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kosztują kraje członkowskie ok.
270 miliardów euro rocznie. Unia Europejska postawiła sobie za cel obniżenie zużycia energii
w budynkach. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady Europy (2010/31/UE) zobowiązuje kraje
członkowskie do budowy po 31 grudnia 2020 r.
budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Nie
ma zatem zbyt wiele czasu na zmianę.
Niektóre z krajów członkowskich są już przygotowane na rewolucję „zielonego” budownictwa.
Większość nowych budynków w Austrii, Szwajcarii
czy Niemczech ma już charakter pasywny lub
zeroenergetyczny.
Szczególnie w Niemczech ten segment budownictwa cieszy się ogromną popularnością. Doświad-

czenia niemieckie wskazują, że budownictwo pasywne 20 lat temu było droższe o około 15 procent od
tradycyjnego. Lata nauki i doświadczeń, dostęp do
coraz bardziej efektywnych technologii sprawił, iż
obecnie w Niemczech koszty budowy obiektu pasywnego są o 3 do 5 procent wyższe od budynku
w standardowych technologiach, a ta różnica
bardzo szybko zwraca się w kosztach jego eksploatacji.
W Polsce idea budownictwa energooszczędnego
zaczyna powoli przebijać się do świadomości
decydentów. Uchwalona w marcu 2011 r. ustawa
o efektywności energetycznej przewiduje wzorcową
rolę sektora publicznego w podnoszeniu efektywności energetycznej, co przyczyniło się do zainteresowania
budownictwem
energooszczędnym,
szczególnie
wśród
instytucji
użyteczności
publicznej. Niestety, do chwili obecnej Polska nie
wdrożyła dyrektywy budowlanej EPBD do prawa
polskiego, która ma zwiększyć efektywność energetyczną budynków, mimo że 9 lipca br. minął
termin jej wdrożenia. Nie jest to jedyny problem.
W ocenie ekspertów Polska ma słabą ustawę
o efektywności energetycznej, do której wciąż nie
ma rozporządzeń, i bardzo niskie cele wewnątrz
krajowe.
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cych w budynku. Jest to także pierwszy budynek w
Polsce, który wykorzystuje tzw. system trigeneracji.
Polega on na tym, iż energia, czyli prąd, ciepło
i chłód, produkowana jest z gazu ziemnego na
miejscu w budynku, co pozwala ograniczyć straty
przesyłu i zwiększa efektywność wykorzystania
paliwa pierwotnego.
Dostawcą systemu tri generacji była firma
Viesmann, natomiast równie istotny dla funkcjonalności budynku system wentylacji dostarczyła firma
Swegon. Projekt oraz budynek do certyfikacji
środowiskowej budynków metodą BREEAM przygotowała firma Buro Happold.
– Czas, jaki nam pozostał do 2020 r. pozwala nam
na przetestowanie zastosowanych technologii

i zaimplementowanie ich udoskonalonej wersji
w kolejnych budynkach, jakie powstaną na terenie
Górnośląskiego Parku Przemysłowego. Wiedzą,
którą zdobędziemy chcemy dzielić się ze wszystkimi
podmiotami zainteresowanymi zrównoważonym
i energooszczędnym budownictwem – podkreśla
prezes GPP.
Górnośląski Park Przemysłowy jest firmą, która od
2005 r. przekształca tereny poprzemysłowe znajdujące się na granicy miast Katowice i Siemianowice
Śląskie w nowoczesną strefę aktywności gospodarczej i innowacyjności zorientowaną na rozwój
technologiczny zgodny z nurtem pro-środowiskowym. Prowadzone przez nią działania rewitalizacji,
czyli nadania terenom zniszczonym przez przemysł
nowych wartości użytkowych, realizowane są
w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju,
którego przykładem jest budowa energooszczędnego kompleksu biurowego GPP BUSINESS PARK.
GPP oddaje właśnie do użytku pierwszy z budynków
kompleksu. Budynek o powierzchni 8800 mkw jest
pierwszą z czterech inwestycji, które utworzą
kompleks GPP BUSINESS PARK. Plany budowy
kolejnych budynków oraz możliwość kształtowania
kierunków rozwoju północnej części Miasta Katowice
pozwalają na tworzenie oferty dopasowanej do
planów ekspansji Klientów zainteresowanych

najmem.
Wykorzystanie
tora nowoczesnych
usług dla energooszczędnych
biznesu. Czy region
rozwiązań,
nowoczesnych
urządzeń
(w biuropełni
ma duży potencjał
dla rozwoju
inwestycji
zautomatyzowanych
oraz
przyjaznych
dla
pracownwych?
ików) jest elementem zwiększającym komfort pracy
w Przyrost
budynkuprocentowy
a także pozwalającym
na faktyczne
osób pracujących
w branży
zmniejszenie
kosztów
eksploatacyjnych,
tak
BPO, R&D, IT i SSC na Śląsku jest obecnie najważnych
z
punktu
widzenia
przyszłych
najemców.
większy w kraju. Regionalne ośrodki akademickie
Kompleks GPP BUSINESS PARK znajduje się na
obszarze
włączonym
do Katowickiej
Specjalnej
funkcjonowania
tu są relatywnie
niższe niż
w innych
Strefy
Ekonomicznej.
dużych Polskich miastach. To zachęca największe
Polska czy IBM, do lokowania swoich biur w naszym mieście.Właśnie to powoduje, że widzimy bardzo duże zainteresowanie naszymi powierzchniami
biurowymi. Obecnie działa już pierwszy etap GPP
Business Park. Myślimy o rozbudowie kompleksu
o kolejne biurowce. Drugi budynek - Stern - zostanie oddany do użytkowania w maju, a trzeci - Alder - we wrześniu tego roku. Atutem GPP Business
Park jest formuła w której projekt jest realizowany
- parku biznesowego. Daje to najemcom możliwość
zwiększania powierzchni w miarę potrzeb, komfort
pracowników jest wyższy, a to przekłada się na 2040 proc. wzrost ich wydajności przy dużo niższych
kosztach mediów.
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