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W ramach każdego typu
działalności gospodarczej
wykorzystywane są zaso-
by przyrody [1,2]. W pro-

cesach wytwarzania powstaje wiele róż-
nych substancji oraz odpadów, które sta-
nowią obciążenie powodujące istotne
zmiany środowiska w określonym cza-
sie [3 – 5]. Współcześnie większość
państw i organizacji międzynarodowych
intensyfikuje działania, mające na celu
złagodzenie negatywnych skutków te-
go typu wpływu na otoczenie [2, 4, 6].
Niezbędne są do tego odpowiednie na-
rzędzia oceny, które umożliwiają
uwzględnianie pojawiających się pro-
blemów środowiskowych [7 – 9]. Pod-
stawowe narzędzie stanowi analiza śro-
dowiskowa obejmująca pełny cykl ist-
nienia, czyli LCA (Life Cycle Asses-
sment) [10]. Po wprowadzeniu norm
z rodziny ISO 14000, metoda LCA sta-

ła się bardziej znana na świecie [11 – 13].
Jest narzędziem oceny zapewniającym
uzyskiwanie porównywalnych wyni-
ków analiz przy jednoczesnym rozpa-
trywaniu wielu różnych problemów śro-
dowiskowych [14 – 16].

Tematyka oceny nakładów środowi-
skowych w odniesieniu do obiektów
budowlanych z wykorzystaniem meto-
dy LCA była już prowadzona w mniej
lub bardziej ograniczonym zakresie
[17 – 20]. Nadal jednak nie wypracowa-
no skutecznych rozwiązań obniżania na-
kładów środowiskowych w obiektach
handlowo-usługowych [21 – 23], dlate-
go też celem pracy była szczegółowa
analiza oceny nakładów energetyczno-
-środowiskowych w cyklu istnienia wy-
branego budynku handlowego. Postę-
powanie przeprowadzono z wykorzy-
staniem metody LCA [24] i metody
IMPACT 2002+ [16], uwzględniając
trzy podstawowe fazy w cyklu życia bu-
dynku handlowo-usługowego: wytwa-
rzanie, eksploatację i zagospodarowa-
nie poużytkowe w formie składowania
i recyklingu [25, 26].

Materiał i metody badań
Badaniu poddano budynek handlo-

wo-usługowy, zlokalizowany w miej-
scowości Janikowo (środkowa część
Polski) wraz z drogami dojazdowymi,
chodnikami i parkingiem. Zgodnie
z rysunkiem 1 ogólne wejście do eko-
-przemysłowego systemu obiektu sta-
nowi zużycie zasobów energetycznych
i nieenergetycznych, wody oraz użyt-
kowanie gruntu. Wyjściami są nato-
miast generowane w cyklu istnienia
emisje zanieczyszczeń do atmosfery,
wody i gleby, odpady, ciepło, hałas, wi-
bracje, promieniowanie oraz degrada-
cja terenu [27].

W celu określenia skumulowanego
obciążenia środowiska w cyklu istnienia
budynku handlowo-usługowego ko-
nieczna jest znajomość ilości wykorzy-
stywanych materiałów i elementów bu-
dowlanych, energii itd. oraz odpowia-
dających im wskaźników skumulowa-
nego obciążenia. Całkowite skumulo-
wane obciążenie otoczenia w cyklu ist-
nienia budynku handlowo-usługowego
(OjBHU) jest sumą:
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Streszczenie. Ciągły wzrost cen nośników energii, a także co-
raz ostrzejsze wymagania dotyczące emisyjności i energochłon-
ności w budownictwie zmuszają do poszukiwania nowych roz-
wiązań, począwszy od pozyskiwania surowców, wytwarzania
(budowania), użytkowania, a w konsekwencji zagospodarowa-
nia zasobów energetyczno-surowcowych zgodnie z założeniami
gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju.
Celem pracy była szczegółowa analiza oceny nakładów energe-
tyczno-środowiskowych w cyklu istnienia wybranego budynku
handlowego. To naukowe postępowanie analityczne przeprowa-
dzono z użyciem metody Life Cycle Assessment. Wyniki anali-
zy wskazują na dominujący wpływ etapu eksploatacji na środo-
wisko. Szczególnie w tym obszarze należy prowadzić dalsze
działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej,
a w konsekwencji emisyjności budynków.
Słowa kluczowe: budynek handlowo-usługowy; budownictwo;
Life Cycle Assessment (LCA); IMPACT 2002+; zrównoważony
rozwój.

