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Rozwiązania architektoniczne i materiałowo-konstrukcyjne 
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województwa mazowieckiego

Streszczenie

W artykule omówiono badania przeprowadzone w 2017 r. w wybranych gospodarstwach ekolo-
gicznych południowo-wschodniego Mazowsza. Obiektem badań były budynki mieszkalne zlokali-
zowane w gospodarstwach. Przeanalizowano ich rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne i architek-
toniczne oraz przedstawiono wnioski dotyczące powiązania gospodarstwa ekologicznego z domem 
znajdującym się w tym gospodarstwie.

Słowa kluczowe: gospodarstwo ekologiczne, dom, rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne.

Wprowadzenie

Technologia produkcji materiałów budowlanych pozwala na stosowanie coraz bardziej 
ekonomicznych i ekologicznych materiałów, jak również całych systemów budowlanych 
stosowanych do wznoszenia obiektów budowlanych wykorzystujących znacznie mniejsze 
ilości energii na etapie budowy oraz eksploatacji. Systemy ekologiczne powinny spełniać 
szereg wymagań przez cały cykl swego istnienia (Mikoś 2000). Ekologiczne rozwiązania 
materiałowo-konstrukcyjne należy realizować możliwie we wszystkich rodzajach inwestycji 
budowlanych. Zagadnienia ekologicznych materiałów budowlanych znane są w literaturze. 
Zajmowali się nimi m.in. Mikoś (2000), Sawicki (2009), Janiak (1999a; 1999b), Pawlikowski 
(1955), Racięcki (1950), Stachowicz i in. (1993), Kamieniarz (2009), Żurakowska (2006), 
Kupiec-Hyła (2008; 2009), Kelm (1996), Brzyski (2016).

W dzisiejszym świecie coraz częściej możemy spotkać się z budownictwem ekologicz-
nym, jednak nie jest ono jeszcze standardem. Poniższa praca skupia się na miejscach, w któ-
rych ekologia ma najważniejsze znaczenie, czyli na gospodarstwach ekologicznych. Wydaje 
się bowiem, że to właśnie tam ekologia powinna sięgać najwyższego poziomu, począwszy 
od budynków, a skończywszy na produktach. Tam bowiem zastosowanie proekologicznych 
rozwiązań o wiele bardziej utożsamia te miejsca z pełnioną przez nie funkcją ekologicznej 
produkcji żywności. Po raz kolejny zadano pytanie: z czego zbudowano budynki mieszkalne 
w gospodarstwach ekologicznych?
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Cel, zakres i metoda badań

Celem pracy było sprawdzenie wzajemnych powiązań między ekologicznym sposobem 
gospodarowania (certyfikowane gospodarstwo ekologiczne) a substancją budowlaną w nim 
istniejącą (domy mieszkalne w tychże gospodarstwach). Zakres badań obejmował rozpo-
znanie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych domów. Metoda badań polegała na wizji 
terenowej wraz z inwentaryzacją domów i zebraniem dokumentacji fotograficznej, ankiety-
zacji właścicieli budynków dotyczącej substancji mieszkaniowej (rok budowy, terminy mo-
dernizacji, informacje o rozwiązaniach materiałowych ścian zewnętrznych, fundamentach 
i innych, których nie można było uzyskać podczas wizji terenowej).

Badania bezpośrednie

Badania przeprowadzono w południowo-wschodniej części Mazowsza. Sześć gospo-
darstw znajduje się w powiecie węgrowskim, osiem w powiecie sokołowskim.

Przebadano 15 budynków mieszkalnych w 14 gospodarstwach, co stanowi 18% gospo-
darstw ekologicznych w wybranych powiatach i prawie 1% w województwie.

Budynek 1

Budynek mieszkalny powstał w okolicach lat 50-60. XX wieku położony jest na działce 
zagrodowej o powierzchni ok. 50 a. Jest to parterowy dom jednorodzinny, bez podpiwnicze-
nia, o wymiarach 12 m na 5 m, którego starsza część wzniesiona jest z bali drewnianych, na-
tomiast dobudowana część jest murowana, dwuwarstwowa, z betonu komórkowego. Całość 
ocieplona jest styropianem o grubości 10 cm i wykończona tynkiem elewacyjnym. Dach 
jest dwuspadowy, a jako pokrycie użyto blachodachówki. Dom ma pięć plastikowych okien.

