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METODA POMIARU FUNKCJONALNOŚCI MIESZKANIA SPÓŁDZIELCZEGO

Ważne miejsce w budownictwie i gospodaroe mieszkaniowej zaj

muje ocena projektów budynków mieszkalnych i mieszkań przygoto

wywanych i zrealizowanych. Zarówno jednym, jak i drugim staramy 
sie zapewnió tzw. "funkcjonałnosó mieszkań” lub innyoh pomiesz- 

ozeń znajdujących się w budynku. Dotychczas pojęcie to nie zosta

ło w literaturze jednoznacznie zdefiniowane. Najczęściej spotyka

my określenia* "mieszkanie jest niefunkcjonalne" lub "ma zły roz

kład funkcjonalny". Określeń tych używają zarówno osoby bezpo

średnio projektujące mieszkanie, zawodowo zajmujące się badaniami 

w budowniotwle mieszkaniowym, jak i "statystyczni" użytkownicy 

mieszkań, zwłaszcza przy udzielaniu odpowiedzi na ankiety bądź 
wywiady. Ta powszechność używania terminu "funkcjonalność" oparta 

Jest na intuioyjnym rozumieniu jego znaczenia oraz na doświadcze

niu wynikająoym z użytkowania swojego mieszkania.

Warto w tym miejsou zwrócić uwagę, terminy "funkcja", 

"funkcjonał" Są pojęciami matematycznymi.
Termin "funkojonalnośó" w odniesieniu do mieszkania i jego 

izb pojawia się w związku z tzw. "funkcjami mieszkania", jaki 

spanie, spożywanie posiłków, pranie, reperaoje, przyjmowanie wi

zyt itp. Aby te "funkcja" były właściwie realizowane, konieczne 

Jest jednoznaozne sprecyzowanie pojęcia "rozkład funkcjonalny izb 

mieszkalnych". Ma to podstawowe znaczenie przy projektowaniu 

mieszkań i dostosowywaniu ich do zmiennych wymagań użytkownika.

Celem tego artykułu Jest więc podjęoie próby określenia "roz

kładu funkcjonalnego" mieszkania i nadania mu miary. Wykorzystamy 

w tym miejsou elementarne informacje z zakresu teorii rozmiesz
czenia obiektów geometrycznych zawarte w pracach I. Stojana oraz 

k. Panasenkl1.

* Dr, adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Rozwoju Miast Instytutu 
Polityki Regionalnej UŁ.

1 Por. I. S t o j a n,Razmieszo»enije gleometriozesklch objele- 
tow, 1975 i I. S t o j a n ,  A. P a n a s e n k o ,  Pieriodiczesko- 
Je razmieszczeaije gleometriczeskloh objektow, Kijów 1978*



Wob*c powyższego si«oh będzie dana przestrzeń mieszkaniowa a a .  

Weźmy dowolne pomieszczenie pe/w. W rzucie poziomym jest ono pew

nym zamkniętym płaskim obszarem 7. Wewnątrz każdego pomieszczenia 

znajdują sie różne przedmioty (krzesła, stoły, ssafy itp*}, nie

zbędne do Jego użytkowania na stał* zainstalowane lub ruchome* 

Każdy z tych przedmiotów zajmuj* pewną część obszaru P* Przedmio

ty te nazwiemy obiektami i oznaczać je będziemy przez 8*

Płaskim obiektem geometrycznym nazwiemy zbiór punktowy obra

zujący figury w dwuwymiarowej euklldesowej przestrzeni E^* Pod 

względem geometryoznym obiekt może zajmowaó na płaszczyźnie albo 

w danej jej ozęśal położeni* dowolne bądź żądane*

I. Okresowe rozmieszczenie obiektów

Hiech będzie dany obiekt 3., - dowolna figura* J*go ruchom* 

położeni* będzi*my wiązaó z ruohomym prostokątnym (kart«*jańskim) 

systemem współrzędnych x'0^yj zaś położeni* nieruchome - z xOy* 

Wybierzmy taki® położeni* systemu aby w początkowym poło

żeniu obiektu S1 ruchomy system współrzędnych x'0.jy'pokrywał się 

s nieruchomym układem współrzędnych xOy*

Poozątek O., ruchomego systemu współrzędnyoh nazwiemy biegunem 

obiektu 3. Umówmy się, że punkt 0.,, określający biegun obiektu 

S1t wybierzemy tak, aby zawsze należał do obiektu S^* Położ®ni® 

obiektu S1 na płaszozyźnie P(xOy) okraśla się położaniem ruohome- 

go systemu współrzędnyoh x'0^y,' silnie związanego % obiektem 3^ 
odnośnie nieruohom®go systemu współraędnych xOy. Innymi słowy, 

położenie obiektu 3., wyznacza się współrzędnymi bieguna 01

odnośnie nieruchomego systemu współrzędnyoh xOy i kątem Q 1# za

wartym między osiami odciętych 0^x' i Qx^ł x^» jr-j, nazwiemy 

parametrami rozmieszczenia obiektu 3j»

