WZORNIK

ARCHITEKTONICZNY
DLA REGIONU PUSZCZY KAMPINOSKIEJ

Wydawca:

Fundacja Sendzimira
www.sendzimir.org.pl
Redakcja merytoryczna: Agata Golec, Karolina Maliszewska
Korekta: Urszula Drabińska
Opracowanie graficzne: Magdalena Golec-Żółcik
Zdjęcia: Agnieszka Czachowska, Grzegorz Okołów, Maria Skotnicka
ISBN: 978-83-62168-06-4
Wydrukowano na papierze z recyklingu.

Publikacja jest częścią projektu „Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu
Kampinoskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny”. Celem projektu jest zaangażowanie kluczowych grup
tworzących społeczności lokalne na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny we współpracę
z parkiem na rzecz ochrony przyrody.

© Copyright by Fundacja Sendzimira Warszawa 2017

WZORNIK ARCHITEKTONICZNY

PUSZCZY KAMPINOSKIEJ
Agnieszka Czachowska, Maria Skotnicka
Fundacja Sendzimira 2017

Spis treści
Wprowadzenie........................................................................................................................... 5
1. Puszcza, Kampinoski Park Narodowy i początki budownictwa....................................... 6
2. Budownictwo tradycyjne wpisane w krajobraz................................................................. 8
2.1 Zagospodarowanie działki.......................................................................................................................... 9
2.2 Budownictwo mieszkalne.......................................................................................................................... 12
Domy wiejskie............................................................................................................................................. 12
Dwory polskie............................................................................................................................................. 13

3. Ochrona krajobrazu na terenach wokół Puszczy Kampinoskiej.....................................14
4. Nowe inwestycje budownictwa rodzinnego jako element krajobrazu.......................... 16
5. Współczesne rozwiązania architektoniczne – wytyczne dla nowych inwestycji........... 17
5.1 Lokalizacja....................................................................................................................................................17
5.2 Zagospodarowanie działki......................................................................................................................... 17
5.3 Ogrodzenia.................................................................................................................................................. 22
5.4 Budynki........................................................................................................................................................ 24
5.5 Elementy wykończeniowe i detale............................................................................................................ 26
5.6 Materiały i technologie tradycyjne............................................................................................................28
5.7 Lista sprawdzająca......................................................................................................................................29

Podsumowanie......................................................................................................................... 30

4

Wprowadzenie
To, co zapisujemy w krajobrazie, trwa zwykle przez wiele pokoleń
i jest świadectwem naszej wiedzy, kultury i troski o warunki życia
– Tadeusz Jan Chmielewski1
Puszcza Kampinoska i jej okolice należą do jednych
z najbardziej cennych pod względem przyrodniczym
obszarów Polski. Sąsiedztwo miasta stołecznego
Warszawy oraz atrakcyjność terenów wiejskich
i przyrodniczo cennych w powiatach sąsiadujących
ze stolicą powodują silne procesy suburbanizacji, czyli
„rozlewania się miasta”. Od kilkunastu lat obserwuje się
intensywny rozwój zabudowy mieszkaniowej na tym
terenie, co wpływa na krajobraz obszarów wokół
Puszczy Kampinoskiej. Pomimo iż znaczna część
terenów wokół Kampinoskiego Parku Narodowego
została zaliczona do obszaru chronionego krajobrazu,

1

można zaobserwować wiele niekorzystnych przykładów
zabudowy
mieszkaniowej,
niewpisującej
się
harmonijnie w zastany krajobraz przyrodniczy. We
wzorniku pokazano tradycyjne formy zabudowy
mieszkaniowej regionu wraz z detalami, a także
współczesne dobre praktyki z zakresu budownictwa
jednorodzinnego
i
wybranych
elementów
zagospodarowania działek. Wskazano jednocześnie
błędy, których warto unikać, chcąc wpisać się
w krajobraz tego wyjątkowego obszaru Polski.

Tadeusz Jan Chmielewski, Systemy krajobrazowe. Struktura – funkcjonowanie – planowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

5

1. Puszcza, Kampinoski Park Narodowy
i początki budownictwa
Kampinoski Park Narodowy zlokalizowany jest
na terenie gmin: Łomianki, Czosnów, Leoncin, Brochów,
Kampinos, Leszno, Stare Babice, Izabelin. Gminy
Czosnów, Izabelin, Łomianki i Leoncin w całości
objęte są granicami parku lub jego otuliny, natomiast
Stare
Babice,
Brochów,
Kampinos
i
Leszno
– w znacznym procencie swojej powierzchni. Otulina
poza wymienionymi gminami zajmuje jeszcze część
dwóch dzielnic warszawskich – Bemowa i Bielan.
KPN został utworzony w celu ochrony najlepiej
zachowanego w Europie zespołu wydm śródlądowych,
zbiorowisk bagiennych i leśnych, pamiątek polskiej
kultury i historii. Tereny Kampinoskiego Parku
Narodowego oraz jego otuliny tworzą rezerwat biosfery
„Puszcza Kampinoska”. Lokalny system ochrony
przyrody tworzą: park narodowy wraz z znajdującymi
się na jego terenie obszarami ścisłej ochrony, rezerwaty
przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary
Natura 2000, a także pomniki przyrody. Najczęściej
spotyka się tu bory sosnowe, olsy i grądy, a w efekcie
działalności człowieka pojawiły się także tereny
nieleśne, głównie łąki. Puszcza Kampinoska jest
miejscem życia 1104 gatunków roślin naczyniowych,
120 gatunków mchów, 25 wątrobowców i 50 porostów.

Dzisiejszy wygląd puszczy

2
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Grzegorz Okołów, Piotr Pukos, Kampinoski Park Narodowy, Multico, Warszawa 1999.

Z tej liczby 46 gatunków jest zagrożonych wyginięciem.
Różnorodność
terenu
puszczy
wpływa
także
na bogactwo fauny. Na terenie parku można spotkać
ponad 5000 gatunków zwierząt, z których większość
stanowią owady i pajęczaki. Spośród tej grupy
81 gatunków jest zagrożonych wyginięciem, np. orlik
krzykliwy, żuraw, nietoperz mopek.
Od wieków tereny Puszczy Kampinoskiej słynęły
z bogactwa surowca drzewnego. Rosły tu jedyne
na Mazowszu wysokie i proste sosny zwane
masztowymi. Przyjeżdżali po nie kupcy, cieśle
i szkutnicy z Gdańska. Pierwsze osady na terenie
Puszczy
Kampinoskiej
powstawały
początkowo
wyłącznie na jej obrzeżach. Istniały one już w XI wieku2.
W latach 30. XVIII wieku powstało tu nowe osadnictwo,
zwane budniczym. Nazwa ta pochodzi od stawianych
prowizorycznie bud, w których na czas karczowania
lasu zamieszkiwali okresowo osadnicy. W późniejszych
stuleciach na terenach Mazowsza pojawiali się głównie
osadnicy holenderscy, który zapoczątkowali na tym
terenie osadnictwo „olęderskie”.