Budynki 2 i 3

Na terenie gospodarstwa znajdują się dwa budynki mieszkalne. Powierzchnia działki 
wynosi ok. 3 ha. Starszy, o wymiarach 10 m na 9 m, powstał w latach 60. XX wieku, na-
tomiast nowy, o wymiarach 11,8 m na 9,5 m (bez ganku), w 2006 r. Fundamenty starego 
budynku są wykonane z betonu, a ściany nośne z drewna bez warstwy termoizolacyjnej. 
W ostatnim czasie zostały w nim wymienione okna, w ilości 6 sztuk, z drewnianych na PVC. 
Dach jest dwuspadowy pokryty płytami azbestowo-cementowymi. Nowy budynek posiada 
fundamenty żelbetowe, natomiast ściany nośne dwuwarstwowe wykonane z betonu komór-
kowego, ocieplone styropianem o grubości 10 cm. Całość została otynkowana. Dach jest na-
czółkowy, pokryty blachodachówką. Budynek nowszy posiada 18 drewnianych okien.
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Budynek 4

Budynek mieszkalny o wymiarach 12 m na 11 m powstał w latach 60. XX wieku 
Powierzchnia działki to ok. 35 a. Fundamenty budynku są betonowe, a ściany nośne wznie-
sione są z bali drewnianych o grubości 8 cm. Całość ocieplona jest wełną mineralną i po-
kryta deskami elewacyjnymi. Dach jest dwuspadowy ze zmianą kąta nachylenia po jednej 
stronie i pokryty blachą płaską. Budynek ma 6 plastikowych okien.

Budynek 5

Budynek mieszkalny znajdujący się na terenie gospodarstwa powstał w latach 80. XX 
wieku i ma wymiary 10 m na 11,5 m, stoi na działce o powierzchni ok. 10,4 a. Fundamenty 
są żelbetowe, a ściany powstały z dwóch warstw betonu komórkowego bez dodatkowego 
ocieplenia. Całość jest otynkowana i pomalowana. Dach jest czterospadowy i pokryty bla-
chodachówką. Budynek posiada 10 okien plastikowych.

Budynek 6

Budynek mieszkalny powstał około 100 lat temu i ma wymiary 13 m na 9 m. Działka o po-
wierzchni ok. 35 a. Fundamenty są betonowe, a ściany nośne zbudowane są z bali drewnianych 
o grubości 8 cm. Całość ocieplona jest wełną mineralną i pokryta deskami elewacyjnymi. Dach 
jest naczółkowy i pokryty blachodachówką. Budynek posiada 12 okien wykonanych z drewna.

Budynek 7

Budynek mieszkalny powstał około 50 lat temu i ma wymiary 15 m na 10 m. Powierzchnia 
działki to ok. 50 a. Jest to dom parterowy, którego fundamenty zostały wykonane z betonu, 
natomiast ściany nośne w starej części powstały z bali drewnianych obłożonych cegłą dziu-
rawką o grubości 12 cm, a w nowej bloczkami z betonu komórkowego. Całość ocieplona 
została styropianem o grubości 10 cm i pokryta tynkiem elewacyjnym. Dach jest dwuspado-
wy łamany, pokryty blachodachówką. Dom posiada 9 plastikowych okien. 

Budynek 8

Budynek mieszkalny znajdujący się na terenie gospodarstwa powstał w 1982 r. i ma 
wymiary 16 m na 14 m. Stoi na działce o powierzchni ok. 30 a. Jego fundamenty są beto-
nowe, a ściany nośne powstały z betonu komórkowego. Oblicówka wykonana jest z cegły 
z zastosowaniem pustki powietrznej. Dach budynku jest dwuspadowy i został pokryty bla-
chodachówką. Obiekt ma 15 drewnianych okien.
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Ilustracja 1
Budynki w gospodarstwach 1-7

Źródło: archiwum własne (fot. M. Janiszewska).
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Budynek 9

Budynek mieszkalny powstał w 1980 r., a jego wymiary to 21 m na 11 m. Powierzchnia 
działki to ok. 27 a. Fundamenty obiektu są betonowe. Ściany nośne są trójwarstwowe i skła-
dają się z bloczków z betonu komórkowego, styropianu o grubości 10 cm oraz cegły dziu-
rawki. Całość została otynkowana i pomalowana. Dach budynku jest dwuspadowy, pokryty 
blachą płaską. Obiekt posiada 20 okien wykonanych z plastiku.

Budynek 10

Budynek mieszkalny znajdujący się na terenie gospodarstwa powstał w 1999 r., a jego 
wymiary to 13 m na 9 m. Powierzchnia działki wynosi ok. 14 a. Fundament został zrobio-
ny z betonu. Ściany nośne są trójwarstwowe i składają się z bloczków z betonu komórko-
wego, styropianu o grubości 7 cm, oraz zewnętrznych bloczków z betonu komórkowego. 
Dach budynku jest jednospadowy i pokryty blachą płaską. Obiekt ma 14 okien wykonanych 
z drewna.

Budynek 11

Budynek mieszkalny powstał w 2013 r., a jego wymiary to 11 m na 10 m z wycięciem  
3 m na 5 m. Powierzchnia działki to ok. 30 a. Fundamenty powstały z żelbetu, a ściany no-
śne z bloczków z betonu komórkowego. Budynek został ocieplony styropianem o grubości  
15 cm i wykończony tynkiem elewacyjnym. Dach jest dwuspadowy, pokryty dachówką ce-
ramiczną. Dom posiada 10 plastikowych okien.

