć być może już do
końca naszego życia.
To zjawisko można rozpatrywać z dwóch
różnych perspektyw. Po pierwsze myślę, że
wielu architektów jest bardzo zadowolonych
z szansy odkrywania nowych dziedzin i pól
działania oraz nawiązywania współpracy z innymi grupami zawodowymi. Wielu
projektantów, z którymi przeprowadzałem
wywiady, to podkreślało.
Jednak z drugiej strony taka sytuacja
nie daje stabilności finansowej. Wszelkiego rodzaju eksperymenty i research nie
zapewniają wystarczającego comiesięcznego dochodu. Nie wiadomo, czy dany
eksperyment zadziała i zarobi na siebie,
czy przyniesie stratę. Zarówno proces projektowy, jak i rezultat są niepewne i często

nieprzewidywalne. Natomiast w przypadku
tradycyjnych zleceń na projekty budowlane,
od początku znany jest budżet, wiadomo
ile wynosi honorarium projektanta i można
wszystko lepiej zaplanować, także z finansowego punktu widzenia.
> Carlo Venegoni: Są jednak coraz
CV liczniejsze pozytywne przykłady
takich eksperymentów, nawiązywania współpracy i inicjowania własnych
projektów. Myślę, że jednym z nich jest
holenderska pracownia Space&Matter, która
poprzez swój projekt De Ceuvel w Amsterdamie pokazała, że kompleksowa współpraca
zarówno z władzami miasta, jak i z ludźmi
może okazać się sukcesem i w efekcie
prowadzić do realizacji projektu krajobrazowo-architektonicznego, odbiegającego
jednak od tradycyjnie rozumianej sztuki
budowania.

Polska versus UE
Jaka jest sytuacja i szanse młodych architektów w Polsce na tle innych krajów Unii
Europejskiej? To zaskakujące być może, ale
okazuje się, że zupełnie dobre. Zacytujmy
na początek fragment artykułu z cyfrowego
magazynu Uncube2:
„…na podstawie projektów zaprezentowanych przez takie pracownie jak Atelier
Starzak Strebicki, 307kilo czy Centrala można
stwierdzić, że nieco bardziej odizolowana
od reszty krajów europejskich, tak zwana
„Planeta Polska”, ma w tej chwili intrygującą
energię oraz ciekawy potencjał w możliwościach eksperymentowania z różnego rodzaju
projektami”.
W oryginale: „...more isolated scene of
what was described as „Planet Poland” – the
latter conversely, on the evidence of the work
of Atelier Starzak Strebicki, 307kilo, and
Centrala (Warsaw), seeming to have some of
the most interesting energy and potential for
experimentation around at the moment”
> Carlo Venegoni: Kiedy w zeszłym
CV roku mieszkałem w Lublinie, ktoś
mi powiedział, że Warszawa to
nowy Berlin. Ja jednak uważam, że wszystkie miasta w Polsce to nowy Berlin.
W Berlinie, po upadku muru berlińskiego
w 1989 roku, pojawiło się mnóstwo wolnej
przestrzeni do eksperymentowania.
2_www.uncubemagazine.com/blog/15009721
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Podobne zjawisko można teraz zaobserwować w Polsce. Widać to wyraźnie w projektach prezentowanych przez Atelier Starzak
Strebicki, czy pracownię BudCud. Wydaje mi
się, że jesteście dużo swobodniejsi w myśleniu i działaniu niż na przykład my tu we
Włoszech. U nas wszystko jest zabudowane
lub jest zabytkiem, brakuje wolności
w myśleniu i działaniu. Podczas gdy u Was
w Polsce, mimo wielu problemów z prawem
i korupcją, widać i czuć przestrzeń do
działania i nową energię.
> Gianpiero Venturini: Nie widzę
GV żadnej różnicy pomiędzy
najciekawszymi projektami
z Polski zaprezentowanymi podczas
festiwalu, a tymi z pozostałych krajów.
Moim zdaniem jakość tych projektów jest
porównywalna. Wydaje mi się, że większość
pracowni, których prezentacje miałem
okazję obejrzeć, jest bardzo świadoma tego,
co robi i w jakim kierunku rozwija swoje
portfolio.
Myślę, że bardzo pożyteczne jest także
doświadczenie młodych architektów,
które implementują w swoich krajach,
a zdobyli je, studiując lub pracując za
granicą. Nie wiem, czy w Polsce ma to
także miejsce, ale ja widzę to również na
swoim przykładzie: jestem Włochem, ale
na co dzień mieszkam w Hiszpanii i kiedy
czasem przyjeżdżam do Włoch i dzielę
się moimi spostrzeżeniami dotyczącymi
możliwych rozwiązań w zakresie projektowania przestrzeni publicznej, wszyscy się
dziwią: dlaczego nie pomyśleliśmy o tym
wcześniej, to takie proste? A ja po prostu
opowiadam im o typowych rozwiązaniach,
jakie są stosowane w Hiszpanii.
Doświadczenia zagraniczne to wielka
wartość i szansa dla wszystkich, bo dzięki
wymianie myśli nie musimy się uczyć wszystkiego od podstaw i wymyślać rzeczy od nowa.
Możemy po prostu wykorzystać wiedzę na
dany temat pochodzącą z innego kraju, który
może akurat w danej dziedzinie ma większe
doświadczenie.
> Mateusz Adamczyk: Wydaje mi
MA się, że w Polsce młode pracownie
mają łatwiej z tego względu, że
pewne procesy, które już zaszły na zachodzie, u nas się dopiero krystalizują, a sprawy,
o których mówimy, nie są jeszcze zaszczepione w świadomości każdego obywatela.

doświadczenia zawodowe

Ale to przyjdzie z czasem. Generalnie
uważam, że młody architekt w Polsce nie
ma aż tak źle. Trzeba po prostu wierzyć w to
co się robi, cały czas się samokształcić, być
na bieżąco.
> Agata Woźniczka: I być
AW konsekwentnym w swoich
działaniach. Natomiast w większości krajów Unii Europejskiej zauważamy
jednak większe zaufanie i szacunek dla
młodych architektów.
> Jan Sukiennik: To może wynikać
JS z faktu, że w Polsce nie ma takiej
ciągłości kultury projektowej,
estetycznej, nie tylko w kontekście architektury, ale także dizajnu, kulinariów, sztuk
wizualnych itd., jaką mają kraje Europy
Zachodniej. Mamy bardzo bogatą historię,
która dopiero teraz jest powoli odkrywana na
nowo. Polityka, wojny, zabory to wszystko
bardzo wpłynęło na ogólną świadomość
społeczeństwa.
Ale przecież nie jest tak, że jako architekci
działamy w próżni. Mamy klientów, mamy
odbiorców i użytkowników – oni są częścią
tego społeczeństwa. I pod tym względem
sądzę, że mamy o wiele trudniej niż wiele
innych krajów, szczególnie Europy Zachodniej,
które niezależnie od kryzysu mają zbudowaną
już kulturę świadomości estetycznej. Społe-

czeństwa takich krajów jak Włochy, Francja,
Belgia, czy Holandia o wiele bardziej doceniają
dobry dizajn i architekturę. Oczywiście ta
kwestia się bardzo skomplikowała w wyniku
kryzysu, masowej uniformizacji, globalizacji
i tak dalej, ale mimo wszystko społeczeństwa
w Europie Zachodniej mają jednak jakiś punkt
odniesienia, a u nas jest to raczej dopiero
odkrywana historia.
> Małgorzata Kuciewicz: Mam
MK poczucie, że Carlo i Gianpiero mają
pełną świadomość, że my wszyscy,
którzy zostaliśmy zaproszeni do wzięcia
udziału w tym festiwalu, działamy w dyscyplinie architektonicznej, której jądrem są
działania związane z architekturą, ale całość
jest szerzej rozumiana. Bardzo dobrze widać
to było podczas prezentacji pracowni
z innych krajów – na przykład Francji. Ich
prezentacje zawierały przeważnie dużą ilość
opracowań koncepcji i abstrakcyjnych
rozważań dotyczących potencjalnych
rozwiązań projektowych.
Odnoszę wrażenie, że zespoły z Polski były wybierane według tego samego
klucza. Porównując prezentacje, które
miałam okazje oglądać, charakterystyczne
dla polskich pracowni jest to, że z jednej
strony skupieni jesteśmy trochę na poszukiwaniach i eksperymentach, ale radzimy
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też sobie w konkretnych odpowiedziach
projektowych związanych ze specyficznymi
potrzebami klienta.
Na podstawie rozmów z innymi uczestnikami festiwalu dochodzę do wniosku, że
my w Polsce mamy komfortowe warunki.
Możemy wybrać sobie własną postawę architektoniczną: albo „pójść w budowanie”, czyli
usprawnianie i ulepszanie systemu obsługiwania klientów, albo sprawdzać różne inne,
nowe ścieżki, bo jeszcze nie wiemy, co nas
interesuje. W Polsce wszystko jest dopiero
w takiej fazie „przepoczwarzania się”, a to
daje dużo większe szanse rozwoju młodym
pracowniom.

Kondycja młodego architekta
Dyskutowaną podczas festiwalowych
debat kwestią była także sytuacja ekonomiczna pracowni. Brak długoterminowych
zleceń i eksperymentalny charakter pracy
mają też swoje konsekwencje finansowe.
W kontekście chaotycznych i ciągle zmieniających się realiów, młodzi architekci
mają problem z planowaniem kondycji
finansowej biura oraz ciągłością zleceń.
Trudno jest także przewidzieć ilość i rodzaj
przychodzącej pracy oraz zaplanować
rozmiar zespołu projektowego potrzebny
do jej wykonania.
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> Mateusz Adamczyk: Na pewno
tempo pracy w Polsce jest o wiele
szybsze. Właśnie! – właściwie nikt
nie mówił podczas festiwalu o tempie pracy,
a to jest interesujący wątek. W naszej
pracowni często spotykamy się z taką
sytuacją, że musimy wykonać w ciągu dwóch
lub trzech tygodni porównywalną ilość pracy,
na której wykonanie pracownie z Zachodniej
Europy mają czasami nawet pół roku.
> Jan Sukiennik: Patrząc na
JS Hiszpanię, mam takie strategiczno-finansowe przemyślenia: Przez
wiele lat kraj ten przeżywał wielki ekonomiczny boom, a teraz gospodarka i rynek
nieruchomości praktycznie się zatrzymały.
Hiszpańscy architekci przyjeżdżają do Polski,
żeby szukać pracy. Wydaje mi się, że nie
można myśleć tylko o tym, co dzieje się tu
i teraz, ale trzeba myśleć o tym, co dzieje się
dookoła, czytać gazety, śledzić jak zmieniają
się fundusze europejskie i być na wszystko
przygotowanym.

MA

Nasz polski rynek jest jeszcze bardzo
nieświadomy i często zepsuty różnymi
mechanizmami, o których rozmawialiśmy
w trakcie naszego pobytu tutaj (m.in. prowizje, hegemonia projektów katalogowych).
Kiedy patrzę kolektywnie na środowisko
architektów, to widzę nas trochę jak owieczki,
które dochodzą do przepaści. Oczywiście są
owce bardziej i mniej roztropne, ale kolektywnie sami skazujemy siebie na zagładę. Na
przykład kolumbijska pracownia Taller 301
mówi o tym, że trzeba zrozumieć biznes, że
to nie jest szatan, jak myśli wielu architektów
– i z tego powodu zatrudniła u siebie CEO,
czyli dyrektora zarządzającego.
Moim zdaniem, trzeba te wszystkie mechanizmy zrozumieć albo samemu, albo znaleźć sobie odpowiedniego partnera i podejść
do projektowania strategicznie jak do przedsięwzięcia biznesowego. Trzeba stworzyć
pewną powtarzalność, jakiś plan na miesiąc,
na pół roku, kwartał, dwa lata. Praktykowanie architektury to także business jak każdy
inny, ale jednocześnie to piękno i wrażliwość.
I trzeba te dwa aspekty jakoś umiejętnie
połączyć, bo tworzenie architektury to umiejętność kreowania wartości dodanej.

Epilog
Często w mediach pojawiają się opinie i komentarze, mówiące o tym, że młode pokolenie Europejczyków będzie miało trudniejsze
życie niż ich rodzice. Sytuacja nie wygląda
inaczej w przypadku młodych architektów.
Często pojawia się teza, że jest nas za dużo,
niezależnie od kraju, a jednocześnie z powodu
kryzysu buduje się mniej. Może właśnie dzięki temu, aż tak wiele pracowni zaproszonych
do wzięcia udziału w festiwalu wydaje się być
bardzo zaangażowana społecznie, szukając
w ten sposób rozwiązań i odpowiadając na
potrzeby mieszkańców Europy, niekoniecznie
poprzez realizowanie budynków. 
Polecamy:

www.newgenerationsweb.com
www.facebook.com/ngenerations
www.uncubemagazine.com/blog/15009721
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Sufit podwieszany w biurze open space nie musi być gładką
powierzchnią – płyty Armstrong Optima Canopy (Concave, Convex)

W otwartych przestrzeniach biurowców na suficie zastosować
można pionowe panele Armstrong Baffle

Sufity podwieszane w obiektach
biurowych: akustyka, design, ekologia
W aranżacji nowoczesnych przestrzeni
biurowych widoczne są trzy główne trendy:
dbanie o komfort akustyczny, indywidualny
wystrój wnętrz oraz projektowanie w duchu
zrównoważonego rozwoju.

Dobra akustyka to nie tylko pochłanianie
dźwięków, ważna jest też izolacyjność
Architekci i inwestorzy budynków wybierając sufity podwieszane często zwracają uwagę jedynie na klasę pochłaniania, a to zbyt
mało. Silne pochłanianie może wytłumić wnętrza za mocno. Rozprzestrzenianie się dźwięku – np. mowy w biurach czy salach konferencyjnych – będzie ograniczone, przekaz
za słabo słyszalny, czy wręcz niezrozumiały.
Jak podpowiadają eksperci firmy Armstrong,
będącej liderem na rynku sufitów podwieszanych liczy się również izolacyjność.
W zależności od specyfiki pomieszczeń
konieczne jest dobranie odpowiednich sufitów podwieszanych. W dużych wnętrzach
– jak biura open space, call center, recepcje, w których użyto twardych materiałów
odbijających dźwięk, aby uzyskać minimalną chłonność akustyczną konieczne jest
zastosowanie sufitów o wysokim poziomie
pochłaniania. Odpowiednie są tu produkty Armstrong z linii OP (open plan) – sufity
mineralne trzeciej generacji o obniżonej gęstości wełny mineralnej, m.in. ULTIMA+ OP,
PERLA OP i SIERRA OP, klasyfikowane
w najwyższej klasie pochłaniania – klasie A.
Dla zapewnienia maksymalnej poufności, indywidualne biura czy gabinety wymagają skutecznej izolacji dźwiękowej od
innych pomieszczeń. Sufity Armstrong z rodziny dB, czyli płyty mineralnej o zwiększonej gęstości, m.in. ULTIMA+ dB, PERLA dB

czy SAHARA dB, minimalizują przenikanie
dźwięku pomiędzy pomieszczeniami, aż
o 41 dB, wszelkie rozmowy mogą więc zachować poufny charakter. Wysoki poziom
dźwiękoizolacyjności zapewnić mogą nie tylko sufity mineralne, ale też drewniane np. z serii WOOD lub metalowe jak METAL CLIP-IN
czy METAL LAY-IN.

Indywidualizacja wnętrz
Coraz większe są też wymagania inwestorów w zakresie wystroju. Biuro stało się
ważnym elementem wizerunku, a w wielu
dużych firmach także jednym z głównych
elementów dbania o satysfakcję pracowników. Dlatego sufity, poza funkcją poprawy
akustyki mają także nadawać wnętrzu charakter. W najnowszych biurowcach instalowane są nie tylko klasyczne akustyczne
sufity modułowe umieszczone na ruszcie
rozpiętym od ściany do ściany. Indywidualny wystrój, przy jednoczesnej poprawie
komfortu akustycznego, architekci osiągają poprzez zastosowanie m.in. sufitów wyspowych Armstrong Canopy – mineralnych
i metalowych, czy też umieszczanych pionowo do sufitu paneli typu Baffle.

Ekologia nie tylko w obiektach
LEED, BREEAM
Wszystkie nowoczesne przestrzenie projektowane są obecnie zgodnie z zasadami
budownictwa zrównoważonego. Ekologiczne rozwiązania wybierają nie tylko inwestorzy starający się o zdobycie zielonych certyfikatów. Sufity Armstrong cenione są ze
względu na ekologiczny proces produkcji.
Np. często wybierany sufit PERLA OP 0,95

Drewniane sufity Armstrong zapewniają poufność rozmów
oraz oryginalny wystrój wnętrza sali konferencyjnej

to pierwsza płyta sufitowa, która otrzymała srebrny certyfikat Cradle to Cradle®
– w składzie posiada aż 53% materiałów
pochodzących z odzysku i jest w 100%
przetwarzalna. Od niedawna popularnością
także w Polsce cieszy się wprowadzony
przez Armstrong program odbioru starych
sufitów z remontowanych biurowców. Właściciel obiektu oszczędza w ten sposób na
kosztach składowania i wywozu odpadów
budowlanych, a firma Armstrong poddaje
zużyte sufity recyklingowi, by wykorzystać
je przy produkcji nowych płyt.

ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS
B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Domaniewska 37,
02-672 Warszawa
tel. (022) 337-86-10 do 11
service-ce@armstrong.com
Doradztwo w Polsce:
Techniczne: tel. 605 368 448
Projektowe:
Warszawa: tel. 6 01 398 108;
668 683 456
Region Centralny: tel. 605 409 444
Region Północny: tel. 604 191 611
Region Zachodni: tel. 668 362 400
Region Południowy: tel. 602 711 716
Więcej informacji i inspiracji:
www.armstrong.pl/sufity
Facebook: armstrong.sufity
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BIU
powierzchnia możliwa
do zabudowy

szerokość traktu
budynku biurowego

łącznik = powiązanie
+ elastyczność

Czas koncepcji się opłaca
/ styl współpracy architektów
O stylu współpracy projektowej, czyli relacjach architekta z inwestorem i wykonawcą, nadzorze
nad realizacją oraz przenoszeniu zagranicznych doświadczeń w procesie projektowania rozmawiamy
z architektami Bartłomiejem Kisielewskim i Robertem Strzeńskim z biura Horizone Studio.

K

Kiedy spotkaliśmy się na poznańskiej
Budmie, minął mniej więcej miesiąc od
oddania do użytku zaprojektowanego przez
was biurowca Ericpol w Łodzi. Kilkakrotnie
powtarzaliście wtedy, że darzycie ten
budynek wielkim sentymentem, a proces
jego realizacji pozytywnie odbiegał
od statystycznej średniej. Skąd ten
sentyment?

> Bartłomiej Kisielewski: Mamy różne
doświadczenia z budowami w Polsce i dlatego
możemy chyba powiedzieć, że takiej współpracy i jakości wykonania życzylibyśmy sobie
częściej. Myślę, że kiedy ogląda się budynek
Ericpol z bliska, uwagę zwracają nietypowe
detale różnych jego elementów i staranność
ich wykonania, co jak wiadomo zawsze jest
efektem kilku czynników.
Przede wszystkim potrzeba odpowiednio
opracowanego projektu, czyli architekta, który
wie, czego chce i potrafi to przelać na papier.
Ale sam projekt nie wystarczy – potem, na
etapie realizacji wszyscy muszą być zainteresowani współpracą i mieć poczucie jednego
celu. Tym celem powinien być najlepszy budynek, który pozostaje tu na lata.
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Skoro współpraca trójkąta architekt-inwestor-wykonawca w tym przypadku
była wzorcowa, to na czym polegała jej
wyjątkowość?

> Robert Strzeński: Nie nazwałbym jej
wyjątkową. Była po prostu taka, jaka powinna
być. Celem współpracy architekta, inwestora
i wykonawcy powinno być przecież stworzenie
dobrego budynku, z którego razem będą dumni. I w przypadku Ericpolu tak się właśnie stało.
Dobrze, to zapytamy inaczej: co podczas
realizacji tej inwestycji było najbardziej
pozytywne?

> Bartłomiej: Na tej budowie nie było tzw.
podchodów, to znaczy jeśli pojawiała się
jakakolwiek odmienność zdań lub wytyczne
projektu nie były zrozumiałe, to siadaliśmy
przy stole, aby wspólnie omówić temat do
końca i znaleźć rozwiązanie. Nie było też
sytuacji, że poszczególni uczestnicy procesu
realizacyjnego byli zaskakiwani postawą
drugiej strony. I wreszcie, jeśli ktoś do czegoś
się zobowiązywał, to chciał i starał się tego
słowa dotrzymać, co na polskich budowach
nie zawsze jest regułą.

Potraficie powiedzieć z czego wynikała
taka właśnie kultura współpracy?

> Robert: Wydaje mi się, że z wzajemnego
szacunku, jaki mieli do siebie wszyscy uczestnicy procesu. Wiedzieliśmy, że przy „stole”
mamy z jednej strony świadomego inwestora
– firmę Ericpol, która obdarzyła nas, projektantów, zaufaniem, oraz z drugiej strony
generalnego wykonawcę – firmę Strabag, wyłonioną w procesie przetargu, która okazała
się najlepiej przygotowana do zrealizowania
zaprojektowanego przez nas budynku.
Jak w praktyce wyglądał ten proces?
W jakim gronie odbywały spotkania, co
głównie omawiano, jak bardzo były one
„decyzyjne”?

> Robert: Od strony praktycznej wyglądało to
mniej więcej tak, jak przeważnie staramy się
prowadzić nasze projekty. Na etapie projektowym na bieżąco dyskutujemy różne rozwiązania w naszym zespole. Około raz na dwa
tygodnie staramy się organizować spotkania
koordynacyjne z całym zespołem projektantów branżowych oraz z inwestorem. Na
wcześniejszych etapach (projekt koncepcyjny,

doświadczenia zawodowe

fot. p.Piątek
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Arch. arch. Bartłomiej Kisielewski
i Robert Strzeński, architekci IARP,
partnerzy w Horizone Studio
wraz z arch. Dominikiem Daraszem

projekt budowlany) kiedy podejmowane są
główne decyzje projektowe, udział inwestora
jest większy. Z czasem kiedy rozwiązywane
są zagadnienia techniczne, wzrasta udział
projektantów branżowych.
Na etapie przetargu na wykonanie budynku Ericpol dyskutowaliśmy z inwestorem
i generalnym wykonawcą na temat kosztów
poszczególnych materiałów. Opracowaliśmy
matryce materiałów, które mogą zostać
zastąpione tańszymi odpowiednikami oraz
tych priorytetowych, co do których nie dopuszczaliśmy zamienników. Na etapie budowy często wracaliśmy do tej listy i wszyscy
staraliśmy się jej przestrzegać. Oznacza to
również, że po zamknięciu etapu przetargu
i negocjacji, już podczas realizacji, nie było
praktycznie większych zmian w materiałach.
Czyli pełniliście nie tylko rolę wykonawcy
projektu, ale także ściśle nadzorowaliście
realizację... Często wizytowaliście
budowę?

> Robert: Spotkania na budowie odbywały
się co tydzień i były konstruktywne. A byliśmy obecni na budowie Ericpola przez cały jej
okres – praktycznie od pierwszego do ostatniego dnia budowy, czyli około 18 miesięcy.
Oprócz cotygodniowych wizyt, w porozumieniu z inwestorem, na bieżąco reagowaliśmy też z biura na wszystkie pojawiające się
na budowie zagadnienia. Uniknęliśmy w ten
sposób jakichkolwiek opóźnień i budynek
został oddany zgodnie z harmonogramem.
Nie wyobrażam sobie budowy dobrego
budynku tej skali, odpowiadającego projek-
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towi, bez regularnych nadzorów projektanta.
Żaden, nawet najlepiej opracowany projekt nie
wystarczy, aby wybudować dobry budynek.
Część decyzji projektowych podejmuje się
zawsze w trakcie realizacji.
Czy wasz styl pracy projektowej można
już nazwać procesem zintegrowanego
projektowania?

> Bartłomiej: Projektowanie zintegrowane,
które już na bardzo wczesnym etapie koncepcyjnym angażuje specjalistów wielu dziedzin i bierze pod uwagę różne zagadnienia,
wciąż definiując funkcję i kształt budynku,
jednocześnie uwzględniając np. rozwiązania
instalacyjne, koszty, etc. jest na pewno tym
do czego dążymy.
Korzystamy tu z naszych wcześniejszych
doświadczeń. Jedną z cech naszego stylu
projektowania jest wchodzenie dość głęboko
w zagadnienia, jakie mogą pojawić się dopiero
w następnych etapach. Uważamy, że odpowiednio długi czas na koncepcję i jej dopracowanie
jest niezwykle istotny i po prostu się opłaca.
To na etapie koncepcji zapadają główne decyzje. Nie w każdym projekcie jest to możliwe.
W wypadku budynku Ericpol tak się stało. Ale
jeszcze lepszym przykładem jest wykonywany przez nas obecnie projekt nowego Ratusza
Marszałkowskiego w Krakowie. Tam najpierw
poświęciliśmy 4 miesiące na koncepcję konkursową, mając kilka wielobranżowych „burz
mózgów” decydujących np. o wyglądzie fasad,
a potem kolejne 3 miesiące na tzw. koncepcję
pokonkursową. Od samego początku ratusz
miał być budynkiem „zielonym”, więc od

pierwszego dnia w projekcie uczestniczył konsultant ds. budownictwa zrównoważonego.
To zainwestowanie czasu w różnego rodzaju
analizy przynosi teraz efekty.
Skoro mówimy o projektowaniu
zintegrowanym, to czy korzystaliście
z oprogramowania BIM?

> Bartłomiej: Ostatnio wprowadziliśmy do
biura oprogramowanie BIM i używamy go dla
ułatwienia koordynacji międzybranżowej.
Projektanci branżowi twierdzą, że zaprojektowanie instalacji w garażu podziemnym, gdzie
chowamy większość urządzeń instalacyjnych,
nie byłoby możliwe bez 3 wymiarów. Z drugiej
strony traktujemy to jako narzędzie i nowy
wymóg rynku, a nie jako coś co ma zmienić
architekturę.
Waszym zdaniem BIM powinien być
obligatoryjną przyszłością?

> Bartłomiej: Nie sądzę, aby sens miało zmuszanie wszystkich do pracy z użyciem BIM.
Rynek zdecyduje, jak dalece ten sposób pracy
się przyjmie. Dla przejścia z rysowania ręcznego na komputerowe (tak, pamiętamy jeszcze
projekty kreślone ręcznie) nie były potrzebne
specjalne dyrektywy UE.
Wspomnieliście, że nie wyobrażacie
sobie realizacji budowy bez nadzoru
architekta. Co sądzicie o pełnieniu nadzoru
autorskiego przez innego projektanta?

> Robert: Nadzór autorski jest takim samym
etapem projektowym jak projekt budowlany
czy wykonawczy. Nie wyobrażamy sobie,
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Budynek: Ericpol Software Pool
Lokalizacja: Polska, Łódź, ul.Sienkiewicza
Inwestor: ERICPOL Sp. z o.o.
ArchitektURA: HORIZONE Studio
Autorzy projektu: Dominik Darasz,
Bartłomiej Kisielewski, Robert Strzeński
Współpraca autorska: Jagoda Bogusławska,
Krystian Wawer, Nuno Oliveira
Generalny wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
Projekt: 2012-2013
Realizacja: 2013-2014
Powierzchnia całkowita: 12.121 m 2
Kubatura: 35.700 m 3
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aby było możliwe wybudowanie budynku
zgodnego z projektem bez udziału na budowie
architekta będącego autorem projektu. Dywagacje na temat sprawowania nadzoru autorskiego przez innego architekta, nie będącego
autorem projektu, są dla nas absurdem rynku
polskiego. Nikt świadomy, kto rozumie proces
projektowo-budowlany, nie jest w stanie
wysnuwać takich hipotez. Dla nas jest to nie
do przyjęcia.
> Bartłomiej: Obecność architekta na etapie
realizacji jest sprawą podstawową. To projektant wie, dlaczego podejmował konkretne
decyzje projektowe i jaki efekt chce osiągnąć.
Nie mówiąc już o tym, że nikt nie zdejmie
z niego odpowiedzialności za projekt. To musi
znajdować odzwierciedlenie w udziale autora
projektu na budowie. Odpowiednio intensywnym udziale. Czy ktoś, kto „dogląda” budowę,
nie mając nic wspólnego z projektem, weźmie
prawną odpowiedzialność za całość projektu?
Według mnie podobne propozycje świadczą
też o braku zrozumienia istoty procesu.
W krajach, w których praktykowaliśmy,
byłoby to nie do pomyślenia – pamiętam
sytuacje, np. podczas budowy w Hamburgu,
gdzie generalny wykonawca kilkukrotnie próbował zamienić rozwiązania fasadowe, ale nie
przyszłoby mu do głowy, aby zmian dokonać
bez pełnej akceptacji autora projektu.
Przed założeniem Horizone Studio, swoje
doświadczenia zawodowe zbieraliście za
granicą – m.in. w Irlandii i Niemczech. Jak
tam pracują architekci? Jak kształtują
swoje relacje z klientem-inwestorem?
Za co odpowiadają podczas powstawania
inwestycji?

> Robert: W Irlandii rola architekta znacznie
odbiega od polskich realiów. Architekt ma
zdecydowanie więcej czasu na sam proces
projektowy. W biurach role są dość wyraźnie
podzielone. Architekci projektują, natomiast
technicy architektury zajmują się opracowywanie detali technicznych.
Sam architekt nie poświęca też tak dużo
czasu na „bieganie po urzędach”, jak ma to
miejsce w Polsce. Sprawami urzędowymi
zajmują się tam głównie niezależne firmy
zewnętrzne, tzw. konsultanci planistyczni. Sam
proces planistyczny jest również dużo jaśniejszy
i mniej skomplikowany. Plany miejscowe pokrywające 100% kraju opracowywane są co 5 lat.
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Proces uzyskiwania pozwolenia na budowę
jest również dużo mniej skomplikowany. Nie
wymagane są na tym etapie projekty branżowe.
Architektoniczny projekt budowlany uzgadnia
się głównie z urzędnikami w wydziale planowania urzędu miasta w odpowiednim hrabstwie
oraz w jednostce straży pożarnej. Rola architekta jest jednak dużo bardziej rozbudowana na
etapie przetargu. To architekt najczęściej zbiera
oferty od wykonawców i te najlepsze rekomenduje inwestorowi. Architekt „czuwa” też nad
realizacją i przestrzeganiem kontraktu zarówno
przez wykonawcę, jak i inwestora.

Na tej budowie
nie było „podchodów”
– jeśli pojawiała się
odmienność zdań
lub wytyczne projektu
nie były zrozumiałe,
siadaliśmy przy stole,
aby wspólnie omówić
temat do końca
i znaleźć rozwiązanie.
> Bartłomiej: Jeśli miałbym porównać proces
projektowy w Polsce i w Niemczech, to
pierwszą rzeczą, na którą zwróciłbym uwagę
jest fakt, że u naszych zachodnich sąsiadów
proces ten jest dużo bardziej przewidywalny.
Ta przewidywalność jest ważna nie tylko dla
architekta, ale przede wszystkim dla inwestora, który zanim rozpocznie inwestycję musi
stworzyć wiarygodny biznesplan.
W Niemczech przewidywalność rozpoczyna się od planów miejscowych, a kończy np.
na uzgodnieniach nietypowych rozwiązań
z komendą miejskiej straży pożarnej, która
odbiera budynek. Już na etapie projektowania
wszystko jest wyjaśnione i pisemnie uzgodnione przez tego samego strażaka, który za
kilka lat przyjdzie odebrać budynek. Nikt,
również straż pożarna, nie pozwoliłby sobie
na interpretowanie przepisów, gdy budynek
jest już zrealizowany.

Jak postrzegacie pracę architektów
w Polsce na tle tamtych krajów?

> Bartłomiej: Minęło ponad pięć lat od naszego powrotu do Polski i założenia Horizone
Studio. Jako że opracowujemy projekty, które
są realizowane, doświadczamy wszystkich
„przyjemności” związanych z rodzimą biurokracją, która pochłania ogrom czasu.
Uważamy, że zachwiane są proporcje
między projektowaniem a sprawami formalnymi. Chcielibyśmy też, aby dla przeciętnego
inwestora podczas wyboru architekta liczyła
się przede wszystkim jakość architektury
i usługi projektowej, która decyduje o tym,
jak budynek będzie wyglądał po realizacji.
Czasami mamy wrażenie, że nie wszyscy chcą
widzieć tę zależność.
Z drugiej strony myślę, że Polska oferuje
ogromne perspektywy rozwoju, a jakość architektury poprawia się w wyjątkowym tempie.
To zresztą była jedna z głównych motywacji,
aby wrócić pod koniec 2009 roku. Wierzymy,
że mamy tu pracy na kilkadziesiąt lat.
Jakie praktyczne działania przenosicie
na polski grunt z tych zagranicznych
doświadczeń?

> Robert: Staramy się jak najwięcej słuchać
głosów z różnych stron. Bierzemy pod uwagę
opinie inwestorów, ale też lokalnej społeczności. Staramy się przewidywać, w jakim
kierunku powinien rozwijać się obszar, gdzie
tworzymy budynki. Innymi słowy działać tak,
jakbyśmy projektowali w normalnej, zurbanizowanej przestrzeni, dla której kompetentni
urbaniści przygotowali spójne plany miejscowe. W polskim chaosie przestrzennym to
bardzo trudne.
Średnia wieku architektów w waszej
pracowni wynosi...?

> Robert: Jesteśmy stosunkowo młodą
pracownią, jednak większość z nas ma długie,
bo około dwudziestoletnie, doświadczenie
zdobyte zarówno w Polsce, jak i na innych europejskich rynkach. W naszym biurze pracują
osoby w wieku od dwudziestu kilku do czterdziestu kilku lat. Myślę, że wszyscy doskonale
się uzupełniamy i tworzymy konstruktywny,
energiczny zespół.
Biurowiec Ericpol prezentujemy na fotografiach obok oraz w osobnym
artykule – na stronie 056

doświadczenia zawodowe
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Z:A

Z:A _#45 07/08_2015

039

Z:A

FELIETON

arch. Wojciech Gwizdak
architekt IARP

Mugole, czyli teoria
niezrozumienia

U

Uczymy się całe życie. Żal tylko, że czasami
coraz mniej z tego rozumiemy. Chyba najgorszą
rzeczą są sytuacje, w których nie rozumiemy,
dlaczego ktoś inny nie rozumie rzeczy dla nas
oczywistych.

