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KONCEPCJA EKOLOGICZNEGO DOMU 
MIESZKALNEGO NA MAZOWSZU

Norbert D�bkowski, Dariusz Kiziewicz
Szko�a G�ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Streszczenie. W artykule zosta�a przedstawiona koncepcja ekologicznego budynku miesz-
kalnego, który ��czy w sobie cechy nowoczesno�ci oraz przesz�o�ci. Budynek zosta� zlo-
kalizowany na po�udniowym Mazowszu i z tego regionu czerpano wzorce architektury 
regionalnej. Wykorzystano aktualny stan wiedzy o materia�ach budowlanych i wybrano 
najlepsze pod wzgl	dem „ekologicznym”. Tak�e zaproponowane wst	pnie wyposa�enie 
techniczne budynku nale�y do najnowocze�niejszych rozwi�za� „ekologicznych”. 
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WST�P

Ka�da dzia�alno�� cz�owieka, w tym równie� dzia�alno�� budowlana, ma znacz�cy 
wp�yw na otaczaj�ce go �rodowisko. Poniewa� nie jest mo�liwe tworzenie przestrzeni, 
zapewniaj�cej cz�owiekowi optymalne warunki bytowe, bez korzystania z zasobów przy-
rody, narodzi�a si	 wi	c potrzeba racjonalnego gospodarowania nimi. Obecnie zarówno 
w Polsce, jak i na �wiecie bardzo du�y nacisk k�adziony jest na ochron	 �rodowiska 
oraz budownictwo zdrowe dla u�ytkownika. G�ównymi za�o�eniami jest uzyskanie jak 
najwi	kszej oszcz	dno�ci w trakcie u�ytkowania i ekologiczno�ci w sensie materia�ów, 
przyrody i otoczenia. Ekologiczne rozwi�zania materia�owo-konstrukcyjne nale�y reali-
zowa� mo�liwie we wszystkich rodzajach inwestycji budowlanych. Wydaje si	 jednak 
bardziej naturalne, �e zagadnienia ekologicznego budowania powinny mie� istotne zna-
czenie w miejscach, w których ekologia stawiana jest na pierwszym planie, czyli w go-
spodarstwach ekologicznych. W toku prowadzonych bada� dotycz�cych ekologicznych 
budynków pojawi�a si	 potrzeba sporz�dzenia koncepcji ekologicznego domu mieszkal-
nego. 
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METODYKA BADA�

Koncepcja ta powsta�a w wyniku syntezy dwóch czynników – ekologii w budownic-
twie oraz regionalizmu w architekturze. Zosta�a opracowana dla regionu Ziemi Radom-
skiej i nawi�zuje do niej form� budynku (zawiera cechy regionalne architektury tego 
regionu Polski) oraz wykorzystywanymi (w przesz�o�ci) w tym regionie materia�ami bu-
dowlanymi. 

Wykorzystano w niej równie� wiedz	, dotycz�c� kszta�towania przestrzeni budyn-
ków oraz nowoczesnych, ale ekologicznych materia�ów budowlanych i nowoczesnych 
�róde� energii odnawialnych. Koncepcj	 opracowano na podstawie bada� terenowych 
budynków mieszkalnych zlokalizowanych w gospodarstwach ekologicznych w regionie 
oraz bada� porównawczych budynków mieszkalnych zgromadzonych w Muzeum Wsi 
Radomskiej. 

WYNIKI BADA�

Plan budynku

Przedmiotem koncepcji jest budynek parterowy z poddaszem u�ytkowym (rys. 1). 
Jego uk�ad pomieszcze� przypomina wyst	puj�cy w przesz�o�ci na terenie Mazowsza 
dwutraktowy uk�ad budynku. Zaprojektowany zosta� on na bazie prostok�ta z dostawio-
nym do jednego z naro�y gara�em. Takie rozwi�zanie pozwala na realizacj	 domu bez 
gara�u, ewentualnie gara� mo�e zosta� ulokowany jako osobny budynek w innym – bar-
dziej „dogodnym” miejscu na dzia�ce. Budynek przeznaczony jest dla modelu rodziny 
2 + 2 + 2. 

