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STRESZCZENIE 

Celem pracy jest przedstawienie podstawowych aspektów interdyscyplinarnego 

zagadnienia, jakim jest interakcja między wiatrem, architekturą i urbanistyką. Jest to temat będący 

połączeniem dziedzin projektowania przestrzennego, klimatologii i inżynierii aerodynamicznej. Praca 

została poszerzone o podstawową analizę jakości powietrza oraz jego wpływu na życie miejskie. 

Przybliżone zostały w niej również główne zasady i kierunki rozwoju architektury proekologicznej 

i architektury kreowanej wiatrem. W wyniku badań przestawiona została propozycja zlokalizowania 

ośrodka edukacji środowiskowej w Krakowie oparta na wnioskach wynikających ze studium oraz 

przeprowadzonych analizach terenu projektowego. Jest to obiekt użyteczności publicznej skupiający 

się na edukacji i promowaniu idei proekologicznych. Jego funkcją dopełniającą jest zapewnienie 

mieszkańcom dodatkowych, wolnych od zanieczyszczeń przestrzeni rekreacyjnych znajdujących się 

wewnątrz i na zewnątrz budynku.  

Prace nad projektem zaczęto od analizy korytarzy powietrznych i kierunków przepływu 

wiatru w Krakowie w pobliżu lokalizacji o największym zanieczyszczeniu powietrza. Wiatr jest ważnym 

czynnikiem dla projektu z uwagi na jego możliwy wpływ na kształt i działanie budynku. Może być on 

również modelowany i kształtowany za pomocą nowej tkanki architektonicznej. Celem projektu jest 

włączenia wiatru w koncepcję projektową i stworzenie z niego jednego z kluczowych jej aspektów. Aby 

wpłynąć na jakość powietrza w projekcie użyto nowoczesnych materiałów i technologii. Dodatkowo 

postawiono również duży nacisk na edukację i kształtowanie właściwych postaw prośrodowiskowych 

wśród mieszkańców.  

 

Słowa kluczowe: powietrze, środowisko, klimat, miasto, jakość życia, zdrowie, ośrodek edukacji. 

Dziedzina nauki i techniki, zgodnie z wymogami OECD: inżynieria architektury. 
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ABSTRACT 

The work aims to present the basic aspects of an interdisciplinary issue, which is the 

interaction between wind, architecture and urban planning. It is a topic that combines the fields of 

spatial design, climatology, and aerodynamic engineering. The work was expanded to include a basic 

analysis of air quality and its impact on urban life. It also introduces the main principles and directions 

of development of pro-ecological architecture and architecture created with the wind. As a result of the 

research, a proposal was presented to locate an environmental education center in Krakow based on 

the conclusions of the study and analyses of the project area. It is a public facility focusing on 

education and promoting environmentally friendly ideas. Its complementary function is to provide 

residents with additional, pollution-free recreational spaces located inside and outside the building. 

Work on the project began with the analysis of air corridors and wind flow directions in 

Krakow near the locations with the highest air pollution. The wind is an important factor for the project 

because of its possible impact on the shape and operation of the building. It can also be modeled and 

shaped with new architectural fabric. The goal of the project is to incorporate wind into the design 

concept and create one of its key aspects. Modern materials and technologies were used to influence 

the air quality in the project. Also, great emphasis was placed on education and shaping the right pro-

environmental attitudes among residents. 

 

Keywords: air, environment, climate, city, quality of life, health, education center 
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 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH POJĘĆ, OZNACZEŃ I SKRÓTÓW 

ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nation); 

WHO - Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization); 

CO2 – skrócony wzór dwutlenku węgla, 

PM – pył zawieszony (ang. Particulate Matter). Są to drobne cząsteczki swobodnie 

unoszące się w powietrzu. Wyróżnia się ich podział na PM10 oraz PM2,5. PM10 są to cząstki 

posiadające średnicę mieszczącą się w przedziale od 2,5 do 10 mikronów. Jako 

PM2,5  określa się najdrobniejsze cząstki posiadające średnicę mniejsze niż 2,5 mikrona;  

AQI - wskaźnik jakości powietrza (ang. air quality index) wykorzystywany przez agencje 

rządowe do informowania opinii publicznej o tym, jak zanieczyszczone jest obecnie 

powietrze lub jakie przewiduje się jego zanieczyszczenie; 

Niska emisja - emisja z niskich kominów o wysokości do 40 m, powstająca na skutek 

spalania paliw stałych jak: węgiel, drewno oraz również odpady komunalne; 

IEA – Międzynarodowa Agencja Energetyczna (ang. International Energy Agency) 

CFD – Obliczeniowa mechanika płynów (ang. Computational Fluid Dynamics). Gałąź 

mechaniki płynów, która korzysta z analizy numerycznej i struktury danych do rozwiązywania 

zagadnień związanych z przepływem płynów. Dzięki jej obliczeniom  możliwe jest 

wyznaczenie przybliżonego rozkładu prędkości, temperatury, ciśnienia oraz innych 

parametrów występujących w analizowanym przepływie. Jest to metoda wykorzystywane w 

aerodynamice oraz analizach przepływu płynów w tym również powietrza; 

MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 
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1. WSTĘP I CEL PRACY 

Prognozy pokazują, że w związku z urbanizacją oraz ogólnym wzrostem populacji na 

świecie wzrasta liczba ludności zamieszkujących miasta. Według szacunków Organizacji Narodów 

Zjednoczonych (ONZ ang. United Nation) do 2050 roku około dwie trzecie populacji będzie żyć 

w aglomeracjach. Obecnie zestawienie to wynosi 55% ( 1 ). Wraz z wzrostem możliwości i ogólnej 

świadomości społeczeństwa rosną także wymagania mieszkańców miast. Pragną oni poprawy jakość 

życia w mieście i jego okolicach. Na komfort życia w mieście wpływa wiele czynniki makro (polityka, 

ekonomia, poziom bezpieczeństwa), ale również czynniki lokalne, takie jak układ planistyczny, 

sposoby gospodarowania miastem oraz użytkowania go przez mieszkańców. Głównymi aspektami 

lokalnymi wpływającymi na odbiór miasta są: sprawność komunikacji, ilość przestrzenni publicznych, 

różnorodność dostępnych przestrzeni i funkcji, jakość powietrza oraz ogólny komfort. Dobra jakość 

powietrza to jedno z największych wyzwań w miastach. Lokalny klimat odgrywa ważną rolę przy 

projektowaniu miast, ponieważ gdy miasto jest kształtowane z myślą o jego mikroklimacie (powietrze, 

wiatr, słońce, cień) może ono pozytywnie wpływać na życie miasta i jego mieszkańców. Jakość 

powietrza oddziałuje na odbiór całego miasta, ogólny komfort przebywania w nim oraz stan zdrowia 

mieszkańców (2). 

Powietrze jest to mieszanina gazów oraz aerozoli tworzących razem atmosferę ziemską. 

Powietrze w naszej atmosferze składa się głównie z dwóch gazów niezbędnych do życia na Ziemi: 

azotu i tlenu. Jednak powietrze zawiera również mniejsze ilości wielu innych gazów i cząstek takich 

jak: argon, dwutlenek węgla, neon, hel, metan, krypton, wodór i ksenon. Udział procentowy składu 

powietrza różnił się zależnie od czasu, położenia geograficznego, rozwoju przemysłu, pory roku 

oraz innych czynników. Przykładowo tlen w atmosferze Ziemi zaczął powstawać stopniowo dopiero po 

osiągnięciu ewolucyjnego sukcesu przez organizmy fotosyntetyzujące. Analizując koncentracje 

dwutlenku węgla (CO2) znajdujących się w pęcherzykach powietrza uwiezionych w rdzeniach 

lodowych oraz w późniejszych czasach bezpośrednio w atmosferze można zauważyć, że na 

przestrzeni setek tysięcy lat koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze była stała. Pierwszy 

zauważalny wzrost zanieczyszczeń oraz zmianę poziomów stężenia składników powietrza 

spowodowała rewolucja przemysłowa z połowy XIX wieku. Wraz z rozwojem technologicznym 

rewolucja ta wprowadziła nowe źródła zanieczyszczenia powietrza i co za tym idzie spowodowała 

wzrost stężenia CO2 w atmosferze.  W połowie XX wieku skutki tych zmian były mocno odczuwalne w 

krajach na całym świecie. W latach sześćdziesiątych zaczął się pojawiać pierwsze ruchy na rzecz 

ochrony środowiska, których celem było powstrzymanie fali zanieczyszczeń emitowanych do 

ekosystemu planety. Mimo to emisja spalin za pomocą spalania paliw stałych jest wciąż 

kontynuowana i to na rekordową skalę. Stanowi ona w niektórych rejonach wciąż jedyny sposób 

pozyskiwania energii. Dodatkowo istnieją obecnie nowe źródła zanieczyszczenia takie jak np. 

                                                      
(1)

 World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. [online]. New York: Department of Economic and Social 

Affairs Population Division (UN DESA), 2019. s.21 . [dostęp: 05 lutego 2020]. Dostępny w Internecie: 

https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf. 

(2)
 Lewińska Janina. Klimat miasta – vademecum urbanisty. Wyd. 1. Kraków: Secesja, 1991. s.9-10, 107 -119. 
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transport lotniczy czy masowa hodowla zwierząt. Analizując obecne pomiary stężenia składników 

powietrza obserwujemy stałą nadwyżkę CO2, gromadzącą się w atmosferze oraz spadek 

atmosferycznej koncentracji tlenu.  Rosnący co rocznie poziom koncentracji CO2 przekracza 

możliwości jego naturalnej absorbcji (
3).  

 Powietrze stanowi również jeden z czterech żywiołów, z których według klasycznej 

koncepcji filozofii stworzonej przez Empedoklesa składa się wszechświat. Teorie żywiołów była w 

wielu kulturach jednym z pierwszych sposobów na zrozumienie zjawisk przyrodniczych takich jak 

burza, deszcz i wiatr (4).Obecnie jesteśmy w stanie lepiej poznać i zrozumieć zjawiska zachodzące w 

przyrodzie a nawet przewidzieć czas i miejsce ich występowania. Dzięki nauce poznaliśmy przyczyny 

ich powstawania oraz skutki jakie z sobą przynoszą. Wciąż jednak w wielu obszarach świata niektóre 

zjawiska przyrodnicze postrzegane są jednocześnie jako sprzymierzeńców jaki i wrogów. Przykładem 

takiego zjawiska jest wiatr, którego siła może być wykorzystywany do produkcji energii, ale również 

jest odpowiedzialna za śmiertelne sztormy i huragany. Podobnie postrzegany jako zagrożenie dla 

życia i zdrowia dużej grupy ludzi może być coraz większy poziom zanieczyszczenia powietrza 

i ekosystemu. Globalne ocieplenie i połączone z nim zanieczyszczenie środowiska to aktualnie 

najważniejszy problem naszych czasów, który wpływa negatywnie na komfort życia całego 

społeczeństwa (
5). 

Celem pracy jest przedstawienie podstawowych aspektów interdyscyplinarnego 

zagadnienia, jakim jest interakcja między powietrzem, architekturą i urbanistyką. Jest to temat będący 

połączeniem dziedzin projektowania przestrzennego, klimatologii i inżynierii aerodynamicznej. Praca 

została poszerzone o podstawową analizę jakości powietrza oraz jego wpływu na życie miejskie. 

Przybliżone zostały w niej również główne zasady i kierunki rozwoju architektury proekologicznej 

i architektury kreowanej wiatrem. W wyniku badań przestawiona została również propozycja 

zlokalizowania ośrodka edukacji środowiskowej w Krakowie oparta na wnioskach wynikających ze 

studium oraz przeprowadzonych analizach terenu projektowego. Jest to obiekt użyteczności 

publicznej skupiający się na edukacji i promowaniu idei proekologicznych. Jego funkcją dopełniającą 

jest zapewnienie mieszkańcom dodatkowych, wolnych od zanieczyszczeń przestrzeni rekreacyjnych 

znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

  

                                                      
(3)

 Powietrze. W: Wikipedia, wolna encyklopedia. [online]. 2020. [dostęp: 05 lutego 2020]. Dostępny w Internecie: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powietrze. 
(4)

 Żywioły. W: Wikipedia, wolna encyklopedia. [online]. 2020. [dostęp: 05 lutego 2020]. Dostępny w Internecie: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywio%C5%82y. 
(5)

 Krautheim Mareike, Pasel Ralf, Pfeiffer Sven, Schultz-granberg Joachim. City and Wind – Climate as an 

Architectural Instrument. Berlin: DOM publishers, 2014. s.14-25. ISBN: 978 3 86922 310-0. 
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2. STUDIUM PROBLEMU 

Podczas pierwszej globalnej konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO ang. World 

Health Organization) poświęconej tematowi zanieczyszczenia powietrza i jego wpływu na zdrowia, 

która odbyła się w 2018 roku dyrektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus nazwał 

zanieczyszczenie powietrza „cichym stanem zagrożenia zdrowia publicznego” 
(6 )

. Według danych 

udostępnionych przez WHO szacuje się, że zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną około siedmiu 

milionów przedwczesnych zgonów ludzi na całym świecie. Na działanie zanieczyszczonego powietrza, 

które przekracza limity określone przez WHO narażone jest aż 91 % populacji 
(7)

. Zanieczyszczenie 

powietrza zostało zdefiniowane przez Międzynarodową Organizację Pracy, jako: „wszelkie skażenie 

powietrza przez substancje, które są szkodliwe dla zdrowie lub niebezpieczne z innych przyczyn, bez 

względu na ich postać fizyczną” 
( 8 )

. Oprócz skracania życia zanieczyszczenie powietrza może 

negatywnie wpływać na nasze codzienne życie, powodując m.in. choroby układu oddechowego. 

Osobami szczególnie narażonymi na zanieczyszczenie powietrza są dzieci i osoby starsze. Narażenie 

na zanieczyszczenie powietrza we wczesnym dzieciństwie, kiedy płuca wciąż się rozwijają, może 

prowadzić do m.in. trwałego zmniejszenia pojemności płuc 
( 9 )

. Zanieczyszczenia powietrza mogą 

powodować: podrażnienia oczu, infekcje bakteryjne, zawały serca, zaburzenia rytmu serca, choroby 

nowotworowe, choroby układu oddechowego, nerwowego oraz krążenia. Objawy skutków 

przebywania w obszarze zanieczyszczonego środowiska często pojawiają się po czasie i z tego 

powodu mogą nie być łączone z długotrwałym oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem. Zły stan 

powietrza wpływa również na: pogorszenie stanu zieleni miejskiej, kondycję zwierząt, zmniejszenie 

ilości składników odżywczych w glebie oraz spadek jakości upraw 
(10)

.  

Źródła zanieczyszczenia powietrza pod względem ich pochodzenia można podzielić na 

naturalne oraz antropogeniczne. Źródła naturalne w znacznym stopniu przyczyniają się do lokalnego 

zanieczyszczenia powietrza głównie w suchych regionach bardziej podatnych na pożary lasów, burze 

piaskowe i erupcje wulkanów. Jednak to wkład działalności człowieka zakłóca równowagę naturalnej 

emisji zanieczyszczeń z naturalnym ich pochłanianiem. Do głównych czynników działalności człowieka 

będącymi źródłem zanieczyszczenie powietrze i środowiska przedstawionych przez WHO należą:  

                                                      
(6)

 Carrington Damian, Taylor Matthew. Air pollution is the ‘new tobacco’, warns WHO head. W: The Guardian. 

[online]. 2020. [dostęp: 05 lutego 2020]. Dostępny w Internecie: 

https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/27/air-pollution-is-the-new-tobacco-warns-who-head. 

(7)
 Air pollution. W: World Health Organization. [online]. 2020. [dostęp: 05 lutego 2020]. Dostępny w Internecie: 

https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1. 
(8)

 Konferencja nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 11 lipca 1977 r. dotycząca ochrony pracowników 

przed zagrożeniami zawodowymi w miejscach pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniem powietrza, hałasem 

i wibracją, art. 3. 
(9)

 Maiti Rashmila. Air Pollution:The Silent Killer. W: Earth. [online]. 2020. [dostęp: 05 lutego 2020]. Dostępny 

w Internecie: https://www.iass-potsdam.de/en/output/dossiers/air-pollution-and-climate-change. 

(10)
 Łyczko Piotr. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. W: Małopolska w zdrowej atmosferze. [online]. 

