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Jakie ekologiczne rozwiązania wykorzystują deweloperzy przy realizacji inwestycji mieszkaniowych? Sondę
przygotował serwis nieruchomości Dompress.pl

Wioletta Kleniewska, dyrektor Biura Sprzedaży i Marketingu Polnord S.A.
Nasze budynki przystosowane są do instalowania na dachach paneli słonecznych. Wprowadzamy też
rozwiązania pozwalające na kontrolę i oszczędność energii, i tak na przykład w Rezydencji Brzozowy Zakątek
w warszawskiej dzielnicy Wilanów zapewniamy klientom w cenie mieszkania pakiet Smart Home, który
umożliwia m.in. zdalne sterowanie oświetleniem i temperaturą w każdym pomieszczeniu. Takie rozwiązanie
pozwala też utrzymywać niską temperaturę w mieszkaniu, kiedy nikt z niego nie korzysta i odpowiednio
wcześniej nagrzać go przed powrotem do domu.
W naszych inwestycjach montujemy też wysokiej klasy, energooszczędne okna. Dbamy również o precyzyjne
i staranne docieplanie budynków. Wszystkie te działania mają na celu oszczędność energii zużywanej do
ogrzewania mieszkań. Takie proekologiczne zabiegi przynoszą mieszkańcom niższe rachunki.
Katarzyna Dąbrowska, Senior Marketing Manager w Nexity Polska
Zdecydowanie popieramy ekologiczne rozwiązania w naszych projektach i zamierzamy sukcesywnie
wprowadzać ich w inwestycjach coraz więcej. Obecnie stosujemy fotowoltaikę do produkcji zielonej energii
w naszych osiedlach, co wpływa na obniżenie kosztów zużycia prądu. Ponadto, w wybranych budynkach
zastosujemy ekstensywne, zielone dachy, które poza zaletami proekologicznymi, pozytywnie wpływają na
budynek jako dodatkowa warstwa termoizolacyjna i akustyczna. W planach mamy wprowadzenie wielu
ciekawostek, jak na przykład niewielkie wiatraki o osi obrotu.
Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service
Jako pierwszy deweloper w kraju zaproponowaliśmy energooszczędne mieszkania, które spełniają wymogi
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można powiedzieć, że jesteśmy
pionierami w budownictwie pasywnym w Polsce. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom nabywców
mieszkań również poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań ekologicznych, w tym kolektorów
słonecznych, paneli fotowoltaicznych, czy gruntownych wymienników ciepła.
Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom S.A.
Projektanci Archicomu decydują się na zastosowanie coraz większej ilości ekologicznych rozwiązań w
nowych osiedlach. Mieszkańcy Spirali Czasu korzystają z paneli fotowoltaicznych na dachach i elewacjach,
które zasilają oświetlenie w częściach wspólnych budynków. W klubie fitness znalazł się również rower
treningowy, który podczas ćwiczeń produkuje energię elektryczną. Elewację budynków Olimpii Port zdobią
wertykalne, zielone ściany, a roślinność znajduje się także na dachach.
Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic
Najważniejszą cechą wspólną naszych inwestycji jest poszanowanie dla fauny i flory, jaką zastajemy na
terenach, na których zamierzamy budować. Staramy się pozostawiać w osiedlach jak największą ilość zieleni i
drzew. Często zamiast wycinać drzewa przesadzamy je. W inwestycji Wolne Miasto w Gdańsku zakładamy
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budki lęgowe dla ptaków na drzewach owocowych, będących pozostałością sadu, a teren inwestycji
obsadziliśmy łąkową zielenią.
Projekt inwestycji przewiduje również ograniczenie ruchu samochodów do obrzeży osiedla, tak by w środku
stworzyć przyjazną dla mieszkańców przestrzeń. Proekologiczne rozwiązania zastosowaliśmy również na
placach zabaw, które zostały wykonane z naturalnych materiałów jak drewno, kamień, czy żywa roślinność
jako ogrodzenie.
Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp S.A.
Rozwiązania ekologiczne, w tym budynki na przykład z certyfikatami BREEAM, dopiero wchodzą na nasz
rynek i dotyczą głównie inwestycji o podwyższonym standardzie, oferujących mieszkania w wyższych
cenach. W przypadku naszych projektów duży nacisk kładziemy na wysokiej jakości okna, zarówno sam
wyrób, jak i ich montaż. Okna są jednym z kluczowych elementów, które mają wpływ na zużycie energii
cieplnej, podobnie zresztą jak odpowiednie ocieplenie budynku.
Kolejnym ważnym elementem jest wentylacja. W mieszkaniach odchodzimy od stosowania mało skutecznej
wentylacji grawitacyjnej i zastępujemy ją mechaniczną z nawiewnikami ciśnieniowymi. Zapewniona przez
taki system wymiana powietrza lepiej odpowiada rzeczywistym potrzebom wietrzenia wnętrz i ogranicza
straty ciepła. W przypadku części wspólnych staramy się stosować oświetlenie LED, co również ogranicza
zużycie energii.
Małgorzata Ostrowska, Członek Zarządu i Dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction
Holding S.A.
Infrastruk tura nowych osiedli pozwala na stosowanie nowatorskich rozwiązań, m.in. do odzyskiwania
deszczówki i ograniczania ilości odprowadzanych ścieków, czy energooszczędnego oświetlenia LED. Takie
ekologiczne rozwiązania wprowadzamy od wielu lat w naszych osiedlach. Na przykład w warszawskim
osiedlu Bliska Wola woda deszczowa spływająca z dachów i terenów zielonych na płycie garażu kierowana
jest za pomocą osiedlowej kanalizacji do zbiornika zlokalizowanego pod terenami rekreacyjnymi.
Gromadzona deszczówka wykorzystywana jest do pielęgnacji zieleni na terenie osiedla. Pozwala to
ograniczyć nawet o 70 proc. ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej. Dzięki mniejszemu
obciążeniu kanalizacji spławnej generowane są niższe opłaty za zużycie wody.
Osiedle domów szeregowych Villa Campina zostało zrealizowane z zastosowaniem najnowocześniejszych
technologii, m.in. ekologicznej oczyszczalni ścieków. Rezydencja Redłowo w Gdyni zaopatrzona została zaś
we własną kotłownię gazową, wspomaganą kolektorami słonecznymi.
Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest
W naszych inwestycjach staramy się przede wszystkim wykorzystywać energooszczędne technologie LED,
dzięki którym spadają koszty oświetlenia części wspólnych. Poza tym, instalujemy sensory zmierzchu i ruchu.
Budynki są tańsze w utrzymaniu także dzięki zastosowaniu odpowiedniej izolacji termicznej. W nowych
projektach będziemy poszerzać wachlarz ekologicznych rozwiązań, na które klienci coraz bardziej zwracają
uwagę.
Andrzej Swoboda, wiceprezes zarządu Grupy CTE
Jako opcje dodatkowe oferujemy w naszych inwestycjach rekuperację i instalację do wykorzystywania
deszczówki. Staramy się, żeby wszystkie budynki były przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Jerzy Kłeczek, specjalista ds. marketingu w Activ Investment
Budując zgodnie z obowiązującymi przepisami, staramy się umieszczać jak najwięcej zieleni na działkach
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wokół budynku. Najczęściej urządzamy zielone dachy, wykorzystujemy czyste ciepło z sieci miejskiej do
ogrzewania pomieszczeń i wody, a także montujemy energooszczędne okna.
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