
Kiedy ojciec Patrycji zaproponowa  m odemu ma e stwu rozbudow

swojego domu na podwarszawskiej wsi oraz przeprowadzk  do niego, 

Patrycja i Czarek byli szcz liwi. Nareszcie pojawi a si  dla nich rozs d-

na mo liwo  powi kszenia przestrzeni mieszkalnej. 

– Ju  kilka lat po lubie sta o si  dla nas jasne, e musimy ucieka

z ma ego mieszkania w bloku, poniewa  nasze dwa „wulkany” energii, 

Maks i Karol, po prostu je roznosi y – mówi pani Patrycja. – Propozycja 

taty przysz a w sam  por , bo czas ucieka , a nas nie by o sta  na kupno 

wi kszego mieszkania w Warszawie ani na budow  domu od podstaw. 

Dlatego jeste my mu za ni  bardzo wdzi czni.

Obie strony szybko przekona y si , e przy korzystaniu ze wspólnych 

mediów, mieszkanie w jednym domu, nawet powi kszonym o dodatkowe 

120 m2, jest ta sze od utrzymywania dwóch osobnych. I s  na to dowody 

w postaci rachunków.  

Tak by o
– Dwadzie cia cztery lata temu kupi em pod Warszaw  pó torahektarow

roln  dzia k . – opowiada ojciec Patrycji, Stanis aw. – W ten sposób 

zainwestowa em rodzinne oszcz dno ci, ale oprócz tego naprawd

urzek a mnie wyj tkowo pi kna parcela na skraju Chojnowskiego Parku 

Krajobrazowego. Cho  wtedy mieszka em z rodzin  na warszawskich 

Stegnach, zrobi em obowi zkowy kurs rolniczy, a po jego uko czeniu, na 

nowo zakupionym gruncie posadzi em sze set sadzonek wi ni i zbudo-

wa em budynek gospodarczy z aneksem mieszkalnym. Poniewa  czasy 

by y dla budownictwa bardzo trudne, postawi em najprostszy w kszta cie 

budynek: zwyk y sze cian, przykry dwuspadowym dachem. Uda o mi si

POSESJONACI KLUBU BUDUJ CYCH DOM

Dom dwurodzinny: seniora 

oraz ma e stwa z trojgiem dzieci

Dom murowany, parterowy z podda-

szem mieszkalnym i piwnic : ciany

z ceg y i pustaków ceramicznych, 

ocieplone styropianem; dach pokryty 

blachodachówk .

Powierzchnia dzia ki: 1,5 ha

Powierzchnia budynku: 310 m2, w tym 

180 m2 Patrycji i Czarka

Dom bez gara u, z piwnic : 10 m2

Roczne koszty utrzymania budynku:

18 500–20 500 z .

Dom dla trzechDom dla trzech

Rozbudowuj c cz  domu 

taty, Patrycja i Czarek oszcz dzili 

na zakupie dzia ki, jej ogrodzeniu, 

budowie domu od podstaw oraz 

przy czeniu mediów. Budynek ma 

dwa osobne wej cia i prowadzone 

s  w nim dwa oddzielne gospo-

darstwa domowe wykorzystuj ce 

wspólne media. Mieszka cy s

razem, ale jednocze nie osobno, 

maj c do dyspozycji du  dzia k

z naprawd  pi knym widokiem.

pokolepokole
Lilianna Jampolska

G ówne wej cie do cz ci domu nale cej do Patrycji i Czarka 

dobudowano od strony zachodu. Zadaszony ganek prowadzi do 

wiatro apu i dalej do pomieszcze  dziennych. Od strony ogrodu 

dobudowano taras, powi kszaj cy powierzchni  jadalni i salonu

Widok domu od strony skrzyd a wschodniego, w którym mieszka pan Stanis aw, 

pierwszy lokator i w a ciciel. Przed rozbudow  prostok tny dom z dwuspadowym 

dachem przypomina  budynek gospodarczy
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h kupi  ceg  i pustaki ceramiczne, z których powsta y ciany, ale ju

nie zdoby em dobrego pokrycia na dach i niestety by em zmuszony 

zastosowa  p yty cementowo-azbestowe, nazywane potocznie eterni-

tem. 

