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Mikołaj i zaapelował, aby władze gminy dbały o swo-
je już istniejące przedsiębiorstwa, aby siła korporacji 
mającej największe tartaki w Europie ich dosłownie 
nie zmiotła. W każdej z nich pracują rodziny. Zagra-
nicznego inwestora prywatnego nie będzie to intere-
sować. Skupi się on na tabelkach, a nie na ludziach. 
Trzeba patrzeć co będzie w przyszłości, kiedy drewna 
będzie coraz mniej oraz jak pomóc firmom, które pra-
cują tu od lat.

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego 
w pełni popiera przedsiębiorców sprzeciwiających 
się inwestycji dając temu wyraz w podpisaniu Listu 
Otwartego skierowanego m.in. do premiera, władz 
województwa. Sprawę zgłoszono także do Minister-
stwa Rozwoju, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa. 
Będzie także przedmiotem dyskusji podczas obrad 
Zespołu Parlamentarnego ds. Przemysłu Drzewnego 
i Budownictwa Drewnianego. 

Nie atakuję, informuję o skutkach

Głos w dyskusji zabrał także Maciej Remuszko, Pre-
zes Zarządu Tartaku w Napiwodzie, który podkre-
ślił, że zależy mu na merytorycznej dyskusji. Każdy 
ma prawo budować kolejną fabrykę – takie jest prawo 
rynku – ale w sytuacji, kiedy inwestycja szkodzi re-
gionowi, nie powinna ona otrzymywać dodatkowego 
wsparcia od lokalnych władz. Maciej Remuszko pod-
dał również w wątpliwość ilość budynków jaka ma 
być wybudowana, a to od tego w dużej mierze zależy 
wysokość podatku od nieruchomości, na który liczy 
gmina. 

Zadaszenia zajmują 1,8 ha w tartaku IKEA w Wiel-
barku, a cały zakład IKEA to 8ha – tyle co największa 
na świecie mega-fabryka firmy Binderholz w Oberrot 
(Niemcy). Fabryki Binderholz mają zwykle 2-4 ha pod 
dachem, dlatego wątpię aby firma planowała 36 ha 

pod dachem - ta liczba podawana jest tylko w celu 
zachęcenia lokalnych władz do współpracy. Wskazał 
też na rozwój swojego przedsiębiorstwa, które dzię-
ki największej w historii inwestycji za kilka lat będzie 
płacić do budżetu gminy podatek od nieruchomości w 
wysokości 350 tys. zł rocznie.

Prezes Tartaku Napiwoda podkreślił, że nie atakuje 
władz gminy, ale informuje o skutkach zagranicznej 
inwestycji. Nie widzi też możliwości zabezpieczenia 
przez nią interesów lokalnych przedsiębiorców - Chy-
ba, że w umowie byłby zapis, że fabryka nie będzie 
kupowała drewna w promieniu 200 km. I zaapelował 
- Proszę Napiwody tanio nie sprzedawać. Proszę 
zagwarantować, że inwestor naprawdę wybuduje w 
krótkim czasie fabrykę o powierzchni 36 h, co spowo-
duje, że do budżetu gminy będzie rocznie wpływać 4 
mln, a nie 400 tyś zł.

Jeśli nie powstanie tu, powstanie gdzie indziej

Zarówno burmistrz Nidzicy, jak i członkowie Rady Mia-
sta uczestniczący w dyskusji podczas sesji podkreśla-
li, że nie zapadły jeszcze żadne wiążące w tej sprawie 
decyzje. Jednak to, że fabryka powstanie w północ-
no-wschodniej Polsce jest faktem. Należy rozważyć 
wiele aspektów – ekonomicznych, społecznych, czy 
przyrodniczych powstania tak ogromnego tartaku na 
terenie gminy Nidzica. Przestrzeń tego dialogu jest 
pełna argumentów. Najważniejsze, że jak deklarują 
władze gminy, wciąż jest dla wszystkich otwarta. 