2020. [dostęp: 05 lutego 2020]. Dostępny w Internecie: https://powietrze.malopolska.pl/baza/wplyw-zanieczyszczen-

powietrza-na-zdrowie/. 
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- Spalanie paliw napędowych wynikające z transportu (np. samochodowego, lotniczego, 

morskiego, kolejowego); 

- Procesy spalania w sektorze produkcji ciepła i transformacji energii (indywidualne, 

prowadzone w elektrowniach naftowych lub węglowych); 

- Procesy przemysłowe i produkcyjne (np. spożywcze, budowlane); 

- Składowanie oraz spalanie odpadów komunalnych i rolniczych; 

- Złe planowanie przestrzenne (np. prowadzące do wzrostu transportu pojazdami 

prywatnymi).  

Głównymi rodzajami zanieczyszczeń występującymi w powietrzu są: pyły zawieszone, 

czarny karbon, ozon na poziomie gruntu, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki oraz tlenek 

węgla.   Największe zagrożenie dla zdrowia człowieka stanowią pyły zawieszone, a w szczególności 

cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikronów (PM10 ) oraz drobniejsze cząstki mniejsze niż 

2,5 mikrona (PM2,5 ). Z uwagi na to, że są one tak niewielkie są w stanie przeniknąć do płuc ludzi 

i dostać się do ich krwioobiegu. Pyły zawieszone PM są emitowane podczas m.in. pracy silników 

spalinowych (zarówno diesel, jak i benzynę), spalania paliw stałych (takich jak węgiel, ciężki olej i 

biomasę) do produkcji energii w gospodarstwach domowych i przemyśle, a także podczas innych 

rodzajów działalności przemysłowej (budownictwo, wydobycie, produkcja cementu i ceramiki) 
(11)

. 

Globalne ocieplenie i zanieczyszczenie powietrza są ściśle ze sobą powiązane. Oprócz 

tego, że są skutkiem tych samych źródeł zanieczyszczeń i niszczących działań człowieka wiele 

zanieczyszczeń powietrza przyczynia się do zmian klimatu. Zanieczyszczenia powietrza mogą 

powodować miejscowe ocieplenie lub ochłodzenie Ziemi. Wpływają one na ilość docierającego światła 

słonecznego do powierzchni Ziemi, które jest przez nieodbijane lub pochłaniane przez atmosferę. 

Czynniki zmian klimatu i wzrostu temperatur mogą również przyspieszać reakcje chemiczne 

zachodzące w zanieczyszczonym powietrzu oraz sprzyjać gromadzeniu się zanieczyszczeń. Z tego 

powodu mimo podjęcia pierwszych działań mających na celu zmniejszanie emisji zanieczyszczeń 

tempo globalnego ocieplenia nie maleje lecz wręcz rośnie. Nawet przy zmniejszeniu emisji 

zanieczyszczeń, narażenie człowieka na szkodliwe substancje będzie coraz większe. Oprócz 

ograniczenia emisji konieczna jest zatem również podjęcie dodatkowych akcji mających na celu 

poprawę jakości powietrza takich jak: sadzenie drzew, programy oczyszczania powietrza oraz 

właściwe planowanie przestrzenne umożliwiające przewietrzanie oraz zapobieganie przegrzewaniu 

się miast 
(12)

.  

                                                      
(11)

  Ambient air pollution: Pollutants. W: World Health Organization. [online]. 2020. [dostęp: 05 lutego 2020]. 

Dostępny w Internecie: https://www.who.int/airpollution/ambient/pollutants/en/. 
(12)

  A Links between greenhouse gases, climate change and air quality. Air Pollution and Climate Change. 

W: Institute for Advanced Sustainability Studies. [online]. 2020. [dostęp: 05 lutego 2020]. Dostępny w Internecie: 

https://www.iass-potsdam.de/en/output/dossiers/air-pollution-and-climate-change. 
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2.1. Jakość powietrza i środowiska 

Jakość powietrza jest miarą, która określa jaki jest poziom zanieczyszczenia powietrza. 

Może być ona podawana za pomocą stężenia danego zanieczyszczenia w powietrzu (µg/m3) lub za 

pomocą wskaźnika jakości powietrza (AQI ang. air quality index). Wskaźnik przedstawia poziom 

zagrożenia dla zdrowia publicznego, który rośnie wraz ze wzrostem AQI. Różne kraje mają własne 

wskaźniki jakości powietrza. Ich poziomy i zakresy różnią się zależnie od tego przez którą agencje 

rządową jest on wykorzystywany. Lokalna jakość powietrza może ulegać zmianom z dnia na dzień 

podobnie jak pogoda. Monitorowanie jakości powietrza jest ważne, ponieważ pozwala uprzedzić 

mieszkańców kiedy poziom zanieczyszczenia zagraża zdrowiu i zaleca się pozostanie w domu. Z tego 

względu zła jakość powietrza negatywnie wpływa na komfort życia jego mieszkańców uzależniając ich 

od aktualnego poziomu zanieczyszczenia 
(13)

. 

2.1.1. Jakość powietrza i środowiska – na świecie 

Najnowsze dane zebrane w World Quality Air Report z 2018 roku i opublikowane w 

interaktywnym rankingu przeprowadzonym przez AirVisual we współpracy z organizacją ekologiczną 

Greenpeace przedstawiają rozmieszczenie zanieczyszczeń powietrza w atmosferze. Badanie oparto 

na pomiarach cząstek PM2,5  w 73 krajach, które następnie sklasyfikowano od najwyższego 

szacowanego średniego poziomu cząstek do najmniejszego. Szacunek jest obliczany na podstawie 

dostępnych danych miasta jako próba regionalna, a następnie ważona według liczby ludności. Kraje, 

które osiągnęły najlepsze wyniki, to Islandia i Finlandia, które zajęły 73 i 72 miejsce. Największe 

                                                      
(13)

  Air quality index. W: Wikipedia, wolna encyklopedia. [online]. 2020. [dostęp: 05 lutego 2020]. Dostępny 

w Internecie: https://en.wikipedia.org/wiki/Air_quality_index. 

Rys. 2.1. Globalna mapa szacowanej ekspozycji na PM 2,5  według kraju / regionu w 2018 r. 

(World Quality Air Report, 2019, str.7). 
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zanieczyszczenie powietrza cząsteczkami PM2,5 odnotowano w Bangladeszu, Pakistanie i Indiach, 

które zajęły kolejno 1, 2, i 3 pozycję. Kraje te przekroczyły limity WHO dotyczące stężenia cząsteczek 

ponad siedmiokrotnie. Raport dokonał również rankingu stolic na którym szczycie uplasowała się 

Dehi, będąca stolicą Indii. Średnie roczne strzeżenie cząsteczek PM2,5 przekroczyło tam limity WHO 

ponad dziesięciokrotnie 
(14)

.  

Powyżej zamieszczona mapa przedstawia rozmieszczenie średniego, szacowanego 

zanieczyszczenia powietrza pyłami PM2,5  według kraju/regionu. Kraje i regiony, które na mapie 

zostały oznaczone kolorem szarym nie prowadzą pomiarów stężenia zanieczyszczeń lub dokładność 

ich pomiarów są niewystarczające 
(14 ) 

. 

2.1.2. Jakość powietrza i środowiska – w Polsce 

Poziom emisji w Polsce nie jest tak wielki jak w krajach z czołówki rankingu. Jednak na tle 

Europy Polska znajduje się w czołówce poziomu zanieczyszczenia powietrza. Polska w raporcie 

World Quality Air Report z 2018 roku zajęła 29 miejsce. Według raportu średnie, szacowane 

zanieczyszczenia powietrza cząsteczkami PM2,5 wyniosło 22,3 µg/m³. Wartość ta stanowi 

dwukrotność limitu ustanowionego przez WHO. W rankingu stolic Warszawa zajęła 25 miejsce ze 

stężeniem wynoszącym 24,2 µg/m³ 
(15)

.  

 

Rys. 2.2. Udział największych sektorów w emisji PM2,5  w 2014 r. 

(Krajowy bilans emisji za lata 2013-2014, Raport podstawowy, 2016). 

                                                      
(14)

 World Quality Air Report 2018. Region & City PM2.5 Ranking. [online]. AirVisual, 2019. s.3-9, 18-22. [dostęp: 

05 lutego 2020]. Dostępny w Internecie: https://www.airvisual.com/world-most-polluted-cities/world-air-quality-

report-2018-en.pdf. 

(15)
 World Quality Air Report 2018. Region & City PM2.5 Ranking. [online]. AirVisual, 2019. s.7-8, 14. [dostęp: 

05 lutego 2020]. Dostępny w Internecie: https://www.airvisual.com/world-most-polluted-cities/world-air-quality-

report-2018-en.pdf. 
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Największym źródłem zanieczyszczenia powietrza pyłami (PM10  i PM2,5 ) oraz 

benzopirenem w Polsce jest tak zwana „niska emisja”. Jest to emisja z niskich kominów o wysokości 

do 40 m, powstająca na skutek spalania paliw stałych jak: węgiel, drewno a również odpady 

komunalne. Fakt, iż „niska emisja” zachodzi, jak sama nazwa wskazuje, na niskiej wysokości, jedynie 

potęguje jej zły wpływ na zdrowie mieszkańców. Poza sezonem grzewczym głównymi czynnikami 

zanieczyszczającym powietrze w Polsce jest transport oraz przemysł 
(16)

. 

 Jednymi z czynników składających się na problemy z czystością powietrza w polskich 

miastach jest brak wczesnego podjęcia kompleksowych działań mających na celu poprawę jakości 

powietrza oraz porzucenie koncepcji kompleksowego planowania przestrzennego zawierającego 

problematykę aerodynamiki i klimatu miasta. Zakaz palenia węglem, drewnem i innymi paliwami 

stałymi w kotłach, piecach i kominkach został wprowadzony w Krakowie dopiero 1 września 

2019 roku. Dla przykładu podobne przepisy dla Londynu wymusiła wprowadzona już w 1956 roku 

ustawa Clean Air Act. Uchwalono ją w odpowiedzi na wielki londyński smog z 1952 roku, który 

spowodował śmierć tysięcy londyńczyków 
(17)

. Innymi czynnikami wpływającymi na czystość powietrza 

w Polsce są: brak norm jakościowych dla węgla po 2004 roku (wykorzystanie mułu węglowego w 

celach grzewczych) oraz wysoki poziom zanieczyszczeń w węglu sprzedawanym w Polsce 
(18 )

.  

Rozkład przestrzenny emisji zanieczyszczeń w Polsce jest nierównomierny. Jego największe 

poziomy występują w części południowej kraju szczególnie na terenie dużych aglomeracji miejskich 

oraz okręgów przemysłowych. Na terenie województwa śląskim stanowiącym 2,1% powierzchni Polski 

dochodzi do 20-25% emisji krajowej. Do miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem 

spowodowanym obecnością cząstek stałych należą: Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Wodzisław Śląski, 

Opoczno, Sucha Beskidzka, Godów, Kraków, Skawina i Nowy Sącz 
(18)

. 

2.1.3. Jakość powietrza i środowiska – w Krakowie ze zbliżeniem na teren projektowy 

Kraków jest drugim pod względem wielkości miastem w Polsce, które zamieszkuje 756 tys. 

ludzi. Jest on również miastem którego powietrze w 2013 roku zostało ogłoszone przez Europejską 

Agencje Środowiska jako trzecie najbardziej zanieczyszczone miasto w Europie. Głównymi 

przyczynami zanieczyszczenia powietrza w Krakowie jest: „niska emisja” produkowana podczas 

spalania paliw stałych w piecach, transport drogowy, niekorzystne położenie miasta w niecce Wisły, 

                                                      
(16)

 Łyczko Piotr. Wpływ poszczególnych źródeł na jakość powietrza w Polsce. W: Małopolska w zdrowej 

atmosferze. [online]. 2020. [dostęp: 05 lutego 2020]. Dostępny w Internecie: 

https://powietrze.malopolska.pl/baza/wplyw-poszczegolnych-zrodel-na-jakosc-powietrza-w-polsce/. 
(17)

 Wielki smog londyński. W: Wikipedia, wolna encyklopedia. [online]. 2020. [dostęp: 05 lutego 2020]. Dostępny 

w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_smog_londy%C5%84ski. 
(18)

 Zanieczyszczenie powietrza. W: Wikipedia, wolna encyklopedia. [online]. 2020. [dostęp: 05 lutego 2020]. 

Dostępny w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zanieczyszczenie_powietrza. 
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emisja napływowa, zabudowa korytarzy powietrznych oraz bliskość przemysłu i elektrowni zasilanych 

paliwami stałymi 
(19)

. 

 

Rys. 2.3. Stacje monitoringu powietrza w Polsce o najwyższych średnich rocznych stężeniach pyłu zawieszonego PM2,5 w 2014 

roku (online: 19.11.2019r, https://powietrze.malopolska.pl/baza/jakosc-powietrza-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej/). 

 

Według powyższego zestawienia największy poziom średnich rocznych stężeń pyłu 

zawieszonego PM2,5 w Krakowie odnotowano w stacji pomiarowej znajdującej się przy ulicy 

Krasińskiego.  W 2014 zanotowała ona średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego PM2,5  w 

wysokości 45,02 µg/m³ co stanowi czterokrotność limitu ustanowionego przez WHO. Było to 

najwyższe średnie stężenie zanotowane w Polsce w 2014. Stacja ta zlokalizowana jest w pobliżu 

arterii komunikacyjnej, której spaliny są jednym z czynników wpływających na tamtejszy stan 

powietrza. Jest to również stacja znajdująca się najbliżej terenu projektowego. Jej lokalizacja została 

oznaczona na analizie depresji zanieczyszczeń znajdującej się w punkcie 3.2. Analizy wybranej 

lokalizacji 
(20)

. 

  

                                                      
(19) 

Przyczyny smogu w Krakowie. W: Smog Wawelski. [online]. 2020. [dostęp: 05 lutego 2020]. Dostępny w 

Internecie: http://smogwawelski.org/przyczyny-smogu-krakowie/. 
(20)

 Łyczko Piotr. W Jakość powietrza w Polsce na tle Unii Europejskiej. W: Małopolska w zdrowej atmosferze. 

[online]. 2020. [dostęp: 05 lutego 2020]. Dostępny w Internecie: https://powietrze.malopolska.pl/baza/jakosc-

powietrza-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej/. 
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2.2. Relacja między środowiskiem a architektura i urbanistyka  

Architektura jest często odbierana, jako schronienie przed deszczem, temperaturami 

i wiatrem. Stanowi ona w ten sposób niejako barierę chroniącą przed warunkami zewnętrznym. 

Jednak całkowite zamkniecie się przed klimatem nie jest właściwym sposobem kreowania 

architektury. Zbytnia izolacja może sprawić ze budynek straci swój unikatowy charakter wynikający 

m.in. z jego nawiązania do otoczenia. W obliczu globalizacji architektura staje się coraz bardziej 

uniwersalna i typologicznie identyczna. Uniezależnia się ona od jej położenia geograficznego. 

Dochodzi obecnie do powstawania coraz większej ilość budynków niewpisujących się do otoczenia, 

które można postawić w dowolnym miejscu na Ziemi bez żadnych strat w jego odbiorze.  Alternatywne 

spojrzenie pokazuje jakie znaczenie dla odpowiednio utworzonej architektury może mieć klimat. Klimat 

„lokalizuje” architekturę i czyni ją złożoną, wielowarstwową i indywidualną. Wpływa on m.in. na jej 

orientację, bryłę i użyte materiały. Rosnąca świadomość problemów klimatycznych w procesach 

projektowych może ponownie sprawić, że architektura w przyszłości będzie bardziej specyficzna dla 

danego miejsca, co przywróci jej regionalność, kontekstowość oraz zmieni postrzeganie architektury 

jako nie tylko schronienia przed klimatem, ale także jako sposób na otwarcie się na niego 
(21)

. 