Kodeks
Czy ktoś rozumie, dlaczego dzieło Komisji nazywane jest „Kodeksem”? Pierwsze kodeksy,
jak wiemy, zaczęły powstawać w starożytności
i były próbą spisania całości prawa w jednym
akcie w celu uniknięcia problemów wynikających z jego rozdrobnienia.
Dlatego pomysł skodyfikowania przepisów
budowlanych w jednym dokumencie wydaje się
sensowny. Tyle że, o ile początkowo nasz Kodeks Budowlany miał kodyfikować Prawo budowlane oraz Prawo o planowaniu przestrzennym, to obecnie zrezygnowano z tej koncepcji
i oba akty są już procedowane osobno.
Czy wiecie, drogie Koleżanki i Koledzy, ile to
ustaw kodyfikuje obecnie propozycja Kodeksu
Budowlanego? Odpowiedź brzmi – 2 (słownie: dwie). Są to Prawo budowlane i Ustawa
o wyrobach budowlanych. Na domiar złego, od
czasu powołania KKPB powstały nowe ustawy
w budownictwie – Ustawa o charakterystyce
energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz.
1200), Ustawa o rewitalizacji czy procedowana
aktualnie ustawa o strategicznych inwestycjach celu publicznego. Mamy więc do czynienia
z postępującą entropią prawa, a nie z jego kodyfikacją. Czy zatem nazywanie „Kodeksem”
dokumentu, nad którym pracuje komisja
– nie brzmi jak nadużycie?

Komisja
Czy ktoś rozumie, z jakich powodów w skład
17-osobowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Budowlanego zdecydowano się powołać aż
12 prawników? Zapewne są to wybitni znawcy
prawa, ale jakie są ich kompetencje w budownictwie? W rozporządzeniu w sprawie powołania komisji (Dz.U. 2012 poz. 856), w § 3.2
czytamy, że komisja zostanie powołana
„...spośród wybitnych przedstawicieli nauki
i praktyki z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego,
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Ilekroć w artykule jest
mowa o:
1. Mugolach (ang. muggle) – określenie to, według serii książek
J.K. Rowling o Harrym Potterze
– oznacza ludzi, którzy nie posiadają zdolności magicznych i nie są
w stanie w żaden sposób ich u siebie
rozwinąć. W świecie czarodziejów
pejoratywne określenie człowieka
bez wyobraźni, o ograniczonych
zdolnościach rozumienia otaczającej
go rzeczywistości.
2. Komisji – należy przez to rozumieć
Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego, powołaną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca
2012 r. w sprawie utworzenia,
organizacji i trybu działania Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 856)
3. Kodeksie – należy przez to rozumieć najnowszą wersję projektu
Kodeksu Budowlanego z dnia
25 maja 2015 – link do źródła: www.
zawod-architekt.pl/kodeks2015
4. Ministerstwie – należy przez to
rozumieć ministerstwo właściwe
do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej.

gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska oraz ochrony dóbr kultury”. O ile paru
członków można by nazwać przedstawicielami nauki czyli teoretykami, to konia z rzędem
temu, kto wskaże praktyków. Czytając krótkie
informacje o członkach Komisji, trudno nie
odnieść wrażenia, że rozkład ich kompetencji
nie pokrywa się z zakresem wymaganym dla
tego ciała. A jeśli statystyczny skład komisji
ma się nijak do treści przepisu, to czyżby
Ministerstwo powołało Komisję niezgodnie
z rozporządzeniem?

Dział IV – Sytuowanie
obiektów budowlanych
Zagłębiając się w lekturze Kodeksu, z dziecinną łatwością można znaleźć mnóstwo błędów
i potknięć, które wynikają, moim zdaniem,
wyłącznie z kompletnego braku praktyków
w składzie Komisji. Rezultatem jest niska
merytoryczna jakość Kodeksu.
Z tego powodu Krajowa Rada Izby
Architektów RP w wysłanym do Ministerstwa piśmie z dnia 26 czerwca 2015 r. (znak.
L. dz. 468/KRIA/2015/w) stoi na stanowisku,
że „projekt Kodeksu Budowlanego należy
wycofać ze ścieżki legislacyjnej”. Dosłownie
2 dni później Zjazd Krajowy IARP uchwałą
delegatów poparł w pełni decyzję Krajowej
Rady (patrz: Z:A, strona 076).
Ja również, jako delegat na Zjazd, głosowałem za tą uchwałą. I nie była to z mojej strony
decyzja pochopna. By przybliżyć Czytelnikom,
dlaczego uważam Kodeks za dzieło mugoli,
zaprezentuję moje uwagi do jednego tylko,
ale bardzo ważnego dla każdego architekta
Działu IV – Sytuowanie obiektów budowlanych.
> Art. 67. § 1. Budynek o wysokości do 12 m
włącznie należy sytuować od granicy działki,
w odległości nie mniejszej niż:
1) 1,5 m w przypadku budynku ze ścianą bez
otworów okiennych lub drzwiowych od strony
tej granicy;
2) 4 m w przypadku budynku ze ścianą
z otworami okiennymi lub drzwiowymi od
strony tej granicy.
Rozumiem z tego zapisu, że niedopuszczalne będzie stawianie budynków w ostrej granicy
w zabudowie śródmiejskiej (art. 67 § 2 oraz
art. 68. § 3, o których poniżej, nie rozwiązują
problemu) oraz że nie ma zgody na sytuowanie
elewacji frontowej budynku w granicy z działką
drogową, jak zwykle buduje się kamienice.
Mamy też rozumieć, że nie będzie można
podziemnymi częściami budynku zbliżać się
do granicy? A co z zabudową szeregową lub
bliźniaczą? Ma zniknąć? Teoretycznie budowa
w granicy działki będzie możliwa po uzyskaniu zgody sąsiada (art. 70), ale czy tak ważny
element kształtowania ładu przestrzennego
powinien zależeć wyłącznie od stosunków

Szybszy niż kiedykolwiek
ARCHICAD jest teraz szybszy niż kiedykolwiek! Koniec z oczekiwaniem na kolejne
widoki projektu. GRAPHISOFT nie tylko zoptymalizował i wzmocnił algorytmy
w technologii 64bit, ale też wprowadza unikalne procedury wykorzystania
procesorów wielordzeniowych. Dzięki ciągłemu przeliczaniu modelu w tle
ARCHICAD 19 jest gotów zaprezentować wybrany widok PRZED otrzymaniem
odpowiedniego polecenia. Błyskawiczny czas reakcji sprawia, że ARCHICAD 19
jest niekwestionowanym liderem szybkości pracy wśród programów
do projektowania BIM.

Bradford College, UK | Bond Bryan Architects | www.bondbryan.com
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między sąsiadami? Zdecydowanie NIE! Co się
stało, że funkcjonujący przez wieki model budowy budynków w granicy z działką sąsiednią
teraz, nagle, miałby odejść do lamusa? Co się
stanie z planami miejscowymi dopuszczającymi taką zabudowę?
Art. 67 § 2. Budynek, o którym mowa w § 1,
może być sytuowany w granicy działki, jeżeli
w granicy tej na działce sąsiedniej istnieje
już budynek, przy czym ściana sytuowanego
budynku od strony granicy nie może posiadać
żadnych otworów, a jej długość nie może
być większa niż 1,5 długości odpowiedniej
ściany budynku istniejącego. Ściana budynku
sytuowanego w granicy powinna przylegać co
najmniej w 25% do ściany budynku istniejącego
w granicy.
Zatem – tylko w przypadku jeśli „na działce
sąsiedniej istnieje już budynek”, projektodawca dopuszcza sytuowanie budynku w granicy
działki. Brzmienie przepisu jest przykładem
charakterystycznego dla mugoli płaskiego myślenia. Pozwala bowiem na dobudowanie np. do
parterowego garażu, budynku o wysokości
4 kondygnacji, bo jego długość nie przekroczy
1,5 długości budynku istniejącego, a powierzchnia styku wyniesie 25%. Gdzieś tu jest logika?
Art. 68.
§ 1. Budynek o wysokości powyżej 12 m i nie
wyższy niż 35 m należy sytuować od granicy
działki w odległości nie mniejszej niż 1/3 jego
wysokości.
§ 2. Budynek o wysokości powyżej 35 m należy sytuować od granicy działki w odległości
nie mniejszej niż 1/2 jego wysokości.
§ 3. W zabudowie śródmiejskiej odległości,
o których mowa w § 1 i 2, mogą być zmniejszone nie więcej niż o połowę, lecz nie mogą być
mniejsze niż odległości określone w art. 67.
Kuriozum, o którym pisaliśmy kiedyś z koleżanką arch. Bożeną Nierodą w artykule „Z tej
mąki chleba nie będzie” (Z:A 04/2012/#28, str.
102-103) – szkoda powtarzać argumenty o oczywistych błędach tej koncepcji. Na dodatek § 3
świadczy symptomatycznie o stanie wiedzy
Komisji na temat charakteru zabudowy śródmiejskiej. Budowa w granicy działki znika bez
śladu (tylko za zgodą sąsiada – patrz art. 70).
Art. 69. Budynki inne niż mieszkalne należy
sytuować w odległościach od granicy działki
określonych w przepisach szczególnych, jeżeli są
one większe niż określone w art. 67 § 1 i art. 68.
A co w przypadku jeśli są one mniejsze?
A mogą być mniejsze?
Art. 70. Dopuszczalne jest sytuowanie
budynku w odległościach mniejszych niż
określone w art. 67 i art. 68 § 1, za wyrażoną,
w formie aktu notarialnego, zgodą właściciela
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działki ujawnioną w księdze wieczystej, do
granic której ma nastąpić zbliżenie, a w przypadku użytkowania wieczystego – użytkownika wieczystego, o ile nie narusza to przepisów
odrębnych.
Koncepcja słuszna, ale mugolsko źle realizowana. Dlaczego tylko odległości wymienione
w tych dwóch artykułach Kodeksu można
zmniejszyć aktem notarialnym? Dlaczego nie
można zmniejszyć odległości od granicy garaży
wielopoziomowych, o których mowa w art. 71?
Dlaczego nie można zmniejszyć odległości
z „przepisów szczególnych”, o których jest
mowa w art. 69?
Art. 71. Garaże wielopoziomowe dla
samochodów osobowych należy sytuować od
granicy działki budowlanej w odległości nie
mniejszej niż 6 m w przypadku obiektu od 5 do
60 stanowisk włącznie albo 16 m w przypadku
obiektu o większej liczbie stanowisk.
Z tego artykułu wynika, że Komisja nie widzi
różnicy między garażami otwartymi a zamkniętymi! Zamknięte podziemne wielopoziomowe
garaże też należy odsuwać od granicy działki?
Po co? Jaka jest różnica w uciążliwości zamkniętego garażu jedno- i wielopoziomowego? Czy
miejsca postojowe zlokalizowane na gruncie nie
mają ograniczeń w lokalizacji na działce, a miejsca postojowe w garażach będą już traktowane
rygorystycznie? Dlaczego znów jest mowa tylko
o samochodach osobowych? Samochody ciężarowe (w tym samochody z kratką) nie są uciążliwe? Wałkowaliśmy ten temat z koleżanką
arch. Bożeną Nierodą w artykule „Paragraf 19”
(Z:A 03/2013/#33, str. 102).
Art. 72. Do sytuowania obiektów budowlanych innych niż budynki, z wyłączeniem wiat
i altan, o których mowa w art. 88 pkt 3 i 4,
stosuje się odpowiednio przepisy art. 67-70.
By zrozumieć konsekwencje, sprawdźmy
czym jest obiekt budowlany według Kodeksu.
Art. 3. Użyte w Kodeksie określenia oznaczają: (...)
pkt 13) obiekt budowlany – budynek,
budowlę albo obiekt małej architektury, wraz
z instalacjami zapewniającymi możliwość
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wybudowany z użyciem wyrobów
budowlanych;
Czyli budowa ogrodzenia (budowla) w granicy działki budowlanej nie jest dopuszczona
Kodeksem? (no chyba, że zgodzi się na to sąsiad
zgodnie z art. 70.). Nie można postawić sobie
ławeczki (mała architektura) przy granicy
z działką sąsiada? Zresztą nie wiadomo, czy
należy ją postawić w odległości 1,5 czy 4 m od
granicy, bo nie wiadomo, gdzie i czy ławka ma
okno w ścianie...

Jak przeprowadzić przyłącze, które
zwykle przecina granice działki? Co z chodnikiem czy podjazdem do budynku na działce?
Trzeba zrobić przerwę 1,5 m lub 4 m przed i za
granicą działki? Kodeks wprawdzie zalicza
„...przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod śmietnik...” (art. 3 pkt 32) do
urządzeń budowlanych, lecz nie precyzuje,
czy urządzenie budowlane jest podzbiorem obiektów budowlanych czy osobnym
zbiorem. Ogrodzenie jest zarówno „wybudowane z użyciem wyrobów budowlanych”, jak
i wymienione jako urządzenie budowlane.
Autorzy wyraźnie się pogubili.
Art. 73. Odległości budynków albo innych
obiektów budowlanych od innych budynków,
urządzeń budowlanych lub granicy działki
budowlanej mierzy się w poziomie w miejscu
ich najmniejszego oddalenia, przy uwzględnieniu obrysu obiektu wyznaczonego przez rzut
pionowy zewnętrznych krawędzi obiektu na
powierzchnię terenu.
Kolejne mugolskie kuriozum. Odległość
budynku od granicy działki będziemy teraz
mierzyć od wystającego okapu lub balkonu,
czy jednak od ściany z oknami i drzwiami,
o której mowa w art. 67? A co z częściami
podziemnymi budynku – trzeba się odsuwać
od fundamentów? Budynki stojące na ławach
mają stać w innej odległości od granicy niż
budynek posadowiony na płycie fundamentowej? Ręce opadają!

Podsumowanie
Każdy z artykułów Działu IV (artykuły od 67
do 73) zawiera w sobie większe lub mniejsze błędy, które wynikają z tego, że – moim
zdaniem – pisali go mugole. Jeden z bohaterów
serii książek o Harrym Potterze, tak powiedział
o osobnikach niemagicznych: „Mugole nic nie
kumają, nie potrafią słuchać. Nie potrafią
patrzeć...”. Wygląda na to, że definicja ta magicznie wykroczyła poza ramy powieści fantasy
i znalazła swe urzeczywistnienie.
Krajowa Rada Izby Architektów RP we
wspomnianym stanowisku zawarła podobną
myśl, ubierając ją w garnitur poprawny politycznie: „w dalsze prace legislacyjne należy
włączyć ustawową reprezentację środowiska
zawodowego będącego podmiotem tworzonego prawa”.
Niestety, działania mugoli z Komisji skłaniają mnie do stwierdzenia, że my naprawdę
żyjemy w państwie, które istnieje tylko teoretycznie. Należy więc porzucić wszelkie nadzieje
na poprawę prawa budowlanego. Wielkim
sukcesem będzie, jeśli nie pozwolimy popsuć
tego, które obecnie mamy.
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Studenci na Architektour
Aleksandra Hantkiewicz, współorganizatorka warsztatów Architektour 2015, studentka WA Politechniki Śląskiej

Na kilka wiosennych dni Wałbrzych został opanowany przez adeptów architektury. Setka studentów
z całej Polski poznawała nie tylko miasto, ale przede wszystkim tajniki zawodu. Pod okiem
doświadczonych architektów pracowali nad koncepcjami rewitalizacji konkretnych miejsc, mających
swoją historię i aktualne problemy.

W

Wałbrzyska edycja studenckich warsztatów
Architektour była już szóstą odsłoną projektu. W każdej studenci odwiedzają inne miasto,
wcześniej gościli już m.in. w Malborku, Elblągu
i Przemyślu. Założeniem spotkań jest współpraca młodych architektów z mniejszymi
miastami, którym mimo dużych możliwości,
często brakuje spójnej wizji rozwoju.

Wałbrzych – inspirujące
miasto wyzwań
Od poniedziałku do soboty (20-25 kwietnia 2015
roku) setka uczestników mierzyła się z tematami rewitalizacyjnymi w Wałbrzychu na Dolnym
Śląsku. Miasto, dawna siedziba władz województwa wałbrzyskiego, aktualnie zmaga się
z wieloma problemami. Tymczasem to miejsce
niezwykle atrakcyjne, o bogatej średniowiecznej
historii, niepowtarzalnej topografii, w którym
spotkać można fascynującą architekturę.
Tegoroczna edycja warsztatów odbyła
się pod hasłem „Człowiek a miasto, miasto
a człowiek”. Studenci, pod okiem 14 architektów-tutorów, mieli okazję stawić czoła zagadnieniom oraz formom pracy, których na próżno
szukać w akademickich programach nauczania.
Głównym zadaniem uczestników było opracowanie koncepcji zagospodarowania obszarów
zlokalizowanych na terenie miasta, zbadanie ich
specyfiki oraz potrzeb lokalnej społeczności.
Uczestnikom zaproponowano sześć miejsc,
które wymagają rewitalizacji: teren po starej
winiarni przy ulicy Młynarskiej, teren wydzielony południową pierzeją Rynku, ulicą Moniuszki
oraz Kościelną, budynek sortowni na terenie
Starej Kopalni, działka naprzeciw Muzeum Porcelany, plac przy zbiegu ulic Dmowskiego i Drohobyckiej oraz teren przedzamcza w Książu. Do
pracy przystąpiło dziewięć grup studentów.
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Zwiedzanie, wykłady i prezentacje
Główna część warsztatowa wspierana
była szeregiem towarzyszących wydarzeń
otwartych, które stanowiły dla uczestników doskonały punkt odniesienia i inspirację do pracy nad projektami rewitalizacji.
Studenci z zainteresowaniem wysłuchali
wykładów architektów-praktyków oraz
dyskusji na temat kondycji polskiej architektury. Wzięli także udział w pokazie filmów dotyczących architektury czasów PRL
(„MDM”, „Neon”) i w zajęciach na temat
fotografii reportażowej.
Zarówno wykłady, jak i prace grup warsztatowych odbywały się w niedawno otwartym Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia,
powstałym na terenie dawnej kopalni Julia.
Kompleks usytuowany w centrum miasta,
będący dawniej jego wizytówką, funkcjonuje dziś jako zespół obiektów służących
kulturze i sztuce. Dzięki działającemu
tam Muzeum Górnictwa i Przemysłu oraz
Centrum Ceramiki Unikatowej pełni również
rolę edukacyjną. O tym wszystkim można
było dowiedzieć się z wykładu architekta
Mirosława Nizio, autora projektu rewitalizacji obiektu, który opowiedział zebranym
o zakończonych i przewidywanych pracach
na terenie dawnej kopalni.
Tygodniowa praca w grupach zwieńczona
została publiczną prezentacją projektów
warsztatowych. Większość z nich powstała
w oparciu o konsultacje z mieszkańcami,
które pozwoliły zdiagnozować najistotniejsze
problemy Wałbrzycha. Na podstawie tych
rozmów dało się zauważyć zjawisko uśpienia,
brak spójności, ale także ogromny potencjał
oraz potrzebę zmian, widoczną w lokalnej
społeczności.

WARSZTATY ARCHITEKTOUR
Architektour to coroczne spotkanie
studentów architektury organizowane przez Samorządy Studentów
z Wydziału Architektury Politechniki
Poznańskiej, Politechniki Gdańskiej,
Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz
Fundację Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu. Od tego roku za koordynację całego wydarzenia odpowiada
Fundacja Na Dużą Skalę.

www.facebook.com/Architektour
www.architektour.pl
warsztaty@architektour.pl

9 pomysłów dla miasta
|1| A
 rchitekt Dariusz Śmiechowski
przewodził grupie, która za główny cel
postawiła sobie integrację społeczności
zamieszkującej kwartał zabudowy
w pobliżu Rynku ograniczony ulicami
Stanisława Moniuszki oraz Kościelną. Ich
koncepcja przedstawiała proces tworzenia
przestrzeni wspólnej, półprywatnej
poprzez uporządkowanie aktualnego
stanu zagospodarowania i wykorzystanie
walorów ukształtowania terenu oraz
istniejącej tkanki miejskiej.

|2| T a sama część miasta była przedmiotem
opracowania dla grupy, którą
prowadzili arch. Małgorzata Kuciewicz
i arch. Simone De Lacobis (biuro Centrala).
Propozycję „uleczenia” tej przestrzeni

fot. Jakub Nanowski – student WA Politechniki Gdańskiej
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warsztatowicze zaprezentowali w formie
masterplanu 3D. Pomysł bazował na
odrzuceniu planowania konkretnych
funkcji na rzecz myślenia formą.
Decyzję o sposobie użytkowania tego
obszaru, pozostawiono natomiast jego
użytkownikom.

fot. Jakub Nanowski – student WA Politechniki Gdańskiej
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|5| Koncepcję rewitalizacyjną dla terenu

1

|3| K
 olejne dwie grupy opracowywały
koncepcję dla terenu naprzeciw Muzeum
w Wałbrzychu przy ulicy 1 Maja. Łotewska
urbanistka i project manager Gunita
Kulikovsky nadzorowała grupę, która
pracowała w oparciu o ideę partycypacji
społecznej. Studenci zdecydowali, aby
każdy pomysł omówić z potencjalnymi
użytkownikami przestrzeni. W wyniku
tych dyskusji zespół postanowił stworzyć
miejsce określane i definiowane zależnie od
potrzeb odwiedzającego. Ich zamierzeniem
było również skupienie ludzi korzystających
z różnych instytucji, a następnie
doprowadzenie ich dzięki odpowiednim
oznakowaniom, do poszczególnych
miejsc. Efektem tych zabiegów był projekt
o nazwie RIBB(ON), czyli wstęga oplatająca
miasto, łącząca ludzi oraz instytucje.
Towarzyszył jej szereg sześciennych
kubików, mogących pełnić różne funkcje.
W zamyśle autorów miało to umożliwić
mieszkańcom samodzielną animację
otaczającej ich przestrzeni.

2

|6| Ku zaskoczeniu obu grup pracujących

3
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„nad terenem” winiarni, ich projekty były
niezwykle podobne w formie, choć różne
w fazie ideowej. Drugi zespół, prowadzony
przez architektów Natalię Paszkowską
i Marcina Mostafę z pracowni WWAA, zaproponował bowiem system modułowych,
kubaturowych obiektów przy jednoczesnym zachowaniu ściany frontowej starej
winiarni. Odmienny od poprzedniej grupy
zestaw analiz doprowadził do podobnych
wniosków, które zaowocowały stworzeniem wielu pawilonów różniących się
funkcjonalnie, co umożliwiało całodobowe
funkcjonowanie całości założenia.

|7| Z
 agospodarowanie placu przy zbiegu ulic

|4| A
 rchitekci Adrian Krężlik i Kacper Radziszewski (Architektura Parametryczna)
pokazali studentom, jak do rewitalizacji
tego samego miejsca (teren naprzeciw Muzeum przy ulicy 1 Maja) można
wykorzystać nowe technologie. Grupa
przeanalizowała dostępne aktualne
dane (m.in. geograficzne, demograficzne, fizyczne), a następnie wykorzystała
je podczas tworzenia projektu. Kluczową
rolę w kształtowaniu pomysłu odegrało
dokładne określenie problemu oraz parametrów determinujących jego rozwiązanie. Założeniem było przygotowanie
formy architektonicznej całkowicie
gotowej do fabrykacji, a także sięgnięcie
do metod crowdfundingu w celu zdobycia
funduszy na jej realizację. Zaproponowano plac o mniej formalnym charakterze,
który łączy w sobie dwie komplementarne funkcje: sportową (miejskie
urządzenia do ćwiczeń) oraz kulturalną
(stworzenie miejsca dla muzeum, które

dawnej winiarni przy ulicy Młynarskiej
również opracowywały równolegle dwie
grupy studentów. Pierwsza z nich, wspierana przez architekt Monikę Arczyńską,
„oddała” obszar mieszkańcom. Bazując na
zdefiniowanym rytmem górniczych szycht
trybie życia mieszkańców Wałbrzycha,
zaproponowała dwa cykle funkcjonowania
obiektu – związany z pracą oraz związany
z relaksem. Zaprojektowano system pawilonów, a ze zniszczonego budynku winiarni
pozostawiono ścianę frontową, którą
poddano zabiegowi „kontrolowanej erozji”
poprzez perforowanie części konstrukcji.

4

5

mogłoby zaprezentować swoją ofertę
w przestrzeni miasta). Opracowując wielofunkcyjny mebel miejski, grupa miała
przede wszystkim okazję do zapoznania
się z innowacyjnymi narzędziami pracy
architekta w zakresie projektowania
parametrycznego.

Dmowskiego i Drohobyckiej to temat grupy
prowadzonej przez biuro HS99. Założeniem
projektowym było stworzenie konsekwentnej koncepcji uzupełniającej przyszłą zabudowę Centrum Kultury im. Wałbrzyskich
Górników (którego autorem również jest
biuro HS99) z aktualnie mało atrakcyjnym
terenem przywięziennym. Szukając odpowiedzi na zadanie, postanowiono stworzyć
kilka rozwiązań. Grupa podzieliła się na cztery podgrupy. Niezależne rozwijanie koncepcji
doprowadziło do kilku różnych wyników.
Można było zaobserwować pewne podobieństwa w poszczególnych odpowiedziach,
co wskazuje na ogólny, dobry kierunek.
Podstawowym założeniem było połączenie
przestrzeni rynku i Placu Magistrackiego
z aleją Wyzwolenia, a także ożywienie tych
terenów poprzez umożliwienie im swobodnego rozwoju. Praca tej grupy stanowi
przykład rewitalizacji historycznej przestrzeni miejskiej przy jednoczesnej próbie nadania
jej nowego atrakcyjnego charakteru.

Z:A

|8| Architekt Jörg Rügemer ze swoim zespołem projektował koncepcję rewitalizacji
dla terenów przedzamcza w Książu. Swój
pomysł grupa oparła na postaci księżnej
Daisy oraz jej działalności na rzecz miasta.
Idea, którą nazwano perłami kreatywności, odnosi się do legendarnego naszyjnika
księżnej. Grupa wyznaczyła charakterystyczne punkty miasta i nazwała je
perłami. Powstałe wyspy połączyła
łańcuchem, czyli siecią ścieżek i zdarzeń
spinających. Wyszczególniono również
cztery strategie rozwoju miasta, podzielone ze względu na stopień wykonywalności
w czasie. Zwrócono uwagę na potencjał
ekonomiczny miasta, zasugerowano
stworzenie dla młodych ludzi dogodnych
warunków do zakładania i rozwoju własnych firm. W ramach ścieżek łączących
wyżej omawiane „perły” zaprezentowano wachlarz rozwiązań działających na
korzyść miasta: usprawnienie komunikacji
autobusowej, sieć elektrycznych rowerów,
system ścieżek krajobrazowych, meble
miejskie o stałej identyfikacji wizualnej,
a wreszcie połączenie miasta z zamkiem
gondolami kolejki linowej. Ostatni etap
inwestycji stanowi dominanta złożona
z dwóch wież łączących całą koncepcję.
Pierwszą fazę stanowić miałyby parterowe pawilony, które rozwijałyby się wzwyż
w takim czasie, jaki będzie słuszny i możliwy dla władz oraz mieszkańców.

|9| Nowe funkcje i zagospodarowanie obiektu
sortowni na obszarze Starej Kopalni to
ostatni temat opracowywany w trakcie
warsztatów przez zespół architekta
Kuby Woźniczki. Budynek znajduje się
bezpośrednio na terenie wspominanej
już wcześniej i aktualnie rewitalizowanej Starej Kopalni. Sortownia przylega
bezpośrednio do jej zmodernizowanej
części. Można stwierdzić, że natura sama
poddała ten teren rehabilitacji poprzez
dzikie zazielenienie. W procesie projektowym podjęto próbę wdrożenia nowych
funkcji. Idea zakłada niebanalne podejście
do procesu rewitalizacji, rozumianego jako
architektura bez architektury, w której
nacisk położono na doświadczanie czasu
i miejsca – Eksploratorium. To obszar
sprzyjający samodzielnemu, nienadzorowanemu odbieraniu doznań czy kontemplacji. Teren, gdzie każdy na swój własny
sposób może doświadczyć miejsca.
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fot. Jakub Nanowski – student WA Politechniki Gdańskiej
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Pierwszy krok w procesie rewitalizacji
Projekty wyrażały racjonalność, profesjonalizm, ale także niezwykle postępowe
podejście do kreowania przestrzeni. Każda
z grup przedstawiła pomysły aktywizujące
mieszkańców w kilku aspektach: społecznym,
ekonomicznym i kulturowym. Każdy z nich
respektował też lokalną specyfikę.
– Pokazujecie, że można bardzo wiele
osiągnąć w krótkim czasie i tak naprawdę
przy niewielkich środkach – mówił do studentów na zakończenie warsztatów arch. Robert
Szymala, urbanista miejski Wałbrzycha.
– Olbrzymie nakłady finansowe inwestowane w różnego rodzaju projekty, eventy, czy
poszukiwania rozwiązań często nie dają tak

owocnych efektów, jak te kilka dni, które
poświęciliście naszemu miastu. Zrobiliście
pierwszy krok na drodze do rewitalizacji
Wałbrzycha, którą planujemy realizować
w ramach Narodowego Programu Rewitalizacji. Zaczęliście już ten proces – poprzez
rozmowy z mieszkańcami, pracę w terenie,
poszukiwanie rozwiązań.
Organizatorzy warsztatów i władze miasta
zapowiadają kontynuację współpracy. Przewidziano też wystawę podsumowującą warsztaty, która zostanie zaprezentowana w kolejnych
ośrodkach akademickich w Polsce.

Alternatywa dla uczelnianej ławy
– Te kilka dni było tak intensywne, że można
je porównać do kilku miesięcy na uczelni
– stwierdził Mikołaj, student Politechniki
Wrocławskiej. – To zupełnie inny rodzaj
pracy i kontaktu z prowadzącymi. Tutorzy
dzielili się z nami nie tylko swoją wiedzą
o projektowaniu, ale też o prowadzeniu
dobrze prosperujących pracowni. To ludzie
z ogromnym doświadczeniem praktycznym, ale też niesamowitą energią. Ten brak
dystansu, relacja całkowicie inna niż ta
„profesor-uczeń” na uczelni, sprawiają, że
widzimy w nich ludzi, którzy kilkanaście czy
kilkadziesiąt lat temu byli takimi samymi
studentami architektury jak my. Co więcej,
patrzą na nasze pomysły i propozycje
z otwartością, dzięki czemu łatwiej uwierzyć, że mamy szansę coś osiągnąć.
– Na pewno ciekawym doświadczeniem
jest współpraca ze studentami z innych
uczelni – dodaje Weronika, studiująca na
Politechnice Poznańskiej. – Dotąd obracałam się w gronie kolegów, którzy mają tych
samych prowadzących, nie miałam porównania, jak wygląda nauka w innych ośrodkach akademickich. Inspirująca była też
praca w mieście zupełnie mi nie znanym.
To uświadomiło mi, jak ważne przy pracy
nad projektem jest dokładne obejrzenie
terenu, porozmawianie z mieszkańcami,
poznanie ich problemów i potrzeb.
Podsumowując, trzeba zauważyć, że
takie przedsięwzięcia jak Architektour są
niezwykle potrzebne dla obu zaangażowanych w nie stron: dla miast zmagających
się z trudnymi zagadnieniami rewitalizacji
i dla studentów chcących spróbować pracy
zespołowej, interdyscyplinarnej, aktywnej.
Stanowią ciekawą alternatywę wobec tradycyjnego systemu nauczania na polskich
wydziałach architektury.
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Od redakcji
W anonimowym sondażu redakcji Z:A wzięły udział 43 osoby z setki uczestników
studenckich warsztatów Architektour 2015. Warto pamiętać, że byli to studenci ostatnich
lat i raczej ci aktywni, zaangażowani. Oczywiście publikowanych poniżej wyników nie należy
traktować jako badania opinii publicznej, a jedynie sygnał na temat informacji o przyszłym
zawodzie, jakie trafiają do studentów, wkrótce młodych absolwentów architektury.
prawda

fałsz		

opinia

Studenci w sondażu Z:A
		 Samorząd zawodowy architektów nazywa się:
2,3%

Fundacja Twórców Architektury (FTA)

41,9%

Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP)

48,8%

Izba Architektów RP (IARP)

7,0%

Samorząd Architektów Polskich (SAP, nazwa wymyślona przez redakcję)

		 Samorząd zawodowy architektów:
34,9%

został powołany na mocy ustawy przez ustawodawcę (państwo)

27,9%

został powołany dekretem/manifestem środowiska architektów

11,6%

jest organizacją obowiązkową dla architektów bez wyjątków

32,6% 	jest organizacją obowiązkową dla architektów opracowujących projekty
składane do pozwolenia na budowę
9,3%

jest organizacją zrzeszającą m.in. architektów wnętrz i architektów krajobrazu

60,5% 	jest organizacją zrzeszającą wyłącznie architektów, którzy uzyskali „uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie”

		Uprawnienia do projektowania architektonicznego (jako jedna
z tzw. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie):
72,1%

wynikają z przepisów ustawy Prawo budowlane, czyli przepisów państwowych

14,0%

wynikają z wewnętrznych przepisów samorządu zawodowego architektów

34,9% 	mają na celu ochronę klientów architektów (inwestorów), ze względu na wysoki
stopień specjalizacji zawodu architekta
46,5% 	mają na celu regulację dostępu do rynku usług projektowych dla osób
posiadających odpowiednie kwalifikacje
9,3% 	mają na celu ograniczenie dostępu do rynku usług projektowych
0%
7,0%

mogą być uzyskiwane przez absolwentów wydziałów architektury wnętrz
powinny być nadawane wraz z dyplomem uczelni wyższej

53,5% 	powinny być nadawane po praktyce zawodowej i dodatkowym egzaminie ze
względu na potrzebę zdobycia praktycznych doświadczeń

		Samorząd zawodowy architektów egzaminuje i nadaje
uprawnienia do projektowania, ponieważ:
23,3% 	z chwilą powstania umożliwił środowisku architektów przejęcie kompetencji
do nadawania uprawnień od administracji państwowej
34,9% 	z chwilą powstania samorządu architektów wprowadził on obowiązek posiadania
uprawnień dla architektów
69,8% 	zawód architekta jest zawodem zaufania publicznego i z tego powodu powinien
podlegać określonym regulacjom
7,0%

środowisko „starych” architektów nie chce dopuścić „młodych” do zawodu

		Co wiem o uprawnieniach do projektowania architektonicznego:
4,7%

po raz pierwszy słyszę, że istnieją takie uprawnienia

62,8%

wiem o uprawnieniach z zajęć na uczelni

41,9%

wiem o uprawnieniach, dowiedziałam się/dowiedziałem się z innych źródeł

Uwaga: wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ ankietowani mogli zaznaczać więcej niż 1 odpowiedź, którą uważali za prawidłową
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Toaleta publiczna plus
Justyna Zborowska

Polska jest jednym z krajów europejskich, w którym brakuje toalet miejskich. Od kilkunastu lat na
problem ten zwraca uwagę firma Koło. Tegoroczną edycję konkursu na projekt łazienki publicznej
postanowiono rozszerzyć o akcję pod hasłem „Nie olewamy miasta”, której głównymi punktami były
debata dotycząca roli małych form architektonicznych oraz blog www.nieolewamymiasta.wordpress.com.

P

Przeprowadzony już po raz siedemnasty
konkurs firmy Koło ma na celu zwrócenie
uwagi na istotną rolę często niezauważanego
obiektu – toalety publicznej. Co roku ogłaszany jest otwarty konkurs, którego uczestnicy
mają stworzyć projekt koncepcyjny toalety
dla konkretnej lokalizacji w różnych miastach
Polski. Mogą w nim brać udział zarówno
doświadczeni architekci, jak też początkujący
projektanci i studenci. Co ważne, organizatorzy zwracają uwagę na wielofunkcyjność tego
typu obiektów – oprócz swojej głównej funkcji
mogą one bowiem zaspokajać inne potrzeby
mieszkańców, takie jak np. możliwość schronienia się przed deszczem, stojak rowerowy
czy zdrój wody dla ludzi i zwierząt.