Kolonie tworzyły wsie rzędówki z pasowym układem
pól. Lokowane były na skraju dolin rzecznych. Po dziś
dzień istnieją usprawnienia, które wprowadzili Olędrzy
– osadnicy z Niderlandów i Fryzji, a które stały się
trwałym elementem kampinoskiego nadwiślańskiego
krajobrazu. Jest to m.in. zwyczaj wysadzania miedz
wierzbami i topolami oraz specjalne kopce – naturalne
lub usypiska, na których budowano domy, chroniąc
je w ten sposób przed zatopieniem.
Sadzenie drzew miało potrójne znaczenie: po pierwsze
utrwalało i wyraźnie wyznaczało miedzę; po drugie –
podczas powodzi drzewa pełniły rolę boi na wodzie,
wyznaczając nadal granice gruntu; po trzecie, kiedy
wiosną kra ruszała, drzewa te funkcjonowały niczym
konstrukcje zabezpieczające most. Istniejącym do dziś
zwyczajem wprowadzonym przez Olędrów było
budowanie
pomiędzy
wierzbami
i
topolami
wiklinowych opłotków, które hamowały pęd wód
powodziowych, ale przede wszystkim powodowały
osadzanie się niezwykle żyznych, rzecznych namułów
podczas opadania wody.

Miedze wysadzane wierzbami charakterystyczne dla
krajobrazu Mazowsza

Ze względu na dostępność materiału budowlanego,
jakim było drewno, na terenach wokół Puszczy
Kampinoskiej rozwinęło się głównie budownictwo
mieszkalne drewniane. Oprócz niego od końca XVII
do końca XIX wieku powstały dworki w stylu
neoklasycystycznym.

Drewniana chata obecnie znajdująca się w skansenie w Granicy, który prezentuje zanikłe drewniane
budownictwo ludowe Puszczy Kampinoskiej
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2. Budownictwo tradycyjne wpisane
w krajobraz
Na piękno krajobrazu w regionie Puszczy Kampinoskiej
składają się wydmy i bagna. Obok piaszczystych
wałów wydmowych ciągną się cieniste, wilgotne
lasy olchowe. Suche, nagrzewające się od słońca
piaski graniczą z wilgotnymi, rozległymi łąkami,
rozpościerającymi się
w zatorfionych dolinach.
Charakterystycznym elementem krajobrazu terenów
zalewowych są łąki i płaty pól uprawnych, pocięte
szeregami wierzb ogławianych na wiosnę. Piękno
harmonijnych krajobrazów przyrodniczo-kulturowych
podkreślają miedze, zadrzewienia i zakrzewienia
śródpolne.
Na terenie wokół Puszczy Kampinoskiej można
wyróżnić 5 rodzajów układów wsi, które różnią się
od siebie rozmieszczeniem i układem przestrzennym
zabudowań oraz wpisaniem w zastaną przyrodę:

1. „ulicówka” – zwarty układ działek po obydwu
stronach drogi,

2. zwarty układ działek po jednej stronie drogi,
3. luźny układ siedlisk przy drodze,
4. luźny układ siedlisk oddalonych od drogi
o 10 do 70 m,

5. rozproszony układ pojedynczych siedlisk
znacznie oddalonych od drogi3.

W lokalny krajobraz wpisywała się tradycyjna
zabudowa regionu. W dalszej części rozdziału
opisano szczegółowo elementy dawnych siedlisk
charakterystycznych
dla
obszarów
położonych
w sąsiedztwie Puszczy Kampinoskiej. Mogą one
posłużyć
jako
inspiracja
dla
współczesnego
budownictwa i tworzenia projektów architektonicznych
harmonizujących z otaczającą przyrodą.

Krystyna Gruszecka, Hanna Kowińska, Wstępna klasyfikacja osadnictwa Puszczy Kampinoskiej i jej obrzeża na tle uwarunkowań środowiska naturalnego i fizjonomii wsi, Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków,
Warszawa 1985.
3

8

Luźny układ siedlisk wpisany w zastany krajobraz
przyrodniczy

2.1 Zagospodarowanie działki
Na zagospodarowanie działek we wsiach polskich
na Mazowszu składały się: domy mieszkalne i budynki
gospodarcze, sady, ogrody oraz liczne drzewa4.
Tradycyjnie
zabudowania
były
rozlokowane
w następujący sposób: domy od frontu w układzie
szczytowym lub kalenicowym, budynki gospodarcze

dookoła podwórza, stodoły z tyłu, od strony pól.
Podczas planowania rozmieszczenia poszczególnych
funkcji (zabudowania i zieleń) w zagrodzie brano pod
uwagę zasady odwołujące się do harmonijnego życia
człowieka i przyrody, które zazwyczaj miały również
znaczenie praktyczne.

Przykład 1. Układ domu w układzie kalenicowym
do drogi, budynki gospodarcze dookoła
podwórza, stodoła z tyłu, od strony pól

Przykład 2. Układ domu w układzie szczytowym
do drogi, budynki gospodarcze dookoła
podwórza

Dom J. Widymajera ogrodzony charakterystycznym płotem zdobionym „laleczkami”

4

Hanna Kowińska, Projekt zieleni w zagrodzie T. Połcia, Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków, Warszawa 1987.
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Przede drzwiami co dzień zamiecione, pod okienkiem kilka kwiatów,
najczęściej żółtych nagietków albo malw, chruścianym płotem
ogrodzonych. Na progu chałupy przybitą być powinna podkowa
końska, dla ochrony mieszkańców domu od uroków i czarownic
– opis XIX-wiecznego anonimowego autora5

Zieleń przyzagrodowa pełniła wiele funkcji – izolującą
od sąsiednich terenów (dróg, pól i innych zagród)
oraz zdrowotną i wypoczynkową dla mieszkańców.
Ogródki przyzagrodowe dzieliły się na część kwiatową,
gospodarczą, wypoczynkową i owocowo-warzywną.
Każda z wymienionych części zagospodarowania była
sytuowana w odrębnych przestrzeniach, w zależności
od lokalizacji budynku mieszkalnego względem stron
świata.
Ogród kwiatowy najczęściej znajdował się między
drogą a domem mieszkalnym. Sadzono w nim: nagietki,

Bez czarny

5
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Głóg jednoszyjkowy

malwy, georginie, stokrotki, słoneczniki, nasturcje,
astry, barwinek, piwonie, tojeść pospolitą, ślaz zalotnik,
jałośki i byczki oraz krzewy ozdobne: bez zwyczajny, bez
czarny, sumak octowiec, głóg jednoszyjkowy.
Oprócz warzyw, drzew owocowych i kwiatów teren
zagrody porastały drzewa wysokie (głównie topole
i jesiony) chroniące przed wiatrem i wyładowaniami
atmosferycznymi. Część gospodarstw posiadała ule
kłodowe, zwane też dłubanymi. Wyrabiano je z pni
sosen, topoli, wierzb, lip i drzew owocowych.

Georginia

Nagietki

Cyt. za: Anna Oleszczuk, Zasoby budownictwa ludowego województwa warszawskiego. Problemy ochrony, Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków, materiały konferencyjne, Jachranka, październik 1985.

