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Główną zmianą, jaką przynoszą nowe przepi-
sy są obowiązkowe normy energooszczędności 
dla budynków konstruowanych po 1 stycznia 
2017 r., które mają zmniejszać ich zapotrzebo-
wanie na energię cieplną. Dodatkowo kolejne 
konstrukcje zostaną zwolnione z obowiązku 
posiadania pozwolenia na budowę – czasem 
będzie wymagane jedynie zgłoszenie, a nie-
kiedy budowlańcy w ramach swoich prac nie 
będą musieli załatwiać żadnych spraw admini-
stracyjnych.

Nowe normy energooszczędności
Nowelizacja prawa nakłada obowiązek 

ponownego ograniczenia zużycia energii 
użytkowej budynków w celu zwiększenia ich 
energooszczędności zgodnie z unijnymi stan-
dardami. Ten ruch zmusi inwestorów do zaku-
pu specjalistycznych materiałów budowlanych, 
które utrzymują więcej ciepła wewnątrz. Jed-
nocześnie wszystkie biura architektoniczne są 
zobowiązane do tworzenia projektów zgodnie 
z nowymi normami.

Zmniejszony próg 
zużycia energii pierwotnej (EP)
Od stycznia 2017 r. zmniejszy się dopuszczal-

ny próg zużycia energii pierwotnej (EP), który 
określa roczne zapotrzebowanie budynku na 
nieodnawialną energię pierwotną stosowaną 
na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodze-
nia i podgrzewania wody użytkowej. Mniejsza 
wartość czynnika EP obiektu oznacza mniejsze 
zapotrzebowanie na energię.

Zmniejszony współczynnik 
przenikania ciepła obiektów (U)
Kolejnym krokiem w kierunku energoosz-

czędności jest wymóg dokładniejszego izolo-
wania budynków. Przepisy obniżają współczyn-
nik przenikania ciepła (U), który określa jakość 
izolacji danego materiału, dla ścian, dachów, 
stropów i stropodachów wszystkich konstrukcji. 
Również tutaj niższa wartość czynnika oznacza 
lepszą termoizolację. 

- Dla budowlańców najprostszym sposobem na 
dopilnowanie nowych norm energooszczędności 
będzie zwiększenie grubości stosowanej warstwy 
izolacyjnej budynku. Pamiętajmy, że w 2017 wy-
mogi energooszczędności będą jeszcze większe, 
więc warto już teraz zainwestować w materiały 
budowlane o podwyższonych standardach ter-
moizolacyjnych – tłumaczy Radosław Marciniec, 
Główny Technolog w firmie Arsanit, producenta 
chemii budowlanej.

Zmiany w zgłaszaniu prac 
budowlanych

Nowelizacja ustawy również zmienia obo-
wiązkowe procedury związane z rozpoczęciem 
prac budowlanych. Od 1 stycznia 2017 roku:

3.1. Budowa parterowych budynków gospo-
darczych do 35 m2 i suszarni kontenerowych 
do 21 m2 nie będzie wymagać ani zgłoszenia, 
ani pozwolenia na budowę. Tak samo będzie 
w przypadku konstrukcji klimatyzacji, basenów 

Jakie zmiany w prawie budowlanym 
od 1 stycznia 2017 r.?
Nowelizacja prawa budowlanego z marca 2016 r. wejdzie w życie już 1 stycznia 2017 r. 
Wprowadzane zasady ustalają minimalne wymagania w zakresie energooszczędności dla 
nowo powstałych budynków jednocześnie zmieniając warunki rejestracji prac budowlanych 
dla wybranych obiektów. Inwestorzy uzyskują nowe przywileje, jednak będą musieli zwięk-
szyć nakłady na materiały budowlane, żeby sprostać  aktualnym wymogom technicznym.

Tabela 1: Dopuszczalny próg EP dla budynków1

Rodzaj konstrukcji
Maksymalna wartości wskaźnika EP budynków  

[kWh/(m2)] w skali roku

1 stycznia 2014 1 stycznia 2017 1 stycznia 2021

Budynek jednorodzinny 120 95 70

Budynek wielorodzinny 105 85 65

Budynek zamieszkania zbiorowego 95 85 75

Budynek gospodarczy, produkcyjny 
i magazynowy 110 90 70

Tabela 2: Nowa wartość współczynnika przenikania ciepła dla przegród2

Rodzaj przegrody i temperatura 
w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2*K)]

1 stycznia 2014 1 stycznia 2017 1 stycznia 2021

1. Ściany zewnętrzne

przy ti ≥ 16°C 0,25 0,23 0,20

przy 8°C ≤ ti< 16°C 0,45 0,45 0,45

przy ti < 8°C 0,90 0,90 0,90

2. Ściany wewnętrzne

przy Δti ≥ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia 
ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy 1,00 1,00 1,00

przy Δti < 8°C bez wymagań bez wymagań bez wymagań

oddzielające pomieszczenie ogrzewane od 
nieogrzewanego 0,30 0,30 0,30

3. Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych

bez wymagań bez wymagań bez wymagań

3. Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami

przy ti ≥ 16°C 0,20 0,18 0,15

przy 8°C ≤ ti< 16°C 0,30 0,30 0,30

przy ti < 8°C 0,70 0,70 0,70

4. Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi

przy ti ≥ 16°C 0,25 0,25 0,25

przy 8°C ≤ ti< 16°C 0,30 0,30 0,30

przy ti < 8°C 1,00 1,00 1,00

5. Podłogi na gruncie

przy ti ≥ 16°C 0,30 0,30 0,30

przy 8°C ≤ ti < 16°C 1,20 1,20 1,20

przy ti < 8°C 1,50 1,50 1,50

i oczek wodnych do 50 m2. Również zjazdy z dróg 
powiatowych i gminnych oraz zatok parkingo-
wych w ich obrębie jak i przepusty o średnicy 100 
cm nie będą podlegały żadnej rejestracji.

3.2. Budowa wiat do 35 m2 będzie wymagać 
zgłoszenia, a nie pozwolenia. Podobnie będzie 
w przypadku konstrukcji zjazdów z dróg krajo-
wych oraz zatok parkingowych na tych drogach.

3.3. Przebudowa budynków wymagających 
pozwolenia na budowę wciąż będzie wymagać 
odpowiedniego pozwolenia. Nie będzie ono 
wymagane jedynie wtedy, gdy przebudowa nie 
obejmuje przegród zewnętrznych i elementów 
konstrukcyjnych.

3.4. Z kolei przebudowa domków jednorodzin-
nych nie będzie wymagała zgłoszenia, chyba że 
doprowadzi do zwiększenia dotychczasowego 
obszaru oddziaływania tych budynków. Wciąż 
jednak trzeba będzie zgłaszać przebudowę prze-
gród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych 
takich budynków.

3.5. Administracje będą miały mniej czasu na 
zgłoszenie odmowy rozpoczęcia prac budowla-
nych – po zmianie będzie to 21 a nie 30 dni jak 
było wcześniej.

Kolejna seria zmian na rynku ma na celu pro-
mowanie energooszczędnych rozwiązań kon-
strukcyjnych normalizując standardy polskiego 
budownictwa ze standardami Unii Europejskiej. 
Początkowo zmusi to inwestorów do wyższych 
wydatków konstrukcyjnych, jednak z każdym 
rokiem będą mogli spodziewać się zwrotu z in-
westycji z racji ograniczenia kosztów ogrzewa-
nia. Natomiast obniżenie wymogów zgłaszania 
prac budowlanym ułatwi inwestorom proces 
rozpoczęcia nowych projektów w nadchodzą-
cym roku.

1 Opracowane na podstawie Dz. Ust. RP z 2013 r. nr  0 
poz. 926 
2 Opracowane na podstawie Dz. Ust. RP z 2013 r. nr. 0 
poz. 926
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Referaty, wygłoszone przez specjali-
stów z firm członkowskich Stowarzyszenia 
DAFA, omówią:
- Najnowsze Wytyczne DAFA do projekto-

wania i wykonania lekkich metalowych 
obudów ścian i dachów / Michał Wilk;

- Warunki techniczne dla lekkich obudów 
z metalu / dr inż. Ralf Podleschny, IFBS; 

- Metodykę oceny okładzin ściennych 
na bazie Wytycznych DAFA / Grzegorz 
Rodak;  

- Problemy projektowania warstwy nośnej 
dachu z blachy trapezowej / Michał Wilk; 

- Rolę szczelności w budynkach innych 
niż mieszkalne / Dave Taylor; 

- Zastosowanie materiałów hydroizola-
cyjncyh na lekkich konstrukcjach tra-
pezowych / Jarosław Andrusewicz.  

Program konferencji zbudowany jest 
na kanwie zagadnień zawartych w naj-
nowszej publikacji Stowarzyszenia DAFA: 
„Wytyczne projektowania i wykonania lek-
kich metalowych obudów ścian i dachów.” 

Gościem specjalnym będzie dr inż. Ralf 
Podleschny z Międzynarodowego Zrze-
szenia Lekkiego Budownictwa Metalo-
wego (IFBS), który zaprezentuje wybrane 
aspekty z Wytycznych lekkiej obudowy.

Projektowanie i wykonanie lekkiej obudowy 
Konferencja Stowarzyszenia DAFA
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA zaprasza na VI konferencję 
naukowo-techniczną: „DAchy i FAsady – Projektowanie i wykonanie lekkiej obudowy” - w 
dniu 8 lutego 2017 r. w Poznaniu, zorganizowaną w ramach BUDMY 2017. Udział w konfe-
rencji jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja - na www.dafa.com.pl

Wydarzenie dedykowane jest: archi-
tektom, projektantom, konstruktorom, 
inżynierom budowlanym, wykonawcom 
i generalnym wykonawcom lekkich obu-
dów, instytucjom nadzorującym, dewe-
loperom, inwestorom, wykładowcom i 
studentom uczelni budowlanych.

Konferencje DAFA już na stałe wpisały 
się w kalendarz spotkań przedstawicieli 

Jeśli jesteś dekarzem, blacharzem lub 
cieślą i chcesz sprawdzić swoje umiejętno-
ści  NIE ZWLEKAJ! PODEJMIJ WYZWANIE!   

Kto zostanie TURBO DEKARZEM?

Zarejestruj swoją drużynę za pomocą 
formularza zgłoszeniowego dostępnego 
na www.dekarz.com.pl lub bezpośrednio 

w dniu zawodów przy stanowisku Pol-
skiego Stowarzyszenia Dekarzy i wygraj 
cenne nagrody. 

Turbo Dekarz  to 10 stanowisk kon-
kursowych - na każdym inne zadanie  
- w tym quizy, krzyżówki, zadania sprawno-
ściowe, szybkościowe, zadania wymagające 
logicznego myślenia i sprawdzające precyzję. 

Turbo dekarzem może zostać każdy 
bez względu na wiek i przynależność.

Rywalizacja drużynowa, dużo zabawy, 
niesamowite emocje.

Kiedy? 8.02.2017, od godz. 10:00
Gdzie?  Hala 7, Międzynarodowe Targi 
Poznańskie,  ul. Głogowska 14, Poznań

Oficjalne wyniki zawodów zostaną 
ogłoszone w dniu 9.02.2017 r. podczas 16. 
Kongresu PSD o godzinie 13.00. Rejestra-
cja zawodników rusza z dniem 1.12.2016 r. 

Więcej informacji na  www.dekarz.com.pl  
lub pod numerem telefonu 503 123 908. 

branży budowlanej, na których trzeba 
być.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłat-
ne. Zgłoszenia przyjmowane są na podsta-
wie rejestracji na: www.dafa.com.pl – ilość 
miejsc ograniczona.

Patronat nad Konferencją DAFA objęło 
czasopismo WARSTWY – DACHY I ŚCIANY.

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaprasza do udziału w otwartych zawo-
dach dekarskich – TURBO DEKARZ, które będą rozgrywane w trakcie Tar-
gów BUDMA w Poznaniu - w dniu 8.02.2017 r., od godziny 10.00, w Hali 7 
Międzynarodowych Targów Poznańskich,  przy ul. Głogowskiej 14.
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STREFA FACHOWCA
Nowością ma być specjalna strefa po-

kazowo-warsztatowa, gdzie każdy facho-
wiec będzie miał możliwość własnoręcz-
nego wypróbowania i sprawdzenia zalet 
innowacyjnego sprzętu budowlanego, 
narzędzi i materiałów. Strefa ma na celu 
umożliwienie fachowcom nie tylko zdo-
bycia informacji na temat najnowszych 
produktów prezentowanych podczas tar-
gów, ale przede wszystkim możliwość ich 
oceny w warunkach „roboczych”. Strefa 
Fachowców zlokalizowana będzie w cen-
tralnym miejscu targów w pawilonie nr 4. 

MONTERIADA
Z początkiem sierpnia ruszyła kontynu-

acja ogólnopolskiej kampanii edukacyj-
nej „Dobry Montaż”. Organizowana przez 
Związek POiD inicjatywa została wzboga-
cona o szereg nowych działań, jak m.in. 
klasy patronackie w szkołach zawodo-
wych czy także certyfikowanie monterów. 
W ramach tej kampanii, podczas targów 
BUDMA, powstanie specjalna strefa, na 
której zobaczymy na żywo dobre prak-
tyki montażu okien, drzwi, bram i osłon 
z wykorzystaniem nowoczesnych technik 
montażowych, mocowań oraz narzędzi. 
Do dyspozycji zwiedzających będą także 

BUDMA 2017
Fachowe targi
Przed nami kolejna odsłona Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA, 
które odbędą się w Poznaniu w dniach 7 – 10 lutego 2017 r. Tradycyjnie już, BUDMA będzie 
miejscem spotkań, dyskusji i rozmów biznesowych dla czterech głównych grup profesjona-
listów: handlowców, architektów, fachowców oraz inwestorów. Tym razem prezentujemy 
wybrane elementy z programu targów, skierowane do fachowców. 

specjaliści, którzy udzielą porad i odpo-
wiedzą na wszelkie pytania. 

TURBO DEKARZ
Otwarte zawody dla dekarzy, cieśli i bla-

charzy. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń 
wiekowych czy umiejętnościowych, liczy 
się przede wszystkim dobra zabawa. Na 
śmiałków czekać będą szybkie zadania 
zręcznościowe, umiejętnościowe, quizy 
z wiedzy dekarskiej, szybki montaż ele-
mentów dachowych, wbijanie gwoździ na 
czas oraz bicie rekordu Polski w montażu 
okna dachowego. Oczywiście przewidzia-
no cenne nagrody! Podejmij wyzwanie, 
weź udział w zabawie – Turbo Dekarzem 
nie zostaje się co dzień!

MISTRZOSTWA, 
POKAZY, WARSZTATY

Najwyższe umiejętności zaprezentują 
parkieciarze podczas Międzynarodowych 
Mistrzostw Polski Parkieciarzy. Podczas 
targów BUDMA zobaczymy reprezen-
tantów m.in. z Białorusi, Czech, Niemiec, 
Polski, Słowacji, Rosji oraz Ukrainy. Na fa-
chowców czekać będą również warsztaty 
parkieciarskie, a chętni będą mogli przy-
stąpić do egzaminu na Mistrza lub cze-

ladnika. Mistrzowskie pokazy umiejętno-
ści, z wykorzystaniem różnych rodzajów 
wykładzin, czekają nas również podczas 
III Mistrzostw Polski Montażu Wykładzin. 
Również tutaj będzie można podnieść 
swoje kwalifikacje i kompetencje dzięki 
organizowanym warsztatom i szkoleniom. 

Klub PREMER BUDMA
Nowości to jeden z największych atu-

tów targowych wydarzeń. Podczas BUD-
MY w ofercie Wystawców możemy się 
naturalnie spodziewać ich nawet kilkaset, 
a dodatkowo w lutym będziemy mieli oka-
zję zobaczyć absolutne premiery rynkowe, 
produkty, których nie będzie w sprzedaży 
aż do rozpoczęcia targów! Zatem to osoby, 
które zdecydują się przyjechać do Poznania 
zobaczą je jako pierwsze i też jako pierwsze 
będą mogły wprowadzić je do swojej oferty 
czy też zastosować w swojej pracy. 

W grupie raźniej i taniej!
Dla wszystkich zainteresowanych przyjaz-

dem na targi BUDMA organizator przygoto-
wał projekt „Przystanek BUDMA”, dzięki któ-
remu dojazd do stolicy Wielkopolski będzie 
dofinansowany. Trzeba natomiast spełnić 
kilka warunków. Przede wszystkim z dofi-
nansowania przyjazdów grupowych sko-
rzystać mogą profesjonaliści związani 
z branżą budowlaną, a grupa musi liczyć 
minimum 8 osób wraz z kierowcą. Dofi-
nansowanie dotyczyć będzie przejazdu 
w „jedną stronę”, a jako dodatkowy bonus 
cała grupa otrzyma bezpłatne wejściówki 
i możliwość wjazdu na tereny targowe. 
Szczegóły projektu „Przystanek BUDMA” 
znajdują się na stronie internetowej targów. 

BUDMA DLA 
ARCHITEKTÓW

Fernando Menis
Hiszpański architekt Fernando Menis 

będzie jedną z gwiazd Międzynarodo-
wych Targów Budownictwa i Architektury 
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BUDMA 2017. Autor nagradzanego pro-
jektu Centrum Kongresowo-Kulturalnego 
Jordanki w Toruniu przyjedzie do Pozna-
nia na zaproszenie Izby Architektów RP. 
Fernando Menis to jedna z ciekawszych 
postaci współczesnego świata architektu-
ry. Każdy z jego projektów jest niepowta-
rzalny, nawiązujący do kształtów natury. 
W swoich pracach często wykorzystuje 
drewno, kamień i beton, zestawiając ich 
kolory i faktury oraz wydobywając walory 
ich struktury grą światła i cienia. Spotka-
nie odbędzie się 8 lutego w Sali Ziemi.

Debata Architektoniczna
Społeczna odpowiedzialność architek-

ta – pod takim tytułem odbędzie się de-
bata architektoniczna, którą poprowadzi 
znany krytyk architektury, dziennikarz 
Jakub Głaz. Debata zaplanowana jest na 
8 lutego.

Bulanda, Mucha – architekci
9 lutego, gościem targów BUDMA bę-

dzie pracownia Bulanda, Mucha – archi-
tekci. Pracownia znana jest z takich reali-
zacji jak biurowiec Chmielna 25 w War-
szawie, siedziba BRE Banku w Bydgosz-
czy, adaptacji Hotelu Bulwar w Toruniu 
czy Starej Papierni w Konstancinie. Na jej 
koncie znajduje się także wiele prestiżo-
wych nagród. 

Stanisław Niemczyk
Jeden z najwybitniejszych polskich ar-

chitektów, nazywany „polskim Gaudim” ze 
względu na swój charakterystyczny i eks-
trawagancki styl, zaszczyci swoją obec-
nością targi BUDMA 10 lutego. Za swoje 
zasługi dla budownictwa sakralnego 
otrzymał w 2011 roku medal Per Artem 
ad Deum (Przez sztukę do Boga), przy-
znawany przez Papieską Radę ds. Kultury. 

Konkurs Szkice Architektoniczne – 
Orgia Barw w Przestrzeni

10 lutego poznamy zwycięzcę konkursu 
Szkice Architektoniczne. Z nadesłanych 
prac wykonanych techniką tradycyjną, 
prezentujących wpływ wybranych tech-
nologii i materiałów na jakość, wygląd 
i charakter architektury, eksperckie Jury 
nominuje 10 prac do ścisłego finału. Au-
torzy trzech najlepszych prac otrzymają 
atrakcyjne nagrody finansowe. Tegorocz-
nym tematem konkursu jest Orgia Barw 
w Przestrzeni, umożliwiając wykorzysta-
nie dowolnej liczby kolorów.

Cały program targów dostępny 
będzie już wkrótce na stronie 

www.budma.pl
Zapraszamy! Więcej informacji także 

na Facebooku – targiBUDMA.

Złote Medale przyznane!
Aż 26 produktów otrzymało prestiżowe wyróżnienie Złotego 
Medalu MTP targów BUDMA! Listę uzupełniają 3 wyróżnione 
produkty targów WinDoor-tech. Gratulujemy!

Innowacyjność, wysokiej jakości materiały 
i bardzo dobre parametry produktów były 
głównymi kryteriami branymi pod uwagę 
przy przyznawaniu wyróżnień. Te produk-
ty zasługują zatem na szczególną uwagę, a 
zobaczymy je oczywiście podczas targów 
BUDMA! Wszystkie przyznane wyróżnienia są 
równoważne.

Wyróżnienia Złotego Medalu MTP targów 
BUDMA przyznał Sąd Konkursowy pod prze-
wodnictwem prof. dr hab. inż. Józefa Jasicza-
ka, dyrektora Instytutu Konstrukcji Budow-
lanych, Wydziału Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Już wkrótce, na stronie zlotymedal.mtp.pl 
będzie można głosować na najlepszy produkt, 
który otrzyma dodatkową nagrodę: Złoty 
Medal MTP - Wybór Konsumenta. Swój głos 
będzie można oddać także w trakcie targów 
w specjalnych Strefach Mistrza (pawilon 3, 5 
oraz 7).

ZŁOTE MEDALE 
ALIVE Kolekcja armatury
JAQUAR AND COMPANY PVT Ltd., Indie
Zgłaszający: JAQUAR EUROPE S.R.L. Oddział w 
Polsce, Warszawa
Pawilon 3 stoisko 60 
Bezszczotkowe akumulatorowe wiertarko-
-wkrętarki serii DS14/DV14/DS18/DV18/
DBL2
HITACHI KOKI Co., Ltd., Japonia
Zgłaszający: Hitachi Power Tools Sp. z o.o., 
Warszawa
Pawilon 8A stoisko 2 
Drzwi podnoszono-przesuwne HST-Sky
FAKRO Sp. z o.o., Nowy Sącz
Pawilon 5 stoisko 79 i 80
Pawilon 7 stoisko 26 
Drzwi wewnętrzne DESTINO UNICO
INVADO Sp. z o.o., Dzielna, Ciasna
Pawilon 3A stoisko 45 
Epoxy
CERAMIKA TUBĄDZIN III Sp. z o.o., Sieradz
Zgłaszający: TUBĄDZIN MANAGEMENT GRO-
UP Sp. z o.o., Ozorków
Pawilon 6A stoisko 58 
Gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG
P.H.U. GLOBAL-TECH Renata Nowak-Mucha, 
Dąbrowa Górnicza
Pawilon 8 stoisko 14 
HST PASSIV CORNER VIEW
Firma ADAMS H. Pędzich, Mrągowo
Pawilon 5 stoisko 38 
Hydrofobowy tynk sanitarny Izonil
IZONIL GROUP s.r.o., Słowacja
Zgłaszający: ISONIL Deutschland GmbH, 
Niemcy
Pawilon 3 stoisko 87 
Kostki brukowe i płyty tarasowe FOTOLINE®
Bruk-Bet Sp. z o.o., Żabno
Pawilon 3 stoisko 4 
Okno Energeto 5000 View
Fabryka Okien i Drzwi Mirox Sp. z o.o., Poznań
Pawilon 5 stoisko 48 

Okno uchylno-obrotowe FPP-V preSelect²
FAKRO Sp. z o.o., Nowy Sącz
Pawilon 5 stoisko 79 i 80; Pawilon 7 stoisko 26
Ościeżnica Metalowa FAST
PORTA KMI POLAND Sp. z o.o., Sp.k., Bolszewo
Pawilon 5 stoisko 27 
Panel bramowy „60+” z przekładkami ter-
micznymi
KRAT-MET Dariusz, Przemysław i Helena Szy-
maniuk Sp.J., Kobylnica
Pawilon 3A stoisko 20
PERI DUO
PERI GmbH, Niemcy
Zgłaszający: PERI Polska Sp. z o.o., Płochocin
Pawilon 3 stoisko 16 
Płyty z betonu architektonicznego Symfonia
JADAR Sp. z o.o., Radom
Pawilon 3 stoisko 62 
PORTA EXTREME  RC3 37 dB
PORTA KMI POLAND Sp. z o.o., Sp.k., Bolszewo
Pawilon 5 stoisko 27 
Profile wykonane z materiału kompozyto-
wego RESYSTA
CROSWOOD Sp. z o.o. Sp.k., Toruń
Pawilon  5 sektor C stoisko 34 
Retro Collection
Producent Podłóg Drewnianych Jawor – Par-
kiet, Nowe Miasto Lubawskie
Zgłaszający: Przedsiębiorstwo Drzewne JAWOR 
Antoni Jan Gawiński, Nowe Miasto Lubawskie
Pawilon 3A stoisko 9 
Rodzina Blachodachówek Modułowych 
BUDMAT
BUDMAT Bogdan Więcek, Płock
Pawilon 6A stoisko 21
Sky - Frame
SKY FRAME A.G., Szwajcaria
Zgłaszający: BAUSAN ALUMINIUM
Pawilon 5 stoisko 65 
Supertermoizolacyjne schody strychowe 
LTK Energy
FAKRO Sp. z o.o., Nowy Sącz
Pawilon 5 stoisko 79 i 80
Pawilon 7 stoisko 26 
SYSTEM EMO – STROPEX – energooszczęd-
ny montaż okien
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo 
Usługowe STROPEX Spółka Jawna Renata 
Bruzi, Krzysztof Bruzi, Fabianów 
Pawilon 5 stoisko 2 
Ścienne i dachowe płyty warstwowe z rdze-
niem ze sztywnej pianki poliuretanowej 
typu PIR SYSTEM
PRUSZYŃSKI Sp. z o.o., Warszawa
Pawilon 6A sektor A stoisko 10 
QUIKSET – ŻYWICZNA MASA MONTAŻOWA
PRIVLAB Sp. z o.o., Kąty Wrocławskie
Pawilon 5 sektor B stoisko 15 
Zacieraczka K-446-2 TH KRATOS
KREBER Maszyny Budowlane Sp. z o.o., Radzyń 
Chełmiński
Pawilon 3 stoisko 33 
Zaginarka ZGM-2000 / 2.0 z napędem elek-
trycznym
PHUP MAAD Maria Wiśniewska, Tuchola
Pawilon 6A stoisko 11
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Pierwsze miejsce w dwóch kategoriach 
– dach metalowy i dach stromy – zdobyły 
drużyny z Polski. Dach metalowy najlepiej 
wykonali młodzi dekarze z województwa 
podlaskiego: Artur Falkowski i Patryk Żu-
kowski, pracujący pod okiem mentora 
Kamila Muszyńskiego. Zaś w kategorii 
dach stromy mistrzami zostali: Darek 
Jurga i Oskar Sworek oraz Tomasz Jurga 
(mentor) – z województwa wielkopolskie-
go. W kategorii dach płaski najlepsi byli 
Szwajcarzy - Bruno Reuter i Drin Sadriu 
wraz z mentorem, Silvanem Haslauer. 
Mistrzowskie drużyny uzyskały najwięk-
szą ilość punktów za wykonanie zadań 
zgodnie ze sztuką dekarską i zaleceniami 
producentów, optymalne wykorzystanie 
materiałów zapewnionych przez organi-
zatorów oraz zachowanie zasad BHP.

26 Mistrzostwa Świata 
Młodych Dekarzy
W dniach 26-29 października w Warszawie odbyły się 26 Mistrzostwa Świata Młodych De-
karzy, zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy w porozumieniu z Międzynaro-
dową Federacją Dekarzy (IFD). Przez trzy dni drużyny rywalizowały ze sobą o tytuł mistrzów 
dekarstwa w trzech kategoriach konkursowych: dach metalowy, dach stromy i dach płaski. 

W poszczególnych kategoriach drużyny 
zajęły następujące miejsca:

KATEGORIA DACH METALOWY
Miejsce I – Polska
Miejsce II – Łotwa
Miejsce III – Słowacja 

KATEGORIA DACH PŁASKI
Miejsce I – Szwajcaria
Miejsce II – Austria
Miejsce III – Estonia 

KATEGORIA DACH STROMY
Miejsce I – Polska
Miejsce II – Niemcy
Miejsce III – Austria i Szwajcaria

Jedną z największych atrakcji, towarzy-
szących mistrzostwom, było bicie rekordu 
Polski w montażu okna dachowego na czas 
– konkurencja zorganizowana przez firmę 
VELUX. W rywalizacji wzięły udział dwie 
drużyny – ekipa z firmy Usługi Ogólno-Bu-
dowlane Dariusz Tymiński oraz zespół z fir-
my Grupa Dekarska Kowalscy, Zbigniew 
Kowalski. Zwyciężyła drużyna Dariusza Ty-
mińskiego, montując okno dachowe w 13 
minut i 29 sekund. Atrakcji było więcej, 
m.in. spotkanie z najsilniejszym Polakiem 
– Mariuszem Pudzianowskim na stoisku fir-
my Blachy Pruszyński i spotkanie z Rajdos 
Ekipos, turnieje piłkarzyków na stanowisku 
firmy FAKRO, Life-cooking na stoisku firmy 
VILPE, pokazy sztuki dekarskiej na stoisku 
firmy Blachotrapez, wystawa „Wyczaro-
wane z drewna” – w ramach współpracy 

Mistrzowie Świata w kategorii dach metalowy: 
(od prawej) Patryk Żukowski i Artur Falkowski 
oraz Kamil Muszyński (mentor) – województwo 
podlaskie. Fot. PSD

Mistrzowie Świata w kategorii dach stromy:  
(od prawej) Darek Jurga i Oskar Sworek oraz Tomasz Jurga (mentor)  
– województwo wielkopolskie. 
Fot. PSD

Mistrzami Świata w kategorii dach płaski zostali Szwajcarzy 
- Bruno Reuter i Drin Sadriu.  
Na fot. od lewej: Drin Sadiru, Silvan Haslauer (mentor), 
Walter Bisig (nowo wybrany Prezydent IFD), Bruno Reuter. 
Fot. PSD

Najlepsze dachy strome ogląda Michał Olszewski, Prezydent IFD. Fot. ABC-MEDIA

Mistrzowie w kategorii dach metalowy  
wykonują drugie zadanie. Fot. ABC-MEDIA
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klas dekarskich z PSD, oraz pokaz mody 
dekarskiej SNICKERS w wykonaniu grupy 
AFRICA STYLE. Wydarzenia relacjonował 
Filip Chajzer.