Toalety we Wrocławiu dawniej i dziś
Tym razem zadanie konkursowe przewidywało
stworzenie toalety publicznej we Wrocławiu.
Miasto to wyróżnia się zabytkowym zespołem
toalet miejskich. Przed rokiem 1939 istniało
tu 69 punktów tego typu. Jednakże w okresie
powojennym kompleksowe inwestycje w tym
zakresie nie były kontynuowane, a z biegiem czasu ponad połowa obiektów została
zamknięta. Odnawiane zabytkowe budynki
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dawnych szaletów zmieniają swoje przeznaczenie. Tymczasem Wrocław cierpi na deficyt
toalet miejskich. Obecnie posiada 30 czynnych
szaletów przypadających na ponad 600 tys.
mieszkańców. Co więcej, stan tych obiektów
pozostawia często wiele do życzenia.
W tegorocznej edycji konkursu na miejsce
realizacji projektu wyznaczono Park Zachodni – ok. 75-hektarowy obszar położony
pomiędzy dużymi osiedlami mieszkaniowymi
wybudowanymi w latach 70. ubiegłego stulecia. Projekt wolnostojącego obiektu miał więc
za zadanie harmonijnie wpisać się w otaczającą bujną zieleń parku, a jednocześnie stanowić
dodatkowe zaplecze dla wypoczywających
w tym miejscu mieszkańców.
Prace konkursowe oceniało jury pod przewodnictwem prof. Ewy Kuryłowicz z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
W składzie komisji byli także: prof. Elżbieta
Przesmycka (WA Politechniki Wrocławskiej),
Beata Urbanowicz (koordynator projektu
plastycznego Miasta Wrocławia), Krzysztof
Działa (dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej we
Wrocławiu), arch. Piotr Fokczyński (Architekt Miasta Wrocławia), dr Maciej Hawrylak
(prezes zarządu SARP Oddział Wrocław),

arch. Zbigniew Maćków (przewodniczący
Dolnośląskiej Okręgowej IARP), Przemysław
Powalacz (prezes zarządu firmy Koło) oraz
arch. Grzegorz Ostrowski (laureat ubiegłorocznej edycji konkursu Projekt Łazienki).

Zwycięski projekt
Najwyższą ocenę jury i Grand Prix konkursu
zdobył projekt trzech współautorek: Aleksandry Zalewskiej, Anny Siwiec i Joanny Ejzler.
Panie Aleksandra i Anna są studentkami
WA Politechniki Wrocławskiej, a pani Joanna
tegoroczną absolwentką architektury wnętrz
w Wyższej Szkole Humanistycznej we
Wrocławiu. Zwycięski projekt jest koncepcją
wielofunkcyjną, naturalnie wkomponowaną
w przestrzeń parkową. Centrum kompozycji
stanowi drzewo, będące przestrzennym i symbolicznym odnośnikiem projektu.
„Zasada przyjęta dla zespołu toalet jest
prosta i skromna, dostosowana do koniecznej
intymności użytkowania przestrzeni przy
zapewnieniu zadanej funkcji kulturalnej oraz
efektownej i eleganckiej oprawy. Niedrogie
i łatwe w utrzymaniu materiały wykończeniowe będą stanowić dobre tło dla efektownie
zaproponowanego oświetlenia, które wieczo-
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Zwycięski projekt w konkursie Projekt Łazienki 2015 autorstwa Aleksandry Zalewskiej, Anny Siwiec i Joanny Ejzler został doceniony
przez jury za prostotę i skromność oraz dostosowanie do koniecznej intymności użytkowania przestrzeni. W werdykcie podkreślono jednocześnie,
iż zapewniono zadaną funkcję kulturalną, a całości nadano efektowną i elegancką oprawę.

rem i w nocy będzie wzbogacać przestrzeń
ogrodu” – czytamy w uzasadnieniu werdyktu
jury konkursowego.
– Wygrana daje nam ogromną radość i satysfakcję oraz motywuje do dalszego rozwoju.
Daje też dużo pewności na początku drogi
zawodowej – przyznaje Aleksandra Zalewska
ze zwycięskiego zespołu.
Oprócz nagrody głównej w wysokości
20 tys. zł, jury przyznało pięć wyróżnień
od 2 do 8 tys. zł. Swojego zwycięzcę wyłonili
także internauci w głosowaniu, które odbyło
się na stronie www konkursu. Wyróżniony
w ten sposób zespół również został nagrodzony kwotą 2 tys. zł.

Od projektu do realizacji
Idea konkursu Projekt Łazienki nie ogranicza
się jedynie do wyłonienia ciekawego, inspirującego projektu. Ważne jest też dążenie do
celu, czyli powstania budynku. W maju 2014 r.
w Warszawie została oddana do użytku „Plażowa”, czyli „Toaleta nad Wisłą”, która wygrała konkurs w 2010 r. W obiekcie położonym na
wysokości Stadionu Narodowego, oprócz toalet znajduje się też kawiarnia i wypożyczalnia
sprzętu sportowego. Inny projekt, nagrodzony
w 2007 r. i zrealizowany w Kazimierzu Dolnym,
odgrywa również rolę zaplecza sanitarnego
dla pobliskiej mariny. Obecnie trwa realizacja
toalety konkursowej w Krakowie. Będzie gotowa jeszcze w tym roku. Przygotowywana jest
też kolejna inwestycja – w Katowicach według
projektu, który wygrał konkurs Koło w 2013 r.

Nie olewamy miasta
W tym roku po raz pierwszy konkurs poszerzył
swoją formułę. Organizatorzy chcieli zwrócić
uwagę na ważne kwestie społeczno-kulturowe

związane z wykorzystywaniem przestrzeni
miejskiej. Stąd pomysł na uruchomienie akcji
pod hasłem „Nie olewamy miasta”. Poprzednie
edycje pokazały, że konkurs spotyka się z dużym odzewem nie tylko wśród osób z branży,
do których jest bezpośrednio skierowany, ale
także środowisk twórczych, miejskich aktywistów, animatorów kultury, przedstawicieli
władz miejskich, a także samych mieszkańców. Jednym słowem wszystkich tych, dla
których miasto – jego wygląd, architektura,
a także stan czystości – jest ważne. W ten
sposób powstał pomysł inicjatywy „Nie olewamy miasta”, w ramach której ma powstać
społeczność „Koło kultury miejskiej”.
Ważnym punktem tegorocznych działań
była debata zorganizowana w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Odbyła się ona pod
hasłem „MIKROarchitektura – MAKSIspołeczeństwo”. Do rozmowy zaproszeni zostali:
arch. Piotr Fokczyński (Architekt Miasta
Wrocławia), arch. Michał Majewski (ze Stowarzyszenia Soda), arch. Mikołaj Smoleński
(autor instalacji „Polegiwacz”) oraz aktywista miejski Tomasz Sysło (związany z grupą
Wyspa Słodowa 7).

Mikroarchitektura
w przyjaznej przestrzeni
Punktem wyjścia do rozmowy był właśnie
„Polegiwacz” – przestrzenna instalacja, która
w ubiegłym roku stanęła przed Muzeum
Architektury w ramach projektu Archibox.
Na specjalnych platformach wrocławianie
wypoczywali, spotykali się ze znajomymi,
rozmawiali, pili kawę…
– Warto zwrócić uwagę na fakt, że proste
formy architektoniczne mogą stworzyć
całą serię nieplanowanych zdarzeń – mówił

arch. Piotr Fokczyński. – W mikroarchitekturze tkwi wielka siła i chciałbym, żeby takich
inicjatyw było więcej.
W trakcie spotkania podkreślano duże
znaczenie obiektów małej architektury
w funkcjonowaniu miasta i jego mieszkańców.
Zwrócono też uwagę na oddolne inicjatywy
i zaangażowanie obywatelskie, które jest niezbędne do budowania przyjaznej przestrzeni.
– Społeczeństwo nie jest jeszcze świadome, że „można” – zauważył arch. Michał Majewski. – Naszym, architektów i projektantów,
zadaniem jest budzić świadomość, że można
dokonywać zmian.
Paneliści zgodnie stwierdzili, że mikroarchitektura stanowi też dobre narzędzie do
szukania nowych rozwiązań.
– Ogromną zaletą mikroarchitektury
jest to, że możemy zarówno montować, jak
i demontować – podkreślał arch. Michał
Majewski. – Nie musimy się tu bać eksperymentów, bo możemy po prostu rozebrać lub
przebudować dany obiekt. Ponadto jest to
na tyle tanie, że ryzyko nieudanego projektu
staje się niewielkie. To skłania do szukania
nowych dróg w projektowaniu.
W rozważania te wpisał się doskonale
również temat toalet miejskich, które, jak
pokazuje konkurs firmy Koło, mogą pełnić
nie tylko funkcję higieniczną, ale też stać się
atrakcyjnymi, wielofunkcyjnymi obiektami
architektonicznymi. 

Justyna Zborowska
PR coordinator
Sanitec Koło Sp. z o.o.
Part of Geberit Group
> justyna.zborowska@kolo.com.pl
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Finaliści konkursu
„Miedź w architekturze”
Odbywający się co dwa lata europejski konkurs Miedź w Architekturze (Copper in Architecture
Awards) prezentuje i nagradza najciekawsze projekty architektoniczne, w których wykorzystano
elewacje, pokrycia dachowe lub inne elementy architektoniczne wykonane z miedzi lub jej stopów.
Poznajmy dziesiątkę finalistów, którzy znaleźli się na short liście jego 17. edycji.

R

Rosnący zasięg i rozwój konkursu CiA Awards
w ciągu ostatnich dwóch dekad odzwierciedla
fundamentalne zmiany zachodzące w zastosowaniach miedzi w architekturze: od
praktycznego poszycia dachu po wyrafinowany materiał architektoniczny, dający nieskończone możliwości projektowania pokryć wielu
elementów budynku, w szczególności elewacji.
Do 17. edycji konkursu zgłoszono 50 projektów pochodzących z 17 krajów. Konkurs
to doskonała okazja, aby przyjrzeć się bliżej
materiałowi, za pomocą którego można uzyskać różnorodne efekty kolorystyczne, formy
oraz faktury.
– W całej Europie znajdziemy wiele przykładów zabytkowych budynków, pałaców czy
kościołów z zielonymi miedzianymi dachami
i rynnami. Współczesna architektura również
korzysta z miedzi. Ten metal uzupełnia materiały takie jak cegła, drewno, kamień, szkło
i może być stosowany w budynkach projektowanych zarówno w stylu tradycyjnym, jak
i nowoczesnym – mówi Michał Ramczykowski
z Europejskiego Instytutu Miedzi.
Z każdą edycją konkursu poziom zgłaszanych projektów jest coraz wyższy, a budynki
nie tylko spełniają zamierzone funkcje, ale
również podnoszą estetykę swojego otoczenia. Ponadto, coraz częściej projekty tworzone
są zgonie z ideą zrównoważonego rozwoju.
Zwycięzców tegorocznego konkursu wyłoni
jury, w którego skład weszli laureaci poprzednich edycji: Ulla Hell (Plasma Studio, Włochy),
Erik Nobel (Nobel Arkitekter, Dania), Fernando
Sá (Pitágoras Aquitectos, Portugalia) oraz
Keith Williams (Keith Williams Architects,
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Wielka Brytania). Spośród wszystkich nadesłanych do konkursu projektów, jury w pierwszym etapie wybrało 10 finalistów, których
prace podano do publicznej wiadomości w celu
zorganizowania internetowego plebiscytu
publiczności (po raz drugi w historii konkursu).
Oficjalny werdykt zostanie ogłoszony
jesienią – poznamy wówczas projekty wyróżnione przez jury, zdobywcę nagrody publiczności oraz przede wszystkim – laureata
nagrody głównej.
***
Konkurs European Copper in Architecture
Awards wywodzi się z brytyjskiego konkursu
„Copper Roofing Competition”. Początkowo
organizowany był wyłącznie dla architektów
brytyjskich i dotyczył zastosowania miedzi na
pokrycia dachowe. W 1997 roku rozszerzono
formułę konkursu o inne zastosowania miedzi, a od 2002 r. zaproszono do udziału architektów z innych krajów. W poprzedniej edycji
głównym laureatem została Platforma Sztuk
i Kreatywności w portugalskim Guimaraes.
Partnerem konkursu w Polsce jest Europejski
Instytut Miedzi.
Więcej informacji o konkursie:
www.copperconcept.org/pl/konkursy

Europejski Instytut Miedzi
tel. 71 78 12 502
www.instytutmiedzi.pl

1_A lpejska willa w Lumezzane,
Włochy, projekt pracowni Camillo
Botticini Architetto
2_Great James Street w Londynie,
projekt pracowni Emrys Architects
3_Budynki Terminalu Promowego
w Sztokholmie, projekt pracowni
Marge Arkitekter
4_Muzeum Wojny Francusko-Pruskiej
1870 i Aneksji w Gravelotte,
Francja, projekt pracowni Bruno
Mader Architectes
5_Euravenir Tower w Lille, Francja,
projekt pracowni LAN
6_A rchiwum Departamentu Rodanu
w Lyon, Francja, projekt pracowni
Gautier + Conquet & Associes
7_Hala sportowa w St. Martin,
Austria, projekt pracowni Dietger
Wissounig Architekten
8_Muzeum sztuki w Ahrenshoop,
Niemcy, projekt pracowni Staab
Architekten
9_Dom firmy Trollbeads
w Kopenhadze, projekt pracowni
BBP Arkitekter
10_Dom mieszkalny VDV
w Destelbergen, Belgia, projekt
pracowni Graux & Baeyens
Architecten
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Między skrajnościami
/ od wz do sieci neuronowej

BIU

Rozmowa redakcji Z:A z architektami Bartłomiejem Kisielewskim i Robertem Strzeńskim z biura Horizone Studio.

Projekt tego biurowca oparty
był na pewnych skrajnościach.
Z jednej strony projektowano
go pod konkretnego odbiorcę,
z drugiej miał mieć jednak
elastyczność biurowca
deweloperskiego. Powstawał
na działce objętej dwoma
wpisami do rejestru zabytków,
w starej tkance miejskiej Łodzi,
ale miał być ultranowoczesny,
gdyż przeznaczony był dla firmy
informatycznej patrzącej raczej
w przyszłość niż w przeszłość.
Działka zlokalizowana jest
w centrum miasta, ale otoczona
z trzech stron zielenią parkową,
a na niej samej – stoi pięć
pomników przyrody. Projektanci
mieli decyzję WZ pozwalającą
teoretycznie na wybudowanie
3-kondygnacyjnego biurowca,
ale wiedzieli, że aby spełnić
kryteria inwestora odnośnie
liczby miejsc pracy, muszą
zaprojektować bryłę
o 4 kondygnacjach...
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Biurowiec firmy Ericpol powstał na
specyficznej działce – na terenie ogrodu
przy pałacu Scheiblerów, a jednocześnie
w pobliżu architektury poprzemysłowej,
blisko ulicy Piotrkowskiej. Na ile najbliższe
otoczenie miało wpływ na projekt i jak
udało się pogodzić ten historyczny
kontekst z nowoczesnością biurowca?

> Robert Strzeński: Działka objęta jest
ochroną konserwatorską. Decyzja WZ
nakładała więc obowiązek uzgodnienia i zatwierdzenia z wojewódzkim konserwatorem
zabytków zarówno koncepcji, jak i projektu
budowlanego.
Myśląc o bryle i elewacji budynku, wykonaliśmy szereg analiz. Ich wynikiem są między
innymi kształt budynku, otwierający się na
zabytkowy park, w tym na rosnący prawie na
osi rozwidlenia brył jeden z pomników przyrody. Typowa elewacja biurowa otrzymała też
wertykalny charakter, podkreślony pionowymi, barwnymi zacieniaczami okiennymi, który
nawiązuje do rysunku rytmu okien dawnych
łódzkich fabryk włókienniczych. Dodatkowo,
nietypowo jak na biurowce, ściany pełne
zostały obłożone cegłą klinkierową, ręcznie
wytwarzaną zgodnie z dawnymi wzorcami
wykorzystywanymi przy budowie łódzkich
XIX-wiecznych zakładów.
Co jeszcze dało „kryteria brzegowe” do
analiz projektowych tego budynku?

> Bartłomiej Kisielewski: Głównym ograniczeniem, które – rywalizując o projekt
z innymi biurami – postanowiliśmy przekuć
w atut naszej koncepcji, był limit wysokości
budynku – 16 metrów, przy założeniu że
musimy zmieścić 4 kondygnacje. Gdyby nie
to ograniczenie, to zapewne nie pojawiłby
się w naszych głowach pomysł stropów termoaktywnych TABS. Decyzja, aby stworzyć
dziedziniec otwarty na zieleń dawnego parku
pałacowego Scheiblerów, była bardziej odpowiedzią na naszą interpretację ducha miejsca,
niż wynikała z wytycznych.

Jesteście z Krakowa. Czy łatwo było
wam projektować w przestrzeni innego,
i jakże odmiennego miasta? A przy okazji
– jak z zewnątrz, obiektywnie, oceniacie
tamtejsze procesy administracyjne?

> Robert: Praca nad projektem w Łodzi, pomimo trudnej lokalizacji w zabytkowej części
miasta, była dla nas naprawdę przyjemnością.
Ze strony urzędów nie spotkaliśmy się praktycznie z żadnymi problemami, które sprawiałyby, że tracilibyśmy energię potrzebną do
projektowania na usuwanie „kłód rzucanych
pod nogi”. Wszystkie ustalenia z urzędami
w Łodzi, w tym w szczególności z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, miały charakter konstruktywnego dialogu. A towarzyszące
wydaniu pozwolenia na budowę postępowania administracyjne zostały przeprowadzone
bez opóźnienia. Naprawdę zazdrościmy Łodzi
takiego podejścia.
W tym kontekście ciekawa była droga
dochodzenia do elewacji ceglanej, bo
początkowo planowaliście zupełnie inne jej
wykończenie. Jak doszło do tej zmiany?

> Robert: Właśnie w wyniku dialogu. Nasza
pierwotna koncepcja zakładała obłożenie
pełnych fragmentów ścian jasnoszarymi
płytami z fibrobetonu. Dobór tego materiału
okazał się jedną z nielicznych rozbieżności zdań, którą mieliśmy z konserwatorem
– uważał on bowiem, że elewacje powinny nawiązywać kolorystycznie lub materiałowo do
XIX-wiecznej przemysłowej zabudowy Łodzi,
gdzie dominowała czerwona cegła.
My nigdy nie projektowaliśmy tego budynku jako czerwonego, więc zmiana koloru
byłaby niezgodna z naszą koncepcją i dlatego
niemożliwa do zaakceptowania zarówno dla
nas, jak i dla inwestora. Poszukiwaliśmy zatem materiału, który zadowoliłby wszystkie
strony. „Złotym środkiem” okazała się ręcznie wytwarzana, podłużna cegła klinkierowa
w kolorze jasnoszarym, produkowana w niewielkiej duńskiej cegielni Petersen.
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Złotym środkiem w dialogu z konserwatorem okazała się ręcznie wytwarzana, podłużna
cegła klinkierowa w kolorze jasnoszarym, produkowana w niewielkiej duńskiej cegielni

Wertykalny charakter elewacji podkreślają pionowe, barwne zacieniacze,
nawiązując do rysunku rytmu okien dawnych łódzkich fabryk włókienniczych
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Biurowce projektowane są zwykle pod
bardzo konkretne potrzeby biznesowe.
Jak to wyglądało w tym przypadku?
Czy inwestor angażował się w proces
powstawania projektu? Na jakie aspekty
kładł szczególny nacisk?

> Robert: Mieliśmy to szczęście, że Ericpol
jako inwestor okazał się bardzo świadomym
partnerem, który miał jasno sformułowane wytyczne i oczekiwania. Był to już drugi
biurowiec, który ta firma budowała dla siebie,
w związku z czym otrzymaliśmy wypracowane
i przemyślane stanowisko dotyczące sposobu,
w jaki miało zostać ukształtowane środowisko
pracy przyszłych użytkowników. Dotyczyło
ono wielkości pomieszczeń pracy typu open
space, przypisanych im mniejszych pomieszczeń kierowników, sal spotkań, aneksów
socjalnych itp. Musieliśmy jedynie w najlepszy
możliwy sposób poukładać te puzzle i sprawić,
aby powstała przyjazna przestrzeń.
Budynek, choć miał być „szyty na miarę”,
musiał też spełniać wszelkie kryteria biurowca deweloperskiego. Miał być więc na tyle
elastyczny, aby możliwe było jego ewentualne wynajęcie w dowolnej konfiguracji, np.
większej części budynku (całego skrzydła) lub
mniejszych przestrzeni (części jednego piętra).
W jaki sposób zrealizowaliście
oczekiwanie elastyczności?

> Bartłomiej: Kluczem, jak w każdym
budynku deweloperskim, było odpowiednie
zaprojektowanie komunikacji oraz kształtu
rzutu budynku. Natomiast dodatkowo postawiliśmy sobie za cel, aby ten „deweloperski
budynek” miał też w sobie coś, co sprawia,
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że przyjemnie jest w nim przebywać. Decyzja
była dość oczywista, a mianowicie otwarcie
się na wszechobecną zieleń otaczającą teren
inwestycji. Tego założenia konsekwentnie
pilnowaliśmy w wielu miejscach podczas
dalszych prac projektowych.
W biurowcu pracuje ok. 800 osób. Jak
została zorganizowana przestrzeń
biurowa? Kto tam pracuje i jaki przeważa
tryb pracy? Czy podczas projektowania
rozmawialiście z przyszłymi pracownikami
budynku?

> Bartłomiej: Biurowiec Ericpol to główna siedziba firmy z branży IT. Większość
pracowników to programiści, którzy jak się
przekonaliśmy, żyją w trochę innym świecie.
Świat wirtualny i komunikacja elektroniczna
jest jego częścią. O potencjale firm IT świadczy
kreatywność ich pracowników. Kluczowa jest
tu wymiana myśli i informacji, na co inwestor
zwracał nam uwagę. Dlatego wytyczną było
stworzenie dla pracowników możliwie wielu
miejsc spotkań i rozmów, w tym wygodnych
i atrakcyjnych miejsc spotkań nieformalnych
(aneksy kuchenne, korytarze, przestrzenie rekreacji). To odróżnia łódzki budynek od innych
typowych budynków biurowych. Jednym z takich miejsc w naszym projekcie jest też ogród.
Więc jak ten budynek został zrobiony
„od środka”? Jaki typ przestrzeni biurowej
przyjęliście? Pojawia się w nim np. hot
desking lub inne innowacyjne pomysły
aranżacji miejsc pracy biurowej?

> Bartłomiej: Budynek Ericpolu to mieszanka
przestrzeni open space, powiązanych z mniej-

szymi pokojami kierowników i dedykowanymi
pomieszczeniami wideokonferencyjnymi. Nie
ma tu hot desków, gdyż inwestor zakładał, że
pracownicy powinni czuć się związani ze swoim
miejscem pracy. Z drugiej strony – tolerancja inwestora dla rearanżowania przez pracowników
pokoi według indywidualnych upodobań jest
w Ericpol bardzo duża, co nas jako architektów
czasem doprowadzało do rozpaczy.
Czy podczas projektowania
uwzględnialiście wymagania ceryfikacji
„zrównoważonej”? Ericpol starał się
o certyfikat?

> Bartłomiej: Nie było takiego założenia
inwestora, aby budynek był certyfikowany
w jednym z systemów certyfikacji ekologicznej. Niemniej jednak, w każdym naszym
projekcie bardzo duży nacisk kładziemy na
wspomniane aspekty. Te nawyki przynieśliśmy
do biura z innych miejsc, gdzie w przeszłości
pracowaliśmy.
Projektując, zawsze z tyłu głowy mamy
zagadnienia dotyczące budownictwa zielonego. Swego czasu nasz inny projekt, budynek
Muzeum Lotnictwa w Krakowie, został
uznany w jednym z konkursów dotyczących
budownictwa zielonego za najbardziej ekologiczny budynek bez certyfikacji.
Biurowiec Ericpol mógłby podążyć tą
samą ścieżką. Jest w nim wiele rozwiązań, które wypełniają kryteria certyfikacji wielokryterialnej BREEAM czy LEED.
Zwracamy tu przy okazji uwagę, że kryteria
te nie dotyczą tylko twardych aspektów,
w tym energooszczędności, ale również tzw.
aspektów miękkich, jak jakość powietrza
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Pozostawienie widocznego betonu na stropach przy rezygnacji z sufitów podwieszanych
i zastosowaniu systemu TABS było naturalną konsekwencją decyzji projektowych architektów

Większość wnętrz biurowca powstało w Horizone Studio. Jedynie część z nich, np. pokoje
zarządu, aneksy kuchenne i kantynę, zaprojektowała architekt wnętrz Katarzyna Latowska
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Decyzja, aby stworzyć
dziedziniec otwarty na zieleń
dawnego parku pałacowego
Scheiblerów, była bardziej
odpowiedzią na interpretację
ducha miejsca, niż wytycznych
administracyjnych

we wnętrzu, akustyka, oświetlenie dzienne,
komfort wizualny itd., a w aspekcie urbanistycznym – spraw związanych z wyborem
działki i wpływem inwestycji na otoczenie.
Zatem – jakie rozwiązania zielone,
energooszczędne, czy zrównoważone
zastosowaliście w tym przypadku?

> Robert: Pomimo tego, że budynek nie był
poddawany certyfikacji, zastosowaliśmy
w nim rozwiązania spotykane często w budynkach certyfikowanych, które wpływają na
obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
W biurowcu między innymi zróżnicowano
rodzaje szkleń w zależności od ekspozycji
fasad na działanie promieni słonecznych.
Budynek jest chroniony przed słońcem w miejscach, gdzie wymagała tego analiza linijki
słońca i jednocześnie wpuszczono do wnętrz
dużą ilość światła dziennego, co zwiększa
komfort oraz oszczędza energię. Wszystkie
pomieszczenia biurowe mają możliwość
naturalnego przewietrzania w okresach przejściowych, co podnosi znacznie komfort pracy.
Ograniczono również zastosowanie tradycyjnej
klimatyzacji na rzecz stropów termoaktywnych – tzw. technologii TABS (Thermally Active
Building Systems).
Prosimy o więcej szczegółów na temat tej
technologii. Dlaczego znalazła się w tym
budynku i na czym polega jej działanie?

> Robert: Zastosowanie stropów TABS było
wynikiem ograniczeń i uwarunkowań projektowych, z którymi musieliśmy się zmierzyć na
etapie koncepcji – wspominaliśmy już o nich
(chodzi o decyzję WZ ograniczającą wysokość
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budynku oraz określoną przez inwestora
liczbę stanowisk pracy – przyp. red.).
Chcąc zachować, ze względu na funkcje,
wyższy, reprezentacyjny charakter parteru
i zarazem typowe, zapewniające komfort pracy wysokości pięter biurowych oraz zapewnić
wymaganą przestrzeń ponad sufitami podwieszonymi do rozprowadzenia tradycyjnych
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, doszliśmy do wniosku, że brakuje nam
około 150 cm wysokości budynku.
Podjęliśmy więc decyzję o rezygnacji
z sufitów podwieszanych i w konsekwencji rezygnacji z tradycyjnego systemu klimatyzacji.
Zastosowany został system TABS polegający
na zatopieniu w żelbetowych stropach międzykondygnacyjnych orurowania, przez które
przepływa zimna woda, wychładzająca masę
betonu. Beton oddaje chłód do powietrza,
obniżając w ten sposób temperaturę pomieszczeń. Tym systemem chłodzonych jest około
85% powierzchni biurowej budynku.
Znaliście ten system już wcześniej?

> Robert: Tak, technologia TABS była nam
znana z Irlandii i Niemiec. Stosowaliśmy ją
w biurach, gdzie pracowaliśmy przed założeniem własnej pracowni.
Zaskoczmy trochę Czytelników...
A jak działa sieć neuronowa sterująca
chłodzeniem za pomocą tych stropów?
I skąd ten pomysł? Czy z nim również
mieliście wcześniejsze doświadczenia?

> Bartłomiej: Model neuronowy, stworzony
przez projektanta automatyki na etapie projektu wykonawczego, był rozwiązaniem, któ-

rego nie znaliśmy wcześniej. Zresztą Ericpol
jest jednym z pierwszych budynków w Polsce
posiadających takie innowacje.
Jest to odpowiedni, indywidualnie zaprogramowany algorytm sterujący instalacjami,
zintegrowany w ramach pracy BMS. Sprawia
on, że budynek, zbierając na przestrzeni
czasu dane i analizując je, przewiduje pewne
działania, tym samym niejako sam „uczy się”
swojego zachowania.
Pojawienie się modelu neuronowego
w tym projekcie związane było z pewną wadą
TABS, jaką jest duża bezwładność stropów
termoaktywnych (od włączenia przepływu wody w orurowaniu do wychłodzenia
masy żelbetu mija sporo czasu). Dlatego też
zaprojektowany system sterowania instalacjami samoczynnie łączy się poprzez internet
z dwoma niezależnymi stacjami pogodowymi
i odczytując z nich prognozę, dostraja pracę
TABS w zależności od przewidywanej za
kilkanaście godzin pogody.
Za to właśnie odpowiada m.in. model
neuronowy.
Jakie jeszcze rozwiązania inteligentne
znalazły się w tym biurowcu? Czy były
uwzględniane od początku projektowania
obiektu?

> Robert: Zastosowano tutaj szereg rozwiązań spotykanych w budynkach biurowych klasy A. Część z nich pojawiła się jako założenia
projektowe już na etapie wstępnej koncepcji,
inne podczas dyskusji na etapie projektu wykonawczego. Nad większością instalacji czuwa
system BMS (Building Management System).
Dzięki niemu można sterować oświetleniem

Z:A
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W łódzkim biurowcu nietypowym zagadnieniem było wykonanie jednorodnych ceglanych
okładzin elewacji, parapetów i podcieni z cegieł. Najpierw powstały ich „elementy wzorcowe”

Wszystkie parapety, wykończenia podcieni oraz pasy międzyokienne powstały z cegły,
niektóre z tych elementów wykonano jako prefabrykaty i montowano na budowie

Z:A _#45 07/08_2015

061

Z:A

studium przypadku

W każdym projekcie
zapisujemy, że
zewnętrznym i wewnętrznym, kontrolowane
są systemy wentylacji mechanicznej, kontroli
dostępu, a nawet sygnalizowany jest fakt
pozostawienia otwartego okna. Z BMS-em
sprzężony jest również system zewnętrznych
żaluzji przeciwsłonecznych, sterowanych
z wykorzystaniem czujnika pogodowego.
Na uwagę zasługuje również zastosowana
technologia komunikacji bezprzewodowej
niektórych elementów wyposażenia i instalacji wewnętrznych. Ze względu na specyfikę
dynamicznie rozwijającej się branży informatycznej, inwestor chciał, aby budynek był na
tyle elastyczny, aby można go było swobodnie
przearanżowywać. Aby to ułatwić, do minimum zostały ograniczone instalacje kablowe
w ścianach działowych. W tym celu zastosowano technologię EnOcean, która pozwala na
bezprzewodową komunikację pomiędzy zlokalizowanym na ścianie wyłącznikiem/zadajnikiem a odbiornikiem. W przypadku budynku
Ericpol odbiornikami są np. oprawy oświetlenia wewnętrznego czy żaluzje zewnętrzne.
Innymi słowy wszystkie wyłączniki ścienne na
ścianach działowych w dowolnym momencie
możemy odkleić i przekleić w inne miejsce
bez konieczności prowadzenia jakiegokolwiek
okablowania.
Rezygnując z sufitów podwieszanych,
pozostawialiście na stropach beton
architektoniczny. Jak rozwiązaliście w tej
sytuacji kwestie akustyki pomieszczeń
biurowych?

> Robert: Zostawienie widocznego betonu
na stropach po rezygnacji z sufitów podwieszanych i zastosowaniu TABS było naturalną
konsekwencją naszych decyzji projektowych.
Nie chcieliśmy zakrywać betonu, który traktujemy jako naturalny materiał mający swój
charakter.
Faktycznie, przy braku sufitów podwieszanych wykonanych z materiałów pochłaniających dźwięk, zapewnienie odpowiedniej
akustyki w pomieszczeniach stanowi wyzwanie. Aby zniwelować pogłos, zastosowaliśmy
miękkie wykładziny z ciętym włosem, których
współczynnik pochłaniania dźwięku jest na
dużo wyższym poziomie.
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wykonawca ma
obowiązek wykonać
element wzorcowy
do akceptacji
przez projektanta
i inwestora.
W łódzkim biurowcu
wykonawca fasad
miał obowiązek
najpierw wymurować
odpowiednio wskazane
fragmenty, i dopiero
po ich akceptacji
przez nas na budowie
„uwalniane” były
dalsze prace.
Dodatkowo pod stropem, dostosowując się
do rytmu opraw oświetleniowych, podwiesiliśmy dźwiękochłonne ekrany akustyczne.
Ekrany akustyczne zostały również zaprojektowane na ścianach pomieszczeń typu
open space. Instalację tych ostatnich Ericpol
odsunął w czasie jako opcjonalne rozwiązanie,
w przypadku gdyby pozostałe zabiegi okazały
się niewystarczające.
Mamy tylko jeszcze jedno pytanie...
Słyszeliśmy, że w trakcie budowy
potraficie prosić o wykonanie prototypów
elementów, które mają być zainstalowane
w budynku. Skąd takie podejście i w jaki
sposób pomaga wam to w pracy?

> Robert: W naszych projektach nazywamy
je elementami wzorcowymi. Nie jest to nic
odkrywczego. Chcąc zachować odpowiednią
jakość wykonanych budynków, w każdym
projekcie zapisujemy, że zanim wykonawca

przystąpi do montażu danych elementów
(np. drzwi), ma obowiązek z odpowiednim
wyprzedzeniem wykonać taki element jako
wzorcowy do akceptacji przez projektanta
i inwestora. Na tym etapie jest czas na zgłoszenie uwag, co nie generuje dla wykonawcy
dużych kosztów. Dopiero po akceptacji
takiego elementu wzorcowego generalny
wykonawca ma prawo zamówić pozostałe
elementy.
W tej kwestii staramy się być dość pryncypialni, gdyż wspomniany wymóg eliminuje niepotrzebne dyskusje, które mogłyby
zrodzić się w sytuacji, gdy kilkaset elementów
(niewłaściwie wykonanych) byłoby już na
budowie i nikt poza architektem nie chciałby
ich wymienić. Ten zapis stosujemy zarówno
dla wykonywania mock-up’u fasad, jak i dla
malowania 1 m2 ścian. W łódzkim biurowcu
nietypowym zagadnieniem było na przykład
wykonanie ceglanych okładzin elewacji, parapetów i podcieni z cegieł. Wykonawca fasad
miał obowiązek najpierw wymurować odpowiednio wskazane fragmenty, i dopiero po ich
akceptacji przez nas na budowie „uwalniane”
były dalsze prace.
> Bartłomiej: Niezależnie od próbek i elementów wzorcowych na etapie realizacji,
przy bardziej skomplikowanych budynkach
namawiamy wykonawców, aby już na etapie
projektowym wykonywać pewne elementy
i zmierzyć się z tematem. W Łodzi były to
próbki zacieniaczy z blachy perforowanej
z charakterystycznym wielokolorowym nadrukiem. W projektowanym przez nas obecnie
budynku Ratusza Marszałkowskiego w Krakowie są to na przykład prefabrykaty elewacyjne
z białego betonu.
Takie podejście zaoszczędza nam wiele
czasu i pracy na etapie realizacyjnym, choć
chwilami powoduje zaskoczenie, jak to kiedy
firma spedycyjna dostarczająca wspomniany
wyżej prefabrykat zadzwoniła, chcąc wyładować kilkumetrowej długości betonowy
element pod naszym biurem w centrum
Krakowa. Jak widać życie zawodowe potrafi
dostarczyć architektom wielu emocji. I to
niekoniecznie na etapie nadzorów autorskich na budowie.

