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FORMA ARCHITEKTONICZNA NARO NYCH 
BUDYNKÓW

Zuzanna Borcz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu

Streszczenie. W zabudowie miast i ma ych miejscowo!ci wyst"puj# dzia ki naro$ne, na 

których budynki maj# specjaln# form" architektoniczn#. W historii urbanistyki przez wiele 

stuleci ulice i place by y obudowane tworz#c zwarte pierzeje. Po II wojnie !wiatowej na-

st#pi  rozwój lu%nej zabudowy osiedli mieszkaniowych, niezwi#zanej !ci!le z uk adem ulic. 

Obecnie nast"puje cz"!ciowy powrót do zabudowy ci#gów ulic, co stwarza konieczno!& 

projektowania budynków naro$nych. Forma budynków naro$nych odpowiada a kierunkom 

architektury danych epok, spotyka si" zatem kamienice o formach eklektycznych, sece-

syjnych, modernistycznych i postmodernistycznych. Przedstawione przyk ady pokazuj# 

budynki naro$ne w ma ych i wi"kszych miastach, o formach zwi#zanych z ró$nymi kie-

runkami. Wiele budynków naro$nych ma interesuj#c# form", co !wiadczy o my!li twórczej 

i pracy ówczesnych architektów. 

S!owa kluczowe: urbanistyka, budynki naro$ne, forma architektoniczna, przemiany his-

toryczne

WST"P

Na planach du$ych i !rednich miast, jak równie$ ma ych miejscowo!ci, a nawet 

wi"kszych wsi wyró$ni& mo$na zawsze naro$ne dzia ki budowlane, które wyznaczane 

s# na skrzy$owaniach ulic b#d% przy ich zbiegu. Na przestrzeni wielu wieków zabudowa 

miejska tworzy a zwarte pierzeje ulic i placów. W okresie ostatnich kilkudziesi"ciu lat 

ubieg ego wieku uk ady urbanistyczne uleg y zmianie, nowe osiedla wznoszono w  lu%-

nej zabudowie, tworz#c wn"trza !ródblokowe, niewi#$#ce si" z geometri# ulic. Obecnie 

obserwuje si" powrót do obudowy ulic, uzupe nienia starych pierzei i tworzenia nowych. 

Przy tradycyjnej, zwartej zabudowie naro$na dzia ka budowlana stwarza a mo$liwo!ci, 

a nawet mo$na powiedzie& – zobowi#zywa a architekta do traktowania takiego budynku  

w sposób szczególny. 

Adres do korespondencji – Corresponding author: Zuzanna Borcz, Akademia Rolnicza 

we Wroc awiu, Instytut Budownictwa i Architektury Krajobrazu, pl. Grunwaldzki 24, 

50-363 Wroc aw, e-mail: borcz@aqua.ar.wroc.pl
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Ju$ sama bry a budynku pozwala a podkre!li& jego znaczenie, st#d wiele obiektów u$y-

teczno!ci publicznej, takich jak: urz"dy, poczty, s#dy, lokowano na dzia kach naro$nych. 

Równie$ w zabudowie mieszkaniowej naro$ne budynki cz"sto mia y wy$sz# rang" w funk-

cji poprzez lokowanie w nich sklepów lub innych us ug, a tak$e dro$szych mieszka'. 

CEL I ZAKRES CZASOWY BADA#

Celem niniejszej pracy jest wykazanie wp ywu lokalizacji budynku na jego form" , 

a w szerszym uj"ciu powi#zanie uk adu urbanistycznego z wyrazem architektonicznym 

poszczególnych obiektów. Pos u$ono si" przy tym przyk adem budynków naro$nych 

w zabudowie miejskiej. 

Przewa$nie wznoszony budynek sam wp ywa  na organizacj" swojego otoczenia, co 

g ównie wi#za o si" z jego funkcj# i rang# spo eczn# lub kulturow#. Wystarczy wspo-

mnie& znaczniejsze gmachy, do których prowadzi y ozdobne podjazdy, ziele' i elementy 

ma ej architektury, jak fontanny, ogrodzenia i bramy.

Inaczej przedstawia si" sprawa budynków naro$nych, których forma i ranga uzale$-

nione s# od lokalizacji, co szczególnie uwydatnia si" w zwartej zabudowie !ródmiejskiej. 