Mistrzostwa w Warszawie odwiedziły 32 
delegacje z całego świata - m.in. z takich 
państw jak Stany Zjednoczone, Chiny, 
Rosja, Białoruś, Turcja, Chorwacja, Czechy 
i Norwegia. W tym również delegacje kra-
jów, które nie wystawiały swoich drużyn 
w zawodach.

Halę MT Polska odwiedziło 4  500 osób 
w tym dekarze, architekci, właściciele firm 
dekarskich, przedstawiciele jednostek samo-
rządów regionalnych, a także szkoły o profilu 
budowlanym - w ramach kampanii eduka-
cyjnej ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI – DEKARZ!

Równolegle do mistrzostw odbywał się 
64. Kongres IFD w hotelu Marriott w War-
szawie. Goście Kongresu omawiali najnow-
sze trendy na rynku dekarskim i prezen-
towali stanowiska poszczególnych krajów 
w zakresie zmian zachodzących w branży. 
W tym roku Polska zakończyła prezydentu-
rę w IFD – dotychczasowy Prezydent Świa-
towej Federacji Dekarzy, Michał Olszewski 
przekazał funkcję swojemu następcy, Wal-

terowi Bisig ze Szwajcarii. Goście Kongresu 
codziennie odwiedzali arenę Mistrzostw 
Świata Młodych Dekarzy. 

Zawodnicy podczas wydarzenia wzięli 
udział w trzech wieczorach integracyj-
nych zorganizowanych przez PSD i IFD. 
Pierwszy wieczór miał charakter integru-
jący drużyny, podczas drugiego wieczoru, 
„polskiego”, Stowarzyszenie wraz z part-
nerami, firmą FAKRO i BLACHY PRUSZYŃ-
SKI, zaprezentowało to co w Polsce naj-
lepsze, najpiękniejsze i najsmaczniejsze. 
Goście zostali oczarowani przez polską 
gościnność. Podczas Gali wyłonieni zostali 

W zadaniu dodatkowym zawodnicy mogli wykazać się kreatyw-
nością. Na zdjęciu dach w wykonaniu Szwajcarów - Mistrzów 
Świata w kategorii dach płaski. Fot. ABC-MEDIA

Za wykonanie orła z blachy w ramach dodatkowego zadania drużyna z Polski otrzymała nagrodę specjalną Prezydenta IFD. Fot. PSD

Jedną z atrakcji na stoisku Fakro były piłkarzyki. Fot. ABC-MEDIA

Drużyna ze Szwajcarii podczas wykonywania drugiego zadania. 
Fot. ABC-MEDIA

zwycięzcy mistrzostw. Niespodzianką była 
także nagroda Prezydenta IFD dla drużyny 
z kategorii dach metalowy za wykonanie 
orła z blachy. 

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia De-
karzy i swoim – jako patrona medialnego 
mistrzostw – dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w tym wydarzeniu i przyczy-
nili się do wspólnego sukcesu, szczegól-
nie Partnerom Polskiego Stowarzyszenia 
Dekarzy za zorganizowanie wspaniałych 
atrakcji na stoiskach wystawienniczych 
oraz zapewnienie materiałów i narzędzi 
do pracy młodym dekarzom.                  n

Bicie Rekordu w montażu okna dachowego VELUX na czas. 
Najlepszy wynik osiągnęła drużyna Dariusza Tymińskiego. 
Fot. ABC-MEDIA

W rywalizacji w montażu okna dachowego na czas wzięły udział 
dwie drużyny – ekipa z firmy Usługi Ogólno-Budowlane Dariusz 
Tymiński  (drużyna po prawej - zwycięzcy) oraz zespół z firmy 
Grupa Dekarska Kowalscy, Zbigniew Kowalski (drużyna po 
lewej). Fot. ABC-MEDIA

Stoisko ICOPAL odwiedzili m.in. uczniowie ze Zduńskiej Woli 
- z klasy objętej patronatem firmy ICOPAL. Fot. ABC-MEDIA

Na stoisku Blachy Pruszyński autografy rozdawał Mariusz 
Pudzianowski. Fot. Blachy Pruszyński
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Nowe wzory zostały rozesłane przez Mi-
nisterstwo Infrastruktury i Budownictwa 
do wszystkich samorządów. MIB przygo-
towało także przykładowo wypełnione 
wzory, dostępne w wersji edytowalnej na 
www.mib.gov.pl. 

Uproszczenie wzorów 
wniosków o pozwolenie 
na budowę lub rozbiórkę 
oraz zgłoszenie 
budowy i przebudowy 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w 
sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy 
i przebudowy budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego, oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub rozbiórkę wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom społecznym, wzory wniosków 
będą maksymalnie uproszczone oraz bardziej 
czytelne. 

Ponadto realizuje ono uwagi  NIK dotyczące 
uwzględnienia we wzorze decyzji o pozwo-
leniu na budowę miejsca na wpisanie stron 
postępowania.

Rozporządzenie określa wzory:
- Wniosek o pozwolenie na budowę lub 

rozbiórkę (B-1), który stanowi załącznik nr 
1 do rozporządzenia;

- Zgłoszenie budowy lub przebudowy bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego 
(B-2), które stanowi załącznik nr 2 do roz-
porządzenia;

- Oświadczenie o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane (B-3), które stanowi załącznik 
nr 3 do rozporządzenia;

- Informacja uzupełniająca do wniosku o 
pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, 
zgłoszenia budowy lub przebudowy bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego 
oraz oświadczenia o posiadanym prawie 

Nowe wnioski budowlane
Od 17 grudnia 2016 r. obowiązują nowe wzory: wniosku o pozwolenie na budowę lub roz-
biórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświad-
czenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. 

do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane (B-4), która stanowi załącznik 
nr 4 do rozporządzenia;

- Decyzja o pozwoleniu na budowę lub roz-
biórkę (B-5), która stanowi załącznik nr  5 
do rozporządzenia.

Do wniosku o pozwolenie na budowę 
lub rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub 
przebudowy budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego złożonego przed dniem wejścia 
w życie rozporządzenia stosuje się przepisy 
dotychczasowe.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w 
sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy 
i przebudowy budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego, oświadczenia o posiada-
nym prawie do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane, oraz decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę 
– http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1493

Nowe wzory  
w formie edytowalnej

Wzory mogą być elektronicznie wypełnia-
ne przez inwestorów, co wiąże się możliwością 
zwiększania miejsca na wpisanie poszczegól-
nych danych oraz możliwością dodawania 
kolejnych pozycji w ramach poszczególnych 
punktów, jeżeli inwestor potrzebuje wpisać 
więcej danych. 

Ważne jest, aby zachowana została struk-
tura wzorów wniosków, co znaczy że nie 
jest dopuszczalne zmienianie kolejności 
wpisania poszczególnych danych albo 
wpisywanie danych nie przewidzianych 
we wzorach. 

Miejsce na wpisanie dodatkowych danych, 
np. danych pełnomocnika, zostało przewi-
dziane we wzorze informacji uzupełniającej 
do wniosku o pozwolenie na budowę lub 
rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudo-
wy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
oraz oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele bu-
dowlane (B-4), który stanowi załącznik nr 4 
do rozporządzenia.

Na stronie ministerstwa zamieszczono przy-
kłady wypełnienia poszczególnych wzorów.

Inwestor
Inwestor jest obowiązany zawiadomić o 

zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych właściwy organ nadzoru bu-
dowlanego oraz projektanta sprawującego 
nadzór nad zgodnością realizacji budowy z 
projektem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót) 

stwierdzające sporządzenie planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie 
obowiązku kierowania budową (robotami 
budowlanymi), a także zaświadczenie, o 
którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane*;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru in-
westorskiego – oświadczenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego stwierdzające 
przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad danymi robotami 
budowlanymi, a także zaświadczenie, o 
którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane*;

3) informację zawierającą dane zamieszczone 
w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane**;

(zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane).

Przemysław Gogojewicz
Kancelaria Usług Prawnych

Podstawa prawna: 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOW-
NICTWA z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia 
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwole-
niu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 poz. 1493) 

*Art. 12 ust. 7. - "Podstawę do wykonywania samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie stanowi 
wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym 
mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz - zgodnie z 
odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem 
wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem 
ważności" - przypis redakcji;  
** Art. 42 ust. 2 pkt 2 - Kierownik budowy ma obowiązek: 
"umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, 
tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane doty-
czące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy 
to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu 
państwa oraz obiektów liniowych" - przypis redakcji.
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Acero Frame Sp. z o.o. stawia sobie za 
cel osiągnięcie pozycji lidera w kształtowa-
niu jakości na rynku produkcji i montażu 
lekkich konstrukcji stalowych zarówno na 
rynku budownictwa jednorodzinnego, jak 
i przemysłowego. 

Rola lidera i integratora jest swe-
go rodzaju zobowiązaniem do two-
rzenia unikalnej wartości rynkowej 
i rozwijania oferty dla inwestora. Stąd też 
chęć stworzenia unikalnego systemowego 
rozwiązania rynkowego, będącego narzę-
dziem pokazującym pełne możliwości wy-
korzystania lekkich konstrukcji stalowych 
w budownictwie jednorodzinnym i przemy-
słowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
obszaru technologii energooszczędnych.

Technologia Lekkiej Konstrukcji Stalowej 
ma niewątpliwe i niepodważalne zalety: 
krótki - nawet do 3 miesięcy - czas realiza-
cji budowy, niski koszt inwestycji, lekkość 
konstrukcji, wszechstronność zastosowania, 
precyzję wykonania, gwarancję wytrzyma-
łości i jakości materiału. Spełnia najsurowsze 
normy energetyczne minimalizując grubość 
ścian i dzięki temu zyskując dodatkową po-
wierzchnię użytkową.

Szukasz innowacyjnych, nowoczesnych 
technologii budowy domów? Serdecznie 
zapraszamy do zapoznania się z ofertą 
technologii, która może być dostosowana 
do gotowych projektów, która wyróżnia się 
doskonałą stylistyką, ciekawymi układami 
funkcjonalnymi oraz solidną i trwałą kon-
strukcją. Sporządzamy zarówno projekty 
budowlane jak i projekty wykonawcze kon-
strukcji stalowych  oraz wszelkich instalacji. 

Posiadamy doświadczenie w projektowa-
niu budynków przemysłowych takich jak 
hale produkcyjne, warsztaty, magazyny, 
chłodnie, lokale usługowe, biura i budynki 
użyteczności publicznej, budynki gospodar-
cze dla rolnictwa: obory, kurniki.

dostawca technologii 
Lekkiej Konstrukcji Stalowej
Firma Acero Frame Sp. z o.o. powstała z myślą o stworzeniu 
organizacji, która odpowie na pytania często zadawane 
przez Inwestorów. Jesteśmy pytani o koncepcję i projekt, 
o doradztwo projektowe jaki system i jaka konstrukcja będą 
najlepsze i najefektywniejsze dla oczekiwanego zastoso-
wania. Inwestorzy pytają nas: kto wyprodukuje i zbuduje 
konstrukcję, izolacje, przegrody, oraz kto wykona instalacje 
i prace wykończeniowe. Ponadto jesteśmy pytani: w jakiej 
klasie energochłonności będzie zaprojektowany obiekt? Jaki 
będzie koszt użytkowania? I najważniejsze pytanie na koniec: 
czy jeśli spełnimy wszystkie wymagania, to czy tak zaprojek-
towana inwestycja może być po prostu ładna? Acero Frame 
mówi: tak, na wszystkie pytania jest odpowiedź, która da 
satysfakcję Inwestorom i nam, jako Wykonawcom ładnych 
obiektów. Tak, projektujemy, produkujemy i realizujemy.

Od koncepcji po gotowy budynek. Nowy 
budynek zbudowany według Twoich wyma-
gań powstanie w ciągu 3 miesięcy. Maksymal-
nie skrócony czas budowy pozwala zrealizo-
wać nawet najbardziej spontaniczne pomysły. 

Dom na wodzie, czemu nie! Wybudować 
własną przestrzeń mieszkalną w centrum 
miasta, cieszyć się infrastrukturą zarówno 
miejską i jednocześnie rekreacyjną, korzy-
stając z bezpośredniego dostępu do akwe-
nu portu, i tego co się z tym wiąże, czyli 
z pięknego widoku z salonu na wodę i jej 

naturalne otoczenie. Dom mieszkalny cało-
roczny na wodzie, który możesz przeholować 
i zakotwiczyć w innym miejscu. Powierzchnia 
użytkowa 60 m2, przestronny salon z ogrom-
nym oknem z bezpośrednim wyjściem na 
zewnątrz, skąd schodkami kręconymi prze-
mieszczamy się na taras, na dachu. Z salonu 
rozpościera się przepiękny widok na wodę 
i zieleń okalającą port. Łazienka oraz po-
mieszczenie techniczne stanowią oddzielną 
zamkniętą przestrzeń. Antresola zagospoda-
rowana jako sypialnia z oknem połaciowym, 
osłoniętym od widoku osób postronnych. 
Nowoczesna bryła, nieszablonowe rozwią-
zania i to wszystko oprawione w oryginalną 
elewację nawiązującą do rybiej łuski. Efekt 
końcowy zobaczymy wiosną.

Naszą ideą jest 
wizja - energia - inwestycja

Acero Frame Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Sienna 72A/103

tel. biuro: +48 518 966 274 
e-mail: biuro@aceroframe.pl

www.aceroframe.pl

Projekt: 81.WAW.PL  
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Dachy paraboliczno-hiperboliczne są 
znane od lat 50. ubiegłego wieku jako 
cienkościenne konstrukcje żelbetowe. 
Praca błonowa tych układów pozwoliła 
na uzyskanie dużych rozpiętości kon-
strukcji przy niskim zużyciu materiałów. 
Jednocześnie uzyskiwano szeroki wa-
chlarz możliwości architektonicznych. Na 
świecie istnieje wiele obiektów budowa-
nych tą metodą. Próby przeniesienia tych 
doświadczeń na konstrukcje z drewna 
polegały na konstruowaniu dachów me-
todami ciesielskimi, bądź prefabrykacji 
fragmentów łupin podobnie jak sklejki 
wielowarstwowej. 

Na polski grunt konstrukcje te pró-
bował zaszczepić profesor Ryszard Ga-
nowicz w latach 70. ubiegłego wieku. 
Jego metoda konstrukcyjna opierała 
się na matematycznej istocie powłoki 
paraboliczno-hiperbolicznej, czyli na jej 
prostokreślności. Oznacza to, że frag-

Drewniane dachy 
paraboliczno-hiperboliczne
Powierzchnia paraboliczno-hiperboliczna to taka, która powstaje w wyniku przesuwania 
paraboli skierowanej wierzchołkiem w dół  po paraboli skierowanej wierzchołkiem w górę. 
Powierzchnia ta ma formę siodła  lub łęku  konia.  Z takiej powierzchni można czterema 
prostymi liniami wytyczyć jej fragment, który ogranicza powierzchnię  rzutu zbliżonego do 
kwadratu. Daje to możliwość konstruowania dachów przykrywających obiekty z prostymi  
krawędziami ścian. Przykład takiego dachu pokazuje fotografia 1.

ment takiej powłoki można wykreślić  
(skonstruować) z krzyżujących się pro-
stych linii, w tym przypadku z prostych 
desek. Do uczniów profesora Ganowicza 
zalicza się inżynier Grzegorz Rozkwital-
ski, który w latach późniejszych pracował 
nad technologią takich dachów. Zauwa-
żył on, że obciążona powłoka drewniana 
pracuje tak samo jak naprężona błona 
w sztywnej ramie – przykład bańki my-
dlanej. Ponieważ w takiej powłoce nie 
występuje zginanie (są tylko naprężenia 
styczne, rozciągające lub ściskające) - 
jest to cecha korzystna dla konstrukcji 
drewnianej. 

Od kilkunastu lat firma produkcyjna 
inżyniera Grzegorza Rozkwitalskiego pro-
dukuje metodami rzemieślniczymi obiekty 
z takimi dachami. Najczęściej są to wiaty 
i carporty, ale też domy całoroczne, maga-
zyny i altany ogrodowe. Więcej informacji 
handlowych o tych produktach można zna-
leźć na stronie www.wiaty.rozkwitalski.com.

1

2
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Pojedyncza powłoka w rzucie poziomym 
uzyskana w skali rzemieślniczej dochodzi 
do 70 m² i w przybliżeniu jest kwadratem. 
Architekci współpracujący z inżynierem 
Rozkwitalskim w swoich realizacjach ze-
stawiali pojedyncze powłoki w układy 3-4 
sztuk. Pozwala to na uzyskanie dachu o po-
wierzchni do 300 m² bez podpór konstruk-
cyjnych pod nim. Istnieje również możli-
wość zestawiania kilku powłok o różnych 
wymiarach. W tej chwili autor technologii 
ma na koncie około 30 realizacji, w tym 
magazynu o powierzchni dachu 650 m². 

Zastosowanie podpór w kształcie łuku 
przypominającego bumerang pozwala na 
uzyskanie dodatkowych walorów estetycz-
nych. Można konstruować obiekty stojące 
jedynie na dwóch nogach (podporach). 
Dobrze ilustruje to zdjęcie nr 2.

We współpracy z Politechniką Poznań-
ską zostały opracowane komputerowe me-
tody projektowania powłok. Wykonawca 

dysponuje doświadczeniem w projektowa-
niu takich dachów, wypracowanym wespół 
z uznanymi biurami architektonicznymi 
w Polsce.

Opracowana technologia charakteryzuje 
się niezwykłą prostotą. Jest dostosowana 
do montażu na placu budowy przez zwy-
kłych pracowników branży ciesielskiej przy 
użyciu prostych środków technicznych.

Konstrukcja dachu krzywoliniowego jest 
wykonywana z drewna klejonego. Do be-
lek krawędziowych powłoka mocowana 
jest przy użyciu typowych śrub i gwoździ 
stalowych ocynkowanych. Konstrukcja 
wsporcza dla dachu jest zawsze oryginal-
nym rozwiązaniem wynikającym z funkcji 
lub pomysłu architekta. Jako pokrycie da-
chowe stosuje się gonty bitumiczne lub 
blachę łączoną na rąbek. Nowe techniki 
przykrywania dachów przy użyciu folii PVC 
i membran też mogą być zastosowane. 
Odpowiednie uformowanie belek krawę-
dziowych umożliwia na dachu instalację 
warstw ochronnych i podłoża pod rośliny. 
Ostatnie zdjęcie ilustruje właśnie przygo-
towane obramowanie i warstwy uszczel-
niające do założenia tzw. dachu zielonego.

Pod konstrukcją dachu można wykonać 
standardowe instalacje użytkowe, ocieple-
nie z wełny mineralnej i wykończenie pod-
dasza. W dachu krzywoliniowym można 
również montować okna dachowe i na-
świetla.

Dachy paraboliczno-hiperboliczne 
mogą być przeznaczone w szczególności 
do pokrywania:
- hal drewnianych widowiskowo-sporto-

wych, 
- hal drewnianych przemysłowo-produk-

cyjnych,
- hal magazynowych,
- basenów kąpielowych,
- kortów tenisowych,
- domów drewnianych i letniskowych,
- ogrodów zimowych,
- obiektów sakralnych,
- ujeżdżalni koni,
- sali gimnastycznych przy szkołach, itp.

Wszystkie te obiekty mogą uzyskać do-
datkowe walory estetyczne oprócz tych, 
które daje zastosowanie drewna. Walory 
estetyczne są bez wątpienia jednymi z naj-
większych atutów drewna klejonego. Hale 
magazynowe, produkcyjne, domy drew-
niane czy inne obiekty powstałe w opar-
ciu o tego typu rozwiązania, są znacznie 
bardziej prestiżowe, a dodatkowo posia-
dają niepowtarzalny, ciepły klimat oraz at-
mosferę wpływającą na chęć przebywania 
w takim miejscu. 

3

4

5
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Remont dachu płaskiego może sprowa-
dzać się do kilku miejscowych napraw jak 
również wymiany całego pokrycia. 

Do kompleksowej renowacji dachów 
bitumicznych firma Selena przygotowa-
ła nowoczesne masy polimerowo-bitu-
miczne TYTAN Professional Evomer, które 
w każdym z tych obszarów świetnie speł-
nią swoje zadanie.

Pamiętaj, że niezależnie od stopnia de-
gradacji pokrycia, bardzo ważne jest przy-
gotowanie podłoża, które należy wykonać 
zgodnie z instrukcją. 

Jak idealnie  
przygotować podłoże?

Podłoże przed aplikacją musisz odpy-
lić, elementy niezwiązane usunąć oraz 
zabezpieczyć wszelkie pęknięcia i ubyt-
ki. Powierzchnia powinna być wolna 
od smarów, tłustych zabrudzeń i rdzy. 
W tym celu powierzchnie gładkie prze-
myj wodą z detergentem, rozpuszczal-
nikiem lub zmatuj za pomocą szczotki 
drucianej. Podłoże nie może być zmro-
żone, oszronione, mokre czy posiadać 
zastoin wody, ale może być wilgotne. 
Usuń luźne elementy, ostre krawędzie, 
zanieczyszczenia i pył, a części metalowe 
musisz wcześniej odrdzewić. W wypad-
ku gruntowania pap nawierzchniowych 
z posypką mineralną, zlikwiduj nadmiar 
niezwiązanej posypki, a także mchy 
i porosty oraz inne naloty zmniejszające 
przyczepność.

Gruntowanie 
Evomer Szybki Grunt

Grunt EVOMER dzięki swoim właści-
wościom poprawia szczepność kolejnych 
warstw hydroizolacyjnych z podłożem. 

 
Jak aplikować 
Szybki Grunt Evomer?
Grunt nanoś na oczyszczone podłoże 

za pomocą szczotki, pędzla, wałka lub za 
pomocą natrysku hydrodynamicznego.

Nowoczesna i profesjonalna 
renowacja dachu płaskiego? 
Postaw na nową linię polimerowo-bitumiczną 
TYTAN Professional EVOMER!
Solidna konstrukcja dachowa powinna służyć przez długie lata, dlatego szczególnie ważna, 
zarówno w nowo wznoszonych, jak i modernizowanych budynkach, jest staranność wyko-
nania, ale przede wszystkim dobór wysokiej jakości materiałów. 

DLACZEGO WARTO UŻYWAĆ 
SZYBKIEGO GRUNTU EVOMER?

• szybkoschnący i odporny na deszcz – 
nawet po 20 minutach;

• do stosowania również na wilgotnych 
powierzchniach;

• świetnie zwiększa przyczepność do 
podłoża;

• wysokowydajny oraz bezpieczny dla 
środowiska.

DO CZEGO UŻYWAĆ 
SZYBKIEGO GRUNTU EVOMER?

• gruntowania podłoży mineralnych (be-
ton, cement, ceramika, gips), drewna 
w tym płyt OSB oraz powierzchni bitu-
micznych i metalowych; 

• przygotowania podłoża pod pokrycia 
dachowe – bitumiczne (papy samo-
przylepne i termozgrzewalne, masy 
bitumiczne, powłoki dekarskie);

• gruntowania pod termozgrzewalne 
i samoprzylepne papy fundamentowe 
oraz masy hydroizolacyjne; 

• zabezpieczenia przeciwwilgociowego 
elementów betonowych i stalowych 
infrastruktury drogowej, kolejowej itp.; 

• poprawy przyczepności i nośności pod-
łoży niespójnych jak np. remontowane 
pokrycia bitumiczne. 

Zabezpieczenie pęknięć 
i ubytków – Evomer 
Masa Szpachlowa

Masa szpachlowa EVOMER, to gęsta 
masa polimerowo-bitumiczna przezna-
czona do szpachlowania asfaltowych po-
kryć dachowych. 

Jak aplikować 
Masę Szpachlową Evomer?

• Nanoś warstwami o grubości do 10 mm.
• Przy wysokich temperaturach i silnym 

nasłonecznieniu aplikuj cieńsze war-
stwy.

• Jeśli szpachlowanie przebiega na połą-
czeniu dwóch materiałów, wzmocnij je 
pasem zatopionej włókniny poliestro-
wej o gramaturze: ok. 80 g/m2 z wywi-
nięciem po 15 cm na każdą stronę.

• Miejsca szpachlowane możesz pokry-
wać papą lub masą powłokową Evomer 
po wyschnięciu.

DLACZEGO WARTO UŻYWAĆ 
MASY SZPACHLOWEJ EVOMER?

• jest szybkoschnąca i odporna na deszcz 
już po 2 godzinach;

• ma podwyższoną odporność UV;
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• tworzy trwałe i plastyczne wypełnienie, 
mostkujące rysy do 2 mm; 

• odporna na temperatury - zachowuje 
elastyczność przy -20ºC, nie spływa 
z pionowych powierzchni w temp. 
+90ºC;

• ma doskonałą przyczepność;
• jest bezpieczna dla styropianu, jak i ca-

łego środowiska;
• nie zawiera rozpuszczalników organicz-

nych – niepalna, bezwonna.

DO CZEGO UŻYWAĆ 
MASY SZPACHLOWEJ EVOMER?

• szpachlowania ubytków;
• wypełniania pęknięć;
• miejscowych napraw i uszczelnienia 

pokryć dachowych;
• podklejania płyt termoizolacyjnych.

Zużycie: ok 1,2 kg na m2 przy grubości 
1 mm.

Czas schnięcia: wstępnie 2 godziny, 
zależy od grubości wypełnienia – około 
2 mm na dobę w temp. 20°C.

Teraz możesz przystąpić 
do właściwej konserwacji 
lub odtworzenia powłoki 
hydroizolacyjnej przy pomocy 
Szybkiej Powłoki Evomer.

Szybka Powłoka EVOMER to płynna po-
włoka polimerowo-bitumiczna przezna-
czona do renowacji bitumicznych pokryć 
dachowych i wykonywania powłok wo-
doszczelnych. 

Jak aplikować 
Szybką Powłokę EVOMER?
Powłokę nanoś na oczyszczone podło-

że za pomocą szczotki, pędzla, wałka lub 
za pomocą natrysku hydrodynamicznego.

DLACZEGO WARTO UŻYWAĆ 
SZYBKIEJ POWŁOKI EVOMER?

• jest szybkoschnąca - w sprzyjających 
warunkach schnie nawet w 30 minut; 

• odporna na deszcz już po 120 minutach;
• ma podwyższoną odporność UV - do 

5 lat;
• tworzy powłokę trwale elastyczną, po-

krywającą drobne pęknięcia i szczeliny;
• odporna na temperatury - zachowuje ela-

styczność przy -20ºC, nie spływa z piono-
wych powierzchni w temp. +90ºC. 

DO CZEGO UŻYWAĆ 
SZYBKIEJ POWŁOKI EVOMER?

• renowacji i konserwacji pokryć bitu-
micznych;

• wykonywania bezszwowych membran 
dachów płaskich;

• wykonywania powłok wodoszczelnych 
na powierzchniach poziomych i pio-
nowych;

• zabezpieczenia elementów budowla-
nych przed działaniem wilgoci.

Konserwacja pokryć dachowych:
• Na przygotowane podłoże nanieś  

1 warstwę Szybkiej Powłoki EVOMER 
o grubości ok. 0,3 – 0,4 mm.

• Zużycie ok. 0,35 kg/m². Nierówności 
posypki mogą zwiększyć zużycie.

• Czas schnięcia w temp. 20°C wynosi  
2 godzin.

Izolacje wodochronne:
• Na przygotowane podłoże nanieś  

2 warstwy Szybkiej Powłoki EVOMER 
o grubości ok. 0,3 – 0,4 mm każda.

• Zużycie całkowite na 2 warstwy ok. 
0,7 kg/m².