Cz	�� parterowa przeznaczona jest dla wspólnego obcowania domowników, do czego 
s�u�� obszerny salon oraz kuchnia z jadalni� (rys. 2). Na parterze znajduje si	 równie� 
sypialnia, stanowi�ca pokój „dziadków”. Poddasze u�ytkowe dzieli si	 wyra�nie na dwie 
cz	�ci przeznaczone odpowiednio dla „rodziców” oraz dla „dzieci” (rys. 3). Na poddaszu 
zlokalizowane s� te� osobne dwie �azienki. Jedno z pomieszcze� przeznaczonych dla 
„dzieci” posiada wyj�cie na obszerny taras, znajduj�cy si	 powy�ej gara�u (lub mniejszy 
taras, je�li inwestor rezygnuje z gara�u dostawionego do budynku). Wielopokoleniowo�� 
budynku stanowi nawi�zanie do tradycyjnego, wiejskiego modelu rodziny.

Architektura i konstrukcja budynku

Budynek ten stanowi powi�zanie nowoczesno�ci z tradycj�. Pierwsz� widoczn� cech� 
domu, która nawi�zuje do przesz�o�ci, jest powszechne u�ycie drewna oraz kamienia. 
Kolejn� cech� jest wysoki, naczó�kowy dach, cz	sto spotykany dawniej na Mazowszu. 
Wi	ksza powierzchnia poddasza pozwoli�a na uzyskanie w jednym z naro�y podcienia, 
stanowi�cego wyra�ne nawi�zanie do tradycyjnej architektury. Innymi odwo�aniami do 
dawnego budownictwa wiejskiego jest zastosowanie przedsionka, pe�ni�cego podobn� 
funkcj	, jak� niegdy� spe�nia�a sie�-�luza brudu.
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Rys. 3.  Widok domu od strony pó�noc-
nej (elewacja frontowa)

Fig. 3.  View of house from the north 
(front elevation)

Rys. 1.  Rzut parteru
Fig. 1.  Projection of ground  oor
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Wi	kszo�� materia�ów budowlanych u�ytych do wzniesienia budynku jest pochodze-
nia naturalnego oraz miejscowego. U�ycie materia�ów sztucznych, o wysokim przetwo-
rzeniu technologicznym, zosta�o ograniczone do minimum. 

Fundamenty zosta�y wykonane z kamienia naturalnego ��czonego na zapraw	 cemen-
tow�. �cianki fundamentowe ocieplone zosta�y od strony wewn	trznej styropianem, ze 
wzgl	du na brak mo�liwo�ci u�ycia do tego celu materia�ów termoizolacyjnych pocho-
dzenia ro�linnego. 

Pod�oga na parterze jest  drewniana z pustk� powietrzn�. Taka konstrukcja rozwi�zuje 
problem rozmieszczenia przewodów instalacyjnych. Elementem no�nym s� belki drew-
niane, mi	dzy którymi oraz poni�ej których umieszczona jest warstwa termoizolacyjna 
– maty z korka o grubo�ci 30 cm. Ze wzgl	du na brak powszechnej dost	pno�ci tego 
rodzaju materia�u oraz wysoki koszt dopuszcza si	 stosowanie styropianu lub we�ny mi-
neralnej o odpowiedniej grubo�ci. Rozwi�zanie takie poci�ga za sob� niestety obni�enie 
tzw. ekologiczno�ci budynku – materia�y te s� wysokoprzetworzone. Belki pod�ogowe 
st	�one s� od góry warstw� p�yt pil�niowych, na których u�o�ona jest warstwa pod�ogo-

Rys. 3.  Rzut poddasza
Fig. 3.  Projection of attic
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wa. U�ycie betonu ograniczone zosta�o do wykonania warstwy pod�ogowej w gara�u, 
gdzie ze wzgl	du na du�e obci��enia wymagana jest wi	ksza wytrzyma�o�� posadzki.

