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Rusztowania budowlane – przepisy a praktyka
Michał Pieńko, Aleksander Robak, Ewa Błazik-Borowa
Katedra Mechaniki Budowli, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska,
e–mail: m.pienko@pollub.pl, a.robak@pollub.pl, e.blazik@pollub.pl

Streszczenie: W artykule opisano problematykę związaną z rusztowaniami budowlanymi. Ze względu na traktowanie rusztowań jako konstrukcje podrzędne o małym znaczeniu często dochodzi do zaniedbań w jakości ich wykonania. Akty prawne, dotyczące rusztowań, nie zawsze są jednoznaczne, co rodzi wiele problemów. Pozornie niewielkie zmiany
w schemacie statycznym, wynikające z konieczności dostosowania rusztowania do nieregularnych kształtów obiektu, mogą znacząco zmniejszyć nośność konstrukcji rusztowania.
Każdy z obiektów budowlanych wymaga indywidualnego podejścia zarówno projektantów
rusztowań jak i montażystów. Ponieważ rusztowania wykorzystywane jako tymczasowe
zadaszenia i przekrycia umożliwiające przeprowadzenie prac wykończeniowych w czasie
zimy nie są ujęte w katalogach każdorazowo konieczne jest opracowanie oddzielnej dokumentacji. Rusztowania są ustawiane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących lub wznoszonych obiektów i wymagają uwzględnienia infrastruktury wokół nich. Konieczne jest
również prześledzenie procesu technologicznego w celu wyeliminowania możliwych kolizji rusztowania z innymi pracami wykonywanymi w obrębie obiektu.
Słowa kluczowe: rusztowanie, akty prawne, przepisy BHP, bezpieczeństwo.

1. Wstęp
Zadaniem rusztowań budowlanych jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania prac na wysokości. Ze względu na tymczasowość rusztowań, konstrukcje te są
traktowane jako drugorzędne i nie przywiązuje się do nich szczególnej uwagi. Takie podejście powoduje, że konstrukcja rusztowania zamiast zapewniać bezpieczeństwo jest źródłem
poważnych awarii, których skutkiem są obrażenia ciała a nawet śmierć użytkowników.
Błędy występują niestety w każdym etapie związanym z funkcjonowaniem rusztowania,
czyli zarówno podczas projektowania, wznoszenia, jak i użytkowania. Zadaniem aktów
prawnych między innymi takich, jak [1,2,3,4], jest wyeliminowanie błędów i stworzenie
wytycznych ograniczających prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Sam przepis
i powołanie się na niego nie zapewni bezpieczeństwa konstrukcji. Konieczne jest wprowadzenie zapisu aktu prawnego w życie i postępowanie zgodnie z nim. Każdy wznoszony
obiekt wymaga indywidualnego podejścia do problemu rusztowań a dodatkowo nie zawsze
mamy sytuacje jednoznacznie opisane w aktach prawnych. W takim przypadku konieczne
jest zdroworozsądkowe podejście osób, odpowiadających za organizację pracy budowy,
w tym rusztowanie, którymi są uczestnicy procesu inwestycyjnego, czyli inspektor nadzoru
inwestorskiego i kierownik budowy [5].
W artykule zostaną przedstawione problemy funkcjonowania rusztowania, związane
z użytkowaniem rusztowania w rzeczywistych warunkach zastanych na terenie budowy.
Przy okazji zostanie też pokazany problem zakresu poszczególnych dokumentów, określających zakres funkcjonowania rusztowania. Zasady bezpieczeństwa pracy są przede
wszystkim określone w rozporządzeniach (np. [1,2,3,4]. Normy i projekt określają kształt
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obiektu, ale też zawierają zapisy dotyczące zasad BHP. Bardzo szczegółowe zapisy, związane z bezpieczeństwem, zawierała obecnie już nieobowiązująca, norma 6. Teraz decyzje
o wielu aspektach funkcjonowania rusztowania pozostawia się projektantom. Nie wszystkie
sytuacje da się przewidzieć i zapisać w przepisach prawnych. Problem dotycz zarówno
obiektów nowo wznoszonych jak i istniejących. Coraz śmielsze konstrukcje wymagają
dokładnego prześledzenia technologii ich wznoszenia i uwzględnienia konieczności zastosowania rusztowań. Obiekty istniejące a w szczególności obiekty zabytkowe posiadają
ubogą dokumentację i bardzo często niespójna z rzeczywista sytuacją na terenie budowy.

2. Ustawienie rusztowania na podłożu
Problem właściwego wykonania rusztowania zapewniającego bezpieczne użytkowanie pojawia się na samym początku jego montażu. Jednym z najważniejszych elementów
właściwie zmontowanego rusztowania jest jego ustawienie na podłożu. Zgodnie z Rozporządzeniem [1] rusztowanie należy ustawić na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Więcej informacji na temat
posadowienia można znaleźć w normie [6]. W tej normie [6] znajdują się informacje, dotyczące usytuowania podkładów, doboru ich wymiarów i sposobu wykonywania tarasów
w obrębie terenów pochylonych. Norma [6] jednoznacznie zabrania stosowania podkładów
klinowych, popękanych lub w postaci cegieł. W tej normie zostały przedstawione też warunki, jakie musi spełniać podłoże gruntowe. Wymagana minimalna nośność podłoża według przytoczonej normy wynosi 10MPa, co jest ewidentnym błędem. Jest to zbyt wysoka
wartość a zastosowanie się do tego zapisu oznacza, że rusztowanie powinno zostać ustawione na płytach betonowych lub podłożu kamiennym. Można się domyślać, że wartość ta
dotyczy wytrzymałości podkładów a nie nośności podłoża. Natomiast informacja o tym,
jaka powinna być nośność podłoża, na którym ustawiane jest rusztowanie, powinna znaleźć
się w dokumentacji rusztowania (w instrukcji montażu lub projekcie indywidualnym rusztowania). Najczęściej jest wartość około 100 kPa. W celu określenia nośności gruntu konieczne jest wykonanie badań na przykład za pośrednictwem płyty VSS. Niestety często
badania ograniczają się jedynie do wizji lokalnej montera i sprawdzeniu czy grunt nie ulega
osiadaniu pod wpływem ciężaru człowieka. Jednak większym problemem niż brak badań
podłoża jest ustawianie rusztowań za pośrednictwem cegieł lub pustaków ustawionych
jeden na drugim (Rys. 1).

Rys. 1. Błędnie wykonane posadowienia rusztowania (Fot. Peri Polska)
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W wielu publikacjach możemy znaleźć liczne przykłady niewłaściwego posadowienia
rusztowań [7]. Najczęściej wynika to z niedbałości wykonawcy lub braku elementów
umożliwiających regulowanie różnic poziomów w obrębie budynku. Rusztowania są lekkimi konstrukcjami stalowymi szczególnie wrażliwymi na osiadanie punktów podparcia.
Utrata podpory może doprowadzić na znacznego wzrostu naprężeń w obrębie konstrukcji
lub zmiany konstrukcji w mechanizm. Sytuacja przedstawiona na rysunku nr 1 jest niebezpieczna za równo ze względu na możliwość rozsunięcia się poszczególnych elementów, na
których zostało ustawione rusztowanie, jak również ze względu na przekazanie obciążeń na
podłoże za pośrednictwem dwóch niezależnych podkładów w postaci płyt chodnikowych.
Przepisy jednoznacznie wskazują, iż rusztowanie należy ustawiać na pojedynczym podkładzie, na którym znajdują się obie podstawki.

3. Kotwienie
Niezwykle istotnym elementem rusztowania jest jego właściwe zakotwienie. Katalogi
producentów jednoznacznie określają sposób kotwienia konstrukcji rusztowania do istniejącego obiektu. Zadaniem projektanta, w przypadku konstrukcji nietypowych, jest rozmieszczenie kotwień zapewniających stateczność oraz przeniesienie obciążenia wynikającego z obciążenia wiatrem [8]. Układ kotwienia, niezgodny z zaleceniami instrukcji montażu, jest najczęstszym powodem uznania konstrukcji rusztowania jako konstrukcji nietypowej, wymagającej wykonania projektu indywidualnego. W większości nowych obiektów
elewacja jest wykonana w postaci szklanych lub kamiennych segmentów szczelnie wypełniających elewację. Wymusza to zastosowanie minimalnej liczby kotwień, gdyż każde
kotwienie eliminuje dany obszar z montażu. Ograniczając liczbę kotwień w celu zwiększenia frontu robót należy stosować się do szczegółowych wytycznych projektanta co do formy układu kotwienia oraz rodzaju kotew (pojedyncza kotwa, podwójna, wklejana, itp.).
Projektant jednoznacznie określa czy kotwienie ma postać kotew krótkich, przenoszących
głównie obciążenie prostopadłe do elewacji, czy kotew długich lub trójkątnych przenoszących zarówno obciążenia prostopadłe, jak i równoległe poziome do fasady.

Rys. 2. Kotwienie w postaci obejm wykonanych z rur uniwersalnych (Fot. Altrad Mostostal)
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Szczególnie niebezpieczną sytuacją jest ograniczanie liczby kotwień w przypadku
stosowania zakryć ochronnych w postaci siatek lub plandek. W znacznym stopniu zwiększa
to wartości sił występujących w kotwieniach. Każda z siatek ochronnych posiada określoną
przepuszczalność potwierdzoną certyfikatem, dzięki czemu obciążenia wiatrem może być
zmniejszone. W przypadku plandek, szczególnie stosowanych w okresie zimowy w celu
zapewnienia pełnego zakrycia obszaru roboczego i jego ogrzania, obciążenie wiatrem należy uwzględnić w pełnym zakresie. Wymusza to często zastosowanie kotwień chemicznych
o większej nośności, niestety jest to rozwiązanie dużo droższe. Problemy z kotwieniem
pojawiają się również w przypadku obiektów wykonanych w technologii prefabrykacji. Ze
względu na sprężenie elementów konstrukcji konieczne jest rozmieszczenie kotwienia
zgodnie ze wskazanymi możliwymi obszarami wierceń. Alternatywnym rozwiązanie klasycznego kotwienia może być zastosowanie obejmy w postaci rur uniwersalnych wokół
elementów nośnych (Rys. 2). Takie rozwiązanie jest często stosowane w przypadku remontów obiektów przemysłowych [9]. Obejma, wykonana z rur, stanowi podporę blokująca
przesuw w kierunku poziomym zarówno na odrywanie od konstrukcji, jak również parcie
w kierunku konstrukcji. Pracochłonnym i wymagającym znacznej liczby elementów jest
rozwiązanie polegające na rozbudowie konstrukcji rusztowania w kierunku prostopadłym
do elewacji i zastosowanie dociążenia lub odciągów. Rozwiązanie to jest rzadko spotykane,
ponieważ zajmuje znaczne obszary i może kolidować z innymi pracami wykonywanymi
wokół obiektu.

4. Zabezpieczenia BHP
Podczas wykonywanie robót budowanych należy bezwzględnie zachowywać środki
bezpieczeństwa i higieny pracy. Budownictwo ze względu na specyfikę pracy jest jedną
z dziedzin gospodarki, w której najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem ludzi.
Szczególnie niebezpieczne są prace wykonywane na wysokościach. Nieodzownym elementem przeprowadzania prac są rusztowania budowlane, często bagatelizowane zarówno
przez pracowników jak i kierowników budów. Najczęściej do wypadków dochodzi na
niewielkich rusztowaniach często niebędących pod jakikolwiek nadzorem.

4.1. Teren budowy
Teren budowy niestety nie zawsze jest to teren ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Wiele prac budowlanych z wykorzystaniem rusztowań jest prowadzonych bezpośrednio przy ulicach i na osiedlach. Zgodnie z Rozporządzeniem [1] teren,
na którym wykonywane są roboty bezpośrednio związane z montażem lub demontażem
rusztowań, należy oddzielić za pomocą ogrodzenia w odległości 1/10 wysokości rusztowania, jednak nie mniej niż 6 m. Jeżeli rusztowanie jest wznoszone na terenie o zwartej zabudowie praktycznie uniemożliwia to wykonywanie jakichkolwiek prac w obrębie rusztowania. Dlatego to rozporządzenie dopuszcza inne rozwiązania techniczne. W przypadku rusztowań takim rozwiązaniem jest założenie siatki ochronnej z zastrzeżeniem, że siatka
ochronna nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. Ważnym elementem, zabezpieczającym przed spadającymi narzędziami, są daszki ochronne. Zgodnie z Rozporządzeniem
[1] należy je montować w rusztowaniach, usytuowanych bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz miejscach przejazdów i przejść dla pieszych. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być
nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Szerokość daszka ochronnego
powinna wynosi co najmniej o 1,0 m więcej niż szerokość przejścia lub przejazdu. W nieobowiązującej normie [6] znajdowały się także zapisy, dotyczące minimalnych wysięgów
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daszków ochronnych, które według zapisów normowych powinny wynosić 2,20 m dla
rusztowań o wysokości do 20 m oraz 3,50 m dla rusztowań powyżej 20 m wysokości.
Obecnie ten zapis nie obowiązuje, bo w każdym przypadku, gdy nie można wygrodzić
odpowiednio dużej strefy niebezpiecznej, należy na rusztowaniu założyć siatkę ochronną.
Rusztowania zarówno na terenie budowy jak i rusztowania usytuowane przy drogach
i ulicach są narażone na uderzenia pojazdów mechanicznych, dlatego stojaki rusztowania
usytuowane przy bramach, prześwitach i przejazdach powinny być zabezpieczone odbojami nie związanymi z konstrukcją (Rys. 3).

Rys. 3. Odbojnice słupowe w narożu rusztowania w sąsiedztwie drogi tymczasowej (Fot. Opeus)

Nie ma jednak żadnego zapisu określającego, w jakiej odległości od rusztowania
można zamontować wspomniane odboje i jakie warunki one powinny spełniać. Ponieważ
na budowie porusza się ciężki sprzęt, najlepszym rozwiązanie jest umieszczenie odbojnic
możliwie jak najdalej od rusztowania z jednoczesnym uwzględnieniem rozmiarów terenu
budowy. Ze względu na coraz bardzie zwartą formę zabudowy nie ma miejsca na stosowanie odbojnic znacznie oddalonych od rusztowania. Odbojnice powinie w skuteczny sposób
ochronić rusztowanie przed możliwością uderzenia jakichkolwiek pojazdów mechanicznych pracujących na terenie budowy lub zminimalizować skutki uderzenia.
Jednak do awarii z udziałem pojazdów najczęściej dochodzi w trakcie wykonywania
wiaduktów, w których rusztowania są wykorzystywane jako konstrukcja wsporcza [10].
Pomimo zachowania wymaganej skrajni i stosowania odbojnic dochodzi do uszkodzenia
konstrukcji wsporczych (np. [11]). Pociąga to za sobą ogromne koszty związane ze zmianą
konstrukcji wsporczej a czasami koniecznością usunięcia już częściowo wykonanego przęsła wiaduktu.

4.2. Zabezpieczenia pomostów roboczych
Każdy pomost roboczy powinien posiadać barierki ochronne na wysokości 0,5 m oraz
1,0 m powyżej poziomu pomostu. W większości przypadków rusztowań oporęczowanie
jest montowane i nie ma co do niego zastrzeżeń. Dużo gorzej wygląda sytuacja z krawężnikami zabezpieczającymi, które zabezpieczają przed upadkiem narzędzi z poziomu pomostu,
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oraz poręczami czołowymi. Przytoczone elementy często są pomijane, a należy pamiętać,
że nie da się zapewnić bezpieczeństwa tylko częściowo. Ważną kwestią jest również pomost zabezpieczający, którego zadaniem jest zatrzymanie upadku pracownika na poziomie
poniżej poziomu pracy. W typowych rusztowaniach, takim pomostem jest pomost, znajdujący się poniżej pomostu roboczego. Kwestia pomostu zabezpieczającego staje się problematyczna w przypadku platform roboczych. Zastosowanie pomostu zabezpieczającego na
całej powierzchni pod pomostem roboczym praktycznie dwukrotnie zwiększa koszty wynajmu i montażu platformy. Z tego powodu często pomost zabezpieczający jest zastępowany siatkami bezpieczeństwa, montowanymi bezpośrednio pod pomostem roboczym. Jest to
również rozwiązanie kosztowne, dlatego też często w opracowaniach technicznych określających zasady użytkowania platform roboczych możemy odnaleźć zapis, iż osoby przebywające na platformie roboczej należy wyposażyć w środki ochrony indywidualnej w postaci szelek bezpieczeństwa. Stosowanie szelek bezpieczeństwa umożliwia użytkowanie rusztowania bez pomostu zabezpieczającego. Należy jedna wziąć pod uwagę, że w znacznym
stopniu utrudnia to swobodę wykonywania prac. Osoba przebywająca na platformie bez
pomostu zabezpieczającego powinna być przypięta do elementu zapewniającego przeniesienie jego ciężaru w razie upadku. Miejsce przypięcia uprzęży nie może być przypadkowe.
Niestety najczęściej możemy obserwować niestaranne przypięcie w obrębie samego rusztowania w miejscach, które nie zapewnią przeniesienia obciążenia związanego z upadkiem
pracownika.

Rys. 4. Przykład uzupełnienia powierzchni pomostu roboczego przerzutami

Kolejnym „grzechem” użytkowników i montażystów rusztowań jest pozostawianie
obszarów bez wypełnienia pomostami. Ma to miejsce szczególnie w przypadku obiektów
o nieregularnym kształcie, które wymagają uzupełniania powierzchni pomostów przerzutami (Rys. 4). Elementy pomostowe powinny być tak układane, aby długość zakładu
z każdej strony przerzutu wynosiła co najmniej 20 cm. Przerzut powinien być zabezpieczony przed możliwością przesunięcia np. za pomocą drutów stalowych lub gwoździ. Najbardziej problematycznym przepisem, dotyczącym zabezpieczeń pomostów, jest konieczność
stosowania poręczy i krawężników od strony wewnętrznej w przypadku odległości pomostu rusztowania od ściany powyżej 20 cm. Praktycznie w przypadku każdej konstrukcji
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rusztowania służącej do montażu elementów elewacji odległość od ściany przewyższa
wartość 20 cm. Producenci rusztowań widząc potrzeby rynku zaczęli produkować ramki
rusztowaniowe z kasetami, umożliwiającymi montaż poręczy również od strony wewnętrznej. Poręcze wewnętrzne w znacznym stopniu utrudniają montaż elementów elewacji
szczególnie w przypadku paneli szklanych. Alternatywą dla poręczy wewnętrznych są
poszerzenia w postaci konsol lub stosowanie środków ochrony indywidualnej. Poszerzenia
umożliwiają uzyskanie odstępu poniżej 20 cm co eliminuje konieczność stosowania poręczy. Ponadto mogą być w łatwy sposób demontowane po wykonaniu prac i przenoszone na
kolejny obszar.

4.3. Przeglądy rusztowań
Należy pamiętać, iż przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać
odbioru przez kierownika budowy lub osobę uprawnioną, w domyśle inną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Odbiór rusztowania
dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W protokole należy jednoznacznie wskazać takie elementy jak: dopuszczalne obciążenia pomostów, przeznaczenie rusztowania, możliwość montażu siatki ochronnej, użytkownika rusztowania, wykonawcę montażu, datę przekazania rusztowania do użytkowania, oporność
uziomu oraz terminy kolejnych przeglądów rusztowania. Podczas prac wykonywanych na
rusztowaniu należy przestrzegać ogólnych zasad BHP i zasad BHP przy pracach prowadzonych
na wysokości i na rusztowaniach. Kontrola rusztowań w trakcie ich użytkowania jest obowiązkowa. Należy prowadzić codzienne przeglądy przez pracownika firmy eksploatującej
rusztowanie szczególnie w zakresie zakotwień, uszkodzeń zaczepów pomostów i ich powierzchni. Podczas przeglądów warto też zwrócić uwagę na kompletność rusztowania oraz
ewentualne poluzowanie połączeń lub kotwień. Przegląd rusztowania należy także wykonywać po wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych typu burza, silne wiatry
powyżej 10 m/s oraz w przypadku upadku na rusztowanie ciężkich urządzeń lub materiałów. Najgorszą sytuacją jest zezwolenie na wykonywanie pracy bez poprzedniego przeprowadzenia przeglądu. Osoby użytkujące rusztowanie musza mieć pewność, że nic nie zagraża ich bezpieczeństwu, ponieważ tylko wtedy mogą się skupić na wykonywanej pracy.
Przegląd rusztowania jest najtańszym sposobem zadbania o bezpieczeństwo jego użytkowników.

5. Podsumowanie
W artykule zostały wskazane newralgiczne elementy konstrukcji rusztowania, na które należy zwrócić szczególną uwagę zarówno w trakcie użytkowania jak i montażu. Sam
przepis nie zapewni bezpieczeństwa. Tylko właściwa interpretacja i wprowadzenie zapisów
aktów prawnych w życie zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom. Oczywiście, stosując
się do przepisów, należy zachować zdrowy rozsadek, nie każdą sytuacje przewidują przepisy prawa. Skomplikowane obiekty wymagają wzajemnej współpracy pomiędzy trzema
podmiotami: projektantem, montażystami i użytkownikiem. Tylko w takim przypadku
zostaną spełnione trzy podstawowe funkcje rusztowania: zapewnienie nośności i bezpieczeństwa, możliwość realizacji inwestycji i komfort użytkowania. Żadna z tych funkcji nie
może być pomijana i każda z nich jest tak samo ważna. Należy uświadamiać potencjalnych
użytkowników o grożącym niebezpieczeństwie przed wystąpienie sytuacji niebezpiecznej.
W praktyce dopiero, gdy dojdzie do wypadku osoby zdają sobie sprawę jak niebezpieczne
jest użytkowanie rusztowań niekompletnych lub nie spełniających odpowiednich certyfikatów.
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Abstract: The paper deals with the practice versus scaffolding regulations. Due to a
short period of scaffolding use, the quality of its performance is neglected. Legal acts of the
scaffolding, are not always clear, which causes many problems. Minor changes to the static
scheme, resulting from the need to adapt the scaffolding to irregular shapes of the object,
can significantly reduce the load capacity of the scaffolding structure. Individual approach
and direct cooperation are necessary of both fitters and designers during the assembly stage.
Since the scaffolding used as temporary roofing for performing finishing work during the
winter are not included in the catalogues and each time it is necessary to develop a separate
document. Scaffolding is set directly at existing or constructed facilities and require to take
all the infrastructure around it into account. It is also necessary to trace the technological
process of work in order to eliminate possible overlapping of mutually exclusive processes.
Keywords: scaffolding, legal acts, health and safety regulations, safety.
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Detale projektowe
jako jedna z przyczyn wad pierwotnych
żelbetowych stropów w garażu wielostanowiskowym
Jerzy Szerafin, Anna Halicka
Katedra Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska,
e–mail: j.szerafin@pollub.pl, a.halicka@pollub.pl

Streszczenie: „Case study” przedstawia przypadek garażu wielokondygnacyjnego,
w którym wkrótce po wykonaniu stwierdzono uszkodzenia płyt stropowych i zastoiska
wody. Przyczyną obok niedostatecznej jakości betonu było błędne rozwiązanie spadków
płyty stropowej oraz złe rozmieszczenie wpustów odprowadzających wodę.
Słowa kluczowe: garaż wielostanowiskowy, płyta stropowa, błędy projektowe.

1. Wstęp
Stropy garaży wielopoziomowych narażone są na oddziaływania trudnych warunków
środowiskowych - podlegają wielokrotnym cyklom zamrażania i rozmrażania, często także
w obecności chlorków nanoszonych na kołach samochodów, co oznacza klasę ekspozycji
XF4, a co najmniej XF3. Stwarza to ostre wymagania dla samego betonu, takie jak wysoka
klasa, minimalna zawartość cementu, czy też, niezbędna dla zapewnienia mrozoodporności,
niska porowatość otwarta. Norma PN-EN 206-1 zaleca także napowietrzanie mieszanki
betonowej oraz stosowanie kruszywa odpornego na zamrażanie/rozmrażanie. Ostre wymagania środowiska sprawiają także, że w projektowaniu należy bardzo starannie rozważyć
tzw. ochronę konstrukcyjną, tzn. ograniczyć bezpośrednie oddziaływanie czynników środowiskowych (w tym wypadku okresowo zamarzającej wody) na konstrukcję. Duża liczba
publikacji dotyczących awarii i uszkodzeń garaży wielopoziomowych w polskiej literaturze
technicznej w ostatnich latach świadczy o tym, że zarówno projektanci jak i wykonawcy
mają trudności w spełnieniu tych ostrych wymagań.
Przedmiotem niniejszego artykułu jest parking wielopoziomowy, w którym już po
dwóch latach użytkowania wystąpiły uszkodzenia płyt stropowych. Jedną z ważnych przyczyn uszkodzeń były wady samego betonu stwierdzone w ekspertyzie [2]: zbyt niska klasa
w stosunku do wymaganej C30/37 (na najniższym poziomie zaledwie C20/25), znaczna
porowatość otwarta a także zastosowanie kruszywa zanieczyszczonego materiałami ilastymi.
Celem niniejszego artykułu jest jednak pokazanie przyczyn dodatkowych, leżących po
stronie niezbyt starannego rozważania detali oraz akceptowanych przez projektantów, nie
zawsze zasadnych, rozwiązań zamiennych (ekspertyza [1]).
Celem jest też uczulenie projektantów na konieczność starannego rozważania także
mniej istotnych z pozoru zagadnień.

14

Jerzy Szerafin, Anna Halicka

2. Opis konstrukcji obiektu
Sześciokondygnacyjny garaż wielopoziomowy o pow. użytkowej 16583 m2 jest obiektem zbudowanym na planie prostokąta o wymiarach 86,9532,65 m, z dwiema półkolistymi
pochylniami – wjazdową i wyjazdową na osi podłużnej obiektu (Rys. 1).

Rys. 1. Widok ogólny garażu z oznaczeniem poziomów kondygnacji

Konstrukcję budynku stanowi żelbetowy szkielet monolityczny. Słupy 6060 cm rozmieszczono na siatce prostokątnej o wymiarach: 7,85 m w kierunku podłużnym oraz
12,07 m, 8,00 m i 11,32 m w kierunku poprzecznym. Na słupach opierają się podciągi
6090 cm, przebiegające poprzecznie. Płyty stropów oraz stropodachu ukształtowano od
razu ze spadkami, a ich grubość zmienia się od 25 cm do 31 cm. Na najniższym poziomie
wykonano płytę betonową jako zamienną dla kostki brukowej przewidzianej pierwotnie
w projekcie. Pochylnie wjazdowo-wyjazdowe wykonano jako płyty o grubości 25 cm oparte
na żelbetowych ścianach. Dodatkowe usztywnienie budynku zapewniają żelbetowe ściany
klatek schodowych. Konstrukcja garażu jest podzielona na 3 sekcje (z wyjątkiem stropodachu zdylatowanego na 5 sekcji).

3. Zarysowania płyt stropowych
W trakcie eksploatacji pojawiły się liczne zarysowania stropów pozwalające na
penetrację betonu przez wodę:
1. Zarysowania dolnych powierzchni w postaci 2-3 rys w przęśle płyty, przebiegających równolegle do podciągów i grupujących się w centralnej części przęsła, o szerokości 0,10,2 mm (w kilku przypadkach osiągają 0,3 mm),
2. Zarysowania górnych powierzchni wzdłuż krawędzi podciągów i z reguły niedochodzące do linii słupów, o rozwartości 0,10,6 mm,
3. Zarysowania górnych powierzchni wychodzące z naroży płyty w miejscu połączenia z pochylniami, o szer. 0,30,5 mm, miejscami dochodzące do ok. 1 mm
(Rys. 2),
4. Pojedyncze rysy prostopadłe do podciągów, o szerokości 0,050,6 mm, w niektórych przypadkach przelotowe, z reguły nie dłuższe niż rozpiętość przęsła płyty.
Zarysowania wymienione w punktach 1 i 2 powstały w wyniku odkształceń stropu pod
obciążeniem ciężarem własnym i obciążeniem użytkowym pojazdów. Są one typowe dla
płyt wieloprzęsłowych jednokierunkowo zbrojonych. Taki schemat statyczny założono
w projekcie konstrukcyjnym, jednak rysy w strefie podporowej osiągnęły rozwartości więk-
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sze niż dopuszczalne. Może mieć na to wpływ znaczna grubość otuliny górnych prętów
zbrojeniowych zwiększona przez ukształtowanie spadków.
Pęknięcia opisane w p. 3 pojawiają się w miejscach koncentracji naprężeń przy krawędzi ściany stanowiącej podporę stropu. Zarysowania opisane w p. 4 są wywołane przyczynami termiczno-skurczowymi.

Rys. 2. Zarysowania górnej powierzchni płyty stropowej w miejscu połączenia z płytą pochylni wjazdowej

4. Uszkodzenia powierzchni płyt stropowych
Górne powierzchnie stropów międzykondygnacyjnych oraz płyty na gruncie wykazują
miejscowe uszkodzenia w postaci złuszczeń i ubytków betonu o głębokości 2-3 cm. Największe uszkodzenia występują na najniższym poziomie i obejmują całą trasę od głównego
wjazdu do pochylni wjazdowej. Uszkodzenia powierzchni betonu stropów są mniej rozległe
i pojawiają się przede wszystkim w miejscach zastoisk wodnych, w strefach zwiększonego
ruchu samochodów oraz przy wpustach stropowych (por. Rys. 3). Przy braku prac zabezpieczających zasięg uszkodzeń z roku na rok się powiększa.