Z:A

fot. P.PiĄtek

studium przypadku

fot. W.KryŃski

Przy braku sufitów podwieszanych, wyzwaniem było zapewnienie odpowiedniej akustyki.
By zniwelować pogłos, zastosowano miękkie wykładziny z ciętym włosem i ekrany akustyczne

We wnętrzach biurowca pojawiają się nawiązujące do łódzkich murali grafiki,
ręcznie wykonane przez studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
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Utkana z aluminium
Oslo Opera House to efektowny budynek położony na skraju fiordów – znakomicie znany miłośnikom
architektury. Może nie wszyscy jednak wiedzą, że część jego oryginalnej bryły (a właściwie brył) pokryto
unikalnymi aluminiowymi panelami elewacyjnymi, zaprojektowanymi przez norweskich artystów.

O

Opera w Oslo została nagrodzona w dwóch
prestiżowych konkursach architektonicznych. Na World Architecture Festival
2008 był zwycięzcą w kategorii „Kultura”, a w 2009 roku zdobył Nagrodę Unii
Europejskiej dla Współczesnej Architektury
im. Miesa van der Rohe. Wygląd zewnętrzny
tego budynku można określić jako nowoczesną klasykę, której specyfikę podkreśla
wzajemne „przebijanie się” kilku zgeometryzowanych brył, pokrytych szkłem,
marmurem i aluminium. Aluminiowe panele
nie są jednak klasycznie gładkie – na ich
powierzchniach przetłoczono wypukłe
i wklęsłe formy, których połączenie tworzy
fascynującą i stale zmieniającą się fasadę,
będącą dopełnieniem tego spektakularnego projektu architektonicznego autorstwa
pracowni Snøhetta.
Norwescy artyści Astrid Løvaas i Kirsten
Wagle stworzyli projekt paneli elewacyjnych
będący odzwierciedleniem wzoru stosowanego w tradycyjnej technice tkackiej. Aby
zrealizować tę ideę, należało wyprodukować
z aluminium panele imitujące tkaninę z widocznymi splotami, wzorami i perforacjami.
Opracowanie innowacyjnej metody produkcji takich paneli elewacyjnych powierzono
firmie RMIG.
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Zaawansowane techniki
narzędziowe i produkcyjne
Aby uzyskać odpowiednią i opłacalną ekonomicznie metodę produkcji, która zapewniłaby
doskonałą powtarzalność wzoru zgodnie z wizją
artystów i architektów, inżynierowie RMIG
zaprojektowali specjalne narzędzie z elastycznym systemem wielokrotnego perforowania.
Pozwoliło ono uzyskać oczekiwane rezultaty
szybko i precyzyjnie. Na potrzeby budynku Oslo
Opera House firma RMIG wyprodukowała tym
sposobem ponad 9000 m2 elewacji z aluminium.
Panele po przetłoczeniu były anodowane, aby
ochronić je przed ostrym norweskim klimatem.

Więcej niż tylko budynki
RMIG City Emotion to program architektoniczno-budowlany, który wspomaga architektów
i wykonawców. Jest skierowany do wszystkich,
dla których wartością jest piękno i innowacyjność miast. Miasto to nie tylko budynki, to także miejsce na emocje, dlatego wymaga pełnej
uwagi, aby wyzwolić jego walory estetyczne.
RMIG City Emotion wspiera pasję do kreatywnego projektowania poprzez oferowanie
innowacyjnych technologii i materiałów.
Program może pomóc zrealizować najbardziej
ambitne projekty architektoniczne i ich emocjonalny potencjał.

	Pozwól nam, że pokażemy Ci praktyczność
i inne walory naszych rozwiązań.
	Możemy pracować na podstawie rysunków
w CAD, w formatach 2D i 3D.
	Oferujemy blachę perforowaną, przetłaczaną lub siatkę cięto-ciągnioną.
	Zapewniamy niepowtarzalne metody
wykończeniowe i obróbki powierzchni.
RMIG jest największym na świecie producentem i dostawcą blach perforowanych. Oprócz
elewacji firma dostarcza również produkty
do wielu innych zastosowań budowlanych,
takich jak: ekrany na parkingach i w punktach kontroli bezpieczeństwa, wygłuszające okładziny ścienne, sufity akustyczne,
elementy oświetlenia, meble zewnętrzne,
balustrady i chodniki.
Elewacja Oslo Opera House
Materiał: Aluminium
Grubość: 3,0 mm
Wzór: RMIG ImagePerf
Obróbka powierzchni: anodowanie
Architekci: Snøhetta, Oslo
Artyści: Astrid Løvaas i Kirsten Wagle

RMIG Sp. z o.o.
Tel. +48 61 88 63 270
info.pl@rmig.com
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Problemowe okapy kuchenne
Marcin Gasiński

Prawidłowe zaprojektowanie wentylacji w kuchniach budynków mieszkalnych to problem, z którym
spotyka się wielu architektów. Szczególnie trudne jest powiązanie wentylacji budynku z często
samodzielną, dokonywaną przez użytkownika, instalacją okapów kuchennych. Warto zatem przybliżyć
możliwości, jakie mają projektanci, dobierając rozwiązanie okapu w kuchni.

N

Niebezpieczne gotowanie

W czasach niezwykłej medialnej popularności
gotowania z pewnością niewiele osób bierze
pod uwagę, że jest ono również źródłem wielu
zanieczyszczeń emitowanych bezpośrednio
do powietrza wewnętrznego. W zależności od
typu zainstalowanej kuchni i sposobu przygotowywania posiłków (smażenie, gotowanie,
pieczenie), do powietrza emitowane są m.in.
NO x, CO2, CO, lotne związki organiczne, kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne czy para wodna. Ryzyko dla osoby
przygotowującej posiłki jest tym większe, że
jest ona narażona na bezpośrednie oddziaływanie wysokich stężeń zanieczyszczeń. Tym
bardziej staje się istotne, by zanieczyszczenia
te zostały wychwycone i usunięte z pomiesz-
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czeń. Jednocześnie nie można też oczekiwać,
aby instalacja wentylacji ogólnej była w stanie
poradzić sobie z zanieczyszczeniami, będącymi efektem przygotowywania posiłków.

szymi problemami będą m.in. wpływ emisji
z zastosowanych materiałów wykończeniowych na jakość powietrza oraz wybór i sposób
zamontowania okapu kuchennego.

Ciężka wentylacja do zgryzienia

Przeciwstawne cele

Bezdyskusyjna potrzeba stosowania urządzeń
szybko i sprawnie usuwających zanieczyszczenia, w praktyce projektowej okazuje się często
niełatwa do wcielenia w życie. Mieszkania
w nowych budynkach wielorodzinnych z reguły
przekazywane są w stanie „deweloperskim”.
Właściciel musi sam doprowadzić je do stanu
umożliwiającego zamieszkanie. To z punktu
widzenia projektowego sytuacja daleka od
idealnej. Jeśli rozpatrujemy ją wyłącznie pod
kątem instalacji wentylacyjnej, to najistotniej-

Podstawowym zadaniem instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie optymalnej jakości
powietrza, co w praktyce sprowadza się do
projektowania określonej ilości powietrza
usuwanego z pomieszczeń. Od razu można zapytać, jak z góry zaprojektować taką
ilość, nie wiedząc, czy w mieszkaniu zostaną
zastosowane materiały o niskiej czy może
bardzo wysokiej emisji? Trzeba pamiętać, że
ustalenie ilości powietrza wentylacyjnego
musi pogodzić dwa przeciwstawne cele.
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Z jednej strony dążymy bowiem do zapewnienia jak najlepszych warunków komfortu, z drugiej nad projektantem wisi widmo konieczności oszczędności energii. Bez znajomości ilości
zanieczyszczeń, wybranie optymalnych ilości
powietrza wentylacyjnego jest utrudnione.

zastosować. Tu przede wszystkim ważna
jest świadomość projektanta budynku, który
w oparciu o określone przez klienta założenia,
zaproponuje rozwiązanie techniczne instalacji
wentylacyjnej, w pełni integrujące przyszły
okap kuchenny.

Okap w przepisach i w praktyce

Okap z wentylatorem
w obiegu zamkniętym

Okapy kuchenne okazują się trudnym problemem projektowym, ponieważ traktowane są
bardziej jak element dekoracji mieszkania, nie
są często uwzględniane jako element składowy instalacji wentylacyjnej, podczas gdy ich
rola w procesie usuwania zanieczyszczeń jest
niezwykle istotna.
Co na temat okapów mówią przepisy
techniczno-budowlane? W § 93 Warunków
technicznych znajduje się nakaz stosowania
okapów w aneksach kuchennych z jednoczesnym zastosowaniem dodatkowego przewodu
wywiewnego. Żadnych więcej zaleceń projektowych tam nie podano. Zatem w oparciu
wyłącznie o istniejące wymagania techniczne
nie można zaprojektować skutecznego usuwania zanieczyszczeń powstających w czasie
gotowania.
Tymczasem wśród stosowanych w tym
zakresie rozwiązań technicznych można wyróżnić 3 rodzaje okapów i 3 rodzaje instalacji:
	bez wentylatora – przeznaczone do instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej,
	z własnym wentylatorem – działające
w obiegu zamkniętym,
	z własnym wentylatorem wyciągowym – do
podłączenia do przewodu wentylacyjnego.

Okap bez wentylatora
Rozwiązanie pierwsze, najkorzystniejsze
z punktu widzenia projektanta, bo pozwalające zaprojektować w pełni instalację z okapem,
w polskiej rzeczywistości budowlanej może
być stosowane niezwykle rzadko. W budynku
wielorodzinnym trudno sobie wyobrazić, że
wszyscy nabywcy mieszkań zdecydowaliby się
na ten sam rodzaj okapu, co w efekcie sprowadziłoby się do dość podobnej aranżacji kuchni.
Jedynie w budownictwie jednorodzinnym,
gdzie inwestor jest późniejszym użytkownikiem, taki sposób projektowania można

Okap pracujący w obiegu zamkniętym jest
neutralnym rozwiązaniem technicznym,
ponieważ nie będąc podłączony do instalacji
wentylacyjnej, nie ma na nią wpływu i istotnie
stanowi jedynie element wystroju wnętrza.
Podstawowy problem w tym przypadku
stanowi jednak zapewnienie odpowiedniej
częstotliwości wymiany filtrów oraz stosowanie wysokoefektywnej filtracji zanieczyszczeń. Jeżeli te warunki nie zostaną spełnione,
znaczna część zanieczyszczeń będzie trafiała
z powrotem do pomieszczenia, a to przeczy
sensowi stosowania okapu.

Okap z wentylatorem wyciągowym
Rozwiązanie trzecie – okapy podłączone do
przewodów wentylacyjnych – niestety staje
się często prawdziwą zmorą zarówno dla projektantów, jak i późniejszych użytkowników.
Jak bowiem zaprojektować instalację do
skutecznego usuwania powietrza, skoro nie
wiadomo czy i jakie rodzaje okapów zostaną
do niej podłączone? Właśnie ta niewiadoma
sprawia, że w nowych budynkach bardzo
często projektuje się instalację dodatkowego
pionu, przeznaczonego do odprowadzania
powietrza z okapów. Podłączenia do takiego
pionu wyposażone są w tzw. klapy zwrotne,
częściowo zabezpieczające przed przedostawaniem się powietrza na sąsiednie kondygnacje, szczególnie jeśli nie wszyscy mieszkańcy
zdecydują się na przyłączenie okapu do
wspólnej instalacji.
Zaletą tego rozwiązania jest efektywniejsze usunięcie zanieczyszczeń, w porównaniu
do okapu niepodłączonego, jednak posiada ono także sporo wad. Wspólny pion do
usuwania powietrza oznacza przenoszenie
części zanieczyszczeń i hałasu do sąsiadów
(nie da się tego wyeliminować, nawet stosując

najlepsze rozwiązania techniczne w zakresie
klap zwrotnych). Wydajność okapów kuchennych przekracza wielokrotnie ilość powietrza
doprowadzaną przez urządzenia nawiewne
wentylacji ogólnej, wystąpi więc deficyt
powietrza. Stosowanie specjalnie projektowanych urządzeń kompensujących jest też
niepraktyczne, z uwagi m.in. na chwilowe
i nieprzewidywalne stosowanie okapów. Jednakże bez dodatkowego dopływu powietrza
w czasie pracy urządzenia, nastąpi zaburzenie
pracy instalacji wentylacji ogólnej.
Jedynym sposobem na poradzenie sobie
z tym problemem jest obowiązkowe uchylanie
okien w czasie pracy okapu. Rozwiązanie
to nie jest w żadnym razie energooszczędne, ale istotniejsze jest szybkie usunięcie
zanieczyszczeń bez powodowania zakłócenia
w pracy instalacji wentylacji ogólnej. Ważne,
by informacja o konieczności otwarcia okna
znalazła się w opisie technicznym instalacji
wentylacyjnej, a stamtąd trafiła do instrukcji
użytkowania mieszkania.
***
Powyższy, krótki przegląd pokazuje, że nie
istnieje idealne rozwiązanie, mogące pogodzić
łatwość projektowania i dowolność kreacji
wystroju wnętrza. Główne zadanie okapu kuchennego, czyli ochrona użytkowników przed
zanieczyszczeniami, jest na tyle istotne, że
urządzenie to nie powinno zostać pominięte
w czasie opracowywania projektu budynku.
Niezmiernie istotnym elementem, będącym
konsekwencją wyboru określonego rozwiązania technicznego, musi być przekazanie
przyszłym mieszkańcom zaleceń eksploatacyjnych. Inaczej nie może być mowy o zapewnieniu komfortu w czasie użytkowania
pomieszczeń, czyli spełnieniu celu, do którego
dąży projektant każdego budynku.

Marcin Gasiński
specjalista ds. wymagań
technicznych i energetycznych
Aereco Wentylacja Sp. z o.o.
> gasinski@aereco.com.pl
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Akustyka biur
w nowej polskiej normie

BIU

Magda Szubert

Norma PN-B-02151-4:2015-06 jest całkowicie nową, pierwszą polską normą odnoszącą się
wprost do akustyki wnętrz. Wśród wymagań dla różnych obiektów, zawiera praktyczne wskazówki
do projektowania biur wielkoprzestrzennych, sal konferencyjnych i telekonferencyjnych oraz
przestrzeni wspólnych w miejscach pracy.

N

Norma „Akustyka budowlana. Ochrona
przed hałasem w budynkach. Część 4:
Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach" przychodzi w odpowiednim momencie. Firmy, zgodnie z ostatnimi trendami,
kładą nacisk na komunikację między
pracownikami, a ci narzekają na hałas i brak
prywatności w biurze. Nawet użytkownicy
nowoczesnych biur, aranżowanych zgodnie
z nowymi stylami pracy, uważają hałas
i brak prywatności za najbardziej uciążliwy
aspekt ich środowiska pracy. Jest to spowodowane popularnością materiałów odbijających i wzmacniających dźwięk – szkła,
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betonu i kamienia, otwieraniem przestrzeni,
zagęszczaniem stanowisk pracy oraz aranżowaniem licznych miejsc nieformalnych
spotkań.
W świetle nowej normy PN-B-02151-4
pomieszczenia biurowe, w zależności od funkcji, powinny spełniać wymaganie związane
z minimalną całkowitą chłonnością akustyczną lub z maksymalnym czasem pogłosu. Wymagania normy znajdują zastosowanie przy
projektowaniu nowych budynków biurowych,
modernizowaniu ich oraz przy kształtowaniu powierzchni pod indywidualnego najemcę.
Jest to dobry punkt wyjścia do planowania
akustyki biur.

Rola materiałów dźwiękochłonnych
Każde pomieszczenie w jakimś stopniu
wzmacnia dźwięki w nim powstające. Wynika
to z odbić dźwięku od powierzchni ograniczających wnętrze – sufitu, ścian, podłóg.
Jeśli umieścimy źródło dźwięku w komorze
bezechowej (laboratoryjne pomieszczenie
całkowicie pozbawione odbić dźwięku)
i zmierzymy jego głośność, a następnie powtórzymy tę operację w normalnym wnętrzu
użytkowym, to okaże się, że poziom dźwięku
w pomieszczeniu bezechowym, wykończonym miękkimi materiałami, będzie niższy niż
w pomieszczeniu „twardym”. Różnica pomiędzy pomiarami mówi o stopniu wzmocnienia
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dźwięku przez wnętrze użytkowe. Poprzez
zwiększenie chłonności akustycznej obniżamy poziom dźwięku w pomieszczeniu.

Open space – całkowita
chłonność akustyczna
Chłonność akustyczna pomieszczenia (A),
o której mowa w normie PN-B-02151-4, to
w uproszczeniu suma chłonności akustycznej
powierzchni ograniczającej to pomieszczenie (ściany + podłoga + sufit). Chłonność
akustyczną każdej z powierzchni oblicza się
poprzez pomnożenie praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku zastosowanego materiału (dla pasm częstotliwości 500,
1000 i 2000 Hz) przez jego powierzchnię. Po
zsumowaniu chłonności akustycznej poszczególnych powierzchni (dla każdej z częstotliwości osobno), dzieli się ją przez powierzchnię
podłogi tego pomieszczenia.
Chłonność całkowita powinna wynosić:
min. 1,1 w przypadku biur open space, gdzie
wykonuje się różne czynności oraz 1,3 w przypadku call center. Dotyczy to każdego z trzech
pasm częstotliwości: 500, 1000 i 2000 Hz.
W praktyce, by sprostać temu wymaganiu,
sufit stosowany w klasycznych biurach open
space powinien charakteryzować się wskaźnikiem pochłaniania dźwięku (αw) wynoszącym minimum 0,90. W przypadku centrów
telefonicznych wymagania są większe, dlatego
sufit akustyczny stosowany w takich miejscach
powinien mieć wyższy wskaźnik pochłaniania
dźwięku (αw > 0,95). W obydwu przypadkach
bierzemy pod uwagę pomieszczenie, w którym
zastosowano na podłodze wykładzinę dywanową. Jeśli natomiast będzie to gres, podłoga
z żywicy lub innego typu twarde wykończenie,
wymagania wobec dźwiękochłonności sufitu
lub innych elementów wnętrza będą rosły.
Niekiedy konieczne okazać się może zastosowanie materiału dźwiękochłonnego również na ścianach. Akustyczne panele ścienne,
stosowane jako uzupełnienie sufitu podwieszanego, zwiększają całkowitą chłonność
akustyczną pomieszczenia, strefowo obniżają
poziom dźwięku oraz zmniejszają jego zasięg.

Balans między komunikacją
a koncentracją
Norma PN-B-02151-4, opisując wymagania
dla biur na planie otwartym, zaleca oprzeć się
także na parametrach opisanych w normie

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Korytarze i hole – czas pogłosu

PN-EN ISO 3382-3. Jej rekomendacje są
szczególnie przydatne przy projektowaniu
biur, w których duży nacisk kładziony jest na
komunikację między pracownikami i gdzie
organizuje się miejsca spotkań ad hoc czy
tzw. coffe pointy w tej samej przestrzeni co
tradycyjne stanowiska pracy. Norma daje
wytyczne do zaplanowania, jak odgłosy rozmów będą rozchodzić się po pomieszczeniu
i w jakiej odległości słowa będą zrozumiałe.
Określa szereg parametrów związanych
z hałasem rozmów, ich zasięgiem i zrozumiałością. Jednym z tych parametrów jest zanik
przestrzenny dźwięku mowy wraz z podwojeniem odległości, który jak pokazały badania, ma najsilniejszy związek z zadowoleniem
pracowników ze środowiska akustycznego.
Warto wiedzieć, że w biurach wykończonych
głównie twardymi materiałami wartość tego
zaniku wynosi zwykle 2 dB. Oznacza to, że
z każdym podwojeniem odległości od źródła
hałasu – osób rozmawiających – poziom
hałasu spada tylko o 2 dB, zamiast o rekomendowane 7 dB i rozmowa przeszkadza
znacznie większej liczbie osób.

Przestrzenie wspólne, korytarze i atria to
coraz częściej miejsca spotkań i rozmów.
Z pomieszczeń silnie pogłosowych, jakimi są
korytarze wykończone twardymi materiałami, dźwięk rozchodzi się po całym budynku.
Dlatego zalecenia normy PN-B-02151-4
w przypadku atriów, holi i innych pomieszczeń
o zbliżonej funkcji dotyczą właśnie czasu
pogłosu. Wartości zalecanego czasu pogłosu
zależą od wysokości pomieszczenia i powinny
wynosić odpowiednio ≤ 1,2 sekundy dla pomieszczeń o wysokości do 4 m, ≤ 1,5 sekundy
dla pomieszczeń o wysokości 4-16 m oraz ≤ 1,8
dla pomieszczeń o wysokości ponad 16 m.
Zastosowanie materiału dźwiękochłonnego na suficie (αw > 0,95) w formie sufitu
wyspowego lub modułowego oraz, jeśli to
możliwe, wykładzin dywanowych zamiast
twardej posadzki, a na ścianach chropowatych
fakturowych tynków zamiast gładzi gipsowej,
pozwoli znacznie ograniczyć przenoszenie
hałasu do dalszych stref biura i sprawić, że
wnętrza będą robiły wrażenie bardziej przyjaznych i gościnnych.

Sale konferencyjne – czas pogłosu

Głośniej o akustyce!

Wymagania normy PN-B-02151-4 odnośnie
sal konferencyjnych dotyczą czasu pogłosu,
który można oszacować na etapie projektowania. Maksymalna wartość czasu pogłosu
zależy od kubatury sali konferencyjnej.
W przypadku pomieszczenia o kubaturze
mniejszej niż 500 m3 czas pogłosu powinien
wynosić nie więcej niż 0,8 sekundy. Warunek
ten powinien być spełniony w każdym z pasm
częstotliwości (250, 500, 1000, 2000, 4000
i 8000 Hz). Jednak w przypadku pomieszczeń
o znacznie mniejszej kubaturze należy dążyć
do osiągnięcia krótszych wartości czasu
pogłosu. Warto na to zwrócić uwagę przy projektowaniu zwłaszcza budek telefonicznych
i sal telekonferencyjnych.
W przypadku wszystkich wyżej wymienionych pomieszczeń, dla zapewnienia odpowiednio krótkiego czasu pogłosu duże znaczenie,
oprócz wykończenia powierzchni sufitu, ma
sposób wykończenia ścian. Przynajmniej jedna
z nich, a najlepiej dwie przylegające do siebie,
powinny być pokryte materiałem dźwiękochłonnym. Ogranicza to poziome odbicia
dźwięku, skracając w praktyce czas pogłosu
i zapewniając komfort mówienia i słyszenia.

Badania pokazują, że hałas na poziomie
55-60 dB zniechęca pracowników biurowych
do rozpoczęcia trudnego zadania. Ważny
jest nie tylko poziom dźwięku, ale także
to, czy hałas niesie ze sobą zrozumiałą
treść. Zarówno poziom dźwięku, jak i jego
zrozumiałość, możemy w biurze zaplanować
i kontrolować. Dlatego warto jest przekonać
inwestora do współpracy z doświadczonym akustykiem na etapie powstawania
koncepcji biura. Im wcześniej uwzględni się
akustykę, tym więcej jest możliwości wyboru
materiału. Daje nam to większą szansę na
stworzenie wnętrza, które faktycznie będzie
wspierało pracowników i zadania przez nich
wykonywane.
Na zdjęciu: Sufit Ecophon Master Matrix jako jedyny element silnie
dźwiękochłonny w industrialnym wnętrzu biura KVL w Holandii.

Magda Szubert
concept development manager
office environments
Ecophon Saint-Gobain
> magda.szubert@saint-gobain.com
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Cały osprzęt
w jednej serii
Adrian Filip

Stworzenie projektu wnętrza uwzględniającego dobór

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Łącznik oświetlenia
Wersja pojedyncza o lekko wklęsłym
kształcie klawisza w wybranym
kolorze w połączeniu z jednym
z 16 wzorów ramek

odpowiedniego osprzętu elektroinstalacyjnego (szczególnie
gniazd i łączników), a także umożliwiającego przyszłą modyfikację
i rozbudowę takiego systemu zgodnie z przyjętą na początku
stylistyką to skomplikowane zadanie dla projektanta. Ułatwieniem
w takich przypadkach mogą być rozwiązania kompleksowe
np. nowa linia produktowa Valena Life z oferty firmy Legrand.

P

Przy dobieraniu osprzętu elektroinstalacyjnego na pewno warto zwracać uwagę na
rozmaite jego właściwości: funkcjonalność,
gwarancję łatwej rozbudowy w przyszłości, estetykę wykonania, bezpieczeństwo
(np. przesłony w gniazdach chroniące dzieci),
wygodę użytkowania, trwałość czy wreszcie
cenę. Tymczasem podczas prac projektowych
może niekiedy brakować czasu na szczegółowe zapoznawanie się z ofertami producentów.
Wtedy dobrze jest postawić na rozwiązania
kompleksowe.

Nie tylko gniazda
Najnowsza propozycja z katalogu firmy
Legrand to seria Valena Life, która umożliwia
realizację ponad 150 różnych funkcji i jest
w stanie w pełni zaspokoić tradycyjne, ale
też innowacyjne potrzeby nowoczesnych
instalacji elektrycznych. Dobrze sprawdza się
zarówno w mieszkaniach i domach, jak też
biurach czy hotelach.
Oprócz szeregu popularnych gniazd
wtyczkowych w wersji pojedynczej i podwójnej przeznaczonych do instalacji w ramkach
pojedynczych i wielokrotnych, w serii tej
znaleźć można kompletną ofertę łączników
oświetlenia oraz wersje specjalne dla automatyki domowej (linie ZigBee/MyHome). Warto
wspomnieć, że mechanizmy gniazd i łączników Valena Life to konstrukcje gwarantujące
wysoką trwałość mechaniczną, przyczyniającą się do podwojenia odporności na wyrwanie

Gniazdo USB
Daje możliwość podłączenia kabla
USB wprost „do ściany”, ułatwia
ładowanie telefonu czy tabletu

gniazd ze ściany w porównaniu z obecnie
spotykanymi rozwiązaniami.

Wiele ciekawych funkcji
Ofertę osprzętu uzupełniają dodatkowo
sterowniki rolet, regulatory temperatury,
ściemniacze w wersjach obrotowych z funkcją
pamięci ustawienia, jak również zaawansowane modele dotykowe z diodowym wskaźnikiem poziomu natężenia oświetlenia.
Produkty z nowej serii firmy Legrand zapewniają też dostęp do internetu oraz telewizji,
umożliwiają podłączenie komputera do projektora i transmisję obrazu wraz z dźwiękiem
w najwyższej bezstratnej jakości oraz dają
możliwość podłączenia urządzeń mobilnych do
dedykowanej ładowarki USB zainstalowanej
w blacie lub ścianie. W instalacjach inteligentnych można wykorzystać łączniki oświetlenia sterowane radiowo, które przykleja się
w dowolnym miejscu, a ich montaż nie wymaga
kucia i prowadzenia kabli. Natomiast bramka
WiFi jest w stanie wzbogacić projektowany
system o wizualizację i sterowanie (za pomocą
urządzeń mobilnych) wszystkimi funkcjami
wybranymi przez inwestora.

Legrand Polska Sp. z o.o.
tel. 22 549 23 22
www.legrandwdomu.pl
info@legrand.com.pl

Łącznik z automatycznym wyłączeniem
Po 10 minutach wykrywa nieobecność
użytkownika w pomieszczeniu i wyłącza
światło. Przeznaczony do takich miejsc
jak pokój dziecka, korytarze w hotelach,
biurach, pensjonatach itp.

Łącznik sterowany radiowo
(technologia ZigBee)
Łącznik tradycyjny podłączony do źródła
oświetlenia może zostać zamieniony
w łącznik sterowany radiowo dzięki
dodatkowemu modułowi ZigBee.
Współpracujący z nim kolejny łącznik, tym
razem bezprzewodowy możemy umieścić
w dowolnym miejscu pomieszczenia,
przyklejając go do ściany lub do blatu
biurka. Instalację można rozbudować
o dowolną liczbę takich urządzeń
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Tkany dizajn dla ściany
Krzysztof Figura

Wielokrotnie nagradzany architekt Hadi Teherani specjalnie dla Systexx opracował sześć
ekskluzywnych wzorów tkanin ściennych. Dostosowane do nowoczesnej architektury desenie
nadają wnętrzom niepowtarzalny i szlachetny styl, a dzięki wyrazistej strukturze ściany
uzyskują efekt trójwymiarowości.

H

Hadi Teherani, mieszkający w Niemczech
architekt irańskiego pochodzenia, jest znany
m.in. z takich wyróżniających się oryginalną
formą projektów, jak Tańczące wieże w Hamburgu czy Domy dźwigi w Kolonii. Architekt
projektujący biurowce, dworce, galerie handlowe i inne obiekty, postanowił wykorzystać
swoją kreatywność i poszerzyć pole działania.
W 2003 roku założył firmę dizajnerską, która
zajmuje się projektowaniem wnętrz i wzornictwem użytkowym.

Tapety by Hadi Teherani
Właśnie temu projektantowi stworzenie
kolekcji ekskluzywnych tkanin ściennych powierzyła firma Vitrulan w ramach serii Systexx
Premium.
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– Słynący z minimalistycznych wzorów
dizajner i architekt tworzy ciągle zaskakujące
formy, struktury oraz dynamiczne powierzchnie – podkreśla Lars Jentzen, kierownik działu
marketingu Vitrulan, uzasadniając wybór
projektanta.
Kolekcja Systexx Premium Teherani zdecydowanie oddziałuje na odbiorców swoimi wyrazistymi wzorami. W zależności od oświetlenia zmienia się widoczność i struktura deseniu,
w efekcie ściana jest dynamiczna, a wnętrze
o różnych porach uzyskuje odmienny charakter. Do wyboru dostępnych jest sześć wzorów,
których inspirację stanowiły m.in. struktura
płatków kwiatowych, krokodyla skóra czy sieć
pajęcza. Wyjątkowa grubość materiału nadaje
im niespotykaną głębię.

Tkaniny można zamalować każdą farbą
– matową, półmatową, połyskliwą, a nawet
metalizującą – w dowolnym kolorze. Dzięki
temu mamy olbrzymie możliwości aranżacyjne
i bez problemu dostosujemy ściany do zaplanowanego klimatu wnętrza. Co więcej, dowolność
w malowaniu tkanin szklanych sprawia, że uzyskujemy niepowtarzalny wygląd powierzchni.

Zorientowane na wygląd,
ale funkcjonalne
Technologicznie zaawansowane tapety
szklane serii Systexx Premium są wytwarzane
techniką tkania Jacquard. Umożliwia ona nie
tylko uzyskanie wyszukanych wzorów, ale też
zapewnia bardzo dobre parametry w czasie
montażu i podczas użytkowania.
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Tkaniny te są ekstremalnie wytrzymałe.
Nie pozostawia na nich śladów nawet intensywna eksploatacja w ciągach pieszych czy
uderzenie. Po odpowiednim zabezpieczeniu
tapety nadają się do zmywania i czyszczenia.
Doskonałe parametry techniczne takie jak:
długotrwałość eksploatacyjna, mostkowanie rys i pęknięć, odporność na szorowanie
i strzępienie się, trudnopalność w najwyższej
klasie – czynią Systexx idealną okładziną, tak
dla budownictwa indywidualnego, jak i dla
obiektowego. Produkty te poleca się więc do
wnętrz hoteli, biur, galerii handlowych, muzeów, domów starości i opieki zdrowotnej, klinik,
szpitali, a także szkół. Kolekcja Premium
została przetestowana przez TÜV w zakresie
jakości i parametrów, dlatego Vitrulan udziela
gwarancji producenta na okres 30 lat.

Dizajnerskie tapety szklane Systexx Premium autorstwa Hadiego Teheraniego nadają się do
różnorodnych zastosowań, są wytrzymałe i odporne na uderzenia

Szybko i ekologicznie
Tkaniny szklane Systexx mają jeszcze tę zaletę, że są ekologiczne i neutralne dla zdrowia
oraz środowiska. Posiadają atesty Oeko-Tex
w klasie 1, deklarację środowiskową EPD dla
budownictwa pasywnego, odznaczają się
niskim oporem parodyfuzji i przyczyniają się
do polepszenia mikroklimatu wnętrza. Z tych
względów mogą być bezpiecznie stosowane
we wnętrzach użytkowanych przez dzieci,
alergików i osoby z problemami zdrowotnymi.
Co więcej – do zamocowania tkaniny na
ścianie potrzebna jest tylko woda, a tapetowanie jest szybkie i nieskomplikowane.
Dzięki zastosowaniu technologii Aqua klej jest
fabrycznie naniesiony na okładzinę w sposób
równomierny i optymalny. Umożliwia to uzyskanie idealnej powierzchni, znacznie ułatwia
aplikację i jest rozwiązaniem ekonomicznym,
gdyż redukuje czas i koszty pracy oraz nie
wymaga materiałów dodatkowych.
Tapety szklane Systexx można nabyć poprzez certyfikowanych malarzy-tapeciarzy lub
autoryzowane mieszalnie farb i profesjonalne
hurtownie materiałów budowlanych.
Pozostałe informacje, przykłady zastosowania i wzorniki dostępne są na stronie
internetowej www.systexx.com.

Wyrazista struktura i deseń tapet szklanych Systexx Premium Teherani nadają
wnętrzom niepowtarzalny i szlachetny wygląd

Krzysztof Figura
dyrektor sprzedaży w Polsce
Vitrulan Textile Glass GmbH
> k.figura@vitrulan.com

Estetyczne struktury kolekcji Systexx Premium Teherani odznaczają się głębią
i silnym oddziaływaniem emocjonalnym
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Poliuretan na płaskim dachu
Krzysztof Milczarek

Aby właściwie wybrać materiał termoizolacyjny do dachu płaskiego, trzeba poznać kluczowe
parametry techniczne, które przesądzą o skuteczności i trwałości rozwiązania. Podstawa to
współczynnik przenikania ciepła, ale warto przyjrzeć się również innym właściwościom.

B

fot. balex

Brak spadku (przyjmuje się zwyczajowo, że
dach płaski ma nachylenie do 2-3 stopni)
powoduje, że zarówno wykonawstwo, jak
i stosowane na dachach płaskich materiały
hydro– i termoizolacyjne muszą być najwyższej jakości.
Pianka typu PIR marki Thermano to produkt, który pozwala uniknąć wielu technologicznych niespodzianek czyhających przy
izolacji dachów płaskich.

