


SESJA A2

Środa/ Wendsday 01.03.2017

ARCHITECTURA | ARCHITECTURE

Nowoczesność i efektywność | Modern & economical

Witamy serdecznie | Welcome:



Moderator Dr hab. Paweł Kozakiewicz, SGGW-University of Life Science (PL)

10.00 Wprowadzenie | Preface

Dr hab. Paweł Kozakiewicz, SGGW-University of Life Science (PL)

10.10 Polityka mieszkanowa na przykładzie gminy Kurzętnik.
Housing policy – case study based on the example of the commune of Kurzętnik 

Wojciech Dereszewski, Gmina Kurzetnik (PL)

10.40 Jakość i komfort w budownictwie energooszczędnym na przykładzie nagrodzonego projektu–realizacji.
Quality and comfort in energy-efficient buildings – case study of the award winning project implementation.

Arch. Adam Dudko, Pracownia Proporcji (PL)

11.10 TES EnergyFacade- prefabrykowane elementy do termomodernizacji budynków mieszkalnych.
TES EnergyFacade – prefabricated retrofit for residential 
buildings.

Frank Lattke, lattkearchitekten (DE)  

11.30 Dyskusja | Discussion

Architektura – nowoczesność i efektywność 
Timber Construction – modern & economical



Moderator Dr hab. Paweł Kozakiewicz, SGGW-University of Life Science (PL)

10.10 Polityka mieszkanowa na przykładzie gminy Kurzętnik.
Housing policy – case study based on the example of the commune of Kurzętnik 

Wojciech Dereszewski, Gmina Kurzetnik (PL)

Architektura – nowoczesność i efektywność 
Timber Construction – modern & economical



POLITYKA 

MIESZKANIOWA 

NA PRZYKŁADZIE GMINY KURZĘTNIK
Warszawa, 28 lutego 2017 r.



GMINA KURZĘTNIK
Położona w południowo-zachodniej części 

województwa warmińsko-mazurskiego

Zajmuje obszar 149,9 km2

Zamieszkuje ją 9170 mieszkańców 



GMINA KURZĘTNIK
Odległości od najważniejszych 

węzłów komunikacyjnych:

 Porty lotnicze:

Szymany – 115 km

Bydgoszcz – 145 km 

Warszawa Modlin – 160 km

Gdańsk – 210 km

Autostrady A1 – ok. 80 km

Droga E77 – ok. 60 km

Transport kolejowy Iława – 27 km



EFEKTY ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

miejsca pracy

praca jako źródło dochodu

uzyskane dochody kształtują popyt na dobra 

konsumpcyjne

popyt stymuluje produkcję dóbr i usług

CZYNNIKI ROZWOJU LOKALNEGO:

 kapitał ludzki

 dostępność mieszkań

 stan uzbrojenia terenów, drogi, parkingi

 dostępność i ceny gruntów

 Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego

 połączenia komunikacyjne

 kultura, rekreacja



AKTYWNOŚĆ SAMORZĄDU:
 pozyskiwanie partnerów zewnętrznych

 klimat inwestycyjny

 opieka inwestycyjna i poinwestycyjna

 aktywizacja zawodowa mieszkańców

 funkcjonowanie  Zespołu Obsługi  Inwestora  

i  Zespołu Wsparcia Projektowego

 dostępność w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych

 edukacja

 popularyzacja stosowania odnawialnych źródeł energii

 wysoki poziom wykorzystania środków unijnych,

 wsparcie samorządu przy formalnościach związanych z rozpoczęciem działalności



PREFERENCJE DLA INWESTORÓW:
 zwolnienie z podatku od nieruchomości nawet do 10 lat

 zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% w Warmińsko- Mazurskiej SSE

 preferencyjne warunki współpracy dla lokalnych firm

 w roku 2015 podjęto działania w celu włączenia do SSE 

gruntów w miejscowościach Lipowiec i Kurzętnik 

o łącznej powierzchni 17,00 ha

 powierzchnia 13 ha przeznaczona pod działalność 

inwestycyjną oraz 4 ha  pod działalność mieszkaniową 

w miejscowości Nielbark

 bezpłatna strefa Internetu Wi-Fi



ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
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Na terenie gminy funkcjonuje 

blisko 600 podmiotów 

gospodarki narodowej, 

w tym pięć z kapitałem 

zagranicznym.