2.2.1. Wpływ budownictwa na zanieczyszczenie środowiska 

Architektura i procesy budowlane są zaliczane do jednego z czynników działalności 

człowieka będącymi źródłem zanieczyszczenie powietrze i środowiska. Budynki w skali globalnej 

zarówno podczas ich budowy (konstrukcja, użyte materiały, transport, uwarunkowania instalacji) jak 

i później na etapie eksploatacji (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, oświetlenie czy też praca 

urządzeń stanowiących ich wyposażenie) stanowią bardzo istotne źródło zanieczyszczeń. Jak 

wskazuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA ang. International Energy Agency) nawet 39% 

globalnej emisji dwutlenku węgla wynika z energii wykorzystywanej w budynkach. O stopniu 

negatywnego wpływu architektury na środowisko decydują m.in.: jakość wykorzystanych materiałów 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, to gdzie i w jakiej technologii zostały one wyprodukowane, z jak 

daleka i z użyciem jakiego paliwa zostały przetransportowane na teren budowy, uzyskany przez 

przegrody budynku współczynnik przenikania ciepła, sposób gospodarowania wodą opadowa 

w budynku, zastosowanie dachów zielonych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej czy 

też zastosowanie energii odnawialnej 
( 22 )

. Podczas wyboru materiałów budowlanych użytych do 

projektu budynku oprócz analizy ich dostępności i możliwości ich transportu na teren budowy istotne 

jest również przemyślenie możliwości ich późniejszego wykorzystania po rozbiórce obiektu. Dzięki 

recyklingowi chociaż części materiałów możliwe jest zmniejszenie odpadów budowlanych a co za tym 

idzie również zużycia surowców. Pod względem ekologicznym ważny jest (kiedy to tylko możliwe) 

wybór naturalnych lub biodegradowalnych materiałów. Dzięki temu zmniejszana jest ilość 

                                                      
(21)

  Krautheim Mareike, Pasel Ralf, Pfeiffer Sven, Schultz-granberg Joachim. City and Wind – Climate as an 

Architectural Instrument. Berlin: DOM publishers, 2014. s.55-60. ISBN: 978 3 86922 310-0. 
(22)

 Czym oddychamy? Wpływ budownictwa na zanieczyszczenia powietrza. W: HADART. [online]. 2020. [dostęp: 

05 lutego 2020]. Dostępny w Internecie: http://hadart.pl/czym-oddychamy-wplyw-budownictwa-na-

zanieczyszczenia-powietrza/.  
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wykorzystywanych elementów wykonanych z plastiku lub innych towarzych sztucznych, które 

zanieczyszczają glebę oraz wodę. Zanieczyszczenie plastikiem to jedno z głównych zagrożeń dla 

środowiska. Trudność rozerwania wiązań tworzyw sztucznych a co za tym idzie ich degradacji 

obrazuje trudność na jaką napotkano podczas rozbiórki Dom przyszłości Monsanto. Był to budynek 

będący atrakcją w  Kalifornijskim Disneylandzie. Został on wykonany z plastiku w 1957 roku w celu 

zademonstrowania wszechstronność tworzyw sztucznych jako wysokiej jakości materiału 

konstrukcyjnego. Budynek był tak solidny, że przetrwał próbę jego zburzenia przy użyciu kul 

burzących, pił łańcuchowych i młotów pneumatycznych. Został on ostatecznie zburzony przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu który pozwolił rozbić dom na mniejsze części 
(23)

. 

To z czego został zbudowany oraz w jaki sposób eksploatowany jest budynek wpływa na 

jakość powietrza w jego pomieszczeniach. Jakość powietrza zaś i różne typy jego zanieczyszczeń 

wpływają na przebywających w nim ludzi, a także na sam budynek. Materiały budowlane takie jak 

cement i cegły wytwarzają zanieczyszczenie powietrza podczas całego cyklu swego istnienia: 

produkcji, użytkowania budynku oraz przy późniejszej rozbiórce. Z tego względu należy się chronić nie 

tylko od zanieczyszczeń zewnętrznych ale również przed zanieczyszczeniami wewnętrznymi. W tym 

celu zaleca się stosować w pomieszczeniach wentylację zapewniającą stały dostęp do świeżego 

powietrza. Zmniejsza ona stężenie zanieczyszczeń wewnętrznych i co za tym idzie również ich 

szkodliwość. W celu doboru optymalnej intensywności wentylacji w budynku pod względem jego mocy 

do użytej energii kluczowe jest zastosowanie zdalnego systemu wentylacji współpracującego z 

czujnikami pomiarowymi jakości powietrza. Innym rozwiązaniem wspomagającym redukcje 

zanieczyszczeń jest instalacja pokojowych filtrów powietrza, które mogą zmniejszyć stężenie pyłów 

zawieszonych 
(24)

. 

2.2.2. Wpływ planowania przestrzennego na zanieczyszczenie środowiska 

Urbanistyka i planowanie przestrzenne z perspektywy ekologicznej, to planowanie struktur 

będącym potrzymaniem struktur życia miejskiego oraz działania mające na celu kształtowanie i 

rozwijanie go w oparciu o kulturę, przyrodę i nauki socjologiczne. Ignorowanie aspektów 

środowiskowych podczas planowania miasta i jego rozwoju może prowadzić do tworzenia struktur, 

które swoim działaniem negatywnie wpływają na komfort życia i zdrowie mieszkańców. Przykładem 

mogą być wielkie osiedla tworzone na przedmieściach miast. Brak odpowiedniego skomunikowania 

ich z centrum za pomocą transportu publicznego powoduje wzrost natężenia transportu pojazdami 

prywatnymi a co za tym idzie również emisji pochodzącej ze spalanie paliw napędowych. Planowanie 

przestrzenne odpowiedzialne jest za kształtowanie tkanki miejskiej z uwzględnieniem lokalnych 

warunków, takich jak promieniowanie słoneczne, warunki wodne, przepływy wiatru a nawet regionalne 

                                                      
(23) 

 Monsanto House of the Future. W: Wikipedia, wolna encyklopedia. [online]. 2020. [dostęp: 05 lutego 2020]. 

Dostępny w Internecie: https://en.wikipedia.org/wiki/Monsanto_House_of_the_Future. 
(24)

 Czym oddychamy? Wpływ budownictwa na zanieczyszczenia powietrza. W: HADART. [online]. 2020. [dostęp: 

05 lutego 2020]. Dostępny w Internecie: http://hadart.pl/czym-oddychamy-wplyw-budownictwa-na-

zanieczyszczenia-powietrza/.  
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możliwości wykorzystania zasobów energii zielonej. Podjęte przez urbanistów działania wpływają na 

czynniki miejskiego klimatu 
(25)

. 

2.2.3. Przykłady działań architektoniczno-urbanistycznych ograniczających 

zanieczyszczenie środowiska 

Jednym z sposobów kreowania przepływu wiatru przez miasto jest koncepcja korytarzy 

nawietrzających. Korytarze nawietrzające, zwane również jako kliny nawietrzające to naturalnie 

występujące lub specjalnie projektowane obszary wolne od zabudowy, których zadaniem jest 

poprawienie przepływu powietrza przez miasto. Mają one za zadanie zapewniać napływ czystego 

powietrza z terenów podmiejskich oraz odprowadzenie zanieczyszczeń poza miasto. Przepływ wiatru 

prowadzony przez korytarze za pomocą turbulencji miesza zanieczyszczone powietrze z czystszym. 

Klin nawietrzający wyznaczane są zazwyczaj za pomocą terenów zielonych, ale mogą być również 

kreowane wzdłuż szerokich dróg dojazdowych lub terenów kolejowych. Kliny jednak kierowane są 

zazwyczaj przez tereny zielone z uwagi na to, że spełniają one rolę zasilaczy dla klinów, czyli filtrów 

regenerujących zanieczyszczone powietrze oraz są terenami wspierającymi bioróżnorodność 
(26)

. 

Czynnikiem sprzyjającym przepływ powietrza za pomocą korytarzy nawietrzających jest 

zjawisko miejskiej bryzy. Jest to zjawisko stanowiące dodatkową siłę napędową dla klinów. Podłożem 

bryzy miejskiej jest różnica temperatur, a co za tym idzie również różnica ciśnienia, pomiędzy centrum 

miasta a jego obszarami peryferyjnymi. Miejska bryza powstaje głównie nocami podczas cieplejszych 

miesięcy. Wiatr wieje od obszarów wysokiego ciśnienia do obszarów niżowych, w związku z tym 

powoduje sprowadzanie powietrza z terenów podmiejskich do centrum miasta. Ważne jest wiec, aby 

tereny podmiejskie w okolicy korytarzy nawietrzających były bogate w tereny zielone oraz nie były 

otoczone przemysłem lub zabudową jednorodzinną opalaną piecami na paliwo stałe 
(27)

. 

Kreowanie przepływu powietrza wokół różnych konfiguracji zabudowy jest zjawiskiem 

niezwykle złożonym, ponieważ na kierunek i prędkość wiatru wpływa zarówno sama zabudowa (układ, 

kształt, rozmiar), jak również cechy podłoża czy turbulencja. Układ budynków może prowadzić do 

miejscowego wzrostu prędkości i turbulencji przepływającego wiatru, prowadząc do niekorzystnych 

zjawisk, takich jak: dyskomfort wiatrowy, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń czy straty cieplne w 

budynkach. Jednocześnie zabudowania stanowią w pewnych sytuacjach barierę dla przepływającego 

powietrza, powodując problemy związane z wymianą powietrza. Zastosowanie technik modelowych 

pozwala określić warunki wiatrowe w istniejącym układzie zabudowy, jak również przewidzieć zmiany 

wywołane wprowadzeniem nowych obiektów w istniejący układ budynków. W mieście spora ilość 

domów o różnej wysokości, licznych kominach, przybudówkach, podzielonych kanionami ulic, 

podwórzy, zieleni publicznej i blokowej, stanowi wybitnie szorstkie podłoże, na którym traci energię 

wiatr. Stąd w większości przypadków prędkość wiatru w obrębie miasta słabnie, natomiast wzrasta 

                                                      
(25)

 Lewińska Janina. Klimat miasta – vademecum urbanisty. Wyd. 1. Kraków: Secesja, 1991. s.50. 

(26)
  Lewińska Janina. Klimat miasta – vademecum urbanisty. Wyd. 1. Kraków: Secesja, 1991. s.50-60. 

(27)
  Lewińska Janina. Klimat miasta – vademecum urbanisty. Wyd. 1. Kraków: Secesja, 1991. s.50-60. 
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jego turbulencja (krętość). Znajomość konsekwencji projektowania budynków oraz zasad przepływu 

powietrza przez tereny zabudowane jest istotna. Pozwala na takie planowanie nowych struktur 

urbanistycznych, które będą zapewniały odpowiednie nawietrzanie mieszkań i osiedli. W perspektywie 

rozwoju miasta możemy wręcz manipulować masami powietrza tkanką miejską – układem drogowym i 

zapisami dotyczącymi wysokości zabudowy 
(28)

. 

Inny ze sposobów obniżania zanieczyszczeń w mieście za pomocą działań planistycznych 

jest odpowiednie stosowanie zieleni miejskiej. Jeśli drzewa nie blokują wiatru, są bardzo pomocne w 

zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza. Drzewa pochłaniają dwutlenek węgla z gazów 

cieplarnianych, a liście korzystnie wychwytują i zatrzymują dwutlenek azotu. Jednak nie wszystkie 

gatunki roślin są tak skuteczne. Dla przykładu im drobniejsze, bardziej złożone strukturalnie są liście ty 

bardziej skuteczne są w wychwytywaniu cząstek stałych. Drzewa iglaste są skuteczne ze względu na 

delikatną strukturę owłosionych igieł, ale także, dlatego że są zimozielone, przez co zachowują swoją 

funkcję również w zimie. Bluszcz pospolity - także zimozielona roślina - jest również skuteczna w 

wychwytywaniu cząstek stałych, zwłaszcza drobniejszej frakcji PM2,5. Znajomość zbioru dominujących 

rodzajów zanieczyszczeń dla określonej lokalizacji jest cenna z punktu widzenia strategii wegetacji. 

Przyspieszone programy sadzenia milionów drzew w miastach na całym świecie mają na celu 

obniżenie temperatury w lecie, zwiększenie magazynowania węgla, kontrolę wody deszczowej, a 

także zapewnienie przestrzeni do rekreacji 
(29)

.  

  

                                                      
(28)

  Lewińska Janina. Klimat miasta – vademecum urbanisty. Wyd. 1. Kraków: Secesja, 1991. s.50-60. 

(29)
  Lewińska Janina. Klimat miasta – vademecum urbanisty. Wyd. 1. Kraków: Secesja, 1991. s.50-60. 
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2.3. Architektura proekologiczna 

Architektura proekologiczna, określana również jako architektura zielona to stosunkowo 

nowe pojęcie. Na szeroką skalę określenie to zaczęto stosować od lat 60. XX wieku. Rosła wówczas 

ogólna świadomość ekologiczna społeczeństwa. W okresie tym zaczęły również powstawać pierwsze 

ruchy na rzec ochrony środowiska, których celem było powstrzymanie fali zanieczyszczeń 

emitowanych do ekosystemu planety. W związku z tym zaczęto przyglądać się bliżej wpływie 

budownictwa na środowisko. Integralność między środowiskiem a budynkiem zarówno ze względu na 

sposób jego zaprojektowania oraz późniejszego użytkowania stał się ważnym czynnikiem w ocenie 

architektury. Do pionierów architektury proekologicznej w latach 60. i 70. XX wieku należeli: brytyjski 

naukowiec James Lovelock, amerykański krytyk architektoniczny i filozof społeczny Lewis Mumford 

oraz urodzony w Szkocji amerykański architekt krajobrazu Ian McHarg. Przewodzili oni w definiowaniu 

zielonego projektowania oraz znacząco przyczynili się do popularyzacji zasad ochrony środowiska. 

Dla architektury proekologicznej ważnym punktem zwrotnym było sformułowanie systemu oceny 

wielokryterialnej budynków LEED (ang. Leadership in Energy and Environmental Design). Został on 

ustanowiony w 1998 roku prze US Green Building Council (USGBC). Normy te zapewniały wymierne 

kryteria projektowania i budowy budynków przyjaznych dla środowiska. Jest to międzynarodowy, 

wciąż aktualizowany i najpowszechniej stosowany na świecie system oceny budynków pod względem 

ekologicznym. Innym system certyfikacji budynków jest BREEM (ang. Building Research 

Establishment Environmental Assessment Method). Został on wprowadzony w 1990 roku w Wielkiej 

Brytanii przez BRE Global. 

2.3.1. Główna idea i zasady projektowania architektury proekologicznej 

Jako architekturę proekologiczną encyklopedia Britannica definiuje: „filozofie architektury 

opowiadająca się za zrównoważonymi źródłami energii, ochrona energii, ponownym użyciem i 

bezpieczeństwem materiałów budowlanych oraz lokalizacją budynku z uwzględnieniem jego wpływu 

na środowisko” 
( 30 )

. Za podstawą programowa zielonego projektowania można uznać poniżej 

umieszczone cztery zasady Ken Yeanga, który jest uważany za jedynego z czołowych architektów-

ekologów ostatnich lat.  

1) Architekturę proekologiczną można rozpatrywać jako biointegrację. Jest to koncepcja 

zakładając, że budynki oraz przestrzenie publiczne potrzebują elementu spajającego je z 

otaczającym ich ekosystemem; 

2) Ochrona zasobów surowców naturalnych w celu zapewnienia ich dostępności dla 

przyszłych pokoleń. Oznacza to projektowanie budynków całkowicie  lub częściowo 

niezależnych od nieodnawialnych źródeł energetycznych; 

                                                      
(30)

 Green architecture. W: Encyclopaedia Britannica. [online]. 2020. [dostęp: 05 lutego 2020]. Dostępny 

w Internecie: https://britannica.com/art/green-architecture. 
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3) Imitacja naturalnych właściwości ekosystemu przez architekturę. Ken Yeang zachęca 

projektantów do naśladowania naturalnych właściwości, procesów, struktur czy funkcji w 

projektowanych budynkach; 

4) Architektura jako czynnik kontroli i reagowania na ekologiczne interakcje wewnątrz 

zabudowanych systemów. Koncepcja ta zakłada poznawanie wpływu człowieka i jego 

działalności na kondycję środowiska oraz dążenie do stabilności ekologicznej 
(31)

. 

Za zasady projektowania architektury proekologicznej można również uznać wymagania 

jakie musi spełnić budynek aby otrzymać certyfikat oceniający jego wpływ na środowisko. Najbardziej 

popularnym takim certyfikatem na świecie jest LEED. Podstawowe wymagania standardów LEED 

dzieli się na poniższe kategorie: 

- Zintegrowany proces projektowy, energia i środowisko; 

- Efektywna gospodarka wodna; 

- Materiały i zasoby naturalne; 

- Jakość środowiska wewnętrznego; 

- Lokalizacja i transport; 

- Zrównoważony teren; 

- Innowacja i priorytety regionalne. 