Z uwagi na powszechność terenów podmokłych
w rejonie Puszczy Kampinoskiej domy mieszkalne
lokalizowano z reguły w najwyższym punkcie siedliska,
na naturalnych lub, rzadziej, sztucznych wyniesieniach
terenu.
Działka zagrodowa była w całości otoczona płotem.
Od strony drogi stanowiącej część reprezentacyjną był
to wysoki płot z bramą i furtką, natomiast z tyłu domu,
od stron pól uprawnych lub łąk, ogrodzeniem były
proste żerdzie. Niskim płotkiem wygradzano część
kwiatową i warzywną. Przykładem ogrodzenia zagrody

jest płot zastosowany przy domu drewnianym
J. Widymajera, którego część najbliższa domowi
była wykonana z drewnianych szczebli ozdobnie
zakończonych
tzw.
laleczkami
–
drewnianymi
elementami formą przypominającymi stalówkę pióra
wiecznego. Ten płot był niższy od reszty i miał ok. 1 m
wysokości. Szczeble tworzono z heblowanych balików
sosnowych o grubości ok. 3 cm a szerokości ok. 6,7 cm.
Pozostałe płoty pleciono z gałęzi lub wikliny.

Tradycyjne ogrodzenia budownictwa puszczańskiego zagrodowego
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2.2 Budownictwo mieszkalne
Domy wiejskie

Konstrukcja
Wiejskie budynki mieszkalne z terenu Puszczy Kampinoskiej
to najczęściej domy drewniane w konstrukcji zrębowej,
sumikowo-łątkowej z węgłami wiązanymi na tzw. jaskółczy
ogon.

Ściany
Ściany budynków budowano przeważnie z bali sosnowych,
tzw. krawędziaków o przeciętnej grubości 7–11 cm. Podwaliny
wykonywano z bali ciosanych sosnowych, rzadziej dębowych.

Ganki
Najczęściej strefa wejściowa do domu składała się
z dobudowanej parterowej części wykończonej dwuspadowym
lub płaskim dachem, w większości przeszklonej poprzez okna
wokół drzwi. Na ganek prowadziło kilka schodków.

12

Proporcje wysokości ścian i dachu
W starszych chałupach stosunek wysokości ścian do dachu
wynosi 1:2, czyli dachy są dwa razy wyższe niż ściany.
W nowszych domach proporcje te są zmienione, tj. ściany
są wyższe, a dach niższy (stosunek 1:1,5).

Podpiwniczenie
Budynki wiejskie nie były z reguły podpiwniczone, ale
posadowione na podwalinie podpartej na węgłach dużymi
kamieniami narzutowymi, bez podmurówek i fundamentów.

Drzwi i okna
Drzwi deskowe z naświetlem, często kolorowe, lokowano
zazwyczaj w centralnej części elewacji frontowej (dłuższej).
Najbardziej typowe okna, ościeżnicowe, zwane „polskimi”,
w niektórych domach wyposażone były w okiennice.

Dachy
Stosowano dwa rodzaje dachów: proste dwuspadowe i dwuspadowe z naczółkami. Konstrukcja dachów w budynkach mieszkalnych
jest przeważnie krokwiowo-jętkowa. Belki stropowe są wysunięte przed lico ścian zewnętrznych, a krokwie oparte na ich końcach
tworzą niewielki okap. Wychylenie okapu wynosiło przeciętnie od 30 do 60 cm. Zwykle stosowano jednokominowy system grzewczy,
w którym kanały dymowe łączą się w jeden przewód kominowy na wysokości stropu lub nieco powyżej niego.

Dwory polskie
Typowy polski dworek leży na wzniesieniu, zawsze
otoczony parkiem, jest parterowy, z czterospadowym
dachem krytym gontem lub dachówką. Jest murowany
lub zbudowany z modrzewiowych bali "na zrąb".
Do dworu najczęściej prowadzi aleja, a przed dworem
niewielki klomb tworzy dziedziniec honorowy (cour
d’honneur). Najbardziej charakterystyczne dworki
to takie, które są zbudowane na rzucie prostokąta,
parterowe, w zwartej bryle z dość wysokim dachem
z lukarnami, mają portyk dwu- lub czterokolumnowy
na osi elewacji frontowej z trójkątnym frontonem,
dekorowane narożnym boniowaniem (dekoracyjne
wykończenie naroży budynków).

Zdobiony fronton
Frontony często zdobione były płaskorzeźbami z herbem.

Dwór w Tułowicach
Do jednych z najpiękniejszych dworów na terenie wokół Puszczy Kampinoskiej należy dwór w Tułowicach odbudowany z ruin
i przywrócony życiu przez malarza Andrzeja Novaka-Zemplińskiego, który w 1999 roku otrzymał za jego odrestaurowanie nagrodę
„Europa Nostra”6.
6

Maciej Rydel, Dwory polskie, http://www.dwory-polskie.pl (dostęp 13.06.2017).
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3. Ochrona krajobrazu na terenach wokół
Puszczy Kampinoskiej
Krajobraz Polski w wielu miejscach jest niszczony,
mimo że jest uznanym dziedzictwem i bogactwem
narodowym, a Polska jest sygnatariuszem Europejskiej
konwencji krajobrazowej, w której można przeczytać:
„Krajobraz przyczynia się do tworzenia kultur
lokalnych. Krajobraz jest ważną częścią jakości życia.
Krajobraz jest kluczowym elementem dobrobytu
całości społeczeństwa i jednostek. Jego ochrona, a także
gospodarka i planowanie niesie w sobie prawa
i obowiązki każdego człowieka”7.
W Polskiej polityce architektonicznej8 zawarto myśl:
„Krajobraz jest środowiskiem człowieka. Powinien
być pojmowany szeroko, z uwzględnieniem jego
wszelkich oddziaływań, łącznie z wpływem na zdrowie
psychiczne i fizyczne człowieka”. Wydaje się, że tylko
niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że degradacja
walorów krajobrazu kulturowego i przyrodniczego
oraz narastający chaos zabudowy pod względem funkcji
i estetyki, pogarsza warunki życia mieszkańców.
Niemniej narzędzia prawne powoli uwzględniają
harmonijne gospodarowanie terenami przyrodniczo-kulturowymi. Wytyczne dotyczące ochrony krajobrazu
na
obszarach
wokół
Puszczy
Kampinoskiej
sformułowane
zostały
w
wielu
dokumentach
strategicznych i prawie miejscowym obowiązującym
na tym terenie, poczynając od szczebla wojewódzkiego,
na gminnych planach zagospodarowania kończąc.
W Strategii rozwoju województwa mazowieckiego
do roku 20209 jednym z kierunków działań
jest zahamowanie narastania chaosu w przestrzennym
zagospodarowaniu stolicy i jej otoczeniu. Przy
jednoczesnym podtrzymaniu zrównoważonego rozwoju
metropolii
działania
na
rzecz
zapobiegania
niekorzystnych zjawisk mają dotyczyć m.in. ochrony
różnorodności funkcjonalnej obszarów śródmiejskich
i przeciwdziałania ich degradacji; uporządkowania
procesu suburbanizacji, ograniczającego nadmierną
eksploatację
zasobów
przestrzeni
podmiejskiej;
tworzenia spójnego systemu regulacji prawnych
zapobiegających presji urbanistycznej na tereny cenne
przyrodniczo, pełniące funkcje klimatyczne (wymiana
i regeneracja powietrza), biologiczne (siedliskotwórcze),
regenerujące i zasilające wewnątrzmiejskie zespoły,
biocentryczne i hydrologiczne (zasilanie i retencja wód
na obszarze miasta).
Zawarta w Strategii rozwoju powiatu warszawskiego
zachodniego na lata 2016–202510 wizja mówi o powiecie