Przedstawiciele przedsiębiorców zgodnie potwierdzi-
li, że będą przekonywać każdą gminę w Polsce, aby 
nie wspierała tej inwestycji. Mają nadzieję, że nie po-
wstanie ona nigdzie w Polsce gdyż zwyczajnie jest 
niepotrzebna i szkodliwa dla polskiej gospodarki.

Wordsmith PR

Tarasy kompozyTowe

Taras kompozytowy - można powiedzieć, że modny. Można zauważyć - szczególnie 
wiosną – że pożądany, zawsze bardzo dobrze reklamowany i dodatkowo w ocenie 
każdego importera, producenta, czy sprzedawcy zawsze łatwy w montażu, nawet sa-
modzielnie, słowem idealny przedmiot architektury ogrodowej.

Inaczej ma się sprawa z punktu widzenia profesjonal-
nego wykonawcy i przyszłego klienta. Tarasy kompo-
zytowe istnieją już od kilku lat na naszym rynku i od 
jakiegoś czasu można śmiało stwierdzić, że wcale nie 
są tanie, często nawet nie można o nich powiedzieć, 
że są do pozyskania w umiarkowanej cenie. W moim 
odczuciu choćby z uwagi na wysoką cenę montażu 

powinny być trwałe i na wiele lat zmieniać przestrzeń 
wokół obiektów. Ale zapewniam, że nie zawsze tak 
jest i wiele z tego socjotechnicznego huraoptymizmu 
prezentowanego w piktogramach na ulotkach nie ma 
odzwierciedlenia w rzeczywistości. Dodatkowo rea-
lia pokazują, że montaż takich tarasów nie jest wca-
le łatwy i oczywisty, nastręczając wielu problemów
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szybko skutkujących wadami istotnymi. Takie tarasy, 
mimo wydanych pieniędzy, nadają się bardzo często 
do demontażu, a wielu ich elementów nie da się już 
zastosować ponownie. 

Zacznijmy od informacji o kompozytach WPC, jako 
mieszaninie plastiku i mączki drzewnej. Jest również 
kilka innych składników, ale mniej istotnych w obję-
tości i w masie produktu i nimi nie będę się zajmo-
wał. Tu powstaje pierwsza istotna informacja, oraz 
wskazówka technicznoużytkowa. Nie każdy plastik 
ma podobne właściwości, a więc najpopularniejsze 
polipropylen, polichlorek winylu, czy polietylen, to w 
zasadzie bardzo różne materiały i to one wpływa-
ją wprost na cenę desek kompozytowych. Ponadto 
druga istotna wskazówka mówi nam, że sam udział 
mączki drzewnej ze względu na jej różną ilość i jakość 
w materiale kompozytowym (w zależności od produ-
centa) również wpływa na cenę. Czy jednak cena jest 
najważniejsza? Jeśli przy wyborze to ten czynnik jest 
podstawowym kryterium to absolutnie nie możemy 
się spodziewać trwałości. Taras z najtańszych profili, 
szczególnie cienkich polietylenowych, będzie bardzo 
„plastikowy” w odbiorze wizualnym. Zawsze będzie 
się utleniał tracąc kolor i fakturę, będzie nasiąkliwy, 
to znaczy będzie reagował na zmiany wilgotności 
i temperatury. Bardzo często po pierwszej zimie w 
wyniku zmian struktury plastiku w niskich temperatu-
rach będzie miał tendencje do spękań, oraz zawsze 
będzie się zaplamiał. Trwałe przebarwienia powsta-
ną w reakcji na czerwone wino, krew, czy tłuszcz i 
nie będzie to efekt krótkotrwały. O tych negatywnych 
cechach żaden z producentów, czy importerów nie 
pisze w swych ulotkach, ale potem w trakcie użytko-
wania to właśnie one decydują o braku zadowolenia 
z tarasu. W swojej praktyce demontowałem już kilka 
tarasów kompozytowych (tzw. samodziełek ze skle-
pów DYI) zamieniając je na solidne tarasy drewniane. 