W artykule podano przyk ady budynków naro$nych w zabudowie miejskiej, których for-

ma zró$nicowana jest w zale$no!ci od funkcji, wielko!ci i panuj#cych w danym czasie 

stylów architektonicznych.

W pracy przedstawiono naro$ne budynki o funkcji mieszkaniowej, dokonuj#c przy 

tym wyboru spo!ród miast o ró$nej wielko!ci – od ma ych, które utraci y prawa miejskie, 

po du$e, rozwijaj#ce si" aglomeracje. Zró$nicowano wiek budynków, przyj"to przyk ady 

od pierwszych lat XIX wieku po dzie' dzisiejszy. Równocze!nie zró$nicowano te$ ich 

wielko!&, rzuty poziome i kubatur".

NARO NY BUDYNEK WYNIKIEM UK$ADU URBANISTYCZNEGO

W rozplanowaniu ulic obserwuje si" ró$ne uk ady zabudowy naro$nej. Najcz"!ciej 

ulice krzy$uj# si" pod k#tem prostym i wówczas rzuty budynków s# naj atwiejsze do za-

planowania. W przypadku skrzy$owania ulic pod ostrym k#tem budynki naro$ne nie maj# 

ekonomicznych rzutów, pomieszczenia naro$ne s# nieustawne i w#skie. A$eby unikn#& 

takich sytuacji, zabudowa najcz"!ciej nie dochodzi do naro$a, dzia ka jest zaokr#glona 

lub !cinana do uzyskania szeroko!ci oko o 20 m (rys. 1). 

Naro$ne budynki lokowane na dzia kach w formie trójk#ta o ostrym k#cie spotyka 

si" cz"sto w ciasnej zabudowie  !ródmiejskiej starych miast, takich jak Pary$ czy Rzym. 

Ze wzgl"du na oszcz"dne wykorzystanie terenu kwarta y dzielone by y po przek#tnej, co 

daje w efekcie charakterystyczne wysokie budynki o elewacjach zbiegaj#cych si" pod 

k#tem ostrym.

Zwarta zabudowa wzd u$ ulic stwarza a konieczno!& rozwi#zania budynku naro$ne-

go o bogatszej lub skromniejszej formie, ale przewa$nie wyró$niaj#ce go z pierzei ulicy. 

Inaczej przedstawia a si" sprawa przy lu%nej zabudowie osiedli z ostatnich dziesi"cioleci. 

Budynki nie styka y si" ze sob#, sytuowane by y swobodnie, spe niaj#c wymogi na!wie-

tlenia s onecznego, jednak z pomini"ciem uk adu otaczaj#cych je ulic (rys. 2). Zastoso-

wanie tak ró$nych systemów urbanistycznych w bezpo!rednim s#siedztwie prowadzi o 

cz"sto do dysharmonii form architektonicznych [Chmielewski 2001].
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Rys. 1. Zgorzelec, skrzy$owanie ulic pod k#tem ostrym, naro$na dzia ka !ci"ta, szeroko!& naro$-

nego budynku oko o 20 m 

Fig. 1. Zgorzelec, the cross-roads at the acute angle, the truncated corner building lot; the width 

of the corner house is ca 20 m

Rys. 2. Fragment planu Wroc awia, po jednej stronie ulicy zabudowa zwarta, po drugiej bloki 

w uk adzie swobodnym

Fig. 2. The fragment of the Wroc aw map, the one side of the street is densely built-up, and at  

the other side blocks of ß ats form a well-spaced arrangement
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ARCHITEKTURA BUDYNKÓW NARO NYCH

Naro$ne budynki wyró$nia y si" zawsze form# architektoniczn#. Nawet przy do!& 

skromnym wystroju pojawia y si" w naro$u wie$yczki, wykusze, balkony, podkre!lone 

obramieniem okna  i wej!cia. Je$eli w parterze znajdowa  si" jaki! lokal us ugowy, na-

wet niewielki, wówczas wej!cie do niego prowadzi o z rogu budynku, zwykle po kilku 

stopniach. Frontowe elewacje, a by y one zwrócone do dwóch ulic, otrzymywa y bogaty 

wystrój architektoniczny, odpowiedni do panuj#cych w danym okresie trendów. Widocz-

ne to by o szczególnie w kamienicach eklektycznych z XIX i pierwszych lat XX wieku, 

gdzie elewacje frontowe wzbogacano w stylach historycznych, m.in. za pomoc# wyko-

nywanych seryjnie gzymsów, p askorze%b itp. Zdecydowanie inaczej wygl#da y elewacje 

od wewn"trznych podwórzy, by y bardzo skromne, bez ozdób, podobnie jak budynki 

oÞ cyn lokowanych w g "bi dzia ek [S odczyk 2003].