Budynek 12

Budynek mieszkalny powstał w latach 50. XX wieku, a jego wymiary to 8 m na 12 m. 
Został postawiony na działce o powierzchni ok. 58 a. Posiada fundamenty wykonane z betonu, 
natomiast ściany powstały z bali drewnianych o grubości 10 cm. Całość ocieplona jest styro-
pianem o grubości 5 cm, otynkowana i pomalowana. Dach budynku jest dwuspadowy z za-
łamaniem po jednej stronie i pokryty blachą płaską. Posiada 8 okien wykonanych z plastiku.

Budynek 13

Budynek mieszkalny powstał w 1988 r., a jego wymiary to 11 m na 14 m. Powierzchnia 
działki to ok. 1,5 ha. Fundamenty zostały wykonane z betonu, natomiast ściany powstały 
z bloczków z betonu komórkowego i pustaka jako oblicówka. Pustka powietrzna została 
wypełniona pianką poliuretanową. Dach budynku jest dwuspadowy, pokryty blachą płaską. 
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Ilustracja 2
Budynki w gospodarstwach 8-15

Źródło: jak w ilustracji 1.
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Obiekt posiada 18 plastikowych okien oraz 3 okna z drewna. Budynek wyposażony jest 
w kolektory słoneczne do podgrzewania wody. W planach jest także przydomowa oczysz-
czalnia ścieków.

Budynek 14

Budynek mieszkalny o wymiarach 11 m na 12 m powstał w 1984 r. Powierzchnia działki 
ma ok. 1 ha. Budynek posadowiono na żelbetowych fundamentach, a ściany nośne wznie-
sione zostały z bloczków betonu komórkowego, ocieplone styropianem i wzmocnione od 
zewnątrz cegłą. Dach budynku jest dwuspadowy, pokryty blachodachówką. Budynek posia-
da 30 okien wykonanych z plastiku.

Budynek 15

Budynek mieszkalny powstał około 1975 r., a jego wymiary to 11 m na 10 m. Powierzchnia 
działki to ok. 1,4 ha. Fundament wykonano z betonu, a ściany nośne z bloczków z betonu 
komórkowego, styropianu oraz cegły. Dach budynku jest dwuspadowy, pokryty blachoda-
chówką. Budynek posiada 14 okien plastikowych.

Analiza materiału badawczego

Działka siedliskowa

Działki, na których są wybudowane domy, mają bardzo zróżnicowaną powierzchnię od 
14 arów do 3 hektarów. Są to działki zagrodowe, znajdują się na nich także inne budynki: 
inwentarskie, gospodarcze, przechowalnicze.

Rok budowy

Najstarszy z badanych budynków powstał około 100 lat temu, natomiast najmłodszy 
w 2013 r. Najwięcej domów, czyli 1/3 badanych, została zbudowana w latach 80. XX wieku, 
natomiast 20% w latach 70. Nowych domów, powstałych po 2000 r., jest 13,3%. 

Powierzchnia zabudowy

Badane domy obiekty mają szeroką skalę, jeśli chodzi o powierzchnię zabudowy. 
Największy dom posiada powierzchnię zabudowy wynoszącą około 231 m2, natomiast naj-
mniejszy około 60 m2. Średnia powierzchnia zabudowy wynosi około 130 m2.
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Konstrukcja budynku – ściany zewnętrzne

Cztery domy mają konstrukcję drewnianą, dwa domy mają konstrukcję mieszaną, ponieważ 
pierwotnie budynki te zostały wzniesione z konstrukcji drewnianej, jednak w latach późniejszych 
dobudowano do nich integralne części niebędące konstrukcjami drewnianymi. Pozostałe domy 
mają rozwiązania w konstrukcji murowej – dwa wzniesiono w technologii ściany warstwowej 
z pustką powietrzną, jeden w technologii ściany dwuwarstwowej, resztę w technologii ściany 
trójwarstwowej z różnymi materiałami na oblicówkę: cegła (5), pustak (1).

Fundamenty 

Wszystkie badane obiekty posadowione zostały na ławach fundamentowych. Jedenaście 
domów ma fundamenty betonowe, natomiast pozostałe fundamenty żelbetowe. 

Ocieplenie budynków

Trzy budynki nie zostały dodatkowo ocieplone. Wśród materiałów użytych do ocieplenia 
dominuje styropian (9) o różnej grubości od 4 cm do 15 cm. Innym materiałem izolacyjnym 
jest wełna mineralna (2) i pianka poliuretanowa (1).

