
Autonomiczny dom-

inteligentne laboratorium 

w Podzamczu



Co to jest autonomiczny dom?
Autonomiczny dom jest to budynek, który może funkcjonować, 

"działać" niezależnie od zewnętrznej infrastruktury, to jest bez 

dostarczania z zewnątrz energii elektrycznej, wody oraz bez 

odbierania ścieków i kanalizacji burzowej. Jako zalety tego typu 

budownictwa wymienia się:

mniejszy wpływ na środowisko

małe koszty utrzymania

niezależność od dostarczania energii elektrycznej 

i wody z zewnątrz

Przeniesienie się do autonomicznej siedziby może wymagać                

od ludzi zmiany nawyków, stylu życia, oczekiwań i zachowania.



Gdzie znajduję się Podzamcze?
Podzamcze jest to malownicza 

wieś położna w województwie 

świętokrzyskim, w powiecie 

kieleckim, w gminie Chęciny. 

We wsi znajduje się kompleks 

budynków Regionalnego 

Centrum Naukowo-

Technologicznego. Do nich 

zaliczają się: zabytkowy dwór 

obronny udostępniony                          

do zwiedzania po uprzedniej 

rezerwacji, Biobank, Centrum 

Nauki Leonardo.



Jak wygląda autonomiczny dom?

Ważne jedynie, by w takim budynku dało się zrealizować 

wszystkie przyjęte przez nas założenia funkcjonalne                     

i techniczne. Z punktu widzenia zasad zrównoważonego rozwoju 

istotne jest również to, by można było elastycznie kształtować 

wnętrze takiego domu. Dla Autonomicznego Domu wybór działki 

jest niezwykle istotny, gdyż podstawowym założeniem projektu 

jest jego integracja z ogrodem.



Autonomiczny dom 

w Podzamczu
Dom autonomiczny w Podzamczu jest pierwszym tego typu 

budynkiem w Polsce. Jest on samowystarczalny                               

pod względem produkowania ciepła i prądu                                            

oraz odzyskiwania wody. To eksperymentalny budynek,               

który ma celu pokazać , że innowacyjne i ekologiczne 

rozwiązania w zasobach budownictwa jednorodzinnego                        

są możliwe. Poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań  

w budynku będzie możliwe ograniczenie zużycia energii. 

Dodatkowo z tych rozwiązań mogą czerpać chętni, którzy sami 

będą chcieli je zastosować, a naukowcom                                   

z Politechniki Świętokrzyskiej będzie on służył do badań                

i eksperymentów. 



Dom został wybudowany tak jakby miał służyć 4 

osobowej rodzinie, a jego głównym celem są niskie 

koszty eksploatacji. Budynek wzniesiono w ramach 

projektu: „Budowa domu autonomicznego                               

w Podzamczu koło Chęcin na potrzeby badania 

efektywności energetycznej dla rozwoju Regionu 

Świętokrzyskiego w zakresie specjalizacji Efektywnego 

Wykorzystania Energii”. Inwestycja współfinansowana 

była przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego





Inne działania ekologiczne 

w Gminie Chęciny



Centrum kultury i spotu 

w Chęcinach 

Przygotowanie ciepłej wody dla potrzeb sanitarnych hali 
sportowej odbywa się w układzie zasobnikowym złożonym 

z podgrzewacza o pojemności 750 dm3 współpracującego z 16 
panelami słonecznymi. Kolektory zlokalizowane są na dachu 

hali od strony południowej.



Europejskie Centrum Edukacji 

Geologicznej 

Budynki Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej 

wyposażono w alternatywne źródła energii. Głównym źródłem 

ciepła są pompy ciepła.  By je zbudować wykonano 91 

odwiertów do 120m głębokości. Na dachu jednego                                

z budynków zamontowano solary służące

do podgrzewania wody.





Segregacja śmieci. Niemal w każdym miejscu znajdują się pojemniki 

oznaczone kolorami, z którego każdy jest przeznaczony na inne odpady. 

Rzeczy wrzucane do pojemników są przerabiane i ponownie wykorzystywane 

w codziennym życiu. 

 W szkołach zbiera się makulaturę, puszki, nakrętki oraz baterie. 

Co robi gmina dla ratowania 

klimatu?

Dobrym sposobem na oczyszczanie ziemi jest coroczna organizowana 

akcja „Sprzątanie świata”. 

Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków

Prowadzenie prelekcji na temat szkodliwości 

palenia śmieci w piecach. 



Jakie działania mogą podjąć 

świadomi ekologicznie 

mieszkańcy ?
oszczędzanie energii w domu, szkole, biurze

Korzystanie z roweru zamiast samochodu

sadzenie drzew, które pochłaniają dwutlenek węgla

segregacja odpadów

kupowanie produktów energooszczędnych, czyli takich które zostały 

zaprojektowane tak by zużywać jak najmniej energii

informowanie innych o zmianach klimatycznych i działaniach jakie mogą 

podjąć, aby im zapobiegać



http://www.eo.org.pl/layout.php?page=prezentacja&type=p&id=289&pid=2684#p2684
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