W naro$nych budynkach szczególn# rol" odgrywa bry a dachu. Przecinaj#ce si" po-

 acie daj# urozmaicon# form", co podkre!la jeszcze faktura i barwa pokrycia. Dach jest 

najbardziej widoczny przy niskich budynkach, ale równie$ przy wy$szych odgrywa istot-

n# rol". Dla urozmaicenia bry y stosuje si" formy sto$ków i ostros upów lub kopu ek 

do przekrycia niewielkich wie$yczek wznoszonych w naro$ach, przewa$nie na rzutach 

wielok#tów, prostok#tów czy te$ kwadratów sytuowanych po przek#tnej w stosunku do 

obydwu skrzyde  budynku. W dachach stosowano cz"sto ozdobne lukarny w celu do-

!wietlenia pomieszcze' na poddaszach. 

FORMA DOMÓW NARO NYCH W MA$YCH MIEJSCOWO%CIACH

Na uwag" zas uguje fakt, $e dba o!& o podkre!lenie formy naro$nych budynków po-

jawia a si" zarówno w ma ych miejscowo!ciach, jak i w du$ych miastach, bez wzgl"du 

na panuj#ce style, stosowane konstrukcje i materia y. Mo$na to obserwowa& na wielu 

przyk adach w ró$nych regionach kraju, na co wskazuj# przedstawione przyk ady.

Skromny przyk ad naro$nego domu spotyka si" w Trzebielu, dawnym miasteczku, 

a obecnie wsi w powiecie $arskim (województwo lubuskie). Dom parterowy z u$ytko-

wym poddaszem, przekryty jest dwuspadowym dachem. Nie zwróci by uwagi, gdyby 

nie jego rozwi#zanie jako budynku naro$nego. (ciana szczytowa jest !ci"ta uko!nie i na 

tym fragmencie mie!ci si" stosunkowo du$e okno, nad którym biegnie gzyms w formie 

zbli$onej do tympanonu (rys. 3).

Inny przyk ad to budynek naro$ny przy Rynku w Kazimierzu nad Wis #, który wy-

ró$nia si" pi"knie rozwi#zan# bry # dachu (rys. 4). Nisko schodz#ce po acie opieraj# si" 

na s upach, tworz#c z jednej strony g "boki podcie', z drugiej za! wysuni"ty okap. Dach 

jest tzw.  amany, w ni$szej cz"!ci umieszczone s# cztery do!& du$e lukarny, w wy$szej 

za! ma e okienko. Górna i dolna po a& przedzielone s# w#sk# pionow# !ciank#. Dach 

w ca o!ci kryty jest gontem, co daje interesuj#c# faktur". Omawiany budynek jest charak-

terystycznym przyk adem zabudowy Kazimierza nad Wis # i przyczynia si" do tworzenia  

niepowtarzalnego nastroju tego miejsca.

Podobnie stylowy budynek naro$ny spotyka si" w Kamieniu Pomorskim przy ul. 

GryÞ tów. Jest to obiekt o  ryglowej konstrukcji  !cian, przekryty dachem mansardowym 
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z niewielkimi lukarnami (rys. 5). Na uwag" zas uguje charakterystyczna kolorystyka ca-

 o!ci: ciemne s upy i rygle, tworz#ce wyra%n# krat", o prostok#tnych polach wype nio-

nych ceg #, z bia ym tynkiem, i do!& du$ych oknach z ukwieconymi  parapetami, a do 

tego du$e po acie dachu kryte czerwon# dachówk#.

Spo!ród wielu przyk adów naro$nych budynków zwracaj# uwag" rozwi#zania z pod-

cieniem wspartym na  s upie zamykaj#cym w parterze róg budynku. Schody wiod#ce na 

parter umieszczane s# wówczas z dwóch kierunków, to jest od dwóch ulic – taki uk ad 

spotyka si" przewa$nie przy lokalach us ugowych, przy mieszkaniach za! schody bywaj# 

z jednej strony to jest od jednej ulicy. Niekiedy nad naro$nym wej!ciem projektowa-

no, dost"pne z najlepszego pokoju w mieszkaniu, wykusze lub oszklone loggie, zwykle 

w konstrukcji drewnianej. Jako przyk ad pos u$y& mo$e mieszkalny budynek w S upsku 

przy ul. Deotymy (rys. 6). 