• Drugą warstwę nanoś po przeschnię-
ciu pierwszej, tak by jej nie uszkodzić.

• W przypadku kiedy wykonujesz izo-
lację na mało stabilnym podłożu 
lub/i chcesz wzmocnić przejścia pio-
nowe i poziome, zatop w pierwszej 
warstwie włókninę poliestrową o gra-
maturze ok. 80 g/m2, później wyrównaj 
wałkiem lub szczotką upewniając się, 
że włóknina jest dokładnie nasączona 
powłoką.

• Pozostawić do wyschnięcia – czas ok. 
2 godzin. 

• Po wyschnięciu pierwszej warstwy 
z włókniną nałóż drugą warstwę po-
włoki poprzecznie do pierwszej.

• W celu dodatkowego wydłużenia ży-
wotności, w miejscach narażonych na 
bezpośrednie działanie słońca, po-
włoki możesz zabezpieczyć dodatko-
wo materiałem ochronnym w postaci 
posypki mineralnej lub powłoki TYTAN 
Alubit.

TAK PERFEKCYJNIE ZABEZPIECZONY 
DACH BĘDZIE TRAWAŁY I BEZPIECZNY 
PRZEZ WIELE LAT!

POWODZENIA!

Więcej informacji o produktach 
www.evomer.tytan.pl 
oraz na stronie www.tytan.pl
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Wymagania prawne 
w zakresie ochrony 
cieplnej przegród 
zewnętrznych 

W zakresie ochrony cieplnej budynków i 
ich przegród zewnętrznych określono wy-
magania w postaci dwóch jednocześnie sto-
sowanych metod (§328 rozporządzenia [1]): 

- pierwsza polega na takim zaprojekto-
waniu przegród w budynku, aby wartości 
współczynników przenikania ciepła Uc 
[W/(m2·K)] przegród zewnętrznych, okien, 
drzwi oraz technika instalacyjna odpowia-
dały wymaganiom izolacyjności cieplnej,

- druga to zaprojektowanie budynku 
pod kątem zapotrzebowania na nieod-
nawialną energię pierwotną na jednostkę 
powierzchni pomieszczeń o regulowanej 
temperaturze powietrza w budynku, lo-
kalu mieszkalnym lub części budynku sta-
nowiącej samodzielną całość techniczno-
-użytkową – EP [kWh/(m2·rok)]. 

Należy podkreślić, że wymagane jest 
jednoczesne spełnienie obu wymagań –  
w zakresie współczynnika przenikania ciepła 
Uc w odniesieniu do pojedynczych przegród 
budynku oraz wskaźnika zapotrzebowania 
na nieodnawialną energię pierwotną EP dla 
całego analizowanego budynku. 

W tablicy 1 zestawiono wybrane wy-
magania w zakresie ochrony cieplnej wg 
rozporządzenia [1].

Wg rozporządzenia [1] dopuszcza się dla 
budynku produkcyjnego, magazynowego  
i gospodarczego większe wartości 
współczynnika U niż UC(max) oraz U(max) 
określone w tablicy 1, jeśli uzasadnia 
to rachunek efektywności ekonomicz-
nej inwestycji, obejmujący koszt bu-
dowy i eksploatacji budynku. Ponadto 
w budynku mieszkalnym, zamieszka-
nia zbiorowego, użyteczności publicz-
nej, produkcyjnym, magazynowym  
i gospodarczym podłoga na gruncie w 
ogrzewanym pomieszczeniu powinna 
mieć izolację cieplną obwodową z ma-
teriału izolacyjnego w postaci warstwy 

Nowoczesne materiały 
termoizolacyjne 
w aspekcie nowych wymagań cieplnych
W artykule przedstawiono charakterystykę nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych w 
aspekcie nowych wymagań cieplnych obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. Na podsta-
wie analiz zaproponowano zastosowanie rozwiązań izolacyjnych dla wybranych  przegród 
zewnętrznych. 

Tablica 1. Wartości maksymalne współczynników przenikania ciepła Uc [W/(m2·K )] dla ścian, 
podłóg na gruncie, stropów, dachów i stropodachów [1]

Lp. Rodzaj przegrody 
temperatura w pomieszczeniu 

Współczynnik przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)]

do 
31.12.2013 r. **)

od 
1.01.2014 r.

od 
1.01.2017 r.

od 
1.01.2021 r.*)

1 Ściany zewnętrzne:
a) przy ti ≥ 16°C
b) przy 8°C ≤ ti <  16°C
c) przy ti < 8°C

0,28
0,65
0,90

0,25
0,45
0,90

0,23
0,45
0,90

0,20
0,45
0,90

2 Ściany wewnętrzne:
a) przy Δti ≥ 8°C oraz oddzielające 
pomieszczenia ogrzewane od klatek 
schodowych i korytarzy
b) przy Δti < 8°C
c) oddzielające pomieszczenie ogrze-
wane od nieogrzewanego 

1,00

bez wymagań
1,00

1,00

bez wymagań
0,30

1,00

bez wymagań
0,30

1,00

bez wymagań
0,30

3 Ściany przyległe do szczelin dylatacyj-
nych o szerokości:
a) 5 cm, trwale zamkniętych  
i wypełnionych izolacją cieplną na głę-
bokości co najmniej 20 cm, 
b) powyżej 5 cm, niezależnie od 
przyjętego sposobu zamknięcia  
i zaizolowania szczeliny 

1,00

0,70

1,00

0,70

1,00

0,70

1,00

0,70

4 Ściany nieogrzewanych kondygnacji 
podziemnych 

bez wymagań bez wymagań bez wymagań bez wymagań

5 Dachy, stropodachy i stropy pod nie-
ogrzewanymi poddaszami lub nad 
przejazdami: 
a) przy Δti ≥ 16°C
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C
c) przy ti < 8°C

0,25
0,50
0,70

0,20
0,30
0,70

0,18
0,30
0,70

0,15
0,30
0,70

6 Podłogi na gruncie:
a) przy ti ≥ 16°C
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C
c) przy ti < 8°C

0,45
1,20
1,50

0,30
1,20
1,50

0,30
1,20
1,50

0,30
1,20
1,50

7 Stropy nad pomieszczeniami nieogrze-
wanymi i zamkniętymi przestrzeniami 
podłogowymi:
a) przy ti ≥ 16°C
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C
c) przy ti < 8°C

0,45
1,20
1,50

0,25
0,30
1,00

0,25
0,30
1,00

0,25
0,30
1,00

8 Stropy nad ogrzewanymi kondygna-
cjami podziemnymi i międzykondy-
gnacyjnymi: 
a) przy Δti ≥ 8°C 
b) przy Δti < 8°C
c) oddzielające pomieszczenie ogrze-
wane od nieogrzewanego

bez wymagań
bez wymagań

0,45

bez wymagań
bez wymagań

0,25

bez wymagań
bez wymagań

0,25

bez wymagań
bez wymagań

0,25

- pomieszczenie ogrzewane – pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku 
bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura wewnętrzna, której wartość określona w §134 ust. 
2 rozporządzenia [1]
- ti – temperatura obliczeniowa ogrzewanego pomieszczenia zgodnie z §134 ust. 2 rozporządzenia [1]
*) od 1.01.2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością
**) wg rozporządzenia W.T.-2008 
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o oporze cieplnym co najmniej 2,0 
(m2·K)/W, przy czym opór cieplny warstw 
podłogowych oblicza się zgodnie z  
PN-EN ISO 6946:2008 [2] oraz PN-EN ISO 
13370:2008 [3]. 

Charakterystyka 
wybranych materiałów 
termoizolacyjnych 

Istotny wpływ na wartość współczynni-
ka przenikania ciepła przegrody budowla-
nej U [W/(m2·K)] ma wartość współczyn-
nika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] 
materiału izolacyjnego. W odniesieniu 
do jednego rodzaju izolacji może się ona 
wahać w znacznym przedziale w zależno-
ści od produktu, co wynika z szybkiego 
rozwoju rynku materiałów termoizolacyj-
nych oraz coraz bardziej zaawansowanych 
technologii produkcyjnych.

Do grupy materiałów warstwy izolacji ciepl-
nej (od strony zewnętrznej)  można zaliczyć:
n styropian – materiał syntetyczny, sztucz-

ny, produkowany z granulek poliestro-
wych, które podczas spienienia powięk-
szają swoją objętość ponad czterokrotnie,

n wełna mineralna – materiał nieorganicz-
ny, włóknisty, produkowany z mieszaniny 
surowców naturalnych (bazalty, margle) i 
odpadowych (żużel wielkopiecowy),

n polistyren ekstrudowany – materiał 
produkowany w ciągłym procesie wy-
ciskania i swobodnego rozprężenia 
pianki, otrzymuje się materiał (płyty) o 
jednorodnej budowie, bez widocznych 
granulek polistyrenu; charakteryzuje się 
małą nasiąkliwością wody i dobrymi 
właściwościami mechanicznymi,

n styropian grafitowy – materiał produ-
kowany jest z gotowego półproduktu w 
postaci grafitowych granulek, które na-
leży spienić, uformować i pociąć, proces 
produkcji styropianu grafitowego wy-
gląda tak, jak w przypadku styropianu 
białego; posiada lepsze właściwości izo-
lacyjne dzięki grafitowemu absorbento-
wi IR wyściełającemu komórki EPSu,

n płyty z poliuretanu (PUR) i poliizocy-
januratu (PIR) – twarde płyty piankowe, 
które są odporne termicznie i niepalne 
o niższych wartościach współczynnika 
przewodzenia ciepła niż np. wełna mi-
neralna i styropian,

n aerożele – materiał będący rodzajem 
sztywnej piany o wyjątkowo małej gę-
stości (na jego masę składa się w 90-
99,8% powietrze, resztę stanowi poro-
waty materiał tworzący jego strukturę),

n płyty celulozowe – włókna  celulozowe 
są produktem przyjaznym naturze, po-
nieważ powstają z surowców wtórnych, 
a konkretnie z makulatury; powstające 
w efekcie mielenia papierowych resz-
tek, impregnowane są preparatami 

solnymi (dzięki temu zyskują wysoką 
odporność na mikroorganizmy, owady, 
a także na ogień,  włóknoceluloza to 
materiał trudnozapalny); włóknocelulo-
za potrafi również pochłaniać dźwięki, 
zwiększając komfort akustyczny w izo-
lowanych nią budynkach,

n płyty fenolowe – płyty izolacyjne o za-
mkniętej strukturze komórkowej z rdze-
niem uzyskiwanym z żywicy fenolowo-for-
maldehydowej; płyty pokryte są po obu 
stronach welonem szklanym spojonym 
z rdzeniem w procesie produkcji; charak-
teryzują się m.in. niską absorpcją wilgoci, 
dużą wytrzymałością mechaniczną,

n płyty rezolowe – sztywne płyty izolacyj-
ne o zamkniętej strukturze komórkowej  
z rdzeniem uzyskiwanym z żywicy fenolo-
wo-formaldehydowej; płyty pokryte są po 
obu stronach welonem szklanym spojo-
nym z rdzeniem w procesie produkcji; cha-
rakteryzują się m.in. niską absorpcją wil-
goci, dużą wytrzymałością mechaniczną,

n izolacje próżniowe – płyty z porowa-
tego materiału na bazie krzemionki z 
mikro porami o rozmiarach 0,0001mm 
umieszcza się w szczelnym „opakowaniu”  
z nieprzepuszczalnej dla powietrza i 
pary wodnej wielowarstwowej folii.
W wielu przypadkach ocieplenie prze-

gród zewnętrznych budynku jest możliwe 
tylko od strony wewnętrznej. Przykłado-
wymi materiałami izolacyjnymi prefero-
wanymi do ocieplenia od wewnątrz są:
n płyty Multipor – płyty izolacyjne wyko-

nane z bardzo lekkiej odmiany betonu 
komórkowego o gęstości  do 115 kg/
m3 przez co charakteryzują się odpo-
wiednią izolacyjnością cieplną; mate-
riał charakteryzuje się współczynnikiem 

oporu dyfuzyjnego μ =3, co powoduje, 
że stanowi właściwą termoizolację od 
strony wewnętrznej, 

n płyty klimatyczne – wytwarzane są z 
silikatu wapiennego, materiału na bazie 
mineralnej; kryształy silikatu wapiennego 
tworzą mikroporowaty szkielet; jest to ma-
teriał paroprzepuszczalny  μ =3-6, posia-
dający otwarte pory, kapilarnie aktywny, 
termoizolacyjny, przyjazny dla środowiska 
naturalnego, niepalny oraz zapobiegający 
występowania pleśni i zagrzybienia. 
Do ocieplenia od wewnątrz można tak-

że stosować materiały termoizolacyjne, 
które stosowane są od zewnątrz: wełna 
mineralna, styropian, aerożele, płyty re-
zolowe. 

Powyżej (tablica 2) zestawiono przy-
kładowe zastosowanie materiałów ter-
moizolacyjnych do wybranych przegród 
zewnętrznych.  

Przed wyborem odpowiedniego ma-
teriału do izolacji cieplnej należy zwró-
cić uwagę na następujące właściwości: 
współczynnik przewodzenia ciepła (λ [W/
(m·K)], gęstość objętościowa, izolacyjność 
akustyczna, przepuszczalność pary wod-
nej (współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 
[-]), wrażliwość na czynniki biologiczne i 
chemiczne. 

Aby sprawdzić warunek w zakresie 
ochrony cieplnej (kryterium ochrony ciepl-
nej): Uc ≤ Uc(max) obliczono współczynnik 
przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] ścian ze-
wnętrznych dwuwarstwowych – rysunek 1, 
przy następujących założeniach: 
• temperatura obliczeniowa zewnętrzna: 

Toruń – III strefa klimatyczna: te = -20°C
• temperatura obliczeniowa wewnętrzna: 

pomieszczenia przeznaczone do prze-

Tablica 2. Przykładowe rozwiązania materiałów termoizolacyjnych w odniesieniu do 
wybranych przegród  – opracowanie własne
Przegroda budynku Przykładowe materiały termoizolacyjne 
Stropodachy dwudzielne i stropy pod pod-
daszami nie użytkowanymi 

- wełna celulozowa 
- wełna mineralna (szklana, skalna)

Dachy drewniane - płyty drzewne
- płyty z wełny owczej 
- wełna mineralna
- pianka poliuretanowa PIR/PUR (izolacja natry-

skowa, izolacja nadkrokwiowa, izolacja podkro-
kwiowa)

- płyty korkowe
Ściany - płyty styropianowe EPS

- płyty styropianowe /grafitowe/
- płyty z piany fenolowej 
- wełna mineralna 

Cokoły budynku, podłogi - płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS
- płyty ze szkła piankowego 

Ocieplenie od wewnątrz - płyty z betonu komórkowego Multipor
- płyty klimatyczne 
- wełna mineralna, styropian, aerożele, płyty re-

zolowe 
Materiały nowej generacji - aerożele 

- parogel 
- izolacje próżniowe VIP
- izolacje transparentne 
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bywania ludzi bez okryć zewnętrznych 
nie wykonujących w sposób ciągły pra-
cy fizycznej (pokoje mieszkalne, przed-
pokoje, kuchnie, korytarze): ti = 20°C

• opory przejmowania ciepła dla ściany; 
wartości oporów przejmowania ciepła 
zostały przyjęte wg  normy PN-EN ISO 
6946:2008 [2] dla poziomego kierunku 
strumienia ciepła:

• opór przejmowania ciepła na ze-
wnętrznej powierzchni przegrody:  
Rse = 0,04 [(m2·K)/W],

• opór przejmowania ciepła na we-
wnętrznej powierzchni przegrody:  
Rsi = 0,13 [(m2·K)/W],

• wartości współczynnika przewodze-
nia ciepła λ [W/(m·K)] przyjęto na 
podstawie pracy „Fizyka cieplna bu-
dowli w praktyce. Obliczenia cieplno-
-wilgotnościowe” [4], „Projektowanie 
przegród zewnętrznych w świetle 
aktualnych warunków technicznych 
dotyczących budynków. Obliczenia 
cieplno-wilgotnościowe przegród ze-
wnętrznych i ich złączy”  [5] oraz na 
podstawie danych producenta.
W obliczeniach różnicowano grubość 

warstwy izolacji cieplnej i wartość współ-
czynnika przewodzenia ciepła materiału 
izolacyjnego λ [W/(m·K)] – tablica 3. 

Podsumowanie 
i wnioski 

Współczynnik przenikania ciepła Uc 
[W/(m2·K)] jest podstawowym parame-
trem służącym do sprawdzenia kryterium 
cieplnego Uc ≤ Uc(max). Wraz ze zmienia-

1 – tynk gipsowy,
2 – warstwa konstrukcyjna, 
3 – izolacja cieplna, 
4 – tynk cienkowarstwowy

Rys. 1. Układ warstw materiałowych – ściana dwuwarstwowa 
– opracowanie własne

Tablica 3. Wyniki obliczeń wartości współczynnika przenikania ciepła Uc według PN-EN ISO 6946:2008 [2] w odniesieniu do ściany zewnętrznej 
dwuwarstwowej – opracowanie własne 

Warstwy materiałowe d
[m]

λ [W/
(m·K)]

x
[m]

y
współczynnik przewodzenia ciepła materiałów izolacji 

cieplnej  
λ [W/(m·K)]

I II III IV
0,040 0,038 0,031 0,021

I Tynk gipsowy 
Bl. z betonu komórkowego 
Izolacja cieplna 
Tynk cienkowarstwowy 

0,01
0,24

x
0,005

0,40
0,21

y
0,76

0,10 0,260 0,252 0,219 0,164
0,12 0,230 0,222 0,192 0,142
0,15 0,196 0,189 0,162 0,118
0,20 0,158 0,151 0,128 0,02

II Tynk gipsowy 
Bl. wapienno-piaskowy  
Izolacja cieplna 
Tynk cienkowarstwowy 

0,01
0,24

x
0,005

0,40
0,56

y
0,76

0,10 0,319 0,307 0,259 0,185
0,12 0,275 0,264 0,222 0,158
0,15 0,228 0,218 0,183 0,129
0,20 0,178 0,170 0,141 0,098

III Tynk gipsowy 
Cegła pełna 
Izolacja cieplna 
Tynk cienkowarstwowy 

0,01
0,25

x
0,005

0,40
0,77

y
0,76

0,10 0,330 0,317 0,267 0,189
0,12 0,284 0,271 0,227 0,160
0,15 0,234 0,224 0,186 0,130
0,20 0,181 0,173 0,143 0,100

Warianty izolacji cieplnej: I – płyty styropianowe λ = 0,040 W/(m·K), II – płyty z wełny mineralnej λ = 0,038 W/(m·K), III – płyty ze styropianu grafito-
wego λ = 0,031 W/(m·K), IV – płyty rezolowe λ = 0,021 W/(m·K); do obliczeń Uc przyjęto ΔU=0; kolorem zielonym zaznaczono wartości współczynni-
ka Uc ścian zewnętrznych spełniających wymaganie: Uc ≤ Uc(max) = 0,23 W/(m2·K)

jącymi się wartościami Umax  niektóre 
rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
ścian zewnętrznych nie spełniają podsta-
wowego kryterium (Uc ≤ Uc(max)). 

Zastosowanie odpowiedniego mate-
riału termoizolacyjnego daje możliwość 
na uzyskanie stosunkowo niskiej war-
tości współczynnika przenikania ciepła  
Uc [W/(m2·K)] dla analizowanej przegro-
dy zewnętrznej budynku. Dobór izolacji 
cieplnej nie powinien być przypadkowy. 
Należy przeprowadzić szczegółowe ana-
lizy i obliczenia w aspekcie cieplno-wil-
gotnościowym, akustycznym i przeciw-
pożarowym. 

dr inż. Krzysztof Pawłowski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

w Bydgoszczy, 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii 

Środowiska, Katedra Budownictwa Ogólnego  
i Fizyki Budowli
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Płyty FRONTROCK 35 posiadają bardzo 
dobre właściwości mechaniczne, które mają 
znaczący wpływ na trwałość oraz jakość wy-
konanego ocieplenia. Parametry, na które 
warto zwrócić uwagę to m.in.: wytrzymałość 
na rozciąganie prostopadłe do powierzchni 
czołowych TR, naprężenie ściskające CS(10), 
czy stabilność wymiarowa w określonych 
warunkach, która zapewnia to, że użyty ma-
teriał jest trwały i nie ulega odkształceniom w 
czasie. Te parametry, razem z jedną z unikal-
nych cech wełny skalnej – praktycznie zero-
wą rozszerzalnością termiczną – pozwalają na 
niemal całkowite wyeliminowanie liniowych 
mostków termicznych, powstających na styku 
połączeń płyt izolacyjnych. W praktyce ozna-
cza to, że przy poprawnie wykonanej izolacji 
ścian zewnętrznych ocieplenie nie skurczy się 
i nie będzie trzeba później uszczelniać przerw 
miedzy płytami z wełny.

Sposób montażu płyt FRONTROCK 35 nie 
odbiega od funkcjonujących na rynku roz-
wiązań. Doświadczony wykonawca pracując 
z nowymi płytami z wełny skalnej ROCKWOOL 
sprawnie wykona dobrą i szczelną warstwę 
ocieplenia, zapewniając skuteczną izolację 
ściany zewnętrznej na lata. Pracując z płyta-
mi FRONTROCK 35 można wykorzystać tzw. 
termodyble – łączniki zaprojektowane tak, 
aby ograniczyć punktowe mostki termiczne. 
Płyty FRONTROCK 35 mają małą wagę, która 

FRONTROCK 35 – nowa płyta fasadowa o 
najlepszych parametrach cieplnych ROCKWOOL
Optymalna izolacja ścian zewnętrznych powinna spełniać wysokie wymagania dotyczące 
parametrów cieplnych, ale też być kompatybilna z dostępnymi systemami dociepleniowymi 
w metodzie ETICS. Taka właśnie jest nowa płyta fasadowa z wełny skalnej ROCKWOOL – 
FRONTROCK 35. To nowoczesna, lekka a zarazem „twarda” płyta o bardzo dobrych para-
metrach mechanicznych i współczynniku przewodzenia ciepła λD = 0,035 W/mK.

ma bezpośrednie przełożenie na łatwiejszy 
transport i szybkość montażu.

Płyty FRONTROCK 35 to jeden z produktów 
dostępnych na rynku o najlepszych parame-
trach cieplnych - λD = 0,035 W/mK. Jak wszyst-
kie wyroby ROCKWOOL wykonane z wełny 
skalnej, jest produktem niepalnym, o dekla-
rowanej najwyższej klasie reakcji na ogień A1. 
Jest to równoznaczne z faktem, że płyta nie 
sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia i w razie 
pożaru może zwiększyć niezbędny na ewa-
kuację czas. W kontekście dyskusji na temat 
zabezpieczeń nowych i modernizowanych 
obiektów dziś nabiera to istotnego znaczenia. 

Otwarta struktura wełny zapewnia paro-
przepuszczalność. Oznacza to, że ściana ocie-
plona płytami FRONTROCK 35 będzie szybko 
wysychać. Dzięki temu gotowa ściana osią-
gnie docelową izolacyjność cieplną szybciej, 
niż w przypadku zastosowania materiałów o 
zamkniętej strukturze.

W Polsce najczęściej wybieraną metodą 
ocieplania ścian zewnętrznych jest metoda 
lekka mokra. Dlatego tak ważne jest, aby wy-
brany materiał izolacyjny pasował do funkcjo-
nujących na rynku systemów ociepleń. Dekla-
rowane parametry płyt FRONTROCK 35 spełnia-
ją wymagania zapisane w większości aprobat 
technicznych producentów systemów ociepleń 
ścian zewnętrznych. Dzięki temu wybierając 
płyty FRONTROCK 35 nie zamykamy sobie 
drogi do jednego systemu ETICS, a wręcz prze-
ciwnie – stwarzamy wiele możliwości wyboru. 

Informacje techniczne:
FRONTROCK 35
Deklarowany współczynnik przewodzenia 
ciepła – λD = 0,035 W/mK
Naprężenie ściskające przy 10% odkształ-
ceniu względnym – 20 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe 
do powierzchni – 10 kPa
Siła ściskająca pod obciążeniem punkto-
wym dającym odkształcenie 5 mm – 200 N  
Klasa reakcji na ogień – A1 wyrób
Norma – EN 13162:2012+A1:2015
Certyfikat – CE1390-CPR-0275/10/P, 
1390-CPR-0449/16/P
Długość – 1000 mm
Szerokość – 600 mm
Grubość – od 60 do 280 mm

Cegła klinkierowa Senta jest najnowszym 
produktem w szerokim asortymencie firmy 
Wienerberger. Innowacyjna technologia pro-
dukcji stosowana w zakładzie w Toruniu, jed-
nym z najnowocześniejszych w Europie, a także 
wysokie standardy Systemu Kontroli Jakości są 
gwarancją dostarczania Klientowi materiału bu-
dowlanego najwyższej jakości z najlepszych, 
całkowicie naturalnych surowców. 

Swoją wyjątkowość cegła klinkierowa Sen-
ta zawdzięcza nietypowej i niespotykanej 
dotąd na polskim rynku strukturze lica, czyli 
widocznej potem na elewacji powierzchni. W 
procesie formowania Senty na powierzchni 
cegły uzyskuje się nieregularne, delikatne „za-
drapania”.  To dzięki nim każda cegła jest inna, a 
powierzchnia traci idealną gładkość i naturalny 
połysk na rzecz nieco bardziej subtelnego, ma-
towego i niepowtarzalnego wizerunku. 

Cegła klinkierowa Senta
– nowość w portfolio Wienerberger
Wienerberger wprowadza do swojej oferty cegłę klinkierową Senta o niespotykanym na 
polskim rynku drapanym licu - nadającym jej surowego wyglądu i idealnie dostosowującym 
ją do estetycznych standardów obowiązujących przy renowacji obiektów historycznych.

Jej wygląd staje się surowy i nieco rusty-
kalny, co sprawia, że idealnie nadaje się do 
wykorzystywania w budowlach historycz-
nych i obiektach restaurowanych - Senta 
to kolejny produkt w bogatym portfolio ce-
ramicznych materiałów budowlanych Wie-
nerberger skierowanych do renowatorów i 
właścicieli zabytków. Ale Senta to produkt 
skierowany przede wszystkim do architektów 
projektujących nowe obiekty, które wznoszo-
ne współcześnie powinny wpisywać się w 
istniejącą często przez wieki tkankę. 

 - Cegła klinkierowa Senta jest zwykłą – nie-
zwykłą cegłą. Zachowuje wszystkie właściwości 
ceramicznych cegieł klinkierowych firmy Wie-
nerberger, ale jednocześnie jej drapane lico 
pozwala zastosować ją w całkiem odmienny 
sposób, w zupełnie nowych aplikacjach. Taka 
surowość i rustykalność idealnie wpasowuje 
Sentę w nasze portfolio renowacyjne – po-
wiedział Grzegorz Sudoł, Product Manager 
ds. rozwiązań klinkierowych w firmie Wie-
nerberger.

Cegła klinkierowa Senta jest klasyczną 
cegłą dostępną w naturalnym czerwonym, 
matowym kolorze, w dwóch rodzajach: 
drążonym i pełnym, i standardowych wy-
miarach 250x120x65 mm. Charakteryzu-
je się mrozoodpornością, nasiąkliwością 
do 6% i wytrzymałością na ściskanie do  
35 MPa. 
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Bardzo szeroki zakres stosowania wynika 
z niewątpliwych zalet płyt warstwowych, do 
których należy zaliczyć m.in. małą masę jed-
nostkową (zmniejszona transportochłon-
ność),  możliwość montażu niezależnie od 
warunków atmosferycznych, montaż bez 
ciężkiego sprzętu (dźwigi o niewielkiej no-
śności) oraz  łatwość demontażu i ponow-
nego montażu, np. w przypadku zmiany 
technologii produkcji czy przeznaczenia hal. 

Płyty warstwowe zbudowane są z 
dwóch okładzin z blachy stalowej, pomię-
dzy którymi znajduje się rdzeń. Zadaniem 
okładzin jest przenoszenie naprężeń nor-
malnych, natomiast rdzeń jest odpowie-
dzialny za przenoszenie naprężeń stycz-
nych oraz utrzymanie stałego dystansu 
między okładzinami. Na okładziny płyt 
stosowane są stalowe blachy – gatunek 
S220GD, S280GD, S320GD oraz DX51D - 
zabezpieczone powłokami metalicznymi 
oraz organicznymi.

Podział płyt 
warstwowych

Ze względu na rodzaj 
materiału rdzenia

- sztywna pianka poliuretanowa typu 
PUR lub PIR,

- wełna mineralna z włóknami skierowa-
nymi prostopadle do okładzin,

- styropian.

ze względu na zastosowanie
- ścienne,
- dachowe,
- sufity podwieszane,
- płyty chłodnicze.