jako konkurencyjnym i dostępnym regionie, który
jest atrakcyjnym miejscem zamieszkania, z wysoką
jakością środowiska naturalnego i kulturowego.
Jeden
z
pięciu
celów
strategicznych
brzmi:
zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska
– stworzenie spójnej powiatowo-gminnej koncepcji
rozwoju przestrzennego, która byłaby następnie
uwzględniana, kontynuowana i uszczegółowiana
w gminnych miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Ustalenie jasnych zasad inwestowania
i ładu przestrzennego w powiecie pomoże kształtować
przestrzeń w sposób planowany i przemyślany.
Strategie tworzone w gminach również mówią
o
ochronie
krajobrazu
i
zachowaniu
ładu
przestrzennego. Przykładowo Strategia rozwoju gminy
Izabelin na lata 2016–203011 opisuje docelową misję
rozwoju do roku 2030 następująco: „Gmina racjonalnie
zagospodarowana i dbająca o wspólną przestrzeń
publiczną, szanująca unikalne walory środowiska
otoczenia KPN, aktywnie korzystająca z odnawialnych
źródeł energii (OZE), świadoma ekologicznie”.
Przedstawione
w
strategii
badania
społeczne
również wskazały na potrzebę zadbania o ład
przestrzenny – aż 75% respondentów odpowiadających
na pytanie o najważniejsze wyzwania stojące przed
gminą w perspektywie najbliższych lat wskazało
uporządkowanie przestrzeni publicznej, w tym
m.in. konieczność poprawy estetyki w gminie (przepisy
dotyczące kolorystyki dachów, domów, nadzór nad
szpecącymi reklamami, wymiana latarni), podniesienie
poziomu ładu wizualnego (przestrzeń publiczna),
rozwój zintegrowanej przestrzeni wspólnej atrakcyjnej
turystycznie i dla mieszkańców12.
Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Łomianki
do 2020 roku13 podkreśla, że jedną ze słabych
stron
gminy
jest
brak
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
powodujący
postępujące rozproszenie zabudowy i uniemożliwiający
harmonijny
rozwój
układu
drogowego
oraz
kontrasty w standardzie zabudowy mieszkaniowej
(niedoinwestowana, często pozbawiona dostępu
do gminnych mediów zabudowa wznoszona od lat
50. do lat 70. XX wieku i bogato wyposażone
rezydencje budowane współcześnie). Dlatego też
strategicznym celem rozwoju Łomianek są ochrona
i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego oraz
racjonalne zagospodarowanie przestrzenne, które

7

Europejska konwencja krajobrazowa sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz.U. 2006 nr 14 poz. 98).

8

Polska polityka architektoniczna, SARP, Warszawa 2011, http://www.sarp.org.pl/pliki/ppa-www.pdf (dostęp 18.07.2017).

9

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), s. 48–49, http://siskom.waw.pl/mapy/mazowsze/strategia-mazowsza.pdf (dostęp 27.07.2017).

10

Strategia rozwoju powiatu warszawskiego zachodniego, s. 100, https://bip.pwz.pl/158,strategia-rozwoju (dostęp 07.11.2017).

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin na lata 2016–2030, s. 95,
http://www.bip.izabelin.pl/container/dokumenty/strategia/Strategia%20Zr%C3%B3wnowa%C5%BConego%20Rozwoju_Gminy_Izabelin_2016_2030..pdf (dostęp 07.11.2017).
11

12

14

Tamże, s. 68.

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Łomianki do 2020 roku, s. 79, http://www.lomianki.pl/lomianki2/media/2011/04/2950_Gmina_Lomianki_strategia__wersja_z_29_luty_2008r._ostateczna.pdf (dostęp
27.07.2017).
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ma być realizowane poprzez planowe i racjonalne
zagospodarowanie przestrzeni, w tym opracowanie
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów tego wymagających oraz
porządkowanie i sanację istniejącej zabudowy
mieszkaniowej.
Jednym z celów Strategii rozwoju gminy Kampinos
do 2020 roku14 jest wzmocnienie trendów ekorozwoju
gminy we współpracy z KPN i gminami sąsiednimi,
m.in.
poprzez
wdrożenie
zasad
planowania
przestrzennego w oparciu o normy rozwoju
zrównoważonego.
Ochrona krajobrazu wokół Puszczy Kampinoskiej
dodatkowo zapewniona jest w rozporządzeniu
dotyczącym Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu15. Na terenie obszaru wyznaczono
m.in. strefę ochrony urbanistycznej obejmującą
wybrane
tereny
miast
i
wsi
oraz
grunty
o wzmożonym naporze urbanizacyjnym, posiadające
szczególne wartości przyrodnicze. Na tych terenach
zakazano likwidowania i niszczenia zadrzewień
śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeśli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej
i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

Teren wokół Puszczy Kampinoskiej bogaty jest w stare
dworki, zabytkowe kościoły i miejsca historyczne.
Najpowszechniejszą jest zabudowa jednorodzinna
realizowana
przez
inwestorów
indywidualnych,
a budownictwo mieszkaniowe jest obecnie najbardziej
aktywną gałęzią rozwoju społeczno-gospodarczego.
W poszczególnych gminach podstawę prawną
rozwoju budownictwa stanowią miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego (MPZP), które
przyczyniają się do zachowania ładu przestrzennego
oraz harmonii zabudowy. Część gmin na terenie
okalającym Puszczę Kampinoską jest objęta planami,
podczas gdy dla pozostałych obszarów wydaje się
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (w skrócie WZiZT), które nie zabezpieczają
ochrony krajobrazu.
W planach tych zawarto wytyczne dotyczące
kolorów i kątów nachylenia dachów, rodzajów
dozwolonych ogrodzeń oraz ich wysokości, wysokości
budynków, wskaźników terenów biologicznie czynnych
na działkach oraz umieszczania ewentualnych reklam.
W kolejnym rozdziale zawarte są bardziej szczegółowe
wytyczne, które pomogą inwestorom wpisać się
w krajobraz przyrodniczo-kulturowy.

Puszcza z lotu ptaka
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Strategia rozwoju gminy Kampinos do 2020 roku, brak wersji elektronicznej, dokument do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Kampinosie.

Rozporządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, s. 5,
http://siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/LK7/lk7_ros_2011-05_zal8_10_pozostale.pdf (dostęp 27.07.2017).
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4. Nowe inwestycje budownictwa rodzinnego
jako element krajobrazu
Krajobraz stanowi pewien niepowtarzalny układ przestrzenny
elementów naturalnych i kulturowych. Każda ingerencja człowieka
w jego strukturę ma więc pewne cechy dzieła (udanego bądź nie),
które krajobraz „przechowuje” przez wiele dziesięcioleci, a nawet
stuleci i przekazuje następnym pokoleniom
– Janusz Bogdanowski16
Harmonijne systemy krajobrazowe (tzn. przyjazne
zarówno człowiekowi, jak i przyrodzie) wpływają
na podniesienie jakości życia i świadczą o atrakcyjności
regionu. Co tworzy i wpływa na harmonijny krajobraz?
Na
co
warto
zwrócić
uwagę?
Przystępując
do projektowania i budowy, rozważmy następujące
relacje (za Chmielewskim17):
zgodności
lub
podobieństwa
kształtów
i materiałów budujących formy krajobrazowe
– materiały preferowane w regionie Puszczy
Kampinoskiej
to
drewno,
kamień,
tynki
o strukturach naturalnych;
proporcji
form
–
wielkość
i
proporcje
poszczególnych
elementów
budynku
należy
dopasować nie tylko do siebie nawzajem, ale także
do wielkości i proporcji form naturalnych;
zgodności (harmonii) funkcji – stromy dach
góralskiej chaty sprawdzi się w ostrym górskim
klimacie, natomiast na Mazowszu jest niczym
nieuzasadniony i pozostaje w sprzeczności
ze specyfiką miejsca;
tradycji miejsca – np. regionalne formy architektury
kurpiowskiej zaleca się stosować na Kurpiach,
a podhalańskiej na Podhalu, a nie np. na Pomorzu;
harmonii
barw
elementów
przyrodniczych
i kulturowych – w wykończeniach zewnętrznych
rekomendowane są naturalne materiały i kolory
(tzw. kolory ziemi).
Postępujący proces globalizacji ma odzwierciedlenie
w wyglądzie współczesnego krajobrazu. Na obszary
wiejskie wkracza budownictwo i architektura typowa
dla miast. W krajobrazach wiejskich na terenach
sąsiadujących
z
Puszczą
Kampinoską
obecne
są budynki nowe, wznoszone według gotowych,
wykorzystywanych
na
terenie
całego
kraju
katalogowych projektów o różnej formie, gabarytach
i kolorystyce, zwykle obcych lokalnej tradycji.
Gotowe projekty są wykorzystywane również przy
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projektowaniu
ogrodów
przydomowych.
Także
ogrodzenia, zamiast stanowić atrakcyjne wizualne
uzupełnienie, tworzą ciężkie (często betonowe) bariery
krajobrazowe o silnie nieharmonijnym oddziaływaniu.
Inne czynniki, które pogłębiają zjawisko chaosu, to:
rozpraszanie zabudowy na terenach rolniczych
i rekreacyjnych,
niszczenie
wartości
i naturalnego,

krajobrazu

brzydota znacznej części
podmiejskich i wiejskich,
chaotyczna
zabudowa
przydrożnych,

kulturowego

zabudowy

terenów

komercyjna

pasów

zanikanie zróżnicowania regionalnego krajobrazu
kulturowego,
bezkrytyczne naśladownictwo
(globalizacja krajobrazu),

obcych

wzorów

niszczenie historycznych założeń urbanistycznych
i ogrodowych,
niedostosowanie
rozwiązań
do charakteru i skali miejsca,

architektonicznych

eliminowanie naturalnych i tradycyjnie stosowanych
materiałów budowlanych,
nadmierne wprowadzanie obcych gatunków roślin
na tereny, na których wcześniej rośliny te nigdy nie
występowały.
Bezpowrotnie ginące budownictwo drewniane jest
zastępowane budynkami o nieokreślonych formach
i kolorach. Tymczasem tak być nie musi. W kolejnym
rozdziale przedstawiamy szereg wytycznych, które
mogą posłużyć za inspirację do budowy domu
wpisanego w charakter tradycyjnej architektury
regionu.
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Janusz Bogdanowski, Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Polska Akademia Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.
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Tadeusz Jan Chmielewski, Systemy krajobrazowe, dz. cyt.

5. Współczesne rozwiązania architektoniczne
– wytyczne dla nowych inwestycji
5.1 Lokalizacja
Decydując się na budowę domu, warto rozpatrzyć
różne lokalizacje i pamiętać, że każdy budynek,
bez względu na rozmiar, ma wpływ na zastany
krajobraz przyrodniczy i kulturowy. Gdy marzymy
o domu zlokalizowanym w cichym, odległym miejscu,
weźmy pod uwagę, że z punktu widzenia
przyrody „dogęszczanie” zabudowy jest zdecydowanie
korzystniejsze niż budowanie w odległych zakątkach,
z dala od istniejącej infrastruktury. Tworzą się
wtedy zwarte wsie i gminy, a krajobraz przyrodniczy
pozostaje pod mniejszym wpływem zabudowy.

Lokalizacja budynków jest już w dużej mierze
regulowana albo przez MPZP, albo WZiZT, gdzie
szczegółowo określone są odległości od linii lasu czy
drogi, tereny ochronne itp. Należy unikać lokalizowania
budynków na terenach cennych przyrodniczo, o dużych
walorach przyrodniczych fauny i flory dla regionu,
np. na łąkach bagiennych. Jest to także niewskazane
ze względu na ryzyko wilgotnienia ścian i podtapiania
w okresie obfitych opadów oraz wyższe koszty
inwestycji związane z dodatkowymi, koniecznymi
zabezpieczeniami przed napływem wody.

5.2 Zagospodarowanie działki
Parcelę pod budownictwo jednorodzinne należy
postrzegać w szerszym kontekście – nie tylko jako
indywidualną działkę, lecz także jako przestrzeń, która
jest połączona z sąsiadującymi działkami położoną
w
konkretnej
topografii
i
otoczeniu.
Należy
przeanalizować różne możliwości zagospodarowania
działki i wybrać najbardziej ekonomiczne i ekologiczne
rozwiązania (np. pozostawienie jak największej

powierzchni biologicznie czynnej – przepuszczalnej, bez
implementowania
obcych
gatunków
nasadzeń),
wpisujące się w zastany teren. Trzeba również
pamiętać o liniach zabudowy i wytycznych zawartych
w przepisach miejscowych, które porządkują przestrzeń
wsi. Warto podejść indywidualnie do wybranej
parceli i nie przyjmować „utartych” lub katalogowych
rozwiązań.

„Rozlewanie się” wsi zwiększa wpływ zabudowy na krajobraz przyrodniczy
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W krajobrazie kulturowym Puszczy Kampinoskiej wyróżnia się kilka charakterystycznych
regionalnych elementów, które są kultywowane w wielu miejscach. Mogą być one
z powodzeniem wykorzystane w nowych inwestycjach.

Aleje obsadzone drzewami
Aleje obsadzone po obu stronach drzewami, z zachowaniem rytmu nasadzeń i powiązań krajobrazowych, tworzą charakterystyczny
element przestrzeni. Istotnie niwelują hałas (do 50%) oraz pełnią funkcję filtrów, neutralizując nawet do 70% zanieczyszczeń
powietrza.

Budynki wkomponowane w otaczającą zieleń
Budynki wkomponowane w istniejącą lub dosadzoną zieleń stanowią harmonijne połączenie przyrody z ingerencją człowieka
w zastany krajobraz.

Tradycyjne kamienie narzutowe wzdłuż ogrodzenia
Kamienie narzutowe wzdłuż ogrodzeń stanowią naturalne podkreślenie granicy działki, jednocześnie chroniąc zagospodarowaną
zieleń przed zniszczeniem.