Za spełnienie powyższych wymań otrzymuje się określoną liczbę punktów. Liczba 

uzyskanych punktów określa do jakiego poziomu certyfikat LEED budynek się kwalifikuje. Są cztery 

poziomy certyfikatu LEED i są to rosnąco: Certified, Silver, Gold, Platinum 
(32)

. 

2.3.2. Przykłady obiektów proekologicznych 

Przedstawione dalej przykłady architektury proekologicznej przedstawiają oryginalne 

rozwiązania architektoniczne łącze w sobie sztukę, współczesną technologię oraz myśl ekologiczną. 

Przedstawiają one możliwości współczesnej inżynierii, dzięki której możliwa jest budowa budynków z 

zerowym śladem węglowym, wykonanych z materiałów odnawialnych, czy też w pełni zasilanych za 

pomocą odnawialnych źródeł energii. Przykładowe zielone obiekty były licznie nagradzane oraz 

posiadają certyfikat LEED, który stanowi niejako ukoronowanie trudów całych zespołów projektowych 

pracujących nad ich powstawaniem.  

                                                      
(31)

 Banasik-Petri Katarzyna. Architektura proekologiczna. Rozwiązania artystyczne w zielonej architekturze. 

Wyd. 1. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2018. s.11-14. ISBN: 978-83-65208-97-2.
 

(32) 
Co to jest LEED? W: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. [online]. 2020. [dostęp: 29 września 

2020]. Dostępny w Internecie https://plgbc.org.pl/zrownowazone-budownictwo/certyfikacje-

wielokryterialne/leed/#1587388703832-0f055de0-b403.
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BOSCO VERTICALE W MEDIOLANIE / Boeri Studio 

 

Lokalizacja: Mediolan, Włochy; 

Rok: 2014; 

Typ projektu: zrealizowany; 

Funkcja: mieszkalna. 

Przykładem obiektu proekologicznego jest projekt Bosco Verticale w Mediolanie. Jest to 

ikona zielonej architektury XXI wieku. Bosco Verticale składa się z dwóch wież o wysokości 80 i 112 

metrów, których projekt oparto na koncepcji mieszkalnego zielonego pionowego miasta. Miała on 

stanowić antidotum na brak roślinności i terenów zielonych w ścisłej zabudowie miasta. Elewację 

wieżowców stanowi żywa roślinność złożona z ponad 2000 gatunków traw, krzewów oraz drzew 

zlokalizowanych na specjalnych tarasach. Powierzchnia tarasów jest odpowiednikiem około 7 tyś. m
2
 

lasu znajdującego się na płaskim terenie. Pod względem urbanistycznym każda wieża jest 

ekwiwalentem osiedla domów jednorodzinnych o powierzchni ok. 50 tyś. m
2
. Celem zastosowania 

roślinności na elewacji była filtracja powietrza, izolacja akustyczna i słoneczna wewnętrznych 

pomieszczeń, zmniejszenie skutków efektu miejskiej wyspy ciepła oraz zwiększenie różnorodności 

biologicznej roślin i zwierząt w Mediolanie. Zielone tarasy stały się domem dla nawet 1600 osobników 

ptaków i motyli, które ponownie zasiedliły ekosystem miasta. Elewacja wież nie jest zawsze zielona, 

pory roku oraz stadium wegetacji roślinności wpływa na kolorystyka elewacji Bosco Verticale dzięki 

czemu jest on stale zmieniającym się punktem orientacyjnym miasta. Koncepcja mediolańskiego 

projektu zachwyciła odbiorców i rozprzestrzeniła się po świecie jako odpowiedź na wcześniej 

przedstawione problemy. Projekt nagrodzono międzynarodową nagrodą International Highrise Award 

oraz Best Tall Building Worldwide. Otrzymał on certyfikat LEED Gold 
(33)

.   

                                                      
(33)

 Banasik-Petri Katarzyna. Architektura proekologiczna. Rozwiązania artystyczne w zielonej architekturze. 

Wyd. 1. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2018. s.59-64. ISBN: 978-83-65208-97-2.
 

Rys. 2.4. Widok z dołu na dwie wieże Bosco Verticale w Mediolanie 

(online: 29.09.2020r, https://www.profilpas.com/pl/gablota/profilpas-

ozdabia-bosco-verticale-w-mediolanie). 
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30 ST MARY AXE TOWER / Foster + Partners 

 

Lokalizacja: Londyn, Anglia; 

Rok: 2003; 

Typ projektu: zrealizowany; 

Funkcja: biurowy.  

30 St Mary Axe Tower znany również jako Swiss Re lub Gherkin to wieżowiec znajdujący się 

w City of London, głównej dzielnicy finansowej Londynu. Budynek ma 180 m wysokości i składa się z 

40 pięter. Uznawany jest on za jeden z pierwszych inteligentnych ekologicznych budynków 

znajdujących się w Londynie. Jest to również jeden z pierwszych i najciekawszych budynków zielonej 

architektury w stylu high-tech. Jego charakterystyczna opływowa forma jest natychmiast 

rozpoznawalnym elementem panoramy miasta. Aerodynamiczny kształt oraz zastosowane świetliki 

maksymalizują dostęp naturalnego światła dziennego ograniczając zużycie w budynku sztucznego 

oświetlenia. Świeże powietrze jest zasysane przez spiralne oświetlacze zamontowane na elewacji, 

aby naturalnie przewietrzyć wnętrza biura i zminimalizować zależność budynku od klimatyzacji oraz 

ogrzewania. Podwójna szklana elewacja chroni przed zbytnim nagrzaniem wnętrza latem oraz 

zapewnia lepszą izolację zimą. Dzięki zbliżonemu do stożka kształtowi budynku zmniejszono parcie 

boczne wiatru. Opływowy kształt kieruje również ruch powietrza wokół budynku i minimalizuje ilość 

wiatru na poziomie parteru, aby poprawić komfort wiatrowy pieszych. Jest to często pojawiający się 

problem w otoczeniu wysokich budynków, który udało się rozwiązać dzięki przeprowadzonym 

analizom wiatrowym. Za pomocą tych kompleksowych działań budynek zużywa o ok. 50% mniej 

energii niż typowy prestiżowy klimatyzowany biurowiec. Projekt nagrodzono międzynarodowymi 

nagrodami takimi jak RIBA czy ESA. Otrzymał on również certyfikat LEED 
(34)

. 

  

                                                      
(34)

 Banasik-Petri Katarzyna. Architektura proekologiczna. Rozwiązania artystyczne w zielonej architekturze. 

Wyd. 1. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2018. s.42-45. ISBN: 978-83-65208-97-2.
 

Rys. 2.5. Panorama Londynu z widokiem na 30 St Mary Axe Tower, 

detal na elewacji (online: 29.09.2020, https://www.archute.com/the-

gherkin-a-monumental-building-in-the-middle-of-london-by-foster-

partners/). 

f-lab-designs-an-agricultural-catalyst-with-food-farm-tower-for-the-locals-of-

france.html) 
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Rys. 2.6. Filtry powietrza stojąca 

w Parku Jordana w Krakowie. (online: 29.09.2020r, 

https://dziennikpolski24.pl/krakow-antysmogowa-wieza-od-

banku-bedzie-przez-dwa-miesiace-oczyszczac-powietrze-w-

parku/ar/c3-12878754). 

 

2.3.3. Eksperymentalne koncepcje obiektów proekologicznych 

Razem z rozwojem technologii powstają nowe możliwości a co za tym idzie również nowe 

rozwiązania nurtujących nas problemów. Są one wprowadzane również przez architektów do 

innowacyjnych koncepcji w celu poprawy jakości życia mieszkańców miast zmagających się z 

aktualnymi problemami. Pojawiają się one miedzy innymi w nowych eksperymentalnych koncepcjach 

budynków proekologicznych, które maja na celu poprawę kondycji środowiska bezpośrednio np. za 

pomocą miejskich oczyszczalni powietrza lub pośrednio za pomocą fabryk energii odnawialnej czy też 

farm żywności zlokalizowanych w budynkach. Są to działania wpływające bezpośrednio na jakość 

ekosystemu miasta lub pośrednio zmniejszając zużycie surowców naturalnych takich jak węgiel czy 

powierzchnia terenu.  

Eksperymentalne koncepcje proekologiczne można podzielić m.in. na poniższe kategorie: 

- oparte na innowacyjnych materiałach 

(chodniki lub elewacje pokryte 

betonem fotokatalitycznym lub farbą z 

dodatkiem dwutlenku tytanu); 

- wykorzystujące istniejące technologie 

w innowacyjny sposób (miejskie filtry 

powietrza oparte na mechanizmie 

przypominającym filtry powietrza 

wykorzystywane w pomieszczeniach); 

- z udziałem roślin (elewacje budynku 

produkujące energię za pomocą alg 

morskich, instalacje pokryte mchem 

modyfikowanym genetycznie pochłaniającym więcej pyłu zawieszonego). 

Eksperymentalne koncepcje proekologiczne dotyczą zarówno elementów małej architektury 

jak i wielkich koncepcji architektonicznych. Wielkie budynki zazwyczaj korzystają w swoich projektach 

jednocześnie z wielu innowacji. Obiekty małej architektury są to bardziej elementy wspomagające inne 

bardziej radykalne rozwiązania problemu. Ich zastosowanie w tkance miejskiej stanowią jednak 

również funkcję edukacyjną oraz promującą ekologiczny tryb życia. Z uwagi, że koncepcje 

eksperymentalne oparte są często na nowych niepoznanych i nieprzebadanych do końca założeniach 

nie zawsze dostarczają one założonych wcześniej rezultatów. Zależnie od ich skali rośnie ich 

zakładany wpływ na środowisko, ale również koszt i zapotrzebowaniem wyspecjalizowanej kadry. 

Z tych powodów wciąż niewiele eksperymentalnych koncepcji budynków doczekuje się realizacji 
(35)

.  

                                                      
(35)

 Broniewicz Piotr. Architektoniczne metody walki z zanieczyszczeniem powietrza. [online]. 2020. [dostęp: 29 

września 2020]. Dostępny w Internecie: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-

7e85d451-6972-454e-a752-c50115430b94.  
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WIEŻA ANTYSMOGOWA W PARYŻU / Vincent Callebaut Architectures 

 

Lokalizacja: Paryż, Francja; 

Rok: 2008; 

Typ projektu: koncepcyjny; 

Funkcja: miejskie zielone przestrzenie.  

Architekt Vincent Callebaut zaprojektował koncepcję wieży antysmogowej zlokalizowanej 

nad torami kolejowymi w 19. dzielnicy Paryża. Dzielnica ta charakteryzuje się wyjątkowo 

zanieczyszczonym terenem otoczonym starymi fabrykami. Koncepcja Anti Smog składa się z dwóch 

połączonych ze sobą budynków: Wind Tower oraz niższej eliptycznej bryły nazywanej Solar Drop.  

Jest to projekt eksperymentalny opary na nowej technologii oczyszczania powietrza za pomocą paneli 

fotowoltaicznych pokrytych dwutlenkiem tytanu. Panele te pokrywają 250 m
2
 fasady niższego 

budynku. Ich zadaniem jest zamiana zanieczyszczone powietrze w czyste. Panele fotowoltaiczne 

produkują energie słoneczną, podczas gdy ich zewnętrzna tytanowa powłoka sprawia, że 

promieniowanie ultrafioletowe wchodzi w interakcje z cząsteczkami powietrza, rozbijając i niszcząc 

zawarte w nim drobne zanieczyszczenia. Elewacja wierzy pokryta jest wertykalnymi turbinami 

przeplatanymi wertykalną zielenią. Jej zadaniem jest produkcja energii wiatrowej oraz zwiększenie 

powierzchni zielonych w mieście. Wieża wiatrowa wyposażona w turbiny na całej swojej fasadzie 

wytwarza wystarczającą ilość energii dla obsługi całego budynku oraz jego sąsiedztwa. Pod 

eliminującą smog oraz produkującą energię odnawialną powierzchnią budynku mieszczą się 

przestrzenie publiczne takie jak: ogrody, przestrzenie rekreacyjne, baseny, galerie, obiekty handlowe, 

przestrzenie muzealne, centrum edukacyjne czy punkty widokowe. Budynek według założeń powinien 

być całkowicie samowystarczalny pod względem energii dzięki zastosowaniu dwóch jego źródeł: 

energii słonecznej i wiatrowej 
(36)

.  

                                                      
(36)

 Anti Smog Architecture: A Catalyst for Cleaner Air in Paris. W: Inhabitat. [online]. 2020. [dostęp: 29 września 

2020]. Dostępny w Internecie https://inhabitat.com/anti-smog-architecture-a-catalyst-for-cleaner-air-in-paris/. 

Rys. 2.8. Koncepcja wierzy antysmogowej w Paryżu 

autorstwa Vincenta Callebaut’a (online: 29.09.2020r, 

https://inhabitat.com/anti-smog-architecture-a-

catalyst-for-cleaner-air-in-paris/antismog8jpg/). 
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FOOD-FARM-TOWER W PARYŻU / ABF-Lab  

 

Lokalizacja: Paryż, Francja; 

Rok: 2016; 

Typ projektu: koncepcyjny; 

Funkcja: miejska farma żywności. 

Food-Farm-Tower to koncepcja w pełni zintegrowanego miejskiego zielonego ogrodu 

zlokalizowanego na wschodnich przedmieściach Paryża. Zakłada ona całkowite zrezygnowanie w 

budynku ze sztucznego światła. Zamiast niego wykorzystuje on naturalne światło do oświetlenia 

budynku oraz zasilania ogrodów warzywnych. Uprawiana roślinność charakteryzuje się maksymalną 

różnorodnością. Food-Farm-Tower przedstawia eksperymenty koncept dotyczący przetwarzalności i 

częściowej lub całkowitej elastyczności uprawy żywności lub roślin niejadalnych. Forma budynku 

została ukształtowana w taki sposób by zmaksymalizować ilość słońca dostarczającego się do 

budynku przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej powierzchni uprawowej. Projekt przyczynia 

się do poprawy środowiska, co przekłada się na produkcję ultra-lokalnej, zdrowej i wysokiej jakości 

żywności, redukcję kosztów, zapotrzebowania na energię kopalną, transportu oraz wiążącej się z nim 

emisji CO2. Opierając się na tym, tego typu projekt utoruje drogę nowemu sposobowi pojmowania 

środowiska zbudowanego, ponieważ to w skali miejskiej możliwe będzie rozważenie pozytywnych 

synergii między projektem miejskiego rolnictwa a ludźmi w umieszczaniu ludzi w serce procesu.
 

Doświadczenie budynku gospodarczego w mieście było sposobem na podniesienie świadomości i 

zmianę postepowań mieszkańców w kierunku większej odpowiedzialności środowiskowej i 

społecznej 
(37)

.  

                                                      
(37)

 ABF-Lab Designs An ’Agricultural Catalyst’ With Food-Farm-Tower For The Locals Of France. W: World 

Architecture. [online]. 2020. [dostęp: 29 września 2020]. Dostępny w Internecie 

https://worldarchitecture.org/articles/cechg/abf-lab-designs-an-agricultural-catalyst-with-food-farm-tower-for-the-

locals-of-france.html. 

Rys. 2.7. Koncepcja Food-Farm-Tower (online: 29.09.2020r, 

https://worldarchitecture.org/articles/cechg/abf-lab-designs-an-

agricultural-catalyst-with-food-farm-tower-for-the-locals-of-

france.html) 
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2.4. Architektura kreowana wiatrem 

Określenie architektury kreowanej wiatrem odnosi się do wszelkich obiektów nawiązujących 

do wiatru lub jego cech charakterystycznych. Jest to szeroka grupa obiektów o różnym podejściu do 

tematu. Mogą to być obiekty nawiązujące do wiatru tylko swą formą czy też innowacyjne obiekty 

korzystające z efektów aerodynamicznych.  Obiekty architektury kreowanej wiatrem posiadają 

zazwyczaj charakter prośrodowiskowy promujący oszczędzanie surowców naturalnych i energii.   