 Budynek od razu wyposa y em w instalacj  elektryczn  i gazow ,

pod czy em wod  ze studni i zbudowa em szambo. Przez pierwsze 

kilka lat z pe ni wyposa onego budynku korzystali my najcz ciej 

w lecie, kiedy zajmowa em si  upraw  sadu. Dopiero w 1994 roku 

przeprowadzi em si  do niego na sta e, a kilka lat temu po rozbudo-

wie budynku do czy y do mnie dzieci.

Od tamtej pory pan Stanis aw ma towarzystwo, a Patrycja 

i Czarek – wygodny dom w pi knym otoczeniu. 

W miejscu dawnego gara u
Przedmiotem rozbudowy sta  si  gara  o powierzchni 60 m2,

mieszcz cy si  w zachodniej cz ci budynku. Wschodni  cz ,

z dwoma mieszkalnymi kondygnacjami, ju  wcze niej zaj  g ówny 

w a ciciel. I oprócz kosmetycznych zmian na zewn trz (w czasie 

rozbudowy budynku po o ono nowy tynk i blachodachówk ), pozo-

sta a w stanie pierwotnym. Pan Stanis aw nadal zajmuje salon po -

czony z jadalni  i kuchni  (60 m2) oraz pomieszczenia na poddaszu 

(60 m2). W ma ej piwniczce (10 m2) mie ci si  natomiast wspólne 

dla obu cz ci budynku pomieszczenie techniczne z hydroforni

i kot em grzewczym. 

Patrycja i Czarek z architektk , Lidi  Góral, powierzchni

dawnego gara u przeznaczyli na du  otwart  kuchni  z aneksem 

kominkowym oraz azienk  i sk adzik gospodarczy, ale jednocze -

nie dobudowali od zachodu wiatro ap i ganek, a od pó nocnej 

strony – jadalni  i salon. W ten sposób cz  budynku nale ca do 

ma e stwa nabra a kszta tu litery „L”. Kszta t ten jeszcze bardziej 

uwidoczni  si , kiedy po kilku nast pnych latach dobudowali 

obszerny drewniany taras. 

Wcze niej nad gara em istnia  nieu ytkowy strych. Nowi w a ci-

ciele postanowili go zaadaptowa  na trzy sypialnie i drug azienk .

Na poddaszu Maks i Karol zaj li obszerne pokoje z adnymi widoka-

mi na okolic . Rodzicom wystarczy a niedu a sypialnia. 

Po rozbudowie parter Patrycji i Czarka rozrós  si  do 90 m2, a pod-

dasze o prawie drugie tyle (ma mniejsz  powierzchni  ze wzgl du

na skosy).

Projekt rozbudowy kosztowa  5000 z , natomiast ca a rozbudowa 

200 000 z . Ma e stwo przeznaczy o na to rodki ze sprzeda y

mieszkania, po yczk  od rodziny, ma y kredyt, a pan Czarek po-

wi ci  nawet swój motocykl.

Ju  tylko ze zdrowych materia ów
Nowe ciany wzniesiono z takich samych materia ów, jak istniej ca 

cz  domu, czyli z pustaków ceramicznych. Na zewn trz ocieplono 

je warstw  (12 cm) styropianu i wyko czono tradycyjnym tynkiem. 

Od strony wn trz zastosowano p yty g-k. Konstrukcj  dachu, 

wspart  na drewnianym stropie, przykryto natomiast blachoda-

Pomieszczenia dzienne u Patrycji i Czarka s  po czone. Dekoruj  je 

drewniane belki i podci gi. W jadani i salonie pozostawiono nawet stare 

s upy zbudowane poprzednio przy wje dzie do gara u

W dobudowanej od pó nocnej strony cz ci domu Patrycja i Czarek 

zaplanowali salon. Zaopatrzyli go w du e okna, przez które wpada sporo 

wiat a. Do salonu przylega zadaszony przezroczystym dachem taras 

(25 m2). Nie zaciemnia wi c pomieszcze  dziennych

Koszt utrzymania budynku z dwoma gospodarstwami domowymi 

wynosi od 18 500 z  do 20 500 z .