INWESTYCJE W LATACH 2011-2016

Wydatki inwestycyjne - 57,69 mln, w tym:

 środki własne – 47,89%

 środki pozyskane z zewnątrz – 52,11%

Ilość zadań inwestycyjnych – 321

Długość dróg utwardzonych – 68,09 km

W latach 2011-2016 wybudowano – 34,9 km



PRZYROST NATURALNY  

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015
%

Polska
34 822 12 915 1 469 -17 736 -1 307 -25 613 -0,07

Gmina 

Kurzętnik 55 81 36 6 43 14 0,15

Obecnie w Polsce jest 38,53 mln ludzi

W roku 2050 r. będzie nas niecałe 34 mln, czyli o ok. 4,5 mln mniej niż obecnie 

(w stosunku do roku 2016 będzie to spadek 12%).



POLITYKA MIESZKANIOWA 

JAKO PRIORYTET GMINY KURZĘTNIK

 rozwój społeczny, ekonomiczny i gospodarczy,

 powołanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego,

 poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej i żłobkowej

 posiadamy ponad 37 ha pod działalność mieszkaniową

(472 działki pod zabudowę mieszkaniową i letniskową)



ROZWÓJ BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO

 Etap I (2016-2018):

 2 budynki wielorodzinne, 64 mieszkań o pow. od 36 m2 do 49 m2, 

w standardzie „pod klucz”

 Zespół przedszkolno – żłobkowy (przedszkole – 200 miejsc, 

żłobek 100 miejsc)

 Etap II (2018-2022):

 3 budynki wielorodzinne, 

96 mieszkań o pow. od 36 m2 do 49 m2, w standardzie „pod klucz”

Łącznie 160 mieszkań



DOBRZE WYKORZYSTAJ „500+” - DZIAŁKI ZA PÓŁ CENY
PONAD 50 DZIAŁEK O POW. 0,0759 DO 0,3233 HA

Właściciele prywatni chętni do współpracy w programie 

mogą zaoferować 220 działek



Tereszewo
(53 działki)



SZAFARNIA
 48 działek przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkalną jednorodzinną



IDEA DOMU WZORCOWEGO

 W toku rozmów Gminy z prywatnym inwestorem powstała idea domu 

wzorcowego w ramach budżetu partycypacyjnego firm prywatnych, jako 

biura sprzedaży i domku pokazowego domów pasywnych w innowacyjnej 

technologii drewnianej.







WSPÓŁPRACA

Możliwość 

wykorzystania 

zasobów w postaci 

gruntu

pod zabudowę

Prywatny inwestor

jako główny 

partner 

i koordynator 

projektu

Budżet 

partycypacyjny 

– wkład firm 

na rzecz 

budowy domu 

wzorcowego



WDROŻENIE INNOWACJI

 Innowacyjny system budowlany

Korzyści dla środowiska

Korzyści ekonomiczne



OSIEDLE DOMÓW DREWNIANYCH

 nabywcy działek z terenu całej Polski

 osiedle rekreacyjne

 bliskość lasów i jezior (Jezioro Wielkie Partęczyny)

 osiedle w pobliżu Brodnickiego Parku Krajobrazowego

 bezpośrednia bliskość użytku ekologicznego –

tzw. „Tereszowskie łąki”

 zachowanie ładu architektonicznego

 stworzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

 poszukiwanie najlepszej technologii budowania 



WYRÓŻNIENIA DLA GMINY 

KURZĘTNIK

 Wójt Roku 2013

 Eko Wójt Roku 2013

 Eko-Lider Warmii i Mazur 2014

 Lider Rozwoju Regionalnego 2015

 Przyjazny Urząd 2016

 Wzorowa Gmina w kategorii Edukacja 2016 



WYRÓŻNIENIA DLA GMINY KURZĘTNIK

 Polska Nagrodę Inteligentnego Rozwoju, Rzeszów 2016

 główna nagroda w konkursie PRO Warmia i Mazury za program 

„Dobrze wykorzystaj 500+. Działki za pół ceny”, Ostróda 2016 r.