Grubość izolacji i gęstość materiału
Jednym z najważniejszych parametrów
każdego materiału termoizolacyjnego jest
współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ).
Dla izolacji Thermano wynosi on 0,023 W/mK,
podczas gdy dla przeciętnej wełny mineralnej 0,040 W/mK, a dla białego styropianu
0,035 W/mK. Thermano jest więc izolatorem
dużo skuteczniej zatrzymującym ciepło niż
popularne materiały do termoizolacji, co
w sposób naturalny przekłada się na znacznie
mniejszą grubość warstwy ciepłochronnej.
Co więcej, połać dachowa będzie mniej obciążona, ponieważ materiał firmy Balex Metal
charakteryzuje się również mniejszą gęstością. To z kolei daje możliwość „odchudzenia”
masy stali blachy trapezowej oraz elementów
konstrukcji dachu, co ma istotny wpływ na
obniżenie kosztów budowy.

Duży opór dyfuzyjny
i niska nasiąkliwość
Duży opór dyfuzyjny materiału termoizolacyjnego sprawia, że ułożona pod nim folia
nie musi już być tak wysoce paroizolacyjna,
a drobne wykonawcze niedoskonałości nie
grożą katastrofą, jak przy rozwiązaniu z wełną mineralną. Zalecana folia paroizolacyjna
działa tylko jako dodatkowy „bezpiecznik”
obniżający strumień pary wodnej zaciąganej
przez szczeliny między płytami ocieplenia.
Natomiast nasiąkliwość wodą po 24 godzinach pełnego zanurzenia wynosi dla Thermano
nie więcej niż 2%. Niemieckie badania pokazują też, że nawet po 28 dniach zanurzenia
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w wodzie, podwyższenie wskaźnika przewodności cieplnej wynosi tylko 0,0018 W/mK
(przy bazowej wielkości 0,023 W/mK). Nawet
długotrwała awaria w zakresie hydroizolacji nie spowoduje więc istotnego obniżenia
własności termicznych izolacji. Dzięki temu
remont może być starannie zaplanowany
i nieco opóźniony w czasie.

Wytrzymałość na ściskanie,
odporność na pełzanie i odporność
termiczna
Normatywna wytrzymałość na ściskanie
Thermano przy 10-procentowym odkształceniu względnym to poziom ok. 150 kPa.
Izolacja ta jest więc trzy razy bardziej odporna
na nacisk niż wełna mineralna. Dzięki temu
możemy bez problemu chodzić po dachu, aby
np. obsłużyć zainstalowane tam urządzania.
Nie ma także żadnych zagrożeń związanych
z zimowym odśnieżaniem. Ruch osób nie powoduje miejscowych załamań, które mogłyby
stwarzać zastoiny wody i nieszczelności.
Pełzanie to powolna zmiana kształtu
termoizolatora wskutek działania stałych,
długotrwałych obciążeń o wartościach poniżej poziomu granicy sprężystości materiału.
Dla pianek PIR ustalono, że przy normatywnym, stałym obciążeniu powierzchni płyty jej

odkształcenie po 50 latach nie powinno być
większe niż 2%. Dzięki temu na powierzchni
dachu można bez obawy montować elementy
techniczne.
W przypadku ciemnych kolorów pokrycia
dachowego, temperatura pod nim sięgać
może poziomów destrukcyjnych dla styropianów. Thermano wytrzymuje natomiast
temperatury w zakresie od –70oC do +140oC
(krótkotrwale nawet do +240oC). Dzięki tej
odporności dużo bezpieczniejsze jest też
stosowanie na dachu palników gazowych
w trakcie montażu pokryć bitumicznych.
***
Planując zastosowanie Thermano na dachu
płaskim, należy jednak pamiętać, że każdy
budynek jest inny i trzeba do niego zastosować indywidualne rozwiązania. Z tego względu
firma Balex Metal oferuje pełne wsparcie
techniczne dla projektantów i wykonawców.

Krzysztof Milczarek
dyrektor ds. szkoleń – segment
termoizolacji Balex Metal Sp. z o.o.
> k.milczarek@balex.eu

advertorial

Kontrola dostępu nowej generacji

www.winkhaus.pl
blueSmart bazuje na wkładkach elektronicznych identycznych pod względem wymiarów i kształtów z ich mechanicznymi
odpowiednikami. Wkładki otwierane są elektronicznym kluczem, który podobnie jak
w systemach mechanicznych należy wsunąć do wkładki i obrócić. Na tym jednak podobieństwa się kończą.
Wkładki blueSmart to elektroniczne urządzenia wyposażone we własne zasilanie,
które na podstawie informacji zapisanych
na kluczu pozwalają na dostęp do pomieszczeń. Transmisja danych między wkładkami i kluczami odbywa się bezprzewodowo.
Punktem wyjściowym dla danych jest czytnik dostępowy umieszczony przy wejściu
do budynku. Tutaj kończy się połączenie
przewodowe z komputerem zarządzającym
systemem, a zaczyna się połączenie sieci
wirtualnej. Tę sieć wirtualną tworzą rozproszone w budynku wkładki i klucze, które komunikując się bezprzewodowo, zapewniają
łączność systemu z oprogramowaniem.
Użytkownik systemu blueSmart co określony czas, z reguły jeden dzień, pobiera
swoje prawa dostępu, zbliżając klucz do
czytnika. Jednocześnie klucz przekazuje do
czytnika informacje o zdarzeniach z wkładek oraz stanie ich baterii. W ten sposób
administrator systemu uzyskuje dostęp do
pełnego rejestru wejść i na bieżąco może
kontrolować kondycję baterii. Wszelkie zmia-

ny praw dostępu, czy też czasu ważności
klucza zaraz po wprowadzeniu są wysyłane
do czytnika. Użytkownik aktualizując swój
klucz w czytniku, pobiera zmodyfikowany
plan dostępu. Pozwala to na niezwykle elastyczne i komfortowe zarządzanie prawami
dostępu.
Co w przypadku zagubienia klucza? By
zachować bezpieczeństwo w systemie mechanicznym, konieczna byłaby wymiana
przynajmniej części wkładek – blueSmart
radzi sobie z tym inaczej. Administrator
blokuje zagubiony klucz w systemie, a informacja o blokadzie zostaje wysłana do
czytnika. Teraz każdy klucz aktywowany w
czytniku przenosi tę informację do każdej
użytej wkładki. Z kolei wkładki przenoszą
komendę blokady do kolejnych kluczy.
W ten sposób blokada błyskawicznie roznosi się w systemie niczym wirus.
Podobieństwo do wkładek mechanicznych sprawia, że we wkładki blueSmart
można wyposażyć praktycznie każde drzwi.
Z uwagi na ich dyskretny, prosty styl, brak
okablowania i łatwość instalacji świetnie
nadają się do obiektów zabytkowych i modernizowanych. W porównaniu do mechanicznych systemów dostępowych, korzyści
wynikające z użytkowania elektronicznego
systemu blueSmart są ogromne: to wygoda użytkowania, wzrost bezpieczeństwa
i niskie koszty funkcjonowania.

Koncepcja systemu
blueSmart narodziła się
kilkanaście lat temu.
Produkt, który wtedy
stworzyła grupa
specjalistów Winkhaus
był odpowiedzią
na rosnące
zapotrzebowanie
na prosty w obsłudze,
łatwy w montażu,
niezawodny i tani
w eksploatacji system
kontroli dostępu.
Jak działa najnowsza
wersja tego systemu?
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Stanowisko IARP w sprawie
Kodeksu Budowlanego
Publikujemy stanowisko Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 czerwca 2015 roku,
wystosowane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz poparte uchwałą delegatów
krajowego zjazdu Izby w dniu 27 czerwca 2015 r.

W

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 maja 2015 r.,
znak DB.0210.1.2015.7 dotyczące projektu
ustawy Kodeks Budowlany (dalej Kodeks)
przesyłamy stanowisko Krajowej Rady Izby
Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.
Powodem wszczęcia procesu kodyfikacyjnego, powołania i prac Komisji Kodyfikacyjnej było uregulowanie całości przepisów
dotyczących procesu planowania i procesu
inwestycyjnego, które miało dwa zasadnicze cele: stworzenie warunków prawnych do
skutecznego zaprowadzania ładu przestrzennego (w tym w szczególności powstrzymania
procesu suburbanizacji) i zracjonalizowanie
procesu inwestycyjnego.
W świetle tych dwóch celów, kluczowe
dla procesu kodyfikacji jest skonsolidowanie
przede wszystkim dwóch źródłowych aktów
prawnych: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo
budowlane. To na styku sfery planowania
i procesu inwestycyjnego leży zasadnicza
część problemów z realizacją ładu przestrzennego i racjonalnością procesu inwestycyjnego.
Przedstawiony projekt Kodeksu kodyfikuje
Prawo budowlane i ustawę o wyrobach budowlanych, pomija zaś całkowicie kodyfikację
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. W przedstawionej postaci
nie może być traktowany inaczej niż kolejna
wersja nowelizacji Prawa budowlanego. Jako
nowelizacja prawa, w takim zakresie, jest
zaprzeczeniem jednego z głównych powodów
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wskazywanych w uzasadnieniu do powołania
Komisji Kodyfikacyjnej, w którym kolejne
zmiany i nowelizacje aktów prawnych regulujących proces planowania przestrzennego
i realizacji inwestycji wskazywano (słusznie)
jako proces pogrążający nasz system prawny
w chaosie.
Trudno w tej sytuacji uznać za celowe
odnoszenie się do poszczególnych, szczegółowych zapisów Kodeksu. Chcemy zatem
wskazać kilka węzłowych problemów,
których Kodeks albo nie podjął w ogóle, albo
podjął w sposób cząstkowy czy wręcz z gruntu chybiony.

Ład przestrzenny
To pojęcie jest fundamentem dla całego
systemu regulacji procesów związanych
z gospodarką przestrzenną i procesem
inwestycyjnym. Proces kodyfikacji prawa
w pierwszym rzędzie powinien przeprowadzić systematykę planowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego, aby
w każdej z tych sfer zidentyfikować czynniki
odpowiedzialne za ład przestrzenny. Jeśli
całość procesu planowania przestrzennego
i procesu inwestycyjnego podzielimy na:
• planowanie ponadlokalne (krajowe i regionalne), • planowanie lokalne oraz • projektowanie i realizację inwestycji, to pojęcie ładu
przestrzennego można usystematyzować
następująco: • ład przestrzenny ma źródło
w planowaniu ponadlokalnym, • konstytuuje

się w planowaniu lokalnym, • a rozstrzyga
się i realizuje poprzez projektowanie w szeroko pojętym procesie inwestycyjnym.
Aby zapewnić warunki do zaprowadzania
ładu przestrzennego, konieczne jest, by system prawa dla każdego z tych trzech etapów
gwarantował właściwe narzędzia.
Diagnozując obecny stan w świetle tej
systematyki, przychodzi stwierdzić, że dwa
pierwsze etapy mają swoją reprezentację ustawową, choć cały system wymaga
naprawy i ustanowienia właściwych relacji
pomiędzy poszczególnymi jego elementami.
Natomiast etap trzeci, rozstrzygania i realizacji ładu przestrzennego, został, poprzez
kolejne zmiany na przestrzeni ostatnich
25 lat, pozbawiony praktycznie jakiegokolwiek narzędzia.
Prawo planistyczne oparte jest wyłącznie
o aspekt regulacyjny urbanistyki, a z kolei
projekt budowlany, jako instrukcja wykonania obiektu, należy już do sfery technicznej
realizacji inwestycji. Nie ma w obecnym
stanie wyodrębnionej, ani proceduralnie, ani
metodologicznie, kluczowej fazy, w której
następuje tłumaczenie potrzeb, regulacji
i uwarunkowań na język materii budowlanej,
bez której zaprowadzanie ładu przestrzennego nie może być należycie realizowane.
Projekt urbanistyczno-architektoniczny
proponowany w projekcie Kodeksu, choć
jest krokiem we właściwym kierunku, jest
rozwiązaniem niewystarczającym. Przede
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wszystkim, rozdzielenie Kodeksu Budowlanego od części planistycznej nie pozwala
ocenić roli i funkcji projektu urbanistyczno-architektonicznego w kontekście instrumentów urbanistyki operacyjnej, które
powinny się pojawić na gruncie Księgi Urbanistycznej Kodeksu.
Nie da się zatem stwierdzić, aby przedstawiony projekt Kodeksu miał się przyczynić do
zwiększenia gwarancji zaprowadzania ładu
przestrzennego.

Racjonalizacja procesu
inwestycyjnego
Zmiany prawa na przestrzeni ostatnich
25 lat doprowadziły do zakłócenia porządku
metodologicznego planowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego. Przykładem
tego jest tryb uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
w wypadku przedsięwzięcia wymagającego
postępowania środowiskowego, w którym
inwestor, żeby uzyskać warunki zabudowy (a więc pozwolenie i ramy dla decyzji
projektowych), musi te decyzje awansować
niejako „w ciemno” – dla uzyskania decyzji
środowiskowej, która jest warunkiem wydania
warunków zabudowy.
Szczególnie dotkliwe skutki zakłócenia
porządku metodologicznego ujawnia proces
zamówień publicznych na prace projektowe. Zamawiający może kryteria zamówień
odnieść do instytucji projektu budowlanego,
który jako instrukcja wykonania obiektu
budowlanego jest de facto fazą realizacyjną
inwestycji. Nie ma instytucji, która pozwoliłaby na odniesienie się proceduralne (a więc
poprzez zobiektywizowane kryteria) do,
poprzedzającego rozwiązania techniczne,
wyłaniania rozwiązań projektowych, który to
proces jest decydujący dla właściwego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.
Negatywne skutki tego stanu dotykają
każdego aspektu inwestycji: od finansowego, wynikającego z ponoszenia kosztów
dokumentacji budowlanej „w ciemno”, do
społecznego, wynikającego m.in. z wadliwych
rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych.
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W odniesieniu do projektu ustawy Kodeks
Budowlany z dnia 25 maja 2015 r. Krajowa Rada Izby
Architektów RP wnosi następujące wnioski:
• projekt Kodeksu Budowlanego należy wycofać
ze ścieżki legislacyjnej,
• należy ponownie zweryfikować diagnozę
i założenia oraz stworzyć model funkcjonalny
Kodeksu obejmujący zakres od planowania
lokalnego do oddania obiektu do użytku,
• w dalsze prace legislacyjne należy włączyć
ustawową reprezentację środowiska zawodowego
będącego podmiotem tworzonego prawa.

Uchwała Krajowego Zjazdu Izby Architektów
dotycząca projektu Kodeksu Budowlanego
Uchwała nr 15 X Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów podjęta
w Warszawie dnia 27 czerwca 2015 r. w sprawie stanowiska Krajowego Zjazdu
dotyczącego projektu Kodeksu Budowlanego
Na podstawie art. 31 pkt 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2014 poz. 1946 t. j.), X Sprawozdawczy
Krajowy Zjazd Izby Architektów RP postanawia:
§1
Krajowy Zjazd popiera stanowisko Krajowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej
Polskiej wyrażone w piśmie z dnia 26 czerwca 2015 r. kwestionujące projekt Kodeksu
Budowlanego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
podpisano:
Jan Kempa, Architekt IARP, Przewodniczący Zjazdu
Anna Boryska, Architekt IARP, Sekretarz Zjazdu
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Fundamentem racjonalizacji procesu
planowania i projektowania inwestycji jest
przywrócenie właściwego mu porządku metodologicznego i związanego z nim podziału
kompetencji. Dopiero ten porządek pozwala
właściwie zlokalizować w całym procesie
progi administracyjne.
Jak w świetle powyższego ocenić należy
projekt Kodeksu? Przede wszystkim należy
stwierdzić, że Kodeks w całości jest powtórzeniem Prawa budowlanego z kilkoma
modyfikacjami. Jedną z nich jest wyodrębnienie, w ramach projektu budowlanego, projektu
urbanistyczno-architektonicznego i odniesienie do niego pozwolenia na budowę. Za
tym wyodrębnieniem powinno iść określenie
kompetencji do jego sporządzania. Pojęcie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oparte o uprawnienia budowlane nie
daje takiej możliwości, ponieważ uprawnienia budowlane są certyfikatem znajomości
jedynie aspektu budowlanego procesu. Nie
stanowią o całości kompetencji zawodowych
i o roli w procesie inwestycyjnym. Dlatego
kompetencje uczestników procesu inwestycyjnego mogą być ustalone jedynie w oparciu
o pojęcie zawodu, a w konsekwencji uprawnienia budowlane uzyskiwać się powinno w zawodzie architekta (który obecnie nie dzieli
się na specjalności) i w zawodzie inżyniera
budownictwa (który dzieli się na określone
specjalności).
Konieczność odniesienia kompetencji
do pojęcia zawodu wynika również wprost
z wejścia w życie dnia 17 stycznia 2014 roku
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2013/55/UE z 22 listopada 2013 roku zmieniającej Dyrektywę 2005/36/WE w sprawie
wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych i Rozporządzenie UE nr 1024/2012
w sprawie współpracy administracyjnej za
pośrednictwem systemu wymiany informacji
na rynku wewnętrznym. W wyniku implementacji tej dyrektywy zachodzi konieczność
doprowadzenia do spójności Prawa budowlanego (i oczywiście Kodeksu) z ustawą
o samorządach zawodowych architektów
i inżynierów budownictwa, która opierając się
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na art. 17, ust.1 Konstytucji RP, prawa i obowiązki w zakresie regulacji odnosi do pojęcia
zawodu zaufania publicznego. Znajduje to
swój wyraz w art. 2 tej ustawy, gdzie zawody
te zostały określone, co czyni tę ustawę co
do zasady zgodną z dyrektywą, podczas gdy
Prawo budowlane, a za nim Kodeks, zgodne
z dyrektywą nie są.
Oznacza to, że Kodeks, bezkrytycznie
przejmując zapisy Prawa budowlanego, nie
podejmuje jednej z podstawowych kwestii
na drodze do racjonalizacji procesu inwestycyjnego.
Bezkrytyczne przejmowanie zapisów
prawa budowlanego wyraźnie ujawnia się
również w wypadku przejęcia przez Kodeks
wprowadzonej ostatnią nowelizacją Prawa
budowlanego wątpliwej „specprocedury”
zgłoszeń zastępujących pozwolenie na budowę dla zabudowy jednorodzinnej. Nowelizacja,
prowadzona pod hasłem usuwania barier
w procesie inwestycyjnym, błędnie lokalizowała te bariery w samym postępowaniu
administracyjnym pozwolenia na budowę,
podczas gdy prawdziwe bariery (przynajmniej
w stosunku do zabudowy jednorodzinnej) leżą
w trybie i zakresie sporządzania dokumentacji
budowlanej.
Kodeks budowlany, wprowadzając projekt
urbanistyczno-architektoniczny i z nim wiążąc
pozwolenie na budowę, usuwałby te bariery.
W tej sytuacji powtarzanie w Kodeksie
„specprocedury” zgłoszeń, czyli tam, gdzie
jej nie potrzeba, rodzi podejrzenie, że autorzy
Kodeksu nie mieli pełnej świadomości skutków wprowadzanych rozwiązań. W rezultacie
Kodeks zamiast upraszczać proces inwestycyjny, dodatkowo go komplikuje.
W tym miejscu należy wskazać jeszcze jedną istotną kwestię. W rozdziale IV
– Sytuowanie obiektów budowlanych – do
ustawy wprowadzone zostały szczegółowe
parametry odległości pomiędzy obiektami
i obiektów od granic działki. Uzależniają
w sposób sztywny odległość obiektu od
granicy działki od jego wysokości.
W rzeczywistości istotne są relacje pomiędzy obiektami (nie tylko budowlanymi),

w których wysokość i odległość pomiędzy
nimi są tylko elementami tej relacji. Odległość akurat od granicy działki nie decyduje
zasadniczo o tych relacjach. Przepis ten
zastosowany powodowałby ogromne straty
terenowe, poświęcane na rzecz parametru
mało istotnego dla rzeczywistych relacji
urbanistycznych, a na obszarze śródmiejskim
byłby w dużym stopniu niewykonalny i wyłączałby znaczne ilości cennego terenu spod
zabudowy. W tym przypadku zapis ustawowy powinien się ograniczyć do delegacji, na
podstawie której parametry szczegółowe
ustalane byłyby w aktach wykonawczych.
W przeciwnym razie będziemy mieli do
czynienia z prymatem doktryny prawnej
nad właściwością i logiką materii, którą
ta doktryna ma regulować, a w rezultacie
z kolejnymi barierami i wadami w procesie
inwestycyjnym.
W konkluzji przychodzi wyraźnie stwierdzić, że projekt Kodeksu nie tylko nie
prowadzi do racjonalizacji procesu inwestycyjnego, ale wręcz go komplikuje i wprowadza
dodatkowe bariery.

Wnioski
Krajowa Rada Izby Architektów RP wnosi
następujące wnioski:
	projekt Kodeksu Budowlanego należy
wycofać ze ścieżki legislacyjnej,
	należy ponownie zweryfikować diagnozę
i założenia oraz stworzyć model funkcjonalny Kodeksu obejmujący zakres od
planowania lokalnego do oddania obiektu
do użytku,
	w dalsze prace legislacyjne należy włączyć
ustawową reprezentację środowiska zawodowego będącego podmiotem tworzonego
prawa.
podpisano:
Ryszard Gruda, Architekt IARP
Prezes Krajowej Rady IARP
Piotr Andrzejewski, Architekt IARP
Przewodniczący Komisji Legislacji KR IARP
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Lato i jesień na Warsztacie
arch. Maciej Nitka, architekt IARP, szef biura portalu WarsztatArchitekta.pl

fot. istock.com/Scovad
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Redakcja portalu WarsztatArchitekta.pl
pracuje nad kolejnymi działami portalu oraz
usprawnieniem funkcjonowania tych istniejących. Oto aktualne informacje o serwisie.
Użytkownicy portalu mogą już dziś korzystać z usprawnionej wyszukiwarki przepisów
w dziale Prawo i powiększonego zbioru
dostępnych tam dokumentów.
Pojawił się zupełnie nowy dział techniczny
Zielone budownictwo (w zakładce: Vademecum), gdzie zamieściliśmy podstawy wiedzy
o ekologicznych aspektach projektowania
budynku w kontekście najpopularniejszych certyfikatów zrównoważonych. Architekci IARP
mogą się tu zapoznać z wymaganiami i różnicami pomiędzy certyfikatami LEED i BREEAM.
W związku z nowelizacją prawa budowlanego uzupełniony został dział Klient
architekta. Redakcja portalu liczy na upowszechnienie się tej części serwisu, by jego
treści mógł przeczytać każdy klient przed
wizytą u architekta. Opisane w tym dziale
procedury administracyjne i rodzaje opracowań projektowych ułatwią też architektowi
opowiadanie o specyfice jego pracy.

Redakcja portalu dociera również bezpośrednio „na monitory“ członków IARP, przygotowując newsletter legislacyjny opracowany
przez Komisję Legislacyjną przy Krajowej Radzie IARP. Zawiera on najnowsze akty prawne
opublikowane w Dzienniku Urzędowym lub
właśnie wchodzące w życie oraz teksty jednolite opracowane przez Komisję Legislacji IARP

(jak np. aktualny tekst ustawy Prawo budowlane, wygodny link: www.warsztatarchitekta.pl/
prawo-budowlane-tj). Dotychczas ukazały się
22 numery biuletynu „ArchiLegis”. 
Zapraszamy serdecznie do korzystania
z zasobów portalu.
> www.WarsztatArchitekta.pl

Ranking urzędów na Podlasiu
Podlaska Okręgowa IARP zaprasza do
udziału w ankiecie na „Najbardziej uciążliwy organ administracji architektoniczno-budowlanej województwa podlaskiego”.
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki
przedstawione zostaną członkom Podlaskiej OIARP oraz władzom poszczególnych
jednostek. Zebrane dane mają posłużyć do

dalszych działań zmierzających do poprawy
jakości relacji projektantów z administracją.
Internetowa ankieta zawiera 9 pytań
(np. o przewlekłość postępowania czy
ingerencje urzędnika wykraczające poza
zakres jego obowiązków), a przy poszczególnych pytaniach należy wybrać z listy
wskazywaną jednostkę, którą uznajemy

za najbardziej uciążliwą w danej kwestii.
Osoby mające własne sugestie odnośnie
doświadczania problemów w trakcie procedury wydawania pozwolenia na budowę,
mogą je opisać w punkcie nr 10.
Głosowanie odbywa się na stronie
internetowej i potrwa do 15.09.2015 r.:
> www.podlaska.iarp.pl

Wielkopolska: apel do Marszałka
Wielkopolska Okręgowa IARP wystosowała pismo do marszałka województwa,
z apelem o dokonanie wyboru projektanta
nowego szpitala dziecięcego drogą konkursu architektonicznego. W piśmie zwrócono
uwagę, że podawane w mediach terminy
podpisania umowy na projekt koncepcyjny szpitala mogą być odczytane w taki
sposób, iż przewidywana przez zamawiają-
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cego wartość tej koncepcji jest wielokrotnie
niższa od faktycznej wartości tego typu
opracowania, co może spowodować otrzymanie koncepcji niepełnowartościowej.
Przypomniano także, że oszczędności na etapie projektowania są pozorne,
a najtańszy oferent zwykle nie jest w stanie
zapewnić oczekiwanej jakości, co ujawnia
się podczas realizacji obiektu i wielokrotnie

wymusza zwiększenie jego budżetu lub
obniżenie standardu.
W podsumowaniu podkreślono, że po
rozstrzygnięciu konkursu inwestor dysponuje koncepcją, którą stosunkowo szybko
można przeobrazić w projekt budowlany,
zaś po przetargu ma tylko umowę podpisaną z najtańszym wykonawcą.
> www.wielkopolska.iarp.pl
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arch. Sławomir Żak

§

architekt IARP

Cztery nogi stołu...
Etyka

Wrocław, 15.08.2015

Etyka potrzebuje zdecydowanie nowego
języka w odniesieniu do zawodu Architekta – języka jednoznaczności. Etyka czeka
na koło ratunkowe i powiązanie z pozostałymi trzema (wymienionymi niżej)
elementami zawodu. Samotna Etyka jest
naga i bezbronna, zwłaszcza z przypisaną
jej współcześnie etykietą naiwności –
naiwności w odbiorze i w ocenie działań
zawodowych. Etyka umiera bez nadziei,
która powinna płynąć z chęci odbudowania zaufania do konsensusu przyjętych
i przestrzeganych przez wszystkich
zobowiązań moralno-zawodowych.

Standardy

Pojęcie niezwykle pojemne i wielowątkowe w odniesieniu do zawodu Architekta.
W swoim głównym założeniu powinny
uzupełniać obowiązujące prawo, dlatego
jednocześnie nie mogą stawać z tym

082

Z:A _#45 07/08_2015

ILUSTRACJA: ARCHIWUM AUTORA

Pisana ciągle i nieskutecznie wobec zachowań rynkowych. Nagminnie wymieniane
słowo, nie wywołujące żadnych głębszych
refleksji, ani egzekucji wskazanych w niej
reguł. Mojżeszowa tablica profesji zaufania publicznego, odbijająca się w krzywym zwierciadle pomysłów i zasieków
tworzonych dla ograniczenia tytularnej
już niemal jedynie – „wolności” zawodu.
Przywołująca jednocześnie ocenę sumienia rozpiętego pomiędzy nieistniejącą
sprawiedliwością a istniejącym neoliberalnym racjonalizmem. Słowo, które nie zna
interesu, a nagminnie jest tym interesem
w interpretacji publicznej obciążane.
Szczególnie w perspektywie Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

prawem w kolizji. Muszą więc (nasze Standardy) być zapisane elastycznie – w tym
sensie, by mogły tak zmieniające się prawo absorbować. Na marginesie tej tezy powstaje jednak pytanie – czy obowiązujące
standardy zawodowe mogłyby z prawem
konkurować, a nawet stawać z nim do
warsztatowego sporu publicznego – by
owo prawo dla dobra wspólnego poprawić?
Standard w zakresie świadczonej przez Architekta usługi jest stale zderzany z wartością pracy, którą standard wymusza.
I słusznie. Bo jeśliby przyjąć zasadę obligatoryjności standardu, to nie wolno mieć
wątpliwości, że obowiązująca (oczekiwana
i potrzebna inwestorowi!) jakość musi wymagać nakładu pracy – warsztatowej, in-

telektualnej i organizacyjnej – a te muszą
zostać odpowiednio wycenione. Problem
mentalny tej sytuacji polega na tym, że rynek nie był o kompleksowym standardzie
pracy i odpowiedzialności Architekta nigdy
wcześniej formalnie informowany. Raczej
był przedmiotem systematycznych operacji przez zmieniające się systematycznie
prawo. Tymczasem ciągłe zaciskanie pasa
i podnoszenie wymagań, według innych
– często pozazawodowych argumentów,
doprowadzić może jedynie do monopolizacji wolnego rynku zawodowego w formy
struktur korporacyjnych – podmiotów
prawnych, opartych w swojej działalności
głównie na gwarancjach ubezpieczeniowych oraz finansowym bezpieczeństwie
umów, wynegocjowanych przez wyspecja-
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Jeżeli w ustawowych regulacjach prawnych istnieje pojęcie
„minimalnego poziomu wynagrodzenia”, to taki poziom musi zostać
również zagwarantowany przez państwo w zawodach uznanych przez
europejski parlament za zawody istotne dla fundamentów kultury
i cywilizacji europejskiej (lekarzy, prawników, architektów).

lizowanych menadżerów. Ta gra „w monopol” jest czytelna niestety jedynie dla
tych, którzy z takich zbiurokratyzowanych
„miasto-projektowych” molochów w latach
transformacji stadnie uciekali do wolnego
świata konkurencji.
Uniwersalność Standardu musi więc pozostać gwarantem jego dostępności (czytaj:
możliwości dochowania) w świetle obecnie
spauperyzowanego cenowo rynku i relatywnie niskich zawodowych ubezpieczeń
podstawowych – OC.
Z drugiej strony związek przyczynowo-skutkowy standardu tkwi w jego warsztatowej
deklaracji. Deklaracji, związanej ze starannością wykonania dzieła, co zapewnia klientowi gwarancje jakości i, w tym zakresie,
również bezpieczeństwo inwestycji. Stąd już
tylko krok do powiązania tego, co wykonujemy w ramach Standardu z katalogiem
stosownego ubezpieczenia. Wynikająca
z takiego rozumienia zawodowego warsztatu teza brzmi: „nie stosujesz standardów
zawodowych, narażasz swojego klienta na
świadomy, możliwy błąd zawodowy” – co
ubezpieczyciel może Ci wytknąć w raczej
niemiłych dla Ciebie okolicznościach.

Honoraria

Temat rzeka, którego nie da się oderwać od
głębokiej refleksji nad rynkiem popytu i podaży. Im większa konkurencja, tym bardziej
natarczywa refleksja, że rynek usług projektowych Architekta gwałtownie tanieje i relatywnie się kurczy. Teza ta nie ma jednak
swojego wytłumaczenia, gdy mówimy o roli
zawodu Architekta jako zawodu zaufania

publicznego. Czym innym jest bowiem
zapotrzebowanie na pracę bez dochowania
standardów, a czym innym – zapewnienie
minimum poziomu wynagrodzenia dla
utrzymania gwarancji jakości wykonania
tej pracy, w celu umożliwienia spełnienia
warunków zaufania zawodowego.

Ubezpieczenia

Niedoceniany oręż w zawodowej argumentacji dotyczącej powiązania elementów
warsztatu zawodowego (powszechnie
stosowanych dla uniknięcia błędu)
– z gwarancjami osiągnięcia zamierzonego celu inwestycyjnego, poprzez zlecony
architektowi projekt.

Tej podstawowej funkcji przyczynowo-skutkowej nie chce zrozumieć antymonopolowy (podobno) UOKiK – traktując
Architekta jako wykonawcę usługi, a nie
promotora i koordynatora innowacyjności
powierzonego zadania, któremu dowolność cenowa, a nie wolność konkurencji
odbiera jednocześnie godność i niszczy
w ten sposób etykę zawodową. Kłania
się również w tej antytezie traktowania
zawodu Architekta wyrok NSA sformułowany za wskazaniem UOKiK – opisujący
próby regulacji wynagrodzeń Architekta
przez samorząd zawodowy jako swoistą
„zmowę cenową” potencjalnych podmiotów gospodarczych.

Ubezpieczenia powinny być zawsze
powiązane z katalogiem niezbędnych
(standardowych!) czynności Architekta.
Ich wysokość jest pochodną skutków
możliwego błędu, którego nie jesteśmy
w stanie przewidzieć. Jeśli jednak błąd
będzie wynikiem niedochowania standardów, w sytuacji np. źle zawartej umowy lub
niedoszacowanych kosztów pracy, której
z tego powodu nie byliśmy w stanie wykonać – możemy się liczyć z postępowaniem
w zakresie odpowiedzialności zawodowej
i konsekwencjami ubezpieczeniowymi
(np. drastycznym podwyższeniem składki
podstawowej).

Konkurencja cenowa jako argument w innowacyjnym co do zasady świecie architektury, to porażka myślącego, kreatywnego
świata, w kontrze do świata na nim zarabiającego. Jeżeli w ustawowych regulacjach
prawnych istnieje pojęcie „minimalnego
poziomu wynagrodzenia”, to taki poziom
musi zostać również zagwarantowany
przez państwo w zawodach uznanych przez
europejski parlament za zawody istotne
dla fundamentów kultury i cywilizacji
europejskiej (lekarzy, prawników, architektów). Zaściankowość innych rozwiązań
spycha Polskę do grona eksploatowanych
obszarów gospodarczego bezprawia.