Ten nieco wy szy koszt, w porównaniu z domami jednorodzinnymi, 

wynika z faktu, e dom, b d c miejscem pracy seniora i jego córki, jest 

intensywnie wykorzystywany 24 godziny na dob .

Rodzina obie cz ci domu ogrzewa jednym kot em, korzysta z jednej 

studni g binowej, wspólnego szamba i wspólnego licznika elektryczne-

go. Pozwoli o to na oszcz dno ci podczas budowy i przy  kupnie urz -

dze . Poniewa  senior mieszka w domu d u ej, atwo wyliczy , ile no-

ników energii zu ywa jego cz  domu, a ile córki.

Rocznie koszt gazu si ga od 6000 do 7000 z , ale tegoroczna d u-

ga zima podnios a koszt do 8000 z . Nale y doliczy  do tego 1800 z  za 

drewno (d b) do dwóch kominków oraz 4200 z  za elektryczno .

W a ciciele powa nie zastanawiaj  si  nad zamontowaniem kolek-

torów s onecznych oraz przydomowej oczyszczalni cieków. Przy du ej

rodzinie te inwestycje szybciej si  amortyzuj . Wywóz szamba 20 razy 

w roku ka dorazowo za 180 z  daje kwot  a  3600 z .

Podatek za ogromn  roln  dzia k  wynosi tylko 300 z , a ubezpie-

czenie typu pakiet rodzinny – z ubezpieczeniem budynku, samocho-

dów i rodziny – 1700 z .

Koszty, gdzie mo na zaoszcz dzi
na eksploatacji 

Roczne koszty eksploatacji domu 
o powierzchni 310 m2 to 18 500–20 500 z
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POSESJONACI KLUBU BUDUJ CYCH DOM

chówk , usuwaj c niezdrowe azbestowe poszycie. I z tego rodzina 

cieszy si  szczególnie. Dach ocieplono warstw  we ny mineralnej 

(ponad 20 cm). 

 Na parterze trzeba by o ustawi  dodatkowe s upy i podci gi, któ-

re podpieraj  rozleg y strop w zupe nie otwartych pomieszczeniach 

dziennych. Ale drewniane belki nie oszpeci y wn trz. Doda y im 

klimatu i specyficznego charakteru. Patrycja i Czarek s  z nich 

bardzo zadowoleni, podobnie jak z du ych okien, przez które wpada 

wiat o i wida  zadban  posesj . Okna maj  oczywi cie dobrze 

izolowane szyby. 

– Pilnowa em dobrego ocieplenia budynku ze wzgl du na bardzo 

wietrzny teren – mówi pan Czarek. – Na naszej dzia ce temperatura 

jest zawsze kilka stopni ni sza ni  w g stej zabudowie. Ponadto, po 

rozbudowie zakupili my z te ciem nowoczesny gazowy kocio  c.o. 

(Buderus), którym ogrzewany obie cz ci budynku. Kocio  z instala-

cj  grzewcz  w dobudowanej cz ci kosztowa  35 000 z . Dwa lata po 

przeprowadzce zbudowa em jeszcze kominek z wk adem eliwnym 

i z systemem dystrybucji ciep ego powietrza do pomieszcze  na pod-

daszu. Razem z turbin  rozprowadzaj c  ciep o by  to koszt 6000 z .

Ekonomiczny kocio  c.o. wspierany przez wk ad kominkowy daje 

nam spore oszcz dno ci w okresie grzewczym.

Na wsi lepiej ni  w mie cie
Przeprowadzk  pod miasto nawet nastoletni Karol i Maks oceniaj

bardzo dobrze – tak si  szcz liwie z o y o, e maj  tu lepsze szko y

ni  w Warszawie i wielu nowych kolegów. Ch tnie w czaj  si

w prace ogrodowe i domowe, doceniaj c wi ksz  przestrze ycio-

w  w porównaniu z mieszkaniem. Doro li natomiast, po okresie 

dojazdów do pracy najpierw do Warszawy, potem do Piaseczna, od-

k d mo na by o wreszcie korzysta  tu z Internetu, zdecydowali si

przenie  rodzinn  firm  do… gabinetu pana Stanis awa. Sko czy y

si  wi c mudne i kosztowne dojazdy, a rodzina jeszcze bardziej 

wros a w wie . Ale jest to naturalny proces w dobie Internetu i mi-

gracji rodzin pod miasta.