�ciany zewn	trzne wykonane zosta�y w technologii drewnianej, o konstrukcji wie�-
cowej, z czterokantowych bali sosnowych o grubo�ci 9 cm, umieszczonych od strony 
zewn	trznej. Bale te spoczywaj� na belce podwalinowej zakotwionej do fundamentu. Od 
wewn�trz umieszczona jest izolacja termiczna wykonana z mat korkowych, o grubo�ci 
30 cm (dopuszcza si	 te� stosowanie styropianu lub we�ny mineralnej). Izolacja z mat 
umieszczona jest w drewnianym stela�u, stanowi�cym równie� wzmocnienie konstrukcji 
no�nej �cian. Stela� ten od wewn�trz wzmocniony jest p�ytami pil�niowymi, na których 
uk�adane jest wewn	trzne wyko�czenie. 

�ciany dzia�owe wykonane s� z drewnianego stela�a, w którym umieszczony jest ma-
teria� izolacji termicznej i akustycznej – maty z korka o grubo�ci 10 cm (zamiennie, jak 
w przypadku �cian zewn	trznych, styropian i we�na mineralna). �cianki te od zewn�trz 
st	�one s� p�ytami pil�niowymi, stanowi�cymi podk�ad pod warstw	 wyko�czenia. 

Strop ponad parterem wykonany jest w konstrukcji drewnianej. Jego elementem no-
�nym s� drewniane belki, spoczywaj�ce na �cianach zewn	trznych, a w �rodku rozpi	-
to�ci budynku – na drewnianym podci�gu opartym na dwóch s�upach. Mi	dzy belkami 
umieszczony jest materia� termoizolacyjny o grubo�ci 20 cm. Belki z obu stron wzmoc-
nione s� poszyciem z p�yt pil�niowych. 

Wi	�ba dachowa wykonana zosta�a w konstrukcji j	tkowej. Krokwie st	�one s� za 
pomoc� tzw. wiatrownic, czyli uko�nych desek, le��cych w p�aszczy�nie po�aci dacho-
wych. Konstrukcja dachu wzmocniona jest pe�nym deskowaniem, stanowi�cym podk�ad 
dla pokrycia dachowego, które wykonane zosta�o z gontów drewnianych. Poniewa� k�t 
nachylenia dachu wynosi 45°, wi	c pokrycie musia�o zosta� wykonane z dwóch warstw 
gontów. 

Wszelkie drewniane elementy zabezpieczone zosta�y przeciwko korozji pokostem, 
czyli rozrzedzonym olejem lnianym. Wyko�czenie wewn	trzne sprowadza si	 do wyko-
nania ocieplenia poddasza u�ytkowego matami z korka o grubo�ci 30 cm (lub alternatyw-
nie styropian lub we�na mineralna o odpowiedniej grubo�ci), po�o�enia folii paroizolacyj-
nej oraz poszycia z p�yt pil�niowych, na których uk�ada si	 wewn	trzne wyko�czenie. 

Obliczenie wspó�czynnika przenikania ciep�a (U) dla �cian zewn	trznych

Podstawowym warunkiem budownictwa ekologicznego, oprócz naturalnego pocho-
dzenia materia�ów budowlanych, jest ma�e zu�ycie energii podczas u�ytkowania budyn-
ku. Uzyskuje si	 je mi	dzy innymi przez zapewnienie wysokiej termoizolacyjno�ci prze-
gród budowlanych. W rozpatrywanym budynku zastosowano 30-centymetrow� warstw	 
mat z korka (alternatywnie styropianu lub we�ny mineralnej).

Do obliczenia oporu cieplnego przegrody pionowej zastosowano wzory [PN-EN ISO 
6946:2008]:

2 11    [W (m K) ]U
R

�� � �
#

 (1)

2 1   [m K W ]dR �� � �
$

 (2)
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gdzie: U – wspó�czynnik przenikania ciep�a [W·(m2·K)–1],
R – opór cieplny warstwy materia�u [m2·K·W–1],
$ – wspó�czynnik przewodzenia ciep�a [W·(m·K)–1],
d – grubo�� warstwy materia�u [m].

W tabeli 1 umieszczono warto�ci oporu cieplnego (R) dla poszczególnych komponen-
tów przegrody pionowej budynku, potrzebne do obliczenia wspó�czynnika przenikania 
ciep�a tej przegrody.