Wiatr jest to ruch powietrza względem powierzchni Ziemi. Z uwagi jego działania na różne 

dziedziny jest on przedmiotem licznych badań. Mimo to, z uwagi na złożoność przepływu powietrza, 

szczególnie nad miastami o bardzo zróżnicowanej szorstkości podłoża, znaczenie wiatru nie zostało 

jeszcze w pełni poznane. Wpływa on miedzy innymi na temperaturę, intensywność parowania, opady 

atmosferyczne, wilgotność powietrza i zachmurzenie. Wiatr jest odpowiedzialny również za 

kształtowanie pogody, wymianę powietrza oraz transport i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń 

chemicznych i mechanicznych w atmosferze. Z tego względu ruch powietrza uznawany jest jako 

podstawowy czynnik klimatotwórczy miast 
(38)

. 

„Podstawową przyczyną powstawania wiatru jest energia promienista słońca dostarczana 

powierzchni Ziemi i energia cieplna podłoża przekazywana do powietrza. Bezpośrednia przyczyna 

ruchów powietrza jest nierównomierna temperatura warstwy powietrza przylegającej do podłoża, która 

powoduje, że gęstość i ciężar powietrza oraz ciśnienie są nierównomiernie rozłożone.” 
(39)

. Ponieważ 

całkowita masa atmosfery ziemskiej pozostaje niezmienna wahania ciśnienia powietrza muszą być 

wyrównane. Równoważenie spadków ciśnienia atmosferycznego tworzy impulsy przepływu powietrza 

kierujące się zazwyczaj z obszarów wyższego ciśnienia do obszarów niższego ciśnienia. Innymi 

czynnikami silnie wpływającymi na ruch powietrza jest obrót Ziemi (siłę Coriolisa) oraz występujące 

tarcie z jej powierzchnią. W skali klimatu miejskiego czynniki te mogą być sterowane przez planistów 

oraz architektów między innymi za pomocą kreowania różnicy temperatur pomiędzy różnymi 

obszarami miasta oraz stopnia szorstkości podłoża 
(40)

.  

2.4.1. Wpływ wiatru na architekturę i urbanistykę 

Tkanka miejska niezależnie od skali może stanowić dla wiatru barierę lub korytarz 

ułatwiający przepływ zgodnie z jego formą. Praca budynku z wiatrem stanowi ogromny potencjał 

i  może przynieść wiele korzyści dla obiektu. Wiatr można zintegrować z procesem projektowym na 

różne sposoby. Może on przykładowo wpłynąć na optymalizację bilansów energetycznych oraz 

                                                      
(38)

 Lewińska Janina. Klimat miasta – vademecum urbanisty. Wyd. 1. Kraków: Secesja, 1991. s.27-30. 

(39)
 Lewińska Janina. Klimat miasta – vademecum urbanisty. Wyd. 1. Kraków: Secesja, 1991. s.28. 

(40)
 Krautheim Mareike, Pasel Ralf, Pfeiffer Sven, Schultz-granberg Joachim. City and Wind – Climate as an 

Architectural Instrument. Berlin: DOM publishers, 2014. s.40-45. ISBN: 978 3 86922 310-0. 
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wspomóc lub zastąpić wentylację mechaniczną za pomocą zlokalizowania naturalnych przepływów 

powietrza w budynku 
(41)

.  

Architektura kreowana wiatrem może także sprawić, że formy budynków ponownie będą 

bardziej specyficzna dla danej lokalizacji a co za tym idzie również przywrócić architekturze jej 

regionalność. To samo dotyczy miast. Charakterystyka wiatru jest rożna dla każdego regionu i zależna 

między innymi od topografii, geografii i lokalizacji miejsca. Każda zabudowana forma reaguje na te 

cechy unikatowo. Mimo tej samej lokalizacji bryły wiatr będzie działał inaczej na kule, sześcian czy 

piramidę. Forma budynku jest wynikiem jego rzutów, przekrojów, fasad oraz lokalizacji jego otworów 

drzwiowych i okiennych 
(42)

. 

2.4.2. Metody modelowania  

Architekci i projektanci eksperymentują z różnymi podejściami do wiatru. Chcąc włączyć 

wiatr w swoją koncepcję bez korzystania z jego efektów aerodynamicznych mogą oni kreować 

budynek za pomocą: aerodynamicznych i opływowych form, elementów ruchomych poruszanych 

wiatrem oraz innymi podobnymi zabiegami. Wiele projektów jednak korzysta z potencjału wiatru w 

większym stopni co wpływa na unikatowość ich koncepcji. Połączenie jednak typowego procesu 

projektowego z procesem badawczym wiatru jest nie łatwe. Aby ją ułatwić i skrócić czas trwania 

tworzenia projektu istnieje kilka metod projektowania architektury kreowanej wiatrem. 

 

Typowe metody projektowe z wykorzystaniem inżynierii wiatrowej: 

- Metoda fizycznych prototypów – metoda polegająca na wykorzystaniu fizycznych modeli 

projektowanych obiektów wykonanych w skali i umieszczeniu ich w tunelu 

aerodynamicznym. 

- Metoda symulacji komputerowych – metoda komputerowa oparta głownie na badaniu 

koncepcyjnych układów za pomocą obliczeniowych symulacji modelowych. Przykładem 

takiej symulacji jest symulacja obliczeniowa dynamiki płynów (ang. Computational Fluid 

Dynamics-CFD), którą można wykorzystać do analizy wpływu nowoprojektowanej 

geometrii na przepływ wiatru. 

- Metoda hybrydowa – metoda polegająca na połączeniu metody fizycznych prototypów z 

symulacjami komputerowymi 
(43)

. 

                                                      
(41) 

Krautheim Mareike, Pasel Ralf, Pfeiffer Sven, Schultz-granberg Joachim. City and Wind – Climate as an 

Architectural Instrument. Berlin: DOM publishers, 2014. s.133. ISBN: 978 3 86922 310-0.
 

(42) 
Krautheim Mareike, Pasel Ralf, Pfeiffer Sven, Schultz-granberg Joachim. City and Wind – Climate as an 

Architectural Instrument. Berlin: DOM publishers, 2014. s.10-13. ISBN: 978 3 86922 310-0.
 

43
 Projektowanie ze wzglęgu na wiatr. W: Buillder Polska. [online]. 2020. [dostęp: 05 lutego 2020]. Dostępny w 

Internecie: https://builderpolska.pl/2015/08/21/projektowanie-ze-wzgledu-na-wiatr/. 
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2.4.3. Inżynieria wiatrowa 

Inżynieria wiatrowa jest to interdyscyplinarną dziedziną nauki. Łączy ona między innymi 

wiedzę z takich dyscyplin jak: meteorologia, aerodynamika, mechanika budowli, badań 

eksperymentalnych w skali naturalnej i laboratoryjnej (w tunelach aerodynamicznych), dynamiki 

płynów czy medycyny (kryteria komfortu mieszkańców i przechodniów). Jest ona używana nie tylko 

w celu redukcji ryzyka katastrof budowlanych spowodowanych ekstremalnymi wiatrami oraz analiz 

wpływu wiatru na budowlę i jej konstrukcję. Pozwala ona również na analizy wpływu wiatru na 

środowisko lub człowieka jako mieszkańca lub przechodnia. Jej burzliwy rozwój nastąpił w ostatnim 

50-leciu z powodu licznych katastrof budowlanych wywołanych wiatrem 
(44)

. 

2.4.4. Przykłady obiektów kreowanych wiatrem 

Przedstawione poniżej przykłady założeń i pojedynczych obiektów obrazują możliwe metody 

zintegrowania wiatru z procesem projektowym.  Wiatr stanowi ich ważny czynnik wpływając 

przykładowo na ich opływowy kształt lub zachodzące w nich efekty aerodynamiczne. Z uwagi na 

zmienność cech wiatru przenoszenie schematów do innych miejsc i projektów musi odbywać się 

ostrożnie, biorąc pod uwagę złożoność wszystkich lokalnych parametrów.  

  

                                                      
(44)

 Projektowanie ze wzglęgu na wiatr. W: Buillder Polska. [online]. 2020. [dostęp: 05 lutego 2020]. Dostępny w 

Internecie: https://builderpolska.pl/2015/08/21/projektowanie-ze-wzgledu-na-wiatr/. 
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 NORDPARK RAILWAY STATIONS / Zaha Hadid Architects  

 

Lokalizacja: Innsbruck, Austria; 

Rok: 2004-2007;  

Typ projektu: zrealizowany; 

Funkcja: stacje kolejki liniowej.  

Jednym ze sposobów reagowania na przepływ wiatru jest kreowanie płynnych form. Taka 

architektura z uwagi na swój opływowy kształt jest bardziej aerodynamiczna a co za tym idzie lepiej 

sprawdza się przy silnych wiatrach. Projekt Nordpark Railway Stations z 2007 roku autorstwa Zaha 

Hadid jest jednym z wielu projektów badających płynność w architekturze. Inspiracją projektu były 

naturalne ruchy i formacje lodowe. Cztery stacje zostały zaprojektowane na różnych wysokościach, 

ale łączy ich spójny język architektoniczny w środowisku zimnych gór. Koncepcję projektu determinują 

silne wiatry i niskie temperatury występujące w  Alpach 
(45)

. 

  

                                                      
(45) 

Krautheim Mareike, Pasel Ralf, Pfeiffer Sven, Schultz-granberg Joachim. City and Wind – Climate as an 

Architectural Instrument. Berlin: DOM publishers, 2014. s.190-192. ISBN: 978 3 86922 310-0.
 

Rys. 2.9. Jedna z czterech stacji kolejki liniowej (online: 19.11.2019r, 

https://archibillion.wordpress.com/2012/09/11/nordpark-railway-stations-

by-zaha-hadid//). 
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JEAN-MARIE TJIBAOU CULTURAL CENTRE / Renzo Piano 

 

Projektant + Inżynier do spraw klimatu:  

Renzo Piano Building Workshop, Ove Arup & Partners; 

Lokalizacja: Noumea, New Caledonia; 

Rok: 1998; 

Typ projektu: zrealizowany; 

Funkcja: centrum kultury.  

Centrum składa się z dziesięciu podobnych do muszli konstrukcji różniących się wysokością, 

maksymalnie do 28 metrów. Są one połączone wewnętrznymi przestrzeniami, takimi jak biura i sale 

wystawowe. Precyzyjnie umieszczone żaluzje wentylacyjne powodują przeciąg w konstrukcjach 

drewnianych, co może wpływać na naturalną wentylację całej sekwencji przestrzeni wewnętrznych. 

Podwójna skóra jest w stanie kierować powietrze zgodnie z dwiema głównymi zasadami: z jednej 

strony powietrze krąży za pomocą siły wiatru, a z drugiej - szczególnie w spokojniejsze dni - 

rozgrzewa się w środku i unosi z powodu efektu komina. W obu przypadkach pod wpływem ciśnienia 

powoduje zapewniony jest dopływ świeżego powietrza do budynku 
(46)

. 

  

                                                      
(46)

 Krautheim Mareike, Pasel Ralf, Pfeiffer Sven, Schultz-granberg Joachim. City and Wind – Climate as an 

Architectural Instrument. Berlin: DOM publishers, 2014. s.186-189. ISBN: 978 3 86922 310-0. 

Rys. 2.8. Widok na siedem pawilonów centrum 

kultury  (online: 19.11.2019r, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-

Marie_Tjibaou_Cultural_Centre#/media/File:Egr

ant-190-91.jpg). 
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3. KONCEPCJA PROJEKTOWA 

3.1. Wybór lokalizacji 

 

Rys. 3.1. Widok z lotu ptaka na teren projektowy (online: 19.11.2019r, https://polandonair.com/zdjecia-krakowa-z-lotu-ptaka/#). 

Miasto Kraków położone jest w południowej Polsce, w środkowo-zachodniej części 

województwa małopolskiego. Jest to drugie pod względem liczby mieszkańców oraz powierzchni 

miasto w Polsce. Zamieszkuje je około 756 tys. mieszkańców. Dodatkowo z uwagi na liczne atrakcje, 

zabytki oraz bogactwo przyrody miasto odwiedzane jest, co rocznie przez miliony turystów. Niestety 

jednym z głównych problemów, z którymi boryka się miasto jest zanieczyszczenie powietrza. W 2013 

roku Kraków został ogłoszony przez Europejską Agencje Środowiska, jako trzecie najbardziej 

zanieczyszczone miasto w Europie. Zły stan powietrza na terenie miasta jest wynikiem kumulacji wielu 

czynników zarówno pochodzenia naturalnego, jak ukształtowanie terenu, czy też wynikających z 

działalności człowieka, jak choćby zbyt duża emisja zanieczyszczeń. Wysoki poziom zamieszczenie w 

Krakowie wpływa między innymi na: pogorszenie zdrowia mieszkańców mogący skutkować 

zagrożeniem ich życia, degradacje miejskiego ekosystemu, w którego skład wchodzi zieleń oraz 

zwierzęta je zamieszkujące, zmniejszenie przejrzystości powietrza, spadek jakości życia mieszkańców 

wynikający m.in. z ograniczenie dostępności do terenów zielonych i zewnętrznych przestrzeni 

publicznych w okresie największego smogu, niszczenie zewnętrznego pokrycia budynków oraz 

elementów małej architektury w tym licznych zabytków i pomników. W celu poprawy sytuacji miasto 

podejmuje wiele działań mający za zadanie obniżenie emisji zanieczyszczeń do ekosystemu. 

Przykładami takich działań jest między innymi: zwiększenie miejskiego budżetu na walkę ze smogiem, 

wprowadzenie zakazu palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w kotłach, piecach i 

kominkach, minimalizacja zużycia energii wykorzystywanej do oświetlenia miasta w nocy, 

wprowadzanie autobusów napędzanych elektrycznie do komunikacji publicznej czy też promowanie 
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wśród mieszkańców osobowych samochodów elektrycznych. Działania te pozytywnie wpływają na 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie miast. Niestety same działania odgórne bez wsparcia 

mieszkańców mogą osiągnąć tylko ograniczone rezultaty. W celu maksymalizacji ich skuteczności 

ważne jest partycypacja w działaniach miasta również jego mieszkańców. Dzięki wspólnym połączeniu 

działań jednostek z zorganizowanym odgórnym planem działania możliwe jest spójne dążenie 

wszystkich do obranego celu. Jednak, aby zaktywizować jak największy procent mieszkańców do 

działań prośrodowiskowych potrzeba jest ogólnodostępna promocja oraz edukacja w dziedzinie 

ekologii wszystkich mieszkańców. Dzięki przystępnej, prosto podanej wiedzy możliwa jest z czasem 

zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat ekologii, zanieczyszczeń i ich wpływu na m.in. 

ocieplenie klimatu oraz ukształtowanie w nim właściwych postaw prośrodowiskowych.. W celu 

stworzenia przyjaznej ku temu przestrzeni opracowano projekt ośrodka edukacji środowiskowej 

mieszczącego się w Krakowie. Jest to obiekt użyteczności publicznej skupiający się na edukacji i 

promowaniu idei proekologicznych. Jego funkcją dopełniającą jest zapewnienie mieszkańcom 

dodatkowych, wolnych od zanieczyszczeń przestrzeni rekreacyjnych znajdujących się wewnątrz 

budynku.  

Podczas wyboru lokalizacji ośrodka edukacji środowiskowej kierowano się tym by teren 

projektowy był dobrze skomunikowany za pomocą transportu publicznego, znajdował się w pobliżu 

obszaru posiadającego wysoki zakres stężeń zanieczyszczeń oraz jednocześnie posiadał dostęp do 

świeżego powietrza posiadającego odpowiednią prędkość potrzebna do zastosowania wentylacji 

naturalnej w nowoprojektowanym budynku. Po licznych analizach zdecydowano się zlokalizować 

ośrodek przy ulicy Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Krakowa Zwierzyniec. Teren ten sąsiaduje z ulicą 

Krasińskiego, przy której znajduje się stacja pomiarowa monitorująca jakość powietrza w tej części 

miasta. W 2014 roku zanotowała ona średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego PM2,5  w wysokości 

45,02 µg/m³ co stanowi czterokrotność limitu ustanowionego przez WHO. Było to najwyższe średnie 

stężenie zanotowane w Polsce w 2014 
(47)

. Z uwagi na przekraczanie limitu dopuszczalnych stężeń 

zanieczyszczeń przez ten fragment miasta jego mieszkańcy w celu minimalizacji wystawiania 

organizmu na zanieczyszczone powietrze w okresie występowania największego smogu mają 

ograniczany dostęp do przestrzeni publicznych i zielonych znajdujących się na zewnątrz. Okres ten 

może trwać nawet cały sezon grzewczy. Smog w tym czasie uniemożliwia mieszkańcom uprawianie 

wszelkich sportów oraz rekreacji na powietrzu. Smog dostaje się również do wnętrza mieszkań m.in. 

podczas ich wietrzenia.  