Ze względu na pracę statyczną
- płyty z okładzinami cienkimi o pomi-

jalnej sztywności giętnej 

Artykuł ekspercki Stowarzyszenia DAFA

Błędy przy wykonywaniu lekkiej 
obudowy z płyt warstwowych
Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, 
przemysłowe i specjalne bez obudowy z płyt warstwowych, zwłaszcza z płyt w okładzinach 
metalowych. Zarówno w przypadku ścian osłonowych jak i dachów.

 i płyty z okładzinami grubymi (wyso-
koprofilowana blacha),

- płyty jednoprzęsłowe,

- płyty wieloprzęsłowe,

- płyty z krawędziami usztywnionymi i 
bez usztywnień krawędziowych.

Zastosowanie płyt warstwowych w 
budownictwie przemysłowym jest ide-
alnym rozwiązaniem zapewniającym 
trwałość i funkcjonalność tychże obiek-
tów. Budownictwo jednak to jedna z tych 
dziedzin, które wyjątkowo nie wybaczają 
błędów. Najlepszej jakości materiały nie 
sprawdzą się gdy wznoszeniu obiektu  
(projektowanie, produkcja elementów 
oraz montaż) towarzyszyć będą błędy i 
zaniedbania.

Najczęściej popełniane 
błędy na etapie 
projektowania
1. Niewłaściwa grubość płyt / niewłaściwa 

grubość okładzin wpływa na następu-
jące parametry płyt:

- izolacyjność termiczna,
- izolacyjność akustyczna,
- nośność i sztywność.
2. Brak uwzględnienia w obliczeniach sta-

tycznych  obciążenia termicznego.
3. Brak uwzględnienia w obliczeniach sta-

tycznych obciążenia długotrwałego (do-
tyczy płyt o zastosowaniu dachowym).

4. Niewłaściwe dobranie płyt ze względu 
na wymagania w zakresie bezpieczeń-
stwa pożarowego.

5. Brak uwzględnienia odporności ognio-
wej wynikającej z klasy odporności po-
żarowej obiektu.

6. Brak uwzględnienia odporności dachu 
na działanie ognia zewnętrznego.

Błędy na etapie 
produkcji

Niepoprawne przygotowanie rdzenia

Niewłaściwe ułożenie lamelek

Przestrzenie między lamelkami

Nierówno wycięte bloki styropianu
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Złe przygotowanie rdzenia (niezależ-
nie od rodzaju materiału) ma negatywny 
wpływ na:
- poprawne zespojenie rdzenia z okła-

dzinami na całej powierzchni (istota 
funkcjonowania płyt warstwowych),

- przestrzenie między lamelkami weł-
nianymi i blokami styropianowymi 
– pogorszenie izolacyjności cieplnej,
akustycznej,

- pofalowania na powierzchni okładzin.

Przesunięcie blach okładzinowych 
względem siebie, brak wypełnień, 
pustki w rdzeniu
W ten sposób ukształtowany styk po-

dłużny płyty może uniemożliwić popraw-
ne złożenie płyt a w konsekwencji dopro-
wadzić do penetracji wody, powstania 
korozji, braku zapewnienia odpowiedniej 
izolacyjności cieplnej i akustycznej oraz 
utraty właściwości w zakresie odporności 
ogniowej.

Przesunięcie blach okładzinowych względem siebie

Pofalowania 
na powierzchni okładzin

Pofalowania blach okładzinowych

Błędy na etapie 
montażu

Ogólne wytyczne montażu 
płyt warstwowych

1. Przed przystąpieniem do montażu wska-
zane jest zweryfikowanie konstrukcji no-
śnej pod względem dokładności wyko-
nania i zgodności z projektem obiektu.

2. Płyty warstwowe zabezpieczone są
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem
folią ochronną, która jest nakładana na

okładziny w trakcie procesu produkcyj-
nego. Powyższe zabezpieczenie należy 
usunąć w trakcie montażu, jednakże nie 
później niż dwa miesiące od zakupu płyt 
w celu uniknięcia trwałego jej związania 
z powłoką kolorystyczną blach okładzi-
nowych. 

3. W celu uniknięcia uszkodzeń powłok
kolorystycznych poprzez cięcie płyt
oraz obróbek blacharskich wskazane
jest wykonywanie ich na stojakach po-
krytych miękkim materiałem, np. filcem, 
styropianem. 

4. Do cięcia płyt należy stosować pilarki
o drobno-zębnych brzeszczotach, a do
obróbek blacharskich nożyc ręcznych. 
Nie wolno używać szlifierek kątowych 
i innych narzędzi wytwarzających 
wysoką temperaturę w trakcie cięcia 
- może to doprowadzić do uszkodzenia 
powłok antykorozyjnych. 

5. Do mocowania łączników wskazane
jest używanie specjalistycznych elek-
tronarzędzi. Wkrętarki powinny być wy-
posażone w odpowiednią głowicę do
prowadzenia długich łączników oraz w
ogranicznik głębokości osadzania. Dzięki 
temu zostaje zapewniona poprawność
prowadzonego montażu, tzn. utrzy-
mane położenie prostopadłe łącznika
względem płyty, zminimalizowane ry-
zyko uszkodzenia powierzchni płyty oraz 
zapewnienie szczelności mocowania.
Dopuszcza się uniwersalne wkrętarki ze 
zwykłymi, krótkimi głowicami jednakże
tego typu narzędzia powinny być wy-
posażone w ogranicznik głębokości osa-
dzania łączników. Optymalne parametry 
elektronarzędzi do montażu płyt war-
stwowych podaje poniższe zestawienie:
- moc – 600 – 750 W,
- obroty 1500 – 2000 obr./min.,
- moment obrotowy 600 – 700 Ncm.

6. Nie wskazane jest prowadzenie monta-
żu płyt w trakcie złych warunków pogo-
dowych, takich jak: mgła, szadź, opady
deszczu oraz silne porywy wiatru.

7. W trakcie prowadzonych prac mon-
tażowych należy ściśle przestrzegać
przepisów BHP. Montaż powinien być
wykonywany pod nadzorem osób do
tego uprawnionych. Ekipy pracujące
powinny być wyposażone w urządze-
nia zabezpieczające przed upadkiem z
wysokości, np. bariery ochronne linowe, 
liny i pasy bezpieczeństwa.

8. Po zakończeniu każdego dnia robocze-
go miejsce montażu należy posprzątać,
usuwając wszelkie zanieczyszczenia oraz
odpadki powstałe w wyniku prowadzo-
nych prac.

Mocowanie płyt warstwowych 
do konstrukcji nośnych
Płyty warstwowe mocowane są do kon-

strukcji stalowej za pośrednictwem łączni-
ków samowiercących. Łączniki samowiercą-
ce służą do mocowania płyt warstwowych 
do konstrukcji stalowej o maksymalnej gru-
bości ścianki 14 mm. Łączniki są wykonane 
z hartowanej stali węglowej zabezpieczonej 
powierzchniowo przed korozją. Wszystkie 
łączniki są wyposażone w podkładki z wul-
kanizowanego EPDM. Średnica gwintu ro-
boczego wynosi 5,5 mm. Płyty mocuje się 
w sposób następujący:
- płyta warstwowa – mocowana jest 

dwoma lub trzema łącznikami na jej 
szerokości do konstrukcji nośnej; w 
przypadku płyt dachowych dodatko-
wym elementem są kalotki.

W przypadku konstrukcji stalowych, któ-
rych grubość przekracza 14 mm, oraz beto-
nowych lub drewnianych istnieje możliwość 
zastosowania innych łączników:
- do podłoża stalowego (grubszego niż 

14 mm) - zaleca się specjalne łącz-
niki samogwintujące z odpowiednio 
ukształtowanym zarysem gwintu ro-
boczego,

- do podłoża betonowego – zaleca się spe-
cjalne łączniki z elementem rozporowym 
lub łączniki samogwintujące ze specjalnie 
ukształtowanym gwintem roboczym,

- do podłoża drewnianego – zaleca się 
specjalne łączniki samogwintujące z 
odpowiednio ukształtowanym zary-
sem gwintu roboczego.

Najczęściej popełniane błędy 
na etapie montażu

1. Nieprawidłowy dobór podkładek w łącz-
nikach mocujących.

2. Pominięcie materiałów uszczelniających 
jeżeli takowe są rekomendowane przez
producenta płyt.

3. Brak kalotek w przypadku płyt dacho-
wych oraz niepoprawne umiejscowienie
łączników.

4. Niepoprawny dobór długości łączników.
5. Niezastosowanie zaleceń producenta

płyt  i projektanta, takich jak, np. rodzaj
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łączników i ich średnica, ilość łączników 
na m2 płyty, dodatkowy element stalowy 
w płytach z ukrytym mocowaniem.

6. Niestaranny montaż, nierespektowanie 
podstawowych zasad BHP, lekcewa-
żenie zaleceń w zakresie transportu i 
składowania płyt.

Brak kalotek w przypadku 
płyt dachowych oraz niepoprawne 
umiejscowienie łączników

Brak kalotek i niewłaściwe umiejscowienie łączników mocu-
jących 

- ryzyko przecieków,
- ryzyko powstania zjawiska korozji,
- obniżenie nośności zastosowanych płyt.

Niepoprawny dobór 
długości łączników
Często popełnianym przez ekipy monta-

żowe błędem jest niepoprawne dobranie 
długości łączników mocujących. Zbyt krótki 

łącznik oznacza zbyt słabe jego zakotwienie 
w konstrukcji nośnej. W takim przypadku 
może nastąpić wyrwanie elementów obu-
dowy zewnętrznej. Zbyt długi łącznik po-
woduje wyjście całej części gwintowanej 
za element nośny. W ten sposób może na-
stąpić zwis płyt, a w konsekwencji ścięcie 
elementów mocujących.

Niepoprawny sposób 
osadzania łączników

Bardzo ważną kwestią w trakcie prowa-
dzonego montażu jest poprawne osadzenie 
łączników mocujących. Zbyt głębokie lub 
zbyt płytkie zamocowanie (rysunek powy-
żej) może doprowadzić do następujących 
konsekwencji:
- brak zachowania szczelności mocowa-

nia (przecieki wody),
- pofalowanie zewnętrznej okładziny 

płyty (zdjęcie powyżej),
- powstanie zjawiska korozji.

Należy pamiętać, że każdy etap, tj. projek-
towanie, produkcja oraz montaż są ze sobą 
powiązane. Nawet najmniejszy błąd pocią-
ga za sobą lawinę konsekwencji. W związku 
z tym bardzo ważne jest, aby poszczególne 
etapy wytwarzania lekkiej obudowy z płyt 
warstwowych traktować jako całość a nie 
jako niezależne części.

Błędy przy wykonywaniu lekkiej obudo-
wy z płyt warstwowych to bardzo rozległy 
temat. Celem artykułu było jedynie zasy-
gnalizowanie złożoności problematyki a 
nie omówienie wszystkich kwestii.

Piotr Olgierd Korycki
Pruszyński Sp. z o.o., Stowarzyszenie DAFA

Autor jest ekspertem Stowarzyszenia DAFA – organizacji działa-
jącej aktywnie na rzecz ujednolicenia i podniesienia standardów 
wykonawczych oraz rozwoju wiedzy o technologiach i funkcjono-
waniu dachów płaskich i fasad. Wytyczne Stowarzyszenia DAFA w 
postaci publikacji technicznych dostępne są na: www.dafa.com.pl

Konkurs Brick Award, organizowany 
przez firmę Wienerberger od 12 lat pre-
zentuje i wyróżnia niebanalną architek-
turę ceramiczną doceniając kreatywne 
spojrzenie architektów na ten plastyczny 
materiał. Co istotne organizator, lider w 
produkcji najwyższej jakości materiałów 
ceramicznych, nie warunkuje przystąpie-
nia do konkursu wykorzystaniem jego 
produktów – nagradzana jest innowacyj-
ność w formie i przekazie budynku.

W tym roku wszystkie prace konkursowe 
będą oceniane przez jury w znakomitym 
składzie:

prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz,
arch. Robert Konieczny,
Grzegorz Piątek, 
red. Piotr Sarzyński,
arch. Tomasz Studniarek, 
arch. Piotr Śmierzewski.
Prace będą oceniane w 5 kategoriach 

konkursowych:
• Budynek mieszkalny,
• Budynek użyteczności publicznej,

Wienerberger Brick Award 2017 oficjalnie rozpoczęty
Wystartowała kolejna, polska edycja konkursu architektonicznego Brick Award, nagradza-
jącego kreatywne i innowacyjne obiekty architektoniczne zrealizowane z naturalnych, szla-
chetnych i trwałych materiałów ceramicznych. Realizacje, które zwyciężą w edycji lokalnej 
zostaną zgłoszone, jako oficjalni kandydaci do międzynarodowej edycji Brick Award 2018.

• Renowacja/Rekonstrukcja,
• Budynek w zabudowie miejskiej,
• Projekt bez realizacji (kategoria dodat-

kowa, zwycięski projekt nie będzie no-
minowany do Brick Award 2018).
Realizacja może mieć miejsce także 

poza granicami kraju, ale musi powstać 
na podstawie projektu polskiego archi-
tekta. Obiekty, które zwyciężą w edycji 
polskiej w czterech głównych katego-
riach zostaną zgłoszone, jako oficjalni 
kandydaci do konkursu międzynaro-
dowego Brick Award 2018. Natomiast 
kreatywne pomysły studentów zostaną 
nagrodzone w dodatkowej kategorii, w 

ramach której została przygotowana na-
groda specjalna – płatny staż w warszaw-
skiej pracowni JEMS Architekci.

Opracowania konkursowe będą podlegały 
ocenie Sądu Konkursowego, w szczególności 
w oparciu o takie kryteria, jak: kreatywność 
zastosowania ceramiki jako materiału budow-
lanego, funkcjonalność, spójność architekto-
niczna obiektu z otoczeniem, nowatorstwo 
projektowe i technologiczne projektu. Prace 
można nadsyłać bądź dostarczać osobiście do 
6 lutego 2017 r. do godz. 16:00 do siedziby 
organizatora. Dla zwycięzców czterech głów-
nych kategorii konkursu Brick Award 2017 
organizator przewidział nagrody pieniężne. 
Nagroda Grand Prix wyniesie 15 tys. zł.

Więcej informacji, jak również formu-
larze zgłoszeniowe i pełen regulamin 
konkursu można znaleźć pod adresem: 
www.brickaward.pl. Wszelkie pytania 
bądź wątpliwości dotyczące Regulaminu 
i zasad uczestnictwa w konkursie należy 
kierować na adres: 
brick2017pl@wienerberger.com.
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Wymagania prawne 
w zakresie ochrony 
cieplnej (energetycznej) 
budynków 

13 sierpnia 2013 r. opublikowano 
w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie 
Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
[1]. W tym akcie prawnym określono m.in. 
niższe wartości maksymalne współczyn-
nika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2·K)] 
dotyczące przegród zewnętrznych bu-
dynków oraz niższe wartości graniczne 
wskaźnika rocznego zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną EP(max) 
[kWh/(m2·rok)], zmieniające się w okresie 
2014÷2016, 2017÷2020 i po 2021 roku. 

Krajowy plan wsparcia [2] zawiera re-
komendowaną do stosowania w prakty-
ce krajową definicję: „budynek o niskim 
zużyciu energii” to taki budynek, który 
spełnia wymogi związane z oszczędnością 
energii i  izolacyjnością zawarte w przepi-
sach techniczno-użytkowych, o których 
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 
budowlane [3], tj. w szczególności dział 
X oraz załącznik 2 do rozporządzenia [1] 
obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku 
(w przypadku budynków zajmowanych 
przez władze publiczne oraz będących ich 
własnością – od 1 stycznia 2019 r.). 

Maksymalne wartości wskaźnika EP 
[kWh/(m2·rok)], określającego roczne 
obliczeniowe zapotrzebowanie na nieod-
nawialną energię pierwotną w zależności 
od rodzaju budynku wg [1] wynoszą: 

1) w budynkach mieszkalnych jed-
norodzinnych i wielorodzinnych do 
ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz 
przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w ciągu roku:

EP= EPH+W + ΔEPc [kWh/(m2·rok)]
gdzie: 
EPH+W – maksymalna wartość wskaź-

nika EP na potrzeby ogrzewania, wen-
tylacji oraz przygotowania ciepłej wody 

Charakterystyka energetyczna 
budynku w aspekcie nowych 
wymagań prawnych
W artykule przedstawiono czynniki kształtujące charakterystykę energetyczną budynku 
wg obowiązujących przepisów prawnych oraz procedury obliczeniowe w tym zakresie. 

użytkowej określona zgodnie z tablicą 1, 
[kWh/(m2·rok)],

ΔEPc – wskaźnik na potrzeby chłodze-
nia określony zgodnie z tablicą 2, [kWh/
(m2·rok)],

2) w budynkach zamieszkania zbioro-
wego, użyteczności publicznej, magazy-
nowych, gospodarczych i produkcyjnych 
do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej 
i oświetlenia wbudowanego w ciągu roku: 

EP= EPH+W + ΔEPc + ΔEPL 
[kWh/(m2·rok)]

gdzie: 
EPH+W – maksymalna wartość wskaź-

nika EP na potrzeby ogrzewania, wen-

tylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej określona zgodnie z tablicą 5, 
[kWh/(m2·rok)],

ΔEPc – wskaźnik na potrzeby chłodze-
nia określony zgodnie z tablicą 6, [kWh/
(m2·rok)],

ΔEPL – wskaźnik na potrzeby oświetle-
nia, [kWh/(m2·rok)].

Harmonogram czasowy oraz mak-
symalne wartości wskaźnika EPH+W na 
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz 
przygotowania ciepłej wody użytkowej 
przedstawiono w tablicy 1.

Harmonogram czasowy oraz warto-
ści wskaźników ΔEPc i ΔEPL zestawiono 
w tablicy 2. 

Tablica 1. Wartości maksymalne wskaźnika EPH+W [1] 

Lp. Rodzaj budynku
Maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na po-
trzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania 

ciepłej wody użytkowej [kWh/(m2·rok)]
od 

1.01.2014 r.
od 

1.01.2017 r.
od 

1.01.2021 r.*)
1 Budynek mieszkalny 

a) jednorodzinny
b) wielorodzinny 

120
105

95
85

70
65

2 Budynek zamieszkania zbiorowego 95 85 75
3 Budynek użyteczności publicznej:

a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe 

390
65

290
60

190
45

4 Budynek gospodarczy, magazynowy  
i produkcyjny 

110 90 70

*) od 1.01.2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością 

Tablica 2. Wartości wskaźników  ΔEPc i ΔEPL [1] 

Lp. Rodzaj budynku*)
Wartości wskaźników ΔEPc i ΔEPL [kWh/(m2·rok)]

od 1.01.2014 r. od 1.01.2017 r. od 1.01.2021 r.**)
1 Budynek mieszkalny 

a) jednorodzinny
b) wielorodzinny 

ΔEPc = 10·Af,C/Af
ΔEPL = 0

ΔEPc = 10·Af,C/Af
ΔEPL = 0

ΔEPc = 5·Af,C/Af
ΔEPL = 0

2 Budynek zamieszkania 
zbiorowego 

ΔEPc = 25·Af,C/Af

dla t0 < 2500 
ΔEPL = 50

dla t0 ≥ 2500 
ΔEPL = 100

ΔEPc = 25·Af,C/Af

dla t0 < 2500 
 ΔEPL = 50

dla t0 ≥ 2500 
 ΔEPL = 100

ΔEPc = 25·Af,C/Af

dla t0 < 2500 
ΔEPL = 25

dla t0 ≥ 2500 
 ΔEPL = 50

3 Budynek użyteczności 
publicznej:
a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe 

4 Budynek gospodarczy, 
magazynowy i produkcyjny 

Af – powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku, [m2], 
Af,C – powierzchnia użytkowa chłodzona budynku, [m2],
t0 – czas działania oświetlenia wbudowanego 
*) jeżeli budynek posiada instalację chłodzenia, w przeciwnym przypadku ΔEPc=0, jeżeli w budynku należy 
uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku ΔEPL=0
**) od 1.01.2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością
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3) w budynkach, w których występują 
różne funkcje użytkowe do ogrzewania, 
wentylacji, chłodzenia, przygotowania 
wody użytkowej i oświetlenia wbudo-
wanego w ciągu roku: 

EPm= ∑i(EPi·Af,i)/ ∑i Af,i [kWh/(m2·rok)]
gdzie: 
EPi – wartość wskaźnika EP określające-

go roczne obliczeniowe zapotrzebowanie 
na nieodnawialną energię pierwotną do 
ogrzewania, wentylacji, przygotowania 
ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz 
oświetlenia wbudowanego, dla części 
budynku o jednolitej funkcji użytkowej 
o powierzchni Af,i, [kWh/(m2·rok)], 

Af,i – powierzchnia użytkowa ogrzewa-
na (chłodzona) części budynku o jedno-
litej funkcji użytkowej, [m2].

Charakterystyka 
energetyczna 
budynku – procedury 
obliczeniowe 

Procedurę określania charakterystyki 
energetycznej budynku lub jego części 
podano w Rozporządzeniu Ministra Infra-
struktury i Rozwoju w sprawie metodolo-
gii wyznaczania charakterystyki energe-
tycznej budynku lub części budynku oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej 
[4], które określa:

1) metodologię wyznaczania charak-
terystyki energetycznej,

2) sposób sporządzania świadectwa 
charakterystyki energetycznej,

3) wzory świadectw charakterystyki 
energetycznej – budynku lub części bu-
dynku.

Charakterystykę energetyczną bu-
dynku lub części budynku wyznacza się 
według rozporządzenia [4]:
• metodą obliczeniową – opartą na stan-

dardowym sposobie użytkowania bu-
dynku lub części budynku,

•  metodą zużyciową – opartą na fak-
tycznie zużytej ilości energii.
2. Charakterystykę energetyczną ist-

niejącego budynku lub części budynku 
można wyznaczać metodą zużyciową, 
jeżeli:

1) na potrzeby ogrzewania lub przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej 
są one zasilane z sieci ciepłowniczej 
lub gazowej;

2) zużycie:
a) ciepła - rozlicza się na podstawie 

wskazań ciepłomierza,
b) gazu ziemnego - rozlicza się na 

podstawie wskazań gazomierza,
c) ciepłej wody użytkowej - rozlicza 

się na podstawie wskazań wodo-
mierza;

3) istnieją dokumenty potwierdzające 
rzeczywiste zużycie ciepła lub gazu 
ziemnego z ostatnich 3 lat poprze-
dzających sporządzenie świadectwa 
charakterystyki energetycznej;

4) w okresie, o którym mowa w pkt. 3, 
nie przeprowadzono robót budow-
lanych wpływających na ich charak-
terystykę energetyczną;

5) nie są one wyposażone w system 
chłodzenia;

6) gaz ziemny jest zużywany wyłącznie 
na potrzeby ogrzewania lub przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej, 
a jego zużycie jest mierzone odręb-
nym gazomierzem;

7) jest możliwe określenie ich po-
wierzchni o regulowanej tempera-
turze powietrza.

3. Metodologię wyznaczania charakte-
rystyki energetycznej opartą na standar-
dowym sposobie użytkowania budynku 
lub części budynku określa załącznik nr 
1 do rozporządzenia [4].

4. Metodologię wyznaczania charakte-
rystyki energetycznej opartą na faktycz-
nie zużytej ilości energii określa załącz-
nik nr 2 do rozporządzenia [4].

Świadectwo charakterystyki ener-
getycznej sporządza się w języku 
polskim.

2. Świadectwo charakterystyki energe-
tycznej oprawia się w okładkę formatu 
A-4, w sposób uniemożliwiający jego 
zdekompletowanie.

Wzór świadectwa charakterystyki 
energetycznej (rysunek 1):

1) budynku – określa załącznik nr 3 
do rozporządzenia [4];

2) części budynku – określa załącznik 
nr 4 do rozporządzenia [4].

Podstawowe parametry charaktery-
styki energetycznej budynku to: 
• EU [kWh/(m2·rok)] – wskaźnik rocznego 

zapotrzebowania na energię użytko-
wą, uwzględniający cele ogrzewania 
i wentylacji, przygotowania ciepłej 
wody użytkowej i chłodzenia oraz 
zyski ciepła: wewnętrzne w zależno-

Rysunek 1. Wzory świadectw charakterystyki energetycznej budynku [4]
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ści od rodzaju pomieszczeń i budyn-
ku, od promieniowania słonecznego 
przez powierzchnie oszklone – okre-
ślany metodą bilansów miesięcznych 
w odniesieniu do indywidualnych pa-
rametrów powietrza wewnętrznego 
i zewnętrznego. 

• EK [kWh/(m2·rok)] – wskaźnik rocznego 
zapotrzebowania na energię końcową 
dla systemu grzewczego, przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej, chłodze-
nia, wbudowanej instalacji oświetlenia 
wbudowanego (nie dotyczy budynków 
mieszkalnych) i technicznych ( jako 
energia pomocnicza), uwzględniający 
średnią sprawność systemów – określa-
ny na podstawie składowych zapotrze-
bowania na energię użytkową.

• EP [kWh/(m2·rok)] – wskaźnik rocznego 
zapotrzebowania na energię pierwot-
ną dla systemu grzewczego, przygo-
towania ciepłej wody użytkowej, chło-
dzenia, wbudowanej instalacji oświe-
tlenia wbudowanego (nie dotyczy 
budynków mieszkalnych) z dodaniem 
zastosowania energii pomocniczej dla 
systemów, uwzględniający współczyn-
niki nakładu nieodnawialnej energii 
pierwotnej na wytworzenie i dostar-
czenie nośnika energii lub energii dla 
systemów technicznych wi – określany 
na postawie składowych zapotrzebo-
wania na energię końcową.

• ECO2 [tCO2/(m2·rok)] – jednostkowa wiel-
kość emisji CO2, pochodząca z procesu 
spalania paliw przez system grzewczy, 
przygotowania ciepłej wody użytko-
wej, chłodzenia, oświetlenia wbudo-
wanego oraz urządzenia pomocnicze 
w systemach technicznych. 
UOZE [%] – udział odnawialnych źródeł 

energii w rocznym zapotrzebowaniu na 
energię końcową.

Poniżej zestawiono podstawowe poję-
cia w zakresie opracowania świadectwa 
charakterystyki energetycznej budynku 
lub jego części [4]:
• system ogrzewania – należy przez to 

rozumieć system techniczny zapew-
niający dostawę energii użytkowej 
na potrzeby ogrzewania i wentylacji 
pomieszczeń w budynku lub części 
budynku;

• system przygotowania ciepłej wody 
użytkowej – należy przez to rozumieć 
system techniczny zapewniający do-
stawę energii użytkowej na potrzeby 
przygotowania ciepłej wody użytko-
wej w budynku lub części budynku;

• system chłodzenia – należy przez to 
rozumieć system techniczny zapew-
niający dostawę energii użytkowej 
na potrzeby chłodzenia pomieszczeń 
w budynku lub części budynku;

• system wbudowanej instalacji 
oświetlenia – należy przez to rozu-

mieć system techniczny zapewniający 
dostawę energii końcowej na potrzeby 
oświetlenia pomieszczeń w budynku 
lub części budynku;

• prosty system techniczny – należy 
przez to rozumieć system techniczny 
wykorzystujący jeden rodzaj źródła 
energii, zasilany jednym rodzajem 
nośnika energii lub energii;

• złożony system techniczny – należy 
przez to rozumieć system techniczny 
wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj 
źródła energii;

• nieodnawialna energia pierwotna 
– należy przez to rozumieć energię 
zawartą w kopalnych surowcach ener-
getycznych, która nie została poddana 
procesowi konwersji lub transformacji;

• odnawialna energia pierwotna – na-
leży przez to rozumieć energię uzyska-
ną z odnawialnego źródła energii;

• odnawialne źródło energii – należy 
przez to rozumieć odnawialne źródło 
energii, o którym mowa w art. 3 pkt 
20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1059, z późn. zm.3);

• energia końcowa – należy przez to 
rozumieć energię dostarczaną do bu-
dynku lub części budynku dla syste-
mów technicznych;

• energia pomocnicza końcowa – na-
leży przez to rozumieć część energii 
końcowej dostarczanej do budynku 
lub części budynku dla zapewnienia 
funkcjonowania urządzeń pomocni-
czych w systemach technicznych;

• energia użytkowa – należy przez to 
rozumieć:
- w przypadku ogrzewania budynku 

lub części budynku – energię prze-
noszoną z budynku lub części bu-
dynku do jego (jej) otoczenia przez 
przenikanie lub z powietrzem wen-
tylacyjnym, pomniejszoną o zyski 
ciepła,

- w przypadku chłodzenia budynku 
lub części budynku – zyski ciepła 
pomniejszone o energię przenoszo-
ną z budynku lub części budynku do 
jego (jej) otoczenia przez przenika-
nie lub z powietrzem wentylacyj-
nym,

- w przypadku przygotowania ciepłej 
wody użytkowej – energię przeno-
szoną z budynku lub części budynku 
do jego (jej) otoczenia ze ściekami;

• zyski ciepła – należy przez to rozu-
mieć ciepło:
- wytworzone wewnątrz budynku lub 

części budynku przez użytkowników 
oraz przez urządzenia niebędące 
częścią systemów technicznych,

- dostarczone przez promienie sło-
neczne do budynku lub części bu-
dynku;

• powierzchnia o regulowanej tem-
peraturze powietrza*) – należy przez 
to rozumieć ogrzewaną lub chłodzo-
ną powierzchnię kondygnacji netto, 
wyznaczaną według Polskiej Normy 
dotyczącej właściwości użytkowych w 
budownictwie – określanie i oblicza-
nie wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych.
Na rysunku 2 przedstawiono schemat 

obliczeniowy w zakresie określania cha-
rakterystyki energetycznej budynku wg 
załącznika 1 do rozporządzenia [4]. 