W zasadzie można powiedzieć, że mało jest na rynku 
tarasów kompozytowych „bezobsługowych” w pielęg-
nacji, czyli takich, które na wiosnę rzeczywiście dają 
się wyczyścić tylko myjką ciśnieniową bez zbędnego 
szorowania specjalistycznymi maszynami przy udzia-
le profesjonalnych ekip, oraz trwałych na wiele lat.   

Wdając się w szczegóły zrobię szybki przegląd tzw. 
„plusów” wyeksponowanych przez producentów i im-
porterów nad wyraz skrupulatnie w swych ulotkach, 
najczęściej w postaci piktogramów  

1. „Odporne na warunki atmosferyczne”

Nieprawda: Wszystkie profile kompozytowe zmienia-
ją swoje wymiary liniowe ze względu na zmianę wil-
gotności i temperatury. Inaczej mówiąc, każdy profil 
kompozytowy ma nieco inne wymiary, jak tylko zmieni 
się temperatura i wilgotność. Szczególnie narażone 
na zmiany są długie deski. Powyżej 3 mb długości 
niektóre profile zmieniają swoje wymiary nawet o 
15-20 mm, z czego wielu zupełnie nie zdaje sobie 
sprawę. Może to nastąpić bardzo szybko, nawet kil-
kukrotnie w ciągu jednej doby. W efekcie dochodzi do 
odkształceń płaszczyzny tarasu przy ścianach, gdzie 
całe rzędy końcówek desek wyginają się do góry. Do 
odkształceń dochodzi również na łączeniach czoło-
wych desek, nawet, gdy deski nie opierają się o siebie 
i na wybrzuszeniach płaszczyzny tarasu w przypadku 
zbyt małych szczelin dylatacyjnych, gdy deski opiera-
ją się o siebie.

Wybrzuszenia końcówek tarasu przy ścianach i murkach oporowych. W tych przypadkach deski nie mają oparcia o murek a jednak dochodzi do odkształceń. Fot: Czesław Bortnowski
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Wybrzuszenia końcówek tarasu przy ścianach i murkach oporowych. W tych przypadkach deski nie mają 
oparcia o murek a jednak dochodzi do odkształceń. Fot: Czesław Bortnowski

Wybrzuszenie tarasu ze względu na zbyt małe szczeliny dylatacyjne. Deski opierają się o siebie i dochodzi 
do odkształceń.Fot: Czesław Bortnowski

Wybrzuszenie tarasu ze względu na zbyt małe szczeliny dylatacyjne. Deski opierają się o siebie i dochodzi do odkształceń.Fot: Czesław Bortnowski
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Wybrzuszenie tarasu na łączeniach czołowych desek. Deski nie opierają się o siebie. Fot: Czesław Bortnowski

Łączenie pośrednie czołowe. Fot: Czesław Bortnowski

2. „Odporne na insekty” i „odporne na grzyby”

Prawda: Ale czymże grzyb, lub insekt miałby się po-
żywiać? Plastikiem? Natomiast, co istotniejsze więk-
szość tanich desek kompozytowych nie jest odpor-
nych na glony i bardzo często w zacienionych miej-
scach, lub na poszyciach od północnej strony glony 
powodują bardzo brzydkie i trwałe przebarwienia. Te 
przebarwienia w większości profili nie są usuwalne 
nawet mechanicznie przy pomocy papieru ścierne-
go, ani specjalistyczną chemią. Oddziaływanie glo-
nów jest bardziej intensywne na deskach o głębokiej 
strukturyzacji mechanicznej, po tzw. szczotkowaniu. 
Zabieg ten wykonuje się celem minimalizowania efek-
tu „plastikowej” faktury desek. Chodzi o to, aby deski 
przypominały najbardziej jak mogą fakturę drewna, a 
nie przypominały śliskie, plastikowe powierzchnie.
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3. „Prosty montaż”