Rys. 3. Uszkodzenia powierzchni betonu: płyta na gruncie w strefie wjazdu na poz. -2 (z lewej), strop
międzykondygnacyjny na poz. -0,5 (z prawej)

Uszkodzenia powierzchni wynikają z wbudowania betonu o zbyt niskich parametrach
w stosunku do klasy ekspozycji, co opisano już w p.1. W otwarte pory betonu oraz jego
drobne pęknięcia wnika woda nanoszona na kołach i maskach samochodów, podlegająca
w okresie zimowym cyklom zamrażania i odmrażania. Największe zniszczenia strefy wjazdowej płyty na gruncie wynikają z jej największego obciążenia ruchem (przejeżdżają tamtędy wszystkie samochody).
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5. Odprowadzenie wody opadowej
Płyty stropowe wykonywano od razu ze spadkami, ukształtowanymi w celu odprowadzenia z powierzchni płyty wody deszczowej i topniejącego śniegu, nanoszonych przez
pojazdy. Zaprojektowano nieduże wartości pochylenia w kierunku wpustów, w granicach
0,40,6%. Odwodnienie płyt stropowych miała zapewniać instalacja wyposażona we wpusty podłogowe.
Lokalizację wpustów zaprojektowano jednak niefortunnie (por. Rys. 4) – część z nich
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie podciągów. Tymczasem po rozszalowaniu stropów nastąpiło ugięcie elementów konstrukcji (płyty stropowej i podciągów), co częściowo
zniwelowało spadki. Ugięcia stropów, pomierzone pod obciążeniem eksploatacyjnym,
mieszczą się w przedziale 14,527,5 mm i są mniejsze od wartości dopuszczalnej
alim = leff/250 = 31 mm, jednak okazały się wystarczająco duże dla zniwelowania i częściowo odwrócenia kierunku ukształtowanych spadków, a strefa podciągów okazała się lokalnym „wybrzuszeniem” stropu. W rezultacie w miejscach łatwych do przewidzenia powstały
obszary bezodpływowe. Typowy przykład powstających zastoisk wodnych na powierzchni
stropu międzypiętrowego pokazano na Rys. 4 i 5.

Rys. 4. Stefy bezodpływowe powstałe na powierzchni stropu

Pozostałe wpusty wprawdzie znalazły się w centralnej części płyty, ale – również
wskutek ugięć – są w stanie odwodnić jedynie przylegający obszar stanowiący ok. 10%
odwadnianej powierzchni. Poprawne odprowadzenie wody ma miejsce jedynie w strefach
skrajnych, gdzie nie ma istotnych ugięć płyty.
Opisana sytuacja świadczy o braku koordynacji między projektantem konstrukcji i instalacji – przy lepszej współpracy udałoby się umieścić odpływy w miejscach największych
ugięć. Alternatywnym rozwiązaniem byłoby znaczne zwiększenie sztywności stropu, aby do
minimum ograniczyć ugięcia.
Dodatkowo, już na etapie wykonawstwa część wpustów osadzono zbyt wysoko, w rezultacie kratka ściekowa wystaje ponad powierzchnię stropu.
Innym problemem związanym z odprowadzeniem wody są przecieki przez dylatację
stropodachu wynikające z osadzenia uszczelki EPDM w zbyt głębokich bruzdach, w związku z czym napełniają się one wodą deszczową na głębokość ok 2cm, a także nieszczelności
niezabezpieczonych dylatacji w stropach międzypiętrowych (Rys. 6).
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Rys. 5. Tworzące się kałuże na stropie poziomu +0,5 w trakcie przeprowadzania próby wodnej

Rys. 6. Widok dylatacji stropu od dołu – widoczna niewypełniona szczelina dylatacyjna

6. Izolacje i warstwy wykończeniowe stropów
Pierwotnie zakładano w projekcie wykonanie na wszystkich płytach stropowych cienkowarstwowej elastycznej warstwy izolacyjnej, która miała chronić powierzchnię betonu
przed bezpośrednim dostępem wody. Warstwa ta nakładana już po wystąpieniu zarysowań
od ciężaru własnego stropu stanowiącego ok. 75% obciążenia całkowitego mostkowałaby
też te pęknięcia.
W trakcie realizacji wykonano zaakceptowane przez projektanta rozwiązanie zamienne. Górna powierzchnia płyt stropowych oraz płyty na gruncie zostały wyszlifowane i nasączone impregnatem w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody. Rozwiązanie to należy
uznać za nieprzemyślane – impregnacja nie daje efektu w postaci mostkowania rys. Ponadto
zaimpregnowany beton jest śliski i w przypadku pojawienia się cienkiej warstwy lodu niebezpieczny dla użytkowników – zdarzały się przypadki urazów kończyn w wyniku upadków.
Na płytach pochylni wykonano mineralną warstwę antypoślizgową zawierającą kruszywo bazaltowe z wierzchnią warstwą poddaną wypłukiwaniu. Tu zaobserwowano niewielkie lokalne wykruszenia wierzchniej warstwy antypoślizgowej.
Na powierzchni stropodachu zostały wykonane systemowe warstwy izolacyjne z żywic epoksydowych uzupełnione warstwą zamykającą z żywicy poliuretanowej. Wykazują
one pęknięcia w linii podciągów (szerokość od rys włosowatych do 0,5 mm), złuszczenia
cienkiej zamykającej warstwy poliuretanowej, lokalne odspojenia powłoki wraz z właściwą
warstwą żywicy epoksydowej.
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7. Uwagi końcowe
Pomijając oczywiste błędy związane z wykonaniem wadliwego betonu oraz niezbyt
fortunną zmianą w zakresie warstw izolacyjnych, istotną przyczyną wystąpienia uszkodzeń
powierzchni betonu było gromadzenie się wody na stropie. Jest to efekt próby spełnienia
trudnych do pogodzenia warunków: wykonania warstwy konstrukcyjnej spełniającej również funkcję warstwy spadkowej, a jednocześnie zaprojektowanej ekonomicznie, bez nadmiernego zbrojenia w celu wyeliminowania ugięć. Zabrakło jednak staranności przy projektowaniu spadków i koordynacji z projektantem projektującym instalację odprowadzenia
wody.
Przykład wskazuje na konieczność szczególnie starannego wykonywania wszelkich
izolacji i dylatacji oraz starannego rozważania odprowadzenia wody opadowej i kształtowania spadków w nawiązaniu do ugięć stropu.
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Abstract: In the paper a 'case study' of a six-storey garage is described. Soon after the
beginning of use the cracking and other damages of reinforced concrete floor slabs as well
as stagnant pools of water on them were observed. The poor concrete, improper design
solution regarding the slabs inclinations and distribution of pipes removing the rain water
were recognized as causes of these damages.
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Czynnik ludzki a skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej użytkowników prądu elektrycznego
w obiektach budowlanych
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Streszczenie: Opracowanie prezentuje środki ochrony przeciwporażeniowej stosowane w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia w aspekcie ich nieskuteczności w odniesieniu do wybranych sytuacji. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano powody
zapobiegania przepływowi prądu elektrycznego przez organizm ludzki. Jednocześnie
opisano sposoby zapobiegania niekorzystnemu oddziaływaniu prądu na użytkownika
urządzeń elektrycznych w instalacjach o napięciu do 1 kV. Końcowa część pracy zawiera
zestawienie przypadków, w których zastosowane środki stają się nieskuteczne oraz analizę
przyczyn powstawania wypadków.
Słowa kluczowe: ochrona przeciwporażeniowa, instalacja elektryczna, wypadki przy
pracy.

1. Wstęp. Negatywne oddziaływanie prądu elektrycznego
na organizm człowieka
Pierwsze wzmianki dotyczące oddziaływania energii elektrycznej na organizmy żywe
datuje się na XVIII wiek. Jednak dopiero upowszechnienie urządzeń elektrycznych w XIX
wieku dało początek badaniom nad wpływem prądu elektrycznego na organizm ludzki. Za
przełomową datę można uznać rok 1887, w którym opisano przypadek śmiertelnego porażenia w wyniku wypadku zawiązanego z użytkowaniem urządzenia elektrycznego. Badania
prowadzone w końcu XIX i na początku XX wieku szły w kierunku badania impedancji
ciała człowieka ze szczególnym uwzględnieniem skóry, badania wpływu napięcia i częstotliwości prądu rażeniowego oraz opisywania rzeczywistych przypadków porażeń. Kolejnym
kierunkiem testów były badania związane z migotaniem komór serca wywołanym prądem
elektrycznym oraz samym wyczuwaniem przepływu prądu przez ludzi. W latach trzydziestych dwudziestego wieku zaczęto poszukiwać zależności czasu i natężenia prądu przy
analizie oddziaływania prądu na organizmy żywe. Międzynarodowa Komisja Elektrotechniki (IEC) po raz pierwszy opublikowała tego typu raport w roku 1974. Zamieszczona
w niniejszej pracy ilustracja „Charakterystyki oddziaływania prądu przemiennego na
organizm człowieka przy przepływie prądu pomiędzy lewą ręką i stopami” pochodzi
z raportu Międzynarodowej Komisja Elektrotechniki z roku 2005 [1].
Istnieje wiele przypadków świadomego i celowego stosowania przepływu prądu elektrycznego przez organizm ludzki. Ten rodzaj działania stosuje się w rehabilitacji. W elektrostymulacji, mięśnie z uszkodzonymi połączeniami nerwowymi mogą być pobudzane
zewnętrznymi impulsami elektrycznymi. Prądy diadynamiczne mogą poprawiać ukrwienie
tkanek i powodować szybszą regenerację mięśni. Prądy interferencyjne i galwaniczne mogą
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obniżać napięcie mięśniowe wspomagać proces kostnienia [2]. Z drugiej strony powszechnie stosowana terapia biorezonansowa nie znajduje potwierdzenia w dowodach naukowych
[3]. W gabinetach kosmetycznych przepływ prądu elektrycznego przez skórę ma zwężać
rozszerzone pory, zmiękczać skórę (galwanizacja), wprowadzać do tkanek skóry jony
metali (jonoforeza), masować skórę za pomocą prądów wysokiej częstotliwości
(d`arsonwalizacja). Wymuszenie przepływu prądu stałego pochodzącego z defibrylatora
likwiduje zaburzenia pracy serca (migotanie komór) i często jest jedyną metodą wznowienia
pracy układu krążenia [4].
Wyżej opisane przypadki dotyczą sytuacji, w których przez organizm ludzki przepływa prąd o kontrolowanym natężeniu, kształcie, w znanym czasie i po kontrolowanej drodze.
Można stwierdzić, że kiedy tracona jest kontrola nad parametrami przepływu prądu występuje zjawisko porażenia prądem elektrycznym.
Przy analizie zjawiska porażenia, człowiek traktowany jest jako odbiornik elektryczny
o impedancji zależnej od drogi przepływu prądu (np. lewa ręka – prawa ręka, lewa ręka –
stopa, …), wilgotności naskórka, częstotliwości prądu, siły docisku elektrod, wartości
napięcia, czasu trwania rażenia [5, 6]. Bardziej ściśle, porażenie prądem elektrycznym
występuje w sytuacji, w której człowiek dotknie 2 punktów o różnych potencjałach elektrycznych. Następstwem dotknięcia jest przepływ prądu rażeniowego [6]. Ciało ludzkie
staje się wtedy elementem obwodu elektrycznego [5]. Sposób oddziaływania prądu przemiennego o częstotliwości z zakresu 15-100 Hz ilustruje Rys. 1 [7].

Rys. 1. Charakterystyki oddziaływania prądu przemiennego na organizm człowieka przy przepływie prądu
pomiędzy lewą ręką i stopami [6, 7]

Przy parametrach porażenia wyznaczanych przez obszar AC-1 organizm może „nie
zauważyć” przepływu prądu. W obszarze AC 2 wyczuwa się przepływ prądu przy jednoczesnym braku trwałych uszkodzeń. Obszar AC 3 łączy się z wyraźnym oddziaływaniem
prądu (skurcze mięśni, trudności z oddychaniem, możliwość wystąpienia migotania komór
serca). W obszarze AC-4 można oczekiwać nieodwracalnych skutków przepływu prądu,
które najwyraźniej ujawniają się w prawdopodobieństwie wystąpienia migotania komór
serca o wartości rzędu 5 % (poniżej krzywej C2), rzędu 5-50 % (pomiędzy krzywymi C2
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i C3) oraz powyżej 50 % (powyżej krzywej C3) [3, 5, 6, 7]. Podawanie wartości z określonym prawdopodobieństwem związane jest ze stochastycznym charakterem reakcji człowieka wynikającym ze zróżnicowania obiektu badawczego, jakim jest organizm ludzki.
Wśród niekorzystnych efektów wynikających z użytkowania energii elektrycznej
w sieciach niskiego napięcia można wyróżnić:
 mrowienie,
 skurcze mięśni (wraz z bólem, do poziomu braku możliwości samodzielnego uwolnienia się spod działania prądu);
 zaburzenie i zatrzymanie pracy układu oddechowego;
 zaburzenie i zakłócenia zmysłów wzroku, słuchu, równowagi;
 zakłócenia pracy serca (migotanie komór i zatrzymanie pracy serca);
 oparzenia zewnętrzne i wewnętrzne, spalenia.
Nawet jeśli użytkownik nie znalazł się bezpośrednio pod działaniem prądu rażeniowego,
to istnieje możliwość wystąpienia urazów w postaci: oślepienia i poparzenia w wyniku wystąpienia łuku elektrycznego, poparzenia w wyniku pożaru zainicjowanego przez uszkodzenie
sieci elektrycznej, urazów mechanicznych wynikających z odruchowej reakcji na hałas, błysk
i inne zjawiska towarzyszące niekontrolowanemu przepływowi prądu.

2. Środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach NN
Instalacja elektryczna w postaci, w której spotyka się z nią największa liczba użytkowników, to zespół dobranych elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych, napięciu znamionowym do 1000 V prądu przemiennego i 1500 V prądu
stałego, przeznaczonych do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do
odbiorników. Trzy podstawowe funkcje, które powinny być realizowane przez tego typu
instalację to:
 dostarczanie energii elektrycznej o wymaganych parametrach technicznych do odbiorników;
 ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami, pożarem, wybuchem;
 zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.
Zapewnienie możliwości korzystania z energii elektrycznej z jednoczesnym zapewnieniem wymaganego stopnia bezpieczeństwa regulują między innymi:
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” – (Dz. U. 2013 poz. 1409, Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 2 X 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane).
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. “Prawo Energetyczne” – (Dz.U. 2014 poz. 942,
Ustawa z dnia 26 VI 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo Energetyczne).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz.690).
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U 2013. poz. 492).
 Wieloczęściowa Polska Norma 60364 – np. PN-HD 60364-4-41:2009 – Instalacje
elektryczne niskiego napięcia.
 Norma N SEP-E-001:2003 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona
przed porażeniem elektrycznym.
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Najbardziej praktyczne zasady postępowania w przypadku budowy instalacji elektrycznych niskiego napięcia zawierają dwa ostatnie wymienione dokumenty. Zadaniem
środków ochrony przeciwporażeniowej jest zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami
oddziaływania prądu elektrycznego. W odniesieniu do instalacji prądu przemiennego
o napięciu do 1 kV oraz prądu stałego o napięciu do 1,5 kV, techniczne środki zabezpieczające przed dotykiem bezpośrednim, tj. dotknięciem części przewodzących, które w trakcie
normalnej pracy powinny znajdować się pod napięciem, noszą nazwę środków ochrony
podstawowej. Środki zabezpieczające przed dotykiem pośrednim, tj. dotknięciem części
przewodzących, które mogą znaleźć się pod napięciem w wyniku uszkodzenia urządzenia,
noszą nazwę środków ochrony dodatkowej. Środki chroniące w obu wymienionych przypadkach noszą nazwę środków równoczesnej ochrony przed dotykiem bezpośrednim
i pośrednim (Rys. 2) [5, 8, 9, 10].

Rys. 2. Klasyfikacja środków ochrony przeciwporażeniowej w sieciach niskiego napięcia [5, 10]

Każdy ze środków zamieszczonych na Rys. 2 ma za zadanie ograniczenie negatywnych skutków oddziaływania prądu zilustrowanych na Rys. 1 poprzez: zapobieganie dotknięciu elementów pod napięciem, stosowanie napięć uniemożliwiających przepływ
szkodliwych prądów rażeniowych, ograniczenie wartości prądów rażeniowych, ograniczenie czasu przepływu prądu rażeniowego.
Przedstawiony na Rys. 3 schemat zabezpieczenia odbiornika przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT zawiera dwa elementy zabezpieczające przed dotykiem pośrednim – wyłącznik różnicowoprądowy oraz wyłącznik nadprądowy. Ich występowanie wraz
ze środkami ochrony przed dotykiem bezpośrednim powinno gwarantować bezpieczne
użytkowanie odbiornika. Na obudowie urządzenia nie powinno wstąpić napięcie większe
niż 50 V w odniesieniu do potencjału podłoża. Mimo to zawsze należy brać pod uwagę
możliwość wystąpienia uszkodzenia (np. przerwanie przewodu uziemiającego) oraz ingerencję użytkownika w układ (np. tzw. „watowanie zabezpieczeń”, wymianę zabezpieczeń na
przypadkowo dobrane), uszkodzenie urządzenia zabezpieczającego odbiornik, a w efekcie
możliwość wystąpienia porażenia.
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Rys. 3. Ogólny schemat zabezpieczenia odbiornika przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT

3. Wypadki towarzyszące eksploatacji instalacji niskiego napięcia
Pierwszy zarejestrowany i opisany przypadek porażenia prądem zasilającym urządzenie elektryczne miał miejsce w Niemczech w roku 1887 [1]. W przypadku Polski miarodajnym źródłem informacji na temat wypadków przy pracy, w tym wypadków wskutek użytkowania energii elektrycznej, są publikacje Głównego Urzędu Statystycznego. Na podstawie zestawienia zamieszczonego w tablicy 1 można wnioskować o stopniowym zmniejszaniu się liczby wypadków w latach 2007-2014 (dla roku 2014 dostępne są dane za pierwsze
trzy kwartały). Sama liczba wypadków śmiertelnych również wykazuje tendencję opadającą
(Rys. 4).

Rys. 4. Liczba wypadków związana z bezpośrednim kontaktem z elektrycznością w latach 2007 – IX 2014
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Tabela 1. Zestawienie liczby wypadków wywołanych przez dotyk bezpośredni określone na podstawie
wydarzeń powodujących uraz wraz z charakterystyką przyczyn ich powstawania [11, 12, 13]
Parametr

2007

2008

2009

2010

2011

Poszkodowani w wypadkach przy pracy wg wydarzeń powodujących uraz
Wypadki ogółem
190
184
162
155
161
Wypadki śmiertelne
17
15
15
10
14
Wypadki ciężkie
7
5
3
8
7
Przyczyny wydarzeń powodujących uraz
Czynnik materialny
97
85
82
75
86
Błędna organizacja pracy
92
85
69
73
93
lub stanowiska
Błędne posługiwanie się
37
33
21
23
27
czynnikiem materialnym
Nieużywanie sprzętu
14
14
8
11
12
ochronnego
Błędne postępowanie
215
237
207
170
198
pracownika
Zły stan psychofizyczny
4
7
3
7
4
Inne
12
10
15
16
10
Przyczyny razem
471
471
405
375
430

2012

2013

I-IX
2014

151
13
7

120
9
6

79
-

82

62

47

60

63

38

23

17

9

8

14

7

212

153

103

8
11
404

2
16
327

1
6
211

Podobnie opadający charakter wykazuje liczba przyczyn, które doprowadziły do wypadków. GUS wprowadza kategoryzację przyczyn wypadków i wyróżnia, takie kategorie
jak [11, 12, 13, 14]:
a) wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązanie techniczne i ergonomiczne,
b) niewłaściwe wykonanie,
c) wady materiałowe,
d) niewłaściwa eksploatacja,
e) niewłaściwa organizacja pracy,
f) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy,
g) brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym,
h) nieużywanie sprzętu ochronnego,
i) niewłaściwe samowolne zachowanie pracownika,
j) niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika,
k) nieprawidłowe zachowanie się pracownika,
l) inne.
W Tab. 1 dla ułatwienia analizy połączono kategorie a)-d) w kategorię „Czynnik materialny”, kategorie e)-f) w kategorię „Błędna organizacja pracy lub stanowiska” oraz i) i k)
w „Błędne postępowanie pracownika”.
Charakter przyczyn wypadków ujawnia się w zestawieniu procentowym zamieszczonym na Rys. 5. W analizowanym okresie wpływ czynnika materialnego pozostaje na stabilnym poziomie oscylującym wokół 20 % przyczyn wypadków. W tym samym okresie wpływ
czynnika ludzkiego waha się pomiędzy 45 i 50 %. Można wnioskować o trwałym, negatywnym wpływie postępowania człowieka na liczbę wypadków wynikających z użytkowania
energii elektrycznej. Jeśli źródło przyczyny wypadków z kategorii „Błędna organizacja
pracy lub stanowiska” oraz „Nieużywanie sprzętu ochronnego” również przypiszemy
czynnikowi ludzkiemu, to wpływ „czynnika ludzkiego” wrośnie do 68-70 % i zmienia się
w podobnym stopniu jak wpływ „czynnika materialnego”.
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Rys. 5. Procentowy udział przyczyn wydarzeń powodujących uraz w wyniku bezpośredniego kontaktu
z elektrycznością w latach 2007- IX 2014

Zwiększenie funkcjonalności telefonów komórkowych polegające na wbudowaniu
w praktycznie każdy egzemplarz aparatu fotograficznego lub prostej kamery skutkuje
powstawaniem dokumentacji kuriozalnych przypadków użytkowania urządzeń elektrycznych. Możliwość propagowania tego typu dokumentacji w formie statycznej (zdjęcia)
i dynamicznej (filmy) w Internecie umożliwia poznanie błędów popełnianych przez użytkowników energii elektrycznej na całym świecie. Zamieszczone dalej fotografie potwierdzają wpływ „czynnika ludzkiego” na potencjalne zaistnienie porażenia. Zastąpienie zabezpieczeń nadmiarowo prądowych z Rys. 6 a) poprzez śruby, spowoduje niekontrolowane
działanie zabezpieczeń. Sposób wykonania modyfikacji może wskazywać, że wykonała ją
osoba posiadająca podstawowe informacje o sposobie działania bezpieczników topikowych.
Samodzielnie wykonany wtyk z Rys. 6 b) nie tylko nie gwarantuje poprawnej pracy urządzenia (możliwość odłączenia w dowolnym momencie), ale dodatkowo obniża poziom
zabezpieczenia przeciwporażeniowego i przeciwpożarowego. Podobnego typu ilustracje
nonszalanckiego podejścia do użytkowania urządzeń elektrycznych można znaleźć
w pracach innych autorów [16].

4. Podsumowanie
Analiza wypadków związanych z użytkowaniem energii elektrycznej połączona ze
znajomością specyfiki zabezpieczeń instalacji elektrycznych pozwala na postawienie
poniższych wniosków.
1. Liczba wypadków przy pracy związanych z użytkowaniem energii elektrycznej
oraz ich przyczyn wykazuje w ciągu ostatnich 7 lat minimalny, lecz stabilny spadek. Ta tendencja obserwowana była już w latach wcześniejszych (1987-2009)
[17].
2. W zależności od sposobu podejścia, człowieka można obarczyć odpowiedzialnością za 45-50 lub nawet 70 % wypadków. Wartość ta pozostaje stabilna na przestrzeni analizowanego okresu.
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3. W związku z zaprezentowaną specyfiką przyczyn porażeń, wydaje się, że drogami
do obniżenia liczby wypadków może być:
 profilaktyka polegająca na podnoszeniu świadomości użytkowników urządzeń
(kursy, egzaminy, uprawnienia, system dodatków motywacyjnych);
 wprowadzanie sprzętu o specyfikacji zgodnej z wymaganiami dla urządzeń o środkach równoczesnej ochrony bezpośredniej i pośredniej.

Rys. 6. Przykłady ingerencji w instalację elektryczną obniżające poziom zabezpieczeń przeciwporażeniowych
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of protection against electric shock
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Abstract: Paper presents measures of protection against electric shock in low-voltage
electrical systems in the aspect of their ineffectiveness in relation to selected situations. The
first part of the article describes reasons for preventing the flow of electric current through
the human body. Simultaneously it is described methods of preventing of negative effects of
electrical current on electrical devices users in installations with voltage up to 1 kV. The
final part of the paper contains a list of cases in which the protection measures are ineffective. It is also included an analysis of the causes of accidents.
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Streszczenie: Rozbiórka może stanowić samodzielne przedsięwzięcie budowlane lub
jego etap początkowy. Jak każde przedsięwzięcie składa się z wielu etapów – w tym zaplanowania i przygotowania robót rozbiórkowych. W artykule przeprowadzono analizę działań w fazie przygotowawczej rozbiórki, bazując na wymaganiach aktów prawnych, w tym
Prawa budowlanego.
Słowa kluczowe: obiekt budowlany, rozbiórki, przepisy prawne, decyzje.

1. Wprowadzenie
Budowa nowego obiektu jak również rozbiórka już istniejącego, stanowi przedsięwzięcie budowlane. Jej wykonanie wymaga czasu i ponoszenia kosztów, stąd można określić ją mianem procesu inwestycyjno-budowlanego, składającego się z faz, które obejmują
wiele etapów i zadań, począwszy od wstępnego planowania, terenowych prac badawczych,
poprzez projektowanie, postępowanie administracyjne, prace przygotowawcze do rozpoczęcia rozbiórki, właściwe roboty rozbiórkowe, prace porządkowe, kończąc na odbiorze.
Często jest jednym z etapów nowej inwestycji.
Zwykle rozbiórki obiektów budowlanych, wykonywane są w trudnych realizacyjnych
warunkach – gęstej zabudowy, przy odbywającym się ruchu ulicznym itd. Realizacja rozbiórek jest także skomplikowanym, trudnym przedsięwzięciem pod względem technicznym, organizacyjnym – w tym logistycznym a w szczególności pod względem zapewnienia
bezpieczeństwa. Ich wykonywanie wymaga od wykonawców posiadania dużej wiedzy
i doświadczenia popartego posiadaniem uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności. Przedsiębiorstwa trudniące się robotami rozbiórkowymi zwykle kompleksowo zajmują się realizacją przedsięwzięcia – prowadząc etap przygotowania inwestycji, badania
stanu technicznego, przygotowanie projektu robót rozbiórkowych, ich harmonogramowanie, wykonanie, zagospodarowanie odpadów budowlanych, itp. – w zależności od warunków umowy. Decyzje związane z rozbiórkami budynków poprzedzone powinny być szczególnie starannymi działaniami przygotowawczymi. Jest oczywistym, że dobrze przygotowane i zaplanowane przedsięwzięcie kończy się zwykle osiągnięciem zamierzonych celów.

2. Zadania w fazie przygotowawczej rozbiórki obiektu
Powodów, dla których zapada decyzja o rozbiórce obiektu może być wiele:
 nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany (za wyjątkiem obiektów
wpisanych do rejestru zabytków),
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 w miejscu istniejącego obiektu budowlanego, ma powstać obiekt o innym przeznaczeniu lub obiekt nowocześniejszy,
 jako skutek samowoli budowlanej,
 likwidacja zakładów przemysłowych, infrastruktury transportowej (dobrym tego
przykładem są obecnie masowe (tysiące obiektów) rozbiórki infrastruktury
kolejowej PKP obejmującej budynki, wiadukty, perony, torowiska itp.,
 obiekt budowlany, nie spełnia swoich funkcji z różnych przyczyn (miernego standardu, braku zapotrzebowania na użytkowanie),
 inne.
Przygotowanie oraz przedłożenie dokumentacji jest ważnym zadaniem przygotowawczym. Przed złożeniem pełnej dokumentacji, należy dokonać prawidłowej klasyfikacji
obiektu, oraz sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, a także uwzględnić przyczyny
rozbiórki, gdyż składowe te będą warunkowały tryb postępowania administracyjnego
(tab. 1).
Tabela 1. Tryby postępowania administracyjnego
Tryb postępowania administracyjnego
brak

Zgłoszenie

Obiekty i urządzenia budowlane, na
budowę, których
nie jest wymagane
pozwolenie na
budowę, jeżeli nie
podlegają ochronie
jako zabytki

Budynki i budowle
o wysokości poniżej
8 m, jeżeli ich odległość od granicy
działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości

Pozwolenie na rozbiórkę
Obiekty wpisane do rejestru zabytków,
Obiekty budowlane o wysokości powyżej 8 m, w tym:
rozbierane metodami tradycyjnymi ręcznie lub przy użyciu
urządzeń do mechanicznego kruszenia konstrukcji do
wysokości 20 m,
Rozbiórka z użyciem materiałów wybuchowych konstrukcji powyżej 20 m,
Rozbiórka obiektu może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, sanitarnych oraz środowiska.

Zarówno w przypadku obiektów przeznaczonych do likwidacji z zastosowaniem materiałów wybuchowych jak i w przypadku rozbiórek wynikłych z uszkodzeń spowodowanych działaniem żywiołów, obowiązują dodatkowe, odrębne przepisy. Dokumenty, jakie
należy przedłożyć celem zgłoszenia lub wnioskowania o pozwolenie na rozbiórkę są określone w przepisach prawa [1].
Zgodnie z Prawem budowlanym (art. 67) zarówno nieużytkowane obiekty budowlane
jak i obiekty niewykończone, które nie nadają się do remontu, odbudowy lub wykończenia,
zostają przeznaczone do rozbiórki w drodze nakazu wydanego przez Nadzór Budowlany.
W przypadku, gdy w wyniku złego stanu technicznego obiektu, dochodzi do zagrożenia
życia lub mienia, wówczas należy niezwłocznie przystąpić do prac rozbiórkowych z jednoczesnym dopełnieniem spraw urzędowych. Przepisów tych nie stosuje się do obiektów
wpisanych do rejestru zabytków. Decyzja o nakazie rozbiórki wydana przez nadzór budowlany, obliguje właściciela lub zarządcę obiektu do zorganizowania robót rozbiórkowych oraz uporządkowania terenu w wyznaczonym terminie. Etapy i zadania, poprzedzające rozbiórkę przedstawione są w sposób uporządkowany na rysunku 1. Pola zaciemnione
wskazują ścieżkę postępowania prowadzonego przez organy nadzoru budowlanego, pola
jasne – przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

31

Analiza fazy przygotowawczej rozbiórki obiektu budowlanego
Obiekt budowlany
(w tym zabytkowy nie
wpisany do rejestru
zabytków)

START

Zły stan techniczny
obiektu

TAK
Obiekt nieużytkowany,
nie nadaje się do
remontu lub
odbudowy

Zamierzenie inwestycyjne?