18

Klomby stworzone z wykorzystaniem naturalnych materiałów
Najlepiej, jeśli klomby kwietne przed domami wykonane są z wykorzystaniem naturalnych materiałów, takich jak pnie drzew,
kamienie, materiały z rozbiórki, np. bale drewniane.

Piwniczki oraz ławki przed domem lub ogrodzeniem
Piwniczki nadal mogą być wykorzystywane do przechowywania np. wina. Ławki pomagają w nawiązywaniu niezobowiązujących
kontaktów społecznych.

Naturalne nawierzchnie podkreślające bogactwo rejonu puszczańskiego
Bruk kamienny i drewniany wykorzystują elementy naturalne występujące w krajobrazie, dodatkowo nie zakłócają gospodarki
wodnej przy utwardzaniu nawierzchni komunikacyjnych.
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Nieodłącznym elementem krajobrazu kulturowego
Puszczy Kampinoskiej są przydrożne krzyże i kapliczki.
Typowo
puszczańską
odmianą
tych
obiektów
są niewielkie kapliczki zawieszone na pniach i konarach
drzew. Same w sobie stanowią przekaz i nie wymagają
sztucznych
ozdobników.
Ich
otoczenie
warto
kształtować w sposób, który nie zakłóca ich odbioru
i nie ingeruje w otaczającą przyrodę.
Z uwagi na lokalizowanie inwestycji w bliskim
sąsiedztwie lub na terenie Puszczy Kampinoskiej
warto pamiętać o tym, że użytkownikami działki
są także zamieszkujące okolice dzikie zwierzęta.
Podczas projektowania zagospodarowania działki
dobrze jest przyjąć takie rozwiązania, które nie
zaburzą naturalnego życia lokalnej fauny. Kluczowym
aspektem minimalizującym negatywny wpływ inwestycji
budowlanych na zwierzęta i rośliny jest pozostawienie
jak największej liczby połączeń (korytarzy) z innymi
naturalnymi przestrzeniami. Korytarze i bufory,
które umożliwiają przemieszczanie się zwierząt
między różnymi obszarami, to żywopłoty, przezierne
ogrodzenia itp. Jeśli na działce rosną drzewa lub krzewy,
to powinny być zachowane i uznane za istotny aspekt
przy projektowaniu jej zagospodarowania.
Podczas projektowania zagospodarowania działki warto
skorzystać z tradycyjnych rozwiązań omówionych
w rozdziale 2. Znajdują się tam przykłady lokalnych
gatunków roślin, które są lepiej przystosowane
do miejscowego klimatu oraz stanowią bazę
pokarmową dla rodzimych gatunków zwierząt,
w szczególności owadów. Inwazyjnych gatunków roślin
lub jakichkolwiek gatunków innych niż rodzime
powinno się unikać, szczególnie na terenach w pobliżu
obszarów chronionych. Zapobiega to wypieraniu
gatunków chronionych przez nowe, obce nasadzenia.

Przydrożne krzyże i kapliczki warto otaczać rodzimymi
gatunkami krzewów i kwiatów

Wzbogacaniu lokalnej bioróżnorodności roślinnej
i zwierzęcej, czyli zróżnicowania pomiędzy gatunkami,
ale
też
w
obrębie
gatunku
(różnorodność
genetyczna), sprzyjają m.in.:
zielone dachy (obsadzone elementami roślinnymi),
budki dla ptaków,
budki dla nietoperzy,
nasadzenia wertykalne,
hotele dla owadów.
Dzięki zastosowaniu powyższych rozwiązań wpłyniemy
na lokalny mikroklimat, jakość powietrza i – co za tym
idzie – na komfort zdrowia i życia. W tym wypadku
również należy brać pod uwagę lokalne uwarunkowania
oraz typ zabudowy.

Ponadto na tym etapie można pomyśleć o zakładaniu
nowych siedlisk dla różnych gatunków zwierząt.

Rozwiązania sprzyjające wzbogacaniu różnorodności biologicznej

zielone dachy
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hotele dla owadów

zielone ściany

Niestety, w krajobrazie kulturowym Puszczy Kampinoskiej zagościły też na stałe elementy,
które niekorzystnie wpływają na przestrzeń. Warto zadbać o to, żeby nie przyczyniać się
do ich powielania i wprowadzić odpowiednie zapisy w planach miejscowych. Są to najczęściej:

Przycinanie drzew
Drzewa powinny być przycinane w sposób odpowiedni
do gatunku, najlepiej przez specjalistyczne firmy lub według
ich wskazówek. Przyczyną takich zjawisk mogą być wysokie
opłaty za wycinkę drzew. Nieprawidłowe przycięcie drzew
powinno być monitorowane, gdyż zbyt mocne cięcia prowadzą
do zamierania korzeni i takie drzewa bardziej narażone
są na działanie wiatrów.

Monokultura w nasadzeniach
Brak bioróżnorodności w nasadzeniach roślin, w tym
stosowanie gatunków obcych, przyczynia się do wypierania
rodzimej fauny. Zróżnicowanie zieleni zarówno w zakresie
gatunków, jak i wysokości roślin wpłynęłoby korzystnie
na krajobraz i środowisko naturalne.

Reklama w krajobrazie
Duża liczba reklam na ogrodzeniach oraz w pasach
drogowych powoduje chaos przestrzenny oraz odwraca uwagę
kierowców. Nagromadzenie i nieprzemyślane umieszczanie
reklam bez wcześniejszego zaplanowania powoduje istotne
zakłócenie krajobrazu.

Dekoracje ogrodowe
Dekorowanie
ogródków
elementami
wykonanymi
z materiałów sztucznych i przetworzonych zaśmieca najbliższe
otoczenie domu, nie wpisuje się w lokalną tradycję oraz
pogarsza komfort powietrza, zwłaszcza w upalne dni. Warto
do dekoracji wykorzystać dzieła lokalnych rzemieślników,
którzy do wykonania swoich ozdób używają naturalnych
materiałów i czerpią inspirację z tradycji regionu.
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5.3 Ogrodzenia
Ogrodzenia są ważnym elementem zagospodarowania działki i ich wygląd znacząco
wpływa na krajobraz. Jest to pierwszy element z zabudowy wpływający na odbiorcę.

Przykłady ogrodzeń negatywnie oddziałujących na otoczenie

Ogrodzenia betonowe, bez względu na to, jaki
mają kształt, zawsze będą elementem „obcym”
i niepożądanym. Wprowadzają one dysharmonię
względem formy, materiału, kolorystyki, a w wielu
przypadkach także przezierności. Stanowią również
istotną barierę dla małych zwierząt.
Ogrodzenia podkreślające indywidualność właścicieli,
jeśli nie wpisują się w krajobraz, mogą przynieść efekt
odwrotny od zamierzonego. Wykorzystanie zbytniej

ilości ornamentów, złota, figurek i kształtów
niezwiązanych z regionem może sprawić, że ogrodzenie
będzie wyglądało groteskowo na tle otoczenia.
Przy łączeniu różnych typów ogrodzeń warto zwrócić
uwagę, aby tworzyły one pewną całość. Nie muszą być
identyczne, ale dobrze, aby nawiązywały do siebie
przynajmniej w zakresie kolorystyki, wysokości,
materiału. Połączenie dwóch niewspółgrających ze sobą
ogrodzeń powoduje brak harmonii.