Szczegółowe procedury obliczeniowe 
wg [4] przedstawiono m.in. w pracy [5] 
i [6]. 

Podsumowanie 
i wnioski 

Charakterystyka energetyczna bu-
dynku lub części budynku stanowi 
jego ocenę w zakresie obudowy bu-
dynku, rozwiązań technicznych instala-
cji (grzewczych, przygotowania c.w.u., 
wentylacyjnych, ewentualnie chłodzenia 
lub oświetlenia wbudowanego) oraz za-
stosowanego źródła energii (odnawial-
nego lub nieodnawialnego). Procedury 
ustalania oraz interpretacji technicznej 
podstawowych parametrów świadectwa 
charakterystyki energetycznej są często 
niejasne i nieprecyzyjne. 

Określenie strat ciepła przez przenika-
nie wg PN-EN 12831:2006 [7] (zgodnie 
z [4]) może spowodować otrzymywanie 
wyników obliczeń dla danego budynku 
o znacznej rozbieżności – w zależności 
od podejścia projektanta (certyfikato-
ra). Posługiwanie się tylko wartościami 
orientacyjnymi dodatkowych start ciepła 
wynikających z występowania mostków 
cieplnych (na podstawie normy PN-EN 
ISO 14683:2008 [8]) jest niedopuszczalne. 
Istnieje potrzeba opracowywania kata-
logów mostków cieplnych wielu często 
stosowanych rozwiązań zewnętrznych 
przegród zewnętrznych i ich złączy, po-
nieważ są niezbędne do poprawnego 
projektowania w zakresie zagadnień 
energetycznych oraz cieplno-wilgotno-
ściowych. 

W zakresie określania strat ciepła 
przez wentylację należy zwrócić uwa-
gę, że wykonując obliczenie zgodnie 
z rozporządzeniem [4], projektowanie 
ze względu na wymagania higieniczne 
nie ma nic wspólnego z projektowaną 
charakterystyką energetyczną budynku. 
Często budynek spełniający nadrzędne 
wymagania higieniczne będzie zużywać 
więcej energii, niż to będzie wynikać ze 
sporządzonej na podstawie metodolo-
gii – charakterystyki energetycznej bu-
dynku. 
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aktualności

Wykonanie oceny budynku lub jego 
części w aspekcie energetycznym tylko 
do wartości wskaźnika zapotrzebowania 
na nieodnawialną energie pierwotną EP 
[kWh/(m2·rok)] – określanego wg rozpo-
rządzenia [1] powoduje, że obudowa 
budynku często staje się aspektem dru-
goplanowym. Wskaźnik EP nie powinien 
być jednym, miarodajnym parametrem 
w zakresie energooszczędności budyn-
ków nowo projektowanych i moderni-
zowanych. Dlatego zasadne staje się, aby 
ocenę budynku przeprowadzać także 
pod względem wskaźnika EU – zapotrze-
bowania na energię użytkową. 

dr inż. Krzysztof Pawłowski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 

w Bydgoszczy, 
Wydział Budownictwa, Architektury 

i Inżynierii Środowiska, Katedra Budownictwa 
Ogólnego i Fizyki Budowli
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Rysunek 2. Schemat postępowania w zakresie opracowania świadectwa charakterystyki energe-
tycznej budynku - opracowanie własne na podstawie rozporządzenia [4]



30 Warstwy Dachy i Ściany 4/2016 (72)

dachy

Z nauki o drewnie wiadomo, że zjawi-
sko pęcznienia drewna jest ściśle powią-
zane ze zjawiskiem jego kurczenia się. 
Współczynniki kurczliwości i pęcznienia 
drewna mają te same wartości. Wielkość 
skurczu lub pęcznienia liniowego czy ob-
jętościowego, odpowiadającego zmianie 
wilgotności drewna o 1%, wyrażona jest 
w procentach lub jednostkach miary. 
W elementach konstrukcyjnych więźby 
dachowej, ale nie tylko, w wyniku zjawi-
ska kurczenia się tj. wysychania drewna 
więźby, (na skutek ponadnormatywnej 
wilgotności), następuje pękanie drewna 
(fot. 2 i 3) oraz zniszczenie połączeń kon-
strukcyjnych, ciesielskich. Pękanie drew-
na to efekt powstałych w nim naprężeń, 
które rozrywają włókna drzewne. Spękane 

Wilgotność drewna więźby 
dachowej a jej stabilność 
i trwałość użytkowa
Drewno lite i jego tworzywa drewnopochodne posiadają własności higroskopijne i anizotro-
powe, dlatego ich parametry techniczne, wytrzymałościowe są zależne od kształtowania 
się  jego wilgotności. By wyroby z drewna litego, w tym szczególnie elementy konstrukcyjno-
-nośne więźby dachowej (fot. 1), w trakcie wykonania i ich  użytkowania, spełniały najwyższe 
parametry techniczne należy przestrzegać ważny wymóg technologiczny tj. utrzymania ich w 
stałej wymaganej wilgotności, tzw. wilgotności technicznej, równoważnej do otoczenia. Nie 
przestrzeganie tego wymogu zawsze powoduje w drewnie zmiany wymiarowe. Zachwianie 
się równowagi higroskopijnej drewna do warunków klimatycznych jego otoczenia, szcze-
gólnie w czasie  użytkowania, uruchamia jego  anizotropię  tj.  pęcznienie, kiedy pobiera 
parę wodną z otoczenia, lub kurczenie się gdy wysycha. Zjawisko anizotropii występuje tylko 
do chwili kiedy drewno osiągnie wilgotność równoważną. Wówczas następuje stabilizacja, 
nie zmienia wymiarów.

Fot. 1 Więźba dachowa z drewna

Fot. 2 Pęknięta murłata Fot. 3 Pęknięty słup podporowy dachu
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dachy

elementy konstrukcyjne tracą w poważ-
nym stopniu pierwotną wytrzymałość 
na zginanie i ściskanie. Zaś powstałe 
luzy w połączeniach konstrukcyjnych, na 
skutek skurczu ich elementów, powodu-
ją wadliwe przenoszenie sił wytrzyma-
łościowych na poszczególne elementy 
węzła połączeniowego. Taka konstrukcja 
dachowa traci w poważnym stopniu pla-
nowaną wytrzymałość. Może nawet nie 
sprostać wymaganiom obciążeniowym 
dachu, szczególnie wykonanego z da-
chówek lub po dodatkowym obciążeniu 
śniegiem w okresie zimowym. Rozmiary 
tych zniszczeń są różne i uzależnione 
od stopnia różnicy wilgotności drewna 
więźby dachowej do otoczenia, jego bu-
dowy anatomicznej oraz kierunku prze-
biegu włókien. Skalę wielkości i przebieg 
krzywych kurczliwości i pękania drewna 
sosnowego, które jest powszechnie sto-
sowane w wykonawstwie więźby da-
chowej, trudno przewidzieć. Jak wynika 
z nauki i doświadczenia zawodowego, to 
największy skurcz występuje w układzie 
objętościowym i przy stycznym kierunku 
przebiegu włókien. By jednak wykorzy-
stać drewno technicznie w sposób opty-
malny w każdych warunkach klimatycz-
nych, należy zadbać o jego wilgotność 
techniczną, równoważną, a to można 
uczynić wyłącznie przez dokładne bada-
nia i planowanie jego wilgotności, szcze-
gólnie w fazie przygotowania elementów, 
tj. procesie wykonawczym na tartaku, jak 
również już w czasie użytkowania. 

Badanie wilgotności 
drewna jest konieczne

By wykonać prawidłowo i fachowo 
więźbę dachową z drewna, należy ba-

dać jego wilgotność już w procesie wy-
konania tj. na tartaku przed obróbką 
mechaniczną i impregnacją chemiczną, 
oraz przed montażem więźby dachowej. 
Metody badania wilgotności drewna są 
różne. Pierwsza z nich - suszarkowo-wa-
gowa - jest bardzo dokładna i stosowana 
w warunkach laboratorium zakładowego 
i suszarniach do drewna. Natomiast dru-
ga - elektrometryczna, jest stosunkowo 
praktyczna i stosowana wszędzie, a szcze-
gólnie w zakładach przerobu drewna, 
w tartakach, na składach drzewnych.

Metoda elektrometryczna polega 
na pomiarze oporu elektrycznego, który 
zmienia się wraz ze zmianami wilgotno-
ści drewna. Przewodnictwo elektryczne 
zwiększa się przy przejściu drewna ze 
stanu absolutnie suchego (0% wilgotno-
ści) do punktu nasycenia włókien (30%), 
natomiast dalszy wzrost wilgotności 
powoduje nieznaczne zmiany przewod-
nictwa i dlatego nie jest w pomiarach 
uwzględniany. Na rynku istnieje szereg 
typów wilgotnościomierzy. Do prostych 
w obsłudze należy wilgotnościomierz  
D-3 (fot. 4), który dokonuje pomiaru wil-
gotności drewna od 6% do 30% wilgot-
ności bezwzględnej. W celu dokonania 
pomiaru wybiera się przełącznikiem - „GA-
TUNEK DREWNA” - przewidzianą tempera-
turę badanego drewna (0-50°C) i płynnym 
ruchem wbija się elektrody w drewno tak, 
by linia łącząca elektrody była zawsze pro-
stopadła do przebiegu włókien. Po prawi-
dłowym wbiciu elektrod zaświeci się jed-
na z diod lub dwie sąsiednie. Zaświecenie 
się dwóch sąsiednich diod oznacza, że wil-
gotność jest między np. „18” i „20” i wynosi 
19%. Zaświecenie się diody 6% oznacza, 
że wilgotność jest równa 6% lub mniejsza, 
natomiast w przypadku zaświecenia się 

diody 30% oznacza, że wilgotność drewna 
jest równa lub większa od 30%.

Przy pomiarach drewna metodą 
elektrometryczną, należy zawsze prze-
strzegać ustaleń podanych w normie 
PN-84/D-04150 oraz instrukcji obsługi 
urządzenia, szczególnie dotyczącej miej-
sca pomiaru, ich krotności oraz sposobu 
odczytu.

Praktyka i doświadczenie zawodowe 
w przerobie drewna przekonuje, że bez 
takich przyrządów nie można w sposób 
prawidłowy wykonywać jakiejkolwiek 
produkcji drzewnej i dlatego wilgotno-
ściomierz powinien znajdować się na wy-
posażeniu każdego, nawet najmniejszego 
zakładu drzewnego.

Elementy konstrukcyjno-nośne prze-
znaczone na więźbę dachową muszą po-
siadać końcową wilgotność (techniczną) 
15-18%, dlatego powinny być suszone 
w suszarniach lub zadaszone na wolnym 
powietrzu około roku. Suszone w suszar-
niach, w temperaturze 50°C dodatkowo 
zapewniają nas, że są wolne od larw owa-
dów drewna - fot. 5 (spuszczela), i wów-
czas mogą być poddawane chemicznej 
impregnacji, z której usunięta przez 
ponowne sezonowanie, wprowadzona 
z impregnatem woda, umożliwia dopiero 
wbudowanie elementów w konstrukcję 
dachową. W trakcie użytkowania więźby 
z drewna należy czynić wszystko, aby mi-
kroklimat jego otoczenia na poddaszu był 
przyjazny i tworzył warunki do zachowa-
nia jego wilgotności równoważnej (tech-
nicznej). Wówczas drewno więźby będzie 
stabilne i zachowa wszystkie normatywne 
parametry techniczne na dziesiątki lat, 
a może całe pokolenia.

 Inż. Zbigniew Gęsiński 
 rzeczoznawca NOT , wieloletni biegły 

 sądowy w dziedzinie technologii drewna,
 Fot. autora

Fot. 5 Spuszczel pospolity, jego żarłoczna larwa

Fot. 4 Wilgotnościomierz D-3
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Do obróbek dekarskich przeprowa-
dzanych w najcięższych warunkach tj. 
zastoinach wody, opadach deszczu czy 
ujemnych temperaturach, Tytan Pro-
fessional proponuje przede wszystkim 
dwa produkty, zalecane do natychmia-
stowej naprawy, wypełniania ubytków 
i uszczelniania. Jako pierwsza w czarnej 
szacie pojawiła się Szpachla X-TREME. Po-
zytywnie przeszła szereg testów w okresie 
jesienno–zimowym, kiedy to została pod-
dana największej próbie jakościowej. Jej 
innowacyjne cechy i właściwości zostały 
zarekomendowane przez Polskie Stowa-
rzyszenie Dekarzy, które jest członkiem 
Międzynarodowej Federacji Dekarskiej IFD. 

X-TREME skutecznie most-
kuje pęknięcia oraz wykazu-
je wyjątkową szczelność oraz 
przyczepność z podłożem. 
Specjaliści zrobią ze szpachli 
użytek do natychmiastowej 
naprawy dachów, rur, ry-
nien, tarasów, kominów, itp. 
X-TREME zalecana jest głów-
nie do obróbek blacharskich, 
ale też do bitumu. Charak-
teryzuje ją łatwość aplikacji 
za pośrednictwem szpachli 
oraz pędzla. 

Do aplikacji w spoinie, 
jako uzupełnienie do za-
stosowania w trudnych 
warunkach pogodowych, 
takich jak opady, ujemna 
i podwyższona temperatu-
ra, marka Tytan Professional 

rekomenduje Uszczelniacz Specjalistycz-
ny. Wyjątkową jego zaletą jest doskona-
ła przyczepność do większości podłoży 
porowatych oraz nieporowatych, np. bi-
tum, beton, tynk, blacha czy też tworzy-
wa sztuczne, oraz niespływanie w spoinie. 
Niespływanie doceniane jest szczególnie 
latem, w podwyższonych temperaturach. 
Uszczelniacz specjalistyczny idealnie 
sprawdza się aplikowany nawet podczas 
ulewnego deszczu, gdy zauważamy prze-
ciekanie. Zaaplikowany podczas ulewy 
w miejscu uszkodzenia, działa jak korek, 
natychmiastowo uszczelniając przeciek 
i przerywając strumień wody. 

W sytuacji, gdy jest moż-
liwość kontaktu uszczelnia-
cza ze styropianem, ideal-
nie sprawdza się podczas 
prac naprawczych na dachu 
Uszczelniacz Bitumiczny 
Czarny Tytan Professional, 
jedyny na rynku uszczel-
niacz bitumiczny, bezpiecz-
ny dla styropianu. To także 
wyróżniająca się, spośród 

podobnych produktów, bardzo wysoka 
odporność na ujemne temperatury: od-

porność termiczna od -50°C. W praktyce 
oznacza to wydłużenie okresu właściwo-
ści uszczelniających oraz elastyczności 
produktu mimo ostrych zim. 

Jeśli nieszczelność i prze-
ciekanie pojawia się na dachu 
metalowym czy też dotyczy 
opierzeń w kolorze alumi-
nium, optymalnie sprawdzi 
się Uszczelniacz Bitumiczny 
Srebrny, który zawiera pig-
menty aluminium, co dodat-
kowo przedłuża żywotność 
spoiny przez zwiększenie 
odporności na UV. Srebrzysta 

powłoka Uszczelniacza tworzy idealnie za-
maskowane uszczelnienie powierzchni np. 
niemalowana blacha-papa. 

Doskonałą przyczepność 
do większości podłoży bu-
dowlanych, zarówno poro-
watych, jak i nieporowatych, 
w  tym także do bitumicz-
nych np. do betonu, tynku, 
blach, tworzyw sztucznych, 
pap i  mas asfaltowych itp.
posiada Uszczelniacz Kau-
czukowy. Tworzy wytrzyma-

Trwałe i pewne uszczelnienie 
w ekstremalnych warunkach
uszczelniacze, kleje i taśmy dekarskie Tytan Professional
Zmienne warunki panujące na dachu, związane z opadami deszczu, śniegu, nasłonecznie-
niem oraz  zmiennością  temperatur,  w zakresie od -40°C do +80°C, to nie lada wyzwanie 
dla produktów dekarskich, które mają ten dach zabezpieczyć. Produkty uszczelniające 
marki Tytan Professional do czarnej roboty, sprawdzają się w najbardziej wymagających 
warunkach.
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łe, plastyczno-elastyczne uszczelnienie 
dla prac z dachówką, rynną czy blachą. 
Idealnie nadaje się do uszczelniania prze-
strzeni między różnymi materiałami. Po-
nadto można go stosować na wilgotnych 
i gładkich powierzchniach.

Kiedy prace na da-
chu wymagają sklejania 
warstw papy i przykle-
janie papy do betonu, 
przyklejania płyt styro-
pianowych do betonu 
i pokryć bitumicznych, 
uszczelniania kominów, 
rynien i podokienników, 
uszczelniania połączeń 
rynien, koszy i rur spu-

stowych, wypełniania bruzd i styków przy 
wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej 
ścian budynków, z pomocą przychodzi 
Szpachla dekarska Tytan. Odporna na 
zmienne warunki atmosferyczne, trwale 
elastyczna masa uszczelniająco-klejąca 
z dodatkiem żywic. Dzięki zawartości 
asfaltu ma bardzo dobrą przyczepność 
do większości typowych powierzchni 
budowlanych. Można ją stosować na su-
chych i wilgotnych podłożach. Co ważne 
– nie uszkadza styropianu. 

Wykonawcy prac uszczelniających czę-
sto nasuwają się pytania o optymalny 
sposób zaaplikowania produktu w szcze-
linie czy spoinie tak, aby zapewnić mu 
jak najdłuższą żywotność. Aby uzyskać 
maksymalną trwałość uszczelnienia, 
warto pamiętać o przygotowaniu pod-
łoża przed aplikacją produktu. Należy 
zadbać, aby łączone powierzchnie były 
czyste, wolne od kurzu, bez smarów 
i olejów oraz innych zanieczyszczeń, 
obniżających przyczepność szczeliwa. 
Należy również usunąć wszystkie luźne 
cząsteczki, osłabiające przyczepność 
do łączonych powierzchni. Pracę ułatwi 
zaprojektowanie szczeliny tak, aby mini-
malny kontakt z powierzchnią uszczel-
nianą wynosił 4 mm, zalecany: 6 mm. 
Przy tym minimalna zalecana szerokość 
złącza ruchomego powinna wynosić 6 

mm. W przypadku głębokich spoin moż-
na je wypełnić pianką poliuretanową. 
Wprowadzenie pianki lub taśmy powo-
duje dwustronne przyleganie szczeliwa 
i umożliwia uszczelnieniu pracę razem ze 
złączem. Uszczelniacze i kleje uszczelnia-
jące aplikujemy za pomocą wyciskaczy 
bezpośrednio z kartuszy 310 ml. W celu 
uniknięcia zabrudzenia okolic szczeliny 
oraz utrzymania równej linii stosujemy 
taśmę malarską, którą usuwamy natych-
miast po zakończeniu obróbki szczeliwa. 
Przed użyciem kartusza należy obciąć 
końcówkę, pozostawiając część gwintu 
do wkręcania dyszy wylotowej. Dyszę 
wylotową należy obciąć pod kątem 
ostrym na szerokość spoiny. Następnie 
należy włożyć kartusz do wyciskacza 
i przez wyciskanie układać spoinę. Spo-
iny wygładzamy czystą i gładką szpatuł-
ką mocząc w detergentach np. mydła 
i wody.

Gdy od masy uszczelniają-
cej nie wymaga się odporno-
ści na styropian, w pracach 
naprawczych sprawdza się 
Woda Stop Tytan, pakowa-
na w wiaderka - gotowa do 
użycia uszczelniająca masa 
asfaltowa, przeznaczona do 
natychmiastowych napraw 
pokryć dachowych, jak i ry-
nien, przy użyciu szpachelki. 
Specjalne dodatki chemiczne 

umożliwiają stosowanie jej na wilgotnych 
podłożach oraz tworzenie elastycznych, 
wzmocnionych włóknami powłok wodo-
chronnych. Masa jest idealna do szybkich 
i doraźnych napraw. Można ją stosować 
w czasie deszczu. Jest odporna na zmien-
ne warunki atmosferyczne.

Bardzo często prace naprawcze ele-
mentów na dachu wymagają szczelne-
go podklejenia lub klejenia, które do-
datkowo uszczelni obrabiane elementy 
pokrycia dachu. Nowoczesny Klej de-
karski został stworzony dla typowych 
powierzchni budowlanych, m.in.: da-
chówki ceramicznej, blachodachówki, 

elementów orynnowania z miedzi, stali 
ocynkowanej, PVC oraz blach surowych, 
lakierowanych i  ocynkowanych. Zasto-
sowanie Kleju dekarskiego Tytan Pro-
fessional to najtrafniejszy wybór, który 
gwarantuje uzyskanie bardzo dużej 
wytrzymałości końcowej połączeń oraz 
doskonałą przyczepność do podłoża. 
Wysokiej jakości klej hybrydowy po 
utwardzeniu tworzy trwałą i elastyczną 
spoinę, odporną na wilgoć i  zmienne 
warunki atmosferyczne. Przy tym nie 
zawiera rozpuszczalników, izocyjania-
nów ani wody.

Uszczelniacze dekarskie Tytan Profes-
sional rekomendowane są również przez 
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, będące 
członkiem Międzynarodowej Federacji 
Dekarskiej IFD.

Więcej informacji o Uszczelniaczach dekarskich:  
http://www.tytan.pl/pl/rozwiazania-i-systemy/ 
tabela-zastosowan-uszczelniaczy-dekarskich/

Niemalże każdy dach czy rynna po-
trzebują czasem szybkiej reperacji, która 
do tego da pewność natychmiastowe-
go uszczelnienia. Warto w tym miejscu 
pomyśleć o Taśmie dekarskiej bitu-
micznej. Aby uszczelnienie było trwałe, 
wybrana taśma bitumiczna musi mieć 
znakomitą przyczepność. Jeszcze lepiej, 
kiedy taśma jest wzmocniona, co po-
maga zaaplikować ją w trudnych miej-
scach, ponieważ zapewnia między inny-
mi możliwość dowolnego dopasowania 
do kształtu aplikowanej powierzchni. 
Cechy te gwarantuje Taśma dekarska 
Tytan Professional. Zachowuje do-
skonałą przyczepność także w  niskich 
temperaturach. Taśma dekarska Tytan 
jest taśmą wielozadaniową – uszczelnia 
szwy, przecieki i rozerwania. Jest od-
porna na mróz, UV i zmienne warunki 
pogodowe. To jedyna na rynku taśma 
bitumiczna z potwierdzonym przez pro-
ducenta 10 letnim okresem szczelności 
zaaplikowanego produktu. Samoprzy-
lepna bitumiczna taśma uszczelniająca 
Tytan, izolacyjna z  aluminiową war-
stwą ochronną, przeznaczona jest do 
szybkich uszczelnień wodochronnych 
w  pracach dekarskich i  ogólnobudow-
lanych. Zastępuje lub zabezpiecza 
obróbki blacharskie, uszczelnia szwy, 
szpary, rozerwania w pokryciach dacho-
wych, uszczelnia parapety zewnętrzne, 
okna dachowe, rynny i rury spustowe, 
uszczelnia styki różnych powierzchni 
dekarskich, porowatych i gładkich.

Więcej informacji o Taśmach dekarskich:  
http://www.tytan.pl/pl/produkty/tasma-uszczelniajaca-dekarska/ 
Więcej informacji o produktach na stronie: www.tytan.pl
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Budownictwo domów prefabrykowa-
nych, tzw. domów gotowych, rozwinęło 
się szczególnie szybko po drugiej wojnie 
światowej, kiedy to w wielu krajach eu-
ropejskich wzrosło zapotrzebowanie na 
„szybkie” budownictwo mieszkaniowe. Ze 
względu na duży popyt na materiały bu-
dowlane w obliczu zniszczeń wojennych 
najłatwiejsze do zdobycia dla celów bu-
dowlanych było drewno. 

Pierwszy, gwałtowny wzrost znaczenia 
budownictwa drewnianego spowodowa-
ny był tym, iż każda forma prefabrykacji 
pozwalała na szybsze, niż w tradycyjnych 
systemach, zbudowanie domu. Oczywiście 
ile było zakładów ciesielsko-budowlanych 
tyle systemów prefabrykacji, które z punk-
tu widzenia konstrukcyjnego, a w szczegól-
ności z punktu widzenia fizyki budowlanej, 
nie zawsze były rozwiązaniami trafnymi.

Szybki rozwój „prefabrykacji” spowodo-
wał krytykę tej formy budownictwa przez 
firmy budujące w konkurencyjnych syste-
mach, co spowodowało, iż firmy zajmują-
ce się budownictwem prefabrykowanym 
zaczęły jednoczyć się w związkach i sto-
warzyszeniach, które zlecały instytucjom 
naukowym prowadzenie badań nad 
ww. formą budownictwa, które ustalały 
zasady, zalecały materiały itd. Doprowa-

Drewniane budownictwo 
prefabrykowane
Domy gotowe budowane z prefabrykatów wytworzonych na bazie konstrukcji drewnianych 
są obecnie jednym z trzech podstawowych, obok domów szkieletowych wytwarzanych 
bezpośrednio na placu budowy i domów z bali pełnych, systemów budowlanych w opar-
ciu o konstrukcje drewniane.

dziło to do zmiany imagu budownictwa 
drewnianego prefabrykowanego w wielu 
krajach europejskich.

Firmy przystępujące do takich związ-
ków i stowarzyszeń przechodzą certyfika-
cję swoich systemów, zobowiązują się do 
stosowania certyfikowanych i dopuszczo-
nych dla budownictwa drewnianego ma-
teriałów budowlanych. Stworzone zostały 
nawet systemy stałej kontroli produkcji, 
monitorowane przez odpowiedzialne za to 
instytucje badawczo-sprawdzające. Firmy, 
które poddadzą się takim kontrolom po 
uzyskaniu pozytywnych wyników otrzy-
mują znak jakości, który ma duże znacze-
nie nie tylko dla potencjalnych inwestorów, 
ale również dla banków współfinansują-
cych przedsięwzięcia budowlane. Krótko 
mówiąc, znak jakości, otrzymany po sze-
regu przeprowadzonych badań i kontroli, 
jest gwarantem wysokiej jakości budowa-
nego przez firmę domu.

To wszystko spowodowało wzrost ko-
niunktury tego systemu budowlanego 
w ostatnich 20-30-tu latach. Na przykład, 
w roku 1970 w Austrii udział budownictwa 
domów gotowych stanowił 5% całego bu-
downictwa mieszkaniowego, w roku 2005 
wzrósł aż do 35%. Podobnie ta forma bu-
downictwa rozwinęła się w innych krajach 

Europy, takich jak : Niemcy, Szwecja, Fin-
landia, Anglia, Szkocja, Norwegia i Szwaj-
caria.

Wszędzie tam, gdzie powstały stowa-
rzyszenia firm budujących domy gotowe 
z odpowiednimi certyfikacjami systemów 
i materiałów budowlanych ten system 
znacznie się rozwinął.

W Polsce powstało podobne stowarzy-
szenie – Stowarzyszenie Dom Drewnia-
ny - jednoczące firmy, które zajmują się 
budownictwem w oparciu o konstrukcje 
drewniane, w tym również firmy budujące 
domy gotowe. Udział tego budownictwa 
na polskim rynku budownictwa mieszka-
niowego jest jeszcze stosunkowo mały.

Polskie firmy produkujące i montujące 
domy gotowe w większości eksportują je 
na rynki Europy Zachodniej. Jedną z zalet 
tej działalności jest wzrost jakości polskich 
domów gotowych, spowodowany chęcią 
konkurowania i wygrywania z zachodnimi 
firmami. 

Od kilku lat istnieje Europejskie Stowa-
rzyszenie Domów Gotowych, do którego 
należy również polskie Stowarzyszenie 
Dom Drewniany.

Europejskie Stowarzyszenie Domów 
Gotowych określiło definicję domu goto-
wego:

Hala produkcyjna

Ściany gotowe do montażu

Prefabrykacja konstrukcji ścian

Montaż poszycia zewnętrznego

Montaż izolacji cieplnej

Montaż poszycia wewnętrznego
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Dom gotowy, to taki dom, którego ele-
menty ścian, stropu i dachu wyproduko-
wane zostały w zakładzie prefabrykacji, 
co po dostarczeniu elementów na bu-
dowę pozwala na jego zmontowanie na 
uprzednio przygotowanym fundamencie 
do stanu zamkniętego, z wbudowanymi 
oknami, drzwiami wejściowymi i szczel-
nym dachem, w krótkim czasie, praktycz-
nie dwa do trzech dni. 