W wyniku oblicze� otrzymano:
dla mat z korka
R = 0,04 + 0,56 + 8,11 + 0,12 = 8,83 m2·K·W–1

U = 1/R = 1/8,83 = 0,11 W·(m2·K)–1

dla styropianu
R = 0,04 + 0,56 + 7,50 + 0,12 = 8,22 m2·K·W–1

U = 1/R = 1/8,22 = 0,12 W·(m2·K)–1

dla we�ny mineralnej
R = 0,04 + 0,56 + 7,14 + 0,12 = 7,86 m2·K·W–1

U = 1/R =1/7,86 = 0,13 W·(m2·K)–1

Uzyskany niski wspó�czynnik przenikania ciep�a jest zgodny ze standardami domów 
pasywnych. Budynek ten jest stosunkowo du�y, wi	c straty ciep�a z takiego budynku 
b	d� odpowiednio wi	ksze. Jednak�e posiada on niezbyt skomplikowan� bry�	, w zwi�z-
ku z czym powoduje to wyst	powanie ma�ej liczby mostków termicznych. Ponadto cha-
rakteryzuje si	 niskim wspó�czynnikiem A/V, czyli stosunkiem powierzchni przegród ze-
wn	trznych do kubatury budynku. Budynki o prostej bryle s� ta�sze do wzniesienia, a ich 

–

–

–

Tabela 1.  Wyznaczenie oporu cieplnego (R) komponentów przegrody pionowej
Table 1.  Determination of the heat resistance (R) of the components of the vertical partition

Rodzaj warstwy w komponencie
Type of a layer in the component

Wspó�czynnik przewo-
dzenia ciep�a
$%[W·(m·K)–1]

Coef
 cient of heat 
conduction 

Grubo�� warstwy 
d [m]

Thickness of the 
layer

Opór cieplny 
R [m2·K·W–1]
Heat resistance

Zewn	trzny opór przejmowania ciep�a, Rz
External heat absorption resistance Rz

– – 0,04

Sosna w poprzek w�ókien
Pine wood across the 
 bres 0,16 0,09 0,56

Maty z korka
Cork mats 0,037 0,30 8,11

Styropian
Styrofoam 0,040 0,30 7,50

We�na mineralna
Mineral wool 0,042 0,30 7,14

Wewn	trzny opór przejmowania ciep�a, Rc
Internal heat absorption resistance, Rc

– – 0,12
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budowa stwarza mniej okazji do pope�nienia b�	dów. Dom powinien zosta� wykonany 
ze szczególn� staranno�ci�, aby ograniczy� liczb	 mostków termicznych oraz zapewni� 
szczelno�� budynku. Jedynym miejscem, przez które powinno dostawa� si	 powietrze do 
budynku, powinien by� pocz�tek uk�adu wentylacyjnego. 

Dom z poddaszem u�ytkowym charakteryzuje si	 mniejszymi stratami ciep�a w prze-
liczeniu na metr kwadratowy powierzchni u�ytkowej ni� domy parterowe. 

Od strony po�udniowej domu zosta� zaprojektowany ogród zimowy, pe�ni�cy rol	 ko-
lektora ciep�a, s�u��cego do ogrzewania powietrza wewn�trz budynku (rys. 4). Elewacja 
z tej strony zosta�a wyposa�ona w du�e przeszklenia w celu zwi	kszenia zysku energe-
tycznego budynku. Automatycznie liczba okien od strony pó�nocnej ograniczona zosta�a 
do minimum. 

Wa�nym elementem wp�ywaj�cym na ma�e zu�ycie energii w budynku jest rodzaj 
zastosowanych okien – ich wspó�czynnik przenikania ciep�a nie powinien przekracza� 
1,1 W·(m2·K)–1. Zaplanowano okna drewniane, posiadaj�ce trzy szyby, z napylon� na po-
wierzchni	 warstw� tlenków metali. Przestrze� mi	dzy ta ami powinna by� wype�niona 
gazem szlachetnym. 