NIE

Zagrożenie dla życia lub
mienia?

Ustalenie przyczyn niewykonania
remontu / odbudowy przez właściciela
lub zarządcę
(organ włascicwy)

Sporządzenie ekspertyzy

Przeprowadzenie
rozprawy

Decyzja o nakazie
rozbiórki
(właściwy organ)

NIE

NIE

NIE

Decyzja inwestora o
rozbiórce obiektu

TAK
Wymagane
postępowanie
administracyjne

Nałożenie obowiązku uzupełnienia
dokumentacji

TAK

Uzupełnienie dokumentacji

Możliwość przystąpienia do robót
rozbiórkowych

NIE

Pozytywne
rozpatrzenie
sprawy?

TAK

TAK

Brak działań

Rozpatrywanie sprawy przez organ
administracji architektonicznobudowlanej / przy udziale
powołanego Konserwatora
Zabytków (obiekty zabytkowe)

Wnioskowanie o
pozwolenie na
rozbiórkę/zgłoszenie

TAK

KONIEC

TAK
Planowanie przedsięwzięcia
(w tym szacowanie kosztów)
[inwestor]

TAK
Jednoczesne niezwłoczne dopełnienie
formalności (zgłoszenie/pozwolenie)

Oględziny i ocena stanu technicznego
obiektu

NIE

Pozytywne
rozpatrzenie
odwołania?

Skierowanie sprawy do
rozpatrzenia przez
organ II instancji
(wojewoda)

TAK

NIE

Odwołanie od
decyzji?

NIE
Rozpatrywanie sprawy przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej II instancji
(wojewoda) / przy udziale powołanego
Konserwatora Zabytków (obiekt zabytkowy)

Identyfikacja i ocena
zagrożenia dla
przedsięwzięcia

Rys. 1. Model postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót rozbiórkowych dla obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków

Jednym z istotnych, często wymaganych a kłopotliwych dokumentów jest projekt
rozbiórki. Najważniejszą jego częścią jest opis techniczny oraz rzuty i przekroje obiektu.
Powinien on zawierać również wytyczne dotyczące kolejności i sposobu przeprowadzenia
robót, organizacji zespołów roboczych, warunków bhp itp. Praktyka pokazuje, że projekt
taki nie jest opracowaniem docelowym, gdyż wraz z postępem robót następują istotne jego
modyfikacje, ze względu na napotkane np. rozwiązania konstrukcyjne, niezidentyfikowane
przed ich odsłonięciem w kolejnych etapach rozbiórki.
Organami właściwymi do wydawania decyzji w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych są organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego
odpowiednio do przyznanych im Prawem budowlanym właściwości rzeczowych.
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W przypadku zgłoszenia, do robót rozbiórkowych przystąpić można, gdy organ właściwy, w drodze decyzji, nie wniesie sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia.
Z kolei, pozwolenie na rozbiórkę zostaje wydane niezwłocznie jednak nie później niż
w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku (przekroczenie wskazanego terminu powoduje
nałożenie kar finansowych na właściwy organ). Od decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego szczebla a więc do wojewody. Odwołanie należy złożyć do 14 dni od dnia
doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który decyzje wydał.
W przypadku, gdy zły stan techniczny obiektu stanowi zagrożenie, lub jest nieużytkowany i nie nadaje się do remontu, może wystąpić okoliczność nakazu rozbiórki. W takich
okolicznościach właściwy organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą
terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia (Art. 67 ust. 1 [1]). Wówczas zgodnie z art. 2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych
budowlanych [2] właściwy organ jest zobligowany do:
 „Ustalenia przyczyn niewykonania przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązku wyremontowania, odbudowy lub wykończenia obiektu,
 Dokonania oględzin i oceny stanu technicznego, a gdy zajdzie potrzeba, nakazuje
sporządzenie ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego,
 Przeprowadzenia rozprawy”.
Oględziny oraz ocena stanu technicznego obiektu zwieńczone zostają opisem stanu
technicznego, ustaleniem przyczyn powstałych uszkodzeń oraz zniszczeń obiektu, określony zostaje stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zagrożenia dla środowiska
i zdrowia ludzi. W przypadku obiektu niewykończonego, dodatkowo sporządzany zostaje
opis stanu zaawansowania robót budowlanych. Do nakazu sporządzenia ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego dochodzi, gdy podczas oględzin powstaną uzasadnione wątpliwości co do stanu technicznego obiektu [2]. Odpis sporządzonego protokołu oględzin
zostaje dostarczony właścicielowi obiektu lub zarządcy, z wyznaczeniem terminu rozprawy. Na podstawie ww. ekspertyz oraz przeprowadzonej rozprawy organ wydaje decyzję
o rozbiórce, z wyznaczeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia prac rozbiórkowych oraz
uporządkowania terenu.
W 2014 r. wykonano 2950 rozbiórek wynikłych z nakazów. Liczba rozbiórek
w ostatnich latach spadła, w stosunku do roku 2011 i 2012 (rys. 3).

Rys. 3. Liczba wykonanych nakazów rozbiórek obiektów budowlanych w latach 2009-2014 [3]
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Powodem dużej liczby rozbiórek w latach 2011-2012 były decyzje o rozbiórkach
w 2010 roku, spowodowanych powodzią. Procedura rozbiórki obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołów została uproszona w oparciu
o Ustawę z dnia 11 sierpnia 2001 r.[4]. Ustawa ta może być stosowana w miejscowościach
lub gminach ujętych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, który na podstawie danych przekazanych przez wojewodów o rodzaju żywiołu oraz skutkach jego działania
wskazuje obszary, w których znajdą zastosowanie jej przepisy na okres nie dłuższy niż 24
miesiące. Rozporządzenie stosuje się więc w przypadku powodzi, silnego wiatru, osunięcia
ziemi, itp.. W przypadku wnioskowania o pozwolenie na rozbiórkę w takiej sytuacji nie
stosuje się art. 32÷34 ust.1 i 3 Ustawy Pb [1]. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę nie są
wymagane pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, gdyż przy właściwym
organie administracji architektoniczno-budowlanej działa powołany Zespół Opiniowania
Dokumentacji, który ocenia projekty architektoniczno-budowlane i zgłoszenia w zakresie
określonym odrębnymi przepisami. Obiekty budowlane objęte, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane [1], obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
a uszkodzone w wyniku działania żywiołu w stopniu powodującym konieczność ich rozbiórki, objęte są obowiązkiem dokonania zgłoszenia tych rozbiórek. Zgłoszenie rozbiórki
dokonać należy przed rozpoczęciem robót budowlanych, które można rozpocząć, jeżeli
w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie sprzeciwi się w drodze decyzji (art.8 ust.3 i 4 Ustawy z dnia 11
sierpnia 2001 [4]).
Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji,
obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonych robót budowlanych (rozbiórki) objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inne przepisy prawa lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
2) pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury,
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
4) wprowadzenie, utrwalenie albo zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. (art.8 ust.2 Ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 [4]).
Wśród dokumentów, związanych z prowadzeniem robót rozbiórkowych, które w razie
potrzeby należy uzyskać, są pozwolenie na: wyłączenie pasów ruchu/chodnika na czas
wykonywania prac, transport ciężkiego sprzętu, wyłączenie mediów, itp.

3. Przykład czasu trwania fazy przygotowawczej rozbiórki
W zależności od rodzaju przedsięwzięcia budowlanego typu „rozbiórka budynku”,
proces przygotowawczy obejmuje różne działania, które zwykle trwają długo i okres ten
jest wydłużony o ustawowe okresy oczekiwania na decyzje. Niekompletna dokumentacja,
lub zawierająca błędy, często wynika ze skomplikowanej sytuacji prawnej zamierzonej
inwestycji. W tej sytuacji, dokumentacja wymaga uzupełnień, wydłużając okres wnioskowania. Z kolei błędy w dokumentacji mogą przesądzić o odrzuceniu wniosku. Dobrym
przykładem jest faza wnioskowania o rozbiórkę budynku Tęczy w Krakowie.
Wniosek o udzielenie zgody na rozbiórkę wpłynął do urzędu 25.07.2012 r. W dniu
16.08.2012 inwestor uzupełnił braki formalne oraz doprecyzował i skorygował wniosek. Ze
względu na wartość historyczną obiektu, budynek wymagał zgody na rozbiórkę Miejskiego
Konserwatora Zabytków działającego w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków, do których sprawa trafiła 30.08.2012 r. [5]. Z powodu dodatkowych wymagań
konserwatorskich, nałożony został na inwestora obowiązek przedłożenia dodatkowych
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dokumentów – postanowienie wydano 1.10.2012 r. Wniosek został uzupełniony przez
inwestora, i z datą 04.01.2013 r., po otrzymaniu zgody konserwatorskiej, organ wydał
pozwolenie na rozbiórkę [5]. W tym przypadku, dobrze przygotowana, kompletna dokumentacja mogła zadecydować o szybszym rozpatrzeniu wniosku. Wtedy czas oczekiwania
na rozpatrzenie decyzji skróciłby się o 60%, do 65 dni (przyjmując maksymalny, ustawowy
termin rozpatrzenia sprawy). Dużo czasu pochłonęło inwestorowi przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót rozbiórkowych obiektu. Faza przygotowawcza
trwała 21 miesięcy. Natomiast wykonanie rozbiórki łącznie z opracowaniem projektu technicznego, ogrodzeniem i przygotowaniem terenu do pełnienia roli parkingu – niespełna 3
miesiące.
30 sierpnia 2012
25 lipca 2012

Wystąpienie do Miejskiego Konserwatora Zabytków
o zgodę na rozbiórkę obiektu

Złożenie wniosku
o pozwolenie na rozbiórkę

1 października 2012

16 sierpnia 2012

Uzupełnienie dokumentacji

2012-08-01

2012-09-01

Czas rzeczywisty:
Możliwy czas realizacji:

4 stycznia 2013

Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę

Nałożenie na inwestora obowiązku
uzupełnienia dokumentacji
(na żądanie Konserwatora Zabytków)

2012-10-01

17 grudnia 2012

15 listopada 2012

Uzupełnienie dokumentacji

2012-11-01

Pozytywna decyzja
Konserwatora Zabytków

2012-12-01

2013-01-01

163 dni
65 dni (28.09)

Wydłużenie okresu wnioskowania:

98 dni (60%)

Rys. 4. Harmonogram wnioskowania o pozwolenie na rozbiórkę budynku Tęcza w Krakowie

4. Podsumowanie
Nie istnieje jednoznaczna ustawowa definicja rozbiórki, ale zgodnie z art. 3 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane [1], jest to jeden z rodzajów robót budowlanych, co z kolei rodzi pewne konsekwencje prawne związane z koniecznością stosowania odpowiednich procedur administracyjnych, a także podleganiu odpowiedzialności
karnej w przypadku ich niedopełnienia (samowola budowlana). Rozbiórki obiektów dotyczą obiektów „starych” (technicznie, funkcjonalnie, ekonomicznie) często posiadających
status obiektów zabytkowych, ale także budynków niewykończonych, jak i nowych - jako
skutek samowoli budowlanej. W procesie inwestycyjno-budowlanym, faza przygotowawcza rozbiórki jest relatywnie długa. Okres oczekiwania na decyzję o pozwoleniu może
ulegać wydłużeniu z powodu usterek formalnych, dlatego niezmiernie ważne jest przygotowanie kompletnej i poprawnej dokumentacji. Jakość prowadzenia pierwszej fazy przedsięwzięcia (sporządzanie wniosków, załączników, projektu rozbiórki jak i planu BIOZ itp.),
będzie warunkowała stopień niepewności i ryzyka w fazie wykonawczej rozbiórki.

Literatura
1.
2.
3.

Prawo budowlane, z późn. zm.( Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. - w sprawie warunków i trybu
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2043).
Ruch Budowlany w 2014 roku, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Warszawa, 2015.

Analiza fazy przygotowawczej rozbiórki obiektu budowlanego
4.
5.

35

Ustawa z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84,
poz. 906 z późn. zm.).
Decyzja o pozwolenie na rozbiórkę nr 22/2013 wydana dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. St.
Staszica w Krakowie, z dnia 04.01.2013.

Analysis of phase preparatory demolition of a building
Anna Sobotka1, Joanna Sagan2
1 Department of Geomechanics, Civil Engineering and Geotechnics,
Faculty of Mining and Geoengineering, AGH University of Science and Technology in Cracow,
e-mail:sobotka@agh.edu.pl
2 student of III degree studies, course construction, Faculty of Mining and Geoengineering,
AGH University of Science and Technology in Cracow, e-mai:czaja.jahanna@gmail.com

Abstract: Demolition can be a stand-alone construction project or its initial phase. As
ach project consists of several stages, including the planning and preparation of demolition.
In the paper the analysis of activities in the preparatory phase of the demolition, based on
the requirements of legal acts, including the Construction Law.
Keywords: building, demolition, law, decisions.

Budownictwo i Architektura 15(2) (2016) 37-42

Automatyka pożarowa budynku
w cyklu jego życia – metody weryfikacji działania,
problemy z rozbudową systemów
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Fire Research Department, Building Research Institute (ITB),
e-mail: w.wegrzynski@itb.pl, p.antosiewicz @itb.pl, g.krajewski@itb.pl

Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych stanowiących elementy automatyki pożarowej. Problemy z wprowadzaniem do obrotu nowoczesnych rozwiązań zlokalizowano już w samym procesie badawczym oraz powolnej aktualizacji norm wyrobu. Także zastosowanie wyrobu w samym
budynku przysparza trudności – autorzy przedstawiają zatem metodę gorącego dymu,
pozwalającą na rzetelną i szybką ocenę tego współdziałania, także w trakcie użytkowania
obiektu.
Słowa kluczowe: automatyka pożarowa, bezpieczeństwo pożarowe, KEM.

1. Bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie budowlanym
Bezpieczeństwo pożarowe obiektu budowlanego to suma składowych związanych
z możliwością powstania pożaru i jego rozprzestrzenienia się, zabezpieczeniami ograniczającymi jego oddziaływanie oraz skutkami tego oddziaływania na ludzi oraz konstrukcję.
We wszystkich tych obszarach dysponujemy narzędziami, zarówno aktywnymi jak i pasywnymi, które zmieniają stan środowiska przyczyniając się do minimalizacji ryzyka związanego z pożarem. Urządzenia przeciwpożarowe, których działanie zależy od wykrycia
pożaru i automatycznego przejścia w stan pracy w warunkach pożaru, często określa się
wspólnym mianem automatyki pożarowej. Do rozwiązań tych zaliczamy przede wszystkim: systemy detekcji pożaru, stałe instalacje gaśnicze, systemy wentylacji pożarowej,
dźwiękowe systemy ostrzegawcze, urządzenia odbiorcze alarmów przeciwpożarowych,
przeciwpożarowe klapy odcinające, bramy pożarowe itp. Bez urządzeń automatyki pożarowej, obiekt oraz jego użytkownicy byliby bezbronni wobec zagrożenia pożarem. Ich
wagę podkreślił także prawodawca, umieszczając wymagania w zakresie wykorzystania
systemów automatyki pożarowej (SAP, SUG, DSO) w przepisach przeciwpożarowych [1]
obowiązujących wszystkie obiekty budowlane – w odróżnieniu od przepisów technicznobudowlanych [2], które poza sytuacjami wyjątkowymi, dotyczą obiektów powstających lub
przebudowywanych. Wymóg ten, choć zmieniany i aktualizowany, był zapisany już
w wersji rozporządzenia obowiązującej od 1992 roku.
Pytanie stawiane przez autorów w niniejszej publikacji brzmi – czy powstające dzisiaj
systemy automatyki pożarowej są w stanie działać skutecznie, w całym czasie życia obiektu
budowlanego? Jeżeli nie, to jak długi okres życia tych wyrobów można przyjąć za realny
oraz akceptowalny?
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2. Stan prawny i ewolucja wymagań dla systemów bezpieczeństwa
pożarowego
Zakres urządzeń przeciwpożarowych objętych normalizacją ujęto w Mandacie 109
[4]. Wymagania szczegółowe dla urządzeń bezpieczeństwa pożarowego opisywane są w
normach wyrobu, w wielu przypadkach objętych harmonizacją. W tym miejscu warto
zwrócić uwagę na coraz bardziej ciążący problem długotrwałego procesu aktualizacji niektórych standardów, który zupełnie nie odzwierciedla pędzącego postępu w dziedzinie
automatyki pożarowej. Paradoksalnie zatem, w obszarach nie objętych normami zharmonizowanymi – w szczególności w obszarze integracji urządzeń oraz sterowania urządzeniami
wentylacji pożarowej, postęp jest znacznie szybszy, gdyż determinują go producenci oraz
dokumenty krajowe (aprobaty techniczne).
Tabela 1. Wybrane normy wyrobu wraz z podanym rokiem wydania
Wyrób

Numer normy
PN-EN

Rok wydania

Czy norma jest zharmonizowana?

Centrale sygnalizacji pożarowej

54-2

2002 + A1:2007

Tak

Centrala dźwiękowego systemu
ostrzegawczego

54-16

2011

Tak

Urządzenia i systemy transmisji
alarmu (UTA)

54-21

2009

Tak

Centrale sterujące wentylacji pożarowej

Ocena w systemie krajowym jako centrala sterująca urządzeniami
przeciwpożarowymi

Zasilacz (SAP)

54-4

2001 + A1:2004
+ A2:2007

Tak

Zasilacz (wentylacja pożarowa)

12101-10

2007

Tak

Urządzenia wejścia-wyjścia

54-18

2007

Tak

Zestawy do różnicowania ciśnienia

Norma zharmonizowana (12101-6) jest niewystarczająca do prawidłowej oceny urządzenia, ocena na podstawie procedur badawczych w systemie krajowym

Wybrane normy wyrobów opisujące wymagania dla wybranych urządzeń bezpieczeństwa pożarowego przedstawiono w Tabeli 1. Normy te zawierają ogólne wymagania stawiane urządzeniom bezpieczeństwa pożarowego, wraz z opisem procesu badawczego,
zawierają też odniesienia do norm badawczych opisujących szczegóły badań, często jednak
archaicznych i nieaktualnych.

3. Ewolucja aktywnych systemów bezpieczeństwa pożarowego
Rozwój systemów bezpieczeństwa pożarowego obserwujemy na co dzień, zarówno
w naszej praktyce laboratoryjnej jak i działalności eksperckiej. Autorom publikacji, najbliższy jest obszar związany z wentylacją pożarową, a zatem kierunki rozwoju ogółu automatyki pożarowej zostaną przedstawione na tym przykładzie.
W obszarze wentylacji oddymiającej dróg ewakuacji, w przeszłości podstawowymi
wykorzystywanymi rozwiązaniami były systemy grawitacyjne oparte o wyzwalacze termiczne lub lokalne systemy sterujące. W budynkach, w których wentylacja grawitacyjna
nie spełniała oczekiwań projektantów lub z powodów technicznych wykonanie systemu
grawitacyjnego nie było możliwe, wykorzystywano mieszane systemy wentylacji oddymia-

Automatyka pożarowa budynku w cyklu jego życia ...

39

jącej grawitacyjnej/mechanicznej w różnych konfiguracjach, wymagające już integracji
z automatyką pożarową obiektu. Prawidłowe działanie tego typu rozwiązań wymagało
sterowania i monitorowania pracy tylko kilku urządzeń. Rozwiązania obejmujące zabezpieczenie nie tylko dróg ewakuacji, ale i całych stref budynku (nazywanych strefami dymowymi) wymagają współpracy wielu urządzeń – wentylatorów, klap dymowych, klap odcinających itp. Każdy z tych elementów wymaga monitorowania oraz nadzoru – ważne jest
nie tylko prawidłowe uruchomienie każdego składnika systemu, ale także kolejność
w jakiej to uruchomienie następuje. Najbardziej skomplikowanymi systemami są systemy
wentylacji pożarowej z wykorzystaniem wentylatorów strumieniowych, w których często
wykorzystywane są skomplikowane scenariusze uruchamiania poszczególnych urządzeń,
a centrale sterownicze poza pracą w trybie pożarowym, na co dzień służą wentylacji spalin.
Rozwój obejmował także systemy napowietrzania dróg ewakuacji. Jako pierwsze popularność zyskiwały proste układy nawiewne oparte na wentylatorze i klapie, których celem
było uzyskanie odpowiedniej wartości nadciśnienia w przestrzeni chronionej (np. klatce
schodowej) i regulację jego wartości poprzez upust nadmiaru powietrza. Dzisiejsze systemy
są znacznie bardziej zaawansowane technicznie, ich praca obejmuje dynamiczne monitorowanie warunków środowiska w obiekcie (ciśnienie, temperatura) jak i na zewnątrz (warunki pogodowe, kierunek wiatru), a praca urządzeń dostosowywana jest tak, aby najlepiej
wypełnić oczekiwany cel działania. Dla tak skomplikowanych systemów niezbędne było
stworzenie zupełnie nowej metody badawczej - co w tej chwili zawarto w projekcie nowej
normy prEN 12101-6. Problemem niestety jest to, że choć norma nie weszła jeszcze
w życie, opisana w niej procedura nie wystarcza dla wielu innowacyjnych rozwiązań już
dzisiaj proponowanych przez producentów! Odpowiedzią na te problemy, jest powstawanie
stanowisk pozwalających na łatwą rozbudowę czy mobilnych systemów pomiarowych –
jednak nie można tu mówić o literalnym wypełnieniu zapisów normy zharmonizowanej, dla
bardziej skomplikowanych rozwiązań znów będzie istniała potrzeba prowadzenia równoległej certyfikacji w systemie krajowym.

4. Skutki innowacji dla rozbudowy istniejących systemów
Niestety, postęp technologiczny poza aspektem pozytywnym w postaci znaczącego
podniesienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów nowopowstających, niesie także problemy i komplikacje związane z niekompatybilnością rozwiązań technicznych i metod
projektowania pomiędzy epokami. Często postęp nie oznacza poprawy – producenci dążą
do optymalizacji swoich urządzeń, zastępując dotychczasowe sprawdzone komponenty
tańszymi zamiennikami, bez pełnego określenia wpływu tych zmian na działanie urządzeń.
Nasze doświadczenia pokazują, że nawet wymiana pozornie nieistotnego elementu (np.
kondensatora, filtru przeciwzakłóceniowego itp.) może spowodować duże problemy w
poprawnym funkcjonowaniu obciążonego systemu i jego wzajemną kompatybilnością [5].
Problemy funkcjonalne, które obserwujemy przy rozbudowie systemów dotyczą
przede wszystkim „pojemności” central sterujących. Istniejące urządzenia często nie posiadają możliwości dodania kolejnych punktów wejścia-wyjścia, a jedynym rozwiązaniem jest
budowa drugiego równoległego systemu SAP. Rozwiązaniem tego problemu oferowanym
dziś są interfejsy cyfrowe, te jednak w niedalekiej przyszłości mogą przysporzyć nam jeszcze więcej problemów ze wsteczną kompatybilnością niż dzisiejsze „powolne” rozwiązania
przekaźnikowe. Wiele funkcji systemów SAP związanych z realizacją zadań zapisanych
w scenariuszu pożarowym realizowana jest przez inne systemy, np. urządzenia integrujące.
Problemem w tym wypadku mogą być interfejsy użytkownika i platformy informatyczne,
w oparciu, o które projektuje się urządzenie. Pytanie, czy za 10 lat systemy te będą tak
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samo sprawne jak dzisiaj? Czy postęp w informatyzacji rozwiązań nie spowoduje wycofania niektórych wykorzystywanych dziś protokołów? Warto spojrzeć wstecz, w ostatnich 15
latach mieliśmy 6 różnych wersji najpopularniejszego systemu operacyjnego Windows
(2000, Me, XP, Vista, 7, 8, 10), większość z nich nie jest już wspierana przez producenta.
Rozwiązania informatyczne w ochronie przeciwpożarowej często bazują na tych podstawowych „cywilnych” systemach operacyjnych – pytanie brzmi, jak będzie wyglądać ich
działanie po zakończeniu wsparcia przez producenta systemu?
W niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się jeszcze dalej idącej automatyzacji
i „usamodzielniania się” komponentów systemów bezpieczeństwa pożarowego. Dostępne
dzisiaj mikrokomputery typu Raspberry Pi czy Arduino dają nieograniczoną możliwość
kreacji dowolnych układów pomiarowych i wykonawczych. Jeżeli dziś nie opracujemy
odpowiednich metod kontroli i badań tego typu rozwiązań – można spodziewać się, że w
niedalekiej przyszłości rynek zostanie zapełniony tanimi komponentami, których skuteczność jest nieznana. Przykładem innego palącego problemu, z którym będziemy musieli się
zmierzyć są interfejsy i systemy wymiany danych oparte na transmisji danych przez światłowody czy transmisji bezprzewodowej – dzisiaj praktycznie niemożliwe do zbadania przy
istniejących procedurach badawczych kompatybilności elektromagnetycznej.

5. Metody oceny współpracy automatyki pożarowej
Urządzenie przeciwpożarowe wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem nie gwarantuje skutecznego działania – ważne jest powiązanie funkcjonalne wszystkich elementów
automatyki pożarowej w jeden, współdziałający organizm. Do oceny tego współdziałania
w Instytucie Techniki Budowlanej wykorzystujemy metodę gorącego dymu. Metoda ta
polega na generacji strumienia gorącego powietrza, zmieszanego ze sztucznym dymem
w badanej przestrzeni i obserwacji reakcji automatyki pożarowej obiektu na tak wywołany
sztuczny pożar. Zestaw urządzeń do prowadzenia prób składa się z zestawu tac grzewczych
z ciekłym paliwem, generatorów gorącego dymu odpornego na temperatury do 200⁰C oraz
opcjonalnie urządzenia kontrolującego przebieg testu i integrującego wykorzystywane
generatory dymu. Ilość tac z paliwem oraz liczba generatorów dymu dobierana jest indywidualnie dla każdego obiektu. Maksymalna moc pożaru testowego wykorzystywanego
w trakcie testów z gorącym dymem wynosi do 1 MW. Generowany dym jest nietoksyczny
i niebrudzący, a same próby mogą być prowadzone w czasie w którym obiekt jest wyłączony z normalnego użytkowania (noc, weekendy).
W zakresie oceny skuteczności działania systemu sygnalizacji pożaru i realizowanych
sterowań w trakcie próby z gorącym dymem prowadzone są obserwacje działania poszczególnych elementów systemu oraz pomiar czasu po jakim to zadziałanie nastąpiło. Ważnym
jest, aby kolejność uruchamiania się urządzeń była zachowana, gdyż w przeciwnym wypadku istnieje duże ryzyko poważnej awarii np. klap pożarowych lub wentylatorów wyciągowych.
Próby z gorącym dymem stanowią doskonałe narzędzie służące weryfikacji skuteczności działania systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych, ze
szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacji pożarowej. Z uwagi na ogrom obiektów jak i poziom ich skomplikowania i złożoności pod względem zastosowanych systemów, próby z gorącym dymem są właściwie jedynym narzędziem pozwalającym na ich
skuteczną kontrolę w tak szerokim zakresie, w tak krótkim czasie. Prowadzenie prób cyklicznie w czasie eksploatacji obiektu pozwala na potwierdzenie gotowości systemów do
zadziałania w czasie rzeczywistego pożaru, oraz pozwala wykryć i wyeliminować problemy powstałe w obszarze automatyki pożarowej budynku w trakcie codziennego użytkowa-
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nia. Jest to również doskonała okazja dla przeszkolenia personelu obsługującego system
w warunkach zbliżonych, do rzeczywistego pożaru. Niestety wymóg okresowego przeprowadzania takich prób nie jest w chwili obecnej obligatoryjnie wymagany przez istniejące
przepisy techniczno-budowalne i ppoż.

6. Podsumowanie
Obserwując ostatnich 20 lat rozwoju elektroniki użytkowej oraz automatyki pożarowej, można stwierdzić, że systemy instalowane dziś w budynkach będą w stanie pełnić
swoją funkcję do czasu „pierwszej dużej ingerencji w system” lub przez około 10 do 15 lat.
Po tym czasie, urządzenia przestaną być kompatybilne z kolejnymi generacjami, lub utracą
wsparcie producentów (także producentów podzespołów). Możliwość ich utrzymania będzie zależna od dostępności części zamiennych – już dzisiaj niektóre obiekty są „zakładnikiem” zasobów magazynów elementów które wyszły z produkcji wiele lat temu. W miarę
starzenia się systemów, możemy spodziewać się postępującego braku spełnienia najnowszych wymagań norm (o ile takie się ukażą) oraz coraz większych trudności z rozbudową
urządzeń.
Także w samych obiektach budowlanych nadzór nad automatyką jest trudny. Do
rzadkości należy widok samozamykacza w drzwiach, będącego w stanie pracy. Podobnie,
często mamy do czynienia z niekompetentną obsługą systemów SAP czy urządzeń integrujących – prowadzi to do notorycznego „kasowania” wszystkich alarmów pożarowych
i braku poprawnego nadzoru nad systemami bezpieczeństwa w obiekcie.
Należy pamiętać, że nawet odpowiednio zaprojektowany i wykonany system nie zadziała poprawnie, gdy będzie eksploatowany w nieprawidłowy sposób, bez odpowiedniej
i wymaganej zazwyczaj przepisami prawa konserwacji oraz bez odpowiedniego poziomu
wyszkolenia jego obsługi. Postęp w automatyzacji i cyfryzacji towarzyszących nam urządzeń jest nieuchronny, a często wręcz bardzo pożądany. Rozwój najnowszych technologii
powoduje, że również bezpieczeństwo pożarowe to dziedzina nauki wymagająca dalszych
badań i wniosków na przyszłość. Należy jednak dążyć do tego, aby obowiązujące przepisy,
normy i kryteria oceny nie odbiegały znacząco od tempa tego postępu, niejednokrotnie
uniemożliwiając wykorzystanie „najnowszych technologii” z powodu braku odpowiedniego „paragrafu”.
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Abstract: This article presents the issues with the marketing of construction products
that are part of fire automation of a building. The issues in marketing of the newest solutions are localised already within the testing process and the slow process of updating current standards. Also mounting the construction product bring new challenges – authors
present a method of hot smoke testing, that allows for a quick and reliable assesment of
system cooperation, also in the life of the building.
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Streszczenie: W Lublinie w wyniku zniszczeń wojennych i dużego zwiększenia gęstości zaludnienia, nastąpiła potrzeba wybudowania nowych osiedli mieszkaniowych. Szukano rozwiązania, które w możliwie najkrótszym czasie odpowie na nagłe zapotrzebowanie
mieszkaniowe społeczności. Rozwiązaniem problemu okazała się między innymi Lubelska
Spółdzielnia Mieszkaniowa (LSM), która składa się z siedmiu modernistycznych osiedli
wielkopłytowych o unikalnych układach i podziale funkcji. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania wybranych osiedli, porównania ich między sobą jak i podsumowania zalet
oraz wad tak ukształtowanych układów urbanistycznych.
Słowa kluczowe: Lublin, osiedla mieszkaniowe, modernizm, wielka płyta, synergia.