Rys. 3. Naro$ny dom w niskiej zabudowie by ego miasteczka Trzebiel (powiat $arski, woje-

wództwo lubuskie), !ci"cie naro$nej !ciany podkre!lone gzymsem nadokiennym

Fig. 3. The corner house in an one-storeyed building of a former town Trzebiel ()ary district), 

the truncation of the corner wall is accentuated by the window moulds

Rys. 4. Naro$ny dom przy Rynku w Kazimierzu nad Wis #, du$a bry a „ amanego” dachu, pod-

cie' i szerokie okapy tworz# przyk ad architektury regionalnej

Fig. 4. The corner house at the market square in Kazimierz on the Vistula River, a large mansard 

roof arcades and wide eaves are an example of the regional architecture
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KAMIENICE W ZWARTEJ ZABUDOWIE MIEJSKIEJ

Budynki naro$ne w miastach to przede wszystkim mieszkalne kamienice usytuowane 

w zwartej zabudowie ulic. Przytoczy& mo$na wiele przyk adów, które architektur# na-

wi#zuj# do ówcze!nie panuj#cych kierunków, takich jak: eklektyzm, secesja, formizm, 

a wreszcie modernizm [Ch#dzy'ski 2005]. 

Naro$na kamienica z Krakowa, po o$ona przy ul. Grodzkiej i Franciszka'skiej, sta-

nowi przyk ad form klasycystycznych (rys. 7). Budynek ma trzy pi"tra mieszkalne i par-

ter cz"!ciowo us ugowy. Kondygnacje s# wysokie, co podkre!laj# pionowe prostok#tne 

okna. Ozdob" budynku stanowi# podokienne p askorze%by o motywach ro!linnych oraz 

gzymsy obiegaj#ce ca e elewacje. W naro$u znajduje si" drewniany wykusz, przecho-

dz#cy przez pierwsze i drugie pi"tro. Konstrukcj" i wystrój wykuszu stanowi# smuk e 

kolumienki, okna w obramieniach, gzyms i daszek. 

Nast"pne dwa przyk ady naro$nych kamienic pochodz# ze S upska. W obydwu poja-

wia si" bogata forma nawi#zuj#ca do  stylów historycznych. Gzymsy, pilastry, wykusze, 

balkony i loggie, he my na naro$nych wie$yczkach – wszystko to podkre!la znaczenie 

i rang" danego budynku. Kamienica przy ul. Piekie ko (rys. 8) ma form" do!& bogat# 

Rys. 5. Budynek w Kamieniu Pomorskim 

przy ul. GryÞ tów, o konstrukcji ryglo-

wej z dachem mansardowym

Fig. 5. The building in Kamie' Pomorski in 

GryÞ tów street, of a half-timbered 

construction with a mansard roof

Rys. 6. S upsk, ul. Deotymy, przyk ad budyn-

ku z wej!ciem od naro$a, z kolumien-

k# i schodami

Fig. 6. S upsk, Deotyma street, an example of 

the house with a corner entrance with 

a small column and a staircase
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z akcentami neobaroku, widocznymi w loggiach pierwszego i drugiego pi"tra. W budyn-

ku przy ul. Ko  #taja zauwa$a si" elementy secesyjne. Szczególnie interesuj#c# form" ma 

wspornik naro$ny z p askorze%b# o znacznych rozmiarach, przedstawiaj#c# Neptuna wy-

 aniaj#cego si" z morskich fal, po #czenie wspornika ze !cianami obydwu ulic ma kszta t 
swobodnej fali (rys. 9). Przedstawione budynki ró$ni# si" cz"!ciowo funkcj#, co wi#$e 

si" z ich lokalizacj#. Budynek przy ul. Ko  #taja jest wy #cznie mieszkalny, a przy ul. 

Piekie ko, po o$onej w pobli$u rynku, ma w parterze lokale us ugowe. St#d przy pierw-

szym parter jest podniesiony w stosunku do terenu, przy drugim za! poziom sklepów jest 

równy z terenem.