Odrębnym zagadnieniem jest wspomniana wcześniej kwestia regulacji warsztatu
(czynności koniecznych – standardowych) z prawnie obowiązującym opisem
czynności dotyczących samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.
Ten spór warsztatowo-prawny należy
rozstrzygać na gruncie celowości ryzyka
inwestycyjnego, w ramach której błąd
Architekta jest często bardziej kosztowny niż błąd wykonawcy, a zabezpieczenie błędu Architekta w ramach
opłaconego i ubezpieczonego standardu
to przede wszystkim dobra praktyka dla
kieszeni inwestora.
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Odstępstwa od przepisów
techniczno-budowlanych
Dział „Prawo” na łamach Z:A zdominowany został ostatnio
przez tzw. małą nowelizację ustawy Prawo budowlane
i związane z nią zagadnienia obszaru oddziaływania
obiektu. W tym numerze pragniemy polecić Czytelnikom
także komplet 3 artykułów poświęconych odstępstwom
od przepisów techniczno-budowlanych. Materiał został
przygotowany przez znakomitego specjalistę tematu
p. Tomasza Żuchowskiego, który zajmował się tymi
zagadnieniami w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
W publikowanym pakiecie zawarte są informacje prawne,
proceduralne i statystyczne. Dlatego z pewnością materiał
ten będzie pomocny architektom-praktykom, często
uwikłanym projektowo w sytuacje nierozwiązywalne na
gruncie literalnego brzmienia warunków technicznych.
Są to często złożone przypadki geodezyjne, własnościowe,
jak i będące historyczną spuścizną zabudowy powstającej
pod różnymi zaborami, w odmiennym porządku prawnym
i pod odmiennym rygorem architektonicznym. Mamy
nadzieję, że ten rzetelnie opracowany materiał będzie
w takich wypadkach pomocny w rozwiązywaniu pozornie
nierozwiązywalnego.

arch. Piotr Gadomski,
wiceprezes Krajowej Rady IARP
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Odstępstwa od przepisów
techniczno-budowlanych
/ część 1: formalno-prawne
aspekty udzielania odstępstw
Tomasz Żuchowski

W

Pytanie 1. W jakich sytuacjach

możliwe jest ubieganie się
o upoważnienie do udzielenia zgody na
odstępstwo od przepisów technicznobudowlanych?
Zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane [1] (dalej: PB), w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się
odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 tej ustawy.
W ten sposób wprowadzona została norma, na
podstawie której można stosować wyjątek od
zasady generalnej, a więc sztywnych reguł zawartych w przepisach techniczno-budowlanych
(patrz Wykaz i Tabela 1, str. 092 – przyp. red.).
W praktyce inwestycyjnej często dochodzi do sytuacji, w których, pomimo istnienia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy, okazuje się, że projektant bezpośrednio,
a inwestor pośrednio, nie ma możliwości
restrykcyjnego (zastosowanego wprost na
danej inwestycji) spełnienia przepisów techniczno-budowlanych. Mogą mieć na to wpływ
indywidualne uwarunkowania projektowe:
położenie, kształt lub wymiary działki budowlanej przeznaczonej pod konkretną zabudowę,
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istniejący stan zagospodarowania nieruchomości własnej lub sąsiedniej albo inne względy
techniczne lub użytkowe (występujące
zarówno przed uzyskaniem decyzji pozwolenia
na budowę, jak również powstające w trakcie
jej realizacji). Sytuacje takie oznaczają „kolizję”
na linii inwestor – prawo, przejawiającą się
brakiem możliwości zabudowy danej nieruchomości, przeznaczonej na cele budowlane,
w sposób zgodny z zamierzeniem inwestora.
A w konsekwencji uniemożliwiając budowę lub
wykonywanie określonych robót budowlanych.
Jak wskazał WSA w Krakowie w wyroku
z dnia 6 marca 2008 r., obowiązku ochrony
i poszanowania uzasadnionych interesów osób
trzecich występujących w obszarze oddziaływania obiektu (art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo
budowlane), nie można interpretować w sposób, który oznaczałby całkowite przekreślenie
możliwości zabudowy konkretnej działki.
Ochrona ta, z zasady znajdująca odzwierciedlenie w przepisach techniczno-budowlanych, nie
może oznaczać pozbawienia właściciela nieruchomości przeznaczonej na cele budowlane
możliwości jakiejkolwiek zabudowy, zaś udzielone odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w konkretnej sprawie, dopuszczone

zgodnie z prawem i w sytuacji uzasadnionej,
stanowi wyważony rezultat interesu prawnego
inwestora oraz podmiotów będących właścicielami nieruchomości położonych w obszarze
oddziaływania obiektu.
Ustawodawca, przyjmując taką konstrukcję
prawną, wiedział, że będzie ona niezbędna
(brak możliwości spełnienia przepisów techniczno-budowlanych z uwagi na indywidualne
uwarunkowania projektowe), aby inwestor
mógł zrealizować przysługujące mu prawo
zabudowy nieruchomości przeznaczonej na
cele budowlane. Dlatego w pewnych sytuacjach
(„przypadkach szczególnie uzasadnionych”)
możliwe jest niezastosowanie się do niektórych
z wymagań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie [2] (dalej: WT), zapewniając w ich miejsce spełnienie określonych
warunków (rozwiązań) zamiennych.
Ocena, czy w danej sytuacji zachodzą
przypadki szczególnie uzasadnione, należy do
organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz ministra, który ustanowił
odpowiednie przepisy techniczno-budowlane.
O konieczności zastosowania odstępstwa od
przepisów techniczno-budowlanych mogą
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decydować zatem zarówno względy natury
faktycznej (np. ukształtowanie terenu czy istniejący stan zagospodarowania sąsiednich nieruchomości), jak też użytkowe czy techniczne.
Za przesłankę szczególnie uzasadnionego
przypadku, o jakim mowa w art. 9 ust. 1 ustawy PB, należy uznać sytuacje, kiedy inwestor
– pomimo wykazania prawa do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane i przeznaczenia terenu, na którym położona jest dana
nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na ten cel – nie
może zrealizować swego prawa podmiotowego, jakim jest prawo zabudowy nieruchomości
gruntowej, ze względu na przepisy techniczno-budowlane.
Przesłanki warunkujące skorzystanie z instytucji odstępstwa od przepisów technicznobudowlanych, opierają się na konstrukcji uznania administracyjnego, stąd istotnym i ważnym
obowiązkiem leżącym po stronie właściwego
organu jest miarodajne ustalenie i określenie
treści przesłanek zachodzących w konkretnym
stanie faktycznym, uzasadniających wystąpienie szczególnie uzasadnionego przypadku,
jak również wskazanie, czy dane odstępstwo
nie powoduje zagrożenia życia i zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia oraz ograniczenia
dostępności dla osób niepełnosprawnych
i pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych. Zatem każdy rozpatrywany
przypadek powinien być traktowany indywidualnie z najwyższą starannością i wnikliwością
rozpatrującego.
Biorąc pod uwagę, że naruszenia w tym
ostatnim przypadku (pogorszenie warunków
zdrowotno-sanitarnych i użytkowych) nie są
pożądane, należy przyjąć, że ich wystąpienie
i brak odpowiednich rozwiązań zamiennych
może skutkować odmową wydania zgody na
odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Natomiast dostępność budynków
dla potrzeb osób niepełnosprawnych musi
być zawsze spełniona i nie ma możliwości,
aby jakiekolwiek naruszenia w tym względzie
były możliwe i akceptowalne.
Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca
nie precyzuje, na czym mają polegać warunki
(rozwiązania) zamienne. Ich istnienie i zakres
zależne są od charakteru przepisu, od którego ma nastąpić odstępstwo oraz inwencji
i pomysłowości projektanta i/lub inwestora.

PRAWO

Należy pamiętać,
że odstępstwo
(po spełnieniu
określonych warunków
zamiennych)
nie może powodować
zagrożenia życia ludzi
lub bezpieczeństwa
mienia, a w stosunku
do obiektów, o których
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 4 PB (tzn.
obiektów użyteczności
publicznej
i mieszkaniowego
budownictwa
wielorodzinnego)
musi gwarantować
zapewnienie
niezbędnych
warunków do
korzystania z tych
obiektów przez
wszystkie osoby
niepełnosprawne,
w szczególności
poruszające się na
wózkach inwalidzkich.
Nie powinno
także powodować
pogorszenia
warunków zdrowotno-sanitarnych
i użytkowych oraz
stanu środowiska.
(patrz: Pytanie 1)
Pytanie 2. Kto i kiedy jest
upoważniony do wystąpienia
o odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych?

Organami administracji architektoniczno-budowlanej w świetle art. 80 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane [1], są:
a) starostowie,
b) prezydenci miast na prawach powiatu
– na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie
powiatowym,
c) wojewodowie.

Tomasz Żuchowski
Absolwent budownictwa i gospodarki
przestrzennej oraz studiów podyplomowych z informatyki.
Doświadczenie zdobywał na różnych
stanowiskach, od przedsiębiorstw
komercyjnych, poprzez własną działalność gospodarczą, dydaktyczną, do
administracji rządowej włącznie.
Uczestniczył przy realizacji i opracowaniu zmian przepisów prawa
z obszaru budownictwa i gospodarki
przestrzennej. Zawodowo interesuje
się nowoczesnymi technologiami, wyrobami i materiałami do izolacyjności
cieplnej oraz rozwiązaniami systemowymi w obszarze inwestycyjnym.
Jest autorem artykułów związanych
z tematyką procesu inwestycyjnego,
wyrobów budowlanych, efektywności
energetycznej, przepisów techniczno-budowlanych oraz możliwości
wykorzystania środków UE na rozwój
innowacji w polskim budownictwie.

Przepisy art. 9 ust. 3 ustawy Prawo budowlane stanowią, że wniosek do ministra,
w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody
na odstępstwo, właściwy organ składa przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Oznacza to, że wystąpienie w sprawie odstępstwa powinno nastąpić przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Powyższe sformułowanie nie jest przypadkowe, brak określenia „momentu początkowego” zgodnie z ratio legis przepisu, wynika
z racjonalnego podejścia ustawodawcy,
uwzględniającego charakter i przebieg procesu budowlanego.
Przedstawiając projekt budowlany wraz
z wnioskiem o jego zatwierdzenie i udzielenie
pozwolenia na budowę, winien on być
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kompletny, zgodny z przepisami ustawy
Prawo budowlane. Jednakże, przepisy art. 9
ustawy PB nie wymagają, aby elementem
wniosku o odstępstwo było przedstawienie
kompletnego projektu budowlanego, obligują
natomiast do dołączenia charakterystyki
obiektu z uwzględnieniem dokumentacji projektowej w zakresie dotyczącym jedynie odstępstwa oraz rozwiązań zamiennych, a także
(w razie potrzeby) z uwzględnieniem projektu
zagospodarowania działki lub terenu.
Ponadto należy zauważyć, iż instytucja
zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych może zostać zastosowana
w postępowaniu w sprawie zgłoszenia robót
budowlanych.

Pytanie 3. Czy istnieje możliwość
uzyskania odstępstwa w postępowaniu
naprawczym, czyli przy legalizacji
samowoli budowlanej?
Zgodnie z art. 9 ust. 3 w związku z art. 9
ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], wniosek
do ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w sprawie upoważnienia
do udzielania zgody na odstępstwo składa
właściwy organ, przed wydaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę. Oznacza to, że
uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych odbywa się
jedynie w ramach procedury prowadzącej do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Jednocześnie, na gruncie przepisów ustawy
Prawo budowlane, jedynym organem uprawnionym do wydania decyzji o pozwoleniu na
budowę jest organ administracji architektoniczno-budowlanej.
W związku z powyższym, wyłącznie organy administracji architektoniczno-budowlanej
są uprawnione do występowania do ministra,
który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, z wnioskiem w sprawie upoważnienia
do udzielania zgody na odstępstwo. Organy
nadzoru budowlanego nie są uprawnione do
wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem do
właściwego w sprawie ministra.
Należy zauważyć, że wykładnia funkcjonalna art. 9 ustawy PB, zakładająca możliwość zastosowania instytucji odstępstwa od
przepisów techniczno-budowlanych w celu
umożliwienia legalizacji samowoli budowlanej na podstawie art. 48 ust. 2-5 PB nie jest
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Organem,
upoważnionym do
udzielania zgody
na odstępstwo od
przepisów techniczno-budowlanych
ze względów
obiektywnych,
jak również
merytorycznych
(przepisy techniczno-budowlane
wydawane są przez
właściwego ministra,
na podstawie delegacji
ustawowej), jest
organ administracji
publicznej. Organ
ten stoi na straży
przestrzegania
przepisów techniczno-budowlanych (w tym
wszelkich zasad,
reguł i nakazów
oraz zwolnień).
Jednocześnie
wyposażony został we
władzę szczególną,
jaką jest uznanie
czy we wniosku
inwestora złożonym
przez właściwy
organ, znajdują
się okoliczności
szczególne,
przemawiające za
udzieleniem zgody
na odstępstwo albo
jej brak.
(patrz: Pytania 2, 3)
dopuszczalna. Przeszkody w tym zakresie
nie stanowi oczywiście wyrażony w art. 9
ust. 3 ustawy PB końcowy termin udzielenia
zgody na odstępstwo, ale brak po stronie
organu nadzoru budowlanego (właściwego
w sprawach legalizacji samowoli budowlanej)
kompetencji do wystąpienia z wnioskiem
do ministra o udzielenie upoważnienia do

wyrażenia zgody na odstępstwo, a co za tym
idzie, brak kompetencji do wyrażenia zgody
na odstępstwo w ramach postępowania
legalizacyjnego.
Natomiast z uwagi na „wpadkowy” charakter postępowania [3] w sprawie zgody na
odstępstwo, nie jest dopuszczalne wszczęcie
i przeprowadzenie takiego postępowania
– jako odrębnego – przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej na skutek
„zawiadomienia” organu nadzoru budowlanego prowadzącego postępowanie w sprawie
legalizacji samowoli budowlanej.

Pytanie 4. W jakiej formie
należy złożyć odpowiedni wniosek
o udzielenie zgody na odstępstwo od
przepisów techniczno-budowlanych?
Wzory wystąpień i wniosków, które kieruje
właściwy organ do właściwego ministra,
nie zostały uregulowane przepisami prawa,
stąd wniosek musi zawierać niezbędne dane
i informacje, o których mowa poniżej.
Zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 3 pkt. 1-5
ustawy PB [1] wniosek powinien zawierać:
1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę
potrzeby, projekt zagospodarowania
działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo
mogłoby mieć wpływ na środowisko lub
nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości,
z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,
2) szczegółowe uzasadnienie konieczności
wprowadzenia odstępstwa,
3) propozycje rozwiązań zamiennych,
4) pozytywną opinię wojewódzkiego
konserwatora zabytków w odniesieniu
do obiektów budowlanych wpisanych do
rejestru zabytków oraz innych obiektów
budowlanych usytuowanych na obszarach
objętych ochroną konserwatorską,
5) w zależności od potrzeb – pozytywną
opinię innych zainteresowanych organów.
Zakres wchodzących w skład wniosku danych
i informacji, o których mowa powyżej, jest
niezbędny do uznania kompletności wniosku,
a tym samym stanowi podstawę jego rozpatrzenia przez właściwego ministra.
Treść wniosku powinna wskazywać na
jego indywidualny charakter oraz obejmować
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przesłanki szczególnie uzasadnionego przypadku (o jakim mowa w art. 9 ust. 1 PB), zaś
redakcją powinien zająć się organ administracji architektoniczno-budowlanej, który określa
przedmiot inwestycji.
Naturalną sprawą jest, że to właściwy
organ jest podmiotem, który zna dany teren
inwestycyjny oraz uwarunkowania i realia danej
inwestycji i to on powinien dochować wszelkiej
staranności, aby wniosek był rzetelnie przygotowany, kompletny i zawierał wszystkie
niezbędne dokumenty i opinie.
Ponadto, z orzecznictwa jednoznacznie
wynika, że wystąpienie organu do ministra
jest dowodem dbałości organów o interesy
inwestorów, zmierzającym do pozytywnego
załatwienia wniosku o pozwolenie na budowę
planowanego obiektu budowlanego [4].
Warto też dodać, że udzielenie lub odmowa
udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych, następuje w toku
sprawy o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowę, a nie w toku odrębnego postępowania administracyjnego [5].
Za włączeniem kwestii dopuszczalności
odstępstwa w prawnomaterialną konstrukcję
pozwolenia budowlanego i rozstrzyganiem jej
w jego toku (z poszanowaniem art. 123 KPA)
przemawia wyjątkowy, szczególnie zindywidualizowany charakter każdego rozważanego
przypadku oraz konieczność przedłożenia
właściwemu ministrowi wraz z wnioskiem
o odstępstwo – materiałów wymaganych przy
wniosku o pozwolenie na budowę lub o zatwierdzenie projektu budowlanego. Dopiero
bowiem na tym etapie zamierzenia inwestora są rzeczywiście skonkretyzowane, co
gwarantuje wszechstronną analizę celowości
udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
Od dobrze przygotowanego oraz skrupulatnie, rzetelnie i uczciwie uzasadnionego
wniosku zależy, czy będzie możliwa tzw.
„zgoda na udzielenie danego odstępstwa”
czy też nie. Zatem duża w tym rola samego
inwestora, który na bazie informacji uzyskanych od projektanta i wespół z nim powinien
wskazać zasadność i celowość wprowadzenia
danego odstępstwa warunkującego realizację
danej inwestycji, wykazując i uzasadniając
jednocześnie, że realizacja danego zamierzenia inwestycyjnego (ze względów lokalizacyj-
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Należy pamiętać,
że postępowanie
w sprawie udzielania
zgody na odstępstwo
może zostać
przeprowadzone
wyłącznie przed
wszczęciem
postępowania
w przedmiocie
zatwierdzenia
projektu budowlanego
i udzielenia
pozwolenia na budowę
albo podczas tego
postępowania. Wybór
momentu złożenia
wniosku o odstępstwo
ustawodawca
pozostawił
inwestorowi,
bowiem aby wniosek
o udzielenie
pozwolenia na budowę
był kompletny,
projekt budowlany
musi uwzględniać
odstępstwa
uzyskane na etapie
przygotowania
dokumentacji
projektowej.
(patrz: Pytania 2, 3, 4)

nych lub technicznych) jest w tym konkretnym przypadku niemożliwa.
Rolą organu jest natomiast sprawdzenie
zaistniałego i wykazanego przez inwestora
stanu rzeczy, a następnie – po zapoznaniu się
z jego zakresem – przygotowanie i zredagowanie odpowiedniego wniosku wraz z informacją wskazującą, że uzyskanie przedmiotowego odstępstwa jest niezbędne do realizacji
danej inwestycji, zważywszy na towarzyszące
jej uwarunkowania.
W praktyce niestety często zdarza się, że
właściwy organ albo przepisuje treść zawartą
we wniosku inwestora bez uprzedniej weryfikacji, albo też wprost przekazuje ów wniosek
do właściwego ministra, w piśmie przewod-

nim nadmieniając, że szczegóły dotyczące
danego wniosku o udzielenie odstępstwa są
zawarte w piśmie inwestora. Tego rodzaju
postępowanie stanowi duży problem komunikacyjny i jednocześnie proceduralny, nie
wspominając o sytuacji, kiedy ów właściwy
organ proszony jest o uzupełnienie dokumentów lub precyzyjne wskazanie żądania
zawartego we wniosku o udzielenie zgody na
odstępstwo i uzasadnionego szczególnymi
względami.
Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której
właściwy organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę nie weryfikuje treści wniosku
inwestora, który co do zasady nie musi się
znać na przepisach prawa budowlanego i przepisach techniczno-budowlanych.
Należy pamiętać, że szczegółowe
uzasadnienie konieczności wprowadzenia
odstępstwa oraz propozycje rozwiązań
zamiennych (które w myśl art. 9 ust. 3
pkt 2 i 3 PB, stanowią obligatoryjne elementy treści wniosku do ministra o udzielenie upoważnienia do wyrażenia zgody na
odstępstwo) powinny być wskazane przez
samego inwestora, który w tym zakresie
w miarę potrzeby może skorzystać z pomocy projektanta sporządzającego projekt
budowlany planowanej inwestycji, nie zaś
przez organ prowadzący postępowanie
w sprawie pozwolenia na budowę [6].
Szczególnym uzasadnieniem nie są względy
ekonomiczne ani też subiektywne potrzeby
inwestora, jak np. chęć wybudowania obiektu
w zbliżeniu do granicy działki sąsiedniej niezgodna z zapisami § 12 rozporządzenia WT [2],
lub chęć usytuowania miejsc postojowych
w odległościach innych niż wymienione w § 19
ust. 2 rozporządzenia WT w sytuacji, gdy jest
miejsce na działce inwestora lub wyraźnie
wynika z wniosku, że zamierzenie inwestora
znacznie wykracza poza możliwości inwestycyjne nieruchomości, którą dysponuje na cele
budowlane.
Warto też zauważyć, że w niektórych
sytuacjach może zaistnieć potrzeba zwrócenia się do kilku ministrów w zakresie
wydania upoważnienia do udzielenia zgody na
odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych ich autorstwa, przed wydaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę konkretnego obiektu
budowlanego.
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Pytanie 5. Kiedy i w jakich
sytuacjach niezbędne lub zasadne są
opinie właściwych specjalistycznych
organów?
Zgodnie z art. 9 ust. 4. ustawy PB [1] właściwy
minister, który wydał określone przepisy
techniczno-budowlane, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo
od spełnienia dodatkowych warunków.
W tym miejscu istotną rolę odgrywają
często opinie właściwych organów, które
powinny być obowiązkowo dołączane do
wniosku, jak ma to miejsce w przypadku:
a) właściwej opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, w odniesieniu do obiektów
budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych,
wydanej na podstawie właściwego upoważnienia ustawowego, tzn. art. 9 ustawy PB,
b) opinii miejskiego lub powiatowego konserwatora zabytków, w sytuacji, kiedy organ
ten posiada stosowne upoważnienie od
wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Ponadto w uzasadnionych przypadkach
(występowanie naruszeń przepisów kompetencyjnych) mogą to być opinie innych właściwych specjalistycznych organów, do których
należą przede wszystkim:
a) opinia komendanta wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej lub opinia
komendanta głównego Państwowej Straży
Pożarnej – w przypadku naruszeń przepisów przeciwpożarowych,
b) opinia państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego – w przypadku naruszeń przepisów higieniczno-sanitarnych
i użytkowych.
Należy również wskazać, że wydanie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od
przepisów techniczno-budowlanych często
uzależniane jest od uzyskania pozytywnej
opinii właściwego rzeczoznawcy, posiadającego
uprawnienia w danym zakresie, celem uzyskania potwierdzenia (swoistej aprobaty umożliwiającej zastosowanie innych alternatywnych
rozwiązań w miejsce standardowych), że realizacja danej inwestycji jest możliwa, a zastosowane rozwiązania zamienne nie spowodują
obniżenia poziomu bezpieczeństwa, komfortu
użytkowania, etc. Do opinii tych należą m.in.:
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Ważnym jest,
aby wniosek był
przygotowany
rzetelnie
i pragmatycznie
wskazywał na
obiektywne
przesłanki,
wymienione z nazwy
uniemożliwiające
spełnienie
konkretnych
wymagań zawartych
w warunkach
technicznych
z jednoczesnym
wskazaniem
propozycji rozwiązań
zamiennych oraz
wszędzie tam,
gdzie zachodzi
taka okoliczność
i możliwość
– przedłożona została
stosowna pozytywna
opinia lub opinie
zainteresowanych
i właściwych organów.
(patrz: Pytanie 5)
a) pozytywna opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, potrzebna, a wręcz niezbędna w sytuacji, kiedy
przepisy przeciwpożarowe nie mogą
być spełnione wprost (uzasadniając
dlaczego, z jednoczesnym wskazaniem
rozwiązań alternatywnych, zamiennych,
rekompensujących skutki niezrealizowania danego wymogu nałożonego przepisami prawa), np. odstępstwa dotyczące
odległości budynku od granicy lasu na
podstawie § 271 ust. 8 rozporządzenia
WT. Wówczas opinia taka powinna
zawierać wskazanie, czy rzeczywiście
taki stan rzeczy ma miejsce, a następnie
rekomendować (nakazywać warunkowo)
zastosowanie konkretnych rozwiązań
zamiennych, których wykonanie będzie
gwarantowało zachowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, np.: ściana
odporności ogniowej REI 30 albo 60,

brak otworów okiennych i drzwiowych,
pokrycie dachu materiałami niepalnymi,
nierozprzestrzeniającymi ognia itp.,
b) opinia rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, potrzebna, a wręcz niezbędna
w sytuacji, kiedy przepisy z zakresu warunków higieniczno-sanitarnych lub zdrowotnych nie mogą być spełnione wprost
z uwagi na uwarunkowania wewnętrzne
lub zewnętrzne, a istnieje możliwa do
zastosowania i realizacji forma alternatywna, redukująca daną uciążliwość.
Do najczęściej spotykanych należą tutaj
takie sytuacje, jak np.: mniejsza wysokość
pomieszczeń przeznaczonych na stały
pobyt ludzi, przesłanianie lub zacienienie
pomieszczeń, lokalizowanie wyrzutni
lub czerpni instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych zbyt blisko okien czy
też obniżony poziom podłogi względem
poziomu terenu. Wówczas w takiej opinii
powinny znaleźć się wskazania świadczące o rzeczywistym braku możliwości
zastosowania rozwiązań podyktowanych
przepisami prawa z jednoczesnym wskazaniem, że istnieją rozwiązania alternatywne, których zastosowanie można
uznać za wystarczająco rekompensujące
dane rozwiązanie lub też nie.
Dlatego odpowiednią opinię warto uzyskać przed wnioskowaniem o odstępstwo,
pod warunkiem, że zakres kompetencyjny
konkretnego rzeczoznawcy dotyczy obszaru,
w stosunku do którego zamierzamy ubiegać
się o zgodę na dane odstępstwo.
Niekiedy właściwy rzeczoznawca opiniuje obszar, w stosunku do którego nie posiada
kompetencji. Przykładem jest wydana pozytywna opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych odnośnie zbliżenia
budynku do granicy działki sąsiedniej, czy
też lokalizowania miejsc postojowych bezpośrednio przy granicy działki sąsiedniej.
Oczywiście opinia taka może być czynnikiem pomocniczym w zakresie potwierdzenia spełnienia wymagań przepisów
przeciwpożarowych, ale nie jest już władna
do rozstrzygnięć dotyczących obszaru
oddziaływania obiektu budowlanego, czy
też zbliżenia budynku do granicy działki
sąsiedniej.
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Pytanie 6. Jakie są okoliczności
proceduralne i czas na rozpatrywanie
wniosków o udzielenie odstępstwa?
Zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 2 ustawy
PB [1] właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy
techniczno-budowlane, w drodze postanowienia udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo. Prawo budowlane nie reguluje wprost
sytuacji odmowy wydania upoważnienia przez
właściwego ministra. Sytuacja taka występuje, jeżeli w ocenie właściwego ministra nie
jest możliwe spełnienie przesłanek określonych w art. 9 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
W takiej sytuacji właściwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej jest zobowiązany do wydania postanowienia o odmowie
zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
Na postanowienie o udzieleniu bądź
odmowie zgody na odstępstwo (od przepisów
techniczno-budowlanych), w myśl ogólnej
zasady zawartej w art. 141 § 1 KPA, nie służy
zażalenie, a strona niezadowolona może je
zaskarżyć w odwołaniu od decyzji. Kompetencja z art. 9 ust. 1 ustawy PB, z racji swej
specyfiki, przynależy przede wszystkim organom pierwszej instancji. Można jednak sądzić,
iż rozstrzygnięcie tej incydentalnej kwestii
będzie zawsze weryfikowane w toku postępowania odwoławczego od decyzji definitywnej.
Nie sposób również wykluczyć, że to właśnie
organ odwoławczy wdroży tryb dopuszczenia
odstępstwa. W myśl ogólnych zasad przejmuje on przecież w drodze dewolucji wszelkie
kompetencje organu pierwszej instancji.
Wniosek o upoważnienie ministra w sprawie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych nie jest skargą (art. 227),
wnioskiem (art. 241) ani sprawą indywidualną
rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej (art. 1) w świetle znaczenia nadanego tym
pojęciom na gruncie przepisów ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego. W związku z powyższym, wniosek o upoważnienie
ministra w sprawie odstępstwa od przepisów
techniczno-budowlanych nie podlega regulacjom KPA.
Ustawa Prawo budowlane nie określa
terminu na rozpatrzenie przez właściwego
ministra wniosku o wydanie upoważnienia do
udzielenia zgody na odstępstwo.
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Należy pamiętać,
że tylko osoby
posiadające
odpowiednie
uprawnienia
i kompetencje
w danej specjalności
i specjalizacji należy
uznać za właściwe
do wykonywania
ekspertyz
technicznych,
oczywiście jedynie
w takim zakresie,
w jakim osoby te
posiadają odpowiednie
uprawnienia
i kompetencje,
czyli np. w zakresie
technicznym, a nie
odległościowym.
(patrz: Pytanie 5)

Pytanie 7. Kiedy i w jakim
zakresie zachodzi relacja pomiędzy
przepisami ustawy Prawo budowlane
a przepisami WT?
Przepisy rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie [2] (dalej: WT), zgodnie z § 1
ustalają warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadać budynki i związane z nimi
urządzenia, ich usytuowanie na działce
budowlanej oraz zagospodarowanie działek
przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające
spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy Prawo
budowlane [1].
Jednocześnie, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia WT, przy nadbudowie, rozbudowie,
przebudowie i zmianie sposobu użytkowania:
budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m2 oraz budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2
(o których mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1-4 i 6
ustawy PB) – wymagania, o których mowa
w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niż
określony w rozporządzeniu. Przy czym musi
to być rozwiązanie stosowne do wskazań
ekspertyzy technicznej właściwej jednostki

badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego lub rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych
z właściwym komendantem wojewódzkim
Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym,
odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
Ponadto, w myśl § 2 ust. 3a rozporządzenia
WT, przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków
istniejących o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, wymagania, o których mowa
w § 1 (z wyłączeniem wymagań charakterystyki
energetycznej), mogą być spełnione w sposób
inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie
do wskazań, o których mowa w ust. 2, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim
Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym
wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
W przypadku budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ekspertyza, o której mowa
powyżej, podlega również uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Z kolei, jak stanowi art. 9 ust. 1 i 2 ustawy
PB w przypadkach szczególnie uzasadnionych
dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7.
W związku z powyższym, dla inwestycji realizowanych zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia
WT istnieje furtka pozwalająca na „ominięcie
przepisów WT”, czyli właściwa ekspertyza
wykonana przez osobę uprawnioną, a następnie
na jej podstawie wnioskowanie (praktycznie
formalne) w oparciu o art. 9 ust. 3 ustawy PB
o udzielenie zgody na odstępstwo
Procedura opisana w § 2 ust. 2 rozporządzenia WT została wprowadzona przede
wszystkim dla ułatwienia przeprowadzenia
inwestycji dotyczących budynków istniejących. Ma ona na celu umożliwienie dostosowania budynków istniejących do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.
W tym miejscu chciałbym zasygnalizować
bardzo istotny problem – swoisty rozdźwięk
występujący w organach administracji architektoniczno-budowlanej, a dotyczący różnego
podejścia do budynków istniejących oraz
nowobudowanych.
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Pytanie 8. Jaka jest rola

projektanta w przygotowaniu wniosku
o udzielenie odstępstwa od przepisów
techniczno-budowlanych?

Projektant pełni kluczową rolę w procedurze
wnioskowania o udzielenie odstępstwa,
ponieważ jest pierwszą i zasadniczo jedyną
osobą wskazującą, że w konkretnym
przypadku projektowym, przepisy
techniczno-budowlane z danego paragrafu
lub punktu konkretnego rozporządzenia
wydanego na podstawie art. 7 ustawy PB [1],
z uzasadnionych względów i okoliczności nie
mogą być spełnione wprost.
Projektant, wiedząc o konieczności
i niemożliwości zastosowania w projekcie
architektoniczno-budowlanym zapisów
danego rozporządzenia, wskazuje podstawę
prawną niespełnionego przepisu oraz
jednocześnie argumentuje występujący
szczególny przypadek i okoliczności
towarzyszące, uniemożliwiające spełnienie
wprost danego przepisu. A także proponuje
rozwiązania zamienne, alternatywne,
rekompensujące dany stan rzeczy, bez
względu na to, czy mamy do czynienia
z budową nowego obiektu czy też
z rozbudową, nadbudową, przebudową
albo przebudową wraz ze zmianą sposobu
użytkowania danego obiektu budowlanego.
W sytuacji, kiedy zostanie określony
zakres przedmiotowy i podmiotowy danego
odstępstwa oraz ustalony konkretny paragraf
i punkt z rozporządzenia WT, którego nie
można spełnić wprost, inwestor zawiadamia
o zaistniałej sytuacji właściwy organ
wydający decyzję o pozwoleniu na budowę,
wnosząc jednocześnie o wystąpienie do
właściwego ministra o odstępstwo w trybie
art. 9 ustawy Prawo budowlane.

WYKAZ PRZEPISÓW WYDANYCH NA PODSTAWIE
ART. 7 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
Przepisy techniczno-budowlane stanowią normy prawa do obligatoryjnego stosowania.
Dlatego też ich treść powinna być przejrzysta i przystępna oraz zredagowana w taki sposób,
aby wykluczyć możliwość ich interpretacji, nie mówiąc już o skrajnej interpretacji z uwagi
na niejasne brzmienie przepisu podstawowego. Przepisy te określają, wydane na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, warunki techniczne, do których zalicza się:
1. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
uwzględniające wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1-2b Prawa budowlanego,
2. warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.
Aktualny zbiór przepisów zawierających warunki techniczne podano w tabeli 1.

