
mgr in¿. Konrad RUDNIK, prof. dr hab. in¿. Wac³aw ROMANIUK
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddzia³ Warszawa
Zak³ad Eksploatacji i Budownictwa Wiejskiego, e-mail: w.romaniuk@itep.edu.pl

Abstrakt

Polskie przepisy prawa na poziomie ustaw, rozporz¹dzeñ i Polskich Norm uwzglêdniaj¹ przepisy UE dotycz¹ce
zrównowa¿onego rozwoju. Nie we wszystkich przedmiotowych aktach prawnych u¿ywana jest terminologia zrównowa¿ony
rozwój, zrównowa¿one budownictwo. W analizowanych aktach prawnych ustawodawcy koncentruj¹ siê na pojedynczych
obiektach. WyraŸny jest brak podejœcia holistycznego oddzia³ywania kompleksu obiektów wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa
rolnego na œrodowisko.

ZASADY ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU
BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO W AKTACH

PRAWNYCH

Wstêp

Kraje UE zobowi¹zane s¹ do wprowadzania do swojego
ustawodawstwa przepisów dyrektyw UE na poziomie ustaw,
rozporz¹dzeñ i norm.

Najstarszym i jednoczeœnie podstawowym dokumentem
w zakresie budownictwa jest Dyrektywa Rady Wspólnot Euro-
pejskich Nr 89/106/EEC[1]. Dokument ten okreœla wymagania
podstawowe w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeñstwa
ochrony œrodowiska, które musz¹ spe³niaæ obiekty budowlane.
Wœród wymagañ podstawowych dotycz¹cych budownictwa
zrównowa¿onego s¹ to zapisy:
- obiekty budowlane nie mog¹ stanowiæ zagro¿enia dla higie-
ny lub zdrowia u¿ytkowników w wyniku wydzielania siê
gazów toksycznych, obecnoœci szkodliwych cz¹stek, emisji
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia, zatrucia
wody lub gleby, nieprawid³owego usuwania œcieków, dymu
odpadów w postaci sta³ej lub ciek³ej, obecnoœci wilgoci w czê-
œciach obiektów lub na powierzchniach wewnêtrznych
obiektów,
- ha³as, na który nara¿eni s¹ u¿ytkownicy obiektu
budowlanego lub ludzie znajduj¹cy siê w pobli¿u obiektów nie
mo¿e przekraczaæ poziomu stanowi¹cego zagro¿enie dla ich
zdrowia. Poziom ha³asu musi pozwoliæ na spanie, odpoczynek i
pracê w zadawalaj¹cych warunkach,
- obiekty budowlane musz¹ charakteryzowaæ siê oszczê-
dnoœci¹ energii i izolacj¹ termiczn¹. Instalacje grzewcze,
ch³odz¹ce i wentylacyjne musz¹ utrzymywaæ na niskim pozio-
mie iloœæ energii wymaganej do ich u¿ytkowania, po uwzglê-
dnieniu warunków klimatycznych i potrzeb u¿ytkowników,
- obiekty budowlane musz¹ byæ projektowane, budowane
i rozbierane w taki sposób, aby wykorzystanie zasobów natu-
ralnych by³o zgodne z zasadami zrównowa¿onego rozwoju.

Poza podstawow¹ Dyrektyw¹ przedstawion¹ powy¿ej
szereg dyrektyw odnosi siê do zrównowa¿onego rozwoju
budownictwa:

w zakresie energetycznym
- dyrektywa 2002/91 w sprawie charakterystyki energety-
cznej budynków,
- dyrektywa 2006/32 w sprawie efektywnoœci koñcowego
wykorzystania energii i us³ug energetycznych,
- dyrektywa 93/76 w sprawie ograniczenia emisji dwutlenku
wêgla przez poprawienie efektywnoœci energetycznej;

w zakresie ochrony œrodowiska
- dyrektywa 2002/49 w sprawie oceny i zarz¹dzania ha³asem
w œrodowisku,

•

•

- dyrektywa 2006/12 w sprawie odpadów.
Powy¿sze dyrektywy znalaz³y swoje miejsce w odpowie-

dnich polskich ustawach i rozporz¹dzeniach.
O niedostatecznym jeszcze ustawodawstwie w zakresie bu-

downictwa zrównowa¿onego mo¿e œwiadczyæ fakt, i¿ budo-
wnictwo w UE wytwarza 10% produktu globalnego, zatrudnia
7% si³y roboczej, a zu¿ycie energii wynosi a¿ 42% i emituje
35% gazów cieplarnianych [2].