 III miejsce w województwie w rankingu Jednostek Samorządu 

Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju, listopad 2016 r. 

 I miejsce w konkursie "Gmina z Misją" w kategorii gminy do 50 tys. 

Mieszkańców, styczeń 2017 r.

 tytuł „Kosynier Przedsiębiorczości Polskiej”, Olsztyn 2017 r.



„NIE BÓJ SIĘ WIELKIEGO KROKU. 

NIE POKONASZ PRZEPAŚCI DWOMA MAŁYMI.”

DAVID LLOYD GEORGE



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Wojciech Dereszewski

Wójt Gminy Kurzętnik

dereszewski@kurzetnik.pl 
www.kurzetnik.pl
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Jakość i komfort
w budownictwie energooszczędnym

na przykładzie nagrodzonego projektu/realizacji

w Dąbrowie k. Poznania

PLGBC GREEN BUILDING AWARD 2016

Quality and comfort
in building energy-efficient on the example of the winning project 

in Dąbrowa

PLGBC GREEN BUILDING AWARD 2016





Jakość to  :

- cecha użytego materiału 

- sposób wykonania

- pierwsze wrażenie

- innowacyjności ( każda ? )

- elementy których nie widać

- trwałość

Komfort to  :

- bezobsługowość i niezawodność

- odpowiednie parametry powietrza

- ergonomia wnętrza ( architektura )

- energooszczędność

Quality is  :

- usable feature of the material 

- perform way

- first look

- innovation ( each? )

- elements which can not be seen

- durability

Comfort is :

- maintenance-free and reliable

- appropriate air parameters

- interior ergonomics ( architecture )

- energy efficiency



Materiał i miejsce zastosowania :/material and application place

- szkło piankowe - fundament / foam glass - foundations

- drewno masywne - konstrukcja ścian i stropów/massive holz-wall consruction

- płyta gliniana i stabilne tynki gliniane – wytwarzane na miejscu/ clay plate stabilized clay plaster-made on site

- papierowa paroizolacja/paper vapor barrier

- masa akumulacyjna polepy pod podłogą drewnianą modrzewiową/mass accumulation pugging the wooden floor

- kostka słomiana i płyta drewnopochodna na elewacji/strawbale and wood-panel on elevation

- cegła gliniana niepalona, płyta gliniana na ścianach/clay brick, clay plate on the wall

- płyty drewnopochodne i pilśniowe naturalne ( strop )/beaverboard and wood-panel on the ceiling

- wapno marokańskie ( łazienki ) /tadelakt in bathroom

- oprogramowanie zamiast sprzętu (sterowanie wentylatorem )/software instead of hardware- fan control



Kubatura
- skala zastosowania materiałów odnawialnych, drewno, słoma, glina, szkło piankowe/scale 

use of renewable materials as wood,clay,foamglass



Architektura
- rozwiązania przestrzenne, strefa dzienna, strefa nocna, pierzeja/spatial solutions, daily zone, night 

zone, frontage



Materiał 
- drewno masywne - konstrukcja ścian i stropów/massive holz- wall and ceiling construction



Materiał 
- drewno masywne - konstrukcja ścian i stropów/massive holz- wall and ceiling construction



Materiał 
- drewno masywne - konstrukcja ścian i stropów/massive holz- wall and ceiling construction



Materiał 
- drewno masywne - konstrukcja ścian i stropów/massive holz- wall and ceiling construction



Materiał 
- drewno masywne - konstrukcja ścian i stropów/massive holz- wall and ceiling construction