BUDYNKI NARO NE Z OKRESU MI"DZYWOJENNEGO

Oryginaln# form" prezentuje dwukondygnacyjny budynek w S awnie (województwo 

zachodniopomorskie) przy ul. Lipowej. Elewacja nawi#zuje do formizmu z lat dwudzie-

stych ubieg ego wieku. Cokó  i pasy nadpro$y zamykaj#cych parter maj# wyk adzin" 

z kamienia. Zarówno s upy mi"dzyokienne, jak i fragment !ciany naro$nej ozdobione s# 

p askorze%bami o motywach li!ci, postaci dzieci i zwierz#t (rys. 10). Warto wspomnie&, 

$e budynek jest obecnie remontowany i odtwarzane s# brakuj#ce elementy rze%b.

Rys. 7. Kamienica w Krakowie przy ulicy 

Grodzkiej, w naro$u wykusz drewnia-

ny na 1 i 2 pi"trze

Fig. 7. The house in Cracow, Grodzka street; 

in the angle the wooden bay window 

from the Þ rst to the second storey

Rys. 8. Naro$na kamienica w zwartej zabudo-

wie S upska przy ulicy Piekie ko, bo-

gaty wystrój o formach eklektycznych

Fig. 8. The corner house in the dense build-

ing in S upsk, Piekie ko street; the rich 

eclectic decoration
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a

b

Rys. 9. Kamienica w S upsku przy ul. Ko  #taja: a– naro$e z ozdobnymi elementami secesyjny-

mi, b – p askorze%ba przedstawiaj#ca Neptuna na tle fal morskich

Fig. 9. The house in S upsk, Ko  #taja street: a – the corner decorated with secession elements, 

b – the bas-relief representing Neptunus against a background of sea waves

Rys. 10. Naro$e budynku w S awnie (województwo zachodniopomorskie), przy ul. Lipowej, pasy 

mi"dzyokienne z kamienia, p askorze%by o motywach dzieci i zwierz#t

Fig. 10. The angle of the building in S awno (zachodniopomorskie province), Lipowa street, the 

stone belts between windows, bas-reliefs with motifs of children and animals
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Zespo y budynków reprezentuj#ce kierunek modernizmu mia y formy proste, bez 

zb"dnych ozdób i detali architektonicznych. Uk ady urbanistyczne tworzy y naro$a 

ulic, podkre!laj#c je przez kompozycje prostych bry , zró$nicowanych kubatur# i fak-

tur#. Skromny przyk ad takiego rozwi#zania spotka& mo$na m.in. we Wroc awiu przy 

ul. Boles awa Krzywoustego (rys. 11). Budynki mieszkalne tworz# tu d ugi (ok. 500 m) 

ci#g jednolitej czterokondygnacjowej zabudowy, o elewacjach bardzo prostych, bez de-

talu, o oknach i drzwiach bez w"garków i dachach p askich. Ci#g budynków przeci"ty 

jest dwoma przecznicami, przez co tworz# si" naro$a. Zgodnie z panuj#cymi wówczas 

tendencjami, zachowano form" prostych bry , lokuj#c w naro$ach parterowe cz"!ci bu-

dynków, przewidziane do funkcji us ugowej. W projektach mia y one mie& zielone tara-

sy. Obecnie nie ma !ladów takiej realizacji, ulica jest bardzo ruchliwa, stanowi bowiem 

drog" wylotow# z Wroc awia w kierunku Warszawy, a przy tym elewacje frontowe s# 

w zasadzie pó nocne. 

Rys. 11. Modernistyczna zabudowa we Wroc awiu, naro$ne domy przy ul. Boles awa Krzywo-

ustego (oko o 1930 r.): a – widok, b – plan

Fig. 11. The modernist building in Wroc aw, the corner houses on Boles awa Krzywoustego street 

(about 1930): a – view, b – map

a

b
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ZANIK FORMY BUDYNKU NARO NEGO W URBANISTYCE LAT 
SIEDEMDZIESI&TYCH XX WIEKU

W okresie powojennym nie budowano wiele obiektów naro$nych, prowadzono jed-

nak wiele prac konserwatorskich, zwi#zanych z odbudow# miast zrujnowanych w wy-

niku dzia a' wojennych. W tych przypadkach odtwarzano z ca ym pietyzmem naro$ne 

kamieniczki staromiejskie zdobione kamieniark#. Równocze!nie wznoszone w centrum 

miast, g ównie stolicy, zespo y mieszkaniowe nawi#zywa y do monumentalnych form 

historycznych. Stosowano podcienia,  uki pó okr#g e, balkony, rze%by, wyk adziny ka-

mienne i wówczas naro$a budynków podkre!la y ca o!& za o$e' urbanistycznych. War-

to wspomnie& warszawski plac Konstytucji na MDM-ie lub plac Tadeusza Ko!ciuszki 

w zespole KDM-u we Wroc awiu.