Celem pracy jest przedstawienie obowi¹zuj¹cych aktów
prawnych i wybranych publikacji z zakresu zrównowa¿onego
rozwoju budownictwa na obszarach wiejskich.

Ustawa [3]
W ustawie tej zdefiniowano zrównowa¿ony rozwój „jako

rozwój spo³eczno gospodarczy, w którym nastêpuje proces
integrowania dzia³añ politycznych, gospodarczych i spo³e-
cznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz
trwa³oœci podstawowych procesów przyrodniczych, w celu
zagwarantowania mo¿liwoœci zaspokajania podstawowych
potrzeb poszczególnych spo³ecznoœci lub obywateli zarówno
wspó³czesnego pokolenia jak i przysz³ych pokoleñ”.

Zasada zrównowa¿onego rozwoju stanowi podstawê do
sporz¹dzania i aktualizacji koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, pla-
nów zagospodarowania przestrzennego województw, studiów
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego. S¹ to dokumenty wyjœciowe umo¿liwiaj¹ce podej-
mowanie decyzji w zakresie projektowania inwestycji w posta-
ci budynków lub budowli.

Ustawa narzuca na osoby
bior¹ce udzia³ w procesie przygotowania i realizacji inwestycji
oszczêdne korzystanie z terenu, ochronê œrodowiska na obsza-
rze prowadzonych prac, a w szczególnoœci ochronê gleby,
zieleni, naturalnego ukszta³towania terenu i stosunków
wodnych. Ponadto w Ustawie okreœlono pojêcia ochrony
powietrza, ochrony wód, powierzchni ziemi, ochronê przed
ha³asem, ochronê przed polami elektromagnetycznymi.

Ustawa

[4]
W niniejszej ustawie okreœlono przedsiêwziêcia wymaga-

j¹ce przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko,
okreœlono zakres prac analitycznych i oceny. Dotyczy to

Problematyka zrównowa¿onego budownictwa w ustawach

•

•

Prawo ochrony œrodowiska

Prawo ochrony œrodowiska

O udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udzia³u spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz
o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko
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wp³ywu przedsiêwziêcia na:
- œrodowisko, zdrowie i warunki ¿ycia ludzi,
- dobra materialne,
- zabytki,
- wzajemne oddzia³ywanie miêdzy ww. elementami,
- dostêpnoœæ do z³ó¿ kopalin.

Ustawa
[5]

W ustawie przedstawiono zasady tworzenia planów
zagospodarowania przestrzennego na szczeblu krajowym,
wojewódzkim, gminnym zgodnie z definicj¹ zrównowa¿onego
rozwoju. Okreœla zakres i sposób postêpowania w sprawach
przeznaczania terenów na okreœlone cele, oraz zawiera ustale-
nia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ustawa [6]
Normuje ona dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z procesem inwesty-

cyjnym od projektowania, budowy, eksploatacji a¿ do rozbiórki
obiektu. W ustawie wielokrotnie s¹ odwo³ania do pojêcia
ochrona œrodowiska. Nie wystêpuje natomiast okreœlenie budo-
wnictwo zrównowa¿one. Od wszystkich uczestników procesu
inwestycyjnego wymagane jest, aby obiekt budowlany spe³nia³
wymagania podstawowe i by³ zgodny z zasadami zrównowa-
¿onego rozwoju. Zarówno pozwolenie na budowê jak i pozwo-
lenie na rozbiórkê mog¹ byæ wydane po analizie oceny oddzia-
³ywania na œrodowisko.

Ustawa [7]
Ustawa okreœla zasady wprowadzania do obrotu wyrobów

budowlanych. W zapisach ustawy ocena wyrobu pod k¹tem
zasady zrównowa¿onego rozwoju nie odnosi siê bezpoœrednio
do wyrobu, lecz do obiektu, w którym bêdzie wyrób zasto-
sowany. Oznacza to, ¿e przy dopuszczeniu wyrobu do wmonto-
wania w obiekcie budowlanym decyduj¹ce o przydatnoœci bêd¹
w³aœciwoœci u¿ytkowe i techniczne wyrobu przy œciœle okreœlo-
nym przeznaczeniu.

