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Fragment artykułu Nauka, praktyka i perspektywy budownictwa na obszarach wiejskich dr hab. inż. 

Anny Halickiej – cz. 4 Podsumowanie 

W strategii [Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, Uchwała 

RM z dnia 25.04.2012 (MP z dn. 9.11.2012, Poz. 839)] postawiono cel główny: Poprawa jakości życia 

na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa 

i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju. Dwa cele szczegółowe: drugi - Poprawa warunków 

życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej oraz czwarty: Wzrost 

produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego rolno-spożywczego są wyraźnie 

ukierunkowane na intensyfikację inwestycji, szczególnie w zakresie infrastruktury na obszarach 

wiejskich oraz inwestycji w rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy. 

Inwestycje na obszarach wiejskich to nie tylko szansa dla tych obszarów. Można postawić tezę 

odwrotną- inwestycje na terenach wiejskich są szansą dla budownictwa, dla firm projektowych 

i wykonawczych, producentów materiałów budowlanych. 

Co prawda obiekty budowlane na terenach wiejskich nie są spektakularne pod względem architektury, 

pokonywanych rozpiętości czy rekordowych wysokości, wymagają jednak specyficznych rozwiązań 

architektonicznych i materiałowych. Nie powinny być więc traktowane jak obiekty budowlane drugiej 

kategorii - są różnorodne a ich projektowanie wymaga rozwiązania szeregu problemów. Technologia 

produkcji rolnej i przetwórczej wymusza stosowanie specyficznych rozwiązań materiałowych 

i konstrukcyjnych, które sprostają trudnym warunkom środowiska wewnętrznego -trudnym zarówno 

pod względem fizyki budowli, zagrożenia korozyjnego oraz zagrożenia pożarowego. 

Budownictwo rolnicze stwarza także szerokie możliwości badawcze zwłaszcza w zakresie materiałów 

pracujących w specyficznych warunkach (np. szkło do szklarni, płyty warstwowe i kompozytowe 

do chłodni), a także wykorzystywania materiałów miejscowych i odpadowych zmniejszających 

kosztochłonność inwestycji 
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