Pokrycie dachowe

Najczęściej zastosowanym w badanych obiektach pokryciem dachowym jest blachoda-
chówka, która znalazła się w 8 domach. W 5 domach zastosowano blachę płaską, natomiast 
w jednym dachówkę ceramiczną. Na dachu jednego z budynków nadal położone są płyty 
azbestowo-cementowe, tzw. eternit. 

Okna

W czterech z piętnastu budynków zastosowano okna drewniane, w pozostałych okna 
plastikowe.

Remonty

Remontom nie zostały poddane 3 budynki z racji tego, że są to obiekty najnowsze. W po-
zostałych zostały wykonane od jednej do trzech zmian. Najczęściej wykonywanym remon-
tem była zmiana pokrycia dachu (6), ponieważ niektóre z tych budynków miały pokrycie 
azbestowo-cementowe. Kolejnym często wykonywanym remontem była wymiana okien 
(5), która we wszystkich przypadkach, z wyjątkiem jednego, polegała na wymianie okien 
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drewnianych na PVC. W trzech przypadkach odnawiana była elewacja, w dwóch zdecydo-
wano się na dodatkowe docieplenie budynku. W jednym z domów konieczna była poprawa 
konstrukcji dachu poprzez wypchnięcie ugiętych krokwi. W trzech obiektach właściciele 
postanowili rozbudować budynek.

Architektura

Zbadane budynki pod względem koncepcji architektonicznej wpisują się w okres, w ja-
kim zostały zbudowane. Mamy tu do czynienia z parterowymi budynkami drewnianymi 
(obiekty najstarsze) poprzez budynki wybudowane w latach 70. XX wieku z niską, teore-
tycznie nieprzeznaczoną do zamieszkania częścią parterową, do bardziej okazałych piętro-
wych budynków z lat 80, czy wreszcie z lat ostatnich o zrównoważonej mniejszej bryle. 
Program użytkowy budynków jest odzwierciedleniem także okresu budowy. Większość bu-
dynków spełnia funkcję typową dla domu wiejskiego w gospodarstwie, czyli zapewnienia 
wielopokoleniowość użytkowników domu, choć w różnym standardzie (liczba izb, ciągi 
komunikacji pionowej, wejścia czyste i brudne, kuchnia letnia, komunikacja wzrokowa 
z obejściem).

Podsumowanie

Badania bezpośrednie przeprowadzone w wybranych gospodarstwach ekologicznych 
województwa mazowieckiego wskazują, że nie ma właściwie żadnych powiązań gospodar-
stwa ekologicznego z budynkami mieszkalnymi w nich występującymi choćby w niewiel-
kim stopniu nawiązujących do ewentualnego budownictwa ekologicznego. Materiały obec-
nie uważane za ekologiczne, można znaleźć w niektórych zbadanych domach, lecz wynika 
to jedynie z okresu powstania budynku, kiedy stosowanie np. drewna było normą ze wzglę-
du na dostępność surowca i jego niski koszt. Nie ma to żadnego związku z ekologiczną wizją 
zabudowań. 

Żaden z budynków nie został ocieplony w sposób, dzięki któremu mieściłby się w obec-
nych normach dotyczących wartości współczynnika przenikania ciepła. Uproszczone ob-
liczenia współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych1 zawierają się od 0,31 
do 0,78 W/m2K co przekłada się na konieczność zwiększenia zużycia energii na ogrzanie 
każdego z budynków. Pomimo że w większości badanych budynków zastosowano izolację 
cieplną w postaci styropianu, użyto zbyt cienkie warstwy styropianu, aby zapewnić odpo-
wiednią ochronę cieplną budynku. Na jednym z budynków wciąż znajdują się płyty azbesto-
wo-cementowe. W jednym z domów zastosowano odnawialne źródła energii. 

1  Wg normy PN-EN ISO 6946:1999 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynniki przenikania 
ciepła. Metody obliczeń” jako adekwatnej dla wieku większości budynków.
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Domy wiejskie w zbadanych gospodarstwach w większości przypadków (wyjątkiem są 
trzy domy z drewna) nie czerpią także z dziedzictwa przeszłych pokoleń, jeśli chodzi o ce-
chy architektury regionalnej. 

Ważnym jest, aby wszelkiego rodzaju remonty, modernizacje budynków wykonywać 
ze świadomością ekologiczną, a nie tylko kierować się kosztami, skoro podjęło się próbę 
gospodarowania ekologicznego w gospodarstwie.
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Architectural and Material-construction Solutions in Residential 
Buildings of Selected Ecological Farms in the Mazovia Voivodeship

Summary

The article discusses the research carried out in 2017 in selected ecological farms of south-eastern 
Mazovia. The object of research was residential buildings located on farms. Their construction, mate-
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rial and architectural solutions were analyzed and conclusions regarding the connection of the organic 
farm with the house located on the farm were presented.

Key words: ecological farm, house, material and construction solutions.
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