1. Wprowadzenie
Naturalnym następstwem rozwoju miasta jest jego rozrost. Jak wspomina Leon Krier:
„(…) miasta i krajobrazy (…) są rezultatem decyzji politycznych, legislacyjnych i innych,
które określają dopuszczalne zagęszczenie obszarów mieszkaniowych, sposób użytkowania
terenu, obrys i wysokość zabudowy, jak również kształt, wygląd i znaczenie budynków”
[1]. Jednak miasto, jako duży funkcjonujący „żywy organizm” [2], składa się z mniejszych
współdziałających, będących zgraną całością organizmów – dzielnic. Bardzo często dzielnicę można nazwać „Miastem w Mieście” [1], jako częściowo autonomiczny, podstawowy
składnik każdego organizmu miejskiego. Dlatego opisując miasto z różnych poziomów
należy przeanalizować dzielnice jako oddzielne jednostki, jak i organizmy tworzące
w całości miasta.
Lublin jest jednym z przykładów miast, w których z powodu zniszczeń wojennych,
stale narastającej liczby mieszkańców oraz bardzo dużej gęstości zaludnienia, doszło do
znacznego wzrostu zapotrzebowania na nowe mieszkania. Z racji nagłych potrzeb szukano
rozwiązań w postaci nowego, taniego oraz szybkiego budownictwa. Ważnym wyznacznikiem postawionym przez władze miasta była jednakowość lub możliwie najbardziej zbliżone parametry i warunki mieszkań dla wszystkich użytkowników. Sytuacja wymusiła tworzenie nowych osiedli, którym nadano inną niż dotychczas formę i układ urbanistyczny.
Nowopowstałe obszary wyróżniały się pod względem funkcjonalności, zagospodarowania,
jak i priorytetu obecności człowieka względem wszelkiego rodzaju pojazdów.
Słowo „Synergia”, wywodzące się z języka greckiego, powstałe w wyniku połączenia
słów „syn” [razem] i „ergon” [działanie]. Oznacza współdziałanie i interakcje różnych
jednostek, które w połączeniu dają większą sumę efektów niż gdyby działały osobno. Ważne dla projektowania nowych układów urbanistycznych, czy architektury jako połączenia
formy i funkcji, jest współpraca społeczności użytkującej daną architekturę z przewodnikiem w postaci architekta, czy planisty. W momencie zapotrzebowania na mieszkania,
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priorytetem była ich liczba i jak najkrótszy czas wykonania. Współpraca między jednostkami miejskimi zagwarantowała pomyślność przedsięwzięcia, jednak nie można mówić
o współpracy z potencjalnymi mieszkańcami. Dziś obserwujemy powrót do tego co wówczas zawiodło. Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w realizacji i uzupełnianiu potrzeb osiedli
w celu lepszego i bardziej komfortowego życia. W myśl zasady hasła promującego Lublin
„Miasto inspiracji”, miasto ma inspirować, współgrać z jednostkami i tworzyć przyjazne
otoczenie rozwoju, realizacji i życia.

2. Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa
W 1957 roku powstała Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa (LSM). Miasto przeznaczyło około. 360 ha terenu pod obszary planowania osiedli mieszkaniowych. Na tym terenie powstało siedem osiedli: im. Adama Mickiewicza, im. Juliusza Słowackiego, im. Zygmunta Krasińskiego, Piastowskie, im. Henryka Sienkiewicza, im. Bolesława Prusa oraz im.
Marii Konopnickiej. Tereny leżące na zachód od głównej osi komunikacyjnej miasta, przekazane pod nowe zabudowy mieszkaniowe były bardzo trudne do zagospodarowania z racji
skomplikowanej rzeźby terenu, wynikiem czego jest potoczna nazwa „Słoneczne Wzgórze”. Zamysł zarządu kierującego budową pierwszego osiedla nawiązywał do nazewnictwa
osiedli nazwiskami polskich pisarzy, będącymi w założeniu patronami dzielnic, natomiast
ulice – od imion literackich bohaterów twórcy. Autorami projektów siedmiu osiedli było
pięciu architektów: inż. Feliks Haczewski, inż. Oskara Hansena, inż. Tadeusz Bobek, inż.
Antoni Herman, inż. Janusz Link.

Rys. 1. Osiedla LSM, Opracowanie własne na podstawie [3]

Teren osiedli w momencie wytyczenia pod budowę był zlokalizowany w dużej odległości od ścisłego centrum. Natomiast dzisiaj powstała tu zabudowa z usługami i częściami
rekreacyjnymi tworzą „Policentryczne Miasto Społeczności Miejskich” [1]. Za termin ten
uważa się miasto posiadające kilka centrów, połączonych ze sobą dopasowaną do potrzeb
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siecią komunikacyjną. Dzięki takiemu założeniu zdaniem Leona Kriera miasto jak organizm tętni życiem dzięki przemieszczaniu się społeczeństwa między licznymi centrami,
a miejscem zamieszkania, pracy czy rekreacji. Nie miało to przesłania skrajnie rozumianego jako rozdzielenie wymienionych stref życia ludzkiego między różne części miasta.
Strefy te według modernistów powinny być położone możliwe blisko siebie, oszczędzając
tym samym czas dojazdów i przemieszczania się między nimi. Krier miał tu na myśli znalezienie równowagi w funkcjonowaniu i korzystaniu z atrakcji miasta, nie zamykaniu całkowicie się w obrębie jednej dzielnicy.

3. Osiedle im. Adama Mickiewicza (inż. Feliks Haczewski)
Po przekazaniu terenu pod budowę przez miasto, osiedle im. A. Mickiewicza było
pierwszym jakie wybudowano w dzielnicy LSM. Wyróżniające się na tle innych osiedli
stopniem zagospodarowania zieleni, podawane jest jako wzór „Osiedla ogrodu” z racji
bardzo korzystnych proporcji powierzchni terenów zielonych do terenów o innym przeznaczeniu. „W latach 70. osiedle zajmowało 42 ha, z czego 20 ha przeznaczone było na tereny
zieleni osiedlowej. Tym samym na jednego mieszkańca osiedla przypadało około 38 m2
terenów zieleni ”[4].

Rys. 2. Osiedle im. Adama Mickiewicza [4]

Główna oś kompozycyjna zarysowuje kształt trapezu wzdłuż ulic: Grażyny, Wajdeloty, Konrada Wallenroda. Przeważa niska zabudowa czteropiętrowych i pięciopiętrowych
bloków. Wyróżniający obszar osiedla stanowią dziesięciopiętrowe wieżowce zlokalizowane na obrzeżu zarysu osiedla, będące dominantami oraz wyraźnymi punktami orientacyjnymi. Całość mieszkaniowa dopełniona jest licznymi obiektami użytkowymi takimi jak
dwie szkoły podstawowe, żłobek, dwa przedszkola, przychodnia, dom kultury oraz lokale
usługowo-handlowe. Przestrzeń pomiędzy budynkami wypełniona jest zielenią dającą
wrażenie możliwie najbardziej naturalnej i nie zaplanowanej ściśle i szablonowo. Charakterystycznym punktem jest lokalizacja sadzawki, terenów rekreacyjnych wraz z placami
zabaw. Zabudowa została dostosowana do trudnych warunków rzeźby terenu.
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Rys. 3. Osiedle im. Adama Mickiewicza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (fot. M. Sosnowska) [4]

Rys. 4. Rzeźby na osiedlu im. A. Mickiewicza, (fot. Bartłomiej Bałaban)

4. Osiedle im. J. Słowackiego (Zofia i Oskar Hansenowie)
Osiedle im. J. Słowackiego jest drugim w kolejności wybudowanym założeniem
urbanistycznym o nowatorskim układzie przestrzennym. Koncepcja bazuje na zasadzie
„Formy Otwartej”, która zakładała pasmowy podział przestrzeni na strefy o różnych funkcjach. Ważnym założeniem było odejście od tradycyjnego podziału centrum i peryferii.
Osiedle zostało podzielone na strefy, z których każda miała pełnić odrębne funkcje. Centralnym elementem założenia jest strefa południowa, będąca tzw. strefą obsługiwaną,
w której usytuowano budynki i ogród osiedlowy. Strefa ta pełni funkcje zarówno mieszkalne jak i wypoczynkowe czy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych. Jest ona dostępna tylko dla
ruchu pieszego. Według nazewnictwa autora, strefa „obsługiwana” została uzupełniona
przez dwie strefy „obsługujące”. Stanowią one zaplecze z komunikacją kołową, czyli ruch
kołowy, place gospodarcze, parkingi. Osiedle spełnia wymogi zawarte w Karcie Nowej
Urbanistyki, uznane jako wzorzec w pewnych kwestiach projektowych: „Funkcje publiczne, administracyjne i komercyjne powinny być zlokalizowane w dzielnicach i strefach,
a nie izolowane w odległych, monofunkcyjnych kompleksach. Szkoły powinny być rozmieszczone tak, aby umożliwić dzieciom dostęp pieszy lub rowerowy”[5].
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Rys. 5. Osiedle im. J. Słowackiego, LSM. Źródło: Witryna internetowa Teatru NN w Lublinie [6]

Osiedle kształtuje ciąg półkolistych pięciokondygnacyjnych budynków, wraz z zaprojektowaną przez architekta grupą krótkich również pięciokondygnacyjnych bloków mieszkalnych. Koncepcja została są dopełniona przez sześć jedenastokondygnacyjnych wysokościowców. Bloki mieszkalne wykorzystują formę prostopadłościanów z płaskimi dachami.
Infrastrukturę osiedla budują dodatkowo: targowisko, budynek przedszkola i budynek
usługowo-handlowy. Dachy pawilonów i przedszkola zainspirowane są hiperbolą paraboliczną. Dodatkowym zabiegiem architekta są poprzesuwane względem siebie, nieregularne
balkony oraz wejścia główne zlokalizowane od wewnątrz półkolistego placu przenikającego się z osiedlową zielenią. Wnętrza urbanistyczne pozbawione są ruchu kołowego oraz
garaży, które zlokalizowane są na obrzeżach osiedla. Jest to celowy zabieg mający postawić na pierwszym miejscu człowieka. Takie zabiegi sprzyjają integracji sąsiedzkiej oraz
kontaktom międzyludzkim, co zazwyczaj zanika na osiedlach zbudowanych z bloków
mieszkalnych z racji braku poczucia przynależności do społeczności oraz tożsamości miejsca, w którym się żyje.

Rys. 6. Osiedle im. J. Słowackiego. Źródło: Witryna internetowa Teatru NN w Lublinie [6]

Oskar Hansen podobnie jak Alejandro Aravena chciał wprowadzić nową metodę
współpracy z mieszkańcami. Uważał, że to użytkownicy tych osiedli i budynków powinni
być decyzyjni i powinni współpracować z architektem, informując go o swoich wymaga-
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niach, wizjach i pomysłach, a rola architekta powinna ograniczyć się do funkcji doradcy
i przewodnika.
Podobnie Alejandro Aravena, przy projekcie Quinta Monroy w Chile pozwalał
wprowadzać zmiany do projektów przyszłym mieszkańcom zarówno w formie sugestii
w procesie projektowania, jak i budowania i rozbudowywania w późniejszym czasie. Architekt uważał, że takie działanie sprawi, że projekt będzie jeszcze bardziej funkcjonalny
i znacznie dopasowany do użytkownika oraz spowoduje to utożsamianie się mieszkańca
z miejscem wzbudzając u niego poczucie obowiązku dbania o osiedle/budynek/mieszkanie,
ponieważ "Nie można oddzielić egzystencji i przestrzeni egzystencjalnej" [7]. Człowiek
potrzebuje pewnego stałego punktu odniesienia. Ma potrzebę przynależności do pewnego
"miejsca", poczucia tożsamości oraz „kodu genetycznego miejsca” [8] i integracji z przestrzenią. Jak określał Zbigniew Myczkowski „Tożsamość jest „najgłębszą” zależnością
zachodzącą między percypowanym przez człowieka krajobrazem (otoczeniem) wraz z jego
historycznie nawarstwionymi elementami: treścią (kulturą, tradycją miejsca) i formą (kanonem miejsca).”[9]

5. Osiedle Piastowskie (inż. Antoni Herman)
Osiedle Piastowskie powstało z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego i zostało zlokalizowane między ulicami Filaretów, Głęboką i Zana. Wyróżnia się w założeniu Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej samą nazwą, jak i nazwami poszczególnych ulic. Jako jedyne
z osiedli LSM-u odbiega tematyką nazewnictwa. Ulice reprezentują imiona królów polskich z dynastii Piastów.

Rys. 7. Osiedle Piastowskie, LSM. Źródło: Mapa: „Nowy Lublin. Osiedla LSM”, LSM 1977, [3], Opracowanie własne

W zabudowie występuje przewaga punktowej zabudowy czterokondygnacyjnej
i dziesięciopiętrowych wysokościowców. Wysokościowce stanowią dominanty przestrzenne osiedla i naprowadzają na oś biegnącą na północny zachód, będącą ciągiem komunikacji
pieszej, łączącym kolejne osiedla nadziemną kładką pieszą. Odległości między budynkami
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są duże, osiedle wywołuje wrażenie przestrzenności. Liczna wysoka zieleń wypełniająca
kwartał od środka, rozrastająca się na obrzeża zarysu daje przyjemne odczucie obcowania
z przyroda w środku miasta. Wewnątrz osiedla podobnie jak w poprzednich opisanych
przykładach komunikacja samochodowa rozprowadzona jest w formie dojazdów na obrzeżach obszaru, wewnątrz przebiegają jedynie ciągi piesze. W centrum znajduje się ogród
osiedlowy z sadzawką i fontanną z licznymi tradycyjnymi, standardowymi obiektami małej
architektury, ale również z dodatkiem elementów charakterystycznych tylko dla LSM-u
w Lublinie. Na osiedlu Piastowskim został umieszony zespół około 50 rzeźb wykonanych
z kamienia przez artystów rzeźbiarzy tj. Barbarę Zbrożynę, Jadwigę Janus, Michała Leszczyńskiego. Rzeźby obrazują sceny z historii Polski piastowskiej i są wykonane na podstawie rysunków dzieci.

Rys. 8. Fontanna i rzeźby kamienne na osiedlu Piastowskim. Źródło: Witryna internetowa Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej [10]

6. Wnioski
W Lublinie w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na mieszkania powstało wiele
funkcjonalnie, jak i urbanistycznie ciekawych założeń urbanistycznych. Wszystkie opisane
przykłady mają podobne zasady kreowania i założenia. Pasującym wyznacznikiem kreowania przestrzeni mieszkalnych są zasady zawarte przez Jana Gehla, który napisał, że:
„Skala 5km/h to małe przestrzenie, małe znaki, bogactwo detali i bliskość ludzi. Skala
60km/h to wielkie przestrzenie, wielkie znaki i brak detali. Przy tej prędkości nie da się
zobaczyć detali ani ludzi” [11]. We wszystkich przestrzeniach najważniejszy jest człowiek
i potrzeba równego, jednakowego komfortu mieszkaniowego. Założeniem ogólnym jest
wyższy priorytet pieszych nad ruchem kołowym, wyłączenie ruchu kołowego z wnętrza
osiedla, zielone wnętrza urbanistyczne, tematyka nazewnictwa, elementy małej architektury
stanowiące o tożsamości danego miejsca oraz relacje i układy urbanistyczne między budynkami wykonanymi z wielkiej płyty. Dzielnica LSM, która zaplanowana została przez
wybitne jednostki, powstała w bardzo krótkim czasie. Osiedlem powodującym największe
dyskusje, skrajną krytykę lub zachwyt, jest osiedle im. J. Słowackiego (Zofii i Oskara Hansena). Niezależnie od tematycznego sporu o trwałości budynków mieszkalnych, technologii
oraz staranności ich wykonana, dbanie o osiedla i zachowanie ich z możliwie najmniejszą
współczesną ingerencją, leży w gestii społeczeństwa. Układy urbanistyczne powstałe
w latach 60 i 70 XX wieku stanowią dobry wzorzec układów i wnętrz urbanistycznych.
Mimo problemów zbyt dużych odległości miedzy budynkami, względnie niezagospodarowanej przestrzeni pozostawionej jako zieleń krajobrazowa, całość stanowi o wypełnieniu
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priorytetowego założenia twórców. Osiedla nawiązują do „Osiedla ogrodu”, tworząc przyjemną imitację parkowych wnętrz urbanistycznych. Dzisiejsze próby uzupełnienia braków
omawianych terenów, stanowią synergiczne działania społeczności w celu osiągnięcia
wspólnego dobra, komfortu, jak i zachowania wartościowych architektonicznie obszarów.
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Abstract: War damage caused high density of population and needs to build new
housing estate in Lublin. City Government was looking for solution which replied for urgent requests. Lublin Housing Cooperative (LSM) was the solution of the problem. It contains seven most popular prefabricated modernist housing estates with unique urban planning solutions and division functions of estate. The article contains characteristics of selected estates, comparison of each to others and summary of the advantages of these urban
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Elewacje wentylowane – problemy wykonania i odbioru
Ołeksij Kopyłow
Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
e-mail: o.kopylov@itb.pl

Streszczenie: W artykule, na podstawie doświadczenia badawczo-eksperckiego ITB,
omówiono najczęściej spotykane pomyłki podczas wykonania i odbioru elewacji wentylowanych. Przytoczono błędy wynikające z niedoskonałości dokumentacji projektowej, niewłaściwego przygotowania wykonawców oraz kadry nadzorującej.
Słowa kluczowe: Elewacja wentylowana, Aprobata Techniczna, projekt, wykonanie
i odbiór robót budowlano-montażowych.

1. Wprowadzenie
Elewacje wentylowane cieszą się coraz większą popularnością. Znajdują zastosowanie prawie we wszystkich typach nowych lub rekonstruowanych budynków, między innymi
w: budynkach mieszkalnych, biurowych, budynkach infrastruktury komunikacyjnej (dworce, stacje benzynowe, porty lotnicze i morskie), budynkach przemysłowych. Niestety, widoczny jest również wzrost sporów sądowych związanych z jakością prac montażowych
tego typu rozwiązań elewacyjnych. Przyczyny sporów są najczęściej związane z niewystarczającą wiedzą projektantów o elewacjach wentylowanych, a także kadry nadzorującej
prace montażowe. W wielu przypadkach pozostawiają sporo do życzenia kompetencje
montażystów. Sytuacja ta wynika z faktu, że tematyka elewacji wentylowanych nie jest
ujęta dostatecznie szczegółowo w programach nauczania szkół wyższych, techników oraz
szkół zawodowych.
Celem artykułu jest przedstawienie problemów wykonania i odbioru elewacji wentylowanych.

2. Problemy wykonania elewacji wentylowanych
Najczęściej spotykanym formalnym błędem związanym ze stosowaniem w budownictwie elewacji wentylowanych jest wbudowanie elewacji nieposiadającej (krajowej) Aprobaty Technicznej lub Europejskiej Oceny Technicznej. Elewacje takie składają się z nieprzebadanych wcześniej jako całość elementów składowych. Zakres badań koniecznych do
oceny technicznej elewacji wentylowanej został opisany w ETAG 034 [1] oraz w [2]. Nieprzebadanie w całości zestawu wyrobów do wykonania elewacji wentylowanej stanowi
potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Nieprawdziwe jest przekonanie, że przeprowadzenie obliczeń przy pomocy powszechnie stosowanych programów inżynierskich
pozwoli na dokonanie adekwatnej oceny technicznej elewacji. Z doświadczenie eksperckiego ITB wynika, że niedoskonałości współczesnych narzędzi obliczeniowych nie pozwalają uwzględnić wszystkich czynników występujących podczas rzeczywistej eksploatacji
elewacji. Postawioną tezę poniekąd potwierdza Ustawodawca – ETAG 034 nie przewiduje
stosowanie metod obliczeniowych jako alternatywnych do badań laboratoryjnych.
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Nierzadko zdarzają się sytuacje, kiedy elewacje wbudowywane są na podstawie
Aprobat Technicznych Państw Członkowskich. Wykorzystanie takich wyrobów wymaga
głębokiej analizy zagranicznej Aprobaty Technicznej. Aprobaty te mogą nie mieć sprawdzonych istotnych z punktu widzenia warunków Polski właściwości, dotyczy to przede
wszystkim Aprobat wydanych na Południu Europy. Może zabraknąć w nich badań klimatycznych, określających odporność elewacji na cykle wielokrotnego zamrażania – rozmrażania.
Kolejnym istotnym problemem występującym podczas wykonania elewacji wentylowanej jest brak lub niekompletność projektu. Zakres projektu elewacji wentylowanej pozwalający na wykonanie trwałej i bezpiecznej konstrukcji został omówiony w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót [3] oraz w [4]. Projekt powinien być zgodny
z wytycznymi Aprobaty Technicznej. Dokumentacja Aprobująca jest podstawowym źródłem wiedzy projektanta w zakresie istotnych kwestii bezpieczeństwa użytkowania i trwałości, np.: doboru rozstawu rusztu oraz okładzin w różnych strefach elewacji budynku (np.
w strefach bardziej i mniej narażonych na uderzenie, stref o innych wartościach obciążeniem wiatrem). Spora część błędów wykonawczych popełnianych w trakcie budowy ma
związek z lukami i nieścisłościami dokumentacji projektowej. Projekt elewacji wentylowanej powinien składać się z trzech składowych: opisowej, obliczeniowej, graficznej. Brak
jakiejkolwiek z tych części może spowodować liczne pomyłki wykonawcze, być przyczyną
szybkiej degradacji elewacji. Np., brak części opisowej może doprowadzić do zastosowania
elewacji wentylowanej o niskiej klasie odporności na działanie korozji w rejonach o dużej
agresywności korozyjnej. Nierzadko brak części obliczeniowej prowadził do osuwania się
okładzin elewacyjnych pod własną masą, ponieważ ruszt nie wytrzymywał występujących
obciążeń lub zawaleniem się fragmentów elewacji na narożnikach górnej partii budynku.
Brak części rysunkowej jest częstą przyczyną niewłaściwego montażu rusztu w częściach
cokołowych, nadproża, na poziomie balkonów.
Ważnym elementem wykonania elewacji wentylowanych jest adekwatna ocena stanu
technicznego ścian, do których będą one mocowane. Oprócz właściwości geometrycznych
(odchyłka od pionu czy poziomu) ściana powinna spełniać wymagania projektu w zakresie
nośności. Przymocowana do ściany konsola powinna bez uszkodzeń przenieść zakładane
w projekcie obciążenia poziome (wynikające ze ssania wiatru) oraz pionowe (wynikające
z masy okładzin). Niestety, częstym zjawiskiem jest mocowanie elewacji wentylowanych
do ścian nie spełniających tych kryteriów (np. do ścian mających ubytki cegły, spękania,
odpadające tynki). Ściany niespełniające wymagań (założeń projektowych, warunków
technicznych) zgodnie z [4] powinny zostać naprawione.
Podczas mocowania rusztu elewacji wentylowanej do ścian należy zwrócić szczególną uwagę na technikę montażu. Powszechnym błędem wykonawczym jest umieszczenie
łączników mechanicznych do mocowania rusztów w spoinach murowych (fot. 1), osłabia to
nośność połączenia konsoli z podłożem.
Mocowanie rusztu do ścian może być poważnie osłabione wskutek wiercenia otworu
pod łącznik mechaniczny wiertarką z odbojem ( np., w przypadku pustaków doprowadza to
do ich uszkodzeń).
Sporo usterek podczas montażu elewacji wentylowanych są związane z nieodpowiednim składowaniem, przenoszeniem okładzin. Szczególnie wrażliwymi są kasetony metalowe oraz wielkoformatowe okładziny (np.. włókno-cementowe, HPL). Transportowanie
i przenoszenie okładzin powinno być zgodne z wytycznymi producenta.
Szczególną uwagę należy zwracać na zgodność narzędzi do obróbki rusztów i okładzin z wymaganiami producenta elewacji wentylowanej. Nieodpowiednie narzędzia mogą
być przyczyną nieodwracalnych uszkodzeń tych elementów.
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Fot. 1. Niepoprawne osadzenie kotew w spoinach podczas mocowania rusztu elewacyjnego do ścian

Podczas wykonania elewacji wentylowanej niedopuszczalnym jest zastosowanie elementów elewacji niewymienionych w dokumentacji aprobującej. Niebezpiecznym może
być również wykorzystanie materiałów zamiennych nawet o podobnych parametrach wytrzymałościowych. Np. w przypadku aluminiowych elementów rusztu zamiana śrub samowiercących aluminiowych na stalowe (nie wymienionych w dokumentacji aprobującej)
ocynkowane może doprowadzić do powstania ogniw korozyjnych.
Częstym błędem podczas montażu rusztu elewacyjnego są niedokładności związane
z rozmieszczeniem konsoli. Pomyłka ta może uniemożliwić prawidłowy montaż okładzin,
mieć negatywny wpływ na estetykę elewacji. Nierzadko dochodzi do niepoprawnego rozmieszczenia konsoli stałych i ruchomych co może doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji
elewacji wentylowanej. Niedopuszczalnym jest deformowanie elementów rusztu oraz zastosowanie uszkodzonych elementów. Przykład niepoprawnie wykonanego rusztu przedstawia fot. 2.

Fot. 2. Pomyłki przy wykonaniu elewacji wentylowanej: 1 – zastosowanie niesystemowych przekładek
termicznych (wyrównujących?); 2 – zdeformowana konsola; 3 – niesystemowe łączniki mechaniczne; 4 – obrócona o 90o konsola; 5 – zapchana szczelina wentylacyjna.

Rozpowszechnioną pomyłką wykonawczą podczas układania docieplenia jest pozostawienie niewypełnionych materiałem termoizolacyjnym fragmentów ścian. W miejscach
takich powstają mostki termiczne negatywnie wpływające na parametry izolacyjne przegrody. Kolejnym błędem (związanym z nieścisłościami projektu) jest zastosowanie wełny
mineralnej w pasie przycokołowym (fot. 3) oraz na poziomie płyt balkonowych, gdyż zawilgocona wełna traci swoje właściwości termoizolacyjne.
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Podczas krycia wełny mineralnej folią paroprzepuszczalną niedopuszczalnym jest pozostawienie nieosłoniętych fragmentów termoizolacji (fot. 3). Folia powinna być rozprowadzona po powierzchni termoizolacji w sposób uniemożliwiający zatkanie szczeliny wentylacyjnej pomiędzy warstwą docieplenia a okładziną zewnętrzną.

Fot. 3. Przykład niepoprawnie wykonanego docieplenia: wełna mineralna w pasie przycokołowym, odsłonięte fragmenty wełny, braki docieplenia na stykach płyt termoizolacyjnych

Częstym błędem wykonawczym jest rozmieszczenie łączników mechanicznych łączących okładzinę z rusztem bez odpowiedniego odstępu od krawędzi (fot. 4). Połączenie
takie nie zapewnia odpowiedniej nośności i trwałości łączonego zestawu.

Fot. 4. Niewłaściwa odległość pomiędzy krawędzią okładziny włóknisto-cementową a otworem do łącznika mechanicznego (zamiast systemowych nitów zastosowano śrubę)

3. Problemy odbioru elewacji wentylowanych
Jakość wykonania robót elewacyjnych może być zapewniona wyłącznie w przypadku
systematycznej pracy osób nadzorujących. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy
odebrać ściany, do których będzie mocowana elewacja wentylowana. Również powinien
być zakończony i odebrany montaż stolarki okienno-drzwiowej. W trakcie montażu elewacji wentylowanej należy sprawdzać roboty zanikające na etapach: montażu rusztu, wykonania robót izolacyjnych, montażu okładzin.
Niedopuszczalnym jest zastosowanie i odbiór elewacji wentylowanej nie posiadającej
(krajowej) Aprobaty Technicznej lub Europejskiej Oceny Technicznej.
W trakcie wykonywania robót elewacyjnych osoby nadzorujące powinny zwrócić
szczególną uwagę na sposób transportowania, przechowywania oraz przenoszenia okładzin
elewacyjnych.
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Niedopuszczalnym jest stosowanie sprzętu do docinania, obróbki elementów rusztu
i okładzin sprzętu niezgodnego z wytycznymi producenta.
W przypadku elewacji wentylowanych z zastosowaniem połączeń klejowych należy
zwracać szczególną uwagę na warunki przechowywania klejów oraz temperaturę i wilgotność powietrza podczas ich aplikacji i dojrzewania. Warunki termo-wilgotnościowe nie
mogą przekraczać wskazanych w dokumentacji aprobującej. Podobną zasadę należy stosować podczas mocowania konsoli do ścian za pomocą kotew chemicznych.
Odbiór zamontowanego rusztu polega na sprawdzeniu odporności konsoli na odrywanie od powierzchni ścian (3 konsole na 100 m2 ściany). Uzyskany wynik nie może być
niższy od podanego w dokumentacji projektowej / aprobującej. Sprawdza się również geometrię rozmieszczenia rusztu na ścianach. Szczególną uwagę należy poświęcić na sprawdzenie poprawności rozmieszczenia konsoli stałych i ruchomych. Również należy sprawdzić kształt, wymiary, rozstaw elementów rusztu na różnych fragmentach budynku (np. w
strefach przycokołowych).
Podczas odbioru robót izolacyjnych należy sprawdzić:
 zgodność materiału i grubości termoizolacji z projektem na poszczególnych fragmentach budynku (np. niedopuszczalnym jest zastosowanie wełny mineralnej
w pasie przycokołowym lub pasie balkonowym),
 prawidłowość docieplenia ram okiennych i drzwiowych,
 ciągłość termoizolacji i folii paroprzepuszczalnej.
Podczas montażu okładzin osoby nadzorujące powinny sprawdzać:
 czy przeprowadzono przedmontażową segregację okładzin w zakresie kolorystyki
i użylenia;
 przyczepność okładzin do rusztu (w przypadku zastosowania klejenia);
 występowanie szczeliny pomiędzy okładziną a dociepleniem. Szczelina pomiędzy
tymi elementami powinna wynosić co najmniej 20 mm;
 płaskość oraz odchyłki okładzin od pionu i poziomu (nie powinny przekraczać
wartości wskazanej w projekcie);
 prawidłowość przebiegu i kształtu spoin (powinny spełniać wymagania projektu);
 stan krawędzi okładzin (powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji aprobującej).
Szczegółowe procedury odbioru elewacji wentylowanych zostały przedstawione w [4].