Jeśli w rozml®szc*®niu obiektów występuj* jakiś porządek albo 

prawidłowość, to nazywamy ją regularnością, w przeciwnym wypadku

- nieregularnością rozmieszczenia.

Niech będzlo dany skończony eblór (s*j (i “ 1, 2, ..», ©) 

płaskich obiektów dowolnej formy georaetryoznoj z parametrami rdz-

2 Por* I. P r i w a ł o  w.Analltiozaskaja giaometrija, Uos*b«» 
nik dla wtuzow, Kijów 1966*



mieszczenia y ^ ,  Qjj (1 * 1, 2, •••« m, j « 1, 2, ...)• Uwa

żamy, że każdy zbiór {sTJ składa się z obiektów przystająoyoh. 

Weźmy z każdego zbioru jsj (i - 1, 2, ..♦,*) po jednym z Jego 
elementów (i ■ 1t 2» m) i dowolnie rozłóżmy Je na płasz

czyźnie z parametrami rozmieszczenia y^, Qiy  Otrzymamy no

wy obiekt

4  -  ( j  3 i  l 1 )

1-1

z parametrami x][, yj[, 'Qj[. Rozumiemy, że

*ij " “ij °°8 Qi + *ij Bin Qi + *i

- aij 008 Qi + bu  008 Qi + yi
(2 )

Qi j“Ql + <

gdzie a ^, b ^ ,  to parametry rozmieszczenia obiektu odnoś

nie ruchomego systemu współrzędnych y^«
Załóżmy, że obiekty S± obrazują taki zbiór {s }, w którym 

obiekty uporządkowano w ten sposób, te i » 1 < i  < i + 1  dla wszy- 

stkioh iftH (I - zbiór liosb naturalnyoh).

OKKBŚLENIB 1. Mówimy, że obiekty sj_e{s') } rozmieszczone są 

okresowo, jeżeli jeden z parametrów x*-1» yi-1» Qi-1 rozmieszcza- 

nia obiektu różni się od odpowiedniego parametru yl Qi 

rozmieszczenia obiektu 3^ o jedną tę samą wielkośói

t'* t'’
V  V  Q*

Każdą z wielkości t^, ty i tą nazywaó będziemy okresem parametru

rozmieszczenia odpowiednio x , y » Q •

V ogólnym przypadku można żądać takiego rozmieszozonia obiek

tów {sVJ, przy którym wszystkie trzy parametry yV, Qv zmie

niają się okresowo katdy ze swoim okresem t^f ty , tQ .



Jeśli założymy, że parametry rozralea20zenla obiektów {s'/j 
spełniają równie* x£ - ltx , y^ ■ ity,Q^ » 1-2TT Ci - 0,+1,+2,...), 

to otrzymamy siatkowe rozmleszozenie obiektów3, przy czym wezyat- 

kie obiekty będą rozłożone podobnie, tak jak tg ■ 23T *

Jeśli żądać, aby parametry rozmieszczenia obiektów spełniały 
jakąś zależność zadaną, np. równaniami </>(*» y, Q) « 0, to w ogól- 

nym przypadku okresy mogą zmieniać tylko dwa parametry.

W szczególnym przypadku, gdy równość (p(x, y, Q) » 0, przed- 

stawia ona liniową zależność

AX + By + CQ + D ■ 0, C3J

gdzie wszystkie trzy parametry zmieniają się okresowo.

Klech - ax , ty - a^. Wtedy parametry rozmieszczenia mogą

przyjąć znaozenia x* ■ kax , y^ ■ ka^ (k « 0, +1, +2, ...).Wówczas 
z równania (3) otrzymamy!

K :  - J(-» - - bK)-
- j(-» - *(k + 1) - B (k + 1>

Stąd

V przypadku, gdy jeden lub dwa parametry rozmieszczenia są 

stałe, można uważać, że zmieniają się one z okresem równym zeru. 