Nieprawda: Wszystkie profile wymagają specja-
listycznej wiedzy o tym, w jakim stopniu pracują ze 
względu na zmiany temperatury i wilgotności. Z tym 
wiąże się kwestia dostosowania dylatacji przy ścia-
nach, murkach oporowych, czy nawet na łączeniach 
czołowych poszczególnych profili. W tej kwestii kom-
pletny brak jest informacji technicznych o profilach 
zakupywanych sieciach wielkopowierzchniowych. 
Ponadto absolutnie każdy producent i importer igno-
ruje kwestie dopuszczalnych obciążeń statycznych. 
Nieznacznie zawyżone obciążenie tarasu wykonane-
go z profili komorowych o cienkich ściankach powo-
duje odkształcenia tych profili od płaszczyzny i częste 
pękanie poszycia.

Bardzo często przy nawet nieznacznych obciążeniach 
zimą dochodzi do pękania legarów w podkonstrukcji. 
Legary w tanich rozwiązaniach są moim zdaniem za 
cienkie i również mają konstrukcję komorową. Po-
niekąd wpływ na spękania ma również fakt, że przed 
wkręcaniem w legar wkrętów powinniśmy nawiercić 
otwory. Ale jak nawiercać otwory pod wkręt, który i 
tak bardzo słabo się trzyma w cienkiej ściance lega-
ru komorowego. Wytrzymałość konstrukcyjna wkrętu 
wkręconego w nawierconą cienką ściankę lagara z 
plastiku jest żadna. Stąd liczne obluzowania wkrętów 
w czasie użytkowania. Stad liczne deformacje poszy-
cia tarasów.

4. „Trwałość kolorów”

Nieprawda: Tylko nieliczne profile z tzw. powłoką po-
limerową, mają względnie trwałą kolorystycznie po-
wierzchnię. Plastik w tym przypadku jest „oblany” spe-
cjalną cienką powłoką, z innego tworzywa najczęściej 
znacznie gęstszego, która chroni kompozyt na wiele 
sposobów. Jednak i te rozwiązania nie są doskonałe. 
Najczęściej takie profile z powłoką polimerową świet-
nie nadają się do mieszkań i balkonów, ale  nie na-
dają się do obiektów, np. do lokali restauracyjnych. 
Zbyt ostre krawędzie stołów i krzeseł mogą poryso-
wać taką powierzchnię. W restauracjach wszak naj-
częściej spotyka się na zewnątrz meble z metalowy-
mi nóżkami. W wielu przypadkach już po pierwszym 
sezonie taka powierzchnia wygląda jak dramatycznie 
porysowana tablica szkolna.

5. „Trudnozapalność”

Nieprawda: Tylko profile z polichlorku winylu spełnia-
ją kryteria trudnozapalności i są zawsze w klasie „B”. 
Odpowiedzialny jest za to związek chloru w strukturze 
tego tworzywa. Pozostałe (polipropylen i polietylen) 
nie spełniają tych kryteriów i są najczęściej w klasie 
„E”, czyli bardzo łatwo palne. Zatem zastosowanie w 
obiektach tych tanich rozwiązań ze względu na łatwo-
palność i dzisiejsze przepisy jest niemożliwa.   

Z PRAKTYKI RZECZOZNAWCY

Demontaż starego tarasu z kompozytu z pilietylenu. Popękane legary kompozytowe już w drugim roku 
użytkowania. W tym przypadku inwestor samodzielnie układając taras dodatkowo jeszcze wzmocnił pod-
konstrukcję legarem drewnianym. Niestety nic to nie dało. Legary popękały dokładnie tak jak zdjęciach 
wzdłużnie, a efekt był taki, że taras trzeba było wykonać ponownie. Fot: Czesław Bortnowski

Demontaż starego tarasu z kompozytu z pilietylenu. Popękane legary kompozytowe już w drugim roku 
użytkowania. W tym przypadku inwestor samodzielnie układając taras dodatkowo jeszcze wzmocnił pod-
konstrukcję legarem drewnianym. Niestety nic to nie dało. Legary popękały dokładnie tak jak zdjęciach 
wzdłużnie, a efekt był taki, że taras trzeba było wykonać ponownie. Fot: Czesław Bortnowski
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6. „Trwałość” i „gwarancja producenta”

