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L.dz. 1215/05 

Dn. ………… 

Zarząd Wspólnoty 

Mieszkaniowej 

ul. …………. 

91-… Łódź  

 

O P I N I A 
  

Dotyczy:     Zagrzybienia lokalu Nr …. budynku Wspólnoty. 

 

 

Szanowni Państwo. 

W związku z Waszym zapytaniem o możliwe przyczyny wystąpienia zagrzybienia w lokalu nr … 

budynku mieszkalnego Wspólnoty przy ul. ………… w Łodzi wyjaśniam co następuje: 

 

 

 

1. Zagrzybienie w pomieszczeniach mieszkalnych może się pojawić jedynie wówczas, gdy jednocześnie 

spełnione są dwa warunki sprzyjające rozwojowi grzyba t.j. odpowiednio duża wilgotność względna 

powietrza i temperatura powietrza w pomieszczeniu.  Intensywny wzrost grzybów pleśniowych 

występuje wówczas, gdy wilgotność względna powietrza przekracza 40% przy temperaturze 

powietrza w pomieszczeniu powyżej 20stC. Ponieważ temperatura jest taka sama we wszystkich 

mieszkaniach (ok. 20stC) więc można się spodziewać, że główną przyczyną wystąpienia zagrzybienia 

w przedmiotowym lokalu jest nadmierna wilgoć występująca w powietrzu. 

 

2. Wilgoć występuje w każdym mieszkaniu jako skutek wydzielania się pary wodnej podczas 

oddychania przez osoby zamieszkujące dany lokal jak również w wyniku parowania wody w czasie 

przygotowania posiłków, kąpieli, prania, suszenia itp. Wzrost poziomu wilgoci ponad dopuszczalny 

poziom może byś spowodowany poprzez 

- mostki cieplne lub 

- brak wentylacji. 

Czasem występują obie te przyczyny na raz. 

Mostki cieplne. 

Faktem jest, że brak ocieplenia dachu ponad ostatnią kondygnacją powoduje większą ucieczkę ciepła i 

w rezultacie może to powodować obniżenie temperatury sufitu w stosunku do pozostałych przegród 

budowlanych. Wiadomo, że w pozostałych – bliźniaczych mieszkaniach na tej samej kondygnacji nie 

występuje problem zagrzybienia, z czego należy wysnuć wniosek, iż istniejące ewentualne mostki 

termiczne nie są przyczyną pojawienia się zagrzybienia w przedmiotowym lokalu, bo gdyby tak miało 

być, to we wszystkich tych mieszkaniach powinno się pojawić zagrzybienie. Ponadto należałoby 

najpierw sprawdzić przy pomocy badań termowizyjnych, że w tych mieszkaniach w ogóle występują 
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mostki termiczne. Od początku eksploatacji budynku nie występowało w tych pomieszczeniach 

zagrzybienie więc należy wysnuć stąd wniosek, że mostków termicznych w tych lokalach nie było i 

nie ma. Termomodernizacja spowodowała jedynie prawdopodobnie niewielkie obniżenie temperatury 

sufitu w stosunku do temperatury ścian i podłóg.  

Wentylacja. 
Z informacji uzyskanej od członków Zarządu Wspólnoty wiadomo, że dysponent lokalu nr … zaślepił 

otwory wentylacyjne. Uważam, że jest to podstawową przyczyną powstania zagrzybienia w tym 

lokalu. Może powstać pytanie dlaczego zagrzybienie powstało przy narożniku pomiędzy ścianą 

wschodnią a sufitem a nie np. na całej powierzchni sufitu. Otóż z informacji jaką uzyskałem od 

członków Zarządu wynika, że oprócz zlikwidowania wentylacji dysponent lokalu zabudował ścianę 

wschodnią szafą , która odcięła część sufitu przylegającego do ściany wschodniej od reszty 

przestrzeni mieszkalnej. To spowodowało ograniczenie cyrkulacji powietrza wewnątrz szafy i w  

konsekwencji brak możliwości odparowania wilgoci, która prawdopodobnie wykrapla się na 

chłodniejszej powierzchni narożnika sufitu zamkniętego w przestrzeni szafy. 

 

3. Pozbawienie lokalu mieszkalnego naturalnej wentylacji jest niedopuszczalne i należy jak najszybciej 

uzmysłowić dysponentowi lokalu możliwe negatywne skutki braku wentylacji w lokalu - tak 

zdrowotne jak i budowlane. 

 

Zadaniem właściwej wentylacji jest: 
- dostarczenie tlenu niezbędnego do oddychania oraz prawidłowego przebiegu procesów spalania w 

organizmie. 

- ewakuacja wilgoci generowanej wewnątrz pomieszczenia 

- obniżenie stężenia szkodliwych zanieczyszczeń do poziomu akceptowanego przez organizm 

człowieka, przy spełnieniu minimalnych wymagań stawianych przez przepisy budowlane i akty 

prawne. 

 

Skutki zdrowotne niedostatecznej wentylacji pomieszczeń. 

Niekorzystne oddziaływanie składu chemicznego powietrza na ludzi może wynikać z:  

- zakłócenie naturalnych proporcji składu chemicznego powietrza np. niedobór tlenu (deficyt tlenowy) 

- obecności obcych substancji chemicznych (nieorganicznych lub organicznych) o działaniu 

 drażniącym (przemijającym),  

 trwale szkodliwym (po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń progowych) lub  

 rakotwórczym. 