Przykłady ogrodzeń powodujących dysharmonię
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Rekomenduje się ogrodzenia wpisane w krajobraz, nawiązujące do lokalnych tradycji,
oszczędne w formie. Takie rozwiązania podkreślają piękno przyrody i kompozycję
zagospodarowania działki, nie tworzą bariery, a jedynie wskazują granice posesji.
Przykłady ogrodzeń pozytywnie oddziałujących na otoczenie

Ogrodzenia wykonane z kutego metalu (bez ostrych
zakończeń i zbytniej ornamentyki), fragmentami
murowane (tak, aby pozostawić przejścia dla
małych zwierząt), wpisują się w krajobraz i tworzą
nieagresywną krawędź. Kolorystyka fragmentów
murowanych
ogrodzeń
często
koresponduje
z kolorystyką dachu lub elewacji, podkreślając
całościowe podejście do zagospodarowania terenu.
Ogrodzenie
może
podkreślać
kompozycję
zagospodarowania działki, wpisując się w symetrię

domu.
Ogrodzenia
wykonane
z
naturalnych
materiałów, takich jak drewno, kamienie, wiklina lub
elementy murowane pomalowane na naturalny kolor,
wpisują się harmonijnie w krajobraz i stanowią jego
dopełnienie.
Dodatkowe
obsadzenie
ogrodzeń
roślinnością
nie
tylko
zwiększa
różnorodność
biologiczną, ale także poprawia estetykę.

Przykłady wykorzystania naturalnych materiałów w budowie ogrodzeń
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5.4 Budynki
Nowo powstałe budownictwo jednorodzinne nie musi
być ani kopią, ani odwzorowaniem budownictwa
historycznego z poprzednich dziesięcioleci. Podczas
projektowania nowego budynku warto jednak nawiązać
do materiałów, proporcji, formy budownictwa
tradycyjnego. Dzięki temu nowo powstały obiekt
wpisze się w krajobraz Puszczy Kampinoskiej,
jej kolorystykę i klimat. Budownictwo to jeden
z najważniejszych elementów tworzących magię
miejsca (tzw. genius loci), a stosowanie obcych dla
danego regionu stylów, nawiązań i zaczerpnięć
powoduje dysonans w przestrzeni.
Przykłady budynków działających na niekorzyść
krajobrazu jest niestety wiele. Domy, które swoją
formę,
materiały,
proporcje
lub
wykończenie
zaczerpnęły z obcych kultur i tradycji działają
niekorzystnie dla krajobrazu i często tworzą negatywną
dominantę.

Dysharmonia powstaje najczęściej poprzez:
wprowadzenie „obcych” kulturowo form budynków
(np. skandynawskie, pałacowe, disnejowskie),
dobór kolorystyki dla całości budynku lub jego
detali,
zbytnie rozbudowanie konstrukcji dachu,
zabudowę balkonów podcieniami,
stosowanie
form
geometrycznych
różnych
od tradycyjnych, takich jak np. łuki, okrągłe okna,
stosowanie jaskrawych kolorów na dachach,
brak tradycyjnych proporcji dachów i budynków,
wykończenie materiałami typu siding PVC lub
tynkiem o agresywnej fakturze.

Przykłady budynków działających na niekorzyść krajobrazu
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W inwestycjach nawiązujących do tradycyjnego
budownictwa dworkowego także zdarza się zagubić
proporcje i formę. Nagromadzenie zbyt dużej ilości
różnego rodzaju elementów zdobniczych przyciąga
uwagę i powoduje przerost formy nad treścią.
Warto zwrócić uwagę na zastane budownictwo
i uszanować jego pierwszeństwo istnienia. W miejscach,
gdzie występują zabytki lub zachowane są historyczne
budynki, należy położyć nacisk na uwzględnienie ich
przed etapem rozpoczęcia procesu projektowego oraz,
na ile to możliwe, zachować je i wyeksponować.
Bryły budynków mają największe znaczenie dla
jakości krajobrazu (chyba że są zupełnie zasłonięte
przez
ogrodzenie).
Domy
w
swojej
formie
nawiązujące do lokalnych tradycji budownictwa
stanowią harmonijny element przestrzeni, wzbogacając
ją o naturalne kolory i tradycyjne kształty. Są to budynki
budowane na planie prostych figur geometrycznych,
przykryte prostym dachem, bez półokrągłych lub
ośmiokątnych wykuszy i balkonów ogrodzonych

Istniejące budynki tradycyjne nienadające się
do zamieszkania można odnowić i wykorzystać na inny
cel, np. pracownię, budynek gospodarczy itp.
betonowymi tralkami oraz bez zbędnych ozdobników,
o elewacjach i dachach w naturalnych kolorach.

Budynki wpisane w krajobraz, budowane współcześnie oraz historyczne, odrestaurowane
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5.5 Elementy wykończeniowe i detale
Detale wykorzystywane w nowych budynkach mogą być
zaczerpnięte z budownictwa tradycyjnego. Projekt
detali nie musi być kopią, może być za to źródłem
inspiracji. Warto zwrócić w tym wypadku uwagę
na proporcje, kolorystykę i materiał budowlany. Jeżeli

Opaski wokół okien
Zastosowanie opasek wokół okien stanowi ciekawe nawiązanie
do tradycyjnych okien ościeżnicowych.

Okiennice
Drewniane okiennice nadają budynkom niepowtarzalnego
charakteru.

Balustrady
Balustrady w wielu domach wykonane są w formie tralek
betonowych pomalowanych na biało lub kutych metalowych.
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trudnością jest znalezienie historycznych form, którymi
można się zainspirować, warto poszukać rozwiązań
w prostej formie bez korzystania z obcych regionalnie
wzorów. Tradycyjny charakter zabudowy mogą
podkreślać takie detale jak:

Naświetla nad drzwiami
Naświetla w drzwiach zewnętrznych sprawiają, że sień lub
przedsionek są widne.

Delikatne ornamenty
W tradycyjnym budownictwie ozdobę elewacji stanowiły
zdobne listwy narożnikowe oraz zdobne pionowe deski
montowane pod okapem dachu o koronkowej formie.

Ułożenie desek elewacyjnych i ich kształt
Zastosowanie we fragmencie ściany desek elewacyjnych
przełamuje jej monotonność.

Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe,
ale nie prościej
– Albert Einstein

Widoczne elementy konstrukcji z ozdobnymi jętkami
Pozostawienie widocznej na zewnątrz części krokwiowo-jętkowej konstrukcji dachu urozmaica formę budynku i jest zgodne
ze spuścizną historyczną.

Wnęki na figury świętych
Zachowanie w odrestaurowanych budynkach lub projektowanie w nowych wnęk na figurę matki Boskiej wspaniale kontynuuje
tradycję oddania domowników pod „wyższą” opiekę.