Niech ■ conBt,^ • kâ . (k ■ 0, +1, $2, ...|C1 ■ 1* 2,*..)

oraz parametry rozmieszczenia x[, y^, Cl - 1, 2, ...) spełnia-

ją równość <p(x, y, Q) * 0. Jest oczywiste, że przy danym para

metry rozmieszczenia powinny spełniać równanie (f(xt y) ■ 0, które 
na płaszczyźnie xOy określa pewną linię 1. A tym samym bieguny 

zestawionych obiektów |sJ} rozkładają się na linii 1« Równanie 

<f(x, y + r) ■ 0 określa linię lr otrzymaną w rezultacie przesu

nięcia 1 równoległej do osi Oy o wielkość r. Przesunięcie linii 1

3 Por* S t o j a n, Razmieszozenlje...



0 wielkości rBln i tak, by linie lmln o ras lmax określone 

były równaniamit

? (*. y * W ,  - °.

?(*• y + r«**)- °»

obrazuj* w ogólnym przypadku pas najmniejszej szerokości, w któ

rym rozmieszczone są obi«kty {s'i}. Ponadto należy zauwaiyó, że

r 4 i r mogą przyjmować wielkości dodatni* i uj*mn*. Linie 
min m^x

1 * i l  nazywaó będziemy odpowiednio liniami dolnej i górnej 
min max
oporności. ^

Poprowadźmy dolną i górną linie opornośoi lm^n i lraax do każ

dego z obiektów SA Ci ■ 1. 2, ..., m). Oozywiste jest, że linie 

te określone są równaniamit

<P(*. y + rjin) " °»

K X* y +  ria*)" °*

OKBEŚLEHIE 2. Okresowe rozmieszozenle obiektów Si Cl - 1, 2, 

m) nazwiemy n-szeregowym rozmieszczeniem okresowym, jeśli 

parametry x^ » ka^ Ck « 0, +1, +2, ...) oraz yA spełniają równo

ści <f(ka£, y + r^) * 0 ( 1 * 1 ,  2, .... m), a także spełnione są 

nierównośoli
ri> • 0 (i - 1

Jhw-1 > ŁkT max max

^k+1 > rife
min min

(5)

Ck * 1, 2, *• *, n ^ m ).

Jeśli nierówności (5) nie są spełnione dla k * 1, 2,..., n, 

to takie rozmieszczenie obiektów m postaol nazwiemy jednoszerego- 

wym rozmieszczeniem okresowym.
Jeśli spełnione są relaoje • 0 dla każdego i, J » 0,

+1, +2, i t J oraz równośol xk * kax, Qk - 0, a takie yk -

• -k^»x, to otrzymamy jednoszeregowe okresowe rozmieszozenle po

dobnie położonych, wzajemnie nieprzeclnająoyoh sie obiektów {s}.



XI. Liniew n-szeragowe rozmieszczenie okresowe obi aktów

OKREŚLENI® 3. Olcroaow* rozmieszazania 3^ (i ■ 1, 2, ..., u) 

nazwiemy liniowym n-szeregowym roamieasozsaiam okrasowym, jeśli 

parametry « ka^ (k *» 0, +1, £2, • ••)« y^ oraz « 0^ ■ oonat 

spełniają równość

i spełnione są założenia nierówności (5)*

Dalej liniowo n-szeregowe rozmieszczenie okresowe obiektów bę

dziemy nazywać n-tym rozmieszczeniem obiektów.

Oznaczmy przez DL (n, m) liniowe n-te rozmieszozenie ■ postaoi 

obiektów w pasie L nieskończonej długości.Załóżmy, że n >m. Przy 
tym warunku do każdego szeregu n-tego rozmlesaozenia 

że rozkładać się tylko jedna postać obiektów. Hleoh <p(xf y) ■ 0 
przedstawia sobą prostą 1 określoną równaniem y - 0„ tj. prostą 

pokrywającą się z osią 0x (rys. 1).
Nałóżmy osie Ojx' ruchomego systemu współrzędnyoh x'0^y'z pro

stymi linii lj określonymi, równaniami <f(x, y - r . j ) « y - r j » 0  

(j * 1» 2* •••» »)• Proste p(x, y + r0 ) • 0 i <f(x, y - r*) - 0 są 
górną i dolną linią oporną i pokrywają się a granicami pasa L.