W budynku stosowany b	dzie inteligentny system grzewczy, zmniejszaj�cy tempera-
tur	 w pomieszczeniach, w których aktualnie nie przebywa �aden cz�owiek. Zrezygnowa-
no z ogrzewania niektórych pomieszcze�, jak na przyk�ad gara�u, garderoby czy spi�arni. 
Gara� oddzielony jest od reszty budynku za pomoc� standardowej warstwy izolacji ter-
micznej o grubo�ci 30 cm. W domu tym instalacja centralnego ogrzewania oparta b	-
dzie na dzia�aniu kot�a z zamkni	t� komor� spalania (kot�a kondensacyjnego), w którym 
paliwem b	dzie biomasa. Niezb	dne jest równie� zastosowanie wentylacji mechanicz-
nej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem, czyli urz�dzeniem pozwalaj�cym odzyska� 
ciep�o z powietrza usuwanego z budynku i przekaza� go powietrzu doprowadzanemu do 
budynku. Ogrzewanie budynku wspomagane b	dzie gruntowym wymiennikiem ciep�a, 
czyli tzw. pomp� ciep�a. 

Do ogrzewania wody u�ytkowej zastosowane zostan� kolektory s�oneczne umiesz-
czone na po�udniowej po�aci dachu, budynek mo�e tak�e zosta� zaopatrzony w kominek 

Rys. 4.  Widok domu od strony po�udniowej (elewacja ogrodowa)
Fig. 4.  View of house from the south  (garden elevation)
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z p�aszczem wodnym, wspomagaj�cym ogrzewanie wody. Zapotrzebowanie na energi	 
elektryczn� zostanie cz	�ciowo pokryte przez �ród�o tzw. zielonego pr�du, czyli turbin	 
wiatrow� zlokalizowan� w pobli�u budynku.

Nieodzownym elementem koncepcji jest równie� w�a�ciwe zagospodarowanie dzia�-
ki siedliskowej – os�oni	cie jej od zimnych wiatrów z jednoczesnym umo�liwieniem jej 
przewietrzania oraz w�a�ciwym dost	pem �wiat�a s�onecznego do kolektorów s�onecz-
nych i ogrodu zimowego.

PODSUMOWANIE

Zaprezentowany budynek spe�nia warunki budownictwa ekologicznego oraz nawi�-
zuje architektur� do tradycji Mazowsza. Zaproponowana koncepcja ekologicznego domu 
mieszkalnego jest otwarta, mo�na i nale�y j� mody
 kowa�. Zosta�a ona zrealizowana dla 
po�udniowego Mazowsza – z tego rejonu czerpano wzorce architektury regionalnej. Wy-
daje si	 wi	c w�a�ciwe kontynuowanie idei ekologicznego domu i jej rozwój w innych re-
gionach Polski (inne wzorce architektury regionalnej i inne materia�y miejscowe). Nale�y 
równie� mody
 kowa� program domu w zale�no�ci od potrzeb. Je�li mówi si	 o domu 
ekologicznym, to nale�y przez to rozumie� dom bardzo nowoczesny. Przy projektowaniu 
trzeba wi	c pos�u�y� si	 najnowsz� wiedz� z dziedziny projektowania energooszcz	dne-
go i ekologicznego w ca�ym cyklu �ycia budynku, nowoczesnymi osi�gni	ciami techni-
ki grzewczej i energetycznej, wprowadzi� tzw. system inteligentnego domu. Koncepcja 
w �adnym stopniu nie powinna jednak poci�ga� za sob� typizacji budynków. Budynki 
powinny by� ró�norodne, zainspirowane tradycj� architektoniczn� regionu, a do ich bu-
dowy nale�y wykorzystywa� w wi	kszo�ci materia�y miejscowe. 
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THE CONCEPT OF AN ECOLOGICAL DWELLING HOUSE IN MAZOVIA

Abstract. The paper presents the concept of an ecological dwelling house, which uni
 es in 
itself the modern features and the past ones. The building has been localized in the southern 
Mazovia, so this region served as a source of patterns of the regional architecture. There 
has been used the actual state of knowledge about building materials and the best of these 
materials – from the ecological point of view – have been chosen. The technical building 
equipment, initially proposed, also draws on the most modern ecological solutions.

Key words: dwelling house, regional architecture, ecological building
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