TABELA 1. Aktualny zbiór przepisów zawierających warunki techniczne
1. R
 ozporządzenie 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 późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz.U. 2011 nr 144 poz. 859)
3. R
 ozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią
elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz.U. 1995 nr 50 poz. 271)
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. 1996 nr 33
poz. 144, Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1082 oraz ustawa o transporcie kolejowym Dz.U. 1997 nr 96 poz. 591)
5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz.U. 1996
nr 103 poz. 477 oraz Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1291)
6. R
 ozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać obiekty hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579)
7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2014 poz. 81)
8. R
 ozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 101 poz. 645)
9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U. 1998 nr 130 poz. 859, Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1191 oraz Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1098)
10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 oraz Dz.U. 2014 poz. 867)
11. R
 ozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.)
12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z późn. zm.)
13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)
14. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

1_Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2013 poz. 1409
z późn. zm.)
2_Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
3_„Wpadkowy” charakter postępowania – termin prawniczy, oznacza
postępowanie incydentalne (tzw. wpadkowe), które powstaje
w ramach procesu zasadniczego, a których przedmiotem są sprawy
uboczne (nie dotyczące istoty sprawy). W tym przypadku sprawą
główną jest postępowanie o udzielenie pozwolenia na budowę
4_W yrok NSA z dnia 5 października 2006 r., II OSK 1194/05

odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2001 nr 132 poz. 1479 oraz Dz.U. 2008 nr 61 poz. 380)
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych
dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. 2002 nr 12 poz. 116 z późn. zm.)
16. R
 ozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 oraz
Dz.U. 2010 r. nr 115 poz. 773)
17. R
 ozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej
i produktów naftowych i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1853)
18. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 oraz Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1584)

(http://orzeczenia.nsa.gov.pl )
5_W yrok NSA z dnia 22 grudnia 2009 r., II OSK 1951/08
6_W yrok NSA z dnia 22 grudnia 2009 r., II OSK 1951/08. Teza 5
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§

Odstępstwa od przepisów
techniczno-budowlanych
/ część 2: statystyka odstępstw
Tomasz Żuchowski

S

Statystyczna liczba wniosków o udzielenie
zgody na odstępstwo od przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie [2] (dalej: WT)
w przeciągu ostatnich 7 lat to średnio 4000
wniosków rocznie.
Na rysunku 1 przedstawiono procentowe zestawienie najczęściej stosowanych
paragrafów rozporządzenia WT, których
dotyczą wnioski o odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych. W tabeli 1 zestawiono tytuły paragrafów WT najczęściej
występujących we wnioskach o odstępstwa,
zaś w tabeli 2 – pozostałe paragrafy, które co
najmniej kilka razy w roku i średnio nie więcej
niż 15 razy były objęte wnioskiem o uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
W dalszej części tekstu scharakteryzowano poszczególne przepisy o najwyższej
statystyce wystąpień w sprawach o odstępstwa od przepisów rozporządzenia WT. Kilka
najważniejszych spośród najczęściej stosowanych paragrafów zostało opatrzonych
dodatkowym komentarzem autora.
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Paragraf 12:
odległość od granicy działki
Przepisy §12 stanowią ponad połowę wszystkich wniosków o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów rozporządzenia WT.
Lokalizacja obiektu budowlanego, czy to
nowego czy też będącego przedmiotem rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy, powoduje, że inwestorzy chcą jak najbardziej zbliżyć
się do granicy działki sąsiedniej, czyli niejako
złamać ustanowioną zasadę odległości
3 lub 4 metry (stosownie do istnienia lub nie
otworów okiennych i drzwiowych w ścianie
budynku). Warto też podkreślić, że często
plany miejscowe albo decyzje o warunkach zabudowy zawierają lakoniczne wzmianki o lokalizacji innej niż wymieniona w przepisach
techniczno-budowlanych lub też dopuszczają
usytuowanie budynku w zbliżeniu do granicy
działki sąsiedniej, pod warunkiem uzyskania
odstępstwa.
Przypomnijmy, że w myśl § 12 ust. 1 rozporządzenia WT, jeżeli z przepisów §§ 13, 60
i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych
budowli od budynków nie wynikają inne
wymagania, budynek na działce budowlanej

należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:
1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego
ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego
ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.
Należy również pamiętać, że przepisy
§ 12 ust. 2 rozporządzenia WT określają,
iż dopuszcza się usytuowanie budynku
w odległości 1,50 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio
przy tej granicy, jeżeli takie usytuowanie
wynika z ustaleń planu miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Przepis ten ustanawia zatem zasadę
ogólną sytuowania budynków przy granicy
działki (3 lub 4 metry) oraz stwierdza, że stosowanie tej zasady ulega modyfikacji (w sposób pozwalający na lokalizację ściany budynku
w ostrej granicy lub w odległości 1,5 metra od
granicy), jeżeli „wynika to z ustaleń” aktu
planistycznego (planu miejscowego bądź
decyzji administracyjnej).
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53,60%

Przepis ten nie mówi o wyraźnym dopuszczeniu przez plan miejscowy takiej możliwości, zakłada jedynie, że możliwość ta będzie
wynikać z ustaleń planu.
Taki sposób usytuowania będzie jednocześnie zgodny z przepisami technicznymi – a konkretnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia WT, zatem
nie ma potrzeby występowania w tym zakresie
o odstępstwo. Istotą odstępstwa jest bowiem
„niezastosowanie się do niektórych z wymagań (przepisów techniczno-budowlanych)”,
cytując za: R. Dziwiński, P. Ziemski, Komentarz do ustawy Prawo budowlane, LEX 2006.
Skoro bowiem istnieje zbiór przepisów prawa
powszechnie obowiązującego (rozporządzenie),
który zakłada wyłączenie stosowania niektórych z nich na mocy aktu prawnego niższego
rzędu (ale o szczególnym charakterze) bądź
decyzji administracyjnej, to należy domniemywać, że postanowienie rozporządzenia
pozostaje w mocy do czasu jego uchylenia bądź
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Nie
można jednak w okresie jego obowiązywania
dokonywać interpretacji pozostającej w rażącej
sprzeczności z jego postanowieniami i nakładać na inwestora obowiązków nie przewidzianych przepisami prawa.
Problemem systemowym pozostaje natomiast stosunek treści aktów planistycznych
do przepisów techniczno-budowlanych. Obowiązek stosowania rozporządzenia wydanego
na podstawie art. 9 Prawa budowlanego [1]
istnieje bowiem jedynie na etapie realizacyjnym inwestycji, formalnie nie wpływając na
ustalenia planu miejscowego. Stąd, jako jedną
z przesłanek udzielenia odstępstwa wskazuje
się niemożność realizacji prawa zabudowy
– pomimo korzystnych ustaleń aktu planistycznego – wskutek niemożności posadowienia budynku na działce w sposób zgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi (NSA
w wyroku z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
II OSK 381/06). Inną konsekwencją tego stanu
prawnego jest niemożność uzależnienia
wydania decyzji o warunkach zabudowy od
możliwości spełnienia warunków techniczno-
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Rys. 1 Statystyka najczęściej stosowanych paragrafów WT we wnioskach o upoważnienie
do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

TABELA 1. STATYSTYKA ODSTĘPSTW: PARAGRAFY NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE
Dział II.
Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej.

Rozdział 4. Schody i pochylnie
§ 68 – wymiary schodów

Rozdział 1. Usytuowanie budynku.
§ 12 – odległość od granicy

	Rozdział 5. Pomieszczenia przeznaczone

§ 13 – naturalne oświetlenie pomieszczeń

na pobyt ludzi
§ 73 – poziom podłogi w budynku

Rozdział 2. Dojścia i dojazdy
§ 14 – dostęp do drogi publicznej
	Rozdział 3. Miejsca postojowe dla samochodów os.
osobowych

Dział IV.
Bezpieczeństwo pożarowe

§ 19 – usytuowanie miejsc postojowych

Rozdział 2. Odporność pożarowa budynków
§ 212 – odporność pożarowa budynków

	Rozdział 7. Zbiorniki bezodpływowe
na nieczystości ciekłe

	Rozdział 3. Strefy pożarowe i oddzielenia

§ 36 – usytuowanie zbiorników bezodpływowych

przeciwpożarowe
§ 232 – klasy odporności ogniowej oddzieleń

Dział III.
Budynki i pomieszczenia

przeciwpożarowych
	Rozdział 7. Usytuowania budynków ze względu
na bezpieczeństwo pożarowe

Rozdział 1. Wymagania ogólne

§ 271 – odległość między budynkami

§
 54 – wyposażenie w dźwigi osobowe przystosowa-

Rozdział 8. Strefy pożarowe dla garaży.

ne dla osób niepełnosprawnych
Rozdział 2. Oświetlenie i nasłonecznienie



§ 277 – strefy pożarowe garaży

§
 60 – czas wymaganego nasłonecznienie
pomieszczeń
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-budowlanych (wyrok WSA w Warszawie
z dnia 18 października 2006 r. w sprawie IV
SA/Wa 1323/06). Akt planistyczny określa
bowiem w sposób ogólny charakter inwestycji, warunki zabudowy i inne elementy, zaś
w fazie realizacyjnej następuje konkretyzacja zamierzenia, która podlega kontroli na
podstawie kryterium zgodności z normami
technicznymi.
Jednocześnie zgodnie z przepisem § 12
ust. 3 rozporządzenia WT, w zabudowie jednorodzinnej (uwzględniając przepisy odrębne
oraz zawarte w §§ 13, 60 i 271-273) dopuszcza się usytuowanie budynku bezpośrednio
przy granicy z sąsiednią działką budowlaną
lub w odległości mniejszej niż 3 m, lecz nie
mniejszej niż 1,5 m.
W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę
na jeszcze jeden ważny element związany
z odległościami. Otóż zgodnie z § 12 ust. 5
pkt 1 rozporządzenia WT, odległość od granicy
z sąsiednią działką budowlaną nie może być
mniejsza niż 1,5 m do tarasu. Określone w rozporządzeniu odległości budynków (w tym tarasów) od innych budynków, urządzeń budowlanych lub granicy działki budowlanej mierzy
się, zgodnie z § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia,
w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia. A zatem, niezależnie od tego, czy taras
jest usytuowany ukośnie do granicy z sąsiednią działką budowlaną, czy też równolegle, na
każdym jego odcinku wzdłuż tej granicy musi
być spełniony powyższy warunek.
Należy mieć również na uwadze, że
przepisy § 12 rozporządzenia WT, wyznaczają
odległości sytuowania budynków i związanych z nimi urządzeń w stosunku do granicy
z sąsiednią działką budowlaną, mając na celu
poszanowanie praw właścicieli sąsiadujących
ze sobą nieruchomości i bezpieczeństwa zabudowy w korelacji m.in. z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego, takimi jak
§ 271 i § 272.
Warto też pamiętać, że w przypadku
ściany bez otworów zwróconej nierównolegle,
odległość należy liczyć od tej części, która
znajduje się najbliżej granicy (od najbliższego
narożnika, wykusza).
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TABELA 2. STATYSTYKA ODSTĘPSTW: PARAGRAFY RZADZIEJ WYSTĘPUJĄCE
Dział II.
Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej.
Rozdział 1. Usytuowanie budynku.
§ 11 – uciążliwości lokalizacji
	Rozdział 3. Miejsca postojowe dla samochodów
osobowych.
§ 20 – miejsca postojowe dla niepełnosprawnych
Rozdział 4. Miejsca gromadzenia odpadów stałych

§ 94 – wymiary pokojów i kuchni
Rozdział 10. Garaże dla samochodów osobowych
§
 102 – garaże zamknięte i otwarte
§
 104 – drogi manewrowe i stanowiska postojowe
w garażach
§
 107 – posadzka w garażu
§
 108 – wentylacja w garażu

§ 22 – miejsca na odpady stałe
	Rozdział 5. Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenia wód powierzchniowych
§ 28 – usuwanie wód opadowych
	Rozdział 7. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości
ciekłe
§ 34 – zbiorniki na nieczystości ciekłe
Rozdział 8. Zieleń i urządzenia rekreacyjne
§ 39 – teren biologicznie czynny
§ 40 – place zabaw i miejsca rekreacyjne

Dział IV.
Wyposażenie techniczne budynków
Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa
§
 126 – odwodnienie dachów i tarasów
Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze
§
 132 – instalacje i urządzenia ogrzewcze
Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja
§
 152 – czerpnie i wyrzutnie powietrza
Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe
§
 157 – ciśnienie gazu w instalacji

Dział III.
Budynki i pomieszczenia
Rozdział 2. Oświetlenie i nasłonecznienie
§
 57 – Oświetlenie dzienne pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi
§ 60 – czas wymaganego nasłonecznienie pomieszczeń
Rozdział 3. Wejścia do budynków i mieszkań

§
 168 – poziom instalowania gazomierzy
§
 176 – pomieszczenia do kotłów gazowych
Rozdział 8. Instalacja elektryczna
§
 183 – zabezpieczenia i wyłączniki prądu
Rozdział 9. Urządzenia dźwigowe
§ 193 – wymagania ogólne dla urządzeń dźwigowych
§
 195 – przestrzeń przed dźwigiem

§
 62 – wymagania techniczne wejść do budynku
Rozdział 4. Schody i pochylnie
§
 69 – wymiary i liczba stopni
§
 71 – pochylenie dla niepełnosprawnych
	Rozdział 5. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
§
 74 – zróżnicowany poziom podłogi
§
 75 – wymiary drzwi wewnętrznych
Rozdział 6. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Dział IV.
Bezpieczeństwo pożarowe
Rozdział 1. Zasady ogólne
§
 209 – podział budynków na kategorie zagrożenia
pożarowego
§
 210 – oddzielenia przeciwpożarowe
Rozdział 2. Odporność pożarowa budynków

§
 86 – pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla

§
 215 – Dopuszczenie najniższej klasy odporności

niepełnosprawnych

ogniowej

	Rozdział 7. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych

Kluczowym pojęciem w tej materii jest
definicja działki budowlanej.
Prawo budowlane nie definiuje terminu
działki budowlanej, ale określa czym jest
teren budowlany oraz definiuje pojęcie
nieruchomości na cele budowlane. Według
artykułu 3 pkt 10 ustawy PB [1], terenem
budowlanym określa się przestrzeń, na jakiej
odbywają się roboty budowlane włączając
teren, który zajmują urządzenia stanowiące

§
 218 – odporność ogniowa dachu i stropodachu
§
 223 – pasy międzykondygnacyjne

zaplecze budowy. Działka budowlana ma
również swoją potoczną definicję – powszechnie określana jest jako teren, na
którym właściciel ma prawo wybudować np.
dom jednorodzinny, po otrzymaniu zgody
odpowiednich urzędów.
Definicję działki budowlanej zawierają
natomiast:
a) ustawa o gospodarce nieruchomościami,
według której jako działkę budowlaną na-
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Przepisy § 19 ust. 2
rozporządzenia WT
leży rozumieć zabudowaną działkę gruntu,
której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie
w urządzenia infrastruktury technicznej
umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce,
b) ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie pojęcie to
oznacza: nieruchomość gruntową lub
działkę gruntu, której wielkość, cechy
geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia
infrastruktury technicznej spełniają
wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów
i aktów prawa miejscowego. Ponieważ
jednak UPZP nie zawiera definicji nieruchomości gruntowej, ani działki gruntu,
należy odwołać się do ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2015 poz. 782), która
w art. 4 stanowi, iż przez nieruchomość
gruntową należy rozumieć grunt wraz
z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią
odrębny przedmiot własności. Natomiast
jako działkę gruntu należy rozumieć
niepodzieloną, ciągłą część powierzchni
ziemskiej stanowiącą część lub całość
nieruchomości gruntowej,
c) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać m.in. działki budowlane, zdefiniowane zostały w rozporządzeniu w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2],
co nie oznacza, że jest w nim zawarta
definicja działki budowlanej.
Ponadto, zgodnie z § 9 ust.1 rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. 2015
poz. 542), działkę ewidencyjną stanowi ciągły
obszar gruntu, położony w granicach jednego
obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii
granicznych.

określają odległości
wydzielonych
miejsc postojowych
od granicy działki
budowlanej, nie
odnosząc się
do podziałów
ewidencyjnych
wewnątrz działki
budowlanej.
(patrz: Paragraf 19)

Paragraf 14:
dostęp do drogi publicznej
W tej materii, główny aspekt problematyczny stanowią wadliwie uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz wydawane decyzje o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.
Zdarza się bowiem, że dokumenty te, na
podstawie nieprawidłowo dokonanych
podziałów nieruchomości i wyodrębnionych
gruntów pod zabudowę i drogi dojazdowe,
ograniczają niekiedy możliwość zabudowy,
a w najlepszym przypadku skazują inwestora na procedurę ubiegania się o uzyskanie odstępstwa od wymaganej szerokości
drogi dojazdowej, które w praktyce będzie
uciążliwością stałą, gdyż trudno jest
komunikować się z własną działką drogą
o szerokości 3-3,5 czy 4 m, stanowiącą
jednocześnie dojazd do kilku lub kilkunastu
nieruchomości, gdzie według przepisów
szerokość ta powinna wynosić odpowiednio
4,5 lub 5 metrów.

Paragraf 19:
usytuowanie miejsc postojowych
Najczęstszym aspektem występowania
o odstępstwo od przepisów WT [2] jest

w tym przypadku zlokalizowanie miejsc
postojowych w odległości bliższej aniżeli
wymienione w tym paragrafie warunków
technicznych.
W mojej ocenie nieprzystający do
obecnych warunków jest zapis traktujący
budynki jednorodzinne w ten sam sposób
co pozostałe budynki mieszkalne (brak wyłączenia) i wskazujący, że aby zlokalizować
miejsce postojowe pod oknem własnego
budynku, należy odsunąć się od niego o co
najmniej 7 metrów. Powoduje to, że zarówno inwestor prywatny budujący budynek
jednorodzinny i chcący urządzić miejsce
postojowe bezpośrednio przed budynkiem,
jak również deweloper budujący na sprzedaż budynki jednorodzinne w zabudowie
wolnostojącej, szeregowej lub bliźniaczej,
aby móc zlokalizować miejsca postojowe
w odległościach bliższych aniżeli określone
w § 19 ust. 1 rozporządzenia WT są niejako
zmuszeni do wystąpienia o zgodę na udzielenie odstępstwa. Powoduje to oczywiście
zmasowaną liczbę wniosków w tego typu
sprawach, zważywszy że obecnie standardem są dwa stanowiska w ramach jednego
miejsca postojowego.
Natomiast kwestie związane z odpowiednim sytuowaniem wydzielonych miejsc
postojowych na działce, uwzględniające
odległość od granicy sąsiedniej działki
budowlanej, zostały określone w § 19 ust. 2
rozporządzenia WT.

Paragraf 271:
odległość między budynkami
Przepisy rozporządzenia WT [2] w rozdziale 7
regulują usytuowanie budynków z uwagi na
bezpieczeństwo pożarowe.
Przepisy § 271 ust. 8 określają wymagania dotyczące sytuowania budynków od
granicy lasu i przewidują, że najmniejszą
odległość budynków, w tym mieszkalnych, od granicy lasu należy przyjmować,
jak odległość ścian tych budynków od
ściany budynku ZL z pokryciem dachu
rozprzestrzeniającym ogień, co odpowiada
odległości 12 m.
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Należy pamiętać,
że na potrzeby
Pojęcie „granicy lasu” regulują przepisy
odrębne dotyczące lasów. O tym, czy dany
grunt jest lasem oraz czy spełnia wymogi, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy
z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2014
poz. 1153), może decydować stosowny zapis
w ewidencji gruntów i budynków, który zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. 2015 poz. 520)
jest urzędowym źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych m.in. w planowaniu
gospodarczym, planowaniu przestrzennym
i gospodarce nieruchomościami.
Definicję legalną lasu zawiera art. 3
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(t.j. Dz.U. 2014, poz. 1153). Lasem w rozumieniu tej ustawy jest m.in. grunt o powierzchni
co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością
leśną – drzewami i krzewami oraz runem
leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony,
przeznaczony do produkcji leśnej. Do definicji
tej bezpośrednio nawiązuje także ustawa
z dnia 2 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych w art. 2 ust. 2 (t.j. Dz.U.
2015 poz. 909).
Warto też mieć na uwadze, że o przeznaczeniu terenu i zasadach jego zagospodarowania decyduje plan zagospodarowania
przestrzennego, co wynika z art. 4 ust. 1 oraz
art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

Zabudowa śródmiejska:
studium czy plan miejscowy?
Chciałbym w tym miejscu dodatkowo
poświęcić kilka zdań tematyce zabudowy
śródmiejskiej, która bywa błędnie wskazywana w dokumentach planistycznych gmin,
powodując nieuzasadnione występowanie
inwestorów o odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych.
Przypomnijmy na początek, że w § 3
pkt 1 rozporządzenia WT [2] przez zabudowę
śródmiejską rozumie się zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, który to obszar stanowi
faktyczne lub przewidywane w miejscowym
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rozporządzenia WT
„granica lasu”
stanowi granicę
terenu leśnego
lub działki leśnej
oznaczonych zgodnie
z mapą ewidencyjną
bez względu na
stopień zalesienia.
(patrz: Paragraf 271)
planie zagospodarowania przestrzennego
centrum miasta lub dzielnicy.
Dla rady gminy podstawę do uchwalenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego stanowi przepis art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym.
Często bywa tak, że studium zawiera
wskazania, iż dany teren stanowi zabudowę
śródmiejską lub wchodzi w jej zakres (obszar),
natomiast miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego milczy o tym aspekcie.
W takich sytuacjach inwestor zazwyczaj
błędnie powołuje się na zapisy studium,
występuje o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (np. w zakresie § 60),
argumentując tę okoliczność istnieniem studium, na podstawie którego należy dokonać
kwalifikacji danego terenu jako zabudowa
śródmiejska.
W tym miejscu należy pamiętać, że
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenie
przeznaczenia terenów na określone
cele oraz zasad ich zagospodarowania
i zabudowy następuje w studium oraz
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Przyjęte przez radę gminy

ustalenia, które jej zdaniem pozwolą na
realizację zabudowy zgodnie z definicją
i warunkami technicznymi wymaganymi
dla tej zabudowy określonymi rozporządzeniem WT, powinny być przedmiotem planu
miejscowego.
W myśl art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w miejscowym planie określa się parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym: linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. Ustawa ta nie dopuszcza
uregulowania ww. ustaleń w ramach innych
aktów prawa niż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
z art. 29 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest aktem prawa
miejscowego i wchodzi w życie nie wcześniej
niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia
w dzienniku urzędowym województwa.

***
Wskazane w artykule zestawienia statystyczne i komentarze do poszczególnych paragrafów wynikających z obecnie funkcjonujących
przepisów stanowią o skali i problematyce,
jaka najczęściej jest przedmiotem wnioskowania inwestorów o udzielenia odstępstwa od
przepisów techniczno-budowlanych.
Nie oznacza to jednak, że pozostałe paragrafy przepisów WT nie mogą, czy też nie są,
objęte przedmiotem wniosków o udzielenie
zgody na odstępstwo.

1_Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2013
poz. 1409 z późn. zm.)
2_Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
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Odstępstwa od przepisów
techniczno-budowlanych
/ część 3: abstrakt
Tomasz Żuchowski

I

Punkt 1. Inwestor, zamierzający nie sto-

sować niektórych przepisów techniczno-budowlanych lub – częściej – niemogący takich
przepisów zastosować, występuje z odpowiednim wnioskiem do właściwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej
(starosta albo wojewoda), ten zaś zwraca się
o udzielenie stosownego upoważnienia do
właściwego ministra.
Przepis art. 9 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1] (dalej PB) wskazuje na dwuszczeblowość procedury w sprawach o odstępstwo
od przepisów techniczno-budowlanych
(patrz Wykaz i Tabela 1, str. 092 – przyp.
red.), a mianowicie na konieczność wydania
upoważnienia przez właściwego ministra oraz
postanowienia właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o zgodzie
na odstępstwo od konkretnego przepisu
techniczno-budowlanego. Wydanie tego
postanowienia należy do organu właściwego
do wydania pozwolenia na budowę.

Punkt 2. Należy zauważyć, że z przepisu
art. 9 ust. 3 ustawy Prawo budowlane jednoznacznie wynika, że właściwy organ składa
wniosek do właściwego ministra o wydanie
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upoważnienia. Złożenie takiego wniosku jest
jego obowiązkiem także w takim przypadku, gdy zdaniem organu zgoda nie może być
udzielona.
Wymagania formalne, jakie powinien
spełniać wniosek, określone zostały w art. 9
ust. 3 pkt 1-5 ustawy PB. Ewentualne uchybienia w tym zakresie mogą być usunięte na
zasadzie określonej w art. 64 § 2 KPA.
W myśl art. 97 § 1 pkt 4 KPA, organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy
rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia
wstępnego przez inny organ lub sąd. W przypadku więc, gdy właściwy organ wystąpi
z wnioskiem do ministra w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo, po
złożeniu przez inwestora wniosku o pozwolenie
na budowę, organ ten powinien rozważyć możliwość zawieszenia postępowania w sprawie
wydania pozwolenia na budowę, do czasu zajęcia stanowiska przez właściwego ministra.

Punkt 3. Właściwość ministrów do
udzielania upoważnienia do wydania zgody na
odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych należy rozpatrywać w świetle art. 7

ustawy Prawo budowlane, a zatem upoważnienie wydaje zawsze minister właściwy do
wydania danego przepisu techniczno-budowlanego. Możliwa jest zatem sytuacja, że inwestor zainteresowany uzyskaniem zgody na odstępstwo od przepisów, zawartych w różnych
aktach prawnych, będzie musiał uzyskać kilka
upoważnień od różnych ministrów.

Punkt 4. Przepis art. 9 ust. 3 ustawy Pra-

wo budowlane wskazuje, że sprawa odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
musi być rozstrzygnięta przed wydaniem
pozwolenia na budowę. Nie jest zatem
możliwe uzyskanie odstępstwa od przepisów
techniczno-budowlanych po uzyskaniu decyzji
o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu
projektu budowlanego czy – tym bardziej
– po rozpoczęciu robót budowlanych.

Punkt 5. Ustawa nie precyzuje formy

w jakiej udzielane jest upoważnienie przez właściwego ministra. Wskazuje to, że nie jest ono
ani decyzją administracyjną, ani postanowieniem. Pod rządami ustawy Prawo budowlane
z 1974 roku, Naczelny Sąd Administracyjny
wyraził pogląd, że tego typu upoważnienie,
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Punkt 6. Właściwy organ administracji

architektoniczno-budowlanej, pomimo uzyskania upoważnienia do udzielenia zgody na
odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, nie ma obowiązku udzielenia takiej
zgody. Wskazuje na to zapis ustawy: „udziela
bądź odmawia zgody”. Oznacza to, że uwarunkowania formalno-prawne i postępowanie
administracyjne mogą ujawnić dodatkowe
okoliczności i fakty istotne dla sprawy, które
na etapie rozpatrywania wniosku nie były
i nie są brane pod uwagę, a przemawiają za
odmową.

Punkt 7. Prawo budowlane nie reguluje

sytuacji odmowy wydania upoważnienia przez
właściwego ministra. Należy jednak przyjąć, że sytuacja taka może wystąpić, jeżeli
w ocenie ministra nie jest możliwe spełnienie
przesłanek określonych w art. 9 ust. 1 Prawa
budowlanego. W takiej sytuacji właściwy
organ administracji architektoniczno-budowlanej jest zobowiązany do wydania postanowienia o odmowie zgody na odstępstwo od
przepisów techniczno-budowlanych.

Punkt 8. Na postanowienie o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od
przepisów techniczno-budowlanych, w myśl
ogólnej zasady zawartej w art. 141 § 1 KPA, nie
służy zażalenie, a strona niezadowolona może
je zaskarżyć w odwołaniu od decyzji.
Kompetencja z art. 9 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, z racji swej specyfiki, przynależy
przede wszystkim organom pierwszej instancji. Można jednak sądzić, iż rozstrzygnięcie tej
incydentalnej kwestii będzie zawsze weryfikowane w toku postępowania odwoławczego
od decyzji definitywnej.
Punkt 9. W każdym upoważnieniu do
wydania zgody na odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych zawierana jest
informacja, że dane upoważnienie nie stanowi
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oceny dokumentacji załączonej do wniosku
w zakresie zgodności z przepisami rozporządzenia lub jeszcze innych rozporządzeń
wydanych w trybie art. 7 ustawy PB.

dla wszystkich
Z:A_free
w plikach pdf

Punkt 10. Odstępstwo od przepisów

techniczno-budowlanych nie może stać
w sprzeczności z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego albo
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

***
Podsumowując cały materiał na temat odstępstw opublikowany na łamach bieżącego
numeru Z:A, należy wskazać, że zarówno
aspekty lokalizacyjne (odległościowe), jak
również te dotyczące ochrony przeciwpożarowej – skądinąd bardzo ważne i niezbędne dla
bezpieczeństwa realizowanej inwestycji – stanowią główny zakres w ilościowej statystyce
wniosków o uzyskanie odstępstwa.
W tym miejscu trudno też nie zwrócić
uwagi na aspekt niezgodności i niespójność
uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w relacji z przepisami
odrębnymi, w tym ze wszystkimi rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 7 PB.
Taki stan rzeczy powoduje niejednokrotnie,
że projektant znajduje się na rozdrożu całego
„rozgardiaszu inwestycyjnego” i zamiast skupić się na materii projektowej musi mierzyć
się z całą plątaniną przepisów, oczekiwaniami
inwestora i formalnościami urzędowymi, aby
w końcowym rozrachunku stać się głównym
interesariuszem całego zamierzenia inwestycyjnego.
Dlatego też, wszędzie tam, gdzie jest
to możliwe, nie należy szukać „obejścia”
przepisów, ale próbować realizować konkretny
budynek zgodnie z normą prawa stanowioną
obligatoryjnie i pamiętać, że czynnik ekonomiczny nie jest czynnikiem uzasadniającym
wystąpienie szczególnego przypadku.

czytaj, pobieraj,
polecaj: www.
zawod-architekt.pl

1_Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2013
poz. 1409 z późn. zm.)
2_Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
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jakkolwiek zapada w sprawie indywidualnej, to ma znaczenie przepisu prawa (wyrok
z 5 maja 1985 r., sygn. akt II SA 2019/85).
Z tego względu stanowisko ministra w kwestii
udzielenia upoważnienia nie podlega zaskarżeniu na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Powyższy pogląd
zachowuje swą aktualność również w obecnym
stanie prawnym. Należy jednak zauważyć, że
kontroli administracyjnej i sądowo-administracyjnej podlega sposób zastosowania odstępstwa w konkretnej sprawie.
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Wszystkie podkreślenia i wytłuszczenia w treści
cytowanych dokumentów pochodzą od autorów artykułu

Sens i bezsens o.o.o.
arch. Bożena Nieroda, architekt IARP, arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP

Jedną z kluczowych kwestii, jaką powinny rozstrzygać przepisy budowlane – jest sposób
i zakres ochrony interesów osób trzecich. Zagadnienie to warto rozważyć w kontekście szeroko
dyskutowanej obecnie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz
niektórych innych ustaw, przynoszącej szereg zmian, w tym odnoszących się do stosowanego
w ustawie pojęcia „obszar oddziaływania obiektu”. Interesujące jest zwłaszcza zbadanie, jaką
funkcję pełni o.o.o. – oraz co z tego wynika i nie wynika.

W

Własność własna i własność cudza

Konstytucja – i co dalej?

Ochrona własności w procesie inwestycyjnym ma charakter wieloaspektowy, a jednym
z kluczowych zagadnień jest ochrona działek
przed negatywnymi skutkami inwestycji
prowadzonych w sąsiedztwie. Wpływ obiektów budowlanych na otoczenie może mieć
różny charakter, nasilenie i zasięg. Ocena tych
zjawisk nie jest jednakowa. W społeczeństwie
pojawiają się rozbieżne poglądy odnośnie
możliwości ustalania zakazów wprowadzania
negatywnych oddziaływań inwestycji na
grunty sąsiednie. Nie wszyscy są przekonani,
że relacje przestrzenne pomiędzy obiektami
budowanymi na sąsiednich działkach winny
być możliwie nieantagonistyczne oraz że
interesy sąsiadów winny być ważone w taki
sposób, aby mogli oni ze swoich nieruchomości korzystać w optymalny sposób. Niektórzy
inwestorzy uważają, że powinni mieć możliwość budowy każdego obiektu w granicach
swoich nieruchomości, a ograniczenia...
dotyczyć winny wyłącznie sąsiadów. Generalnie – u chcących budować – często pojawiają
się głosy, z których można wnioskować, iż
sądzą oni, że ich własność jest ważniejsza
niż własność cudza. Prosta zasada „nie czyń
drugiemu, co tobie niemiłe” nie zawsze bywa
aprobowana.

Rozbieżne poglądy odnośnie możliwości
dopuszczania do negatywnego wpływu
inwestycji na grunty sąsiednie – z jednej
strony utrudniają ustalenie powszechnie
aprobowanych regulacji, a z drugiej uzasadniają potrzebę przyjęcia precyzyjnych zasad,
pozwalających rozstrzygać kwestie sporne
(w sytuacji występowania zgodnych poglądów, przepisy nie są potrzebne). Zagadnienie
ochrony własności okazało się tak istotne dla
ogółu społeczeństwa, że zostało wprowadzone do Konstytucji RP. Według zawartych
w niej przepisów:
	(art. 21 ust. 1) Rzeczpospolita Polska chroni
własność (...),
	(art. 64 ust. 2) Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają
równej dla wszystkich ochronie prawnej,
	(art. 64 ust. 3) Własność może być
ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko
w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty
prawa własności.
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Wyżej wymienione artykuły Konstytucji
są jednoznaczne. Wynika z nich wprost, że
ochronę własności zapewniać ma państwo
na zasadach równych dla wszystkich oraz,
że przepisy regulujące te kwestie winny

znajdować się w ustawach uchwalanych przez
Sejm, a więc w aktach prawa wysokiej rangi.
Rozpatrując to zagadnienie w kontekście
spraw związanych z budownictwem, należałoby oczekiwać, że uszczegółowione zasady
ochrony własności nieruchomości znajdą się
w ustawach regulujących proces inwestycyjny.

Poszukiwane regulacje
Fundamentalną ustawą odnoszącą się do procesu inwestycyjnego jest ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane. To w niej winny
znaleźć się przepisy umożliwiające ochronę
własności nieruchomości. Jednakże, przeszukując wszystkie 108 artykułów ustawy Prawo budowlane, nie można znaleźć regulacji
zapewniających skuteczną ochronę nieruchomości przed negatywnymi konsekwencjami działań budowlanych, prowadzonych
w sąsiedztwie. Trudno za taki uznać enigmatyczny przepis zawarty w art. 5 ust. 1 pkt 9,
według którego „Obiekt budowlany wraz ze
związanymi z nim urządzeniami budowlanymi
należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres
użytkowania, projektować i budować w sposób
określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniając: poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu,
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Analiza przepisów pokazuje, że ustalenie
obszaru oddziaływania obiektu służy
głównie ustaleniu stron postępowania
administracyjnego. Tyle, że definicja
o.o.o. odwołuje się do nieokreślonego
katalogu przepisów odrębnych, a formuła
jego wyznaczania jest wielowątkowa
i niejednoznaczna, co przynosi łatwe do
zakwestionowania wyniki, generującąc
w efekcie konflikty i spory sąsiedzkie.
Skoro więc procedura posługiwania się
o.o.o. nie zapewnia skutecznej ochrony
nieruchomości przed negatywnymi
skutkami inwestycji realizowanych
w sąsiedztwie, a przy tym rodzi konflikty
i zwiększa koszty sporządzania projektu
budowlanego – konieczna jest zmiana
przepisów i wprowadzenie bardziej
racjonalnych rozwiązań.
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uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym
zapewnienie dostępu do drogi publicznej”.
Powyższy tekst regulacji nie jest jednoznaczny, przez co trudno oczekiwać, by
w wystarczający sposób „chronił” własność.
Jego kluczowe mankamenty to posługiwanie
się niesprecyzowanymi pojęciami. Słowo
„poszanowanie” nie niesie zobowiązania
do żadnych konkretnych działań. Podobnie
niedookreślone jest sformułowanie „uzasadnionych” interesów osób trzecich, które każdy
rozumie inaczej.
Jedynym pojęciem z powyższej regulacji,
które doczekało się zdefiniowania w przepisie
prawa, jest „obszar oddziaływania obiektu”.
Jednakże definicja o.o.o. zawarta w art. 3 pkt
20 ustawy Prawo budowlane – niczego właściwie nie wyjaśnia. Jeżeli przyjrzymy się zapisowi
o brzmieniu „Ilekroć w ustawie jest mowa
o 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” – to nie można
nie zauważyć, że art. 3 pkt 20 nie uściśla,
o jakich konkretnie ograniczeniach mowa,
przywołując przepisy odrębne, które są zbiorem niesprecyzowanym i jak twierdzą sądy
– otwartym (np. WSA w Białymstoku stwierdził (sygn. II SA/Bk 546/12), że „... przepis art. 3
pkt 20 prawa budowlanego zawiera otwartą
definicję obszaru oddziaływania obiektu”).