W nowych osiedlach mieszkaniowych unikano obudowy ulic, w wyniku czego nie 

pojawia y si" formy budynków naro$nych. W blokach mieszkalnych !ciany szczytowe 

by y przewa$nie „!lepe”, pozbawione okien, czasami pojawia  si" jedynie pas do!wietle' 

klatki schodowej.

WSPÓ$CZESNE FORMY BUDYNKÓW NARO NYCH

Ostatnio zauwa$a si" cz"!ciowy powrót do tworzenia zwartych pierzei ulic w zabu-

dowie !ródmiejskiej, a tak$e przy projektach tzw. zamkni"tych osiedli. W tych rozwi#-

zaniach wyst"puj# naro$ne budynki o formach zgodnych z nowymi wymogami i trenda-

mi w architekturze. Za #czony przyk ad (rys. 12) ukazuje budynek naro$ny wzniesiony 

w latach dziewi"&dziesi#tych. Stanowi on typow# wspó czesn# „plomb"” ulokowan# na 

skrzy$owaniu dwóch ulic !ródmiejskich. W latach siedemdziesi#tych unikano rozwi#za' 

naro$nych ze wzgl"dów technologicznych, ówczesne realizacje w uprzemys owionym 

systemie by y  atwiejsze przy rzutach prostych i projektach typowych. W obecnej sytu-

acji spo ecznej i gospodarczej zag"szczanie zabudowy !ródmiejskiej staje si" koniecz-

no!ci#, st#d dzia ki naro$ne s# wykorzystywane, a stawiane na nich obiekty otrzymuj# 

ciekaw# form" architektoniczn#.

Pewnym przyczynkiem do tematu form naro$nych budynków mo$e by& fakt, $e gdy 

w przypadku wyburze', modernizacji ulic lub zmiany uk adów urbanistycznych  pojawia 

si" „!lepa” !ciana, próbuje si" zaakceptowa& j# w ró$ny sposób. Z braku innych mo$li-

wo!ci najcz"!ciej pojawiaj# si" tam murale – wielkie malowid a !cienne o ró$nej tematy-

ce. Cz"sto zdarza si", $e s# to obrazy iluzoryczne, na!laduj#ce wystrój architektoniczny 

naro$nych kamienic.

PODSUMOWANIE

W tradycyjnych uk adach urbanistycznych wyst"puje forma budynku naro$nego. Taki 

obiekt wyró$nia si" pod wzgl"dem architektury i zdobnictwa, reprezentuj#c wspó czesne 

mu style i kierunki. Budynki naro$ne nadaj# ulicom swoisty charakter bez wzgl"du na 

wielko!& miasta. G ównie odgrywaj# rol"  w zabudowie zwartej, w ci#gu ulic, w pierze-
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jach rynków i placów, nad#$aj# za panuj#cymi trendami i stylami panuj#cymi w danym 

okresie. Naro$ne budynki odpowiednio zaprojektowane i zrealizowane przeciwdzia aj# 

monotonii zabudowy, stanowi# dowód my!li twórczej i pracy ówczesnych architektów.
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ARCHITECTURAL FORM OF CORNER HOUSES

Abstract. In towns and small localities the corner building plots exist; the houses on these 

parcels have a special architectural form. In the history of urban planning streets and squ-

ares had the densely built-up frontages. After the Second World War a well-spaced housing 

a

b

Rys. 12. Wspó czesny budynek naro$ny we Wroc awiu przy ul. Dworcowej: a – widok, b – plan

Fig. 12. Contemporary corner house in Wroc aw, Dworcowa street: a – view, b – map
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development, not directly connected with streets arrangement began. Recently the partial 

return to dense building-up of trafÞ c roads occurred, therefore the design of corner houses 

has been necessary. Since the architecture of corner houses corresponded with trends of 

given periods, the eclectic, secessional, modernist and post-modernist buildings are to be 

found. The presented examples show corner houses in small and bigger towns built after 

various architectural trends. Many corner houses have interesting form reß ecting the creati-

veness of contemporary architects. 

Key words: town planning, corner houses, architectural form, historical transformations 
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