Wielokąt A101 ... O^AgA^O^ ... On+1Aj nazwiemy podstawowym 

równoległoboklem n-tego rozmieszczenia D^Cn, m) i oznaczymy go 

przez P. Oznaczmy równoległobokl A 1010n+1A 3» 0j0j+10j+tt+10j+n' 
^ ?a przez P*, Pj i P**f Jak przy określeniu okresowego 

n-tego rozmieszczenia Dj/n, • ), tak i tutaj podstawy wezyatkloh 

podrównoległoboków są sobie równe i pokrywają się a okresem roz

mieszczenia, tj.

Odległość między dwiema sąsiednimi liniami n-tego rozmieszczenia 

D^Cn, m) wynosić będzie

Aka^ + B(y ♦ r^) + Q ■ Ó (i - 1,2, ..., m) (6)

(7)

rj * |*j+i “ rj|» 3 “ 1» 2» •••• n”1« (8 )



Rys. 1

Zauważmy, *e - podrównoległoboki Pj będą ad©generowane, Jeśli 

odległość ai«d*y dwoma liniami 1^ 1 lj+1 równa Jest zeru, tj. 

r< » 0. W ogólnym przypadku dla podróiraoległoboków ^j^j+t c ^ 

a-tego roamiesssoaenia Dj^n, m) spełniona Jest relacja*

P} « H 0 C9>



Rys. 2

oo oznaoca, te te podrównoległoboki przecinają się, mimo te są 

sąsiednia. Poglądową ilustrację przecięcia dwóoh podrównoległobo- 

ków przedstawia n-te rozmieszczenia 0^(5, 5) podrównoległoboków 

F1 oraz P^ frys. 2).
Zatem podstawowy równoległobok P przedstawia sobą zbiór, któ

ry składa sie * dwóoh zbiorów. Pierwszym z nioh jest przedstawie

nie łąozne wszystkich podrównoległoboków P \  P**, P.,, P2****,Pn-1* 
zaś drugi - to zbiór takich podrównoległoboków Pj+-t* dla któryoh 

spełniona jest relaoja (9). Stąd płaszczyzna podstawowego równo- 

ległoboku będzie

P £ ( » , ' - °E V r ) .
j-1 x-2

gdzie p*, p**, p. to płaszczyzny P*, P**, Pj, saó Pj+T stanowi 

płaszczyznę podrownoległoboku Pj+T, dla którego spełniona jest 

relacja (9)«
Łatwo zauwaiyó, &e jeżeli linia ln położona będzie poniiej 

linii lj, to przecinać sie bedą podrównoległoboki P* orazP**.



Oczywiści®, że w zależności od geometrycznej formy rozmieszczenia 

obiektów i miejso położenia ioh biegunów zbiór Pj n Pj+X bidzie 

albo pusty albo « punktami wspólnymi. W szozególnym przypadku,

* jeśli relaoja (9) nie jest spełniona, mamy

n-1

P . P*U ?** (J Py  t11>

j-1

n-1

P • P* + Zy Pj + P ' '*
.1-1

Załóżmy, że obiekty Sjfe{s} mają taką formę i wybór miejao biegu

nów, przy której spełniane są relaoje (.11) (12). Nieoh dla każdej 

pary obiektów S* i 3? spełnione będą równości*

S| \  s| n S fl? - 0 

Ci, T - 1, 2j , 5. n - 1» 2. •••» 2n)»

gdzie s|, to zbiór punktów konturu obiektów s| oraz S? położo- 
nyoh w węzłach Qg Q*c podrównoległoboków P-j c Wtedy,jeśli wiel

kość płaszczyzny p podstawowego równoległoboku P c L n-tego roz- 

mieszozenia »L (n, m) będzie najmniejsza, to współczynnik zapeł

nienia {* pasa L obiektami e{s} osiągnie największą wartość. 

Jeżeli płaszczyzna p^ rozmieszczenia obiektów Sj nie zależy od 

ioh miejao położenia, to

n

ł *  --- ------------------------a = 1 — ---------------------------------

*  "'ś? . -■**
P + Z, Pj + P

j-1

Z relaoji (13) wynika, że dla otrzymania największego współ

czynnika zapełnienia pasa L konieczne jest znalezienie takiego 

rozłożenia obiektów, przy którym sumaryozna płaazozyzna podrównn* 

ległoboków P*, P**, Pj (J - 1, 2, ..., n - 1 )  będzie najmniejsza. 

