
Zamykanie wnętrz,

historycznych osi

widokowych,

zabudowywanie

plombami - zmiana

panoramy miasta

Techniczne i

środowiskowe

Istniejąca,

niemodernizowana

infrastruktura

techniczna,

Niezmodernizowana

sieć elektro-

energetyczna o zbyt

niskiej przepustowości

dla zasilenia budynków

w pożądaną ilość mocy

Niezmodernizowana

sieć hydrantowa o

zbyt niskiej

wydajności

Ogólnospławna sieć

kanalizacyjna

uniemożliwiająca

zastosowanie

oddzielnego

odprowadzenia ścieków

sanitarno-bytowych i

deszczówki

Finansowe

Zbyt wysokie koszty

przeprowadzenia

kompleksowego

audytu

energetycznego i

badań

termowizyjnych

Paraliż

decyzyjny

Brak diagnozy dot.

skutecznych rozwiązań

termomodernizacyjnych

Historyczne

Wielowiekowa

historia związana z

wydarzeniami i

osobami ważnymi

momentami historii

Pomniki,

pomniki

przyrody

itp.

Istniejąca

tkanka

miejska

Miejsca

kultu,

zgromadzeń

Społeczne i

prawne

 Bariery wprowadzania

rozwiązań zrównoważonych

w budownictwie historycznym,

w polskich miastach.

Trodność

dostosowania

obiektu do

obowiazujących

przepisów

technicznych

Udostępnienie

obiektu osobom

niepełnosprawnym i

starszym

Trudność w wprowadzaniu

zabezpieczeń PPOŻ w

zabytkach, które

charakteryzują się

drewnianą konstrukcją

wewnętrzną, oraz

niezachowaniem

odległości między

budynkami

Konieczność

uzyskania

izolacji

termicznej

zgodnej z

przepisami

Warunki konstrukcyjne

budynków,

niepozwalające na

wprowadzanie

rozwiązań opartych na

naturze jak zielone

ściany, dachy czy ogrody

wertykalne

Ograniczone

możliwości

retencyjne

budynku

Uwarunkowania i

rozpoznanie

historyczno -

konserwatorskie

budynku

Brak znajomości

starych technik

budowlanych i

materiałów
Konieczność

przeprowadzenia

badań

konserwatorskich i

achiwalnych

Istniejący

układ

urbanistyczny i

planistyczny

miast

Współcześnie

wprowadzanie

intensywnej

zabudowy  w

centrum miast

Trudności

zastosowania retencji

wód deszczowych z

uwagi na bardzo

ścisłą zabudowę bez

przewidzenia miejsca

na zbiorniki

Intensywny ruch

pojazdów np.

samochodów, transportu

publicznego, towarowego

(większe gabaryty

pojazdów niż w czasach

powstawania śródmieść)

Pozyskanie

funduszy i

opracowanie

dokumentacji

Zatrudnienie

zespołu

specjalistów

przy

opracowaniu

dokumentacji

Czas

kompleksowego

opracowania

dokumentacji

Duża

czasochłonność

procesu

pozyskiwania

funduszy

Koszty robót

budowlanych i

usług

projektowych

Wyższe koszty

materiałów budowlanych

przy rozwiązaniach

zrównoważonych niż

przy standardowych

rozwiązaniach

Wyższe koszty

projektowe przy

rozwiązaniach

zrównoważonych przez

konieczność

indywidualnego

podejścia do każdego

budynku osobno

Wyższe koszty

robocizny wykonania

robót budowlanych

przy zastosowaniu

zrównoważonych

rozwiązań niż przy

standardowych

rozwiązaniach

Wzmożony

ruch

turystyczny

Zmiana struktury

użytkowania budynku

z mieszkań

wielopokoleniowych

na lokale usługowe,

na wynajem

krótkoterminowy

Konieczność

zapewnienia

wysokiej

przepustowości

ulic dojazdowych i

wielu miejsc

parkingowych

Konieczność

zastosowania rozwiązań

architektoniczno-

budowlanych

odpowiednich do

wzmożonego ruchu,

kosztownych o wysokiej

trwałości

Niedostateczna

edukacja

społeczeństwa o

wspólnym

dziedzictwie

historycznym

Brak poszanowania

budynków oraz

użytkowanie w

sposób

przyspieszający

degradację (np.

zaślepianie wentylacji)

Niechęć części

mieszkańców do

przeprowadzania

jakichkolwiek

zmian (znany

syndrom NIMBY)

Niedostateczna

świadomość

wartości

historycznej

Powstałe w skutek

wzmożonego ruchu

pojazdów wibracje,

zanieczyszczenia

powietrza niszczą

tradycyjne materiały

budowlane

Konieczność

zastosowania

nietypowych

rozwiązań celem

zapobiegania

mostkom

termicznym

Koniecznosć

zastosowania

paroprzepuszczalnych

materiałów izolacyjnych

Konieczność

wprowadzenia nowych

elementów

przestrzennych np.