Oczywiście dom w tym stanie wymaga 
jeszcze robót wykończeniowych i insta-
lacyjnych, jednak po 2-3 miesiącach od 
chwili rozpoczęcia montażu można w nim 
zamieszkać.

ZALETY I WADY
Do głównych zalet domów gotowych 

można zaliczyć:
- dokładność wykonania elementów - 

prefabrykaty elementów ściennych, 
stropowych czy dachowych wykonuje 
się za pomocą urządzeń i maszyn po-
zwalających na milimetrową dokład-
ność wykonywanych elementów;

- krótki czas budowy - na budowę do-
starczane są gotowe elementy ścian, 
stropów i dachu a ich montaż to 2 do 3 
dni do stanu zamkniętego. W zależności 
od wyboru wykończenia i możliwości 
finansowych (kredytowych) można się 
do domu gotowego wprowadzić już po 
2-3 miesiącach od chwili rozpoczęcia 
montażu;

- niezależność od warunków meteoro-
logicznych - ze względu na krótki czas 
montażu pogoda nie ma większego 
wpływu na budowany obiekt;

- termoizolacyjność ścian, oszczędność 
energii - domy gotowe charakteryzują 
się doskonałymi parametrami termo-
izolacyjnymi, krótko mówiąc w upalne 
dni lata jest zawsze chłodniej a w zi-
mie cieplej, niewiele energii potrzeba 
do ogrzania takiego domu, oczywiście 
jeżeli jest on właściwie wykonany;

- niezmienna, stała cena (koszt budynku) 
- ustalona przed rozpoczęciem produk-
cji cena domu gotowego nie zmienia 
się, ze względu na krótki czas budowy. 
Wzrost cen materiałów nie odbija się na 
cenie domu;

- suche ściany - większość form budow-
nictwa domów gotowych prowadzo-
na jest suchą metodą, co pozwala na 
wprowadzenie się do domu bezpośred-
nio po zakończeniu robót;

- bezstresowe budowanie - firmy budują-
ce domy gotowe mają z reguły własne 
projekty typowe, a poprzez wielokrotne 
ich wytwarzanie wyeliminowane zosta-
ły wszelkie błędy techniczne;

- indywidualne budowanie - niezależnie 
od projektów typowych istnieje możli-
wość budowania domów na podstawie 
projektów indywidualnych, omówio-
nych z inwestorem z zastosowaniem 
rozwiązań systemowych domów go-
towych;

- możliwość udziału w budowie - acz-
kolwiek do montażu domu gotowego 
potrzebni są doświadczeni montaży-
ści, zawsze istnieje szereg robót, które 
może wykonywać przyszły właściciel 
wraz z rodziną, co obniża koszty.

Wady, są i takowe:
- ściany nie magazynują ciepła - po wy-

łączeniu źródła energii (ciepła) dom 
stosunkowo szybko się wychładza, ścia-
ny nie akumulują ciepła, jednakże po 
włączeniu źródła energii (ciepła) dom 
szybko się nagrzewa (znowu zaleta).

SYSTEMY 
PREFABRYKACJI ŚCIAN

Rozróżnia się kilka systemów prefabry-
kacji w zależności od stopnia zaawanso-
wania.

Najprostszą metodą prefabrykacji jest 
tzw. prefabrykacja otwarta, na którą skła-
da się konstrukcja szkieletu z zewnętrzną 
płytą poszycia. 

Domy w prefabrykacji otwartej stawiają 
firmy budowlane nie mające dużego za-
plecza pozwalającego na prefabrykację 
ścian w systemie bardziej zaawansowa-
nym. 

Płyta posadowienia

Budynek gotowy

Montaż ścian zewnętrznych

Montaż konstrukcji dachu

Montaż stropu nad parterem

Montaż konstrukcji ściany Konstrukcja ściany

Montaż płyty poszycia do konstrukcji ściany Ściana w tzw. prefabrykacji otwartej 

Montaż ścian zewnętrznych i wewnętrznych
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Fabryki domów posiadające profesjo-
nalne linie technologiczne przygotowują 
elementy ścian, stropów i dachu w stop-
niu bardziej zaawansowanym, tj. z izola-
cją cieplną, opóźniaczem pary, okładziną 
wewnętrzną, okładziną elewacyjną i in-
stalacjami. 

Pełną prefabrykację wykonuje w na-
szym kraju niewiele firm, co jest związane 
z posiadaniem wysoko zaawansowanej 
linii technologicznej. Linie takie pozwalają 
na montaż stolarki okiennej wraz z para-
petami i stolarki drzwiowej, a także z wy-
kończeniem elewacji budynku i wszelkimi 
instalacjami.

Jak szeroki i różnorodny może być za-
kres prefabrykacji świadczy biblioteka 
rozwiązań Austriackiego Instytutu Drew-
na. Instytut ten dysponuje 96 rodzajami 
certyfikowanych ścian zewnętrznych, 9 
rodzajami ścian wewnętrznych i 11 rodza-
jami ścian dzielących budynki szeregowe 
i bliźniacze oraz 25 rodzajami stropów 
międzykondygnacyjnych, dodatkowo 
każdy rodzaj ma wiele podgrup pozwa-
lających na 6-9-ktorne zwiększenie liczby 
systemów.

Ww. systemy są sprawdzane nie tylko 
pod względem fizyki budowlanej ale rów-
nież pod względem:
- bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

w tym odporność na ogień,
- wodoszczelności,
- wydzielania niebezpiecznych substancji, 
- bezpieczeństwa użytkowania,
- ochrony przed hałasem,
- oszczędności energii i ochrony ciepła.

Co ciekawe obecne przepisy certyfika-
cyjne wprowadzane w Unii Europejskiej 
(CE) przejęły w całości taki system badań 
dla budownictwa drewnianego.

Poniżej schemat najczęściej stosowane-
go systemu prefabrykacji.

Produkcję elementów prefabrykowa-
nych prowadzi się w fabrykach domów 
na specjalistycznych liniach technologicz-
nych.

Innfill Wall System - 
ściany osłonowe

Innym, mało znanym na rynku polskim, 
system prefabrykacji ścian jest system 
znany w Europie pod nazwą Innfill Wall 
- ściany osłonowe o konstrukcji drewnia-
nej lub stalowej. System może być mon-
towany jako wewnętrzny lub zewnętrzny.

System ten w wielu krajach znany jest 
pod nazwami:

Szwecja: „Utfackningsväggar”,
Norwegia: „Utfyllende bindingsverk” 

lub „Påhengselementer”,
Holandia: „Gevelsluitende elementen” 

lub „Gevelvullende elemeneten”,
Niemcy: „Holztafel mischbauweise”,
Francja: „Facades légères”.
System łączenia nośnej konstrukcji be-

tonowej z lekkimi, nienośnymi ścianami 
o drewnianej konstrukcji szkieletowej 
powstał w Szwecji na początku lat pięć-
dziesiątych ubiegłego wieku. Głównym 
założeniem technologii było:
- zwiększenie powierzchni budynku re-

alizowanej w tym samym czasie, 
- wzrost izolacji termicznej ścian ze-

wnętrznych,
- obniżenie kosztów fundamentowania,
- zwiększenie wydajności przy realizacji 

budownictwa mieszkaniowego.
Lekkie ściany szkieletowe, cieńsze 

o ponad połowę od powszechnie stoso-
wanych ścian murowanych zapewniały 
wzrost powierzchni użytkowej o ponad 
8% dla normalnego budynku wieloro-
dzinnego.

Ściany te, budowane w tzw. systemie 
kanadyjskim - szkielet drewniany wypeł-
niony izolacją cieplną, charakteryzują się 
wysoką izolacyjnością, a tym samym ni-
skimi kosztami ogrzewania pomieszczeń.

Lekkie ściany osłonowe mogą być sto-
sowane tak w budownictwie jednoro-
dzinnym jaki w wielorodzinnym, w tym 
w budynkach wysokich. 

System LSO - Lekkie Ściany Osłonowe - 
dotyczy zewnętrznych ścian spełniających 
funkcje przegrody izolacyjnej, osła niającej 
wnętrze budynku. System opracowany 
został w dwóch wariantach - LSOz - jako 
zawieszany, osłaniający całą konstrukcję 
budynku, i LSOw - wbudowany w kon-
strukcję budynku.

Ściana wypełniana izolacją cieplną

Ściana gotowa do montażuMontaż poszycia wewnętrznego

Ściana pokryta opóźniaczem pary

Przykład układu warstw w ścianach Posadowienie ściany na płycie betonowej

Przykład układu warstw w stropie międzykondygnacyjnym Układ warstw w ścianie pomiędzy segmentami
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Ściany LSO charakteryzuje:
- dobre zabezpieczenie wnętrza budyn-

ku od wpływów klimatu zewnętrzne-
go, tj. chronią pomieszczenia przed 
wilgocią, zmianami temperatury, na-
słonecznieniem, infil tracją powietrza 
oraz przed hałasem zewnętrznym;

- mają wystarczającą trwałość, niski ciężar, 
tworzą nowoczes ny wygląd elewacji.

LSOz - ściany osłonowe 
zawieszone

LSOz to system ścian osłonowych moco-
wanych na zewnętrz budynku. Drewniana 
konstrukcja ścian zawieszona jest na wie-
szakach zamocowanych do betonowego 
stropu. Ściana wypełniona jest materiałem 
izolacyjnym. Od strony zewnętrznej, pod-

Przykładowe rozwiązania ścian dla budownictwa mieszkaniowego

kład pod okładzinę elewacyjną stanowi pły-
ta Power Panel. Elewację można wykańczać 
w dowolny sposób. Od strony wewnętrznej 
ściana wykończona jest płytą włóknowo-
-gipsową.

Montaż ścian osłonowych poza obrysem 
budynku zapewnia likwidację mostków 
termicznych oraz wykorzystanie do maksi-
mum powierzchni użytkowej pomieszczeń.

LSOw - ściany osłonowe 
wypełniające

System LSO został opracowany także 
jako ściany wypełniające, czyli osadzone 
w betonowym szkie lecie budynku. Ściany 
te wbudowane w konstrukcję budynku 
są ścianami nienośnymi. Zamocowane do 
podłogi i stropu oraz ścian poprzecznych 
zapewniają trwałość konstrukcji. Zamoco-
wanie ścian ze wszystkich stron umożliwia 
zastosowanie mniejszych przekrojów kon-
strukcji drewnianej niż przy ścianach zawie-
szonych, a więc stosunkowo niskie zużycie 
drewna.

Brak przenoszenia jakichkolwiek obcią-
żeń przez ściany umożliwia zastosowanie 
wszelakich rozwiązań przeszkleń, od ma-
łych otworów okiennych po całkowite 
oszklenie powierzchni ściany, w tym osa-
dzenie drzwi balkonowych. 

Ściany z systemie LSO charakteryzują się:
1. wymiarami katalogowymi w oparciu 

o moduł budowla ny;
2. wysoką izolacyjnością cieplną,
3. wodoszczelnością i zabezpie czeniem 

przed infiltracją powietrza,
4. izolacyjnością akustyczną na dźwięki 

powietrzne,
5. wytrzymałością na obciążenie wiatrem,
6. odpornością ogniową;
7. nieskomplikowanymi połączeniami,
8. łatwością wymienności elementów.

Właściwości 
wilgotnościowo- cieplne 

Ściana w systemie LSO, o lekkiej drew-
nianej konstrukcji szkieletowej, w pełni 

LSOwLSOz
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spełniają wymagania wilgotnościowo-
-cieplne. Układ warstw w ścianie jest iden-
tyczny jak w domach mieszkalnych wzno-
szonych w tej technologii - od środka:
- płyta wewnętrznego poszycia - np. 

płyta gipsowo-kartonowa,
- folia paroizolacyjna,
- drewniana konstrukcja ściany wypeł-

niona izolacją cieplną grubości 15 cm,
- płyta zewnętrznego poszycia - wilgocio-

uodporniona płyta wiórowa, np. MFP,

- folia wiatroizolacyjna,
- okładzina elewacyjna.

Już taki układ warstw zapewnia izo-
lacyjność cieplną poniżej wymaganego 
współczynnika przenikania ciepła U po-
niżej 0,3 W/m2K. Dołożenie np. warstwy 
styropianu grubości 10 cm obniży współ-
czynnik U do poziomu 0,18 W/m2K.

Uszczelnienie ścian w miejscu połą-
czenia z konstrukcją betonową budyn-
ku zapobiega przenikaniu powietrza do 
wnętrzna pomieszczeń.

Izolacyjność akustyczna 
Ściany LSO osłonowe są połączone 

z konstrukcją, bez szczelin, które mogłyby 
stanowić mostki akustycz ne, przez które 
przedostają się dźwięki z zewnątrz. Ścia-
na, bez uwzględniania otworów okien-
nych, gwarantuje izolacyjność akustycz-
ną na poziomie 40-45 dB. Dla zachowania 
wysokiej izolacyjności akustycznej ścian, 
w ścianach nie przewiduje się montażu 
żadnych instalacji oprócz instalacji elek-
trycznej czy innej kablowej.

Wymagania 
przeciwpożarowe

Dzięki zastosowaniu na okładziny ścian 
płyt włóknowo-gipsowych oraz wełny mi-
neralnej jako izolacji cieplnej a więc ma-
teriałów trudno zapalnych, niewydziela-
jących dymu i gazów trujących podczas 
pożaru, system LSO spełnia wszelkie wy-
magania przeciwpożarowe. Zastosowa-
nie odpowiedniej grubości płyt poszycia 
gwarantuje odporność ogniową na po-
ziomie EI60.

Ochrona przed korozją
Na konstrukcję ścian stosuje się drewno 

suszone komorowo do wilgotności poni-
żej 18% i czterostronnie strugane. Takie 
drewno pozbawione jest wszelkich zarod-
ników grzybów czy owadów. Wbudowane 
w ścianę, obłożone obustronnie płytami 
poszycia i foliami, nie jest narażone na 
działanie warunków atmosferycznych, 
a tym samym nie wymagają zabezpie-
czenia przeciw biodegradacji.

Zalety systemu
- precyzja wykonania - ściany montowa-

ne są w warsztatach na stołach,
- brak oddziaływania warunków atmos-

ferycznych,
- lekkość - mniejsze koszty transportu, 

mniejszy koszt fundamentowania,
- cienka ściana - wpływa na zwiększenie 

powierzchni mieszkaniowej,
- łatwość wymiany całej ściany bez na-

ruszania konstrukcji budynku.

System LSO w Polsce
W Polsce system ścian osłonowych 

w oparciu o lekki szkielet drewniany jest 
bardzo mało popularny. System ten, na-
zwany System LSO, a opracowany przez 
Centrum Budownictwa Drewnianego, kil-
ka lat temu wprowadził do swojej działal-
ności budowlanej jeden z krajowych de-
weloperów. System znalazł zastosowanie 
przy w budownictwie jedno- i wieloro-
dzinnym, a także przy budowie pawilonu 
handlowego.

Przykłady zastosowania systemu LSO 
obrazują zamieszczone obok fotografie.

Wojciech Nitka
Centrum Budownictwa Drewnianego

www.budujzdrewna.pl

Przykłady zastosowań systemu LSO
- w budownictwie jednorodzinnym 

- zdjęcia Wojciech Nitka

- w budowie pawilonu handlowego 
- zdjęcia Tomasz Szatkowski
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Budownictwo prefabrykowane, choć 
znane od wielu lat, dziś przeżywa swój 
renesans. Przestaje być kojarzone 
z wielką płytą, a staje się synonimem 
nowoczesnej, łatwej, ekologicznej 
i przede wszystkim szybkiej metody 
budowlanej. Oparte na wykorzysty-
waniu przygotowanych uprzednio 
w fabrykach elementów (większych 
i mniejszych), w praktyce przypomina 
składanie mebli zapakowanych w pu-
dełka. 

Choć metoda ta ma wiele odmian, 
w praktyce zawsze przebiega podobnie. 
W zakładzie prefabrykacji, zgodnie z wy-
branym przez klienta projektem, przy-
gotowywane są pojedyncze elementy 
przyszłego domu. Przy wykorzystaniu 
drewna i płyt drewnopochodnych two-
rzone są części ścian, stropów i dachu, 
które później dostarcza się na plac bu-
dowy i tam składa w jedno. Montaż ta-
kiego budynku trwa zaledwie kilka dni, 
a czas trwania całej inwestycji (obejmu-
jącej montaż instalacji i wykończenie 
wnętrz) to maksymalnie 2-3 miesiące. 

Dom jak z puzzli
Czy możliwe jest stworzenie domu idealnego - funkcjonalnego, przyjaznego środowisku 
naturalnemu i dokładnie odpowiadającego naszym potrzebom, w zaledwie kilka dni? 
Owszem. Dzięki możliwościom jakie oferuje budownictwo prefabrykowane, współczesna 
budowa przypomina raczej szybkie składanie puzzli, niż mozolne wznoszenie kolejnych 
poziomów. Nieodzowne są w niej elementy drewniane i drewnopochodne - na przykład 
płyty LivingBoard firmy Pfleiderer.

Stwórz swój przyjazny 
dom 

Co ważne zazwyczaj inwestor może 
wybrać opcjonalne, zbliżone pod 
względem parametrów elementy 
i materiały, jakie zostaną użyte pod-
czas budowy. I tu otwiera się szerokie 
pole wyboru i dostosowania domu do 
indywidualnych potrzeb. Szczególnie 
polecane są zwłaszcza materiały eko-
logiczne, które gwarantują nie tylko 
ochronę środowiska naturalnego, ale 
przede wszystkim przyjazne i zdrowsze 
miejsce do życia. 

Doskonałą propozycją są płyty Li-
vingBoard Pfleiderer, które wykonane 
są z drewna świerkowego pochodzą-
cego z kontrolowanych upraw. Płyty 
te charakteryzują się naturalnie niską 
emisją związków lotnych i są klejone 
klejem PU wolnym od formaldehydu. 
Dzięki temu LivingBoard spełniają 
wszelkie wymagania stawiane zarówno 
wobec nowoczesnej płyty budowlanej 
wysokiej jakości, jak i wobec ekologicz-

nego materiału rekomendowanego do 
zapewnienia zdrowego mieszkania.

Wiele zastosowań
LivingBoard znakomicie sprawdza 

się jako poszycie ścian, stropów i pod-
łóg. Wysoka wytrzymałość na zginanie 
we wszystkich kierunkach gwarantuje 
wysoką wydajność i optymalizację od-
padu. Odporne na wilgoć połączenia 
PU i optymalna geometria wiórów po-
zwala na osiągnięcie wyraźnie niższe-
go pęcznienia grubości pod wpływem 
wilgoci (o 33 procent!, niż w przypadku 
standardowej płyty OSB/3). Przy zacho-
waniu zalecanych przerw dylatacyjnych 
oznacza to znaczącą redukcję ryzyka 
wypaczenia. Wytrzymałość na wilgoć 
oznacza również minimalizację ryzyka 
rozwoju pleśni i innych grzybów. 

Dzięki jednolitej budowie i równo-
miernie wysokiej gęstości objętościo-
wej płyty LivingBoard, udało się uzy-
skać redukcję szybkości jej wypalania, 
co oznacza większe bezpieczeństwo 
w przypadku pożarów. Poza tym ofe-
rują one znakomite właściwości aku-
styczne. 

Na życzenie płyta LivingBoard jest 
dostępna w różnych klasach jako-
ści i wersjach (z mikrowiórem do za-
stosowań w warunkach wilgotnych, 
z powierzchnią ochronną Face Conti-
protect chroniącą przed deszczem na 
otwartych robotach budowlanych), 
co pozwala dopasować ją do konkret-
nych zastosowań. Na uwagę zasługuje 
zwłaszcza wersja LivingBoard z frezami 
pióro-wpust (czterostronnymi). Połą-
czenie to gwarantuje użytkownikowi 
jeszcze większy komfort pracy i lepsze 
wykorzystanie materiału. Pióro-wpust 
pozwala na uzyskanie gładkiej, jedno-
litej i wytrzymałej powierzchni. Mini-
malizuje liczbę mostków termicznych 
i znacząco skraca czas pracy. 

www.pfleiderer.pl
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Nowy wymiar cięcia

Mniejsza, bardziej poręczna, bardziej mobilna: nowa uciosarka 
przesuwna KAPEX KS 60 Festool – dostępna od stycznia 2017

Nowa uciosarka Kapex KS 60 prezentowana jest przez Festool jako: mobilna, poręczna i 
zarazem bardzo elastyczna uciosarka przesuwna. Dzięki ergonomicznie rozmieszczonym 
uchwytom, praktycznemu nawijaniu przewodu i zabezpieczeniu transportowemu, jest wprost 
idealnym towarzyszem podczas prac montażowych. Do tego dochodzi kompaktowa kon-
strukcja i łatwa obsługa. Obustronny kąt uciosu, aż do 60 stopni i obustronny kąt nachylenia, 
aż do 46/47 stopni umożliwia osiąganie dokładnych i różnorodnych cięć przy maksymalnej 
precyzji również w pracy mobilnej.

„Nowa KS 60 poszerza nasze portfolio 
o mobilną uciosarkę przesuwną o głębo-
kości cięcia do 60 milimetrów. Nieważne, 
czy chodzi o dopasowanie listew cokoło-
wych za pomocą kątownika nastawnego, 
czy o przycinanie desek podłogowych, 
czy też prace przy fasadach jak np. przy-
cinanie desek szalunkowych lub desek 
pióro-wpust – KS 60 spełnia te oczekiwa-
nia i zapewnia długotrwały komfort cię-
cia i precyzję. Dzięki swojej kompaktowej 
konstrukcji i niewielkiemu ciężarowi jest 
łatwiejsza w transporcie i w związku z tym, 
jest pierwszym wyborem w codziennej 
pracy na placu budowy“, mówi Boris 
Seyfried, menedżer produktu w Festool. 
Należy dodać, że wytrzymała uciosarka 
przesuwna nie zna kompromisów. Zarów-
no jeśli chodzi o precyzję, jak i o różno-

Bezkompromisowo 
elastyczna – 
bezkompromisowo 
precyzyjna 

Oprócz ergonomicznie rozmieszczo-
nych uchwytów stwarzających dogodne 
możliwości przenoszenia, Kapex KS 60 za-
skakuje innymi przydatnymi detalami. Na-
leży do nich zaliczyć lampkę LED: przeno-
si ona cień tarczy na obrabiany element 
tak, że wskazuje on dokładnie miejsce, 
w którym należy ciąć. Co jeśli obrabiany 
element jest za długi na daną powierzch-
nię przyłożenia? Również to nie stanowi 
dla KS 60 problemu: na wysuwanym, zin-
tegrowanym elemencie rozszerzającym 
stół można z łatwością przykładać i przy-
cinać również długie elementy. Dzięki 
dodatkowym stopkom można podnieść 
KS 60 na wysokość Systainera (rozmiar: 
SYS 1) – w ten sposób wykorzystujemy 
Systainer jako powierzchnię przylegania. 
Za pomocą wygodnej preselekcji, można 
od ręki dopasować prędkość obrotową 
do obrabianego materiału. Podczas cięcia 
prędkość ta nie ulegnie zmianie. Dzięki 
temu, użytkownik ma możliwość pra-
cowania z dużą precyzją i dopasowania 
swojej pracy do obrabianego materiału. 
Oprócz standardowej tarczy pilarskiej 
z zębem drobnym do pracy z drew-
nem i materiałami drewnopochodnymi,  
Festool oferuje do swojej KS 60 również 
specjalną tarczę pilarską do przycinania 
laminatu i aluminium. 

Kąt na życzenie 
Kto tego nie zna: przy przycinaniu li-

stew cokołowych nagle okazuje się, że 
kąt wewnętrzny pomiędzy dwoma ścia-
nami wcale nie ma dokładnie 90 stopni. 
Za pomocą kątownika nastawnego moż-
na precyzyjnie zmierzyć wszystkie kąty 
wewnętrzne i zewnętrzne i bezpośrednio 

rodność zastosowań: cięcia od 305 x 60 
milimetrów, obustronny kąt uciosu do 60 
stopni i obustronny kąt nachylenia do 46 
stopni (z lewej strony nawet do 47 stop-
ni), umożliwiają różnorodne i precyzyjne 
cięcia. Kąt uciosu można ustawić przez 
wygodną regulację zapadkową najpopu-
larniejszych kątów lub też bezstopniowo 
i w pełni indywidualnie. Dwie precyzyjne 
prowadnice stanowią gwarancję pewne-
go prowadzenia tarczy pilarskiej bez za-
kłóceń. Przyjemnym efektem ubocznym 
jest to, że tarcza porusza się do przodu 
i do tylu po dwóch prowadnicach, jednak 
prowadnice te nie wysuwają się przy tym 
do tyłu. Zapewnia to oszczędność miej-
sca, dlatego pomocna jest przede wszyst-
kim w ciasnych miejscach pracy takich jak 
klatki schodowe czy korytarze. 

Piła porusza się do przodu i do tylu po dwóch położonych wewnątrz prowadnicach, jednak prowadnice te nie wysuwają się przy 
tym do tyłu. To oszczędność miejsca.
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przenieść te pomiary 1:1 na nastawienie 
kąta tarczy pilarskiej i w ten sposób do-
pasować dwusieczną kąta. Bardzo prak-
tyczna jest również blokada wrzeciona. 
Umożliwia ona błyskawiczną zmianę 
tarcz pilarskich. Umieszczony na środku 
włącznik i uchwyt sprawiają, że KS 60 jest 
wygodna w obsłudze zarówno dla osób 
leworęcznych, jak i dla praworęcznych. 
Ograniczenie głębokości cięcia stwarza 
możliwość szybkiego i precyzyjnego cię-
cia wpustów w elementach drzewnych. 
W ten sposób można na przykład szybko 
wycinać otwory na przewody lub rury 
grzewcze. 

Na wysuwanym, zintegrowanym elemencie rozszerzającym stół można z łatwością przykładać... ...i ciąć również długie elementy.

Za pomocą kątownika nastawnego można precyzyjnie zmierzyć wszystkie kąty wewnętrzne  
i zewnętrzne i bezpośrednio przenieść te pomiary 1:1 na nastawienie kąta piły w ten sposób 
dopasowując dwusieczną kąta.

Lampka LED rzuca w sposób dokładny i bez zniekształceń cień piły stanowiący wskaźnik linii 
cięcia w tym miejscu obrabianego elementu, w którym należy ciąć. 

Idealna do zastosowań mobilnych

Dane techniczne KAPEX KS 60
Pobór mocy 1.200 W
Ruchy mimośrodowe 1.300 – 3.500 min-1

Tarcza pilarska - Ø 216 mm
Głębokość cięcia 90°/90° 305 x 60 mm
Głębokość cięcia 45°/90° 215 x 60 mm
Kąt nachylenia 47/46°
Kąt uciosu 60/60°
Wymiary (szer. x gł. x wys.) 661 x 475 x 430 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm
Ciężar 17,8 kg
Głębokość cięcia 60°/90° (prawa strona) 150 x 60 mm
Głębokość cięcia 45°/45° (lewa strona) 215 x 40 mm
Głębokość cięcia 45°/45° (prawa strona) 215 x 20 mm

Lepsze cięcie – 
z systemem 

Przy cięciu drewna i innych mate-
riałów powstają szkodliwe pyły. Kapex 
KS 60 dysponuje, co jest standardem 
w Festool, możliwością łatwego pod-
łączenia odkurzacza w celu zachowa-
nia czystości w otoczeniu pracy. By 
praca na stojąco była ergonomiczna, 
a transport na plac budowy wygodny, 
uciosarkę przesuwną można wsadzić 
w nową jeżdżącą podstawę UG-KAPEX  
KS 60. Nowa Kapex KS 60 będzie dostępna 
w różnych wariantach od stycznia 2017 r. 

Więcej informacji na www.festool.pl/kapex
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Technologia kanadyjska 
czy budowa z bala?

Zdecydowana większość użytkowników 
Oferteo.pl, którzy wyrażali chęć wybudowa-
nia domu drewnianego, była zainteresowa-
na technologią kanadyjską. W tym wypadku 
szkieletowa konstrukcja domu montowana 
jest z belek połączonych gwoźdźmi, a na-
stępnie wypełniona materiałem termoizola-
cyjnym. Specjaliści wskazują, że dom kana-
dyjski jest energooszczędny, a jego budowa 
trwa znacznie krócej niż domu stawianego 
w technologii tradycyjnej.