Innymi słowy, żądamy uzyskania takiego rozmieazozenia obiektów,



przy którym płaszczyzna podstawowego równoległobolcu spełnia rów- 

aośót

p - min (H • t), (130

gdzie H to odległość określająca szerokość pasa L, zaś t stanowi 

okres rozmieszczenia obiektów.
Wykorzystując relację (8) i równość (12), można równość (13') za- 

pisaó w postaoii

n-1

p - min[t(r0 + £  (rj+1 - rd)+ rj)J, (14)

J-1

gdzie r0 to odległość od linii 11 do dolnej opornej prostej obiek

tu S.,$ (r.+1 - r p  - odległość między liniami 1J+1 oraz 1,» r* -
- odległość od linii ln do górnej opornej prostej obiektu Sn.

Na mocy tego, że

n-1

H - (r. ♦ E  (rJt1 - *j) ♦ *J)
J"1

może przyjmować dowolne znaozenia (.dodatnie i ujamne), mamyt

n-1

p - min [| rQ + £  (rj+1 - Pj) + r* | t]. (15)

. J-1

Dla potrzeb praktyki konieozne Jast odejście od założenia

o nieskończonej długości pasa DJj(n, m) i przyjęoia prostokątnego 

pasa skończonej długości. Przyjmijmy też, te każde pomieszozenie 

w mieszkaniu ma w rzucie poziomy kształt prostokąta* Oznaczmy da

lej takie rozmieszczenie obiektów w ozęśoi prostokątnej przez 

Da(n, m), gdzie n to część prostokątna, z rozmiarami boków a oraz 

b. Zażądajmy najlepszego zapełniania obrazami obiektów Sj(j * 

■ 1, 2, ..., m) przy ich n-tym rozmieszczeniu, przy ozym n >m. 

Dla określenia współozynnika zapełnienia ozęści prostokątnej ko

nieczna jest znajomość następująoyoh wielkości* liczby pasów roz

mieszczenia w powierzchnia oraz llozby obiektów każdej postaci, 

rozmieszczonych w pasła* Załóżmy, że określono n—te rozmioszozo—



nie !>!,(“• ■)• Haatępnie *nana jest szerokość H pasa L* zawartego 

w n . Jeśli L* jeat położony równolegle do boku a, to liczba pa

sów będzie

V. . » [I], <1«>

gdzie H to oaęśó całkowita wyrażania zawartego w nawiasie kwadra

towym.
Jeśli pas L* równoległy jeat do boku b, to liosba pasów będzie

V,* - * [ ! ] •  (17!

Biorąo pod uwagę równośoi (16) i (17), dla każdego kierunku pasa 

Ł* możemy określić współczynnik zapełnienia płaszczyzny SI relacją

T. E  *i. ’i
U  « ______ l * 1_

a aT¥4"!-^-----, na)

E

S  - f t - r — • C19)

gdzie KJa to liosba obiektów szeregu j przy rozmieszczeniu pasa 

równoległego do boku a| KJh - liosba obiektów szeregu j przy ros- 
mieszozeniu pasa równoległego do boku b; s^ - płaszczyzna obiektu

S, rozmieszczonego w szereguj.
Wykorsystująa dalej operację R-tej funkoji* * relacjami (16-20), 

możemy otrzymać maksymalny współozynnik zapełnienia postaci

*■* (20)

gdzie V, to operacja H-toj dyajunkoji.

* Por. W. R w a o z • wf Gieometrlezeakije priłoienija ałgie- 
bry łogiki, Kijów 1967*



III. Rozkład funkcjonalny mieszkania

Niech będzie dane mieszkanie heM zawierające r pomieszozeń 

(r • 1, 2 ...). Każde s pomieszczeń traktować będziemy jako skoń

czony pas w kształoie prostokąta. Przyjmijmy, że dla każdego 8 po- 

mieszcseń mamy ustalony zbiór obiektów* Każdy z użytkowników 

mieszkania może w dowolny sposób rozmieszczać ustalone obiekty 

w każdym pomieszczeniu. Jednak najozęściej wybiera jeden a możli

wych sposobów rozmieszczeń, spełniający zaspokajający jego bie

żące potrzeby użytkowe w danej ohwili. W myśl równości (16-20) 

możemy przyjąć następująoe określenie*

OKREŚLENIE 4. Wyrażenie postaoi

M a„ V1 ^b_

■ - ? ; fi  t,r  *  (s1)

nazwiemy maksymalnym współczynnikiem zapełnienia r-tego pomieBe

czenia mieszkania heM w pewnym ozasie t.