Absurdalność o.o.o.
Ponieważ definicja o.o.o. nie konkretyzuje,
o jakich ograniczeniach stanowi oraz odwołuje
się do niedookreślonego katalogu przepisów
odrębnych, co uniemożliwia ustalenie takiego
obszaru w sposób bezdyskusyjny – chcąc
rzetelnie wyjaśnić całe zagadnienie i zapewnić projektantom możliwości prawidłowego
działania, Krajowa Rada Izby Architektów RP
zwróciła się do Ministerstwa Infrastruktury
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i Rozwoju z prośbą o podanie kompletnej
listy przepisów odrębnych, na podstawie
których wyznacza się obszar oddziaływania obiektu (pismo z 11 czerwca 2014 r. znak
l.dz.177/KRIA/2014/w). Niestety minął ponad
rok, a odpowiedź jeszcze nie nadeszła.
Wobec trudności z uściśleniem, o jakich
ograniczeniach w zagospodarowaniu (w tym:
w zabudowie terenu) mowa w definicji o.o.o.,
co pozwoliłoby zawęzić zbiór przepisów
odrębnych, które winny być rozpatrywane
– należałoby podjąć próbę analizy wszystkich
przepisów przynoszących potencjalnie możliwe ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Przeprowadzenie takiego badania kieruje jednakże do zastanawiających wniosków, okazuje
się bowiem, że w takim katalogu mieszczą
się zarówno regulacje dotyczące budynków
mieszkalnych, jak i autostrad, cmentarzy
a nawet elektrowni z reaktorami jądrowymi.
W takim systemie prawnym, jeśli chcemy
budować nawet niewielki obiekt – to posługując się zasadą opisaną w art. 3 pkt 20 ustawy
Prawo budowlane, wypadałoby ustalać o.o.o.
jako teren bardzo rozległy. Zaprojektowanie
i wybudowanie np. „budynku mieszkalnego
z infrastrukturą” spowodowałoby, że w otoczeniu takich obiektów pojawią się m.in. niżej
opisane ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowie tego terenu, wynikające
z przepisów odrębnych:
A Zaprojektowanie i wybudowanie np. budynku mieszkalnego spowoduje, że wokół
takiego budynku o.o.o. wynosić może 30 m
w terenie zabudowy, bowiem taki budynek
ograniczy możliwość realizacji autostrady
mogącej powstać w sąsiedztwie, o czym
mowa art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych.
B Zaprojektowanie i wybudowanie np. budynku mieszkalnego w dopuszczalnej prawem
odległości 4 m od granicy działki spowoduje,
że wokół takiego budynku o.o.o. wynosić może 35 m z uwagi na przesłanianie,
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ponieważ taki budynek ograniczy możliwość
realizacji niektórych innych obiektów budowlanych mogących powstać w sąsiedztwie,
o czym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
C Zaprojektowanie i wybudowanie budynku
spowoduje, że budynek będzie rzucać cień
między godziną 7 rano a 17 wieczorem,
ograniczając możliwości zagospodarowania działek położonych na wschód i na
zachód od niego. O.o.o. może być bardzo
rozległy, gdyż budynek rzuca cień o długości równej ok. 5-krotnej swej wysokości,
o czym mowa w § 60 rozporządzenia z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
D Zaprojektowanie i wybudowanie studni
np. przy budynku mieszkalnym w dopuszczalnej prawem odległości 5 m od granicy
działki spowoduje, że wokół takiej studni
o.o.o. wynosić może 70 m, ponieważ taka
studnia ograniczy możliwość poprowadzenia np. przewodów rozsączających kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego
oczyszczania ścieków czy też ograniczy
możliwość urządzenia pola filtracyjnego,
o czym mowa w § 31 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
E Zaprojektowanie i wybudowanie np. budynku mieszkalnego niepodłączonego do sieci
wodociągowej spowoduje, że wokół takiego
budynku o.o.o. wynosić może 150 m,
ponieważ taki budynek ograniczy możliwość zlokalizowania cmentarza, mogącego
powstać w sąsiedztwie, o czym mowa w § 3
rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
określenia, jakie tereny pod względem
sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.
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A
O.o.o. może mieć zasięg 30 m
wokół obiektu, ze względu na ograniczenie
możliwości realizacji autostrady
(ustawa o drogach publicznych)

B
O.o.o. może mieć zasięg 35 m
wokół obiektu, ze względu
na przesłanianie (warunki techniczne)

C
O.o.o. może wynosić 5-krotność
wysokości budynku, ze względu
na zacienienie (warunki techniczne)

D
O.o.o. może mieć zasięg 70 m
wokół obiektu, ze względu na relacje
usytuowania studni i innych instalacji
kanalizacyjnych (warunki techniczne)

CAD: WOJCIECH Gwizdak, LAYOUT: ORIA MEDIA

E
O.o.o. może mieć zasięg 150 m
wokół obiektu, ze względu na ograniczenie
możliwości realizacji cmentarza (rozporządzenie
Ministra Gospodarki Komunalnej)

F
O.o.o. może mieć zasięg 30 km
wokół obiektu, ze względu na ograniczenie
możliwości realizacji elektrowni jądrowej
(rozporządzenie Rady Ministrów)

????

Próba analizy wszystkich przepisów
przynoszących potencjalne
ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu prowadzi do wniosku, że
w praktyce wyznaczenie obszaru
oddziaływania obiektu nie jest
możliwe w sposób jednoznaczny
i niepodważalny.
Z:A _#45 07/08_2015
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Jeśli projekt inwestycji zachowuje zgodność z przepisami
prawa, to jest on zatwierdzany, nawet wówczas, kiedy realizacja
inwestycji spowoduje wprowadzenie na tereny sąsiednich działek
różnego rodzaju ograniczeń.
Mechanizm wyznaczania o.o.o. nie daje więc skutecznej
ochrony nieruchomości przed negatywnymi konsekwencjami
działań budowlanych w sąsiedztwie. A ustalenie „stron”
postępowania nie rozwiązuje problemów i podnosi
(zamiast obniżać) konfliktogenność procesu inwestycyjnego.
F

 aprojektowanie i wybudowanie np.
Z
budynku mieszkalnego spowoduje, że
wokół takiego obiektu o.o.o. wynosić
może do 30 km, bowiem taki budynek
ograniczyć może możliwość realizacji
elektrowni z reaktorem jądrowym mogącej powstać w sąsiedztwie, ponieważ
teren położony w odległości do 30 km od
granic planowanego miejsca sytuowania
obiektu jądrowego to „region lokalizacji”,
w terenie tym przeprowadzana jest jego
ocena m.in. z zakresu gęstości zaludnienia
i zagospodarowania terenu – o czym mowa
w § 1 pkt 3 oraz § 2 pkt 8 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego
pod lokalizację obiektu jądrowego oraz
w sprawie wymagań dotyczących raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego.

Powyższe przykłady ilustrują tylko niewielką część ustaw i rozporządzeń, które
mogą być stosowane do wyznaczania o.o.o.
Obszerny artykuł omawiający to zagadnienie
autorstwa kol. arch. Piotra Gadomskiego, opublikowany został w Z:A # 44 (Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną
„zero”, str. 111).
Oprócz niepokojąco bogatego zbioru
przepisów odrębnych, dodatkowym problemem są wątpliwości, co do prawidłowości
stosowania niektórych regulacji w konkretnych sprawach. Niepewność wzmacniają
rozbieżne stanowiska sądów administracyjnych. Za przykład niech posłużą cytowane
poniżej wyroki odnoszące się do stosowalności przepisów techniczno-budowlanych przy
ustalaniu o.o.o.:
	Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku dotyczącym pozwolenia na budowę
dla „domu weselnego” (sygn. II OSK
1994/11) stwierdził, że „Przy ustalaniu
obszaru oddziaływania inwestycji nie jest
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wystarczające wykazanie, że zostały zachowane odległości tego obiektu od granic działek sąsiednich, o których mowa
w rozporządzeniu w sprawie warunków
technicznych.”,
	Odmienne stanowisko wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (sygn.
II SA/Lu 381/11) w wyroku dotyczącym
pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, projektowanego
w odległości 4,8 m od granicy działki.
W sprawie tej WSA stwierdził: „należy podkreślić, iż przepis § 12 ust. 4 ww.
rozporządzenia wprost stanowi, że objęcie
działki sąsiedniej obszarem oddziaływania, o jakim mowa w art. 3 pkt 20 Prawa
budowlanego ma miejsce wyłącznie
w sytuacji sytuowania budynku na działce
budowlanej w sposób, o jakim mowa w § 12
ust. 2 i 3 rozporządzenia, co w sprawie nie
ma miejsca.” (NSA w wyroku II OSK 176/12
nie potwierdził prawidłowości powyższego stanowiska WSA).

O.o.o. – co z tego wynika i nie wynika
Przyglądając się wielowątkowej i pracochłonnej formule ustalania o.o.o., przynoszącej
łatwe do zakwestionowania wyniki – trudno uwolnić się od pytania o sens takiego
działania. Przecież za każdą komplikacją
procedury, winien podążać jakiś zysk natury
ekonomicznej lub społecznej.
Niestety analiza przepisów pokazuje, że
wyznaczenie o.o.o. służy wyłącznie ustaleniu stron postępowania administracyjnego.
Mówi o tym wprost art. 28 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane – stanowiąc, że „Stronami
w postępowaniu w sprawie pozwolenia na
budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości
znajdujących się w obszarze oddziaływania
obiektu.”
Tym samym sąsiedzi uzyskują w oparciu
o przepisy KPA szereg uprawnień, jednakże

dotyczących wyłącznie udziału w administracyjnej procedurze. Przykładowo:
	według art. 61 § 4 KPA „O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze
stron należy zawiadomić wszystkie osoby
będące stronami w sprawie.”,
	według art. 10 § 1 KPA „Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić
stronom czynny udział w każdym stadium
postępowania, a przed wydaniem decyzji
umożliwić im wypowiedzenie się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań.”,
	według art. 128 KPA „Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy,
jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest
zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy
szczególne mogą ustalić inne wymogi co do
treści odwołania.”,
	według art. 145 § 1 pkt 4 KPA „W sprawie zakończonej decyzją ostateczną
wznawia się postępowanie, jeżeli: strona
bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;”,
	według art. 156 § 1 pkt 4 KPA „Organ administracji publicznej stwierdza nieważność
decyzji, która: została skierowana do osoby
niebędącej stroną w sprawie;”.
Innych konsekwencji niż proceduralne nie
ma. W oparciu o przepisy KPA w sytuacji,
w której właściciel działki uznany zostaje za
„stronę” w postępowaniu – zyskuje uprawnienie do przeglądania akt sprawy. Dowiaduje się wówczas, że na sąsiedniej działce ma
być realizowana inwestycja, której obszar
oddziaływania wkracza na jego działkę oraz
że oznacza to, iż ta inwestycja wprowadzi
na terenie jego działki ograniczenia w jej
zagospodarowaniu, w tym ograniczenia
zabudowy. Naturalną reakcją staje się
wówczas protest. Jednakże, ponieważ planowana inwestycja najczęściej okazuje się
zgodna z przepisami, to odwołania od decyzji
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przy granicy działki, jeżeli tylko działka
inwestora ma mniej niż 16 m szerokości
– co powoduje w wielu sytuacjach, że na
sąsiedniej działce nie będzie mógł powstać
budynek z pomieszczeniami nasłonecznionymi i oświetlonymi światłem naturalnym
zgodnie z warunkami wynikającymi z § 13
i § 60 ww. rozporządzenia,
	§ 23.1 dopuszcza sytuowanie miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe w odległości 3 m od granicy z sąsiednią działką,
przy jednoczesnym warunku odległości
10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi – co może powodować ograniczenie
możliwości zabudowy sąsiedniej działki,
	§ 40.3 odnosząc się do zespołów zabudowy wielorodzinnej, stanowi, że place
zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych winny znajdować się w odległości
co najmniej 10 m od okien pomieszczeń
przeznaczonych na pobyt ludzi – co przy
braku warunku odnośnie ich odległości
od granicy, może powodować ograniczenia w zakresie zabudowy sąsiedniej
działki.
Krótki przegląd przepisów pokazuje, że
mechanizm wyznaczania o.o.o. nie służy
ochronie nieruchomości przed negatywnymi
konsekwencjami działań budowlanych prowadzonych w sąsiedztwie. W sytuacji, w której projekt inwestycji zachowuje zgodność
z przepisami prawa, jest on zatwierdzany,
nawet wówczas, kiedy realizacja inwestycji
spowoduje wprowadzenie na tereny sąsiednich działek różnego rodzaju ograniczeń w ich
zagospodarowaniu, w tym ich zabudowy.
Bycie „stroną” postępowania nie jest pomysłem na rozwiązywanie problemów i niwelowanie antagonizmów. Procedura podnosi
tylko, a nie obniża, konfliktogenność procesu
inwestycyjnego.
rekl ama

i skargi do sądów nie mogą jej zablokować,
a jedynym skutkiem będzie niepotrzebne
wydłużenie procedury. Z takiej potyczki
zarówno inwestor, jak i jego sąsiad wychodzą
z poczuciem doznania krzywdy. Procedura
często trwale skłóca biorące w niej udział
osoby. Inwestor jest przekonany, że ma rację,
bo przecież chce budować zgodnie z przepisami, a przepisy nie zabraniają realizacji
inwestycji „wprowadzających związane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy, tego terenu”. Sąsiad jest
przekonany, że słusznie protestuje, ponieważ planowana obok jego działki inwestycja
wprowadzi na teren jego działki konkretne
ograniczenia w jej zagospodarowaniu, w tym
zabudowy.
Sytuacja ta jest efektem przyjęcia przepisów, które nie zakazują realizacji obiektów, które według obowiązującego prawa
– mogą powodować ograniczenia lub nawet
całkowitą blokadę zabudowy na sąsiednich
działkach. Jako przykład warto w tym miejscu
przytoczyć niektóre przepisy rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na przykład:
	§ 12.1 dopuszcza sytuowanie znacznej
wysokości budynków ze ścianami z oknami
w odległości 4 m od granicy, natomiast
§ 13 i § 60 nakazują zapewniać pomieszczeniom naturalne oświetlenie i nasłonecznienie, co powoduje, że realizowane
później przez sąsiadów niektóre ich
budynki, będą musiały odsuwać się od
granicy o więcej niż 4 m (z § 13 i § 60 ww.
rozporządzenia nie wynika wprost obowiązek ochrony sąsiednich działek jeszcze
niezabudowanych, a próby interpretowania
przepisów na korzyść sąsiadów nie zawsze
znajdują akceptację sądów),
	§ 12.3 dopuszcza w zabudowie jednorodzinnej sytuowanie budynku bezpośrednio
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Nowelizacja ustawy Prawo budowlane z 20 lutego 2015 r.
przesunęła obowiązek ustalania obszar oddziaływania obiektu
– z organów wydających decyzje na budowę, na projektantów.
Efekty? Po pierwsze cały wachlarz problemów z ustalaniem o.o.o.
dotyka teraz bezpośrednio architektów. I po drugie – koszty
ustalania o.o.o przeniesiono z urzędów (finansowanych przez
podatników) na chcących budować inwestorów.
Kto za to zapłaci?
Przepisy prawa określające reguły gry „obszarem oddziaływania obiektu” są niejednoznaczne oraz niepokojąco prowokujące
spory sąsiedzkie. W tym stanie prawnym
Sejm przyjął ustawę z dnia 20 lutego 2015 r.
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz
niektórych innych ustaw, w której przesunął
obowiązek ustalania o.o.o. – z organów
wydających decyzje na budowę, na projektantów. Dodany w ustawie Prawo budowlane do art. 20 w ust. 1 nowy pkt 1c stanowi
teraz, że do podstawowych obowiązków
projektanta należy m.in. określenie obszaru
oddziaływania obiektu. Informację na
temat o.o.o. w myśl znowelizowanej ustawy
projektant ma zamieścić w projekcie budowlanym (dodano do art. 34 w ust. 3 nowy
punkt 5).
Cały wachlarz problemów z ustalaniem
o.o.o. dotyka więc teraz bezpośrednio architektów. Rzetelne sporządzanie informacji
o obszarze oddziaływania obiektu łączy
się z koniecznością stałego przeglądania
obszernej liczby zmieniających się dynamicznie ustaw i rozporządzeń w celu znalezienia
właściwych przepisów mogących odnosić
się do o.o.o. dla danej inwestycji. Należy też
obserwować wyroki sądów administracyjnych, bo niejednoznaczność przepisów na
pewno spowoduje powstanie licznych „linii
orzecznictwa”. Po odszukaniu odpowiednich
regulacji następuje sporządzenie wielowątkowego i pracochłonnego opracowania.
Koszt wykonania takich analiz mały nie
jest. Pierwszym pytaniem, jakie pojawić się
musi w tym miejscu, jest pytanie – kto za to
zapłaci?
Przed 28 czerwca 2015 r. (data wejścia
w życie znowelizowanej ustawy Prawo budowlane) obszar oddziaływania obiektu ustalali urzędnicy. Działania te, podobnie jak całą
pracę urzędów, finansowali podatnicy. Teraz,
pomimo iż kwoty podatków nie zostały z tego
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tytułu zmniejszone – koszt ustalania o.o.o.
przeniesiono z urzędów na chcących budować inwestorów. Bo przecież w ostatecznym
rozrachunku to oni będą płacić za dodatkowe
opracowania włączane w projekty budowlane. Ponieważ nowy obowiązek dotyczy
wszystkich sporządzanych w kraju projektów
budowlanych, oznacza to, że ustawa z dnia
20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo
budowlane oraz niektórych innych ustaw,
zwiększyła koszt przygotowania wszystkich
inwestycji wymagających sporządzenia projektu budowlanego (w tym także budynków
jednorodzinnych przyjmowanych urzędową
procedurą „zgłoszenia”).

Wnioski legislacyjne
Obowiązujące w Polsce przepisy prawa mające wprowadzić zasady ochrony własności
nieruchomości są niekompletne i oparte na
wadliwej idei. Widoczny jest brak zdecydowania prawodawcy wobec potrzeby rozwiązania
problemu. A przecież własność, uznawana
za jedną z kluczowych wartości dla społeczeństwa, wymaga ochrony na najwyższym
poziomie.
Koncepcja posługiwania się formułą
o.o.o. jest zbyt skomplikowana i trudno
powiedzieć czemu i komu służy. Pomimo
iż przepisy mające konkretyzować obszar
oddziaływania obiektu nie są jednoznaczne
– to w oparciu o o.o.o. ustalane są strony
postępowania w sprawie pozwolenia na
budowę. Bycie stroną daje sąsiadom wyłącznie prawo do wglądu w dokumentację,
zgłaszania swoich zastrzeżeń oraz do wnoszenia sprzeciwu wobec wydanej decyzji.
Organ nie może odmówić wydania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
jeżeli inwestycja jest zgodna z prawem,
pomimo iż ogranicza możliwość zabudowy
działki sąsiedniej. Uzyskanie przez sąsiadów statusu strony nie powoduje ochrony
ich nieruchomości, natomiast daje tym

sąsiadom możliwość skarżenia prawidłowo
wykonanego projektu budowlanego. Państwo poprzez przepisy produkuje narzędzie
destrukcji, a nie rozwiązywania problemów.
Taki mechanizm powoduje, że w całym
procesie nie ma zwycięzców, są tylko
poszkodowani. Inwestor stracił czas i pieniądze – bo przedłużyła mu się procedura
uzyskania pozwolenia na budowę. Sąsiad
– strona postępowania – też jest stratny,
bo inwestycja blokująca jego potencjalne
zamiary i tak powstanie.
Ponieważ procedura posługiwania się
o.o.o. nie zapewnia skutecznej ochrony nieruchomości przed negatywnymi skutkami
inwestycji realizowanych w sąsiedztwie,
a przy tym rodzi konflikty i zwiększa koszty
sporządzania projektu budowlanego – konieczna jest zmiana przepisów i wprowadzenie bardziej racjonalnych rozwiązań. Kwestia
ta ma duże znaczenie, ponieważ zarówno
inwestorzy, jak i właściciele działek położonych w sąsiedztwie, oczekują od państwa
regulacji, które ochronią ich indywidualne
interesy. Jeżeli chcielibyśmy eliminować
antagonistyczne relacje sąsiedzkie będące następstwem działań inwestycyjnych
– nowe przepisy musiałyby ściśle kierować
się art. 64.2 Konstytucji RP stanowiącym, iż
„Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo
dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej”. Ponieważ głoszona
przez niektórych zasada „kto pierwszy,
ten lepszy” jest aspołeczna oraz sprzeczna
z literą i duchem Konstytucji, nie powinna
być stosowana.
Warto w tym miejscu przytoczyć wypowiedź Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (II SA/Bk 546/12),
który stwierdził: „Zasada prawa do równej
ochrony prawa własności nie pozwala bowiem na dzielenie inwestorów pod względem
pierwszeństwa w realizowaniu inwestycji, ale
jej celem jest zapewnienie wszystkim rów-
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Apel do architektów
Ponieważ prawodawca nie zapewnił przepisów umożliwiających sprawne, proste
i bezkonfliktowe zatwierdzanie inwestycji,
warto pomóc i zasugerować właściwe rozwiązania. Z uwagi na specyfikę problemu,
opracowanie propozycji nowych regulacji
winno nastąpić w środowisku architektów.
Wiedza i doświadczenie projektantów,
w tym uzyskane w innych niż Polska krajach,
będą bardzo przydatne. Dlatego kierujemy
z tego miejsca do Koleżanek i Kolegów
prośbę o pomoc i przyłączenie się do prac
legislacyjnych mających na celu przygotowanie racjonalnych regulacji dotyczących
możliwości kształtowania zabudowy w sąsiedztwie granicy działki. Nasze autorskie
poglądy w tej materii opisaliśmy w publikowanych na łamach Z:A artykułach: „Sąsiad
buduje” (nr 3/2012/#27); „Z tej mąki chleba
nie będzie” (nr 4/2012/#28); „Inwestycje
– gospodarka – prawo. Wszystko, co najważniejsze” (nr 2/2013/#32).

Apel do Ministerstwa
W ramach podsumowania zwracamy uwagę,
iż opisując o.o.o. znaleźliśmy wyłącznie
dowody ukazujące bezsens takiego modelu
działania. O przedstawienie argumentów
wskazujących na jakiś sens koncepcji posługiwania się „obszarem oddziaływania obiektu”
– zwracamy się z prośbą do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, sprawującego pieczę
nad procedurami budowlanymi. 
W tekście wykorzystano m.in.:
> obowiązujące przepisy prawa
> rysunki autorów

Bożena Nieroda

Wojciech Gwizdak

> napisz do autorki:
bozenanieroda@izbaarchitektow.pl

> napisz do autora:
wojciech.gwizdak@2gstudio.eu

architekt IARP

architekt IARP

rekl ama

nego traktowania. Zatem nie może być tak,
że realizacja jednej inwestycji uniemożliwi
zrealizowanie innej, późniejszej. Jak wskazał
Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie
II OSK 1277/08 należy ocenić w postępowaniu o pozwolenie na budowę, czy właściciel
sąsiedniej nieruchomości niezabudowanej
będzie mógł w przyszłości tak zabudować
swoją nieruchomość, aby zachować takie
same odległości od granicy, jak właściciel
nieruchomości, który pierwszy podjął inwestycję. (...) Konieczne jest zatem właściwe
wyważenie interesów inwestora oraz interesów osób trzecich.”
Aby wprowadzić optymalne, a więc
niekonfliktogenne zasady inwestowania,
prawodawca winien tak sformułować
przepisy, aby pozwoliły na budowę tylko
takich obiektów, które nie uniemożliwią
zabudowy działek sąsiednich. Zamiast
forsowania koncepcji z o.o.o. i prowadzącej
do konfliktów procedury powiadamia stron,
należałoby wprowadzić regulacje chroniące interes osób trzecich „z urzędu”. Nowe
przepisy winny precyzyjnie określać, czego
w sąsiedztwie granic działki budować nie
wolno – z możliwością zwolnienia z takiego
rygoru na podstawie zgody wyrażonej
przez właścicieli sąsiadującej działki.
Zgoda na „odstępstwo” od standardowych
odległości od granic wyrażona przez właściciela działki sąsiedniej – wpisywana winna
być do księgi wieczystej (jako rodzaj służebności), zapewniając stabilność i jednoznaczność rozstrzygnięć. Tego typu rozwiązania
są stosowane we współczesnym świecie,
np. w USA.
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SPORT_PODRÓŻE_PASJE

Z:A
Tenisowy weekend architektów
/ WOFA 2015
Tenisowy turniej architektów Wroclaw
Open for Architects odbył się
w weekend 23-24 maja.
Uczestnicy zaprezentowali wspaniałą sportową
postawę. Mecze stały na wysokim poziomie, zaś
wieczorna część rozrywkowa upłynęła w znakomitej
atmosferze. Liczba tenisistów była większa niż
w poprzedniej edycji, a rozgrywki deblowe zachęciły do
przybycia na korty również w drugim dniu zawodów.
Turniej kobiet przebiegał zawodowo. Panie pokazały
nieprzeciętne umiejętności techniczne i dużą wolę
walki. W rozgrywkach mężczyzn półfinały były
wspaniałą walką pokoleń, w której młodzi, choć nie
bez problemów, okazali się lepsi. Niedzielne mecze
deblowe, a w zasadzie mikst damsko-męski, zachęciły
do integracji i zabawy na luzie. Prawdopodobnie staną
się już stałym elementem wrocławskiej imprezy.
Mam nadzieję, że za rok spotkamy się w jeszcze
szerszym gronie i pogoda również dopisze zawodom.
Do zobaczenia na kortach!

arch. Maciek Szarapo, inicjator WOFA

Zwycięzcy WOFA 2015
fot. PIOTR FOKCZYŃSKI

Turniej kobiet: arch. Małgorzata Cholawo
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Turniej mężczyzn: arch. Wiktor Kudzin
Debel/mikst: arch. Katarzyna Żołnierek-Mazurek,
arch. Mieszko Mazurek

ADVERTORIAL

Nowoczesne nawierzchnie brukowe z płyt
wielkoformatowych Bruk-Bet
Jeszcze do niedawna wokół publicznych i prywatnych budynków królowała kostka brukowa. Jednak nowe
trendy w projektowaniu przestrzeni,
stawiające na minimalizm, wymusiły
na producentach materiałów nawierzchniowych poszukiwanie nowych rozwiązań, wśród których na
uwagę zasługują wielkoformatowe
elementy o prostych geometrycznych kształtach, takie jak Novator
czy Prospect.
Duży format, duże możliwości

Novator to ciesząca się od dawna uznaniem
inwestorów kolekcja płyt brukowych o grubości 8 cm, która w tym roku została uzupełniona o elementy grubości 12 cm w wymiarach
60x60 i 60x120 cm. Większa grubość płyt
o dużym formacie 60x60 cm umożliwia ich
zastosowanie nie tylko na przydomowych
podjazdach, ale także na nawierzchniach
placów miejskich oraz w przestrzeni wokół
budynków użyteczności publicznej, pozwalając na ruch kołowy ciężkich pojazdów technicznych i pożarniczych. Kolorystyka bazująca
na różnych tonacjach szarości
i beżu, prosty format oraz gładka powierzchnia płyt doskonale wpisują się w aktualne
trendy w projektowaniu przestrzeni.
Nowością w ofercie firmy Bruk-Bet jest także
seria Prospect – wielkogabarytowe płyty
brukowe o grubościach: 8 cm w formatach
20x20, 40x40, 40x80, 80x80 cm oraz 12 cm
w rozmiarach 40x40, 40x80 i 80x80 cm.
Mają lekko fazowane krawędzie i delikatnie
pofalowaną teksturę licową. Szeroka gama
wzorów kolorystycznych nawierzchni: od
intrygujących Color-Mix®, przez metalizowane Metalic-Color i wysublimowane płukane
szlachetne grysy Multigran®, po szlifowane
i delikatnie śrutowane powierzchnie Rustical® i Terazzo-Rustical®, oferuje możliwość
zaprojektowania pięknej i trwałej nawierzchni
wokół domu oraz w miejscach użyteczności
publicznej.

Innowacyjna ochrona Perlon®
kluczem do czystych nawierzchni

W odpowiedzi na rosnące wymagania
inwestorów firma Bruk-Bet wprowadziła
w grupie wyrobów Prestige innowacyjny system ochrony nawierzchni o nazwie Perlon®.
Zastosowana warstwa ochronna zapobiega
powstawaniu trwałych zabrudzeń zarówno
tych pochodzenia spożywczego, po których
często zostają trudne do usunięcia przebarwienia, jak i pozostałych, wynikających
z codziennego użytkowania nawierzchni, np.
plamy smaru, oleju czy ślady po przyklejonej
gumie do żucia. System Perlon® zabezpiecza
powierzchnię przed szkodliwym działaniem
czynników atmosferycznych, dzięki odporności na promieniowanie UV wydobywa, trwale
intensyfikuje kolorystykę oraz hamuje rozwój
mchów i porostów. Powierzchnie Perlon®
nie wymagają dodatkowej impregnacji po
zabudowaniu nawierzchni.

Piękne betonowe kule w 3 rozmiarach
i uniwersalnych barwach od bieli do grafitowej szarości, jak również okazałe betonowe
donice stanowić będą natomiast przyciągający uwagę detal architektoniczny, który nada
otoczeniu elegancki i nowoczesny charakter.
Oferta firmy Bruk-Bet, zawierająca betonowe
wyroby nawierzchniowe w postaci kostek,
płyt wielkoformatowych oraz szerokiej oferty
elementów uzupełniających, umożliwia nowoczesne kształtowanie przestrzeni publicznej i prywatnej.

Detal i jego wielka siła

Zmiany stylu życia w ostatnich latach sprawiają, że coraz więcej czasu spędzamy na
świeżym powietrzu, w strefach publicznych
– ich projektowanie stało się więc priorytetem
dla władz lokalnych. Z myślą o przyjaznej
i komfortowej przestrzeni publicznej firma
Bruk-Bet przygotowała serię betonowych
elementów uzupełniających oraz dekoracyjnych. Stopnie schodowe dopasowane do
materiałów nawierzchniowych wykonuje się
na specjalne zamówienie inwestora, dzięki
czemu doskonale wpisują się w architektoniczne wizje projektantów.

BRUK-BET® Sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno
Infolinia: 801 209 047
www.bruk-bet.pl
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skład_niebudowlany

Schody do metra

Betonowy kandelabr
Moda na beton we wnętrzach trwa
w najlepsze. Oto kolejny dowód – minimalistyczny świecznik 123 zaprojektowany
przez niemiecką dizajnerkę Mikaelę Dörfel
pod szyldem Intoconcrete. Świeczniki dają
możliwość różnego zestawiania i dopasowywania według uznania użytkownika.
Cena: 150 $
www.intoconcrete.com,
www.doerfel-design.de

Stairway to nowa instalacja miejska Izabeli Bołoz w Kopenhadze. Wykonana została na zlecenie kopenhaskiego metra w ramach projektu miejskiego Byens Hegn – Cool Construction. Schody są jednym z największych
z ponad 100 projektów znajdujących się na ogrodzeniach placów budowy wzdłuż powstającej właśnie nowej
linii metra, która zostanie oddana do użycia w 2019 roku. Instalacja kojarzy się z surrealistyczną klatką schodową. Lazurowo niebieskie schody zaczynają się na poziomie ulicy i stopniowo prowadzą w górę, na ścianę.
www.izabelaboloz.com

fot. Cindy Blazevic

Stolik do wszystkiego
Everything Table to wielofunkcyjny stolik zaprojektowany przez Ryana Taylora. Oprócz tradycyjnej funkcji blatu

Do małych mieszkań
Jordi Iranzo zaprojektował
półkę-kontener przeznaczoną do

do stawiania, może też służyć jako terrarium, stojak na

montażu w małych pomiesz-

gazety i magazyny, pojemnik na zabawki a nawet wiadro

czeniach czy mieszkaniach.

lodu, w którym można schłodzić szampana.

Dalt – bo tak się nazywa jego

Cena: 719 $

rozwiązanie - to po prostu

www.oniprojects.com

metalowy koszyk na sznurku,

Wirtualnie po nieruchomości

fot. Ewa Sawicka Ewalds

który można wciągnąć na sufit.

Zegarek z refleksami

Iranzo stworzył Dalt zainspirowany zdjęciami Benny’ego

Zegarek V został zaprojektowany przez

Lama przedstawiającymi ciasne

japońskiego artystę i dizajnera Tokujina

mieszkanka w Hong-Kongu.

Yoshiokę dla marki Issey Miyake. Bran-

www.jordi-iranzo.com

soletka wygląda jak wykonana z jednego
stalowego paska, na którym odciśnięto
w nieregularnych odległościach linie, ale
z których każde ma nieco inny profil, stąd
ciekawe wrażenie świetlnych refleksów.
www.tokujin.com

Oto okulary, które dają możliwość zwiedzenia nieistniejącego
jeszcze budynku. Wszystko dzięki aplikacji Xwalk opracowanej
przez firmę Workroom. Rozwiązanie jest stosowane w branży
deweloperskiej przy sprzedaży biur i mieszkań. Kupić nie kupić
– popatrzeć warto!
www.tech.workroomagency.com
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Wybrał: Bartosz Wokan / b.wokan@zawod–architekt.pl / FOT. MATERIAŁY PRASOWE

w rzeczywistości składa się z szeregu ogniw,

Laminam S.p.A.
Swoboda wizji, elastyczność i technologiczna doskonałość.
Zakład produkcyjny Laminam we włoskim Fiorano Modenese rozwija nowe powierzchnie i wdraża w życie innowacyjne
idee dla wielkoformatowych płyt o rozmiarach 3000x1000
mm, produkowanych na początku w grubościach 3mm i
5mm, a od 2015 roku dostępnych w nowym, większym formacie 1600x3200mm i grubościach od 6 do 20 mm. Produkcja odbywa się przy użyciu zaawansowanych technologicznie linii produkcyjnych Grupy System, której Laminam
jest członkiem.
Sztuka całego procesu produkcyjnego opiera się na
wysokociśnieniowym prasowaniu wyselekcjonowanych
glin i skaleni. Sztuka innowacyjnej technologii stosowanej
przez Laminam polega zaś na stosowaniu wyrafinowanych
metod dekoracji, wypiekania płyt w gazowo-elektrycznym
piecu hybrydowym oraz cięciu na sucho, które ogranicza
zużycie wody i koszty czyszczenia, co wpisuje się w ekologiczne standardy Laminam oparte na trzech filarach: naturalne materiały, zrównoważona technologia i produkty nadające się do recyklingu. Ze względu na doskonałą
płaskość, ekstremalną lekkość i wysoką odporność
na warunki atmosferyczne i ścieranie, płyty Laminam są
doskonałym produktem dla trzech najczęstszych zastosowań:
jako okładziny zewnętrzne systemów fasadowych i w renowacjach budynków, w architekturze i wystroju wnętrz,
jako okładziny ścian i posadzek zarówno w przestrzeniach
prywatnych jak i publicznych oraz w meblarstwie, jako
powierzchnie blatów kuchennych, mebli łazienkowych, lad
i stołów zewnętrznych, ale również jako pionowe okładziny
drzwi i ścian działowych.
Dzięki 14 kolekcjom, 108 kolorom i możliwości personalizacji powierzchni według upodobań zamawiającego,
Laminam ze swoimi ultranowoczesnymi, industrialnymi
i trójwymiarowymi teksturami rozwinął swoją markę do
atrakcyjnej, co roku aktualizowanej palety kolorów, która
odpowiada zapotrzebowaniom rynku.

2015 Private Residence Tauranga/New Zealand Ventilated Facades
Oxide, Perla Blend, Grigio Various sizes

2014 Hotel Le Colombare
Blend, Grigio 1000x3000

Foligno/Italy Laminam 5

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem próbek skontaktuj się z
Laminam Poland.

2015 Table Tribù - Illum Laminam 7
Fokos, Piombo

Contacts:

Laminam S.p.A
via Ghiarola Nuova 258
41042 Fiorano Modenese
(Modena) / Italy
Tel +39 0536 1844200
Fax +39 0536 1844201
www.laminam.it

Laminam Poland
Adamowice ul. Styropianowa 2,
96-320 Mszczonów
Laminam Distribution
Center for Central Europe.
www.laminam.pl

tel. 605 165 121