4. Podsumowanie
Elewacje wentylowane nieposiadające krajowej lub europejskiej oceny technicznej
nie gwarantują zapewnienia trwałej i bezpiecznej eksploatacji. Zawarte w tych dokumentach dane mają istotne znaczenie podczas projektowania elewacji.
Niebagatelny wpływ na trwałość, bezpieczeństwo oraz parametry eksploatacyjne elewacji wentylowanej ma jakość dokumentacji projektowej. Podstawowe elementy projektu
elewacji wentylowanej zostały określone w [4].
Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny ścian, do których będzie mocowana elewacja wentylowana. Ściany powinny spełniać wymagania projektu oraz dokumentacji aprobującej.
Sposób transportowania, przechowywania, technologia obróbki elementów składowych oraz montaż elewacji wentylowanej powinien być zgodny z wytycznymi producenta
elewacji wentylowanej. Szczególna uwagę należy zwracać na stosowane podczas obróbki
i montażu elewacji narzędzia.
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Podstawowy wpływ na jakość wykonania robót elewacyjnych ma doświadczenie
i przygotowanie ekipy montażowej oraz osób nadzorujących te prace.
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Abstract: This article is written based on expert opinions provided by ITB. The paper
presents the most common mistakes related with execution and acceptance of ventilated
façade works. Discusses the errors resulting from the imperfections of design documentation, improper preparation of the performance and supervising staff.
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Działania organów administracji publicznej
w odniesieniu do obiektów budowlanych
podczas ich użytkowania
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Streszczenie: Referat rozpoczyna się wstępem, w którym zwarte są podstawowe zasady, na których oparte są działania organów administracji publicznej. Następnie omówiona jest właściwość rzeczowa organów oraz podstawowe obowiązki wynikające z przepisów
prawa materialnego tj. ustawy Prawo budowlane. W dalszej części, omówiono działania
organów nadzoru budowlanego w odniesieniu do obiektów budowlanych podczas ich użytkowania, które pogrupowano na działania proceduralne i niezwłoczne. Kończąc, wskazano
na czynniki wpływające na działania organów nadzoru budowlanego oraz zawarto krótkie
podsumowanie referatu.
Słowa kluczowe: administracja publiczna, właściwości, obowiązki, działania.

1. Wstęp
Każde działanie organów administracji publicznej, powinno opierać się na podstawowej zasadzie: „zasadzie praworządności”. Jest ona określona w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), który
stanowi, że: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”. Zasada ta zawarta jest również w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 47 z późn. zm.), dalej określana
w skrócie, jako Kpa. Wskazuje ona jednoznacznie, że: „Organy administracji publicznej
działają na podstawie przepisów prawa”. Działanie na podstawie przepisów prawa, wiąże
się z kolei z koniecznością zachowania kolejnej zasady wynikającej z ww. ustawy, a mianowicie, zachowania „zasady przestrzegania właściwości”, która została zawarta w art. 19
Kpa, mówiącym, że: „Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej”. Powaga przestrzegania „swojej właściwości rzeczowej
i miejscowej” jest jedną z najważniejszych zasad w działalności organów administracji
publicznej, bowiem „Naruszenie każdego rodzaju właściwości przez organ administracji
przy wydawaniu decyzji administracyjnej powoduje nieważność decyzji bez względu na
trafność merytorycznego rozstrzygnięcia. Przepisy o właściwości mają, zatem, charakter
bezwzględnie obowiązujący, a organy z urzędu muszą przestrzegać swojej właściwości”(zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 10
czerwca 2013 r. IV SA/Wa 811/13).
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2. Właściwości i obowiązki organów administracji publicznej
2.1. Właściwość rzeczowa
Właściwość rzeczowa została sprecyzowana w art. 20 Kpa, który stanowi, że: „Właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się według przepisów o zakresie
jego działania”. Na tej podstawie dochodzimy do merytorycznych przepisów związanych
z działalnością organów administracji publicznej w odniesieniu do obiektów budowlanych
podczas ich użytkowania. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r.
nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), w art. 1 mówi: „Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej
"ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania
i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji
publicznej w tych dziedzinach”.

2.2. Ustawowe obowiązki organów administracji publicznej
Nie można rozdzielić kwestii związanej z działalnością organów administracji publicznej od obowiązków wskazanych z ustawie merytorycznej.
Przepisy prawne związane z utrzymaniem obiektów budowlanych, zawarte są w rozdziale 6 ustawy Prawo budowlane. Na mocy art. 83 cytowanej ustawy, kompetencje związane z utrzymaniem obiektów budowlanych należą do służb nadzoru budowlanego, z wyjątkiem kompetencji służb architektoniczno – budowlanych dotyczących przyjmowania
zgłoszeń związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

3. Działania organów nadzoru budowlanego w odniesieniu
do obiektów budowlanych podczas ich użytkowania
3.1. Działania proceduralne i działania niezwłoczne
Podstawą działania służb nadzoru budowlanego są czynności kontrolne, ponieważ
zgodnie z art. 81 ust. 4 Prawa budowlanego: „Organy administracji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą dokonywać czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia
dokonane w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego”, jednak tylko:
„Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu: … do obiektu budowlanego” (art. 81a ust. 1 pkt 1). Czynności kontrolne można podzielić na: kontrole prewencyjne (prowadzone w ramach planowanych harmonogramów kontroli), sprawdzające (przeprowadzane w związku z pozyskaną informacją) i na oględziny
(wyznaczane w ramach wszczętego postępowania administracyjnego).

3.1.2. Działania proceduralne
Działania proceduralne, czyli oparte na regułach określających prawne ramy postępowania, wskazane w przepisach Kpa, wynikają z ogólnej zasady związanej z obowiązkiem
organu do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania i zakończenia postępowania orzeczeniem administracyjnym. Należy zaznaczyć, że w postępowaniach dotyczących utrzymania obiektów budowlanych, zazwyczaj stroną postępowania
jest tylko właściciel lub zarządca obiektu. Właściciel (lub zarządca) jest obowiązany:
utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w obowiązujących
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przepisach, a co najważniejsze, winien go użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Aby wypełnić ten obowiązek, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontrolom
okresowym. Częstotliwość i zakres kontroli określają stosowne przepisy ustawy Prawo
budowlane. Działania organów nadzoru budowlanego podejmowane są w sytuacji, gdy
w wyniku kontroli stwierdza się, że zobowiązane strony nie przeprowadzają kontroli okresowych, w wyniku czego obiekt doprowadzany jest do nieodpowiedniego stanu technicznego. Wówczas, na mocy art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane:
„Właściwy organ – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu
budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której
mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu
lub jego części. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości, co do stanu technicznego
obiektu budowlanego, organy nadzoru budowlanego mogą również nałożyć, w drodze
postanowienia, na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, obowiązek dostarczenia
w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia (art. 81c ust. 2).

Rys. 1. Założona plomba gipsowa po kontroli okresowej przeprowadzonej przez zarządcę obiektu

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo budowlane, która obowiązuje od 7 stycznia 2016 r., ustawodawca wprowadził zmiany do art. 62,
których zadaniem jest ochrona lokatorów. Nowy przepis art. 62 ust. 4a stanowi, że:
,,W przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się
w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone
w art. 5 ust 2; ", po ust. 2 dodano nowy ust. 2a, w brzmieniu: ,,Kontrolę, o której mowa
w ust. 1 pkt 4a, właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni
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od otrzymania zgłoszenia.” Następne działania podejmowane są w przypadkach, gdy podczas kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, służby nadzoru budowlanego
stwierdzą, że może zagrażać on życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo, jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo, jest w nieodpowiednim stanie technicznym, bądź powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia.
Wówczas, właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

Rys. 2. Wykonanie nakazu podstemplowania stropu budynku

Jeżeli wystąpią trzy pierwsze okoliczności, w decyzji, właściwy organ może zakazać
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Jak wspomniałem wcześniej, od 7 stycznia 2016 r. znowelizowana ustawa
Prawo budowlane wprowadziła nowy obowiązek dla służb nadzoru budowlanego, wynikający z art. 66 ust. 1a, który mówi że: ,,W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszenia wymagań dotyczących
obiektu budowlanego, których charakter uniemożliwia lub znacznie utrudnia użytkowanie
go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń lub przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie”. Dalsze proceduralne
działania organów nadzoru budowlanego, wynikające z kompetencji określonych w ustawie
Prawo budowlane, dotyczą obiektów nieużytkowanych, nienadających się do remontu.
Mianowicie, przepis art. 67 ust. 1-3 cytowanej ustawy stanowi, że „Jeżeli nieużytkowany
lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę
tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót
i ich zakończenia. Przepisu nie stosuje się do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru
zabytków. W stosunku do obiektów niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną
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konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję, o której mowa w ust. 1, właściwy organ wydaje po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków”. Ostatnie działanie, związane jest ze stanem technicznym budynku,
który grozi zawaleniem. W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części
budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, właściwy
organ jest obowiązany: nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym
terminie całości lub części budynku z użytkowania, przesłać decyzję, o której mowa, obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów, zarządzić umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub
mienia oraz o zakazie jego użytkowania, wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, z określeniem, technicznie uzasadnionych,
terminów ich wykonania.

Rys. 3. Wykonanie nakazu podstemplowania ściany w budynku wyłączonym z użytkowania

3.1.3. Działania niezwłoczne
Działania niezwłoczne, charakteryzują się cechą pominięcia procedur administracyjnych. Organy mogą odstąpić od tej zasady tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy
nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze
względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną (art. 10 § 1 i § 2 Kpa).
Pierwsze działanie, wynika z obowiązku wskazanego w art. 70 ust. 1 (po nowelizacji)
i ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Stanowi on, że: „Właściciel, zarządca lub użytkownik
obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone
w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a (kontroli okresowych), usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie
życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności kata-
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strofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.”
Właściwy organ, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę
obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1”.
Kolejne działanie, związane jest z art. 69 ust. 1 i 2 omawianej ustawy. Zgodnie z jego
znowelizowaną treścią: „W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających
na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, lub ingerencji lub naruszeń,
o których mowa w art. 66 ust. 1a, właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających”. Do
zastosowania, na koszt właściciela lub zarządcy, środków przewidzianych w przytoczonym
przepisie, są upoważnione również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. O podjętych działaniach organy te powinny niezwłocznie zawiadomić właściwy organ.

4. Czynniki wpływające na działania organów nadzoru
budowlanego w odniesieniu do obiektów budowlanych
podczas ich użytkowania
Podstawowym czynnikiem, który wpływa na zakres podejmowanych działań przez
służby nadzoru budowlanego, jest fakt niewywiązywania się przez właścicieli lub zarządców z obowiązków związanych z przeprowadzaniem kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych, w trakcie ich użytkowania. Często nadzór budowlany stwierdza się, że kontrole okresowe nie są wykonywane rzetelnie (w niepełnym zakresie określonym dla danej kontroli, nie jest sprawdzane wykonanie zaleceń z kontroli poprzedniej,
protokoły z kontroli obiektów wielkopowierzchniowych nie są przekazywane do służb
nadzoru budowlanego). Następnym zjawiskiem, które wpływa na stan techniczny obiektu
i determinuje działania właściwych służb, to samowolne wykonywanie robót budowlanych,
które ingerują w istniejącą strukturę obiektu, naruszając jego konstrukcję. Podobna sytuacja
występuje w trakcie prowadzenia robót budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.
Często opracowana dokumentacja budowlana nie uwzględnia, w dostatecznym zakresie,
wpływu tej inwestycji na stan techniczny sąsiedniego obiektu. Bardzo poważnym problem,
utrudniającym działania organów nadzoru budowlanego, jest fakt nieuregulowania spraw
własnościowych nieruchomości, na której usytuowany jest obiekt znajdujący się w złym
stanie technicznym. W takich przypadkach, gdy obiekt nie ma ustanowionego prawnego
właściciela (lub zarządcy), organ nie może w decyzji wskazać strony, którą należy zobowiązać do usunięcia nieprawidłowości.

5. Podsumowanie
Każde działanie służb nadzoru budowlanego związane z użytkowaniem obiektów budowlanych, powinno zmierzać do jednego zasadniczego celu – niedopuszczenie do powstania i eliminowanie stanu zagrożenia życia ludzi i bezpieczeństwa mienia, w związku
z użytkowaniem obiektów budowlanych. Taki stan występuje z reguły w przypadkach
eksploatowania obiektów bez bieżącej kontroli stanu technicznego, lub w sytuacji, gdy
obiekt nie ma prawnego właściciela. Dlatego w służbach nadzoru budowlanego muszą być
zatrudnione osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc posiadające
stosowną wiedzę i doświadczenie zawodowe, uprawniające do dokonywania właściwej
oceny zjawisk, występujących na obiektach budowlanych w trakcie ich użytkowania.
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Abstract: The paper begins with the introduction, which contains basic rules, that the
action of public administration bodies is based on. Next, it factual adequateness and fundamental duties resulting from the material law are described, that is Construction Law. In the
further part, it is written about the actions of construction site bodies, regarding to building
objects during their usufruct, that were grouped in procedural and immediate ones. At the
end, factors affecting the action of construction site bodies were indicated and a short paper’s summary was attached.
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of thiourea and THAM for corrosion process
on carbon steel in calcium chloride environment
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Abstract: The main objective of this paper is to present a comparison of the corrosion
inhibiting effect of thiourea and THAM (tri(hydroxymethyl)aminomethane) on carbon steel
samples immersed in calcium chloride solutions. The testing has shown that to inhibit the
corrosive action of the calcium chloride solution, the thiourea solution can be successfully
replaced by the THAM solution. The study was performed with the use of st3s, structural
and reinforcing steel. In the case of st3s steel samples, the application of the 0.01% THAM
solution causes a decrease of its weight loss by about 60%. The application of a 10-times
stronger THAM solution causes an increase of the corrosion inhibition on the tested
samples by about 20%. A combined protective action of the thiourea and THAM solutions
brings about an increase of the corrosion process inhibition by about 70% both for the st3s
and the structural samples. The 0.01% and 0.1% THAM solutions applied to inhibit the
corrosion process on structural samples cause an increase of the corrosion protection by
about 50% and 15% respectively.
Keywords: corrosion inhibitor, thiourea, THAM, carbon steel, anticorrosive properties.

1. Introduction
Corrosion problems are essential for numerous branches of the industry. Therefore,
considerable attention is presently paid to investigations into new non-toxic and ecofriendly corrosion inhibitors. The main objective of such investigations is to minimize or
inhibit the corrosion processes [1].
Corrosion processes result from the effect of the redox (reduction-oxidation) reaction
on metal surfaces. It can be analyzed into two main half electrochemical reactions. An
oxidation process occurs on the anode and is related to the metal dissolution and its losing
positive ions to the electrolyte. Free electrons that form in those processes are absorbed in
the reduction process of hydrogen ions that takes place on the cathode [2]. Corrosion
processes make one of the most severe problems of many industries. This is particularly
conspicuous in the case of the oil and gas industry, where the corrosion on surfaces of the
equipment and processing facilities causes leaks in tanks, casings or pipelines. In the
petroleum industry, the corrosion problem the most severely shows in the case of pipelines
[3]. It results from the application acid solutions to e.g. chemical processing, petroleum
production or acid cleaning [4]. Hydrochloric acid (HCl) is one of the acid solutions that
are most widely used for those purposes, which exposes steel and ferrous alloy materials of
the equipment to the corrosion processes. The most effective method for protecting the
equipment is to use corrosion inhibitors [5], especially in closed loop systems [6]. The
inhibitors are substances, whose very small amounts added to the corrosive solution can
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decrease the rate of the destructive reaction that occurs on the metal surface in the presence
of the corrosive agent [7]. Considering the protective mechanism, corrosion inhibitors can
be classified into anodic, cathodic and mixed ones. Anodic inhibitors reduce the corrosion
rate by inhibiting the dissolution of steel. Cathodic corrosion inhibitors reduce the corrosion
process by decreasing the corrosion potential, while mixed corrosion inhibitors act both on
the anodic and cathodic corrosion reactions. Among inorganic compounds, the group of
anodic corrosion inhibitors includes e.g. calcium nitrate, sodium nitrate, sodium benzoate,
while in the group of cathodic corrosion inhibitors there are phosphates, silicate and
polyphosphates [8]
Corrosion inhibitors play very important role in protecting various kinds of steel. For
that purpose both organic and inorganic compounds can be applied. The structure of
organic corrosion inhibitors includes either heteroatoms such as phosphorus, nitrogen,
sulfur or oxygen, π bonds [11], and also aromatic rings [6]. Many organic compounds that
include amines, amides, nitrogen-containing heterocycles, nitriles, imminium salts,
triazoles, pyridine and its derivates, quanoline derivates, thiourea derivates,
thiosemicarbazide, thiocyanates can be used as corrosion inhibitors. The metal dissolution
process (the anodic reaction) and hydrogen evaluation (the cathodic reaction) can be
retarded by compounds containing nitrogen and acetylenic alcohol by forming a film on the
metal surface [3]. When organic compounds are used as corrosion inhibitors, the below
given four types of adsorption can occur:
a. Electrostatic attraction between the charged molecules and the charged metal
b. Interaction of uncharged electron pairs in the molecule with the metal
c. Interaction of π electrons with the metal
d. Combination of (a) and (c) [7].
Organic corrosion inhibitors get adsorbed on the protected metal surface and this way
a thin film of inhibitor molecules forms. This film acts as a barrier and separates the metal
surface from the corrosive medium. Adsorption of corrosion inhibitor molecules depends
on some factors like the metal characteristic and its surface charge, the adsorption method,
chemical structure of the corrosion inhibitor and the corrosion solution type [9].
One of many groups of corrosion inhibitors are surfactants. They are surface active
agents that can improve dispersibility of corrosion inhibitors in acid solutions, while
wetting the surface of the metallic material [3]. Both ionic and nonionic surfactants are
successfully used for the corrosion protection of metallic surfaces. Nonionic surfactants
have no charge groups in their polar heads and are known for their numerous applications
including the corrosion inhibition. Aside with many valuable properties, their chief
advantage is the low cost of their of production [1]. Presently, some inhibitors are
commercially available and among them: nonylphenyl ethoxylate [3], sodium
monofluorophosphate [9].
Plant extracts make a very interesting group of corrosion inhibitors. They are low-cost
and eco-friendly inhibitors that can be obtained by a simple extraction or a biodegradable
process. Among such inhibitors there are plant extracts of Nypa fruticans, Menthe
pulegium, Phylanthus amarus, Occium virdis, Murraya koenigii and Ananas comosus. The
corrosion inhibiting action of those plants extracts results from the presence of complex
organic species such as tannins, alkaloids, carbohydrates, aminoacids or proteins [10].
Another popular group of corrosion inhibitors are polymers such as polyamine
derivatives, polyvinylamide derivates, polyaspartates and other polyaminoacids,
polyanilines, polycarboxylates/polycarboxylic acids, phosphate esters of polymeric
corrosion inhibitors, polysulfides and polysaccharides. They form a thin layer of polymer
on the metal surface and prevent the formation of corrosion cells [9]
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Recent years have brought a growing popularity of antibiotics used as corrosion
inhibitors. All kinds of them can be used for that purpose and among them: β-lactams,
quinolones, tetracyclines, macrolides, lincosamides, sulphonoamides, aminoglycosides and
aminophenols [11].
As thiourea is a very toxic compound, it seems necessary to look for some new
corrosion inhibitors that would be less noxious for humans. Another objective is continuous
enhancement of the corrosion inhibition process, which includes the search for compounds
with suitable functional groups in their structure. Therefore, the experimental part of the
presented research includes testing of anticorrosive properties of THAM with an amine
group with free pair of electrons in its structure and the thiourea solution.

2. Materials and methods
Samples of st3s steel, structural steel and reinforcing steel have been used for the
testing. Their percentage composition is presented in Table 1. Each of them includes
carbon, manganese, phosphorus and sulfur. The st3s steel and the reinforcing steel do not
include any addition of silica and nitrogen, respectively.
Table 1. Percentage composition of the tested steel samples
Sample
st3s
reinforcing
structural

Steel grade
S235JRG2
18G2-b
S235jRh

C, %
0.20
0.15-0.22
0.13

Mn, %
1.40
1.0-1.5
0.34

Si, %
0.20-0.55
0.01

P, %
0.045
0.050
0.012

S, %
0.045
0.050
0.024

N, %
0.09
0.004

The corrosion process has been realized in the 5% solution of calcium chloride in the
presence of the 0.001% thiourea solution, the 0.1% and 0.01% THAM solutions, a mixture
of the 0.01% THAM solution and the 0.1% phosphorous acid solution as well as a mixture
of the 0.001% thiourea solution and the 0.01% THAM solution used as the corrosion
inhibitors. Quantities of the added inhibitor solutions are given in Table 2. According to the
literature data [3], an addition of the phosphorous acid solution in combined action with the
THAM solution should enhance the corrosion resistance of the tested materials.
Table 2. Quantatitive summary of solutions added for testing the corrosion inhibitors
0.1% thiourea solution
0.1% THAM solution
1% phosphorous solution

1 [cm3]
0
0
0

2 [cm3]
7
0
0

3 [cm3]
0
7
0

4 [cm3]
0
70
0

5 [cm3]
0
7
7

6 [cm3]
7
7
0

In order to obtain reliable results, two measuring methods – the gravimetric method
and the spectrophotometric one – have been independently applied in the testing process.
The gravimetric method has been realized in two distinct steps. In the first one, the steel
samples have been prepared for the exposure to aggressive corrosive conditions. The steel
surface has been cleaned with the use of sandpaper, and in the case of structural steel, the
zinc coat has been removed. Prior to putting the samples into the corrosive solution, all of
them have been skimmed, dried and weighted. The other testing step has been directly
related to the preparation of the corrosive solution by dissolving of adequate salts and
adding adequate amounts of the corrosion inhibitor solution. Next, the steel samples have
been placed in this solution for 24 hours. After the lapse of those 24 hours, the tested steel
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samples have been washed with distilled water, thoroughly dried and reweighted. On the
basis of the obtained mass difference, the corrosion inhibiting efficiency has been
calculated using the below formula:
E = (1-Δminh/Δm0)*100%

(1)

where: E – efficiency of the corrosion inhibition process [%], Δminh – weight loss in
the presence of a corrosion inhibitor [g], Δm0 – weight loss with no corrosion inhibitor
applied [g].
The spectrophotometric method has been applied because of its high sensitivity and
high accuracy of the ferric ion determination. Measurements of the ferric ion level in the
solutions have been performed in the presence of sulfosalicylic acid used as a substrate. The
efficiency testing with the use of this method is based on determining the absorbance of
ferric ions present in the solution after 24 hours of running the corrosion process. Its
determination has been performed with the use of a spectrophotometer Marcel MINI. The
amount of ferric ions in the solutions has been calculated using the standard curve. The
corrosion inhibition efficiency has been calculated with the below given formula:
E = (1-Cinh/C0)*100%

(2)

where: E – efficiency of the corrosion inhibition [%], Cinh – concentration of ferric
ions in the solution in the presence of a corrosion inhibitor [mg/L], C0 – concentration of
ferric ions in solution with no corrosion inhibitor applied [mg/L].

3. Results and discussion
3.1. Gravimetric method
The obtained results are presented in the below given figures. The graphs show the
corrosion process inhibition efficiency obtained in the presence of various THAM
concentrations, its mixtures with thiourea and phosphorous acid, as well as with the
thiourea solution.

Fig. 1. Efficiency of the corrosion inhibition obtained for st3s steel
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Fig. 2. Efficiency of the corrosion inhibition obtained for reinforcing steel

Fig. 3. Efficiency of the corrosion inhibition obtained for structural steel

Figure 2 presents an analysis of the corrosion process inhibition for the samples of
carbon steel st3s. It shows that the THAM solution of the concentration 0.1% is a very
efficient corrosion inhibitor in the presence of the corrosive calcium chloride solution. The
highest efficiency of corrosion process inhibition on the surface of the st3s steel samples in
the mentioned type of aggressive corrosive solution has been obtained with a mixture of the
0.001% thiourea solution and the 0.01% THAM solution. On the other hand the 0.001%
thiourea solution, 0.01% THAM solution and its mixture with phosphorous acid have
shown no corrosion inhibiting effect for those steel samples immersed in the aggressive
solution of calcium chloride. An addition of the 0.001% thiourea solution to the 0.01%
THAM solution brings about an increase of the corrosion inhibition by about 40%.
Figure 3 is presents the corrosion inhibition effect obtained for reinforcing steel. As in
the previous case, the THAM solution shows up to be a very good corrosion inhibitor. Its
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effect is stronger here than in the case of the st3s carbon steel samples. The corrosion
process that occurs in the calcium chloride solution gets the most efficiently inhibited by
the 0.1% THAM solution and its mixture with the 0.01% solution and the 0.001% thiourea
solution. The corrosion inhibition effect decreases by about 85%, when a ten-times weaker
THAM solution is applied.
Figure 5 shows that in the case of structural steel the 0.1% THAM solution and its
mixture with the 0.001% thiourea solution can also be successfully used as a corrosion
inhibitor. The both mentioned solutions exhibit similar efficiency of the corrosion
inhibition process. Weaker corrosion inhibitor solutions do not exhibit any protective
properties in this case.
For all the above discussed cases concerning samples of st3s carbon steel, reinforcing
steel and structural steel samples immersed in the calcium chloride solution, the 0.001%
thiourea solution and the mixture of 0.01% THAM solution with the 0.1% phosphorous
acid solution do not exhibit any corrosion inhibiting properties.

3.2. Spectrophotometric method
The efficiency obtained with the spectrophotometric method is higher as compared to
the results obtained with the gravimetric method. A mixture of the 0.001% thiourea solution
and the 0.01% THAM solution exhibits the best corrosion inhibiting properties for all the
tested steel samples. This mixture inhibits the corrosion process at the efficiency
approaching 100%. Testing performed with the use of this method has yielded higher
efficiency values for the 0.01% and 0.1% THAM solutions. In the case of the st3s and
reinforcing steel samples, considerable corrosion inhibiting properties have been also
observed for a mixture of the 0.01% THAM solution and the 0.1% phosphorous acid. On
other hand, the 0.001% thiourea solution exhibits lower efficiency of the corrosion
inhibition in all the analyzed cases. The fact that the gravimetric method application yields
lower efficiency values can be explained by the formation of calcium chloride crystals on
surfaces of the tested steel samples. It is the reason why reweighting the samples after the
24 hours of their being immersed in the corrosive solution can yield inaccurate results.
Thus, the results obtained with the spectrophotometric method seem to be more reliable.

Fig. 4. Efficiency of the corrosion inhibition obtained for st3s steel
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Fig. 5. Efficiency of the corrosion inhibition obtained for reinforcing steel

Fig. 6. Efficiency of the corrosion inhibition obtained for structural steel

4. Conclusions
 Thiourea solution that is commonly used to inhibit corrosion processes occurring
in the calcium chloride solution can be successfully replaced by the THAM
solution;
 It is important to find adequate corrosion inhibitors for the action of calcium
chloride solution, as each winter enormous amounts of chlorides are used for ice
removal from the roads
 Another important and actual objective of the discussed research area is to find
new non-toxic and eco-friendly corrosion inhibitors;
 Although the THAM structure does not include any sulfur atom its corrosion
inhibiting efficiency in CaCl2 is higher as compared to the thiourea solution;
 For carbon steel st3s samples, the 60%, corrosion inhibition efficiency has been
obtained with the 0.01% THAM solution and 20% - with the 0.1% THAM
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solution. When the 0.01% THAM solution has been added to the thiourea solution,
the analyzed process has been inhibited in 70%;
For reinforcing steel samples immersed in the calcium chloride solution, no
corrosion inhibition has been observed in the case of the 0.001% thiourea solution
application;
For of structural steel samples, the use of the 0.01% THAM solution has yielded
the corrosion inhibition efficiency of about 50% and in the case of the 0.1 %
THAM solution the obtained result has been of about 15%. When the 0.01%
THAM solution has been added to the 0.001% thiourea solution, the corrosion
inhibiting efficiency has increased to about 70%;
In the case of the THAM solution application, the corrosion inhibition mechanism
is probably related to the formation of its thin layer on metal surfaces.
According to the literature data [3], an addition of phosphorous acid to a corrosive
solution should increase the corrosion inhibiting effect. However, such a result has
not been obtained in the testing performed for the discussed project.

We acknowledge support from Polish Ministry of Science and Higher Education
within the statutory research number S/12/II B/2016.
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Streszczenie: W artykule autorzy rozpatrują jeden z aspektów zrównoważonego budownictwa – aspekt socjalny. Wśród aspektów społecznych, zgodnie z normą PN-EN
16309+A1:2014-12 wyróżniono następujące właściwości użytkowe budynku: dostępność,
adaptowalność, komfort i zdrowie, wpływ sąsiedztwa, utrzymanie, bezpieczeństwo i ochronę. Autorzy przeprowadzili badania ankietowe wśród mieszkańców dzielnic Krakowa.
W ankiecie uszczegółowiono pytania dotyczące właściwości użytkowych budynków.
Badania miały na celu ustalić jak użytkownicy oceniają istotność badanych cech, które
wpływają na funkcjonalność i komfort ich miejsca zamieszkania.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, aspekt socjalny, właściwości użytkowe, budynki mieszkalne, badania ankietowe.