parkingów, śmietników,

zaburza układ

planistyczny

zabytkowych centr miast

Kapilarne

podciąganie

wilgoci

powodujące

korozję

biologiczną ścian

Wykorzystywanie

materiałów

budowlanych o

wysokim śladzie

węglowym

Trudności

zastosowania retencji

wód deszczowych z

uwagi na bardzo

ścisłą zabudowę bez

przewidzenia miejsca

na zbiorniki

Brak edukacji na temat

rozwiązań

zrównoważonego

budownictwa na

uczelniach wyższych w

Polsce

Skutki historycznie

przeprowadzanych

modernizacji i

remontów

Nadmierne

uszczelnianie dla

polepszenia warunków

termicznych przy braku

właściwej wentylacji,

np. zaślepianie

wentylacji

Wtórne podziały

mieszkań i

zatarcie

pierwotnego

układu

funkcjonalnego

Uszczelnianie

nawierzchni placów,

ulic, chodników

wpływa negatywnie

na zawilgocenie

obiektów

Niewłaściwy dobór

technologii,

materiałów i

wykonanie robót

powodujące

pogłębienie

degradacji

Niewłaściwa

hydroizolacja

fundamentów,

posadzek i ścian

powodująca

podciąganie wilgoci w

wyższe strefy murów

Niezrozumienie

konieczności

stosowania rozwiązań

proekologicznych o

wyższym koszcie

wykonania lecz w

ogólnym rozrachunku

korzystniejszych

Niedostateczna świadomość

korzyści (np. komfortu

użytkowania, korzyści dla

środowiska) jakie niosą ze

sobą rozwiązania

zrównoważone w porównaniu

do rozwiązań tradycyjnych

pomimo wyższych kosztów

wykonania

Problematyczna

sytuacja

własnościowa

nieruchomości

Skomplikowane

procedury formalno-

prawne dot. procesu

projektowo-

inwestycyjnego wraz z

pozyskaniem

finansowania

Brak dbałości o

doprowadzenie do

standardów niskoemisyjnych/

pasywnych podczas

przeprowadzania modernizacji

budynku

Brak rozpatrzenia kosztów

inwestycyjnych w

kontekście zarówno

kosztów remontu jak i

utrzymania budynku, co

błędnie promuje

rozwiązania tańsze lecz

mniej trwałe

Niedostateczne

zapewnienie

bezpieczeństwa

osób i mienia
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Brak kompleksowych

opracowań zespołów

interdyscyplinarnych

dotyczących

wytycznych

rozwojowych i

klimatycznych dla miast

Chaos

inwestycyjny

k
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Niezmodernizowana

sieć wodociągowa o

zbyt niskiej

wydajności dla

zastosowania

zielonego dachu

Brak świadomości ze

strony zlecających i

wykonawców z zakresu

naturalnych rozwiązań

modernizacyjnych/

termomodernizacyjnych

Brak inwestycji

długofalowych

poprawiających stan

budynku ze strony

właścicieli i

użytkowników lokali

usługowych 

Wysokie koszty

wykonania

zaleceń audytu

energetycznego
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Podstawowe bariery wprowadzania

rozwiązań zrównoważonych 

w budownictwie historycznym, 

w polskich miastach:

Koszty inwestycji

Niedostateczna edukacja i niska świadomość

Ograniczone partnerstwo publiczno-prywatne

Niesprzyjające przepisy prawne

Uwarunkowania środowiskowe i historyczne

Brak właściwej edukacji

zabytkoznawczej na

kierunkach

architektonicznych

(dostępne jedynie na

studiach podyplomowych,

wysokie koszty edukacji)

Brak świadomości ze

strony projektantów w

zakresie

zrównowazonego

projektowania oraz

projektowania w

środowisku

zabytkowym

Wykorzystanie

niewłaściwych

materiałów i

technologii w

konserwacji

zabytków

Brak specjalistycznej

wiedzy z zakresu prawa

ochrony zabytków,

prawa budowlanego,

prawa o

zagospodarowaniu

przestrzennym,

ochronie środowiska i

in.

Osoby fizyczne,

wspólnoty

spółdzielnie,

stowarzyszenia

itp.

Samorządowe i

państwowe

jednostki

organizacyjne

Podmioty

gospodarcze,

prawa

handowego itp

Kościelne osoby

prawne, związki

wyznaniowe itp.

Zróżnicowane

możliwości

finansowe

poszczególnych

rodzajów

inwestorów

Historyczne

techniki

budowlane

Wyższe koszty

robocizny, materiałów,

prac projektowych i

nadzorów przy

pracach

konserwatorskich i

restauratorskich

Doktryna

konserwatorska,

zasady ochrony

zabytków

Edukacja

konserwartorska,

zabytkoznawcza

Edukacja

architektoniczna,

budowlana i

środowiskowa

Dostępność

materiałów i

technologii

zrównoważonych

System certyfikacji

materiałów i technik

konserwatorskich oraz

zrównoważonych dla

obiektów

zabytkowych

Rynek technologii

i materiałów

zrównoważonych