Uwzględniając jednak potrzeby użytkownika istniejąoe w pewnym 

ozaaie tt możemy analogioznie wprowadzić określenie pożądanego 

współczynnika zapełnienia.

OKREŚLENIE 5. Wyrażenie postaci

^a ^b

P r  •  4  i ' b r  r  • ' < 2 2 >

gdzie (4_ to pożądany współczynnik zapełnienie pomieszczenia r- 
r

-tego wzdłuż boku a oraz p b to pożądany współczynnik zapełnienie
r

pomieszczenia r-tego wzdłuż boku b) nazwiemy pożądanym współczyn

nikiem zapełnienia pomieszczenia r-tego.

OKREŚLENIE 6. Wyrażenie postaoi*

q ■ ^23)

nazwiemy stopniem funkcjonalności pomieszczenia r-tego. Otrzymany



stopień funkcjonalności posiada - Jak widać - następujące wła

sności i
1) jest wielkością niemianowanąi
2) wartość wskaźnika qp należy do przedziału obustronnie do

mkniętego [O, 1J t
3) wartości wskaźnika qr rosną (maleją), gdy pożądany współ

czynnik zapełnienia rośnie (maleje).
Zatem w każdym mieszkaniu będziemy posiadali skońozony oiąg

q1t q2..... qr stopni funkcjonalności Jego pomieszczeń, który

nazwiemy rozkładem funkojonalnym danego mieszkania. Ze względu na 

różnorodność obiektów znajdująoyoh się w mieszkaniu i indywidual

ne preferencje można przyjąć, że rozkład funkojonalny każdego

mieszkania będzie inny.
Biorąc następnie średnią arytmetyczną postaoit

ql + ^2 + *** + qr V  (24)'

otrzymamy stopień funkojonalności danego mieszkania heM.

Uzyskany stopień funkojonalnośoi mieszkania Jest wielkością nie- 

mianowaną a przedziału I0, 1].

Zakońcgenie i wnioski

Problem funkcjonalności mieszkania i jego pomieszczeń okreś

lany jest najczęściej w czasie sporządzania projektu technicznego. 

Spotykamy się tutaj najozęśoiej z dwoma przypadkamii
1) udział przyszłego , użytkownika mieszkania w projektowaniu 

jest w pełni zaktywizowany,(projektowanie w budownictwie Jednoro

dzinnym na podstawie własnych, indywidualnych projektów)i
2) udział przyszłego użytkownika mieszkania w projektowaniu 

jeat niewielki (np* w budownictwie spółdzielczym wielorodzinnym),

0 ile w pierwszym przypadku stopień funkojonalnośoi przybiera 

dość duże wartości, o tyle w drugim najcrzęśoiej uzyskuje wartości 

mniejsze. Wynika to z faktu, że projektanoi mieszkań spółdziel

czych wielorodzinnych bazują na obowiązująoyoh normatywaoh pro

jektowania i ograniczeniach wynikających z technologii ich reali

zacji. Liozne obserwacje dowodzą, że masowo realizowane identyoz-



ne mieszkania nie zawsze odpowiadają potrzebom użytkownika. Hi* 

b** znaczenia są tu przypadki "narzuoanla" "funkcjonalności" 

mieszkania prz*z projektantów a. in. prze* projektowanie "na sta

łe" prawie wezystklob elementów inwestorskich wyposażenia miesz

kań (urządzeń), które już ograniczają stopień Jego funkcjonalno

ści. Ponadto wobeo zmienności potrzeb użytkownika w ozasle użyt

kowania stopień funkojonalnośoi nie jest wielkością stałą leoz 

zmienną.

W świetle powyższego nasuwają sie następujące wnioskit

1) pojecie funkojonalnośoi mieszkania jest możliwe do zdefi

niowania i nadania mu miaryt

2) stopień funkojonalnośoi mieszkania powinien byó brany pod 

uwagę w czasie projektowania mieszkań, przy czym jego wartośó 

najniższa powinna byó określona w normatywie projektowania miesz

kań, zwłaszcza w spółdzielozym wielorodzinnym budownlotwie miesz

kaniowym.

Przedstawiona metoda określenia 1 pomiaru funkojonalnośoi 

mieszkań nie wyczerpuje problemut ze względu na jego złożonośó 

konieczne jest wzbogacenie tej metody m. In. e elementy ekonomiom- 

ne 1 społeczne.