Przepisy wykonawcze stanowi¹ rozporz¹dzenia i zarz¹dze-
nia zawieraj¹ce szczegó³owe wymagania, np. w zakresie pozio-
mów emisji, dopuszczalnych stê¿eñ czynników szkodliwych,
sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawie-
raj¹cych azbest, efektywnoœci energetycznej.

W obszarze budownictwa rolniczego pos³ugujemy siê
podstawowymi rozporz¹dzeniami:

[8]
Rozporz¹dzenie zawiera wymagania w zakresie:

- zabudowy zagospodarowania dzia³ki budowlanej,
- budynków i pomieszczeñ,
- wyposa¿enia technicznego budynków,
- bezpieczeñstwa konstrukcji,
- bezpieczeñstwa po¿arowe,
- bezpieczeñstwa u¿ytkowania,
- higieny i zdrowia,
- ochrony przed ha³asem i drganiami,
- oszczêdnoœci energii i izolacyjnoœci ciep³a.

Poszczególne dzia³y rozporz¹dzenia stawiaj¹ wymagania
wp³ywaj¹ce na projektowanie i realizacjê budynków zgodnych
z zasadami zrównowa¿onego rozwoju, np. w dziale „Ochrona
przed ha³asem i drganiami” wystêpuje zapis: „pomieszczenia
w budynkach nale¿y chroniæ przed ha³asem. Poziom ha³asu
oraz drgañ przenikaj¹cych do budynku nie mo¿e przekraczaæ
wartoœci dopuszczalnych”. Wartoœci dopuszczalne podane s¹
w Polskich Normach, Rozporz¹dzeniach Ministrów, m.in. [10].
Wykaz Polskich Norm do stosowania w zakresie budownictwa
zawiera Rozporz¹dzenie [8].

•

•

•

•

O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym

Prawo budowlane

O wyrobach budowlanych

Rozporz¹dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie

Zrównowa¿ony rozwój w przepisach wykonawczych

•

•

•

•

[9]
W rozporz¹dzeniu nie wystêpuj¹ okreœlenia „zrównowa-

¿ony rozwój” i „zrównowa¿one budownictwo”, jednak szereg
wymagañ zawartych w akcie prawnym ma na celu powstanie
budowli zgodnej z zasadami zrównowa¿onego rozwoju.

Ju¿ na wstêpie rozporz¹dzenia wystêpuje sformu³owanie,
¿e warunki okreœlone w niniejszym rozporz¹dzeniu zapewniaj¹
miêdzy innymi:
- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochro-

nê œrodowiska,
- ochronê przed ha³asem i drganiami,
- oszczêdnoœæ energii i odpowiedni¹ izolacyjnoœæ ciepln¹

przegród,
- odpowiednie warunki u¿ytkowe,
- ochronê uzasadnionych interesów osób trzecich.

W dalszych paragrafach uszczegó³owiono wymagania te-
chniczne budowli rolniczych, pocz¹wszy od ich lokalizacji, np.
budowle rolnicze uci¹¿liwe dla otoczenia powinny byæ
odizolowane od przyleg³ych terenów pasami zieleni œrednio-
i wysokopiennej, a¿ do wymagañ w zakresie stosowanych
materia³ów budowlanych, np. zabronione jest stosowanie
materia³ów toksycznych i charakteryzuj¹cych siê stê¿eniem
naturalnych izotopów promieniotwórczych wiêkszym od
dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych dla
zdrowia.

Osobn¹ grup¹ przepisów w przedmiotowym zakresie s¹
dokumenty nie maj¹ce mocy nakazuj¹cej, lecz stanowi¹ce
zalecenia. Zalecenia s¹ zgodne z aktami prawnymi
obowi¹zuj¹cymi na terenie Polski i Unii Europejskiej, doda-
tkowo uwzglêdniaj¹ lokaln¹ specyfikê rolnictwa i budowni-
ctwa. Informuj¹c, co jest dozwolone lub zabronione, kszta³tuj¹
w³aœciw¹ postawê rolników-inwestorów i rolników-u¿ytko-
wników.

Podstawowe zalecenia zawarte s¹ w nastêpuj¹cych
dokumentach;

[12]
W zakresie budownictwa obejmuje problematykê od

ochrony krajobrazu, poprzez zagospodarowanie dzia³ki
zagrodowej, a¿ do rozwi¹zañ konstrukcyjnych budowli
rolniczych s³u¿¹cych ochronie œrodowiska np. p³yt gnojowych,
zbiorników na p³ynne odchody zwierzêce.