Nieprawda: Najczęściej producent daje gwarancje 
iluzoryczne. Owszem jest na ulotce wyeksponowana, 
w postaci piktogramów, pisemna gwarancja najczęś-
ciej na 5, rzadziej na 10 lat, ale w zasadzie niczego 
ona nie gwarantuje. Istotne sprawy, które mają wpływ 
na trwałość zostają pominięte. Trwałość z punktu wi-
dzenia rzemieślnika i jego klienta to między innymi 
odporność na obciążenia statyczne, czyli nośność ta-
rasu. Na nic się zda gwarancja, jeśli producent uznaje 
odporność na obciążenia na poziomie max. 100 kg/
m2. A co jeśli w danym miejscu na tarasie chce sobie 
zrobić selfie cała rodzina? Taka nośność tarasu jest 
zdecydowanie za mała. Jak dojdzie do spękania le-
garów, lub desek na poszyciu, to żaden producent nie 
uzna tych wad mimo kilkuletniej gwarancji. Miałem już 
w praktyce takie doświadczenia i tłumaczyłem produ-
centowi, że nie mam wpływu na monitorowanie spo-
sobu użytkowania tarasu przez klienta. Jeśli spadnie 
coś szpiczastego, to z pewnością nastąpi wyłamanie 
krawędzi deski i tego typu wady są obserwowane już 
po pierwszej zimie i w chłodne jesienno zimowe dni. 
Ponadto w tańszych komorowych cienkościennych 
profilach spękania nastąpią już po upadku ze stołu 
talerza lub garnka. Miałem kiedyś problem z profilem 
na poszyciu jak serwisant od markizy musiał użyć 

drabiny. Niestety profil popękał na krawędziach. Nie 
każdy przewiduje, że należy w takim przypadku za-
bezpieczyć poszycie płytą drewnianą. Dodatkowo, 
proszę sobie wyobrazić, że mówimy o trwałości na 
lata w przypadku materiału, który solidnie „pracuje”, a 
jest przymocowany wkrętem do legara, którego gru-
bość jest nie większa jak 3-4 mm. Nie trzeba być na-
ukowcem w dziedzinie mocowań na wkręty, aby sobie 
wyobrazić, że takie mocowanie jest zdecydowanie za 
słabe. Bardzo często wkręt się obluzowuje, albo legar 
pęka.

To tyle wiedzy na wstępie i w największym skrócie o 
problemach z profilami kompozytowymi na tarasach. 
Jest sporo śmieciowych produktów na rynku z wyol-
brzymionymi zaletami. Jest również sporo pseudowy-
konawców, którzy wierzą w te, spisane w skrótowych 
instrukcjach montażu, zalety. Czas chyba trochę od-
czarować ten materiał szczególnie, że każdorazowy 
wydatek na taras jest niemały, a socjotechniczna wie-
dza zawarta w internecie jest bardzo upraszczana 
i wręcz z punktu widzenia inwestora, szkodliwa. To 
producenci i importerzy, gloryfikując łatwość i prostotę 
montażu, oraz utrzymania tarasu, bardzo często po-
dają jako alternatywę swoich profili kompozytowych 
negatywne prezentowanie cech profili drewnianych. 

W następnych numerach będę publikował konkretne 
przypadki błędów w zakupach i montażach. Postaram 
się dla wyobraźni czytelników o wymierną wycenę po-
niesionych strat.  

Czesław Bortnowski

Nawet w sieciach DYI pokazuje się klientom, że rozstaw podparć pod legarem kompozytowym moze być znacznie większy. W tym przypadku 68 cm. 
Dopuszczalne dla tego legara jest obciążenie podparte co max. 30 cm osiowo. Fot: Czesław Bortnowski