Materiał 
- kostka słomiana, płyta drewnopochodna – izolacja stropu/straw bale, wood panel ,paper 

vapor barier -ceiling insulation,



Materiał 
- kostka słomiana, płyta drewnopochodna,taśma powietrznoszczelna – ściana 

zewnętrzna/straw bale, wood panel ,adhesive tape - outer wall 



Materiał 
- płyta gliniana, tynk gliniany, płyta HBE10cm – ściany wewnętrzne/clay plate, clay plaster, HBE 

wood panel 10cm – internal wall



Materiał 
- płyta gliniana, tynk gliniany, płyta HBE10cm i 6cm – ściany i strop/clay plate, clay plaster, 

plate HBE10cm and 6cm- wall and celing



Materiał 
- płyta gliniana, tynk gliniany, płyta HBE10cm i 6cm – ściany i strop/clay plate, clay plaster, 

plate HBE10cm and 6cm- wall and celing



Materiał 
- płyta pilśniowa,wentylacja wyciągowa – strych/beaverboard, exhaust ventilation- loft



Materiał 
- płyta HBE10cm i 6cm, stal – ściany i strop,wentylacja/massive holz, steel ventilation duct-

wall and ceiling construction



Materiał 
- szlam,kauczuk, epdm, płyta drzewna, tynk – cokół i elewacja/sludge,rubber,epdm,wood 

panel, plaster – base course



Rozwiązania 
- detal ściany szczytowej/ gable wall detail



Rozwiązania 
- detal ściany szczytowej

/gable wall detail



Komfort 
- charakterystyka naturalnej modulacji warunków wewnętrznych w budynku

/modulation characteristics of natural conditions inside the building
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TES EnergyFaçade –
prefabricated retrofit for residential buildings!
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BUILDING STOCK ENERGY CONSUMPTION



building stock in Germany
Reference: IWU

819.327.000 m² Wfl.

11.608.000  Units



building with wood is active climate protection



building with wood



customization

Designteam

Off site
On-site



TES EnergyFacade –
timber solutions for urban renewal



one system – one solution

extension envelope



…the key to success

holistic building analysis

building geometry materials

construction situation



added value: off-site fabrication

• design . planning . production = precision and quality of the system

• reduction of time on-site  =  less noise and disturbance

• utilization of a great variety of cladding materials = chance for architecture

• integration of load bearing, space and / or solar or  HVAC elements



TES EnergyFacade experience

• Retrofit of more than 30 large scale buildings since 2007 covering main 

building types (e.g. residential, schools)

• Typology of construction decisive economy factor: 

“wrap around solution” on  load bearing brick wall or façade substitution of 

a skeleton structure

• TES EnergyFacade is competitive when a construction solution with added  

values is required



facade, perception and…



…and physics

timber cladding vs.   8 cm ETICS



Grüntenstrasse 30-36, Augsburg

Quelle: Google maps



before renovation



• Client 

Wohnungsbaugesellschaft der 

Stadt Augsburg WBG

• Architecture

lattkearchitekten

• Engineering

bauartkonstruktions GmbH

• Timber manufacturer

Gumpp & Maier

• Support

„e% - Energieeffizienter 

Wohnungsbau“

Oberste Baubehörde Bayern

• Demonstration project

(FP7)

• Construction 2011-2012

Bild: KEIMFARBEN



elevator

corridor

wintergarten

envelope

bath

the task

balkony



built 1965

Foto credits: WBG Augsburg



retrofitted 2011-2012

Foto credits: Eckhart Matthäus



tenants perspective
72

Tenant

Individual 
bathroom

Free access

Private 
space

Access TV, 
Internet

Information 
before, during,  

after

Mock-up
appartment

Tenant care
during project



survey (tachymetry)



parametric 3D model
Reference : Gumpp & Maier GmbH, DE Binswangen



Produktion



the second chance for architecture!



the second chance for architecture!



Quelle: Gumpp & Maier Holzbaujoint
Bildnachweis: Eckhart Matthäus





quality control

Thermografie Bader   



heat energy consumption (real data)
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cost increase
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entrance before



barrierfree access
Bildnachweis Eckhart Matthäus



the second chance for architecture!



Zapraszamy na przerwę w przestrzeni wystawienniczej 
We invite you for a break in the exhibition space.

O godzinie 12.15.zapraszamy na sesję B2 - architektura.
At 12.15. you are invited to session B2 - architecture. 