Zapuszczaj c coraz g biej korzenie, rodzina rozbudowuje 

wspólne w o ci etapami, w miar  dop ywu gotówki. Po zadaszonym 

tarasie, nadchodzi czas na budow  wolno stoj cego pomieszczenia 

gospodarczego. Zaplanowano go jako rozbudowany obiekt wielko ci 

oko o 100 m2 za oko o 50 000 z . Potrzeba bowiem kilku zadaszo-

nych miejsc gara owych, miejsca na drewno do kominka, aneksu 

na sprz t ogrodniczy i sportowy, miejsca do majsterkowania oraz 

du ych kojców dla czterech owczarków kaukaskich. W a ciciele 

przekonali si , e budowa prowizorycznych pomieszcze  nie jest 

funkcjonalna i estetyczna. 

 Ostatnim najwa niejszym wydarzeniem w rodzinie jest pojawie-

nie si  na wiecie Helenki. Cho  na razie mieszka w sypialni rodzi-

ców, planuj  ju  dla niej budow  pokoju na poddaszu. Na szcz cie 

starsi bracia zgodzili si  na zmniejszenie powierzchni swoich 

pokojów. A wi c wkrótce poddasze czeka kolejna modernizacja, 

czyli przesuwanie cian dzia owych.    

 Jedno jest pewne. Partycja, Czarek i ich dzieci wprowadzaj

pozytywn  energi  w ycie seniora rodu. A rozbudowany dom godzi 

odmienny tryb ycia a  trzech pokole .

Senior rodu – pan Stanis aw oraz rodzina jego córki. Patrycja i Czarek od 

kilku miesi cy s  rodzicami najm odszej Helenki. Maks i Karol ju  zgodzili 

si  na oddanie siostrze cz ci w asnych pokojów. Poddasze znowu czeka 

modernizacja i przesuwanie cian

Skrzyd o pana Stanis awa równie  ma dwie kondygnacje. Na parterze znajduje 

si  salon z kominkiem, ustawionym w centrum po czonych pomieszcze

dziennych. W tej cz ci domu umieszczono równie  siedzib  rodzinnej firmy

– Ze wzgl dów zdrowotnych nale y pozbywa  si  z budynków ele-

mentów wykonanych z azbestu. Warto przy tym skorzysta  z pomo-

cy gminy, która dofinansowuje ich wywóz i utylizacj .

– Zbudowanie tarasu (25 m2) od strony pó nocy okaza o si  bardzo 

funkcjonalne. Taras nie nagrzewa si , cho  jest jasny dzi ki pokryciu 

p ytami z poliw glanu. Co wa ne, przezroczysty, matowy daszek nie 

zacienia wn trz dziennych. Na wsi picie porannej kawy i spo ywa-

nie posi ków na powietrzu to ogromna frajda, na któr  czekamy przez 

ca  zim .

– U ytkownikom studni polecamy zastosowanie nowoczesnych 

urz dze  filtruj cych wod . Wydali my na nie 6000 z , ale mamy wod

niepozostawiaj c  osadów mineralnych. Woda jest smaczna i zdrowa, 

a przy tym atwiej jest utrzyma  w czysto ci na przyk ad sanitariaty.

– Zastosowali my du y zbiornik na wod  o pojemno ci 300 litrów. 

By o to potrzebne przy du ej liczbie odbiorców. Zmagazynowanie spo-

rej ilo ci wody przydaje si  te  podczas wy cze  pr du. Wystarcza 

na kilka godzin.

– Na du ych posesjach warto zastanowi  si  nad odleg o ci  domu 

od drogi lub mediów. U nas jest spora, wi c mamy du o pracy z od-

nie aniem. Przy cza tak e by y dro sze.

– Zaplecze gospodarcze dla dwóch rodzin jest wa nym elementem 

u ytkowym. Powinno by  du e i ró norodne.

Trafione decyzje i rady w a cicieli

BD9_Posesjonaci1_Szeszko.indd 30BD9_Posesjonaci1_Szeszko.indd   30 2010-08-20 21:22:582010-08-20   21:22:58