1. Wprowadzenie
Zrównoważone budownictwo (Sustainability of Construction Works) zajmuje istotne
miejsce w działaniach zmierzających do realizacji założeń zrównoważonego rozwoju.
Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie może zapewnić stałe polepszenie warunków życia ludzkości, większe bezpieczeństwo energetyczne oraz poprawę
stanu środowiska naturalnego. Sektor budowlany stanowi podstawowy obszar działalności
w gospodarkach wielu krajów w tym w gospodarce Unii Europejskiej. Jak zauważono
w pracach [1] rozwiązywanie problemów budownictwa zrównoważonego ma charakter
globalny. W krajach wspólnoty europejskiej budownictwo generuje około 10% PKB
i zatrudnia 7% siły roboczej. Niestety, każda budowa, obiekt budowlany i jego użytkowanie
powoduje wpływ na środowisko. Sektor budowlany przy obecnie stosowanych technologiach realizacji zadań budowlanych i sposobie ich eksploatacji stanowi istotne zagrożenie
dla środowiska – jest przyczyną 42% końcowego zużycia energii w UE, emisji 35% gazów
cieplarnianych do atmosfery, a także znacznego zużycia surowców nieodnawialnych takich
jak woda czy surowce mineralne. Zagrożenie dla środowiska stanowią też pozostałości po
rozbiórce obiektów budowlanych [2, 3, 4]. Niezbędna jest stała potrzeba kontynuowania
i rozwijania kontaktów oraz wymiany doświadczeń między instytucjami naukowymi poszczególnych państw, a także przedsiębiorstwami wykonawczymi [1].
Przeciętny mieszkaniec naszej strefy klimatycznej spędza w mieszkaniu około 80%
swojego życia. Jest oczywistym, że wewnętrzne środowisko i rozwiązania funkcjonalne
w budynku mogą w sposób istotny wpływać na jakość życia użytkowników. Z tego też
względu Komisja Europejska zainicjowała utworzenie Komitetu Technicznego CEN/TC
350 „Zrównoważone budownictwo”, który prowadzi prace nad normami związanymi ze
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zrównoważonym budownictwem [5, 6], w Polsce zaś powstał odpowiednik: Komitet PKNKT 307 [7].
Norma ISO 15392 Sustainability in building construction – General principles [8]
wskazuje na ważność uwzględnienia trzech, wyżej wymienionych obszarów (aspektów)
związanych z koncepcja zrównoważonego budownictwa.:
 aspekt środowiskowy,
 aspekt socjalny (społeczny),
 aspekt ekonomiczny.
W literaturze najczęściej wymienianymi aspektami są środowiskowy i ekonomiczny.
Według wielu autorów priorytetem budownictwa zrównoważonego jest ograniczenie
zużycia energii i zużywania zasobów naturalnych oraz ograniczenie produkcji odpadów
i transportu. W niektórych publikacjach zrównoważone budownictwo jest kojarzone wyłącznie z budownictwem ekologicznym, „zielonym”. W niniejszym artykule autorzy zajmują się aspektem społecznym, stosunkowo rzadko poruszanym w publikacjach, a mającym –
według autorów – największy wpływ na standard i komfort życia mieszkańców.

2. Aspekt społeczny (socjalny) obiektu budowlanego
W połowie 2014 roku została wprowadzona norma: PN-EN 16309:2014-05 – wersja
angielska. Zrównoważoność obiektów budowlanych – Ocena socjalnych właściwości
użytkowych budynków – Metodyka obliczania [9]. Norma ta zawiera metody i wymagania
dotyczące oceny socjalnych właściwości użytkowych budynków z uwzględnieniem technicznych charakterystyk i funkcjonalności budynku. Poprzez ujednolicenie metod oceny
stopnia zrównoważenia budynku w zakresie jego aspektów socjalnych, możliwe będzie
przeprowadzenie porównań pomiędzy budynkami w różnych krajach (Unii Europejskiej).
Norma PN-EN 16309:2014-05 znajduje zastosowanie we wszystkich typach budynków.
Wyróżniono w niej następujące kategorie socjalnych właściwości użytkowych budynku:
 dostępność,
 adaptowalność,
 komfort i zdrowie,
 wpływ sąsiedztwa,
 utrzymanie,
 bezpieczeństwo i ochrona.
Norma ta nie określa zasad oceny socjalnych właściwości użytkowych budynku, nie
opisuje również poziomów, klas czy standardów funkcjonalności obiektu. Metody ocen,
poziomy odniesienia, parametry budynków referencyjnych powinny być tworzone dla
poszczególnych krajów oddzielnie [9]. Powinny one uwzględniać normy i rozporządzenia
obowiązujące w danych krajach, strefy klimatyczne, przewidywane zmiany klimatu, stan
środowiska, stan gospodarki, wielokulturowość społeczeństwa.
Aspekt socjalny – w kontekście zrównoważonego budownictwa – kładzie duży nacisk
na jakość i komfort użytkowania obiektów, co wymaga prowadzenia badań w kierunku
określenia oczekiwań mieszkańców co do miejsca ich zamieszkania. W związku z tym
należy prowadzić badania wśród ekspertów i użytkowników mające na celu wskazanie
najistotniejszych aspektów, które należy uwzględnić podczas projektowania obiektów,
a także stopniowo wdrażać w trakcie prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych
budynków mieszkalnych [10].
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3. Badania ankietowe
W celu ustalenia wymagań użytkowników, poznania ważności czynników decydujących o socjalnych właściwościach obecnych miejsc zamieszkania, wśród mieszkańców
wybranych osiedli mieszkaniowych Krakowa – Rys. 1 przeprowadzono badania ankietowe.

Rys. 1. Widok fragmentu osiedla mieszkalnego, gdzie przeprowadzono badania ankietowe

W ankiecie każda z właściwości użytkowych, wymienionych w punkcie 2, została
uszczegółowiona – zakres ocenianych cech podano poniżej.
a) Dostępność
 Podejście do budynku z uwzględnieniem użytkowników o specjalnych potrzebach*
 Odległość od transportu publicznego (np. przystanek autobusowy)
 Odległość od parkingu
 Podjazd dla służb (np. straż pożarna, karetka itp.)
 Szerokie wejścia/wyjścia
 Łatwość otwierania wejść/wyjść (np. rozsuwane drzwi)
 Poręcze (np. przy wejściu do budynku)
 Szerokie korytarze
 Winda i odpowiednia jej wielkość
 Sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacją i elektrycznością
 Media telekomunikacyjne (np. telefon, Internet, domofon itp.)
b) Adaptacyjność
 Możliwość łatwej zmiany układu pomieszczeń (np. likwidacja ścian działowych)
 Możliwość zmiany sposobu użytkowania (np. z mieszkalnego na lokal usługowy)
 Zdolność dostosowania budynku do indywidualnych wymagań użytkowników (np.
dla ludzi poruszających się na wózkach)
 Wymiana urządzeń technicznych (np. urządzeń sanitarnych, ciepłowniczych itp.)
 Instalacja nowych urządzeń technicznych (np. windy)
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 Możliwość zainstalowania dodatkowych rur i kabli (np. systemy komunikacji, klimatyzacja)
 Ocieplenie budynku (w tym również od wewnątrz)
 Łatwość demontażu wewnętrznych urządzeń i elementów (np. zmiana szerokości
schodów, w celu montażu windy)
c) Zdrowie i komfort użytkowania
 Komfort termiczny
 Wentylacja i klimatyzacja
 Izolacyjność akustyczna (słyszalność sąsiadów, hałas z zewnątrz)
 Akustyka przestrzenna (np. zbyt duży pogłos w pomieszczeniach)
 Zewnętrzny komfort wizualny (np. widok z okien)
 Komfort wizualny wewnątrz (np. wysokość pomieszczeń)
 Układ przestrzenny mieszkania (np. pokoje przejściowe)
 Odpowiednie oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne
d) Wpływ sąsiedztwa
 Hałas
 Emisja gazów na zewnątrz (np. spaliny z ogrzewania)
 Nocny blask (np. lampy na wprost okien)
 Dzienny blask (np. sąsiednie budynki odbijające światło)
 Przysłanianie (np. wysoko zabudowa w bliskim sąsiedztwie powodująca zacienienie)
 Odczuwalność wstrząsów/ wibracji (np. sąsiedztwo lokalu rozrywkowego, ruchliwej ulicy itp.)
e) Utrzymanie i konserwacja
 Łatwość w utrzymaniu budynku (np. łatwość utrzymania porządku na klatkach
schodowych)
 Korzystanie z budynku podczas prac konserw. (np. czy wyst. duże niedogodności
w użytkowaniu)
 Częstość i czas trwania konserwacji
 Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac konserwacyjnych (np. stosowanie folii
podczas malowania klatki schodowej)
f) Ochrona i bezpieczeństwo
 Ochrona przed przerwami w dostawach mediów (np. dodatkowy agregat ciepła)
 Odporność na zmiany oddziaływań klimatycznych (np. intensywny deszcz, silny
wiatr)
 Ochrona przeciw kataklizmom (np. powódź)
 Wyposażenie w systemy przeciwpożarowe i wyjścia ewakuacyjne
 Zabezpieczenia przed intruzami i wandalizmem [9].
Fragment omawianej ankiety przedstawiono na Rys. 2.
Respondenci mieli za zadanie ocenić istotność cech jakie wpływają / wpływałyby na
komfort / funkcjonalność ich miejsca zamieszkania. Do oceny posłużyła skala punktowa od
0 do 10.
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Socjalne właściwości użytkowe budynków mieszkalnych w ...
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Rys. 2. Fragment przeprowadzanej ankiety wśród mieszkańców

4. Zakończenie
Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że socjalne właściwości użytkowe
budynków mieszkalnych mają istotne znaczenie w życiu ich użytkowników. Od stopnia
spełnienia tych właściwości zależy, czy funkcjonowanie mieszkańców w danym obiekcie
jest satysfakcjonujące, jest przyjazne, czy czują się w nim bezpiecznie, czy można mówić
o komforcie zamieszkania [10].
Aspekt społeczny budownictwa zrównoważonego w sposób szczególny uwzględnia
warunki funkcjonowania osób niepełnosprawnych, starszych, co w perspektywie przewidywanego starzenia się społeczeństwa ma istotne znaczenie.
Wyniki badań ankietowych wskazują, że socjalne właściwości użytkowe mogą wpływać również na działanie społeczne mieszkańców; następuje integracja między ludźmi,
między mieszkańcami a budynkiem, a także między mieszkańcami a środowiskiem.
Podczas planowania robót remontowych i modernizacyjnych budynków mieszkalnych
należy w ich zakresie uwzględnić oprócz podstawowych wymogów jakie powinien spełniać
obiekt, w zakresie bezpieczeństwa, zawrzeć także wyniki badań ankietowych (opinię
mieszkańców) dotyczących socjalnych właściwości użytkowych.
Praca wykonana w ramach badań statutowych nr 11.11.100.197 AGH Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
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Abstract: In the article, the authors consider one of the aspects of sustainable construction - the social aspect. Among the social aspects, in accordance with PN-EN 16309 +
A1: 2014-12 were listed the following utility properties of the building: accessibility,
adaptability, comfort and health, neighborhood, maintenance, safety and security. The
authors conducted a survey among the residents of Krakow districts. In the questionnaire
were more detailed questions about the utility properties of buildings. Badania miały na celu
ustalić jak użytkownicy oceniają istotność badanych cech, które wpływają na funkcjonalność i komfort ich miejsca zamieszkania. The study had be aimed at specify how users rate
the importance of the studied traits that affect on the functionality and comfort of their
domicile.
Keywords: sustainable development, social aspect, utility properties, residential
buildings, surveys.

Budownictwo i Architektura 15(2) (2016) 79-86

Awaria budynku zabytkowego
w wyniku realizacji prac budowlanych w sąsiedztwie
Tomasz Błaszczyński
Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
Politechnika Poznańska, e-mail: tomasz.blaszczynski@put.poznan.pl

Streszczenie: W związku z projektowaną budową wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowego w Poznaniu, a także w związku z przewidywaną modernizacją technicznej
infrastruktury podziemnej, powinna zachodzić potrzeba inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących obiektów sąsiednich. Także zgodnie z wymogami sformułowanymi
w decyzji o warunkach zabudowy oraz zgodnie z uwagami zawartymi we wcześniejszych
ekspertyzach, powinno się wykonać te prace. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego
istniejących obiektów sąsiednich powinna być wykonana pod kątem wpływu budowy na
nie i przeciwdziałania ewentualnym skutkom związanym z realizacją projektowanych robót
w sąsiedztwie. Niestety inwestor takich prac nie podjął, a realizowane prace doprowadziły
do stanu awaryjnego w analizowanym budynku zabytkowym.
Słowa kluczowe: budynek zabytkowy, awaria, stan awaryjny, prace budowlane.

1. Wprowadzenie
Analizowany budynek zabytkowy został wzniesiony prawdopodobnie w drugiej połowie XIXw., w technologii tradycyjnej – murowanej. Od strony wschodniej, graniczy on
bezpośrednio z działką nr 31 (Rys. 1), na której właśnie realizowany jest nowy budynek
wielofunkcyjny. Od strony północnej niemal cały budynek przylega do ścian szczytowych
dwóch oficyn należących do sąsiedniego budynku mieszkalnego.
Sąsiedni budynek zabytkowy

Analizowany budynek zabytkowy

Działka nr 31

Rys. 1. Widok na analizowany teren
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Obiekt jest w większości podpiwniczony (z wyłączeniem fragmentu przylegającego
do wschodniej ściany szczytowej, czyli działki nr 31 – Rys. 1) i w dawnych czasach był
prawdopodobnie poddany rozbudowie. W bryle całego budynku wyróżnić można zachodnią część starszą 4-ro kondygnacjową (najprawdopodobniej pierwotną z drugiej połowy
XIXw.) i nowszą część zlokalizowaną przy działce nr 31, trzykondygnacjową, która najprawdopodobniej była wynikiem przebudowy lub dobudowy do pierwotnego budynku. Ze
względu na zastosowane technologie i rozwiązania konstrukcyjne, należy przypuszczać, że
tej przebudowy lub dobudowy, dokonano w drugiej połowie lat dwudziestych XXw. Obie
te części połączono w jedną całość tworząc spójny wewnętrzny układ funkcjonalny, wyposażony w dwie oddzielne klatki schodowe (starszą – drewnianą i nowszą – żelbetową).
Część starsza budynku jest przekryta dachem dwuspadowym natomiast część niższa późniejsza przekryta jest dachem płaskim typu pulpitowego (Rys. 2).
Część starsza budynku

Część nowsza budynku

Rys. 2. Analizowany budynek zabytkowy
Konstrukcję budynku stanowią:
a) w przypadku części starszej:
 murowane ściany zewnętrzne i wewnętrzne, o zróżnicowanej grubości i wewnętrzny układ słupowo-belkowy (dwa słupy + podciąg poprzeczny i podłużne żebra),
 stropy międzykondygnacjowe o poprzecznym układzie nad piwnicami i podłużnym na wyższych kondygnacjach: są to stropy w postaci sklepień odcinkowych na
belkach stalowych (od piwnicy – I160 do I piętra – I140), a nad II piętrem jest
strop drewniany belkowy,
 zabiegowe schody drewniane w części wieżowej i wewnętrzne drewniane do piwnicy,
 drewniana dachowa konstrukcja płatwiowo-kleszczowa z dwoma ściankami stolcowymi.
b) w przypadku części nowszej:
 murowane ściany zewnętrzne i wewnętrzne o układzie podłużnym i wewnętrzny
układ szkieletowy (filar lub słup podpierające podłużny podciąg),
 masywne ceramiczno-betonowe stropy międzykondygnacjowe typu Ackermana
lub na belkach stalowych typu Kleina nad piwnicą, wyżej (nad parterem) – typu
Ackermana i strop żelbetowy płytowy na żebrach poprzecznych nad I piętrem,
 drewniany stropodach belkowy, jednospadowy z uskokiem w środkowej części
budynku,
 żelbetowa klatka schodowa, dwubiegowa.
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W chwili dokonywania przeglądów, w budynku znajdowała się apteka, magazyny
i archiwum, pomieszczenia biurowe oraz świetlica i szkoła przyszpitalna. W związku
z charakterem użytkowania większość pomieszczeń była wyremontowana, a elementy
konstrukcyjne zasłonięte i niedostępne. Fundamenty w analizowanym obiekcie wykonano,
jako kamienno-ceramiczne (Rys. 3).

ściana szczytowa budynku
zabytkowego wraz z fundamentem
Ściana fundamentowa zalegająca
w gruncie po rozebranym
budynku znajdującym się na
działce nr 31

grunt nienośny nN (Pd+gruz+C)

Rys. 3. Odkrywka fundamentu w ścianie szczytowej analizowanego budynku zabytkowego [3, 4]
Należy podkreślić, że zgodnie z ekspertyzą wykonaną przez inwestora zabudowującego działkę nr 31 (w roku 2006) część nowsza jest w znacznie gorszym stanie technicznym niż część starsza [1]. Niestety inwestor nowo realizowanego obiektu nie wykonał
aktualnej ekspertyzy, czyli po 8 latach od poprzedniej. Natomiast kolejna ekspertyza została wykonana dopiero zaraz po awarii analizowanego budynku [2].
Na zabudowywanej działce nr 31 znajdował się kiedyś budynek mieszkalny, który
został zniszczony przez działania wojenne, a następnie rozebrany do poziomu terenu.
Stwierdzono to z przekazów archiwalnych i wykonanych odkrywek (Rys. 3). W takcie
badań geologicznych [3, 4] wykonano odkrywkę przy ścianie szczytowej budynku zabytkowego, od strony nowej inwestycji (Rys. 4). W odkrywce widoczne jest, iż ściana szczytowa budynku szpitalnego oparta jest na podwalinie o wysokości 0,32 m, wykonanej
z luźno ułożonych kamieni i cegieł, która posadowiona jest na gruntach nasypowych.
W odkrywce odsłonięto również fragmenty murów ceglanych wyburzonego budynku.
Usytuowane są one równolegle do ścian istniejącego budynku, ale bez połączenia (przemurowania) i posadowione są na głębokości 70 cm poniżej spodu podwaliny ściany szczytowej budynku zabytkowego W odkrywce zaobserwowano wodę gruntową z sączeń w nasypach na stropie glin.
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ściana fundamentowa budynku zabytkowego

ściana fundamentowa
rozebranego budynku sąsiedniego

podwalina kamienna
(luźno ułożone
kamienie bez
zaprawy)

Rys. 4. Widok na fundament budynku zabytkowego i pozostałą w gruncie ścianę rozebranego budynku
W najgorszym stanie technicznym było naroże ściany szczytowej, która uległa awarii.
W narożu łączącym ścianę szczytową ze ścianą podłużną stwierdzono pęknięcie z rozwarstwieniem i odspojenie się części ściany szczytowej (na wysokości parteru) wraz z jej wybrzuszeniem, przy granicy z nieruchomością, na której prowadzona jest budowa (Rys. 5).
W najszerszym miejscu powstała szczelina o szerokości ok. 9 cm.

Rys. 5. Pęknięcie rozwarstwiające ścianę szczytową od reszty budynku zabytkowego
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Awaria analizowanego budynku zabytkowego spowodowała znaczne zarysowania,
które stwierdzono również na wszystkich kondygnacjach w strefie ściany szczytowej
(Rys. 6,7). Praktycznie dotyczyło to całej ściany szczytowej oraz związanych z nią fragmentów niektórych elementów konstrukcyjnych, jak dochodzące do niej ściany, filary,
stropy czy podciągi.

Rys. 6, 7. Zarysowania na ścianie szczytowej w pomieszczeniu świetlicy na II p. budynku
zabytkowego

2. Nowo realizowany budynek w sąsiedztwie
Nowo realizowany obiekt biurowo-usługowy posiadać miał 5 kondygnacji nadziemnych i nie miał być podpiwniczony. Zaprojektowany został jako przyległy do ściany szczytowej analizowanego budynku zabytkowego. Nowy budynek zaprojektowano w formie
zwartej jednobryłowej, o wysokości nieodbiegającej od wysokości budynków sąsiednich
(Rys. 8).

Rys. 8. Wizualizacja realizowanego na działce sąsiedniej budynku biurowo-usługowego
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Konstrukcję główną budynku stanowią żelbetowe ściany monolityczne o gr. 0,25 m
oraz układ szkieletowy słupowo-ryglowy i monolityczne stropy grzybkowe z wykorzystaniem systemu Filigran o grubości 0,25 m. Komunikację stanowić będą również żelbetowe
schody monolityczne. Ściany projektowanego budynku przy istniejących budynkach sąsiednich planuje się posadowić na oczepach, pod które zostaną wykonane pale CFA
o długości ok. 7 m, w rozstawie co 2,5 m. Spód oczepu kolumn CFA, który ma być zlokalizowany wzdłuż analizowanego budynku zabytkowego, został zaprojektowany na poziomie
61,78 i 61,43 m n.p.m., czyli od 1,27 do 1,39 m poniżej istniejącego fundamentu tego budynku (Rys. 9). Po mimo to projekt nie przewidywał żadnych zabezpieczeń budynków
sąsiednich. Na niezbędne podstawowe zabezpieczenia w stosunku do istniejącego budynku
zabytkowego, wskazywała już ekspertyza z 2006 [1].

spód oczepu pali CFA
budynku nowo realizowanego

spód fundamentu
budynku zabytkowego

9. Przekrój
nowo realizowanego budynku w sąsiedztwie budynku zabytkowego
Rys. Rys.
. Przekrój
nowo realizowanego
budynku w sąsiedztwie budynku zabytkowego
W stosunku do otaczających budynków zabytkowych nie przewidywano również
żadnego systemu monitorującego, ani podstawowego, czyli geodezyjnego, ani bardziej
zaawansowanego wielostopniowego [5, 6].
W ramach prowadzonych prac na działce nr 31 przystąpiono do usuwania starych murów znajdujących się w gruncie, bez projektu rozbiórki i bez pozwolenia na nią. Nie zawiadomiono również władz konserwatorskich i archeologa, w związku z prowadzeniem prac
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w strefie ochrony konserwatorskiej. W ramach tych prac, bez żadnych zabezpieczeń, wykonano głęboki wykop wzdłuż ściany szczytowej budynku zabytkowego. Wykop ten miał
głębokość ok. 1,5 do 2,0 m i szerokość ok. 4,0 m, czyli musiał być głębszy od poziomu
posadowienia fundamentu ściany szczytowej budynku zabytkowego. Wynika to jednoznacznie z analizy Rys. 3, 4 i 9. Następstwem tych prac była awaria w strefie ściany szczytowej budynku zabytkowego w wyniku, której przerwano budowę i podparto awaryjnie
wybrzuszoną i pękniętą ścianę szczytową.

3. Analiza wpływu realizacji prac w sąsiedztwie na budynek
zabytkowy
Analizując i oceniając wpływ realizowanej inwestycji na analizowany budynek zabytkowy należy rozpocząć od okresu z przed realizacji inwestycji na działce nr 31. Nagannym jest nie wykonanie aktualnej ekspertyzy (dot. stanu technicznego budynku zabytkowego) przez inwestora noworealizowanej inwestycji, tym bardziej, że jest to jeden z elementów zabezpieczających interes osób trzecich. Naganne jest również to, że inwestor miał
tego świadomość, gdyż przed budową zbierał oferty od ważniejszych ekspertów w mieście
na wykonanie ekspertyz budynków będących w otoczeniu działki nr 31. Do wyboru eksperta i wykonania aktualnej ekspertyzy nie doszło, prawdopodobnie w związku z brakiem
takiego wymogu ze strony Urzędu Miasta, przy wydawaniu pozwolenia na budowę.
W związku z tym podjęto decyzję o oszczędnościach na aktualnych ekspertyzach budynków sąsiednich. Dodatkowo kierownik budowy wraz z inwestorem, z premedytacją, podjęli
decyzję o kolejnych oszczędnościach i niezabezpieczaniu budynku zabytkowego, przed
wpływami realizowanej budowy. Tym samym narażając ten budynek na przyszłą awarię.
Stwierdzenie zawarte w [1], że stan techniczny ściany szczytowej w budynku zabytkowym
jest zły, nie upoważniał kierownika budowy (w porozumieniu z inwestorem) do nic nie
robienia. Natomiast podstawowym ich obowiązkiem było odpowiednie zabezpieczenie
budynku zabytkowego. Należy podkreślić, że budynek ten znajdując się w stosunkowo
dobrym stanie technicznym przed rozpoczęciem budowy na działce sąsiedniej, nie uległby
awarii nawet przez kolejne kilkadziesiąt lat.

4. Podsumowanie
Należy wyraźnie podkreślić, że przez to, iż żadnego z zaleceń zawartych w [1] kierownik budowy nie zrealizował doszło do awarii, a szczególnie naganne było dopuszczenie
się odsłonięcia fundamentów ściany szczytowej budynku zabytkowego i dodatkowego jej
podkopania. Cały ten ciąg zaniechań doprowadził do aktualnego stanu awaryjnego strefy
ściany szczytowej analizowanego budynku zabytkowego. Praktycznie tylko szczęście
uchroniło obiekt przed większą katastrofą. Należy podkreślić, że gdyby cały obiekt był
wykonstruowany, tak jak jego część starsza, to nie tylko mówilibyśmy o awarii, ale o katastrofie. Podkopanie fundamentu ściany szczytowej doprowadziłoby wtedy do jej zawalenia
i pociągnięcia za sobą części stropów, wraz z ludźmi, którzy by w tej części pracowali.
Tylko to, że ta część budynku (od strony ściany szczytowej) została prawdopodobnie przebudowana w okresie późniejszym i w znacznie sztywniejszej konstrukcji (układ ramowy ze
sztywnymi stropami Ackermana, Kleina i żelbetowym stropem płytowym na żebrach),
doszło do zawieszenia się i tylko zarysowania analizowanej ściany szczytowej, na tym
sztywnym podłużnym układzie konstrukcyjnym, a nie do jej zawalenia się do wykopu.
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The failure of the listed building as result of the realization
of construction work in the neighbourhood
Tomasz Błaszczyński
Institute of Structural Engineering, Faculty of Civil and Environmental Engineering,
Poznan University of Technology, e-mail: tomasz.blaszczynski@put.poznan.pl

Abstract: In connection with new designed construction of retail-office building in
Poznań, and also in connection with the foreseen modernization of the technical underground infrastructure, it should happened the necessity of inventory and the estimation of
the technical state of existing neighbouring objects. Also formally with formulated in the
decision land development and in accordance with the references contained in earlier expertises, these works should be execute. The inventory and the estimation of the technical
state of existing neighbouring objects should be performed in the connection with the influence of new construction in the vicinity on these objects and with counteractions to possible
results connected with the realization of designed works in the neighbourhood. Unfortunately the investor did not undertake such works, and realized works brought to the failure
state in analysed listed building.
Keywords: listed building, failure, failure state, construction work.
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Regeneration of historic residential blocks
in small city centers of Western Ukraine
Мaksym Yasinskyy
Department of Restration of Architectural Works and Monumental Art, Faulty of Architecture,
National University "Lviv Polytechnic", Ukraine, e-mail: maxim14apr@gmail.com

Abstract: This article analyzes the integrity, condition, the use and structure of city
blocks in the central parts of small towns in Western Ukraine using the example of
Rohatyn, Komarno and Pidhaitsi. Factors that negatively affect the preserving city blocks
and its residential buildings are identified and the detailed principles of regeneration of
historically formed structure of residential city blocks and its parcels are provided.
Keywords: historic town center, city block, parcel, residential buildings, regeneration.

1. Introduction
Historically formed architectural planning and three-dimensional environment structure of the residential quarters of the central parts of the small historic towns of Western
Ukraine has a high cultural and architectural value. It has been significantly transformed
through the years and partially lost. A lot of works are devoted to study of its characteristics
and problems of preserving.
Basic scientific research on this subject belongs to Bevz M. (methodological foundations of conservation and regeneration of preserved architectural complexes of historical
cities) [1], Prybieha L. (preservation and restoration of architectural and urban heritage of
Ukraine) [2], Kravtsov S. (regular urban planning principles of Galicia at XIV-XVII
centuries) [3], Rybchynskyi O. (architecture of perimeter buildings of market squares) [4].
Also there are important works of Petryk V. (functional and spatial organization of the
capital towns of Kievan Rus) [5], Topylko S. (composition and spatial organization of
towns) [6], Boiko Kh. (architectural and spatial organization of Jewish districts in cities and
towns of Galicia) [7].
The great theoretical and practical experience in regeneration of small towns central
parts building complexes are accumulated in Poland. It is worth noting scientific work in
this area of Pawlowski K. [8], Szmygin B. [9], and also summarizing basic work “Urban
revitalization of Polish cities” in 12 volumes [10]. We plan to devote a separate study to
this Polish experience, therefore in the current article we analyze only the situation that
prevailed in small city centers of Western Ukraine and consider only the basic issue of
regeneration of the downtown historical town-planning structures.
Inventorying of buildings in some small historic towns of Western Ukraine was conducted on the basis of Scientific Research Laboratory (SRL) - 104 of the National
University of Ukraine "Lviv Polytechnic" led by Bevz M., Rybchynskyi O. and Dubyk Y.
and on the basis of scientific restoration design institute "Ukrzakhidproektrestavratsiya" led
by Mohytych I. and Mohytych R. Historical and architectural reference plan was designed
for some small historic towns as well as protected zones were identified, substantiation of
status was designed and the boundaries of the State historical architectural preservations
were defined for the towns Zhovkva, Berezhany and Buchach. The above mentioned
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researchers have proposed general principles of regeneration and preservation of historic
cities, but haven’t examined specifically building blocks of small historic towns where
residential function is dominating, along with specific principles of developing this building
in the current conditions.
Recent reconstruction and new buildings often destroy the historic environment because it does not respond to historically formed architectural and planning structure of the
old city blocks. Therefore, it is necessary to detail the regeneration principles of planning
structure of city central historical blocks and their districts residential buildings that will
provide a consistent program of the city historical part restoration.
The purpose of the article: to identify and analyse factors that negatively affect the
historically formed planning and environmental structure of the small towns central blocks,
offer detailed regeneration principles for historically formed architectural and planning
structure of blocks, parcels and its residential buildings 1.