Od południa teren projektowy bezpośrednio graniczy z korytarzem napowietrzającym 

przebiegającym wzdłuż Wisły.  Dostęp do niego nie jest zakłócony przez żadną zabudowę czy też 

wysoką roślinność uniemożliwiającą przepływ wiatru. Na odcinku Bulwarów Wiślanych korytarz ten 

jest bogato za zielony niską oraz wysoką roślinnością Dzięki temu powietrze przebiegającego przez 

korytarz jest na tym odcinku zasilane w czyste przefiltrowane powietrze. Wzdłuż korytarza nie znajduje 

                                                      
(47)

 Łyczko Piotr. W Jakość powietrza w Polsce na tle Unii Europejskiej. W: Małopolska w zdrowej atmosferze. 

[online]. 2020. [dostęp: 05 lutego 2020]. Dostępny w Internecie: https://powietrze.malopolska.pl/baza/jakosc-

powietrza-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej/. 
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się żadna zabudowa przemysłowa mogąca negatywnie wpłynąć na jakość powietrza znajdującego się 

w korytarzu.  

Wybrany teren projektowy jest bardzo dobrze skomunikowany za pomocą linii autobusowych 

i tramwajowych, których przystanki znajdują się w jej pobliżu. Dodatkowo przez działkę przebiega 

aktualny szlak rowerowy, który również stanowi opcję dojazdu do działki. Na skrzyżowaniu ulicy 

Tadeusza Kościuszki i ulicy Krasińskiego zlokalizowana jest stacja dokująca do rowerów miejskich 

umożliwiająca ogólny dostęp mieszkańców do tego rodzaju komunikacji. 

3.2. Analizy wybranej lokalizacji 

3.2.1. Analizy architektoniczno-urbanistyczne 

Teren projektowy znajduje się w 

dzielnicy Krakowa, Zwierzyniec blisko jego 

granicy z dzielnicą Stare Miasto przy ulicy 

Tadeusza Kościuszki 14 i 16. Od strony 

wschodniej działka stanowi dobry punkt 

widokowy na Wzgórze Wawelskie oraz 

znajdujący się na jego szczycie Zamek 

Królewski wraz z katedrą. 

Nowoprojektowany budynek posiada 

tarasy widokowe na dachu zielonym 

najwyższej kondygnacji pozwalający na 

podziwianie Wzgórza Wawelskiego oraz 

sąsiednich Bulwarów Wiślanych. 

Zabudowa sąsiadująca z terenem 

projektowym charakteryzuje się dużą 

różnorodnością stylową. Pierzeje ulicy 

Tadeusza Kościuszki stanowią dwu lub trzy 

kondygnacyjne kamieniczki poprzeplatane 

zabudową architektury nowoczesnej takiej jak budynki mieszkalne wielorodzinne wykonane z wielkiej 

płyty czy budynki hotelowe. Mimo to zabudowa stanowi spójną całość dzięki zastosowaniu na 

elewacjach wszystkich budynków spójnej kolorystyki oraz odcięcia parteru od wyższych kondygnacji. 

W kolorystyce zabudowy przeważają stonowane, naturalne kolory bez zauważalnych akcentów 

kolorystycznych. Poniżej zostały zamieszczone przykłady najbardziej charakterystycznych obiektów 

zabudowy sąsiedniej: 

Rys. 3.2. Widok na Wzgórze Wawelskie z terenu projektowego 

(online: 19.11.2019r, 

http://ct.mhk.pl/wps/portal/mhmk/main/strona-

artefaktu/?artefactId=%7B874EA5BC-EC75-49A2-ABD7-

D7F8D536701A%7D). 
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Rys. 3.3. Widok na budynki sąsiednie zlokalizowane wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki , 

(online: 19.11.2019r, https://fotopolska.eu/Krakow/b279882,Ul_Kosciuszki_Tadeusza.html). 

 Na fragmencie elewacji zachodniej budynek nowoprojektowany przylega do zewnętrznej 

ściany sąsiedniego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek ten wpisany jest do ewidencji 

zabytków. Aby zachować jak największą spójność miedzy istniejący a nowoprojektowanym budynkiem 

zdecydowano się zastosować odcięcie elewacji parteru na tej samej wysokości co odcięcie 

sąsiedniego budynku. Dodatkowo na fragmencie budynku przylegającym bezpośrednio do 

sąsiedniego budynku zastosowanie obniżenie bryły do wysokości na której znajduje się zakończenie 

gzymsu budynku sąsiedniego. 
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Rys. 3.4. Widok na sąsiedni budynek mieszkalny wielorodzinny przylegającego do budynku projektowanego  

(online: 19.11.2019r, https://fotopolska.eu/WszystkieZdjecia/Apteka_Krakow?f=1379844-foto). 

 

Aktualnie na obszarze projektowym znajduje się pięć obiekt budowlanych. Są to obiekty 

pełniące funkcję techniczną (m.in. jako garaże) oraz jeden obiekt pełniący funkcję usługową 

gastronomiczną. Dodatkowo przy granicy obszaru projektowego znajdują się dwa budynki parterowe o 

funkcji usługowej. Obiekty te w projekcie przewidziane są do rozbiórki z uwagi na ich niewielki wkład 

estetyczny oraz stan techniczny.  

  

Rys. 3.5. Widok na obiekty budowlane znajdujące się aktualnie na obszarze projektowym   

(online: 19.11.2019r, https://fotopolska.eu/Karczma_Smil%60y_Krakow?map_z=18). 

 

3.2.2. Analizy przewietrzania 

Podczas przeprowadzonych analiz wiatrowych stanu istniejącego przeanalizowano aktualnie 

występujące prędkości i główne kierunki wiatru na terenie projektowym. Za pomocą wyników analiz 

wiatrowych możliwe było potwierdzanie założonych wcześniej przypuszczeń dokonanych podczas 

wyboru lokalizacji. Dzięki lokalizacji terenu projektowego przy korytarzu napowietrzającym a dokładnie 

w miejscu jego załamania na obszarze projektowym występują prądy wiatru przepływające z korytarza 

do wnętrza obszaru. Świeże powietrze wprowadzane jest za pomocą tych prądów na teren 

projektowy.  
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Rys. 3.7. Analizy wiatrowe stanu istniejącego na wysokości 2 m n.p.m. oraz 10 m n.p.m.    

Aby poprawić wydajność procesów homogenizacji wyrównywania stężeń zanieczyszczeń 

niezwykle istotnie jest dbanie o jakość przepływu powietrza przez korytarz oraz tworzenie nowej 

zabudowy w sposób niezakłócający jego pracy. W tym celu przeanalizowano trzy podstawowe 

warianty kształtu i orientacji bryły i jego wpływ na przewietrzanie zabudowy sąsiedniej.  Dzięki 

zapewnieniu odpowiedniego przepływu wiatru również w głąb zabudowy oddalonej od korytarza 

napowietrzającego możliwe jest obniżenie depresji zanieczyszczeń w głębi zabudowy miasta. Wariant 

A i B stanowiły proste sześcienne bryły różniące się tylko swoja orientacją względem korytarza 

napowietrzającego a co za tym idzie również prądu powietrza. Budynek A został zlokalizowany 

prostopadle do korytarza, a budynek B równolegle. W wariancie C zdecydowano się przebadać wpływ 

wprowadzenia nieregularnego geometrycznego kształtu budynku. Jest to budynek, którego parter 

został znacząco ścięty względem powyższych kondygnacji. Jego główna ściana dodatkowo została 

zlokalizowana pod kontem względem przebiegu korytarza napowietrzającego. Wprowadzone nowe 

formy zabudowy w badanej skali nie wpłynęły znacząco na istniejący w sąsiedztwie korytarz 

napowietrzający oraz komfort wietrzny przechodniów.  Z przebadanych propozycji nowej zabudowy 

najmniej korzystne warunki spowodowało wprowadzenie zabudowy równoległej do korytarza (wersja 

B). Z uwagi na jej cofnięcie względem granicy korytarza powstały niekorzystne miejscowe zjawiska 

wiatrowe. Jednak ich sala jest niewielka i nie wpływa drastycznie na komfort wiatrowy mieszkańców. 
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W wyborze wariantu zabudowy należy uwzględnić prędkość wiatru występującego na terenie 

projektowym o wartości nieprzekraczającej 5,5 m/s oraz odpowiednio wysoką prędkość wiatru w 

korytarzu napowietrzającym, aby zapewnić wywiewanie zanieczyszczeń. 

 

Wariant A 

 

Wariant B 

 

Wariant C 

Rys. 3.7. Widoki wariantów zabudowy podjętych analizie CFD.    

 

Z uwagi na połączenie walorów przewietrzania z spójnością nowej zabudowy z istniejącym 

jej układem zdecydowano się zastosować wersję bryły A, czyli zorientowanej prostopadle do 

korytarza. W celu zmniejszenia tarcia powierzchniowego wiatru o elewację budynku zdecydowano się 

ją zopływować za pomocą zaokrąglonych narożników elewacji. Kształt dachu również ma na celu 
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poprawę przepływu wiatru. Dzięki płynnemu wzrostu zabudowy zmniejszono tarcie powierzchniowe 

wiatru, dzięki czemu nie dochodzi do gwałtownych spadków prędkości powietrza.  
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4. OPIS TECHNICZNY 

4.1. Dane ogólne 

4.1.1. Podstawa opracowania 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP); 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa; 

- Mapa do celów projektowych; 

- Wizja lokalna działki projektowej; 

- Analizy stanu istniejącego m.in. w zakresie funkcji, komunikacji publicznej, transportu, 

zieleni, przestrzeni publicznych, zagrożenia powodziowego, przepływ powietrza oraz 

rozkładu zanieczyszczeń; 

- Analizy wpływu nowej zabudowy na przepływ powietrza w pobliżu korytarza 

napowietrzającego. 

4.1.2. Dane informacyjne 

Nazwa inwestycji:  Ośrodek edukacji środowiskowej; 

Adres inwestycji:   Kraków, Zwierzyniec, ul. Tadeusza Kościuszki 14 i 16; 

Numery działek:  372/4, 373/5, 373/6, 373/7, 373/8, 372/5 i 373/9; 

Projektant - architektura:  Marta Dunajska. 

4.1.3. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt ośrodka edukacji środowiskowej. Jest to obiekt 

użyteczności publicznej skupiający się na edukacji i promowaniu idei proekologicznych. Jego funkcją 

dopełniającą jest zapewnienie mieszkańcom dodatkowych, wolnych od zanieczyszczeń przestrzeni 

rekreacyjnych znajdujących się we wnętrzu budynku. Jest to pięciokondygnacyjny budynek z 

dodatkową kondygnacją podziemną. W zakres opracowania koncepcyjnego projektu 

architektonicznego wchodzi m.in. koncepcja bryły budynku, program funkcjonalny razem z planem 

układu funkcjonalnego budynku oraz propozycja zagospodarowania terenu w obrębie obszaru 

projektowego. 

4.1.4. Ochrona konserwatorska 

Teren, którego dotyczy opracowanie nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
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4.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

4.2.1. Opis ogólny stanu istniejącego zagospodarowania terenu 

Teren inwestycji znajduje się w dzielnicy Krakowa, Zwierzyniec blisko jego granicy z 

dzielnicą Stare Miasto przy ulicy Tadeusza Kościuszki 14 i 16. Są to działki o numerach 372/4, 373/5, 

373/6, 373/7, 373/8 oraz fragment działek o numerach 372/5 i 373/9. Należą on do jednostki 

ewidencyjnej Krowodrza i znajdują się one w obrębie K-14. Aktualnie na obszarze projektowym 

znajdują się obiekty budowlane o znikomych walorach estetycznych. Działki, których dotyczy 

inwestycja znajdują się w bliskim sąsiedztwie z Bulwarem Rodła przebiegającym wzdłuż 

lewostronnego brzegu Wisły. W otoczeniu terenu inwestycji przeważają budynki o funkcji mieszkalnej 

wielorodzinnej oraz usługowej. Na fragmencie długości granicy działki numer 373/6 przebiega ściana 

sąsiedniego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

4.2.2. Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia obszaru projektowego: 5455,38 m
2
; 

Aktualna powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, zieleń niska): 3011,89 m
2
; 

Aktualny procent powierzchni biologicznie czynnej: 55,21%. 

4.2.3. Warunki geologiczne 

Na potrzeby projektu dyplomowego magisterskiego przyjęto, że działki maja pierwszą klasę 

geotechniczną. 

4.2.4. Ukształtowanie terenu 

Na powierzchni obszaru projektowego występują niewielkie nierówności terenu. 

Przeważający kierunek spadku terenu występuje prostopadle do ulicy Tadeusza Kościuszki. Na 

podstawie udostępnionej mapie do celów projektowych i zawartych na niej danych można podać 

przybliżone wysokości poszczególnych punktów pomiarowych. Najniższy punkt znajduje się około 

203,84 m n.p.m., a najwyższy około 206,64 m n.p.m. Różnica wysokości tych punktów wynosi 2,8 m. 

Są one są od siebie oddalone o 48 m w linii prostej. 

4.2.5. Budynki 

Aktualnie na obszarze projektowym znajduje się pięć obiekt budowlanych parterowych 

niebędących trwale związanych z gruntem.  Są to obiekty pełniące funkcję techniczną (m.in. jako 

garaże) oraz jeden obiekt pełniący funkcję usługową. Dodatkowo przy granicy obszaru projektowego 

znajdują się dwa budynki parterowe o funkcji usługowej.  
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4.2.6. Zieleń 

Aktualna powierzchnia biologicznie czynna stanowi zieleń niską niezorganizowaną oraz 

zieleń niska zorganizowana. Są to głownie trawy, niskie krzewy oraz drzewa. Według udostępnionej 

mapy do celów projektowych aktualnie na terenie inwestycji znajduje się 13 drzew liściastych. 

4.2.7. Komunikacja 

W obrębie terenu projektowego znajduje się utwardzona powierzchnia gruntu pełniące 

funkcję komunikacji kołowej oraz inne powietrznie pełniące funkcję komunikacji pieszej lub pieszo-

rowerowej. Obszar projektowy posiada również urządzony wjazd na działkę od strony północnej 

poprowadzony od ulicy Tadeusza Kościuszki. 

4.2.8. Infrastruktura techniczna 

Na potrzeby projektu dyplomowego magisterskiego przyjęto, że działki są w pełni uzbrojone 

w media. 

4.2.9. Inne elementy zagospodarowania terenu 

Teren inwestycji jest częściowo wydzielony za pomocą ogrodzenia. Dodatkowo przestrzeń 

na północ od obiektu usługowego (gastronomicznego) jest zagospodarowywana tymczasowo jako 

przestrzeń uzupełniającą pełniącą funkcję usługową (gastronomiczną). 
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4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.3.1. Opis ogólny stanu istniejącego zagospodarowania terenu 

Na terenie inwestycji zaprojektowano budynek o funkcji usługowej wraz z towarzyszącymi 

mu terenami zielonymi. Zaprojektowano dwa dodatkowe wjazdy na teren projektowy od ulicy 

Tadeusza Kościuszki, stanowiące część drogi pożarowej, po której ruch kołowy przewidziany jest tylko 

przez wozy straży pożarnej. Istniejący wjazd na działkę wykorzystano jako dojazd do garażu 

podziemnego pod budynkiem projektowym.  