Co czwarty planujący budowę domu 
z drewna użytkownik Oferteo.pl, serwisu 
łączącego w czasie rzeczywistym osoby 
poszukujące usług z ich dostawcami, był 
zainteresowany wybudowaniem domu z 
bala. Jest to rozwiązanie znacznie droższe 
niż dom kanadyjski – przede wszystkim z 
uwagi na koszt litego drewna, z którego 

Szkieletowe czy z bali?
Jakie domy z drewna budują Polacy
Według raportu Oferteo.pl 15% osób deklarujących zamiar wybudowania domu jest zainte-
resowanych budową domu drewnianego. Najpopularniejsze metody postawienia takiego 
domu to technologia kanadyjska bądź konstrukcja z bala.

powstaje dom. Najczęściej jest to drewno 
świerkowe, sosnowe lub jodłowe.

– Pomimo tego, że domy z drewna nie 
są jeszcze w naszym kraju szczególnie po-
pularne, to możemy znaleźć wykonawców, 
którzy mają doświadczenie w realizacji tego 
typu projektów – podpowiada Karol Gry-
giel, członek zarządu Oferteo.pl. – Poszu-
kując firmy–wykonawcy w Internecie może-
my zwrócić uwagę na zdjęcia wykonanych 
realizacji, opinie innych klientów czy też 
zakres prac, które firma prowadzi. Warto 
również poprosić wykonawcę o kontakt do 
osób, które korzystały wcześniej z usług jego 
firmy i mogą udzielić rekomendacji. 

Projekt gotowy czy 
indywidualny?

Nieco ponad połowa respondentów 
wskazała, że chce wybudować dom we-
dług indywidualnie przygotowanego 
projektu. 48,5% użytkowników Oferteo.pl 

zadeklarowało, że skorzysta z gotowego 
projektu.

Stan surowy czy 
zamknięty?

Użytkownicy zainteresowani budową 
domu z drewna najczęściej chcieliby po-
prowadzić budowę do stanu „pod klucz” 
(33%) oraz do stanu deweloperskiego 
(32%). Stan surowy zamknięty wybrało 
28% respondentów, a stan surowy otwar-
ty – 7%.

Jaki metraż?
Osoby zainteresowane budową domu 

drewnianego najczęściej chciałyby, aby 
jego powierzchnia wyniosła od 100 do 
150 m2 (44%), a 43% wskazało powierzch-
nię do 100 m2. Tylko 6% badanych zamie-
rzało wybudować dom większy niż 200 m2. 
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Z piwnicą czy bez?
Co ciekawe, tylko co dziesiąty uczest-

nik badania wskazał, że chciałby dom z 
podpiwniczeniem. Aż 90% respondentów 
nie jest zainteresowana budową piwnicy. 
Podobna tendencja, jak wskazuje raport 
Oferteo.pl o budowie domów w Polsce, 
dotyczy także domów murowanych.

Co na dachu?
Najpopularniejszym pokryciem dachu 

domu drewnianego jest blachodachów-
ka, na którą wskazało 56% respondentów. 
Dachówkę ceramiczną wybrało 20% bada-
nych, po 7% wskazało na dachówkę cemen-
tową i blachę, a po 4% – karpiówkę i gont.

Metodologia badań
Przedstawione dane pochodzą z ana-

lizy ponad 5 300 zapytań ofertowych za-
mieszczonych w serwisie Oferteo.pl przez 
osoby zainteresowane budową domu z 
drewna.

Oferteo.pl z siedzibą we Wrocławiu to serwis internetowy, 
którego głównym celem jest ułatwienie dokonywania transakcji 
handlowych, a w szczególności kontaktowanie potencjalnych 
nabywców z najlepszymi dostawcami produktów i usług. Plat-
forma istnieje od 2008 roku.
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IV Międzynarodowe Targi Budowlane i Wnę-
trzarskie Warsaw Build 2016, odbywające się 
w dniach 16-18 listopada 2016 r. w EXPO XXI 
w Warszawie, poświęcone były zwiększaniu 
energooszczędności w nowych i remontowa-
nych obiektach, aktualnym zmianom prawnym 
i nowym technologiom w projektowaniu wnętrz. 
Wydarzenie uroczyście zainaugurowali: Robert 
Schurma − założyciel i prezydent Polskiego 
Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, 
arch. Robert Szczepaniak − członek założyciel 
Stowarzyszenia BIM dla polskiego budownictwa 
oraz Anna Rabiej − dyrektor Warsaw Build i Jan 
Hertmanowski − dyrektor Międzynarodowych 
Targów Aquatherm Warsaw, towarzyszących 
wydarzeniu. Przez kolejne trzy dni, warszaw-
skie centrum wystawiennicze odwiedziło 2100 
profesjonalistów, w tym architekci, producenci 
materiałów, wykonawcy, dystrybutorzy i inwe-
storzy. Wśród nich prezesi, menedżerowie firm 
oraz biznesmeni z całego świata.

Światowe trendy
Nowości z rynku materiałów budowlanych 

i wnętrzarskich prezentowali wystawcy z Polski, 
a także z Portugalii, Indii, Rosji, Hiszpanii, Chin, 
Niemiec, Turcji, Ukrainy i Włoch. Odwiedzający 
mieli okazję poznania nowości produktowych: 
od materiałów izolacyjnych przez chemię i ce-
ramikę budowlaną, wyroby z drewna, stolarkę 
drzwiową i okienną – po elementy wyposaże-
nia wnętrz. - Udział w tegorocznej edycji War-
saw Build sprawił, że zdobyliśmy nowych klien-
tów, a efektem rozmów są złożone na miejscu 
zamówienia – mówi Agnieszka Gilińska-Veitch, 
dyrektor zarządzający w firmie Agas, przedsta-
wiającej szeroki asortyment okuć budowlanych 
i meblowych, przeznaczonych dla stolarni oraz 
producentów drzwi, okien i okiennic. - Zależa-
ło nam na prezentacji naszej oferty w stolicy, 
dlatego w wydarzeniu uczestniczyliśmy już po 
raz drugi – dodaje. Uwagę wystawców przy-

Za nami kolejna edycja 
targów Warsaw Build
Ponad 2100 odwiedzających i 89 wystawców z 13 krajów Europy i Azji, prezentujących 
najnowsze produkty i rozwiązania z zakresu budownictwa i wyposażenia wnętrz − uczest-
niczyło w tegorocznych targach Warsaw Build 2016. Profesjonaliści z branży dyskutowali o 
najważniejszych zagadnieniach i nowych trendach w sektorze budowlano-wnętrzarskim.

kuwały innowacyjne rozwiązania izolacyjne 
prezentowane przez polskich i zagranicznych 
wytwórców. - Jako jedyny polski producent sys-
temów pian poliuretanowych wykorzystywanych 
w termo- i hydroizolacji na Warsaw Build, spotka-
liśmy się z dużym zainteresowaniem inwestorów, 
zawarliśmy nowe kontakty z firmami zaintereso-
wanymi współpracą i z wykonawcami – mówi 
Milena Bratz, zastępca kierownika sprzedaży 
w firmie Purinova. 

Wymiana wiedzy 
i doświadczeń

Spotkaniom biznesowym towarzyszyły liczne 
konferencje i wykłady. W prelekcjach i pane-
lach dyskusyjnych uczestniczyli eksperci m.in. 
Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Fun-
dacji Poszanowania Energii, Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii, organizacji branżowych, 
takich jak Stolarka VIP czy Fundacja „Wszech-
nicy Budowlanej”, oraz firm RDBud, czy CAD-
SOFT. Pierwszy dzień wydarzenia uświetniła 
konferencja Polskiego Stowarzyszenia Budow-
nictwa Ekologicznego PLGBC, na której oma-
wiano zmieniające się trendy i oczekiwania 
inwestorów i najemców, odnośnie stosowania 
zielonych rozwiązań, poprawiających jakość 
środowiska wewnętrznego budynków.

Nowe technologie 
projektowe

Jednym z wiodących tematów tegorocznej 
edycji Warsaw Build było wykorzystanie no-
wych technologii w projektach wnętrzarskich. 
Zagadnieniom tym poświęcona była specjalna 
konferencja i warsztaty dla architektów pt. „BIM 
dla wnętrz”, przybliżające możliwości zastoso-
wania nowych rozwiązań w tworzeniu modeli 
czy prezentacji VR. - Spotkania Warsaw Build to 
jedna z niewielu okazji w Polsce do przedstawie-
nia tego typu oferty – mówi arch. Rober Szcze-
paniak, konsultant w firmie Design Express 
Poland. - Korzystamy z okazji, by zaprezentować 

technologie i rozwiązania, umożliwiające projek-
tantom, architektom wnętrz i krajobrazu, kreowa-
nie architektonicznych i designerskich projektów 
– od początku do końca w jednym programie.

Nagrody dla najlepszych
Podczas Warsaw Build 2016 tradycyjnie nie 

zabrakło uroczystego wręczenia medali i wy-
różnień w konkursach. „Złote Medale Targów 
Warsaw  Build” otrzymały firmy Rubio Mono-
coat Polska – producent oleju woskowego 
do drewna, Alukov a.s. – producent mobilnej 
zabudowy basenowej i tarasowej, Greco Gres 
Internacional S.L. – producent wyrobów cera-
micznych i systemów fasadowych, producent 
stolarki firma Gorantech, a także producent 
drzwi TM STRAJ LLC. Tytuł „Diament Stolarki” 
przyznawany za najciekawsze wzornictwo 
drzwi, okien, bram i osłon, otrzymały produkty 
firm, takich jak Oknostyl, Ronkowski, Goran-
tech i Krispol. Druga edycja konkursu „Diamen-
ty Designu” nagrodziła polskich projektantów 
mebli i wyposażenia wnętrz, wyróżniających 
się innowacyjnym wzornictwem i wyczuciem 
rynkowych trendów.

Krok w przyszłość
Po raz pierwszy targom Warsaw Build, 

towarzyszył konkurs wyróżniający innowacyj-
ne rozwiązania dedykowane branży budowla-
nej. Nagrody w konkursie „Diament Innowacji” 
otrzymali: Dom Ekologiczny CoreHouse (Adam 
Warchoł, Anna Stachi, Tomasz Jackiewicz), Draw 
Wire 3D – system do pomiaru przemieszczeń 
konstrukcji budowlanych (Radosław Tatko, 
Maciej Orzechowski, Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu), Platforma symulacyjna SFS 60+ 
(Laboratorium Architektury 60+ we współpracy 
z 4 Experience) oraz stanowisko do badań od-
kształceń elementów poziomych obciążonych 
równomiernie (Michał Pieńko, Politechnika Lu-
belska). Wyróżnione rozwiązania prezentowa-
ne były w specjalnej strefie „Wyspa innowacji”, 
gdzie autorzy odpowiadali na pytania zainte-
resowanych.

Tegoroczna edycja IV Międzynarodowych 
Targów Budowlanych i Wnętrzarskich Warsaw 
Build 2016 odbywała się pod honorowym pa-
tronatem Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego Adama Struzika. Wydarzenie uzupełniały 
odbywająca się równolegle II Międzynarodo-
we Targi Systemów Grzewczych, Wentylacji, 
Klimatyzacji, Systemów Wodnych, Sanitarnych 
i  Basenów Aquatherm Warsaw – gromadzące 
profesjonalistów branży HVAC, instalacji sani-
tarnych i basenów. 
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Duże miasta zmagają się z zanieczysz-
czeniem powietrza i skutkami zmian kli-
matu, zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła. 
Obecnie w polskich miastach mieszka 
ok. 23,3 miliona osób, co stanowi ponad 
61% ludności kraju. Zmiany klimatu mają 
wpływ na większość elementów funkcjo-
nowania miasta. Powodzie, susze oraz 
wysokie temperatury stanowią zagroże-
nie dla mieszkańców miast i mogą ge-
nerować wymierne straty. Jak obliczono, 
w latach 2001-2011 w wyniku zjawisk eks-
tremalnych, szczególnie powodzi i podto-
pień, zarejestrowano straty w wysokości 
ponad 56 mld zł (Podręcznik adaptacji dla 
miast, 2015). 

Dachy zielone 
elementem zielonej 
infrastruktury

Budowanie zielonych dachów (dachy 
budynków pokryte roślinnością), zielo-
nych ścian (ściany budynków pokryte 
roślinnością) oraz pozostawianie nieza-
budowanych terenów zielonych to ele-
menty składowe tzw. zielonej infrastruk-
tury w miastach, czyli działań związanych 
z obecnością roślin w mieście. W połącze-
niu z rozwiązaniami z zakresu tzw. błękit-

Adaptacja do zmian 
klimatu a dachy zielone

Artykuł ekspercki Stowarzyszenia DAFA

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w potrzebę przeciwdziałania 
negatywnym skutkom zmian klimatu, adaptacji do nich i poprawy jakości życia mieszkań-
ców miast. Ze względów ekologicznych warto stosować te rozwiązania na większą skalę, 
w sektorze publicznym - budować dachy zielone na obiektach wielkokubaturowych.

nej infrastruktury (system gospodarowa-
nia wodą w mieście), zwiększa retencję 
wody deszczowej i jest elementem prze-
ciwdziałającym powodziom (Podręcznik 
adaptacji dla miast, 2015). 

Przykładem realizowania przez miasto 
świadomej polityki w zakresie zielonej 
i błękitnej infrastruktury może być Ber-
lin, gdzie na Placu Poczdamskim powstały 
obok siebie budynki z dachami zielonymi 
o łącznej powierzchni 40 000 m². Dachy 
zielone o tak dużej łącznej powierzchni, 
obok zbiornika retencyjnego o objętości  
3 500 m² i sztucznego jeziora o powierzch-
ni 13 000 m² stanowią element systemu 
zbierania, oczyszczania i wykorzystywania 
krajobrazowego wód opadowych. 

Błękitna i zielona 
infrastruktura - 
niwelowanie 
negatywnych skutków 
miejskiej wyspy ciepła

Miasta szczelnie zabudowane betonem, 
asfaltem, z dachami pokrytymi blachą, 
papą, czy innymi materiałami, nadmiernie 
się nagrzewają. Efekt chłodzący w takich 
miastach można uzyskać, projektując roz-

ległe tereny zielone oraz wodne. Można 
też stosować zieleń na dachach - większy 
obszar dachów i ścian zielonych obok par-
ków, ogrodów, drzew, jezior w mieście, 
może pomóc utrzymać temperaturę na 
optymalnym poziomie.

Badania prowadzone w Nowym Jor-
ku (Rosenzweig i in. 2006) wykazały, że 
w upalne letnie popołudnie temperatura 
powierzchni dachu standardowego może 
być nawet o 40°C wyższa od temperatu-
ry powierzchni dachu zielonego. Średnio 
(pomiary prowadzone w lipcu 2003) tem-
peratura powierzchni dachu standardo-
wego była wyższa o 19°C w ciągu dnia 
i niższa o 8ºC nocą od powierzchni da-
chu zielonego. Z kolei temperatura we-
wnątrz budynku pokrytego dachem zie-
lonym była w dzień średnio o 2°C niższa, 
a w nocy średnio o 0,3°C wyższa.

Aby zapobiec zjawisku miejskiej wyspy 
ciepła, potrzebne byłoby racjonalne pla-
nowanie przestrzeni miejskiej, uwzględ-
niające i stymulujące powstawanie da-
chów zielonych o dużej powierzchni. 
Wymierne efekty niwelowania skutków 
zjawiska miejskiej wyspy ciepła można 
osiągnąć przy dużych, skupionych blisko 
siebie powierzchniach zielonych. Insta-
lacje rozproszone na dużej powierzchni 
mogą nie mieć wpływu na redukcję tem-
peratury powietrza. W związku z ociepla-
niem się klimatu, zachodzi potrzeba szer-
szych badań w tym zakresie, współpracy 
nauki z biznesem i samorządami. Potrze-
ba inwestycji miejskich wykorzystujących 
na dużych dachach płaskich technologię 
dachów zielonych.

Zielona infrastruktura 
- pochłanianie 
zanieczyszczeń 
i dwutlenku węgla

Dachy zielone i zielona infrastruktura 
w miastach przyczyniają się do redukcji 
zanieczyszczeń zawartych w powietrzu – 
zarówno tych gazowych, jak i pyłowych. 

Rezydencja prywatna w Krakowie, to przykład nowoczesnej architektury powiązanej z zielenią, Fot. APK Dachy Zielone
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Można mówić o efekcie bezpośrednim, 
ponieważ roślinność występująca na tych 
powierzchniach produkuje tlen w proce-
sie fotosyntezy, pochłaniając przy tym 
CO2. Dachy zielone mają również po-
średni wpływ na redukcję CO2 - obniżając 
temperaturę przyczyniają się do oszczęd-
ności energetycznych, co pozwala na re-
dukcję zanieczyszczeń (przede wszystkim 
CO2) emitowanych przy produkcji energii. 
Oszczędności energii w budynkach wy-
posażonych w zielone dachy wynikają 
przede wszystkim z lepszej izolacji ter-
micznej dachu. W okresach zimowych 
oznacza to oszczędności energii związane 
z ograniczeniem strat ciepła przez strop, 
w okresach letnich zmniejszają potrzebę 
klimatyzowania pomieszczeń.

Dzięki dachom zielonym oczyszcza-
ne jest również powierze z pyłów (kurz, 
sadza, dym), które osadzają się na po-
wierzchni roślin, a na skutek opadów 
atmosferycznych zostają spłukane do 
gruntu. 

Wprowadzenie opłat za 
utraconą wodę

Zielone dachy pozwalają na tymcza-
sowe retencjonowanie wód opadowych 
w miastach, zmniejszają i opóźniają od-
pływ wody opadowej, przyspieszają pro-
ces ewapotranspiracji, korzystnie wpły-
wają na bilans wodny oraz mikroklimat 
danego terenu, odciążają w krytycznych 
sytuacjach miejskie systemy kanalizacyjne 
i odbiorniki naturalne, np. rzeki. Pozwalają 
więc zagospodarować w sposób zrówno-
ważony cenne wody opadowe (Burszta-
-Adamiak, 2015).

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP 
w Ministerstwie Środowiska, w Polsce są 
przygotowywane obecnie przepisy, zgod-
nie z którymi gminy, jeśli nie będą inwe-
stowały w zatrzymywanie wody w środo-
wisku, poniosą z tego tytułu tzw. opłatę 
za utraconą wodę. Jeśli np. na terenie 
gmin inwestor bądź właściciel zbuduje 
supermarket z dużym wybetonowanym 

parkingiem i przy okazji nie zapewni od-
powiednich instalacji służących retencji, 
będzie obciążony taką opłatą. Opłata za 
utraconą wodę ma znaleźć się w obecnie 
opracowywanym nowym Prawie wod-
nym, którego wprowadzenie planowane 
jest w 2017 roku.

Poprawa jakości życia 
mieszkańców

Tarasy i dachy użytkowe, poza licznymi 
walorami ekologicznymi, to dodatkowa 
przestrzeń do życia i wypoczynku, któ-
ra w znacznym stopniu może poprawić 
jakość życia mieszkańców miast. Za-
stosowanie dachów, tarasów, czy ścian 
zielonych zmienia też na korzyść este-
tykę budynków. Dachy zielone stają się 
w miastach miejscem spotkań i aktywno-
ści mieszkańców. Inspirującym trendem, 
obecnym np. Rotterdamie czy w Nowym 
Jorku jest budowa farm miejskich na da-
chach, mieszkańcy z własnej inicjatywy 
uprawiają na dachach owoce i warzywa, 
a nawet zakładają pasieki.

Piotr Wolański
Stowarzyszenie DAFA

APK Dachy Zielone

 współpraca 

Katarzyna Wolańska
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Producenci specjalistycznych materia-
łów do izolacji wodochronnych przezna-
czonych na dachy zielone mają certyfikaty 
potwierdzające przejście kosztownych i 
długotrwałych badań na antykorzenność. 
Badania na antykorzenność realizowane 
są zgodnie z metodologią opisaną w „Wy-
tycznych do projektowania, wykonywania 
i pielęgnacji dachów zielonych – Wytycz-
nych dla dachów zielonych“ FLL.

Aby wykluczyć spowodowane wegeta-
cją szkody budowlane wskutek zazielenia-
nia dachów, w 1984 roku Stowarzyszenie 
Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajo-
brazu FLL opracowało „Metodę badań 
odporności na przerastanie korzeniami“, 
której przedmiotem jest poddanie folii 
przeciwkorzennych, membran i powłok 
dla dachów zielonych badaniom na od-
działywanie korzeni roślin. Metoda ba-
zuje na doświadczeniach i wiedzy zgro-
madzonej w trakcie wieloletnich prób 
podejmowanych z różnymi rodzajami 
izolacji wodochronnych i różnymi gatun-
kami roślin, które zostały przeprowadzone 
w Instytucie Gleboznawstwa i Żywienia 
Roślin, FH (Wyższa Szkoła Zawodowa) 

Antykorzenność izolacji 
wodochronnej na dachy 
i tarasy zielone

Artykuł ekspercki Stowarzyszenia DAFA

Budowa dachu lub tarasu zielonego zaczyna się od izolacji wodochronnej. Bez szczelnej 
hydroizolacji, odpornej na przerastanie przez korzenie roślin nie zbudujemy trwałego dachu 
zielonego – z czasem korzenie roślin przebiją izolację wodochronną i dach będzie przecie-
kać, powodując straty i zniszczenia. Deklaracja producenta nt. antykorzenności materiału 
izolacyjnego nie jest wystarczająca.

Weihenstephan, w latach 1975-1980. 
Metoda opracowana przez FLL była wie-
lokrotnie modyfikowana (w roku 1992, 
1995 i po raz ostatni w roku 1999). Osta-
teczny opis “Metody badań odporności 
folii przeciwkorzennych, membran i po-
włok dla dachów zielonych na przerasta-
nie korzeniami roślin” można znaleźć w 
“Wytycznych dla dachów zielonych” FLL 
(wydanie niemieckie z 1999, ze zmianami 
redakcyjnymi 2002/2008, polskie wydanie 
z 2015 roku).

Pierwotnie metoda ta określała czas ba-
dań na 4 lata, od 1993 roku Stowarzysze-
nie FLL skróciło ten czas badań do 2 lat, 
bez łagodzenia świadomie stosowanych 
surowych kryteriów obowiązujących w 
dotychczasowych testach.

Po serii testów przeprowadzonych w 
Instytucie Gleboznawstwa i Żywienia 
Roślin, FH Weihenstephan, uzgodniono 
następujące kryteria. Badanie 2-letnie 
przeprowadza się w szklarni wyposażonej 
w układ sterowania klimatem, przy czym 
zastosowane gatunki roślin wzrastają przy 
odpowiedniej temperaturze i naświetle-
niu przez cały rok. Tym samym uzyskuje 
się efektywny okres wzrostu wynoszący 
24 miesiące, co odpowiada w przybliże-
niu testowi 4-letniemu, jeśli uwzględni się 
coroczną, kilkumiesięczną fazę spoczynku 
roślinności w warunkach polowych. Oby-
dwa badania (4-letnie i 2-letnie) uważa się 
za równorzędne.

Zakres obowiązywania
Metoda dotyczy określania oporu na 

wnikanie i przenikanie korzeni oraz kłączy 
zastosowanych roślin testowych w przy-
padku folii przeciwkorzennych, izolacji 
wodochronnych i powłok nanoszonych 
w formie płynnej, dla wszelkich form da-
chów zielonych (roślinność intensywna, 
roślinność na dachy półintensywne, ro-

ślinność ekstensywna). Metoda obejmuje 
badanie produktów łącznie z właściwymi 
dla nich technikami łączenia. 

Metoda FLL do badania odporności 
membran i powłok dla dachów zielonych 
na przerastanie korzeniami stała się pod-
stawą Europejskiej Normy PN-EN 13948 
„Elastyczne wyroby wodochronne - Wy-
roby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do pokryć dachowych - Okre-
ślanie odporności na przerastanie ko-
rzeniami“. Zawiera wszystkie istotne ele-
menty Europejskiej Normy PN-EN 13948, 
wykraczając poza jej wymagania i dlatego 
wśród specjalistów postrzegana jest jako 
bardziej wartościowa. Z punktu widzenia 
fachowców, membrana przeciwkorzenna 
zbadana metodą FLL, może zostać uznana 
za odporną na korzenie również zgodnie 
z normą PN-EN 13948.

Więcej informacji na temat metody ba-
dania izolacji wodochronnych do dachów 
zielonych ze względu na odporność na 
przerastanie przez korzenie roślin moż-
na znaleźć w pierwszym polskim wyda-
niu „Wytycznych dla dachów zielonych“ 
FLL opracowanym przez Stowarzyszenie 
DAFA.

Piotr Wolański 
APK Dachy Zielone

Autor jest ekspertem Stowarzyszenia DAFA – organizacji działa-
jącej aktywnie na rzecz ujednolicenia i podniesienia standardów 
wykonawczych oraz rozwoju wiedzy o technologiach i funkcjo-
nowaniu dachów płaskich i fasad. Autor od 10 lat zajmuje się 
dachami zielonymi, konsultuje projekty, realizuje inwestycje, 
współpracuje ze środowiskiem naukowym przy projektach in-
nowacyjnych dla branży. Współzałożyciel i koordynator Grupy 
Merytorycznej Dachy Zielone w ramach Stowarzyszenia DAFA. 
Jeden z inicjatorów wydania w Polsce „Wytycznych dla dachów 
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Badanie odporności membrany EPDM Resitrix SKW na 
przerastanie korzeniami roślin  
Fot. Resitrix, Carlisle Construction Materials 
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Potrzeba rynku
Potrzeba istnienia w tym zakresie 

sprawnych mechanizmów regulacyjnych 
nie jest negowana nawet przez zwolen-
ników skrajnie ograniczonej roli państwa 
w gospodarce.

W Kodeksie ujęte zostaną regulacje 
dotyczące nabywania nieruchomości 
w związku z realizacją celów publicznych 
oraz elementy postępowań w przedmiocie 
oceny oddziaływania na środowisko, zastę-
pując w tym zakresie wszystkie tzw. spec- 
ustawy inwestycyjne. Kodeks w sposób 
wyczerpujący ureguluje realizację inwesty-
cji budowlanych, w tym uzyskanie zgody 
inwestycyjnej, zgody na użytkowanie oraz 
zasady utrzymania obiektów budowlanych 
i postępowania w sprawie katastrof.

Kodeks urbanistyczno-budowlany ma 
kierować gospodarowanie przestrzenią. 

Proces gospodarowania przestrzenią 
jest materią szczególną i regulowaną 
obecnie przez prawo. 

Kodeks urbanistyczno-budowlany sta-
nowi odpowiedz na potrzebę zapewnie-
nia sprawnych i kompleksowych narzędzi 
prawnych, mających na celu harmonijną 
realizację wskazanych działań, w myśl 
zasady zrównoważonego rozwoju i przy 
zachowaniu ładu przestrzennego.

Nowa regulacja wymagać będzie szere-
gu działań wdrożeniowych o charakterze 
pozaprawnym, które pozostaną w zakresie 
kompetencji ministra właściwego ds. bu-
downictwa, planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

Do działań tych należeć będzie przede 
wszystkim popularyzacja rozwiązań no-
wej ustawy, działania edukacyjne skiero-
wane do wszystkich grup interesariuszy, 
a także publikowanie dokumentów o cha-
rakterze nienormatywnym, takich jak 
dobre praktyki, podręczniki stosowania, 
wytyczne, standardy. Szczególną kompe-
tencję w tym zakresie Kodeks przewiduje 
dla ministra w odniesieniu do standardów 
urbanistycznych – stanowi, że mogą być 
one opublikowane w formie urzędowych 
wytycznych w Dzienniku Urzędowym 
„Monitor Polski”.

Obecna praktyka
Obecnie funkcjonujące przepisy regu-

lujące planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne nie stanowią sprawnie dzia-
łającego mechanizmu zapewniającego 

Kodeks urbanistyczno-budowlany 
– projekt ustawy
Przestrzeń jest dobrem o charakterze ograniczonym, zatem nie ulega wątpliwości, że zada-
niem organów władzy publicznej jest regulacja sposobu jej wykorzystywania prowadzona 
w interesie publicznym – zarówno w ujęciu negatywnym (ochrona stanu istniejącego) jak 
i pozytywnym (reglamentacja dokonywanych zmian).

zrównoważony rozwój kraju przy zacho-
waniu ładu przestrzennego i uwzględnie-
niu interesu publicznego. 

W skutek ich stosowania dostrzec 
można systematyczny spadek wartości 
użytkowej przestrzeni, skutkujący wystę-
powaniem wielu konfliktów społecznych 
na różnych płaszczyznach, co niejedno-
krotnie poddawane było krytyce przez 
ekspertów w dziedzinie planowania 
i zagospodarowania przestrzennego, jak 
również zwykłych obywateli, będących 
głównymi odbiorcami nowych przepisów. 

Do chwili obecnej wielokrotnie podej-
mowano próbę nowelizacji przepisów 
prawa regulujących powyższą materię, 
jednakże z uwagi na ich incydentalny cha-
rakter, pełniły one funkcję łagodzącą, nie-
eliminującą pojawiających się problemów 
w stopniu kompleksowym. Niejednokrot-
nie powodowały one działania przeciwne 
do zamierzonych, potęgując tym samym 
dysfunkcję systemu. 