Abstract. The continuous price increase of energy raw material,
as well as the growing requirements regarding the emission and
energy consumption of buildings, force us to look for new
solutions, starting from obtaining raw materials, producing
(constructing), exploitation and consequently managing energy
and raw materials in accordance with the assumptions of a circular
and sustainable economy development. The goal of the study was
a detailed analysis of the energy and environmental loads in the
life cycle of an existing commercial building. This scientific
analytical procedure was performed using the Life Cycle
Assessment (LCA) method. The results of the analysis show the
dominant influence of the exploitation phase on the environment.
Particularly in this area further measures should be taken to
improve the energy efficiency and consequently the emissivity of
buildings.
Keywords: service facility; civil engineering; Life Cycle
Assessment (LCA), IMPACT 2002+; sustainable development
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OjBHU = OwBHU + OeBHU + OzBHU
(1)

gdzie:
OwBHU – skumulowane obciążenie środowiska
w fazie wytwarzania (w tym produkcja two-
rzyw, materiałów i elementów oraz wznoszenie
obiektu budowlanego);
OeBHU – skumulowane obciążenie środowiska
w fazie eksploatacji (z uwzględnieniem zużycia
nośników energii i materiałów podczas użytko-
wania oraz okresowych remontów);
OzBHU – skumulowane obciążenie środowiska
w fazie zagospodarowania poużytkowego (np.
w formie składowania na wysypisku odpadów
lub recyklingu) [10].

Przebieg skumulowanego obciążenia
otoczenia w czasie stanowi sumę obcią-
żeń w poszczególnych fazach cyklu ist-
nienia i jest obliczany na bazie znanej
charakterystyki obiektu budowlanego
oraz planu jego eksploatacji, który po-
winien zawierać precyzyjny opis
wszystkich prac eksploatacyjnych, re-
montowych i odpowiadające im zużycie
materiałów, nośników energii, wody itd.
w założonym okresie eksploatacji [10].

Wyniki
Otrzymane wyniki badań zaprezento-

wano z podziałem na trzy sekcje. Dane
dotyczą całego cyklu istnienia z uwzględ-
nieniem zagospodarowania poużytkowe-
go w formie składowania na wysypisku
odpadów lub recyklingu oraz z podzia-
łem na poszczególne etapy cyklu istnie-
nia (wytwarzanie, eksploatacja, składo-
wanie, recykling). Grupowanie wyni-

ków nastąpiło z zastosowaniem metody
IMPACT 2002+ [16]. Otrzymane warto-
ści poddano ważeniu oraz zsumowano,
w celu wyznaczenia wagi efektu ekolo-
gicznego. Przeprowadzenie procesu wa-
żenia pozwoliło na uzyskanie porówny-
walnych wyników w punktach środowi-
skowych (Pt). Cykl istnienia obiektu
handlowo-usługowego, uwzględniający
składowanie tworzyw, materiałów i ele-
mentów na wysypisku odpadów, wywie-
rał łącznie więcej negatywnych na-
stępstw środowiskowych (2,87 • 103 Pt)
w porównaniu z cyklem zagospodaro-
wania poużytkowego w formie recyklin-
gu (2,82 • 103 Pt) (rysunek 2).

Z analizy poszczególnych etapów cy-
klu istnienia badanego obiektu wynika,
że eksploatacja stanowi największe
źródło szkodliwego oddziaływania
na otoczenie. Jak już wspominano, jest
to spowodowane dużym zapotrzebowa-
niem na media, niezbędne do prawidło-
wego funkcjonowania budynku handlo-
wo-usługowego – głównie gaz i energię
elektryczną, która w Polsce jest wytwa-
rzana przede wszystkim w procesach
wykorzystujących konwencjonalne, ko-
palne źródła. Wynikają z tego niewiel-
kie różnice w łącznym poziomie oddzia-
ływania na otoczenie budynku z zago-
spodarowaniem poużytkowym w for-
mie składowania i recyklingu, ponieważ
nakłady eksploatacyjne w obu przypad-
kach są porównywalne (rysunek 3).

Współcześnie, zmiany klimatu sta-
nowią jeden z kluczowych problemów
ochrony środowiska na całym świecie.
Najczęściej są one rozważane w kon-
tekście globalnego ocieplenia powodo-
wanego emisją gazów cieplarnianych
(GHG). Jeden z najważniejszych czyn-
ników, sprzyjających pogłębianiu tego
problemu, stanowi eksploatacja kon-
wencjonalnych źródeł energii. Z tego
względu, w cyklu istnienia obiektu
handlowo-usługowego, zużycie me-
diów (wytwarzanych z konwencjonal-
nych źródeł) na etapie eksploatacji wy-
różniało się najwyższym poziomem
emisji związków powodujących glo-
balne ocieplenie (1,01 • 103 Pt) (rysu-
nek 4).
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Rys. 1. Budynek handlowo-usługowy jako podsystem w eko-przemysłowym systemie
obiektu Opracowanie własne na podstawie [10]
Fig. 1. Retail and service building as a subsystem in the eco-industrial facility system