2. The material of the study
Every city develops and changes during its existence. The character of buildings and
urban planning to some extent depends on the principles of the city self-government,
economic development and its administrative importance.
The most negative changes for cities and towns of Western Ukraine and its residential
development happened at the beginning and middle of the twentieth century. Large-scale
military operations of the First and Second World Wars have led to significant destruction
of urban fabric of large and small cities. This statement is truthful for the three small towns
in Western Ukraine that are considered in this article – Komarno (Lviv region), Rohatyn
(Ivano-Frankivsk region) and Pidhaytsi (Ternopil region).
Lack of funds for professional regeneration projects of the historic city center of this
cities (so-called midtown), led to the fact that in the last 60 years the transformation of
residential buildings in these cities was presented only by separation of the existing singlefamily residential houses to apartment buildings, rebuilding of destroyed buildings without
taking into account their historical value and construction of new, oversized apartment
buildings that mostly did not meet to the parcellation of historical blocks. As predecessors
as well as we can confirm that these processes have led to the fact that historical centers of
small towns lost their identity of urban structure and architecture, that, in its term,
substantially complicates modern regeneration processes.
A number of legislative acts were adopted recently for the preservation and restoration of historical heritage in Ukraine. The "Law on Preservation of Cultural Heritage" is the
most thorough [11], according to it every historical city should develop a preserve
documentation such as historical and architectural reference plan and project of protected
zones. Historical and architectural reference plan (further HARP) it is a summarizing
document of scientific research of urban formation or historical settlement, where objects of
a cultural heritage are graphically recorded on topography and systematized by types.
Protective zones - a set of text and graphic materials, which define the territories within the
1

residential buildings should be understands as historical buildings, single or linear buildings that
were initially built like single-family building with residential function in combination with the
trade or crafts functions within the first floor (during its existence, these houses could adapt into
apartment buildings), also single and multi-section, semi-detached and detached buildings that were
built within the historic part of the small town. Its includes almost all buildings of the historical city
core, administrative and sacral buildings are the exception.
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historic settlements, for which there is a limitation of architectural and urban planning
activity for the preservation of historical and cultural heritage. This security documentation
is generally a good system. It is introduced into the state construction norms of Ukraine
where expediency of city architectural planning structure reconstitution is clearly specified
on the principles of regeneration (reconstitution of architectural and planning structure of
city historic districts in accordance with previous historical patterns of city development).
Unfortunately, such preservation documents are not developed and approved for most small
historic towns.
Different limitations and identified status of different parts of the city – Historical and
architectural Preserve, Historical Area or Protective Area of the City etc. are clearly defined
within a project of protected zones basing on research conducted for the project implementation of HARP, According to the draft Law of Ukraine "About preservation of architectural and urban heritage" [12], Historical and architectural Preserve is a planning and
spatially separated in the structure of populated places or located outside of it complex
(ensemble) of architectural and urban heritage objects, that have outstanding architectural,
urban and historical value and is protected by the state for preserve, restore, scientific and
cultural education activities, relating to the lands of historical and cultural significance and
is removed from all kinds of economic use. Historical Area – area that is built over the
same chronological period with inherent, unique, structure of spatial organization and set of
objects of architectural and urban heritage. And Protective Area of the City is a
historically formed and identified in plan parts of historical settlements that have preserved
traditional (historically inherited) character of the architectural and urban heritage
environment protected by the state relating to the lands of historical and cultural significance but not removed from economic use.
The research presented in this article was carried out in conditional preserve areas of
the cities Rohatyn, Komarno and Pidhaitsi, identified by the author of the article on the
basis of previous studies and outlined by border of the historical central part of the city
according to the relevant cadastral plans of these cities. The identified Preserve Areas are
conditional, because currently its boundaries are not fixed in the existing protecting
documents for the studied cities.
Analysis of cartographic and iconographic materials, their comparison with the current maps and results of a detailed site examinations of city blocks and their buildings,
made it possible to determine the amount of losses and changes that have occurred in the
studied cities. As a result of studies, the author has found that the environmental structure
of many of the city blocks in conventional preserve area have been completely changed and
historical parcellation have been missed, some of the blocks have transformed environmental structure, and city blocks with fully saved environmental and planning structure and
authentic buildings almost never occur.
It was defined two stages of the city development for the analysis: 1) planning structure of the city is displayed in the cadastral map 2) existing town planning structure. This
choice could be explained by the fact that the cadastral maps of the XIX century, usually
show better the historical core of the city - downtown, which is the basis for determining
the Preserve area of the modern small town. Other intermediate stages of the city existence,
its destruction and reconstruction, are not investigated in detail, but taken into account
during the analysis of available cartographic and iconographic materials.
Graphical part of analysis of the preservation of blocks planning and environmental
structure of studied cities, their functional use and character of housing are presented in the
form of schemes: a) the cadastral map of the central part of the town (downtown) with the
designation of the historical division into blocks, b) scheme of analysis of the planning and
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functional structure of the city center on modern topographic plan. Fragments of analysed
historic centers city territory are presented in the same scale that gives the opportunity to
assess and compare the sizes of downtowns, size of blocks, parcels and so on.

Fig. 1a. The Rohatyn city, Ivano-Frankivsk region, Sketch of cadastral map of city central part (downtown)
of Rohatyn [13] with the designation of the historical division into blocks

Fig. 1b. The Rohatyn city, Ivano-Frankivsk region, scheme of analysis of the planning and functional
structure of city central part of Rohatyn, according to the author research
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Fig. 2a. The Pidhaytsi city, Ternopil region, fragment of a cadastral map of Pidhaytsi [14] with our
designation of historical division into blocks (black line)

Fig. 2b. The Pidhaytsi city, Ternopil region, scheme of analysis of the planning and functional structure of
city central part of Pidhaytsi, according to the author research
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Fig. 3a. The Komarno city, Lviv region, fragment of a cadastral map of Komarno [15] with the designation
of historical division into blocks

Fig. 3b. The Komarno city, Lviv region, scheme of analysis of the planning and functional structure of city
central part of Komarno, according to the author research
System of legend common to all the given plans and schemes of figures 1-3
Conditional Preserve Areas of the
Cities

Buildings that destroying planning
and environmental blocks structure

Damaged the planning and environmental blocks structure

Abandoned territories

Completely changed historical planning
and environmental blocks structure

Territories is used for agriculture

Blocks parts filled with linear perimeter
buildings

Spontaneous garbage dumps

Blocks parts non filled with linear
perimeter buildings

Buildings used for agriculture and
cattle farming
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Analysis reveals the overall picture of the buildings and planning structure condition
in the historic center of small towns.
Almost 51% of the total area of all blocks in Rohatyn got some transformations. 72%
of which have completely changed historical planning and environmental structure,
historical buildings, completely destroyed division of city block to a parcels, and sometimes
it destroyed borders of historically-formed blocks; and 28% of transformed city blocks
have damaged the planning and environmental structure (lost part of historic buildings,
parcel division of blocks often does not take into account, but the limits of the block and the
Red Line of dominant building can be well seen). All these areas are concentrated directly
around the Rynok Square (central market square of Magdeburg town) or in the central part
of the conventional Preserve Area. The remaining 49% of the total blocks area of
downtown that has not being radically changed, in most cases are located on the outskirts of
conventional preserve area and usually have homestead buildings with areas for agriculture.
Of course, its buildings have being changed, but the principle of planning and functional
use of these areas is mostly unchanged. Very rare there are blocks, which have almost
unchanged planning and environmental structure and division to the parcells, and located
near the Rynok Square. The internal blocks space is often an abandoned, sometimes there
are spontaneous garbage dumps. Often this area is used for agriculture and cattle farming.
In Rohatyn such use has 19% of internal blocks space of study area. This function is more
peculiar for the blocks that are more distanced from the center of conventional preserve
area. (Fig. 1)
A similar situation is in Pidhaytsi. 48% of the total area of all blocks had got some
transformations, 73% of which have completely changed historical planning and environmental structure, and 27% - damaged. 42% of the total area of the downtown blocks that
have not being radically changed, are located only on the outskirts of conventional preserve
area and have a homestead building with areas for agriculture, closer to the center of study
area all blocks have changed structure. It should be noted that agriculture use of internal
blocks space is more spread as in peripheral blocks in Pidhaytsi so as in blocks around the
Rynok Square. Such use has 38% of the total area of all downtown blocks. An abandoned
internal blocks space is 6%, there is also a spontaneous garbage dumps. (Fig. 2)
In Komarno 67% of the total area of all blocks have been changed, 24% have completely changed historical planning and environmental structure, and 76% - damaged. 33%
of the total area of the downtown blocks have not changed structure, for the same reasons
as in the previous cities, closer to the center all blocks are changed. 42% of all internal
blocks space are used for agriculture. An abandoned internal blocks space constitutes 4%.
(Fig. 3)
Therefore, the analysis of the historical planning and environmental structure of city
blocks and its building, shows that significant part of it have damaged structure and often
completely changed. Holistic linear buildings are lost, and therefore blocks with linear
perimeter buildings mostly does not exist anymore. Buildings of the second half of the
twentieth century, and modern buildings, are often oversized and doesn’t correspond to the
historically-formed environment, the existing valuable historic buildings practically is not
repaired, and restoration of such objects even does not being discussed. Internal blocks
space is frequently used by block inhabitants for agriculture and cattle farming. Also,
internal blocks space is often abandoned, which causes the formation of spontaneous
garbage dumps.
Consequently, we have in a downtown significant amount of distortion of residential
building and new buildings of the twentieth century, which often is not suitable to blocks
parcellation and principles of historic urban planning, older buildings are often rebuilt, their
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three-dimensional structure is modified, destroyed or lost its decor and devaluated facades
tectonic. The negative factor is that this situation with city environment and planning
structure of the small historic town causes future destruction processes of the historic city
environment and residential buildings.
As it was already mentioned, preserve documentation, which relate to the preservation
of small historic towns, is developing very slowly, and documentation that was developed
earlier, is already outdated and not relevant. Moreover, this documentation does not identify
boundaries of Preserve Area of the City and have no designed the detailed plans for their
development. Based on the above analysis, the main factors that affect the structure of city
blocks and its residential buildings and territory were identified. Conventionally, they can
be divided into two categories: I. Factors which have caused significant damage in the past;
II. Factors that continue negatively affect the structure of blocks, parcels and its buildings
today. All factors of destruction are closely related to each other. Conventionally its can be
identified groups that will cover: 1) town planning structure; 2) structure of blocks and
houses adjoining areas - parcel; 3) different types of residential buildings [16]. This article
discusses the factors that belong to the first two groups.
Overcoming factors that affect urban structure of the city is the most important task for
the preservation of the city and its residential buildings in general. Among these factors are:
 Destruction during the two World Wars that led to significant loss of residential
buildings and damage of blocks structure and cities in general (I category)
 The high cost of production for documentation of preservation and lack of funds
for professional restoration of residential buildings. (II)
 Failure to comply with the requirements provided by Historical and architectural
reference plan or different preservation documentation or it’s lack; (II)
Designing of the City Preserve Area regeneration project is the most effective way to
overcome the problems related to these factors a, which will be based on HARP and
protection zones project.
All research which is conducted for the development and design of HARP and protected zones project, are establishing boundaries of Historical Range or Preserve Area of the
city, except designed graphic materials, reduced in an explanatory note, which collected all
the available cartographic and iconographic materials and historical reference of the city.
The next step should be the designing of a detailed plan of the city Preserve Area development, based on HARP and protected zones project. This documentation will determine the
necessary conditions and requirements for the regeneration of the city structure, the
possibility of location of new building spots, its character and number of stories, dismantling
or adaptation of disharmonious housing, replacing of city communications, sequence of
stages of needed works, etc.
The next step should be the designing of detailed plans for the regeneration of each
block separately, which will accommodate the needs of their residents, will provide
accurate outlines of a new building and its character. To facilitate and speed up the
designing work for the regeneration of the individual buildings of the block, the explanatory note to it should contain separate requirements block with: regeneration and reconstruction of each house; possibility of adaptations, add-ins or extensions and the need for of
various internal actions; requirements of their architectural appearance, direction of roofs
hip, number of stories of each house; ordering of the block territory, iconographic and
cartographic materials. That is that a detailed plan for the regeneration of the block should
contain all data for the design work on the reconstruction of the building of each block and
the block as complex. It also can be used for interested investors, because it will contain
information about new residential areas and reconstruction or regeneration conditions.
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At this time similar documents are developed for the cities, historic core of which
have a status of Historical and architectural Reservation. In 2003 the Lviv design institute
Ukrzakhidproektrestavratsiya developed a master plan of the State historical and architectural preservation in Berezhanu, and in 2007 Scientific Research laboratory – 104 of the
Ukrainian National University "Lviv Polytechnic" - for preservation in Zhovkva.
Documentation, except specifying protective and restoration action, determines how further
buildings and regeneration of blocks in the historic core of the city within the preserve
should take place. Several master works on the subject of regeneration historical and
architectural environment of Western Ukraine cities such as: Rohatyn (Fig. 4), Zhydachiv,
Buchach, Pidhajtsi, Olyka, Klevan’, Dubno and others were defended at the Department of
Restoration of Architectural Works and Monumental Art of "Lviv Polytechnic" University
in the last years. Materials of these works can be used in the works of blocks regeneration
and for the designing of detailed plans for these cities preservation areas development.

Fig. 4. The detailed plan concept of preservation area development for the Rohatyn, according to the
author research

Since a detailed plan for the development of protected area requires further designing
of a detailed plan for regeneration of the block, we must pay attention to the restoration
principles of completion of planning and environmental block structure and houses
adjoining areas, that needs to be followed to overcome the factors that negatively affect the
historic planning and environmental structure of blocks and parcels:
 Existing post-war buildings within historic districts of the city, which in most cases
does not meet the principles of historical housing environment and are destroying
planning and environmental blocks structure. ( I )
 Unauthorized construction, within the parcels, of residential and commercial buildings, such as garages, sheds, etc.. without complying the principles inherent in the
historic housing, which negatively affects the environment of parcels and blocks in
general. ( II )
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Construction of the massive new building within the old town in the post wartime was
caused by an urgent need for quick rebuilding of the city housing. Because of the urgency
of the works, in most cases, these buildings were not consistent with the principles of
historical housing environment and that’s why violate planning and environmental structure
of the blocks. In many cases, main red housing line of the blocks have been preserved, but
massiveness and similarity of new buildings has led to the loss of rhythm and scale of
housing; as a result – parceling of some blocks cannot be read. For any quarter, of the
historic city's, most typical element is the division into parcel, and the main division
method of city blocks has been division into sections bounded by facades, faced to the main
street, and the so-called boundary walls or fences. Therefore, the basic principle for
overcoming the negative influence of massive and disharmonious buildings is "the
principle of allocation of parcel as the main module of the block"
This principle means allocation of parcels, on the facades of disharmonious buildings,
using three-dimensional and decorative arts: division of facades according to the former
block parcellation (as it allows to make the window openings), decorating and painting
each part differently, separation of the roof between each of these parts and, at the same
time, adapting the attic floor to residential mansard (Fig. 5). This will help neutralize the
massiveness of Soviet buildings and partly return a historical value to the street facade and
better allocate streets parcellation and old buildings.

Fig. 5. Allocation of parcel in case if there are disharmonious buildings in a block, by author

In most cases there is a need for increasing the living space during adaptation of planning structure of buildings, which can be solved by reconstruction of a building. Adding
one floor and attic adaptations to residential function are the best methods. When there is a
need for an extension to the massive buildings of the Soviet period all works should take
place within one parcel.
There are two component elements of the parcels of buildings: the main building and
outbuilding (Fig. 6). Filling of parcels directly dependent of the city population - the more
population of the city, the more developed buildings of parcels and its outbuildings. For
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example, in the city Berezhanu (with a population of nearly 19 thousand) most parcels,
within the Preserve Area of the city, have dense housing and developed outbuildings, often
we can find the rear buildings, and in the city Komarno (with a population of nearly
4 thousand.) the vast majority of parcels has only main buildings, and have no outbuildings.
Therefore, in Komarno, much of the interior space of the blocks are abandoned. The free
space inside blocks is the cause of spontaneous, chaotic construction of farm buildings and
landfills, which destroy the structure of the parcels and blocks in general.

Fig. 6. The main component elements of city parcel during its development, basic scheme

So, to return the planning and environmental integrity of the parcels, and thus to the
block, we should fill the parcels with developed housing of outbuildings, move in there, if
necessary, existing in a block farm functions from disharmony building which should be
removed. It also will help to increase city housing using a rear buildings and outbuildings
for housing. In the residential blocks of small towns, boundary walls were rarely present, so
we can merge inner space of parcels and create areas for recreation for the block citizens.
Exactly in filling the parcels with developed housing of outbuildings and with rear
buildings – most typical elements to historical filling of a parcel and block in general, are
the next "principle of parcels structure filling"
As already mentioned, most of the blocks parcels do not have developed housing of
outbuildings and rear buildings. Since the principle of parcels structure filling requires its
creation, i.e. new construction within the Preserve Area of the City, we need to establish
clear rules for new construction in Preserve Areas of small towns and outline the basic
approaches as it was done for the city Frainburh [17].
1) The angle and direction of the roof should comply with historic buildings;
2) Cornices and horizontal thrust should be clear and expressive, typical for of historic buildings;
3) Windows should be able to open, and it should site in openings of the wall thickness;
4) Visual union of parcels to one building is not acceptable;
5) It is advisable to use the attic space to create mansard, and use mansard windows;
6) May be freer design of rear facades and designing of balconies or terraces on the
roof of rear facade;
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7) Facades must be produced from traditional materials of formed historic environment.
Compliance with all these requirements allows to form activities of development of
historic blocks of the city based on “principle of new construction compliance to historic
environment”
These principles will allow to start the process of regeneration of the Preserve Area of
the small historic Cities as architectural and urban complexes.

3. General conclusions
This article analyses planning and environmental structure of blocks, its buildings and
functional use of the territory within conventional Preserve Area of the City. Identified
main factors that negatively affect historically-formed planning and environmental structure
of small town historical core and changing of its residential housing. Conventionally, they
are divided into two categories by time influence and groups that related: 1) town planning
structure; 2) structure of blocks and houses adjoining areas – parcel; 3) different types of
residential buildings. The factors that belong to the first two groups were discussed:
 Destruction during the two World Wars that led to significant loss of residential
buildings and damaging of blocks structure and cities in general
 The high cost of production for documentation of preservation and lack of funds
for professional restoration of residential buildings.
 Failure to comply with the requirements provided by historical and architectural
reference plan or different preservation documentation; or it’s lack;
 Existing post-war buildings within historic districts of the city, which in most cases
do not meet the principles of historical housing environment and destroying planning and environmental blocks structure.
 Unauthorized construction, within the parcels, of residential and commercial buildings, such as garages, sheds, etc. without complying the principles inherent in the
historic housing, which negatively affects the environment of parcels and blocks in
general.
Proposed detailed principles of regeneration historically formed planning and environmental structure of blocks and parcels:
 principle of allocation of parcel as the main module of the block – the basic principle
for overcoming the negative influence of massive and disharmonious buildings will
help neutralize the massiveness of Soviet buildings and partly return a historical value to the street facade and better allocate streets parcellation and old buildings
 principle of parcels structure filling – will help to increase city housing by filling
the parcels with developed housing of outbuildings, to create areas for recreation
for the block citizens using inner space of parcels, and to return the planning and
environmental integrity of the parcels, and thus to the block
 principle of new construction compliance to historic environment – the basic approaches for new construction within the Preserve Area of the City which will help
to fill historic environment with new, corresponding buildings.
Implementation of proposed principles will enable to achieve positive results in the
recovery of Preserve Areas of small historic towns, regeneration of its urban planning,
planning and environmental structure of blocks, improving the living conditions of the
inhabitants of these blocks by increasing the number of residential properties and inner
space of blocks.
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Rewitalizacja zabytkowych budynków mieszkalnych
w centrach małych ośrodków miejskich Ukrainy Zachodniej
Мaksym Yasinskyy
Wydział Architektury, Uniwersytet Narodowy "Politechnika Lwowska", Ukraina,
e-mail: maxim14apr@gmail.com

Streszczenie: W artykule przeanalizowano stan istniejących bloków i dzielnic mieszkaniowych historycznej zabudowy zlokalizowanej w centralnej części małych miast.
Rozpatrzono miasta z regionu zachodniej Ukrainy, przeanalizowano szczegółowo bloki
w Rohatynie, Komarno i Podhajcach. W wyniku badań terenowych określono czynniki,
które negatywnie wpływają na zachowanie tradycyjnej struktury dzielnic oraz obniżają
wartościowe walory historycznej zabudowy. Zarekomendowano zachowanie funkcji
mieszkaniowej jako elementu tradycyjnego dla centrum małego miasta, a także określono
szczegółowe planistyczne i kompozycyjne zasady przekształcenia istniejących zabudowań
i odbudowy niezachowanych budynków oraz odtworzenie historycznej struktury bloków.
Słowa kluczowe: historyczne centrum małego miasta, dzielnica, parcela, zabudowa
mieszkalna, regeneracja.
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Zagospodarowanie Podzamcza w Lublinie
– głos w dyskusji o budynku Nadstawna 2-4
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Katedra Geotechniki, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska,
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1

Streszczenie: W publikacji przestawiono dyskusję na temat przyszłości budynku
Nadstawna 2-4 w Lublinie. Powodem są zmiany jego funkcji zapisane w nowym
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (05.2015 r.) dla obszaru Podzamcza: z usługowej (handlowej, biurowej) na mieszkalną z częścią usługową, a także jego
zły stan techniczny. Nowy właściciel budynku (od 02.2015 r.) jest zatem postawiony przed
wyborem: remont budynku z możliwym zachowaniem jego aktualnej funkcji, bądź budowa
nowego zgodnie z aktualnym planem miejscowym. Autorzy uważają, że wynik tej decyzji
będzie istotny dla zagospodarowania przestrzeni tej części miasta.
Badania autorów obejmowały analizy: stanu technicznego budynku, inwestycyjnej
w nowy obiekt, a także optymalnego zagospodarowania, modernizacji i rozbudowy obiektu
oraz jego wpływu na otaczającą przestrzeń. Nacisk położono też na badanie przyczyn
i wyników osiadania budynku.
Słowa kluczowe: przyszłość Podzamcza, modernizm w Lublinie, osiadanie budynku,
sondowanie CPT.

1. Wstęp
Budynek PZU, przy ul. Nadstawnej 2-4, jest charakterystycznym obiektem Śródmieścia
Lublina. Już od początku lat 70tych XX wieku budynek był przedmiotem badań i analiz ze
względu na jego nierównomierne osiadanie. Ostatnie tego typu prace zostały wykonane
w 1994 r. przez pracowników Politechniki Lubelskiej. Po 21 latach przerwy autorzy niniejszej
publikacji powrócili do zbadania tego obiektu. Przez ten czas budynek był wyłączony
z eksploatacji (2006 r.), a następnie sprzedany (2015 r.). W 2015 r. dla obszaru Śródmieścia
został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania terenu. Powyższe zmiany są okazją
do dyskusji na temat przyszłości obiektu. Przede wszystkim próbujemy odpowiedzieć
na pytanie, czy Inwestor powinien dokonać adaptacji obiektu czy wybudować nowy?

2. Nadstawna 2-4: stan obecny oraz przyszłość wg. planu miejscowego
Budynek biurowy przy ul. Nadstawnej 2-4 powstał w 19531 r. i był wykorzystywany
nieprzerwanie do 2006 przez PZU S.A. Od tamtej pory pozostaje nieużytkowany. W 2015
roku w wyniku przetargu nastąpiła jego sprzedaż. Cena wyjściowa została podbita prawie
1

W miejskim rejestrze transakcji nieruchomości jest zapisana data 1946 r.
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dwukrotnie (z 1,04 mln dla 1,96 mln zł), co wskazuje na zainteresowanie inwestorów
centrum Lublina [1][2].
Przyjęte przepisy w planie miejscowym zezwalają na zachowanie dotychczasowej
funkcji budynku w przypadku jego przebudowy. Natomiast w przypadku budowy nowego
obiektu plan przewiduje funkcję mieszkalną i usługową. Cześć usługowa nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej. Dla maksymalnie 5 kondygnacyjnej zabudowy (obecnie
3 dla większości budynku) oznacza to wykorzystanie parteru, z ewentualną dodatkową
powierzchnią na piętrze np. w narożniku ulic Nadstawnej i Nowego Placu Targowego, pod
funkcję komercyjną. W planie przewidziano zachowanie obecnej linii zabudowy wzdłuż ul.
Nadstawnej/Nowy Plac Targowy oraz wewnętrznego dziedzińca (Rys 1). Dopuszczalne jest
zatem powiększenie powierzchni nowego obiektu przede wszystkim w miejscu istniejącej
drogi dojazdowej do dziedzińca (Nadstawna 4). Zabudowana część wewnętrznej dziedzińca
jest ograniczona ze względu na wymiary działki.
Zgodnie z planem miejscowym budynek ma stanowić część kwartału zabudowy
ograniczonego drogami publicznymi. Wyjątkiem jest północny-wschodni sąsiad kwartału,
oznaczony jako 4KP (Rys. 1), który przeznaczony jest pod nowe targowisko miejskie.

Rys. 1. Przykład zabudowy kwartału. Czarną obwódką zaznaczono istniejącą część budynku Nadstawna 24, białym kreskowaniem potencjalną przebudowę i rozbudowę

3. Perspektywy dla nowego obiektu
Budowa nowego budynku, zgodna z obwiązującym planem miejscowym, była
przedmiotem uproszczonych analiz wykonanych dla różnych scenariuszy. Finalnie możemy
stwierdzić, że koszt budowy powierzchni użytkowej lokali zawiera się w granicach 4650 –
5850 zł/m2 (patrz: Rozdział 3.1) w zależności od przyjętych rozwiązań technologicznych
i estetycznych przez Inwestora (obiekt typowy lub podwyższony standard). Do tej wartości
należy dodać koszt rozbiórki istniejącego budynku. Podane wartości zostały obliczone dla
budynku podwyższonego o jedną kondygnację mieszkalną, rozbudowanego w północnej
części działki. Odtworzenie istniejącej powierzchni nie jest ekonomicznie zasadne. Przy tak
wysokim koszcie działki oraz budowy cena m2 musi wykraczać poza segment popularny
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(4500–5000 zł/m2) sprzedaży nowych mieszkań w Lublinie. Jakkolwiek obiekt jest zlokalizowany w ścisłym centrum miasta, to jednak uważamy, że istnieje szereg negatywnych
czynników, które sprawiają, że sprzedaż lokali jako segment premium jest obaczona wysokim ryzykiem. Do tych czynników należy zaliczyć:
 niską reputację okolicy (rejon ul. Lubartowskiej),
 podwyższony hałas, wynikający z ruchu kołowego i pieszego,
 brak pozytywnego wpływu innych inwestycji tym rejonie (najbliższa inwestycja
znajduję się ok. 0.8 km)
 uciążliwe sąsiedztwo dworca PKS oraz dwóch mało estetycznych targów miejskich (ul. Ruska, ul. Nowy Plac Targowy),
 występowanie mało prestiżowej działalności gospodarczej (sprzedaż nielegalnych
wyrobów alkoholowych, a przede wszystkim tytoniowych).
Podane wady okolicy mogą zostać zniwelowane na skutek inwestycji w myśl przepisów aktualnego planu miejscowego (np. budowa hali targowej przy ul. Ruskiej, zmniejszenie dworca PKS, nowe inwestycje mieszkalne i usługowe). Część z tych inwestycji jest
planowanych w najbliższej przyszłości [3]. Uważamy jednak, że wymaga to dłuższej
perspektywy czasowej, być może rozciągniętej do nawet 10 lat. Na dzień dzisiejszy potencjalnie zyskowną inwestycją jest sprzedaż mieszkań obiektu typowego w cenie pomiędzy
segmentami rynku: popularnym a premium. Przy 20% marży dla inwestora cena m2 powinna wynieść pomiędzy 5150 a 5650 zł (z VAT). Podana rozpiętość jest tylko uproszczeniem.
Cena została zróżnicowana wyłącznie ze względu na kondygnację. Dodatkowymi ważnymi
czynnikami sprzedaży jest powierzchnia, orientacja i rozkład mieszkania, a także balkon/taras oraz widok z okien. Stąd też bardziej prawdopodobna jest większa rozpiętość cen:
5100-5900 za m2. Oszacowane ceny są porównywalne do oferowanych w okolicy (ul.
Obywatelska: 5100-5500 zł), co jest okolicznością sprzyjającą sprzedaży.
Zupełnie inaczej przedstawia się perspektywa dla części handlowo-usługowej stanowiącej parter budynku. Sąsiadujące obiekty: dworzec i targi generują duży ruch konsumentów. Jest to zatem bardzo dobra lokalizacja dla handlu i usług, w szczególności dla branży
FMCG2 (np. supermarket, drogeria samoobsługowa itp.). Budowa nowego obiektu nie
wpłynie na powiększenie przestrzeni handlowej parteru, a zmniejszy możliwość wykorzystania na ten cel wyższych pięter. Stąd alternatywą wobec budowy nowego obiektu jest
remont generalny części Nadstawna 2 wraz z budową nowego (większego) obiektu Nadstawna 4. Jednym z elementów takiej wersji przebudowy jest potencjalna możliwość
wprowadzenia części usługowej od strony planowanego targu miejskiego (Nadstawna 6),
co wymaga jednak uzgodnienia dostępu do tego placu. Kwestia ta jest kluczowa dla inwestycji. W przypadku możliwości wprowadzenia obiektów handlowych lub biurowych na
poziomie 1 kondygnacji dla tej części obiektu nastąpi znaczne powiększenie rentowności
inwestycji.