Liczba aktów prawnych dotyczących 
problematyki planowania przestrzen-
nego wynosi co najmniej 70, uwzględ-
niając ustawy z różnych dziedzin, 
a także przygotowywane doraźnie 
specustawy regulujące procesy inwe-
stycyjne w kolejnych sektorach. 

W wielu przypadkach w procesie ich 
konstruowania i/lub zmian nie był brany 
w wystarczającym stopniu pod uwagę 
aspekt przestrzenny. 

W efekcie liczba przepisów prawa ma-
jących wpływ na proces planowania prze-
strzennego, innych niż wynikające z upup 
jest nadmiernie duża, a ich monitorowa-
nie i aktualizacja jest skomplikowana 
i czasochłonna. 

Duża liczba aktów odnoszących się do 
materii planowania przestrzennego po-
wstała przed wejściem w życie aktualnej 
ustawy planistycznej, co wywołuje nieroz-
wiązane w przepisach wprowadzających 
ustawę kolizje proceduralne. 

Cele i założenia 
Kodeksu 

Celem Kodeksu urbanistyczno-budow-
lanego jest: 
1. przywrócenie i zapewnienie efektywne-

go prowadzenia polityki przestrzennej 
oraz wzmocnienie partycypacji społecz-
nej w tworzeniu polityk przestrzennych 
na wszystkich poziomach planowania, 

2. poprawa przewidywalności i uspraw-
nienie procesu inwestycyjno-budow-
lanego, 

3. efektywne lokalizowanie i realizacja 
inwestycji publicznych. 
Cele te zostaną osiągnięte poprzez 

wprowadzenie mechanizmów zwiększe-
nia aktywności planistycznej gmin wraz 
z narzędziami umożliwiającymi koncen-
trację inwestycji na terenach zurbanizo-
wanych i wyposażonych w adekwatną 
infrastrukturę oraz zabezpieczenie inte-
resów inwestorów, a także poprzez zwięk-
szenie efektywności przepisów systemu 
planowania przestrzennego oraz nadzoru, 
a także kontroli społecznej.

W celu rozwiązania ww. problemów, 
w projekcie ustawy przyjęto następu-
jące szczegółowe cele regulacji:
1. Wzmocnienie roli dokumentów po-

ziomu krajowego w systemie plano-
wania przestrzennego.

2. Zapewnienie spójności dokumentów 
i aktów służących kształtowaniu po-
lityki przestrzennej na szczeblu kra-
jowym, wojewódzkim / regionalnym 
i lokalnym.

3. Wprowadzenie wymogu monitoro-
wania i programowania potrzeb roz-
wojowych.

4. Stworzenie systemu realizacji ICP.
5. Usprawnienie procedur planistycz-

nych.
6. Zapewnienie szerszej partycypacji 

społecznej, jawności i przejrzystości 
procesu planowania przestrzennego.

7. Poszerzenie katalogu zasad obowią-
zujących w planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym w zakresie 
wymagań dotyczących kształtowania 
ładu przestrzennego.

8. Ograniczenie konfliktów społecznych 
i przestrzennych związanych z lokali-
zacją inwestycji silnie oddziałujących 
na przestrzeń.

9. Wprowadzenie nowych zasad doty-
czących skutków finansowych uchwa-
lenia planu miejscowego, w tym od-
szkodowań.

10. Zapewnienie zgodności zagospoda-
rowania na obszarach pozbawionych 
planu miejscowego z polityką prze-
strzenną gminy, w tym odejście od 
instytucji decyzji WZ i postawienie 
szeregu wymagań dotyczących lo-
kalizacji inwestycji innej niż ICP bez 
planu miejscowego, tak by inwestycja 
ta wpisywała się w najbliższe sąsiedz-
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two, miała zapewnioną infrastrukturę 
techniczną i społeczną oraz jej funk-
cjonowanie nie stanowiło uciążliwości 
dla sąsiadów.

11. Znaczące przyspieszenie procesu inwe-
stycyjno-budowlanego i zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych – dla te-
renów objętych planami miejscowymi 
proces od decyzji inwestora o realizacji 
inwestycji do pozwolenia na budowę 
nie powinien trwać dłużej niż miesiąc.

12. Wprowadzenie obowiązku prowadze-
nia ujednoliconych planistycznych 
baz danych gromadzących: informa-
cje prezentowane przez akt plani-
styczny, w tym informacje przestrzen-
ne, a także informacje o tym akcie.

13. Utworzenie centralnego punktu do-
stępowego do rejestru publicznego 
o planowanym zagospodarowaniu 
przestrzennym, prowadzonego w sys-
temie teleinformatycznym.

14. Eliminacja istniejących rozbieżności 
w interpretacji i stosowaniu przepi-
sów.

Akt Planowania 
Przestrzennego

W akcie planowania przestrzennego 
powinno się uwzględnić uwarunkowa-
nia rozwoju obszaru nim objętego, w tym 
uwarunkowania środowiskowe, społecz-
ne, ekonomiczne, gospodarcze i kulturo-
we wynikające w szczególności z:
1. ładu przestrzennego oraz wymogów 

jego ochrony i kształtowania;
2. potrzeb i możliwości rozwojowych, wy-

nikających w szczególności z prognozy, 
a także innych analiz ekonomicznych, 
środowiskowych, społecznych, zdro-
wotnych i demograficznych;

3. stanu środowiska, w tym stanu rolniczej 
i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wiel-
kości i jakości zasobów wodnych oraz 
wymogów ochrony środowiska, przyro-
dy, krajobrazu, w tym krajobrazu kultu-
rowego oraz gruntów rolnych i leśnych;

4. stanu i zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej;

5. inwestycji celu publicznego, w tym ich 
rozmieszczenia, lokalizacji oraz funkcjo-
nowania;

6. dotychczasowej funkcji i zagospoda-
rowania terenów i stopnia ich wypo-
sażenia w infrastrukturę społeczną, 
infrastrukturę techniczną, system 
transportowy i usługi infrastrukturalne, 
niezbędne do obsługi istniejącej i pla-
nowanej zabudowy;

7. stanu i stopnia uporządkowania ele-
mentów, 

8. warunków i jakości życia mieszkańców, 
w tym ochrony ich zdrowia, dostępu do 
usług o podstawowym charakterze oraz 
transportu publicznego;

9. występowania obszarów, terenów 
i obiektów, wyznaczanych na podsta-
wie przepisów odrębnych, w tym przez 
organy inne niż organy uchwalające akt 
planowania przestrzennego, a których 
wyznaczenie skutkuje koniecznością 
uwzględnienia w akcie planowania 
przestrzennego ustaleń dotyczących 
sposobu zagospodarowania tych ob-
szarów, terenów i obiektów.
Ustalenia aktu planowania przestrzen-

nego o charakterze proceduralnym, 
w tym uzależniającym możliwość zago-
spodarowania nieruchomości w sposób 
w nim określony od uzyskania zwolnień 
z istniejących zakazów, uzyskania zgód, 
uzyskania odstępstw od obowiązujących 
przepisów dotyczących warunków i norm, 

Kodeks urbanistyczno-budowlany 
- nowe pojęcia 
Kodeks będzie normować sprawy z zakresu kształtowania i realizacji polityki przestrzennej 
na szczeblu gminy, obszaru funkcjonalnego, regionu oraz kraju. Obejmuje to zarówno 
uchwalanie jak i wykonywanie aktów planowania przestrzennego, np. w zakresie realizacji 
dróg publicznych i sieci. 

Na regulację tę składa się szereg pro-
cesów będących domeną wielu dziedzin 
polityk publicznych, przede wszystkim 
w sferze ochrony środowiska, ochrony 
zabytków i dziedzictwa kulturowego, bez-
pieczeństwa (przeciwdziałania katastro-
fom naturalnym), transportu, energetyki 
i zdrowia. 

Gospodarowanie przestrzenią stanowi 
płaszczyznę koordynacji wszelkich zamie-
rzeń publicznych i prywatnych, których 

celem jest wykorzystanie (przekształ-
cenie) przestrzeni. Szczególną postacią 
aktywności przestrzennej jest realizacja 
inwestycji, przez którą należy rozumieć 
ciąg czynności projektowych, prawnych 
i technicznych, skutkujących zmianą spo-
sobu zagospodarowania terenu. 

Zapewnienie sprawności realizacji inwe-
stycji, zarówno publicznych jak i prywat-
nych, stanowi warunek konieczny dla za-
pewnienia wzrostu gospodarczego i spój-
ności społeczno-ekonomicznej państwa. 

SŁOWNICZEK 
Zgodnie z Kodeksem, „działka grun-

tu ” to niepodzielona, ciągła część po-
wierzchni ziemskiej stanowiąca część lub 
całość nieruchomości. 

Natomiast „obszar wymagający prze-
kształcenia urbanistycznego ” - obszar 
poprzemysłowy, powojskowy albo po ko-
lejowy, na którym występująca koncentra-
cja negatywnych zjawisk przestrzennych 
i technicznych, w szczególności przeja-
wiających się niedostosowaniem struktu-

zawarte bez wyraźnej podstawy ustawo-
wej, są nieważne. 

Akt planowania przestrzennego składa 
się z części graficznej i tekstowej. 

Część graficzna aktu stanowi cyfrowe 
opracowanie kartograficzne, tworzone 
na podstawie planistycznej bazy danych.

Cześć graficzna aktu oraz baza danych 
sporządzane są w państwowym systemie 
odniesień przestrzennych.

Akt planowania przestrzennego jest 
uchwalany w formie dokumentu elektro-
nicznego.

Przystępując do sporządzenia aktu lub 
jego zmiany zakłada się lub aktualizuje, 
a następnie prowadzi i utrzymuje plani-
styczną bazę danych. 

Planistyczna baza danych zawiera: 
1. granice obszaru obowiązywania aktu; 
2. granice wydzieleń ze wskazanym pla-

nowanym zagospodarowaniem prze-
strzennym; 

3. regulacje dodatkowe, w tym wynika-
jące z uwarunkowań, wyrażone przez 
obiekty przestrzenne zawierające in-
formacje o ograniczeniach w zagospo-
darowaniu przestrzennym wraz z ich 
odniesieniem przestrzennym; 

4. dokumentację prac planistycznych; 
5. metadane.

Planistyczna baza danych podlega włą-
czeniu do infrastruktury informacji prze-
strzennej w terminie nie później niż 30 dni 
od daty ogłoszenia aktu, a jeżeli akt nie 
podlegał ogłoszeniu - w terminie 30 dni od 
jego uchwalenia, a jeżeli podlega kontroli 
nadzorczej wojewody - od upływu terminu 
na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego.

Przemysław Gogojewicz
Kancelaria Usług Prawnych

Podstawa prawna: 
Projekt ustawy kodeks urbanistyczno-budowlany 
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ry własnościowej, infrastruktury technicz-
nej, społecznej i systemu transportowego 
do planowanej funkcji obszaru, a także 
złym stanem technicznym znacznej części 
obiektów i urządzeń budowlanych, wy-
maga podjęcia zorganizowanych działań 
planistyczno-inwestycyjnych mających na 
celu przeciwdziałanie tym zjawiskom; do 
obszarów wymagających przekształce-
nia urbanistycznego zalicza się obszary 
zdegradowane w rozumieniu przepisów 
o rewitalizacji, jeżeli zdiagnozowano na 
nich negatywne zjawiska funkcjonalno – 
przestrzenne.

Kodeks wprowadza również:
„Monitorowanie planowanego za-

gospodarowania przestrzennego” - to 
proces systematycznego gromadzenia 
i analizowania danych w zakresie zmian 
ilościowych planowanego zagospodaro-
wania przestrzennego, w tym w zakresie 
liczby sporządzanych oraz uchwalanych 
aktów planowania przestrzennego i za-
wartych w nich ustaleń, oraz opracowanie 
kartograficzne zasięgów przyszłego za-
gospodarowania przestrzennego, a także 
prowadzenie ocen stanu i uwarunkowań 
prac planistycznych.

„Akt planowania przestrzennego” - 
to lokalny albo ponadlokalny akt plano-
wania przestrzennego;

 „Lokalny akt planowania przestrzen-
nego” - to studium rozwoju przestrzen-
nego gminy, miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego albo miejscowe 
przepisy urbanistyczne.

Miejscowe plany 
zagospodarowania 

Plany miejscowe określają granice, 
w jakich prawo własności może być wy-
konywane poprzez wskazanie społeczno-
-gospodarczego przeznaczenia terenu. 

W przypadku braku planu miejscowego 
– potencjalne warunki brzegowe użytko-
wania określa decyzja administracyjna. 
Granice użytkowania terenu dodatkowo 
wyznaczane są przez przepisy ustaw, 
w szczególności dotyczących ochrony 
dóbr wysoko cenionych (ochrona życia, 
zdrowia i mienia, obronność i bezpieczeń-
stwo, środowisko, przyroda, zabytki). 

Jednakże, z uwagi na częste utożsa-
mianie prawa własności z prawem do 
swobodnej zabudowy (wolność w ww. 
zakresie), zgodnie z dominującym w Pol-
sce orzecznictwem dotyczącym prawa 
własności, interes indywidualny (dobro 
pojedynczego inwestora) ma pierwszeń-
stwo w sprawach spornych z interesem 
społecznym, jak również z interesem wła-
ścicieli nieruchomości sąsiednich. 

Należy jednak podkreślić, że zarówno 
Konstytucja jak i ustawa z dnia 23 kwiet-
nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 
r. poz. 380, z późn. zm.) nie wskazują pra-
wa do zabudowania nieruchomości jako 
immanentnego składnika (rdzenia) prawa 
własności. Wręcz przeciwnie – Konstytu-
cja formułuje zasadę zrównoważonego 

rozwoju już w art. 5, znacznie wyżej w sys-
tematyce niż zasadę ochrony prawa wła-
sności.

SŁOWNICZEK 
„Infrastruktura techniczna” - to sieci 

dystrybucyjne: wodociągowe, elektro-
energetyczne, gazowe, ciepłownicze i te-
lekomunikacyjne oraz sieci kanalizacyjne 
- wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich 
funkcjonowania; 

„Usługi infrastrukturalne ” - to usługi 
w zakresie wydobycia, oczyszczania i ma-
gazynowania wody, oczyszczania ścieków 
oraz składowania i przetwarzania odpa-
dów;

Końcowe uwagi
Obszary urbanizacji kształtuje się 

w sposób minimalizujący ich transpor-
tochłonność, zapewniając mieszkańcom 
możliwość optymalnego korzystania z pu-
blicznej komunikacji zbiorowej, rowerów 
oraz przemieszczania się pieszo, jako 
struktury wielofunkcyjne i zwarte.

Kodeks, jako regulacja kompleksowa, 
wskazuje katalog celów publicznych (za-
stępując w tym zakresie art. 6 ugn). Naj-
istotniejszą zmianą w tym zakresie jest 
dodanie do tego katalogu publicznego 
zasobu mieszkaniowego - wydaje się, 
że publiczne inwestycje mieszkaniowe, 
realizujące konstytucyjne zobowiązanie 
państwa, spełniają wszystkie przesłanki 
uznania ich za cel publiczny – zwłaszcza 
w świetle stwierdzonych problemów 
mieszkaniowych Polaków (patrz: dia-
gnoza zawarta w Narodowym Programie 
Mieszkaniowym).

Analiza funkcjonowania przepisów re-
gulujących gospodarowanie przestrzenią, 
w szczególności ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U z 2016 r. poz. 
778, z późn. zm.), „upzp”, prowadzi do 
wniosku, że konieczne jest komplekso-
we uregulowanie zagadnień związanych 
z szeroko rozumianym gospodarowaniem 
przestrzenią, w tym z uwzględnieniem 
powiązań planowania przestrzennego, 
tworzącego ramy dla przyszłych proce-
sów inwestycyjnych, a jednocześnie peł-
niącego funkcje ochronne wobec warto-
ści wysoko cenionych z innymi ustawami 
i obszarami regulacji. 

Wielowymiarowość i złożoność pro-
cesów związanych z gospodarowaniem 
przestrzenią wymaga uwzględnienia wie-
lu zagadnień pozostających z nim w ści-
słym związku, a tym samym uzasadnia 
potrzebę szerszych regulacji, nieograni-
czających się do problematyki organizacji, 
procedur i podstawowych zasad planowa-
nia i zagospodarowania przestrzennego. 
W zakresie planowania przestrzennego 
Kodeks delfiniuje ponadto szereg pojęć, 
których omówienie znajduje się w dalszej 
części uzasadnienia. Należy w szczegól-
ności wskazać na podział obszaru gminy 
na obszar urbanizacji, w skład którego 
wchodzi obszar zurbanizowany, oraz 

obszar nowej urbanizacji. Ponadto w de-
finicjach uregulowano pojęcia typowo 
techniczne, stanowiące element ustaleń 
aktu planowania przestrzennego, takie 
jak np. powierzchnia biologicznie czynna. 

Dla systemu planowania przestrzenne-
go kluczowe są również pojęcia takie jak: 
infrastruktura techniczna, infrastruktura 
społeczna, usługi infrastrukturalne oraz 
system transportowy. Jako istotne no-
vum należy wskazać, że Kodeks ustana-
wia szeroką definicję pojęcia inwestycji, 
obejmującą dzisiejsze roboty budowlane, 
ale także zmianę sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego oraz zmianę zago-
spodarowania terenu. 

Pozwoli to na zintegrowane podejście 
do zagadnienia działań wprowadzających 
zmianę sposobu zagospodarowania te-
renu, niezależnie od jej technicznego 
charakteru. Integracja tych działań pod 
pojęciem inwestycji stanowi jeden z naj-
istotniejszych wymiarów kodyfikacji pra-
wa przestrzennego. 

W związku z tą definicją pojawia się 
pojęcie „terenu inwestycji”, które za-
stąpi obecne, niejasne pojęcie „działki 
budowlanej”. 

W dalszej części słownika, w zakresie 
części inwestycyjnej, zawarto definicje 
podstawowych pojęć z tego zakresu, do-
tychczas definiowanych w Pb, takich jak: 
obiekt budowlany, budynek, budowla, 
budowa, przebudowa. 

Z uwagi na obszerność wymaganych 
regulacji przejściowych, dostosowaw-
czych, a przede wszystkim wielość i ob-
szerność zmian koniecznych do dokona-
nia w innych ustawach, projektodawcy 
zdecydowali się na wprowadzenie Kodek-
su za pomocą odrębnej ustawy –

Przepisy wprowadzające Kodeks 
urbanistyczno - budowlany.

Najistotniejszymi regulacjami ustawy 
wprowadzającej będzie uchylenie ustaw, 
których obszar regulacyjny jest w całości 
przenoszony do Kodeksu (Pb, upzp). 

Częściowo uchyleniu podlegać będzie 
ugn, z której wyłączane są zagadnienia 
dotyczące podziałów, scaleń i podziałów, 
wywłaszczeń oraz opłat adiacenckich. 

Znaczne zmiany dotyczyć będą również 
w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawa 
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) oraz sze-
regu innych ustaw (przewiduje się, że 
zmiany obejmą ok. 80 ustaw). 

Przemysław Gogojewicz
Kancelaria Usług Prawnych

Podstawa prawna: 
Projekt ustawy kodeks urbanistyczno- budowlany 
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Wyrok Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Poznaniu z dnia 2 grud-
nia 2015 r. IV SA/Po 780/15 Kwalifika-
cja muru jako określonego obiektu. 

Budowa ogrodzeń nie wymaga pozwo-
lenia na budowę. Jednak od ogrodzenia 
odróżnić należy konstrukcję oporową, 
która stanowi budowlę wymagającą dla 
jej wybudowania uprzedniego uzyskania 
pozwolenia na budowę.

Z wokandy
Przedmiotem skargi w rozpoznawanej 

sprawie jest decyzja organu nadzoru bu-
dowlanego nakazująca rozbiórkę samo-
wolnie wybudowanego muru oporowe-
go. Powstała w niniejszej sprawie kwestia 
sporna sprowadza się więc do kwalifikacji 
prawnej wybudowanego przez inwesto-
ra obiektu budowlanego, jego legalności 
i zasadności zastosowania trybu legaliza-
cji jego budowy, określonego w art. 48 
p.b. 

Sąd podkreślił, iż konstrukcje oporowe 
(w tym także mury oporowe) mają przede 
wszystkim za zadanie zabezpieczenie te-
renu, przed osuwaniem się gruntu, pod-
czas gdy ogrodzenia oddzielają od siebie 
części terenu.

Jeżeli zatem dominującą funkcją kon-
strukcji jest zabezpieczanie przed osuwa-
niem się ziemi, na co może wskazywać 
również charakter użytych do jej wznie-
sienia materiałów zapewniających stabil-
ność - należy uznać, że stanowi ona mur 
oporowy.

Należy uznać, że mur, który pełni funk-
cję konstrukcji oporowej, zabezpieczają-
cej przed osuwaniem się ziemi z terenu 
wyżej położonego, nie jest ogrodzeniem. 
Bez względu bowiem na to, czy znajduje 
się na granicy z nieruchomością sąsiednią, 
czy też w innym miejscu, nie ma charakte-
ru ogrodzenia, jako obiektu odgradzające-
go poszczególne części terenu, skoro jego 
podstawową funkcją jest zabezpieczenie 
skarpy (nasypu, wzniesienia) przed osu-
waniem się.

To, że przy okazji mur taki może pełnić 
funkcję ogrodzenia nie wyłącza kwalifi-
kacji muru oporowego jako obiektu bu-
dowlanego, którego budowa wymaga 
uzyskania pozwolenia na budowę. 

Mur oporowy - obowiązek uzyskania 
pozwolenia na budowę
O ile mur może pełnić funkcję zarówno ogrodzenia, jak i konstrukcji oporowej, przy jego 
kwalifikacji w tym zakresie, a także ustaleniu, czy jego budowa wymaga uzyskania po-
zwolenia na budowę, konieczne jest uwzględnienie jego zasadniczej funkcji. Stanowi ona 
bowiem przesłankę kwalifikacji określonego obiektu.

Komentarz
Uwzględniając regulacje ustawy 

w pierwszej kolejności podkreślić nale-
ży, że w myśl art. 28 ust. 1 p.b., roboty 
budowlane można rozpocząć jedynie na 
podstawie ostatecznej decyzji o pozwo-
leniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-
31 określających wyłączenia od ogólnej 
zasady ustanowionej w art. 28 ust. 1 p.b. 
Stosownie też do art. 29 ust. 1 pkt 23 p.b. 
pozwolenia na budowę nie wymaga bu-
dowa ogrodzeń. 

Od ogrodzenia objętego zakresem art. 
29 ust. 1 pkt 23 p.b. odróżnić jednak nale-
ży konstrukcję oporową, która w myśl art. 
3 pkt 3 ustawy, stanowi budowlę wyma-
gającą dla jej wybudowania uprzedniego 
uzyskania pozwolenia na budowę. 

Wyjaśnić w tym miejscu przyjdzie, 
iż stosownie do art. 3 pkt 3 p.b., przez 
budowlę należy rozumieć każdy obiekt 
budowlany, który nie jest budynkiem lub 
obiektem małej architektury, w tym m.in. 
konstrukcje oporowe. 

Według natomiast art. 3 pkt 9 p.b. 
ogrodzenie jest urządzeniem budowla-
nym, przez które rozumieć należy urzą-
dzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego prze-
znaczeniem. 

O ile zatem mur może pełnić funkcję 
zarówno ogrodzenia, jak i konstrukcji 
oporowej, przy jego kwalifikacji w tym 
zakresie, a także ustaleniu, czy jego bu-
dowa wymaga uzyskania pozwolenia na 
budowę, konieczne jest uwzględnienie 
jego zasadniczej funkcji. Stanowi ona 
bowiem przesłankę kwalifikacji określo-
nego obiektu. 

Wyjaśnić przy tym należy, że zgodnie 
z poglądem wyrażanym w orzecznictwie 
sądowym, który skład orzekający w niniej-
szej sprawie w pełni akceptuje, konstruk-
cje oporowe (w tym także mury oporowe) 
mają przede wszystkim za zadanie zabez-
pieczenie terenu, przed osuwaniem się 
gruntu, podczas gdy ogrodzenia oddzie-
lają od siebie części terenu. Jeżeli zatem 
dominującą funkcją konstrukcji jest za-
bezpieczanie przed osuwaniem się ziemi, 
na co może wskazywać również charakter 
użytych do jej wzniesienia materiałów za-
pewniających stabilność - należy uznać, 
że stanowi ona mur oporowy. 

Jednocześnie też przyjąć należy, że 
mur, który pełni funkcję konstrukcji 
oporowej, zabezpieczającej przed osu-
waniem się ziemi z terenu wyżej położo-

nego, nie jest ogrodzeniem. Bez wzglę-
du bowiem na to, czy znajduje się na 
granicy z nieruchomością sąsiednią, czy 
też w innym miejscu, nie ma charakteru 
ogrodzenia, jako obiektu odgradzające-
go poszczególne części terenu, skoro 
jego podstawową funkcją jest zabez-
pieczenie skarpy (nasypu, wzniesienia) 
przed osuwaniem się. 

To, że przy okazji mur taki może peł-
nić funkcję ogrodzenia nie definiuje go 
jako ogrodzenia objętego zakresem art. 
29 ust. pkt 23 p.b., gdyż funkcja ogrodze-
niowa jest funkcją dodatkową pełnioną 
niejako przy okazji zabezpieczania skar-
py przed osuwaniem. Nie wyłącza ona 
tym samym kwalifikacji muru oporowe-
go, jako obiektu budowlanego, którego 
budowa wymaga uzyskania pozwolenia 
na budowę.

Konkluzja
Procedura legalizacyjna uregulowana 

w art. 48 p.b. nie zawiera norm uznanio-
wych, lecz normy bezwzględnie obowią-
zujące, których zastosowanie nie zależy 
od woli organu. Przy ustaleniu, że obiekt 
budowlany powstał bez wymaganego 
pozwolenia na budowę i wdrożeniu pro-
cedury z art. 48 p.b. a następnie niewy-
wiązaniu się przez inwestora z obowiązku 
przedłożenia zażądanych dokumentów, 
ustawodawca nie pozostawił organowi 
nadzoru budowlanego wyboru, co do 
rozstrzygnięcia, zobowiązując ten organ 
do orzeczenia rozbiórki.

Aby mogło być kontynuowane postę-
powanie legalizacyjne, z zaświadczenia, 
o którym mowa w art. 48 ust. 3 pkt 1 p.b., 
musi wynikać zgodność budowy z usta-
leniami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
albo ustaleniami ostatecznej decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu. Dopiero łączne spełnienie tych 
warunków daje podstawę do dalszego 
postępowania w celu legalizacji, o czym 
mowa w art. 48 ust. 5 p.b.

Przemysław Gogojewicz
Kancelaria Usług Prawnych

Podstawa prawna: 
Ustawa prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.)



Acero Frame Sp. z o.o. stawia sobie 
za cel osiągnięcie pozycji lidera 

w kształtowaniu jakości na rynku 
produkcji i montażu lekkich konstrukcji 

stalowych zarówno na rynku budownictwa 
jednorodzinnego, jak i przemysłowego. 

Rola lidera i integratora, jaką stawiamy sobie 
za cel, jest swego rodzaju zobowiązaniem 
do tworzenia unikalnej wartości rynkowej 

i poszerzania oferty dla inwestora. Stąd też chęć 
stworzenia unikalnego systemowego rozwiązania 

rynkowego, będącego narzędziem pokazującym 
pełne  możliwości wykorzystania lekkich konstrukcji 

stalowych w budownictwie jednorodzinnym 
i przemysłowym ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru technologii energooszczędnych.

Dostawca Technologii
Lekkiej

Konstrukcji
Stalowej

WIZJA - ENERGIA - INWESTYCJA

ul. Sienna 72A, lok. 103
00-833 Warszawa
+48 518 966 274
biuro@aceroframe.pl
www.aceroframe.pl
Nasze biuro architektoniczne:

www.tobaa.pl



Mobilność, różnorodność zastosowań i precyzja – wszystko to kryje            
w sobie nowa uciosarka przesuwna Festool KAPEX KS 60. Z pewnością 
odczujesz jej lekkość, ergonomię oraz kompaktową konstrukcję. Docenisz 
również funkcję wycinania wpustów i możliwość przechylania w obie 
strony do 46°, a z lewej strony nawet do 47° oraz użyteczność lampki LED
i kątownika nastawnego. Ma tylko jeden cel: zachwycić Cię już od 
pierwszego cięcia.

Odkryj nową uciosarkę KAPEX KS 60 u Atoryzowanych Dystrybutorów lub 
na stronie www.festool.pl/kapex

Stworzona z pasją. 
Stworzona dla Ciebie.
Nowa uciosarka przesuwna KAPEX KS 60 