4.3.2. Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia obszaru projektowego: 1841,29 m
2
 (należącego do obszaru U.3) +3 614,09 m

2 

(należącego do obszaru ZPb.3) = 5455,38 m
2
; 

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 1117,74 m
2
; 

Powierzchnia utwardzona komunikacji kołowej, pieszej oraz pieszo - rowerowej: 1825,11m
2
; 

Powierzchnia biologicznie czynna całego terenu projektowego (trawniki, zieleń niska, 

odwrócony dach zielony): 1876,78 m
2
 (pow. zielona) + 50% x 1271,49 m

2
 (pow. 

odwróconego dachu zielonego liczonego w 50%) ≈ 2512,53 m
2
; 

Powierzchnia biologicznie czynna terenu projektowego należącego do obszaru U.3 (trawniki, 

zieleń niska, odwrócony dach zielony): 386,02 m
2
 (pow. zielona) + 50% x 1271,49 m

2
 (pow. 

odwróconego dachu zielonego liczonego w 50%) ≈ 921,77 m
2
; 

Powierzchnia biologicznie czynna terenu projektowego terenu projektowego należącego do 

obszaru ZPb.3 (trawniki, zieleń niska): 1590,76 m
2
; 

Procent powierzchni biologicznie czynnej całego terenu projektowego: 46,06 %; 

Procent powierzchni biologicznie czynnej terenu projektowego należącego do obszaru 

U.3: 50,06 % > od minimalnej pow. tj. 5%; 

Procent powierzchni biologicznie czynnej terenu projektowego należącego do obszaru 

ZPb.3: 44,02 %; 

Intensywność zabudowy (względem terenu projektowego należącego do obszaru U.3): 

5503,97 m
2
 + 10% x 5503,97 m

2
 ≈ 6054,37 m

2
 

6054,37 m
2
/1841,29 m

2
 ≈ 3,29; 

Procent powierzchni zabudowanej należącego do obszaru U.3: 60,70% < od maksymalnej 

pow. tj. 80%; 

Ilość kondygnacji nadziemnych: 5; 
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Ilość kondygnacji podziemnych: 1; 

Wysokość budynku: 19 m; 

Kubatura brutto budynku: 24007,90 m
3
. 

4.3.3. Ukształtowanie terenu 

W projekcie nie wprowadzono znaczących zmian ukształtowania terenu. 

4.3.4. Budynek projektowany 

Na obszarze projektowym zaprojektowano budynek ośrodka edukacji środowiskowej. Jest to 

obiekt użyteczności publicznej skupiający się na edukacji i promowaniu idei proekologicznych. Jego 

funkcją dopełniającą jest zapewnienie mieszkańcom dodatkowych, wolnych od zanieczyszczeń 

przestrzeni rekreacyjnych znajdujących się we wnętrzu budynku. Jest to pięciokondygnacyjny 

budynek z dodatkową kondygnacją podziemną. Został on wykonany w technologii żelbetowej głównie 

szkieletowej, ze stropodachem pokrytym dachem ekstensywnie zielonym. Budynek został 

posadowiony na wannie fundamentowej. 

Poziom zero posadowienia budynku przyjęto, na poziomie + 205 m n.p.m. Krótsza elewacja 

(północna) została zlokalizowana równolegle do ulicy Tadeusza Kościuszki i przylega ona do 

północnej granicy działki. Elewacja zachodnia budynku przylega do ściany sąsiedniego budynku 

znajdującego się na granicy działki. Fragment elewacji zachodniej nieprzylegający do sąsiedniego 

budynku jest oddalona od granicy działki o 4 m. Elewacja południowa budynku w najbliższym miejscu 

jest oddalona od granicy o 8 m. Główne wejście do budynku zostało zlokalizowane na północnej 

elewacji. 

4.3.5. Zieleń 

W projekcie wycięto siedem drzew oraz zasadzono na jego terenie osiemnaście nowych 

drzew. Ich gatunki dobrano na podstawie ich maksymalnego potencjału do pochłaniania CO2  oraz 

innych zanieczyszczeń z powietrza. W celu uniknięcia wprowadzenia do ekosystemu nowego 

inwazyjnego gatunku roślin obcego pochodzenia podczas wyboru roślinności oparto się na analizach 

zawartych w przedstawionym w źródłach „Atlasie pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa”. Na 

terenie projektowym znajduje się również miejski ogródek publiczny, który stanowi przedłużenie 

działalności ośrodka edukacji środowiskowej. Jego rolą jest edukacja, zapewnienie możliwości 

kontaktu mieszkańców z naturą oraz aktywizacja społeczeństwa. 

4.3.6. Komunikacja 

Zaprojektowano dwa dodatkowe wjazdy na teren projektowy od ulicy Tadeusza Kościuszki, 

stanowiące część drogi pożarowej po której przewidziany jest ruch kołowy wozów straży pożarnej. 

Istniejący wjazd na działkę wykorzystano jako dojazd do garażu podziemnego znajdującego się pod 
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budynkiem projektowym. Pochylnia do garażu podziemnego znajduje się wewnątrz obrysu budynku w 

związku z tym jest on przykryty. Posiada on 20% spadku. 

Droga pożarowa oraz wszelka komunikacja piesza bądź pieszo – rowerowa pokryta jest 

płytami betonowymi wykonanymi z użyciem dwutlenku tytanu. Dzięki tej substancji płyty te są w stanie 

pochłaniać CO2  oraz pyły zawieszone. Nachylenie podłużne drogi pożarowej nie przekracza 5%. 

4.3.7. Infrastruktura techniczna 

Na terenie projektowym przewiduje się instalację przyłączy instalacji elektroenergetycznej, 

telekomunikacyjnej, ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej. 

4.3.8. Odprowadzenie wód opadowych 

Woda zbierana ze stropodachu jest wykorzystywana ponownie w instalacji wodnej m.in. do 

podlewania zieleni czy spłukiwania wody w toaletach znajdujących się w budynku. Jej nadmiary 

oddawane są za pomocą przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (ks). 

4.3.9. Miejsce gromadzenia odpadów 

Odpady komunalne składowane będą w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu 

znajdującym się na parterze. Dojazd do niego poprowadzony jest za pomocą fragmentu drogi 

przeciwpożarowej. 

4.3.10. Inne elementy zagospodarowania terenu 

Dziełka została zaprojektowana, jako nieogrodzona, aby dostęp do niej pozostał otwarty dla 

wszystkich. Dodatkowo oprócz komunikacji pieszej bądź pieszo – rowerowej na terenie projektowym 

zlokalizowano obszar ekspozycji terenowej będącej powiększeniem powierzchni wystawowej 

projektowanego ośrodka edukacji środowiskowej. Podobna przestrzeń zlokalizowano również na 

nowoprojektowanym pomoście w strefie lokalizacji usług znajdującej się wzdłuż nabrzeża Wisły. W 

celu uzupełnia funkcji skweru miejskiego na terenie projektowym stworzono plac zabaw, którego 

powierzchnię pokryto gumą uzyskaną z recyklingu.  
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4.4. Opis budowlany opracowywanego budynku 

4.4.1. Opis ogólny 

Opracowanie dotyczy projektu pięciokondygnacyjnego budynku ośrodka edukacji 

środowiskowej z dodatkową kondygnacją podziemną. Jest to obiekt użyteczności publicznej 

skupiający się na edukacji i promowaniu idei proekologicznych. Ośrodek łączy w sobie nie tylko 

przestrzenie wystawowe czy konferencyjne, ale również przestrzenie zielone, rekreacyjne, badawcze, 

edukacyjne oraz dodatkowe biura należące do administracji budynku. Głównym celem ośrodka jest 

kompleksowe działanie łączące w sobie promowanie w angażujący i zabawny sposób nauk 

przyrodniczych i proekologicznych razem z działaniami wpływającymi na poprawę jakość środowiska 

miasta a co za tym idzie również jakości życia jego mieszkańców. Budynek jest próbą podjęcia tematu 

jakości powietrza w Krakowie dlatego zastosowano w nim technologie wpływające na jego poprawę. 

Według założeń wnętrze oraz otoczenie budynku nawet przy stężeniach zanieczyszczenia 

uniemożliwiających bezpieczną rekreację na zewnątrz stanowić będzie przestrzeń wolną od 

zanieczyszczeń. 

4.4.2. Parametry techniczne 

Powierzchnia zabudowy: 1117,74 m
2
; 

Powierzchnia całkowita: 5503,97 m
2
; 

Ilość kondygnacji nadziemnych: 5; 

Ilość kondygnacji podziemnych: 1; 

Wysokość budynku: 19 m; 

Długość budynku: 53,26 m; 

Szerokość budynku: 29,16 m; 

Kubatura brutto budynku: 24007,90 m
3
; 

Nachylenie stropodachu: do 21%. 

4.4.3. Program użytkowy obiektu 

Kondygnacja -1 

Na poziomie kondygnacji podziemnej znajduje się hala garażowa zaprojekowana aby 

pomieścić 18 miejsc postojowych w tym 2 miejsca postojowe przeznaczone dla niepełnosprawnych 

oraz 2 miejsca przystosowane do ładowania samochodów elektrycznych. Rampa zjazdowa 

prowadząca do garażu podziemnego znajduje się wewnątrz obrysu budynku w związku z tym jest on 

przykryty. Posiada on 20% spadku. Oprócz garażu na tej kondygnacji znajduje się również 

rowerowania z warsztatem, magazyny, pomieszczenie porządkowe oraz pomieszczenia techniczne.  
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Kondygnacja 0  

Na parterze od strony północnej znajduje się główne wejście do budynku. Prowadzi ono do 

holu reprezentacyjnego z dostępem do recepcji, szatni, sklepu muzealnego oraz kawiarni. Hol 

wzbogacono o przestrzenie zielone oraz wole przestrzenie które mogą być wykorzystywane jako 

przedłużenie wystawy w celu jej promowania. W pobliżu kawiarni znajduje się dodatkowe wejście 

dzięki czemu jest ona bardziej ogólnodostępna. Na parterze zlokalizowana również pomieszczenia 

ochrony oraz pomieszczenie do składowania odpadów. Dodatkowo przy pionie klatki znajdują się 

łazienki ogólnodostępne, pomieszczenie dla matek, pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz 

pomieszczenia porządkowe. 

Kondygnacja +1  

Na pierwszym piętrze zlokalizowano główną przestrzeń wystawową. Jest to wolna od 

podziałów pusta przestrzeń o powierzchni ponad 795 m
2
. Dodatkowo na kondygnacji zlokalizowano 

magazyn służący do przechowywania elementów ekspozycyjnych. Przy pionie klatki znajdują się 

łazienki ogólnodostępne, pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz pomieszczenia porządkowe. 

Kondygnacja +2 

Poziom drugiego piętra przewidziany jest na działalność edukacyjną i naukową. Na jego 

głównym holu znajduje się przestrzeń ogólnodostępna, która może być wykorzystana jako poczekalnia 

z dodatkową przestrzenią wystawienniczą o charakterze edukacyjnym.  Z holu mam dostęp między 

innymi do sali konferencyjnej, której powierzchnię można w razie potrzeb podzielić na dwie mniejsze 

sale konferencyjne. Na poziomie drugiego piętra znajduje się również sala wykładowa oraz sale nauki. 

Są to pomieszczenia o różnej powierzchni dopasowane zależnie do liczny ich użytkowników, dzięki 

temu mogą one służyć całym klasą czy też niewielkim grupom. Są one przystosowane go 

prowadzenia warsztatów, pokazów eksperymentalnych przedstawiających nowoczesne technologie 

wspierające zrównoważone i przyjazne dla klimatu rozwiązania, wykładów czy innych rodzajów zajęć 

dla wszelkich grup wiekowych. Dzięki temu sale nauki mogą pełnić role uzupełniającą dla sali 

lekcyjnych zlokalizowanych na terenie szkoły. Nowe otoczenie oraz doświadczalny, angażujący i 

zabawny sposób przekazywania wiedzy może pozytywnie wpłynąć na przyswajalność wiedzy przez 

uczniów. Z holu głównego mamy też dostęp do wydzielonej ogólnodostępnej przestrzeń sprzyjającej 

nauce i pracy. Jest to przestrzeń udostępniająca dostęp do elektronicznych bazy danych dotyczących 

nauk przyrodniczych i proekologicznych. No poziomie drugiego piętra znajduje się również 

pomieszczenie botaniczne, archiwa oraz sale pracowników naukowych wspierających swą wiedzą 

prace sali nauki oraz całego ośrodka edukacji środowiskowej. Przy pionie klatki znajdują się łazienki 

ogólnodostępne, pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz pomieszczenia porządkowe. 

Kondygnacja +3 

Na poziomie trzeciego piętra znajduje się część rekreacyjna oraz część administracyjna 

budynku. W części rekreacyjnej znajduje się sala gimnastyczna którą można również wykorzystać 
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jako siłownię. Jako jej dopełnienie na poziomie tym znajduje się również magazyn na sprzęt sportowy 

oraz szatnie. Szatnie podzielone są na szatnie damską, szatnie męską oraz szatnię przystosowaną 

dla niepełnosprawnych. W części administracyjna budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, 

archiwum oraz sala konferencyjna. Przy pionie klatki znajdują się łazienki ogólnodostępne, 

pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz pomieszczenia porządkowe. 

Kondygnacja +4 

Kondygnację czwartego piętra stanowi taras widokowy z widokiem na sale sportową oraz 

komunikacja na taras zielony pokrywający dach budynku. Dostęp na taras jest ogólnodostępny dzięki 

czemu stanowi on punkt widokowy na panoramę Starego Miasta Krakowa razem z widokiem na 

Wzgórze Wawelskie. Powierzchnie dachu stanowi ekstensywny dach zielony dzięki czemu możliwa 

jest na nim lokalizacja nie tylko traw ale również krzewów. Powierzchnia dachu dzięki swojemu 

pokryciu zwiększa powierzchnię biologicznie czynną oraz poprawia zatrzymanie wody opadowej. Na 

kondygnacji tej umieszczono również pomieszczenia techniczne. 

4.4.4. Zestawienie pomieszczeń 

Nr 
pom. 

Nazwa pomieszczenia 
Powierzchnia 

(m
2
) 

Kondygnacja -1 

-1.01 Hala garażowa 747,84 m² 

-1.02 Magazyn 59,38 m² 

-1.03 Pomieszczenie techniczne 61,09 m² 

-1.04 Pomieszczenie techniczne 18,75 m² 

-1.05 Przedsionek przeciwpożarowy 5,32 m² 

-1.06 Klatka schodowa A 18,45 m² 

-1.07 Przedsionek przeciwpożarowy 4,05 m² 

-1.08 Pomieszczenie porządkowe 4,50 m² 

-1.09 Rowerowania 42,47 m² 

-1.10 Przedsionek przeciwpożarowy 5,66 m² 

-1.11 Klatka schodowa B 19,20 m² 

-1.12 Pomieszczenie techniczne 32,79 m² 

Razem kondygnacja podziemna: 1019,50 m² 

Kondygnacja 0 

0.01 Hol reprezentacyjny 477,12 m² 

0.02 Sklep muzealny 68,46 m² 

0.03 Szatnia 20,78 m² 

0.04 Przedsionek przeciwpożarowy 5,32 m² 
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0.05 Klatka schodowa A 18,45 m² 