Źle tolerowana przez organizm człowieka zła jakość powietrza, którym oddycha jest źródłem wielu 

objawów i trudnych do zdiagnozowania niekorzystnych reakcji. Powtarzalny charakter tych objawów 

sprawił, że wyodrębniono 3 podstawowe zespoły reakcji chorobowych u osób przebywających w 

zamkniętych, źle wentylowanych pomieszczeniach 

- SBS- „syndrom chorego domu” (sick building syndrome) 

- MCS- „wieloczynnikowa nadwrażliwość chemicznea” (multiple chemical sensivity) 

- CFS- „zespół przewlekłego zmęczenia” (chronic fituge syndrome) 

Najczęściej po przywróceniu właściwej wentylacji objawy te ustępują, może jednak zaistnieć 

sytuacja, kiedy obecne w powietrzu związki nie będąc powodem zauważalnych odczuć i objawów 

mogą być w organizmie kumulowane, prowadząc w przyszłości do ciężkich schorzeń.  

Bardzo poważnym źródłem zanieczyszczeń w powietrzu wewnątrz pomieszczenia jest skażenie tego 

pomieszczenia przez grzyby pleśniowe. Grzyby pleśniowe dają zanieczyszczenia biologiczne 

(zarodniki grzybów, fragmenty grzybni) i chemiczne (mykotoksyny, lotne związki organiczne). 

 

Skutki budowlane niedostatecznej wentylacji pomieszczeń. 

Wilgoć zawarta w powietrzu przenika do wnętrza ścian otaczających pomieszczenie. W przypadku 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

niektórych niekorzystnych konfiguracji temperatur po obu stronach ściany i warstw izolacji cieplnej 

takiej ściany może wystąpić przekroczenie punktu rosy nie tylko od strony wewnętrznej 

pomieszczenia (co występuje już w lokalu …) ale również wewnątrz ściany powodując jej 

zawilgocenie od środka i w konsekwencji degradację jej struktury. 

 

4. Środki zaradcze. 

Przede wszystkim należy jak najszybciej przywrócić właściwą wentylację  w mieszkaniu. W tym celu 

należy udrożnić kanał wentylacyjny naturalnej wentylacji grawitacyjnej. Jeżeli w mieszkaniu tym 

dokonano w ostatnim czasie również wymiany stolarki okiennej należy również sprawdzić, czy 

stolarka ta posiada zamontowane nawiewniki. Jeśli nie, to należy takie nawiewniki zamontować. W 

celu ograniczenia nadmiernego przewietrzania mieszkania przez nawiewniki można zastosować 

nawiewniki higro-sterowane. Można też na kanale wentylacyjnym zamontować dodatkowo 

wywietrznik higro-sterowany. Zapewni to optymalne przewietrzanie mieszkania bez zbędnego 

wychładzania od nadmiernej wentylacji. Jeśli powyższe zalecenia nie przyniosą pozytywnego 

rezultatu – dopiero wtedy konieczne będzie wyrównanie temperatury ścian i sufitu w przedmiotowym 

mieszkaniu poprzez wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej na dachu.  

UWAGA: w żadnym wypadku nie zaleca się wykonywanie ocieplania dachu bez wcześniejszego 

udrożnienia wentylacji, gdyż nie usunie to podstawowej przyczyny zagrzybienia mieszkania t.j. 

wilgoci. Samo ocieplenie dachu budynku  bez udrożnienia wentylacji być może spowoduje usunięcie 

zagrzybienia (choć uważam, że jest to wielce wątpliwe –jeśli grzyb nawet zniknie z szafy wnękowej, 

to pojawi się w innej chłodniejszej strefie – np. na oknach) ale z całą pewnością nie spowoduje 

przywrócenia prawidłowego mikroklimatu w mieszkaniu, co jest niezbędne dla zdrowia osób 

przebywających w tym mieszkaniu i dla utrzymania prawidłowych warunków wilgotnościowych 

wewnątrz ściany zewnętrznej tego mieszkania.  

 

Powyższe zalecenia zgodne są z uwagami końcowymi „Audytu energetycznego budynku 

mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Łódź, Łagiewnicka” z czerwca 2008r., na podstawie którego 

przeprowadzono proces termomodernizacji budynku – patrz p.8.2 str18. audytu. Audyt ten wykonany 

został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 15.01.2002r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy audytu energetycznego. Przyjęty zakres inwestycji termo-modernizacyjnej budynku 

poddany analizie w ww. audycie spełnił warunek uzyskania przez Wspólnotę  wymaganego efektu 

energetycznego, co zostało potwierdzone w toku weryfikacji audytu dokonanej na zlecenie Banku 

Gospodarstwa Krajowego powołanego do zarządzania funduszem termo-modernizacyjnym w Polsce. 

Nie było więc powodu rozszerzania inwestycji na ocieplenie całego dachu. Należy jednak wspomnieć, 

że ocieplenie całego dachu byłoby oczywiście korzystniejsze dla zmniejszenia strat cieplnych obiektu. 

 
 

 

Z poważaniem 
 

 

mgr inż. Krzysztof Śniegula 

audytor energetyczny 

 Nr ZAE 646/2002 

 

 

 

Wykorzystano: 

1.  artykuł Dr inż. Jerzego Sowy z Instytutu  Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej 

pt.”Wentylacja w budynkach mieszkalnych poddawanych termomodernizacji” 