Rys. 2. Wyniki grupowania i ważenia na-
stępstw środowiskowych występujących
w cyklu istnienia analizowanego budynku
handlowo-usługowego, z uwzględnieniem
formy zagospodarowania poużytkowego

Opracowanie autorskie
Fig. 2. The results of grouping and weighing
the environmental consequences occurring in
the life cycle of the analyzed retail and service
building, taking into account the form of post-
-use management

Oznaczenia: ■ recykling; ■ eksploatacja; ■ składo-
wanie; ■ wytwarzanie
Rys. 3. Wyniki grupowania i ważenia na-
stępstw środowiskowych występujących
w poszczególnych etapach cyklu istnienia
analizowanego budynku handlowo-usługo-
wego Opracowanie autorskie
Fig. 3. The results of grouping and weighing
the environmental consequences occurring
at individual stages of the life cycle of the
analyzed retail and service building
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Podsumowanie i wnioski
W ostatnich latach można zaobserwo-

wać szczególnie dynamiczny wzrost zna-
czenia roli problemów z dziedziny ochro-
ny środowiska, których nieuwzględnia-
nie będzie powodowało w przyszłości
m.in. powstawanie barier rozwoju gospo-
darczego. Nowe regulacje prawne oraz
normy modyfikują dotychczasowe zasa-
dy działalności gospodarczej, odnosząc
się również do obiektów budowlanych.
Zasadne staje się więc prowadzenie ana-
liz mających na celu optymalizację eko-
logiczno-energetyczną budynków oraz
racjonalizacja etapów ich cyklu istnienia.

Najwyższy stopień szkodliwego od-
działywania na otoczenie oraz najwięk-
szy poziom emisji gazów szklarnio-
wych, w cyklu istnienia analizowanego
budynku, odnotowano w przypadku eta-
pu eksploatacji, ze względu na duże zu-
życie energii pochodzącej z konwencjo-
nalnych źródeł energii (zapotrzebowa-
nie na ciepło i prąd).

Cykl istnienia budynków handlowo-
-usługowych charakteryzuje się bardzo
wysokim poziomem zużycia energii
oraz emisji szkodliwych substancji nim
spowodowanych. Zmniejszenie zuży-
cia konwencjonalnych surowców ener-
getycznych, oprócz zwiększenia spraw-
ności energetycznej, może zostać osią-
gnięte dzięki wykorzystaniu odnawial-
nych źródeł energii. W zależności
od zastosowanej technologii, ilość ener-
gii skumulowanej w materiałach bu-
dowlanych jest duża i może wynosić od
5,5 do 6,5 GJ×Mg-1. Materiałem, który
istotnie podwyższa poziom energii sku-
mulowanej, jest cement, ponieważ jego
produkcja jest bardzo energochłonna.

Drugi zasadniczy materiał mający
wpływ na wielkość energochłonności
to stal zbrojeniowa i konstrukcyjna.
Zwiększenie stosowania lekkich beto-
nów oraz materiałów izolacyjnych umoż-
liwia znaczne zmniejszenie zapotrzebo-
wania na energię w fazie wytwarzania.
Dodatkowo ich zastosowanie ma rów-
nież kluczowe znaczenie w zmniejsza-
niu energochłonności eksploatacyjnej.

Podczas eksploatacji budynku handlo-
wo-usługowego możliwa jest optymaliza-
cja ekologiczno-energetyczna zużycia za-
sobów, np. przez dobór wielkości i kuba-
tury obiektu do pełnionej przez niego
funkcji, utrzymanie dobrego stanu tech-
nicznego, wprowadzenie usprawnień
w procesach obsługi i użytkowania czy
wdrażanie rozwiązań mających na celu
ograniczenie zużycia mediów. W wyniku
przeprowadzonych analiz stwierdzono, że
podstawowe znaczenie dla ekologiczno-
-energetycznej modernizacji obiektów
budowlanych będzie miało zmniejszenie
energochłonności ich eksploatacji.
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Rys. 4. Wyniki grupowania i ważenia następstw środowiskowych emisji związków powo-
dujących globalne ocieplenie, występujących w cyklu istnienia analizowanego budynku
handlowo-usługowego Opracowanie autorskie
Fig. 4. Results of grouping and weighing of the environmental consequences of emissions of
compounds causing global warming, occurring in the life cycle of the analyzed retail and service
building
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