Balustrada rekomendowana ze względu na prostą i bezpretensjonalną formę
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Formy zaczerpnięte z innych niż tradycyjne, które nie wpisują się w lokalny kontekst

5.6 Materiały i technologie tradycyjne
Używanie lokalnych materiałów przy budowie
nowych lub przebudowie istniejących domów wpływa
na podkreślenie regionalnego charakteru budownictwa.
Warto używać tego typu elementów wykończeniowych
np. na elewacjach, ogrodzeniach. W przypadku Puszczy
Kampinoskiej do lokalnych materiałów zaliczamy:
drewno,
kamienie,

Należy pamiętać, aby stosowane materiały były
pozyskiwane zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju,
czyli z poszanowaniem równowagi przyrodniczej
i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.
Dodatkowo zakup materiałów lub wyposażenia
u lokalnych producentów oraz zamawianie usług
wykonawczych wśród lokalnych firm wzmacnia
regionalną gospodarkę i pozytywnie oddziałuje
na relacje społeczne.

wiklinę.

Wykorzystanie lokalnych naturalnych materiałów w ogrodzeniach
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5.7 Lista sprawdzająca
To, co budujemy dzisiaj, pozostanie na wiele pokoleń.
Warto pamiętać o tym, aby wszystkie nowe inwestycje
miały jak najmniej negatywny wpływ na otoczenie.
Można to osiągnąć, biorąc pod uwagę ukształtowanie
terenu, skalę, formę oraz kontekst budynku i otoczenia.
Szczególny charakter danego miejsca powinien
znaleźć odzwierciedlenie w zabudowie i służyć ludziom,
którzy tam mieszkają, pracują lub go odwiedzają.
Rozpoczynając prace projektowe, warto zadać sobie
poniższe pytania:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Czy rozmieszczenie domu i innych budynków
na działce wpisuje się w kontekst zastanego
krajobrazu?
Czy przy projektowaniu zagospodarowania
terenu uszanowano zastany drzewostan
i zaplanowano nowe nasadzenia drzew
i krzewów rodzimych gatunków?
Czy ogrodzenie budynku wyznacza granice
posesji, harmonijnie wpisując się w krajobraz
i nie tworzy bariery dla małych zwierząt?
Czy układ budynku, jego styl, skala oraz użyte
materiały, kolorystyka, forma podkreślają
mazowiecki charakter budownictwa
tradycyjnego?
Czy dachy budynku wizualnie wpisują
się w kontekst tradycyjnej zabudowy?
Czy kontynuowane są proste rozwiązania
projektowe dachów, okien, okiennic, drzwi?
Czy materiały wykorzystane do budowy zostały
pozyskane zgodnie z ideą zrównoważonego
rozwoju? Czy w miarę możliwości pochodzą one
od lokalnych producentów i dostawców?

Przykłady
tradycyjnych
rozwiązań
projektowych
dotyczących budynków i zagospodarowania działki
zostały obszernie opisane w rozdziale 2.
Nawiązując formą, detalem i materiałami do dawnego
budownictwa regionu, przyczyniamy się do zachowania
stylu i swoistego uroku obszarów Puszczy Kampinoskiej
i jej okolic. Bez względu na to, czy budujemy
nowy obiekt, czy też remontujemy lub adaptujemy
do nowych celów istniejący budynek, warto zadbać o to,
aby dzięki zastosowaniu tradycyjnych rozwiązań
architektonicznych, wpisywał się on w zastany krajobraz
i współgrał z otaczającą go przyrodą.
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Podsumowanie
Im otoczenie mniej antropogenicznie przekształcone, a dany obiekt
mniej zgodny z kanonem miejsca i silniej eksponowany
w krajobrazie, tym efekt negatywnego oddziaływania jest większy.
Jeśli liczba negatywnie oddziałujących wyróżników krajobrazu
będzie znaczna, może w społeczeństwie wykształcić się pogląd
o negatywnej tożsamości krajobrazowej danego obszaru, może
ugruntować się przekonanie o regionie brzydkim, nieprzyjaznym
przybyszom i mieszkańcom
– Tadeusz Jan Chmielewski18

Elementy składające się na harmonijny krajobraz
budują naszą odrębność kulturową, pozwalają
na współgranie życia i przyrody, które wcześniej
wpłynęły
także
na
ukształtowanie
się
form
budownictwa regionalnego. Niepowtarzalne cechy
regionalnego krajobrazu sprawiają, że człowiek zżywa
się z miejscem, a pomiędzy ludźmi wspólnie
zamieszkującymi określone miejsca, nawiązują się
emocjonalne związki przynależności i przywiązania.
Dzięki
temu
można
zaobserwować
większe
zainteresowanie wspólnie zamieszkiwaną przestrzenią,
chęć decydowania o jej losach i dbałości o jej stan19.

Kultura
podlega
zmianom
m.in.
w
wyniku
rozprzestrzeniania się poszczególnych nurtów. Nie
można jednak przyjmować obcych wzorów bez
odniesienia do lokalnego krajobrazu. Inspiracja może
dać pozytywne rezultaty, gdy przenoszone wzorce
ulegają transformacji w wyniku dostosowania do cech
środowiska naturalnego. Wszystko to świadczy
o ogromnej roli krajobrazu. Ma on wpływ na nasze
postawy, działania i jakość życia.

Polski krajobraz jest tak samo ważny jak polska literatura i polska
sztuka, a może nawet ważniejszy, bo jego percepcja jest
powszechnie dostępna
– Przemysław Wolski
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18

Tadeusz Jan Chmielewski, Systemy krajobrazowe, dz. cyt.

19

Przemysław Wolski, Krajobraz. Rozwój zrównoważony. Praktyka projektowa, materiał wydany po konferencji Krajobraz Polski i polityka, 19 XI 2006, SARP, Warszawa 2007.

„Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu
Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny” to przedsięwzięcie realizowane przez
Fundację Sendzimira w partnerstwie z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Celem przedsięwzięcia
jest zaangażowanie kluczowych grup tworzących społeczności lokalne na terenie Kampinoskiego
Parku Narodowego i jego otuliny we współpracę z parkiem na rzecz ochrony przyrody.

Połączenie tradycji, wiedzy o krajobrazie i klimacie
oraz stosowanie współczesnych rozwiązań zrównoważonych
w budownictwie pozwala na wznoszenie budynków przyjaznych
przyrodzie i użytkownikom.
We wzorniku pokazano tradycyjne formy zabudowy mieszkaniowej
regionu, wraz z detalami, a także współczesne dobre
przykłady budownictwa jednorodzinnego i wybranych elementów
zagospodarowania działek. Zilustrowano jednocześnie błędy, których warto
unikać, chcąc wpisać się w krajobraz tego przepięknego przyrodniczo
obszaru Polski, jakim jest Kampinoski Park Narodowy i jego otulina.
Publikację kierujemy do władz lokalnych i urzędników
odpowiedzialnych za procesy planowania przestrzennego
oraz do mieszkańców planujących budowę. Mamy nadzieję,
że posłuży ona jako praktyczny przewodnik w zakresie
stosowania rozwiązań korzystnych dla przyrody
i estetyki krajobrazu.

Projekt „Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku
Narodowego oraz jego otuliny" jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Środowisko" oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za treść niniejszej publikacji odpowiada wyłącznie Fundacja Sendzimira.