0.06 Łazienka damska 22,29 m² 

0.07 Łazienka dla niepełnosprawnych 4,40 m² 

0.08 Pomieszczenie porządkowe 2,51 m² 

0.09 Łazienka męska 18,80 m² 

0.10 Pomieszczenie socjalne 13,38 m² 

0.11 Łazienka dla pracowników 3,23 m² 

0.12 Pomieszczenie dla matek 6,02 m² 

0.13 Kawiarnia 111,61 m² 

0.14 Bar 20,07 m² 

0.15 Pomieszczenie techniczne 10,72 m² 

0.16 Pomieszczenie ochrony 15,21 m² 

0.17 Komunikacja 7,59 m² 

0.18 Przedsionek przeciwpożarowy 5,66 m² 

0.19 Klatka schodowa B 19,20 m² 

0.20 Śmietnik 34,16 m² 

Razem kondygnacja parteru: 884,98 m² 

Kondygnacja +1 

1.01 Przestrzeń wystawowa 795,03 m² 

1.02 Magazyn 62,42 m² 

1.03 Przedsionek przeciwpożarowy 5,32 m² 

1.04 Klatka schodowa A 18,45 m² 

1.05 Łazienka damska 22,3 m² 

1.06 Łazienka dla niepełnosprawnych 4,40 m² 

1.07 Pomieszczenie porządkowe 2,51 m² 

1.08 Łazienka męska 18,80 m²  

1.09 Pomieszczenie socjalne 13,38 m² 

1.10 Łazienka dla pracowników 3,24 m² 

1.11 Przedsionek przeciwpożarowy 5,66 m² 

1.12 Klatka schodowa B 19,21 m² 

Razem kondygnacja 1 piętra: 970,72 m² 

Kondygnacja +2 

2.01 Komunikacja 224,75 m² 

2.02 Sala konferencyjna 160,59 m² 
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2.03 Sala wykładowa 86,21 m² 

2.04 Magazyn 18,44 m² 

2.05 Sala nauki 61,70 m² 

2.06 Sala nauki 62,04 m² 

2.07 Sala nauki 9,88 m² 

2.08 Sala nauki 11,98 m² 

2.09 Przedsionek przeciwpożarowy 5,32 m² 

2.10 Klatka schodowa A 18,45 m² 

2.11 Łazienka damska 22,30 m²  

2.12 Łazienka dla niepełnosprawnych 4,40 m² 

2.13 Pomieszczenie porządkowe 2,51 m² 

2.14 Łazienka męska 18,80 m² 

2.15 Pomieszczenie socjalne 13,38 m² 

2.16 Łazienka dla pracowników 3,24 m² 

2.17 Pomieszczenie techniczne 18,50 m² 

2.18 Część wspólna 149,17 m² 

2.19 Pomieszczenie pracowników naukowych 22,50 m² 

2.20 Pomieszczenie pracowników naukowych 21,32 m² 

2.21 Archiwum 15,49 m² 

2.22 Pomieszczenie pracowników naukowych 22,16 m² 

2.23 Pomieszczenie botaniczne 37,70 m² 

2.24 Przedsionek przeciwpożarowy 5,66 m² 

2.25 Klatka schodowa B 19,21 m² 

Razem kondygnacja 2 piętra: 1035,70 m²  

Kondygnacja +3 

3.01 Komunikacja 153,73 m² 

3.02 Sala gimnastyczna / siłownia 269,19 m² 

3.03 Magazyn na sprzęt sportowy 39,15 m² 

3.04 Przedsionek przeciwpożarowy 5,32 m² 

3.05 Klatka schodowa A 18,45 m² 

3.06 Pomieszczenie porządkowe 2,77 m² 

3.07 Komunikacja 15,66 m² 

3.08 Szatnia damska 32,37 m² 

3.09 Szatnia dla niepełnosprawnych 7,60 m² 
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3.10 Pomieszczenie porządkowe 3,26 m² 

3.11 Szatnia męska 37,27 m² 

3.12 Łazienka damska 22,30 m² 

3.13 Łazienka dla niepełnosprawnych 4,40 m² 

3.14 Pomieszczenie porządkowe 2,51 m² 

3.15 Łazienka męska 18,80 m² 

3.16 Pomieszczenie socjalne 13,38 m² 

3.17 Łazienka dla pracowników 3,24 m² 

3.18 Pomieszczenie techniczne 18,50 m² 

3.19 Pomieszczenie biurowe typu open space 148,64 m² 

3.20 Pomieszczenie biurowe 22,52 m² 

3.21 Pomieszczenie biurowe 21,32 m² 

3.22 Archiwum 15,49 m² 

3.23 Pomieszczenie biurowe 22,17 m² 

3.24 Sala konferencyjna 37,72 m² 

3.25 Przedsionek przeciwpożarowy 5,66 m² 

3.26 Klatka schodowa B 19,21 m²  

Razem kondygnacja 3 piętra: 960,63 m²  

Kondygnacja +4 

4.01 Komunikacja 31,91 m² 

4.02 Przedsionek przeciwpożarowy 5,32 m² 

4.03 Klatka schodowa A 18,45 m² 

4.04 Komunikacja 53,24 m² 

4.05 Pomieszczenie techniczne 11,71 m² 

4.06 Pomieszczenie techniczne 11,10 m² 

4.07 Taras zielony 500,71 m² 

Razem kondygnacja 4 piętra: 632,44 m² 

Razem cały budynek: 5503,97 m²  

 

4.4.5. Konstrukcja budynku 

Ustrój i układ konstrukcyjny budynku 

Konstrukcję budynku stanowi ustrój szkieletowy (płytowo - słupowy) z miejscową zmianą na 

ustrój powierzchniowy (płytowo - ścianowy). Zmiana ustroju występuje w części hali garażowej wzdłuż 

ściany zewnętrznych.  
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W budynku zastosowano układ stropów opartych dwukierunkowo z miejscową zmianą 

sposobu oparcia stropu na układ jednokierunkowy. Zmiana układu stropów występuje w postaci 

nawisów wspornikowych opartych jednokierunkowo oraz w postaci stropu przykrywającego salę 

gimnastyczną zlokalizowanej na najwyższej kondygnacji budynku.    

Schematy konstrukcyjne 

Płyta stropowa ciągła, wieloprzęsłowa pracująca dwukierunkowo lub jednokierunkowo.  

Słup- żelbetowy monolityczny. 

Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczących obciążeń wraz z 

podstawowymi wynikami tych obliczeń: 

Obciążenia stałe zostały przyjęte zgodnie z podanymi warstwami przegród stropów i 

dachów. Obciążenie zmienne równomiernie rozłożone zostały przyjęte zgodne z PN-82/B-02003: 

a) Technologiczne: 

- stropodach zielony: 3 kN/m
2
 

- komunikacja: 2,5 - 5 kN/m
2
 (zależnie od funkcji towarzyszącej) 

- sala sportowa: 5 kN/m
2
 

- pomieszczenia biurowe, naukowe oraz szatnie: 2 kN/m
2
 

- sale konferencyjne i wykładowe: 3 kN/m
2
 

- przestrzeń wystawowa: 4 kN/m
2
 

- powierzchnia kawiarni: 3 kN/m
2
 

- powierzchnia sklepu muzealnego: 5 kN/m
2
 

- pomieszczenia sanitarne: 1,5 kN/m
2
 

- magazyny i pom. techniczne: 2 kN/m
2
 

- hala garażowa: 2,5 kN/m
2
 

- obciążenie ścian działowych: 2,5 kN/m
2 

b) Obciążenie klimatyczne: 

- śniegiem: strefa III (wg PN-EN 1991-1-3:2005) 

- wiatrem: strefa I (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009) 
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Przyjęte wymiary elementów konstrukcji: 

Ściany nośne: ściany żelbetowe o grubości 24 cm.  

Płyta stropowa dwukierunkowo pracująca: strop płytowy sprężony monolityczny o grubości 

30 cm. 

h=(
1

42
÷

1

36
) × 𝐿𝑒𝑓𝑓  

Leff max=1240cm 

h=(
1

42
÷

1

36
) × 1240 

h=(29,52 − 34,44)𝑐𝑚 

Płyta stropowa jednokierunkowo pracująca: strop pasmowy sprężony monolityczny o 

grubości całkowitej 55 cm. Przyjęto płytę o gr. 30 cm oraz belki stropu pasmowego o grubości 25 cm i 

szerokości 200 cm. 

ℎp =(
1

48
÷

1

40
) × 𝐿𝑒𝑓𝑓  

𝐿eff max=1135cm 

ℎp =(
1

48
÷

1

40
) × 1135 

ℎp =(23,64 − 28,38)𝑐𝑚   

Przyjęto ℎp= 30 cm 

ℎb =ℎ=(23,64 − 28,38)𝑐𝑚 

Przyjęto ℎb= 25 cm 

b=(
1

6
÷

1

5
) × 𝐿𝑒𝑓𝑓 

b=(
1

6
÷

1

5
) × 1135 

b=(200 − 227)𝑐𝑚 

Przyjęto 𝑏= 200 cm 

 

W celu doboru wstępnych wymiarów elementów konstrukcyjnych wykonanych w technologii 

sprężonej posłużono się metodą wymiarowania przedstawioną przez dystrybutora rozwiązań systemu 

Freyssinet. 

Rys. 2.9. Strop płytowy sprężony monolityczny 

(Katalog stropów sprężonych Freyssinet, str.7). 

 

h 

Rys. 2.10. Strop pasmowy sprężony monolityczny 

(Katalog stropów srężonych Freyssinet, str.6-7). 

 

ℎb  
ℎp  

𝑏 
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Słup żelbetowy monolityczny pracujący przez więcej niż jedna kondygnacje:  

- na kondygnacji trzeciego i czwartego piętra przekrój o średnicy 30 cm  

- na kondygnacji pierwszego i drugiego piętra przekrój o średnicy 35 cm  

- na kondygnacji podziemnej i parteru przekrój o średnicy 40 cm. 

Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne obiektu budowlanego i jego powiazanie z 

podłożem oraz przyległymi obiektami budowlanymi. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych 

Projektowany obiekt od strony zachodniej przylega we fragmencie do ściany sąsiedniego 

budynku. Konstrukcja budynku projektowanego jest niezależną oraz oddzielona od budynku 

sąsiedniego za pomocą ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Ściana ta została wykonana z żelbetu 

o grubości 24cm oraz 5 cm warstwy dylatacji ze styroduru zapobiegającej przekazywaniu obciążeń 

między obiektami.  

W celu uniknięcia przekazywania obciążeń oraz zapewnienia stabilności budynku 

sąsiedniego w projekcje projektowanym zastosowano również niezależnie pracujące fundamenty 

zlokalizowane na tym samym poziomie co fundamenty istniejące. Z uwagi możliwość wysokiego 

położenia poziomu wody gruntowej spowodowanej sąsiedztwem cieku rzecznego oraz terenów 

zagrożonych powodziowo obiekt został posadowiony na wannie fundamentowej wykonanej z betonu 

wodoszczelnego W8. Dodatkowo w celu jej izolacji zastosowano wodoszczelną ciężką izolacje 

przeciwwodną. 

Budynek został zaprojektowany w technologii żelbetowej. Słupy oraz ściany nośne budynku 

wykonano w technologii żelbetowej monolitycznej. Płyty stropowe wykorzystane w projekcie wykonano 

w technologii sprężonej monolitycznej. Dodatkowe ściany osłonowe oraz ściany wewnętrzne 

niestanowiące konstrukcji zbudowane zostały z użyciem bloczków Ytong oraz systemów NIDA.  

Obiekt została przykryty ekstensywnie zielonym stropodachem systemowym NOPHADRAIN 

o konstrukcji dachu odwróconego. Jego nachylenie dochodzi maksymalnie do 21%. 

4.4.6. Charakterystyka energooszczędna budynku 

Izolacyjność ścian zewnętrznych i przegród poziomych oddzielających strefy ciepłe od 

zimnych spełnia aktualne wymagania.  

4.4.7. Elementy wyposażenia oraz wykończenia  

Elewacje budynku stanowi fasada dwuwarstwowa. Wnęka pośrednia pomiędzy watrami 

elewacji działa jako izolacja przed ekstremalnymi temperaturami, wiatrem i hałasem. W komorze 

pośredniej powietrze przekazywane jest od systemu wentylacji budynku która doprowadza powietrze 

po całym budynku. Zależnie od prędkości wiatru przepływ powietrza przez komorę do systemu 
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wentylacji może zachodzić w sposób naturalny lub być wspomagany mechanicznie. Nadmiar ciepła 

jest odprowadzany w procesie znanym jako efekt komina, w którym różnice w gęstości powietrza 

powodują ruch okrężny, który powoduje ucieczkę cieplejszego powietrza. Wraz ze wzrostem 

temperatury powietrza we wnęce jest ono wypychane na zewnątrz, niosąc lekką bryzę do otoczenia, 

jednocześnie izolując przed wzrostem ciepła. W okresie gdy niezbędna jest klimatyzacja lub ogrzanie 

budynku stosuje się zamknięty system obiegu powietrza. Dzięki zastosowano przegród o wysokim 

współczynniku przenikania ciepła poprawiona jest sprawność cieplna budynku zarówno w przypadku 

wysokich jak i niskich temperatur. Pozwala to na minimalizacje zużycia energii cieplnej potrzebnej do 

ogrzania budynku oraz minimalizacje zużycia klimatyzacji. W sezonie zimowym bufor powietrza 

znajdujący się miedzy warstwami fasady działa jako bariera dla utraty ciepła. Zawarte we wnęce 

ogrzane słońcem powietrze może ogrzewać przestrzenie na zewnątrz szyby, zmniejszając 

zapotrzebowanie na wewnętrzne systemy grzewcze. Szkło użyte w oknach dobrano tak aby 

zapewniały jak najlepszą izolację termiczną i zapewniały minimalne straty ciepła. Aby zmniejszyć 

zapotrzebowanie na klimatyzacje budynku zastosowano również chłodzenie wsteczne budynku 

prowadzone w okresie letnim w nocy. System ten polega na automatycznym zwiększeniu przepływu 

wiatru przez budynek w nocy kiedy temperatura na zewnątrz jest najniższa. Zwiększenie przepływu 

może być naturalne poprzez otwarcie okien lub wspomagane mechanicznie.  

Dzięki minimalizacji zużycia energii zużytej w celu ogrzania lub klimatyzacji budynku 

budynek pośrednio przyczyna się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Dodatkowo w budynku 

zastosowano na dachu panele fotowoltaiczne. Za pomocą wytwarzania odnawialnej energii 

minimalizują on zużycie przez budynek energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych dzięki czemu 

przyczyniają się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. 

Do wykończenia panelów elewacyjnych budynku wykorzystano farbę z dodatek dwutlenku 

tytanu. Podobną technologię zastosowano również w użytych do pokrycia chodników płytach 

chodnikowych wykonanych z betonu z dodatkiem również dwutlenku tytanu. Dzięki temu dodatkowi 

powierzchnia paneli oraz płyt chodnikowych jest wstanie pochłaniać najmniejsze i najbardziej 

zagrażające życia pyły zawieszone takie jak PM2,5. 

4.4.8. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Budynek został w pełni przystosowany dla niepełnosprawnych. Na poziomie garażu 

podziemnego zostały zlokalizowane dwa miejsca postojowe przeznaczone dla niepełnosprawnych. 

Zostały one zlokalizowane przy windach. W budynku zostały umieszczone toalety oraz szatnia 

przystosowane dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. W budynku zlokalizowano również w 

obu klatkach na każdym piętrze platformy ratunkowe. Są to specjalne wydzielone fragmenty klatek w 

których osoby na wózkach oraz wszelkie inne osoby niebędące w stanie wyewakuować się same z 

budynku mogą bezpiecznie oczekiwać na pomoc. 

4.4.9. Wpływ inwestycji na środowisko 

Nie przewiduje się aby projektowany budynek stanowił zagrożenie dla środowiska.  
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4.4.10. Zagadnienia przeciwpożarowe budynku 

Budynek projektowany kwalifikuje się jako budynek średniowysoki. Posiada on pięć 

kondygnacji nadziemnych i ma wysokość maksymalną 19 m. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 

1117,74 m
2
. 

Budynek został podzielony na strefę zagrożenia PM znajdującą się w kondygnacji 

podziemnej oraz na strefę zagrożenia ludzi ZL II. Strefy które posiadają różną kategorie są oddzielone 

od siebie przegrodami o klasie odporności zgodnej z aktualnie obowiązującymi wymaganiami. 

Dodatkowo w budynku zastosowano przedsionki pożarowe przed wejściem do każdej klatki 

schodowej. 

Ewakuacja ludzi z budynku poprowadzona jest za pomocą dwóch klatek schodowych o 

szerokości biegu 1,45 m każda. Na parterze zaprojektowano bezpośrednie wyjście z budynku przez 

przedsionek znajdujący się przy klatce B oraz ewakuację pośrednia przez hol reprezentacyjny z klatki 

A. 

Droga pożarowa przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku w odległości od niej większej 

niż 5 m i mniejszej niż 10m. Zapewniony jest przejazd przez drogę pożarową bez cofania z 

wykorzystaniem szerokich ciągów pieszo-rowerowych.  
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5. PODSUMOWANIE 

Efektem projektu dyplomowego magisterskiego jest koncepcja budynku ośrodka edukacji 

prośrodowiskowej razem z zagospodarowaniem pobliskiego skweru miejskiego. 

Dodatkowym rezultatem pacy dyplomowej jest przybliżenie i analiza jednego z kluczowych 

problemów współczesnych miast, którym jest ich jakość powietrza. 

 Oprócz przygotowanej koncepcji nowoprojektowanego budynku przedstawione zostały 

również inne zrealizowane jak również koncepcyjne projekty podejmujące podobną problematykę. 

Zostały przedstawione przykłady nowoczesnej technologii i ich możliwości wykorzystania w 

projektowaniu zabudowy oraz przestrzeni publicznych. 
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