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Wszystkie

Nasze sprawy: Mieszkanie przyjazne dla środowiska

Ekologiczne domy

Ekologiczne domy 

Śmietniki schowane pod ziemią, ogrzewanie z 
pomocą pomp cieplnych i kolektorów słonecznych - 
zwolennicy mieszkania w przyjaźni z naturą mogą 
zamieszkać w eko-domu. I to blisko Poznania! 

Termin eko-dom często jest używany w odniesieniu do 

budynków położonych wśród pól i lasów lub w efektownie 

zaprojektowanym parku. A to zupełnie nie o to chodzi.  

- Budownictwo przyjazne środowisku to przede wszystkim 

domy oszczędne w utrzymaniu, zużyciu wody i energii, ale 

niekoniecznie tanie w budowie – tłumaczy Piotr Zinczuk z 

firmy budowlanej PZ-Bud. – Stąd prawdopodobnie ekologiczna moda nieczęsto znajduje 

potwierdzenie w większości realizowanych przedsięwzięć.  

 

Na szczęście są wyjątki. Firma Ce-bud buduje domy energooszczędne na działkach w 

Poznaniu oraz gminach ościennych, stosując do ogrzewania domu pompę ciepła i 

kolektory słoneczne. Innym przyjaznym rozwiązaniem są ekologiczne kotły na węgiel 

brunatny. Jak zapewniają eksperci z Kopalni Węgla Brunatnego „Sieniawa” – dystrybutora 

kotłów, spełniają one wszystkie wysokie normy ochrony środowiska (w tym emisji 

dwutlenku węgla), są tanie i łatwe w utrzymaniu, a w dodatku zamiast uciążliwego dymu z 

komina wydobywa się para wodna. 

 

Jeśli ekologia - to także odpowiednie segregowanie i składowanie odpadów. W tym 

zakresie nowatorstwem wykazała się firma Kalbud Deweloper, realizująca Osiedle 

Kalinowe w Rokietnicy. Cały system kontenerów został ukryty tam po ziemią. 

 

– Takie śmietniki pozwalają na utrzymanie większego porządku i przede wszystkim są 

ekologiczne – tłumaczy Tomasz Wnuk, dyr. ds. handlowych w firmie Kalbud Deweloper. – 

Odpady na Osiedlu Kalinowym podlegają segregacji, a same pojemniki są bardziej 

dyskretne i komfortowe. Spotkało się to z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców.  

 

Takie rozwiązanie to nowość na lokalnym rynku i jedna z nielicznych tego typu inwestycji 

w Polsce. 

Autor tekstu: Ewa Liszyńska ARW Image Public Relation 
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Zobacz też: MM Polska Bydgoszcz Kraków Łódź Lublin Poznań Silesia Szczecin Trójmiasto Warszawa Wrocław

Media Regionalne sp. z o. o. zastrzega, że dalsze 
rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w portalu 
www.mmpoznan.pl jest zabronione bez zachowania warunków korzystania z treści. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Media Regionalne sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2009, created by: artegence 

24 godz. 7 dni 30 dni

24 godz. 7 dni 30 dni

Strona 2 z 2Ekologiczne domy - Wieści - MM Moje Miasto

2009-12-08http://www.mmpoznan.pl/8277/2009/11/23/ekologiczne-domy?category=interwencje