[13]
Publikacja w formie siedmiu tomów zawiera obszerne

omówienie zaleceñ dotycz¹cych projektowania, realizacji
inwestycji i eksploatacji nowoczesnych obiektów budowni-
ctwa rolniczego.

[14]
Istotnym elementem upowszechniania wiedzy w zakresie

zrównowa¿onego rozwoju budownictwa wiejskiego s¹
publikacje naukowe. Realizacja nowoczesnych obiektów
inwentarskich zgodnych z zasadami zrównowa¿onego rozwoju
wymaga wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu ekonomii,
ochrony œrodowiska, dobrostanu zwierz¹t, spo³eczeñstwa.

Na podstawie analizowanych podstawowych aktów
prawnych mo¿na stwierdziæ, ¿e wystêpuje w nich
problematyka zrównowa¿onego rozwoju i zrównowa¿onego
budownictwa zgodna z przepisami UE. Brak literalnego zapisu

Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki
¯ywnoœciowej w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ budowle rolnicze i ich usytuowanie

Kodeks dobrej praktyki rolniczej

Standardy technologiczne dla gospodarstw rolnych

Publikacje naukowe

Inne dokumenty obejmuj¹ce problematykê zrówno-
wa¿onego rozwoju budownictwa

Podsumowanie
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„zrównowa¿one budownictwo” nie przes¹dza o niskiej warto-
œci aktu prawnego w tym zakresie.

Rozwój budownictwa na obszarach wiejskich, stan œrodo-
wiska, wymagaj¹ zmiany postawy wobec planowania prze-
strzennego. W skali gospodarstwa dotychczasowe przepisy
w zasadzie koncentruj¹ siê na budynku czy budowli. Nale¿y
uwzglêdniaæ fakt, ¿e zarówno pojedynczy obiekt budowlany
jak i ca³e gospodarstwo rolne tworz¹ z³o¿ony interaktywny
system. Nale¿a³oby wprowadziæ pojêcie efektywnoœci
œrodowiskowej budynków, w celu ustalenia planowanych na-
k³adów finansowych, energetycznych, materia³owych, prze-
znaczonych na realizacjê nowoczesnego obiektu wraz z nie-
zbêdnym otoczeniem.

Obowi¹zuj¹ce od 2009 r. [11] œwiadectwa charakterystyki
energetycznej budynków maj¹ce na celu dzia³ania redukcji
emisji CO niestety nie dotycz¹ praktycznie ca³ego budowni-
ctwa rolniczego.

1. Nale¿y upowszechniæ wiedzê w zakresie zrównowa¿onego
budownictwa. Problematykê zrównowa¿onego budowni-
ctwa nale¿y wprowadziæ do programu kszta³cenia
doradców budownictwa rolniczego, w celu dalszego
przekazania wiedzy inwestorom-rolnikom.

2. Narzêdziem wspieraj¹cym wdra¿anie zasad zrównowa-
¿onego rozwoju na obszarach wiejskich mog¹ byæ nowe
kierunki badawcze:

- oddzia³ywanie budowli na œrodowisko naturalne,
- oddzia³ywanie budowli na œrodowisko wewnêtrzne,

których realizacji powinien podj¹æ siê nowo powsta³y
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. By³oby to baz¹ dla
tworzenia nowych aktów prawnych.

3. Obowi¹zek posiadania œwiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku nale¿y rozszerzyæ o budynki
sektora rolnego.

2
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PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL CONSTRUCTION IN

LEGISLATION

Abstract

Polish regulations on level of acts, edicts and Polish Norms include regulations of UE applying sustainable development. Not in all
acts terminology of sustainable development, sustainable construction is used. In analyzed acts, legislators focus on individual
objects. Lack of a holistic approach of impact of complex of buildings included in the farm on the environment is visible.

A DICTIONARY OF AGRICULTURAL ENGINEERING IN SIX LANGUAGES

Jest pierwszym tego typu s³ownikiem wydanym w Polsce.

Zawiera on ponad 13.350 wiod¹cych angielskich terminów podanych w uk³adzie
alfabetycznym z odpowiednikami w jêzyku polskim, niemieckim, francuskim,
w³oskim i rosyjskim.
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