3.1. Analiza budowy nowego obiektu
Opracowana przez autorów analiza zawierała różne scenariusze budowy. Wstępne
wyniki wskazały, że odtworzenie istniejącej powierzchni budynku nie jest ekonomiczne
zasadne. Stąd w publikacji prezentujemy wyłącznie obiekt składający się z 5 kondygnacji
nadziemnych oraz 1 podziemnej opracowany w dwóch wariantach: typowym oraz o podwyższony standardzie. Założono, że w nowym obiekcie wyłącznie parter jest przeznaczony
na cele handlowe. Pozostałe zaś piętra służą do celów mieszkalnych. W obu rozważanych
wersjach przyjęto finansowanie ze środków własnych inwestora dla obsługi budowy (zakup
2

fast-moving consumer goods – produkty konsumenckie szybko zbywalne.
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działki, projekt, uzgodnienia, ogrodzenie i pilnowanie budowy, ubezpieczenia oraz sprzedaż lokali). Natomiast kredytowana jest sama budowa (oprocentowanie 6.8% na 2 lata,
0.5% prowizji).
Koszty budowy zostały obliczone na podstawie analiz cen w budownictwie [4] oraz
wywiadu z wykonawcami prac budowanych. Wyjątkiem jest koszt wzmocnienia fundamentów (palowania), który został określony wyłącznie na podstawie ofert firm. Koszt
sprzedaży lokali został oszacowany pomiędzy 3-4% procent wartości inwestycji (wyższy
dla podwyższonego standardu) i obejmuje m.in. obsługę przez 1 pracownika, oraz prowizję
za sprzedaż lokali. Łączny koszt został przedstawiony w Tabeli 1. Zawarte dane można
także przeliczyć na koszt budowy m2 powierzchni użytkowej lokali. W tym wypadku
wynosi ona 4650 zł dla obiektu typowego oraz 5850 zł dla podwyższonego standardu.
Wartości te nie obejmują rozbiórki istniejącego obiektu.
Na podstawie oszacowanych kosztów określiliśmy minimalne wartości cen powierzchni użytkowej lokali, tak by koszty i wpływy ze sprzedaży równoważyły się.
Do podanych wartości (Tabela 2) należy doliczyć marżę inwestora oraz podatek VAT (8%
dla mieszkań oraz 23% dla usługowych). Przyjęto za najbardziej atrakcyjne dla konsumentów 2 i 3 piętro. Najmniej atrakcyjne zaś piętro pierwsze, na co składa się wyższe oddziaływaniem otoczenia oraz przeciętny widok z okien. Oddzielą kwestią pozostaje parter.
Inwestorów części handlowo-usługowej znacznie mniej interesuje standard całego budynku. Stąd też przytoczone wartości są przybliżone. Możliwe jest, że cena m2 sprzedaży tej
części budynku będzie porównywalna dla obu wersji.
Tabela 1. Oszacowany koszt budowy nowego obiektu 5 kondygnacyjnego (w zł bez VAT)
Koszty:

Standard budynku:

typowy

Działka
Obsługa budowy
Budowa
Palowanie
Kredyt
Sprzedaż
Razem:

1 960 000
585 559
6 778 960
300 000
536 821
300 000
10 461 340

podwyższony
1 960 000
585 559
9 200 018
300 000
720 418
420 000
13 185 995

Tabela 2. Minimalna cena m2 powierzchni użytkowej lokali opracowana tak, by zwróciła koszty budowy
nowego obiektu (bez marży inwestora i VAT)
Piętro
garaż
parter
I
II
III
IV

typowy

Standard budynku:
1 379
5 716
3 983
4 366
4 366
4 136

podwyższony
2 085
7 040
5 051
5 452
5 452
5 212

4. Modernizacja
Alternatywą do budowy nowego obiektu jest remont kapitalny istniejącego, dostosowujący do współczesnego standardu handlowego i biurowego. Jednakże wyłączenie obiektu z użytkowania było spowodowane jego złym stanem technicznym, objawiającym się
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licznymi pęknięciami ścian. Nasze badania dotyczyły także rozwiązania kwestii dalszego
pogłębiania się tego stanu. Przeprowadzone analizy wykazały konieczność wzmocnienia
fundamentów obiektu (patrz: Rozdział 4.1).
Jedną z kwestii modernizacji istniejących obiektów jest jej zakres – ingerencja w istniejący obiekt. W szczególności dotyczy to stopnia odejścia od jego pierwotnego wyglądu,
często trwale wpisanego w otaczającą przestrzeń, czy istniejącego w lokalnej świadomości
społecznej. Budowa nowego obiektu może doprowadzić do zniszczenia „ducha miejsca”
(genius loci), a przez to spowodować szkodę w przestrzeni publicznej. Stąd też postulowane są ingerencje architektoniczne, w których „nowa tożsamość” poszanuje „kod identyfikacyjny” miejsca [5]. Naszym zdaniem możliwa jest adaptacja obiektu, z częściową rozbudową, która spełni powyższy postulat (patrz: Rozdział 4.2.).

4.1. Badanie przyczyn i prędkości osiadania obiektu
Głównym problemem obiektu są jego zarysowania i pęknięcia pojawiające się na
wszystkich ścianach budynku (Rys 2). Dodatkowo można zauważyć osiadanie posadzki
piwnic. Wynika to ze specyfiki podłoża gruntowego na którym posadowiono budynek.
Bezpośrednio pod piwnicami zalegają grunty nienośne w postaci plastycznego pyłu, namułu oraz torfu. Podłoże nośne stanowią piaski średnie i drobne, których strop występuje na
głębokości około 8 metrów poniżej poziomu terenu [7,8]. Posadowienie budynku na tym
podłożu zostało wykonane poprzez zastosowanie drewnianych pali fundamentowych,
jednakże w latach 50-tych technologie głębokiego posadowienia nie były tak zaawansowane jak dzisiaj. Przede wszystkim nie było możliwości kontrolowania bieżącego oporu
gruntu podczas prac fundamentowych, stąd nie ma pewności, czy wszystkie pale opierają
się w gruncie o wystarczającej nośności. Nierównomierne osiadanie budynku (przyczyna
jego uszkodzeń) wskazuje na brak oparcia dla części pali.

Rys. 2. Wyniki osiadania budynku: spękania ścian i odspojenie futryny drzwiowej (A), pęknięcie ściany
i odspojenie od posadzki (B), pękanie ścian na klatce schodowej (C)

W celu zweryfikowania przyczyn oraz ustalenia zakończenia procesu osiadania przeprowadziliśmy badania podłoża gruntowego oraz pomiary osiadania. Badanie podłoża
polegało na wykonaniu sześciu sondowań statycznych sondą CPT z mechanicznym stoż-

106

Łukasz Borowski, Olga Skoczylas, Krzysztof Nepelski

kiem Begemanna, a następnie porównaniu ich z archiwalnymi [7] profilami wiertniczymi
(Rys. 3). Wyniki wskazują na występowanie warstw nośnych na głębokościach od około
8÷11,5 m poniżej poziomu terenu. W przypadku dwóch sondowań (CPT-5 i CPT-6) [8]
pojawia się warstwa przejściowa. Jest to prawdopodobnie jedna z przyczyn osiadania
budynku – cześć pali mogła zostać posadowiona na tej warstwie. Badanie tempa osiadania
polegało na wykonaniu pomiarów niwelacyjnych sieci reperów, których wyniki zostały
odniesione do danych archiwalnych z lat 1980-1993 r. Proces osiadania budynku nie jest
zakończony. Dla dwóch głównych miejsc osiadania (Rys. 4), prędkość zmiany utrzymuje
się na stałym poziomie ok. 0.8 mm/rok. Jedynym miejscem spowolnienia tego procesu jest
północno-wschodnia część budynku Nadstawna 4 (reper 19). Miejsce to w latach 80-94
także podlegało silnemu ruchowi pionowemu, obecnie zaś stabilność jest porównywalna do
pozostałej części obiektu.
Wykonane badania, jak również analiza konstrukcji obiektu oraz wyniki wizji lokalnej, umożliwiają wnioskowanie o przyczynach nierównomiernego osiadania budynku.
Wykonane palowanie w części obiektu jest zbyt płytkie. Układ pali pod konstrukcją budynku jest nieznany, ale jest bardzo prawdopodobne, że są rozmieszczone w sposób powodujący ich nierównomierne obciążenie i przeciążenie niektórych pali. Dodatkowym czynnikiem
wpływającym na przechylanie się budynku w stronę ulicy Nowy Plac Targowy jest ciągły
ruch kołowy, na zniszczonej nawierzchni, co powoduje dodatkowe obciążenia dynamiczne.
Czynnik ten powoduje ogólne osiadanie całego obiektu z prędkością ok. 0.1 mm/rok.

Rys. 3. Archiwalne profile gruntu z naniesionymi wynikami sondowania CPT

Wzmocnienie fundamentów umożliwi dalsze użytkowanie budynku. Przede wszystkim musi dotyczyć ściany elewacyjnej, a w przypadku obniżenia stropu parteru, także
w miejscach jego podparcia. Wymaga to dodatkowego palowania. Prace związane z głębokim fundamentowaniem w zabudowie istniejącej są kosztowne, ze względu na konieczność
stosowania odpowiednich maszyn oraz wydłużonego czasu realizacji. Przy omawianym
budynku oszacowany koszt wzmocnienia fundamentów będzie wynosił ok. 0.5 mln zł. Jest
to wyższa wartość od oszacowanej w przypadku palowania dla zupełnie nowego (rozbudowanego) obiektu (ok. 0.3 mln zł).
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Rys. 4. Główne miejsca osiadania obiektu (zobrazowane szarymi prostokątami o gradiencie barwy odpowiadającej wartości osiadania) zaznaczone na schemacie obiektu z naniesioną siecią reperów

4.2. Propozycja modernizacji
Budynek został zaprojektowany przez arch. Jana Ogórkiewicza. Projektant zadbał
o wkomponowanie obiektu w tkankę miejską, wyznaczając w ten sposób śródmiejski
charakter kierunku odbudowy Podzamcza. Charakterystycznym elementem jest zaokrąglony narożnik, który mocno wpisał się w świadomość mieszkańców Lublina – od niego
wzięła się potoczna nazwa budynku „okrąglak” (Rys. 5). Róg jest zaakcentowany też przez
umiejscowienie wejścia do obiektu w tym miejscu oraz zastosowanie szklanych pustaków
doświetlających klatkę schodową i hol. Jest elementem, w którym widać inspirowanie się
architekturą dobrego modernizmu z lat 30. Z tego względu obiekt PZU zasługuje na ochronę i zachowanie w tkance miejskiej. Podobne zdanie mają uchwalający plan miejscowy
oraz szerokie grono osób zgłaszających uwagi do niego [6].
Powaga obiektu została podkreślona schodami, zarówno na zewnątrz budynku, jak
i w jego wnętrzu (Rys. 6). Skłania to wchodzącego do podniesienia głowy i spojrzenia na
majestat instytucji, która ówcześnie miała w budynku swoją siedzibę. Dzisiaj nie potrzeba
podkreślać powagi i oddalać potencjalnego klienta od funkcji zlokalizowanej w budynku.
Raczej dąży się do skrócenia tego dystansu. Lokalizacja schodów przy wejściu jest ważna
również ze względu na dostępność obiektu dla niepełnosprawnych, matek z dziećmi czy
osób starszych. Oczywiście można pokonać każdą barierę architektoniczną przez podnośniki czy platformy, jednak najlepszym rozwiązaniem jest jej usunięcie. Zwłaszcza, że jest
także podświadomą przeszkodą dla osób o pełnej sprawności ruchowej. Dla współczesnych
obiektów handlowych istnienie barier wejścia do środka jest wadą. Dodatkowo wysoki
poziom parteru ponad ulicą uniemożliwia ekspozycję przedmiotów handlu w witrynach
okiennych. Dostosowanie do planowanych nowych funkcji może się odbyć poprzez obniżenie podłogi parteru, a przez to likwidację wewnętrznych schodów wejściowych. W ten
sposób zostanie obniżony sufit w piwnicach, przekształcając je z pełnoprawnych kondygnacji (obecne rozwiązanie) do typowych piwnic (o wysokości 2-2,20 m). Obniżenie
parteru do poziomu ulicy (z likwidacją schodów zewnętrznych) oznacza rezygnację
z piwnic, jest zatem dyskusyjne.
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Rys. 5. Kwartał zabudowy widziany z donżonu na Zamku Lubelskim. Mocno wyeksponowany budynek
przy ul. Nadstawna 2-4. (fot. własna, 2015r.)

Rys. 6. Po lewej: Główne wejście do budynku. Po prawej: Wewnętrzne schody przy wejściu (fot. własne,
2015 r)

Potencjalne podwyższenie budynku o jedną kondygnację może napotkać na szereg
utrudnień. Jednym z nich jest konieczność dalszego wzmacniana fundamentów, co może
skutkować nieopłacalnością tego elementu inwestycji. Jednakże w przypadku możliwości
podwyższania budynku o jedną kondygnację, zarówno w przypadku modernizacji jak
i budowy nowego, jego dobre proporcje wymagają, aby ta kondygnacja została cofnięta
względem istniejących. W ten sposób budynek, który sprawia wrażenie masywnego, nie
zostanie obarczony dodatkowym „ciężarem”, a przez to nie będzie dominował nad sąsiadującą kamienicą. Powstałą w ten sposób wolną powierzchnię można wykorzystać na tarasy
dla mieszkańców.
Nowsza część obiektu (Nadstawna 4) nie jest wartościowa pod względem architektonicznym, dlatego nie ma powodów, by ją zachować. Dodatkowo jest to rejon działki, który
umożliwia rozbudowę całego obiektu. Zatem adaptacja całego obiektu jest możliwa poprzez remont części starszej – narożnej (Nadstawna 2) z zupełnie nową budową w części
nowszej. Istotną komplikacją jest jednak różnica wysokości między kondygnacjami poszczególnych części budynku.
W przypadku rozbudowy obiektu jego nowe elementy powinny wyróżniać się od najstarszej charakterystycznej części, jednak budynek powinien być spójny ze sobą. W tym
celu można np. zastosować jeden materiał na nadbudowę i dobudowaną nową część i dodać
jakiś akcent, detal architektoniczny, który scali części budowane w ponad 60 letniej odległości czasowej. Być może warto rozważyć wykorzystanie luksfer w nowej części budyn-
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ku. Projektowana część budynku nie musi mieć cofniętych wyższych kondygnacji. Taki
zabieg pozwoli na zachowanie proporcji podziału kamienic w pierzei kwartału. Funkcjonalnie i urbanistycznie korzystnym rozwiązaniem jest ulokowanie biur lub funkcji handlowej od strony nowego targu. W takim przypadku pojawia się kolejna komplikacja w postaci
wjazdu do dziedzińca działki lub do garażu podziemnego. Pozostawienie w dotychczasowym miejscu organiczny funkcjonalność budynku od strony targu. Z drugiej strony usytuowanie wjazdu przy Nadstawnej 2, doprowadzi do przerwania części handlowej obiektu na
dwa osobne fragmenty. Jednak to rozwiązanie umożliwia przeznaczenie większej części
budynku na funkcję handlową, co jest w interesie Inwestora.
Przykład przebudowy lub nowego obiektu zamieszczono na rysunkach 7 i 8. Jest to
wersja optymalna, tzn. pozbawiona wad istniejącego obiektu oraz maksymalizująca wykorzystanie pod funkcję handlową i usługową. Narożne luksfery zostały ograniczone ryzalitami do wymiarów głównego wejścia, tworząc współczesny portal rozciągający się pionowo przez całą elewację. Północna część budynku także została wzbogacona ryzalitami
w celu stworzenia spójnej kompozycji całego obiektu. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że
ten fragment, w przypadku odpowiedniego zagospodarowania planowanego placu targowego, mógłby stworzyć odrębną tożsamość. W tym celu korzystne jest nadanie bardziej
zindywidualizowanej formy.

Rys. 7. Widok budynku po modernizacji od strony wejścia głównego – propozycja

Rys. 8. Widok budynku po modernizacji od strony projektowanego nowego placu targowego – propozycja
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5. Podsumowanie
W niniejszej publikacji został przedstawiony budynek przy ul. Nadstawnej 2-4 w Lublinie – jego stan faktyczny oraz możliwości przebudowy zgodnie z przepisami obowiązującego planu miejscowego. Wykonaliśmy badania podłoża oraz osiadania budynku, a także
analizy ekonomiczne i architektoniczne.
Wykonane badania i analizy miały na celu wskazać, który scenariusz jest bardziej korzystny dla Inwestora: modernizacja istniejącego obiektu czy budowa zupełnie nowego.
Odpowiedź na to pytanie pośrednio mogła dostarczyć informacji na temat uchwalonego
w 2015 r. planu miejscowego dla tego rejonu: czy jest on atrakcyjny inwestycyjnie, czy
jednak atrakcyjność ta jest kwestią przyszłości. Wykonane przez autorów badania dostarczają jednoznacznej odpowiedzi wobec nowszej części budynku (Nadstawna 4) – pod
każdym względem zasadna jest budowa zupełnie nowego budynku. Niejednoznaczna
pozostaje kwestia głównej części obiektu (Nadstawna 2). Wykonane analizy ekonomiczne
wskazują na możliwą zyskowność nowej inwestycji w standardzie typowym, co może
oznaczać wprowadzenie przeciętnego obiektu do centrum miasta. Budowa obiektu wysublimowanej architektury, a przez to skierowanego do konsumentów standardu premium
w ocenie autorów jest ryzykowna. Alternatywnym rozwiązaniem jest remont generalny tej
części budynku, a przez to utrzymaniu dominującej funkcji handlowej i usługowej. Scenariusz ten jest tańszy od budowy nowego obiektu, a także umożliwia odłożenie decyzji
o budowie do czasu wzrostu atrakcyjności tego obszaru. Autorzy przychylają się do takiego
rozwiązania. Pozwoli ono na zachowanie modernistycznej formy budynku, wpisanej
w otaczającą przestrzeń.
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Abstract: This article discusses the future of the premise located at 2-4 Nadstawna in
Lublin. The reasons behind this publication are not only changes to the purpose of the
building in question implemented in the Local Zoning Plan (5.2015) for Podzamcze but
also its poor technical condition. This means that the property will not be used for commercial and office-related purposes but, instead, it will be aimed at residential and servicerelated ones. The new owner of the discussed premises (since 02.2015) will therefore need
to decide whether to renovate the existing building and omit to change its current function
or to erect a new property in compliance with the local zoning plan being in force at present. The authors of this article are of the opinion that this decision will be of considerable
importance for developing the space in this part of the city.
For the purposes of this publication, Borowski, Skoczylas, and Nepelski analysed the
technical condition of the property, investment funds to be allocated, optimal development
of the building, modernisation and extension plans, as well as the influence that the property may exert on the surrounding area. Furthermore, the reasons and results of building
subsidence were also investigated.
Keywords: the future of Podzamcze, modernism in Lublin, building subsidence, CPT
probing.
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Abstract: The development of modern cities is carried out in two main directions expanding the suburban structures and restoring the life of the existing building areas.
The growing problem that appears in discussions about the city is the revitalization, as
evidenced by the fact of the entry into force October 9th 2015 the Act on revitalization. All
definitions of revitalization emphasize its complexity and the fact that all activities must be
carried out in an integrated and multidisciplinary way. Synergy is defined as an interaction
of various factors, which effect is greater than the sum of separate actions. The alignment of
those two definitions shows that revitalization is a synergistic effect. Effective revitalization
is possible only when all the undertaken activities are coordinated. Therefore, all actions –
urban, architectural, social, economic, etc. must be considered and treated as equally
important for the proper functioning of the area. Article will present revitalization as a
synergistic effect and showing at the same time that only the synergy of individual actions
can lead to effective revitalization.
Keywords: Revitalization, the city, coordination, urban planning, architecture.

1. Introduction
Polish cities are struggling with the increasing concentration of problems in the
downtown areas, such as reduction of public spaces or their negligence, high noise levels
caused by the lack of speed limits, traffic problems, insecurity, high level of degradation or
not modernized infrastructure, adapted to today’s requirements. The answer to this
phenomenon is the escape of citizens to suburban areas. As a result, the city sprawls in an
uncontrolled way and as a consequence we can observe a spatial chaos.
In order to keep the residents in the central areas local authorities decide to carry out
revitalization programs in the municipalities areas.
These programs are aimed, in the long term, to remove the area out of crisis through
multidisciplinary programs also known as synergetic.

2. Definitions of revitalization
With the entry into force of the Act of the revitalization October the 9th 2015, the term
‘revitalization’ has been finally defined. In accordance with the Act revitalization is a
process for deriving from the state of crisis of degraded areas, carried out in a
comprehensive manner, through integrated activities for the local community, space and
economy, geographically concentrated, led by revitalizations stakeholders based on
municipal regeneration program [1]. Before the entry into force in October 2016 of the Act,
the term ‘revitalization’ did not appear in any law acts.
However, the definition of revitalization is to be found in many literature sources. All
of them share some basic characteristics. First of all, each of them defines the revitalization
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as a continuous, multidisciplinary, long-lasting process and that helps the area get out of the
crisis situation. This process takes into account in particular the spatial, architectural,
technical, economic and social transformation.
The report of experts on sustainable development in March 1996 as the revitalization
specifies the process of the economic reverse, social and physical disintegration of cities, in
which that disintegration has reached a stage where market forces alone are not sufficient
[2].
The German law by which the processes of revitalization throughout Germany are
considered to be the most effective among the world defines revitalization as a process that
will lead to overcoming the difficulties and problems in the urban fabric through
appropriate transformations and corrective actions. Those preparations and the execution
of the process must be subordinated to the public interest [3].
The crucial aspect, while considering the compatibility of revitalization programs
with the requirements of the Integrated Regional Operational Program financed by the
Structural Funds, is the definition given by Krzysztof Skalski (Assoc. Krzysztof Skalski –
professor of Jagiellonian University, member of the Program Council Regeneration Forum,
a representative of Polish National Network of Cities Cittaslow in the Scientific
Committee): A comprehensive program of renovation and modernization of buildings and
public spaces, renovation of monuments on the selected area, usually the ancient district of
the city, in conjunction with the economic and social development. Revitalization is a
combination of technical measures, such as repairs, with the programs of economic
recovery and action that help to solve social problems occurring in these areas:
unemployment, crime, demographic imbalances. Thus, it is wrong to talk about the
regeneration of one building or the revitalization of the city square, if those measures apply
only to the modernization of buildings or the revalorization of monuments [4].
Important for the understanding the concept of revitalization it is the definition of
Andreas Billert (Dr. Andreas Billert – Art historian, a specialist in the management of
development projects and urban renewal. During the period 1967-1980: researcher at the
Laboratory of Conservation and the assistant of the professor at the A. Mickiewicz University
in Poznan. Since 1980 in Germany: in the period 1980-2008 employee at the State
Conservation Office in Stuttgart, manager of the urban renewal projects in Lübeck and the
Land of Brandenburg, researcher at European University Viadrina in Frankfurt an der Oder,
an expert on German-Polish program TRANSFORM and Head of the EU program ‘modern
management of urban development’), that claims that it is a complex process of renewal of the
urban area, which space, functions and substance have undergone a structural degradation,
that has caused a state of crisis, precluding or significantly hindering the regular economic
and social development of the area, and the sustainable development of the entire city. [5]
This kind of approach to the problem shows that the area which requires the revitalization is
no more able to develop properly. Hence false belief that each problematic and degraded area
is eligible for the revitalization program.

3. Definitions of synergy
The concept of synergy is used virtually in every field. It derives from the Greek 'son'
– together and 'ergon' – operation. It is the cooperation of many factors, or the parts of a
complex system, resulting in a new value, new features and additional advantages. The sum
of the actions of the individual components is greater than the effect of each individual.
Crucial for the understanding of this concept is to realize that each of these factors
must meet the requirements set for themselves, as well as create an integrity.
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While speaking of synergy it should be mentioned that there exist two types of this
phenomenon - positive synergy (plus) and the synergy negative (minus). The first occurs
when the sum of the connected components has the effect objectively desired, whereas the
second – when that accumulation causes adverse effect.
Nowadays, the concept of synergy is mistakenly interpreted as a combination of any
selected factors. However, it must be remembered, that this phenomenon occurs only in case
of intentional selection. Only accurate connection is able to guarantee the desired effect.
While defining the concept appears to be predictable, the measurement of its effects is
very complicated. This requires carrying out the experiments that exclude any negative
impact of external factors that could affect the final result. It is usually a very difficult
thing, and the main factor impeding is the passage of time between the combination of the
factors and obtaining the results.

4. Examples of revitalization actions as synergistic
Confronting the above definitions we can get the impression that the revitalization
and synergy are complementary phenomena. This way of thinking promotes performing the
revitalization activities and their analysis.
An example of a successful revitalization process is the city of Szczecin. The basis for
all action in the city were created in 1992 as The strategy of renovation the downtown of
Szczecin. The program of revitalization of the city assumed the recovery of 56 quarters
situated in the historical city center[6]. Due to the complexity of that project, the article will
focus on a single example - a pilot restoration of turzyński quarter number 27, which has
started in 1993.

Fig. 1. The plan of turzyński quarter number 27
The quarter has been chosen as an example because of its location – right next to the
heating station and the possibility of the implementation of the infill buildings [7].
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Due to the complexity of the project the realization is considered to be very
successful. Not only the architectural and urban but also social, economic, business, etc.
aspects were taken into account For the purposes of the program the city has carried out
researches and analysis of residents requirements and needs. The citizens have been asked
about their satisfaction with the space and environment, and how they evaluate the changes
that occurred as a result of the revitalization of the quarter [8].
Undertaken revitalization activities include:
 Improvement of the insolation inside of the quarter through the demolition of some
parts of buildings and the diversification of their height. This procedure also
allowed to create the terraces and balconies,
 Improvement of the quality of the interiors, ex. elimination of the raking layout of
the rooms, combining small apartments into larger ones to improve the quality of
life of the residents,
 Renovation of the facades of the buildings with the maintenance of the historical
elements,
 Renovation of decor elements inside of the buildings,
 Restoration of historical items both inside and outside of the building.
 The usage of environmental solutions in the quarter - a ban on parking vehicles in
the courtyard, a use of ecological materials, creating places in which the interaction
and integration of local residents is possible,
 The usage of different sources of funding for the project - the cost was divided
between the Municipality of Szczecin, the local community, Szczecin TBS(Social
Housing Association of Szczecin) and credit KFM (The National Housing Fund).

Fig. 2. Aerial view of turzyński quarter number 27, the author: Cezary Skórka
The second example of a comprehensive approach to the issue of revitalization is the
document created July 24th 2007 - the Leipzig Charter on Sustainable European Cities. The
Charter was established as a result of the meeting of ministers of the Member States of the
European Union on urban development and territorial cohesion.
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The main objective of the Charter is to strive for the sustainable development of
countries in the European Union through economic prosperity, social balance and a healthy
environment taking into account the cultural, health aspects and institutional capacity of the
Member States [9].
Means to achieve that objectives are to be both comprehensive strategies, as well as
coordinated efforts of all stakeholders involved in the development of the city. These
entities are both the government, local authorities and operators involved in the
transformation of the city.
During the meeting, two basic priorities aimed at improving the functioning of cities
were established:
I. An integrated approach to the urban development policy,
II. The inclusion of the poorer neighborhoods in the urban fabric.
The first goal may be executed by:
 Responding to the opinions of citizens and taking into account their needs and
interests in the development process of the city,
 Combining knowledge with the funds,
 Carrying out accurate analysis of the situation of the city, for example. SWOT
analysis,
 Treating the problems of urban development policy and the decisions taken at the
level of a single city as a whole,
 Designing high-quality public spaces [10] (please be aware of the relationship
between the cultural, economic, technological, social and environmental aspects.
Since they are not independent aspects they should complete each other and able to
function only after a skillful combination with each other),
 Respecting the context of places, especially historic buildings, existing public
spaces, urban greenery, urban systems,
 Modernizing the infrastructure (adapting to the changing needs),
 Improving energy efficiency in the context of the sustainable development,
 Combining features. The experience of the past showed that the separation of
functions (housing, work, education, entertainment) is not conducive to human
interaction and causes the disappearance of a coexistence in society,
 Reducing the carbon dioxide emissions,
 Public education.
The second objective can be achieved by:
 Pursuing a policy of social housing,
 Responding to the causes of problems, not just their symptoms. Fighting against
the effects of the problem does not solve it, only seemingly calms both the
authorities as well as the society,
 Improving the quality of the physical environment by improving general standards
in crisis areas,
 Strengthening the local economy and providing the residents from the degraded
areas jobs,
 Introducing systems of education of children and youth,
 Improving the urban transport system and maintaining it at an inexpensive level.
Charter stresses the need for coordination of actions at all levels, without which the
expected results cannot be achieved, meaning the city cannot develop in a sustainable way.
Only by achieving synergy city can function properly.
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5. Revitalization as synergy, synergy as revitalization
Issues raised in the article are intended to provide answers to the basic question –
whether the synergy is a natural consequence of a successful revitalization or the
revitalization by definition is a synergistic act. But the answer to this question cannot be
given in a clear manner, because both of these statements are true.
Both cited definitions, examples of revitalization in Szczecin and the provisions of the
Leipzig Charter show that the issue of synergy and revitalization are complementary. It is
impossible to conduct a successful revitalization process without considering its
complexity. At the same time only by obtaining the full synergy it is possible to carry out
effective revitalization.

Fig. 3. Interaction between synergy and revitalization
The above diagram shows that the concepts should be seen as complementary to one
phenomenon.

6. Conclusions
The article presented a close relationship between revitalization and synergy.
Presented examples and definitions clearly show it. But these concepts cannot be treated as
identical but auxiliary. Quarter building in Szczecin could be successfully revitalized only
by achieving synergies. The provisions of the Leipzig Charter in advance have assumed
coordination, meaning achieving synergetic effects.
Understanding the need of cooperation between all aspects during the execution of the
revitalization programs will undoubtedly help their initiators conduct it in an efficient
manner that will guarantee a success.
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