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DLACZEGO 
NIE BUDUJE SI
DOMÓW Z PIWNICAMI?
Kiedy  piwnice mia y w zasadzie wiele

zalet i tylko jedn  wad  – wysokie koszty

budowy. Mog y pomie ci  nie tylko urz -

dzenia techniczne, takie jak piec central-

nego ogrzewania czy hydrofor. Bardzo

cz sto urz dzano tam podr czny warsztat,

spi arni , pralni , suszarni , prasowalni

itp. Cz sto w piwnicach znajduj  si  gara-

e, cho  rozwi zanie to przysparza sporo

problemów 1. Spotyka sie te  piwnice

usytuowane na powierzchni terenu 2.
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T E M A T  N U M E R U

Dzisiaj rzadko buduje si  podpiwniczone domy

jednorodzinne, jednak dawniej by o to niemal norm .

Nic zatem dziwnego, e jest jeszcze wiele starych

budynków, których w a ciciele (zwykle nowi)

zastanawiaj  si , jak przystosowa  piwnice

do nowych funkcji. Zagospodarowanie tych

pomieszcze  mo e bowiem okaza  si  najta szym

sposobem powi kszenia przestrzeni 

mieszkalnej  domu.
Bo ena MModzelewska

piwnica w nowym
wydaniu

fot. AAdam SSauna
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Prawie adne przeszkody czy niedogod-

no ci nie wydawa y si  straszne i nie by y

w stanie zniech ci  do budowania pod-

piwniczonych domów.  

Obecnie jest zupe nie inaczej. Dla wielu in-

westorów piwnice sta y si  zb dnym „luk-

susem” lub niepotrzebnym wydatkiem

(koszt ich budowy wynosi oko o 30% war-

to ci kosztów stanu surowego domu). Poza

tym, w domu bez piwnic zazwyczaj nie ma

wilgoci i nie trzeba si  martwi  o okresowe

zmiany poziomu wody gruntowej. Praktyka

pokazuje, e piwnice nie s  konieczne

i mo na si  bez nich obej . To najcz ciej

oznacza podczas budowy oszcz dno ci rz -

du kilkudziesi ciu tysi cy z otych. Za te

pieni dze mo na przecie  urz dzi  i wypo-

sa y  dom, ewentualnie zrealizowa  jakie

marzenia np. wybudowa  saun , basen,

ogród zimowy, kupi  du wann  z hydro-

masa em albo dobry samochód.

I  NA CA O ?
Ale skoro piwnica ju  jest, lepiej j przysto-

sowa  do nowych zada , ni  mia aby sta

pusta 3. Koszt adaptacji oraz ilo  nie-

zb dnych robót z ni  zwi zanych w du ej

mierze zale y od stanu technicznego ele-

mentów konstrukcyjnych budynku oraz od

nowych funkcji, jakie maj  pe ni  pomiesz-

czenia podziemne.

Program minimum – piwnice naj atwiej

zagospodarowuje si  na pomieszczenia,

w których nie przewiduje si  sta ego po-

bytu ludzi, czyli mo na tam urz dzi  so-

larium, saun , domow  si owni , warsztat

hobbysty itp. Wtedy nie trzeba spe nia

wielu rygorystycznych zalecie dotycz -

cych wysoko ci pomieszcze , ich do wie-

tlenia wiat em dziennym, ogrzewania,

termoizolacyjno ci przegród zewn trz-

nych itp. Zgodnie z przepisami, w po-

mieszczeniach przeznaczonych na pobyt

czasowy, ludzie mog  przebywa do 4 go-

dzin dziennie. 

Program maksimum – to, oczywi cie, za-

gospodarowanie pomieszcze  piwnicz-

nych na sypialnie lub pracownie czy gabi-

nety 4. Wtedy obowi zuj  takie same

przepisy, jak przy budowie nowego domu.

Oznacza to, e np. wysoko  pomieszcze

nie mo e by  mniejsza ni  250 cm, szero-

ko  korytarzy co najmniej 120 cm, wyso-

ko  stopni schodowych nie wi ksza ni

19 cm oraz ich d ugo  min. 25 cm. W ty-

powych piwnicach wszystkie te wymaga-

nia mo na, oczywi cie, spe ni , ale po

przerobieniu wielu elementów konstruk-

cyjnych budynku i przy sporych nak a-

dach finansowych. Nale y si  liczy

z tym, e jednostkowy koszt zaadaptowa-

nej powierzchni mo e by  nawet wy szy

od ceny 1 m2 nowego budynku.

JAKIE PROBLEMY
TRZEBA ROZWI ZA ?
Kilka czynników ma decyduj cy wp yw na

koszt modernizacji piwnicy.

Wilgo – to zjawisko bardzo cz ste, jednak

nie nale y si  tym przera a , tylko trzeba

zlokalizowa  przyczyny takiego stanu. Za-

zwyczaj jest to spowodowane brakiem po-

ziomej izolacji przeciwwilgociowej pod ogi

na gruncie. Ale je li tylko ciany zewn trz-

ne s  suche to tak  usterk  mo na atwo

i tanio naprawi .

O wiele gorsza sytuacja jest wtedy, gdy na

cianach pojawiaj  si  ple  lub grzyb.

wiadczy to o braku odpowiedniej wentyla-

cji pomieszcze , a zazwyczaj tak e o nie-

szczelnej izolacji przeciwwilgociowej cian

zewn trznych oraz ich niedostatecznej ter-

moizolacyjno ci 5. Wtedy zakres i koszt

niezb dnych prac do  znacznie wzrastaj .

Tyle tylko, e przy adaptacji piwnic na po-

mieszczenia mieszkalne i tak zazwyczaj

przewiduje si  ocieplenie cian oraz u o e-

nie nowej izolacji przeciwwilgociowej. 

Jednak najgorsza sytuacja jest wówczas, gdy

ciany piwnic s  mokre i krusz  si  przy do-

tkni ciu. Oznacza to, e mog  by  na tyle

zniszczone przez wilgo  i mróz, e ich wy-

trzyma o  jest znacznie gorsza od projek-
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3 Zanim „„zejdziemy” ddo

piwnicy, ttrzeba jj  oosu-

szy  ii oociepli ...

(fot. PPlastics)

4 ... aale ppotem bb -

dziemy zzadowoleni

z tak uuzyskanej ddodat-

kowej ppowierzchni

(fot. AACO)

2 Przywi zanie ddo pposiadania ppiwnicy mmo e oobjawia  ssi  jjej bbudow  nna

powierzchni tterenu ((fot. aarchiwum BBD)

1 Bara  ww ppiwnicy tto ppotencjalne mmiejsce „„zalewowe”

(fot. GGeorge)
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towanej. A wtedy do robót izolacyjnych

dojd  jeszcze prace zwi zane ze wzmocnie-

niem konstrukcji no nej budynku, co nig-

dy nie jest atwe i tanie. 

Poziom wody gruntowej – i rodzaj gruntu,

na jakim posadowiony jest budynek, zwy-

kle ci le wi  si  ze stanem zawilgocenia

cian oraz pod óg w piwnicy. Po prostu,

w gruntach piaszczystych i przy wodzie

gruntowej poni ej poziomu posadowienia

piwnice na ogó  s  suche. Oznacza to, e na-

wet powa ny zakres prac modernizacyj-

nych (np. cznie z pog bianiem piwnic)

nie powinien by  zbyt k opotliwy i kosz-

towny. Zw aszcza, gdy g ówne roboty bu-

dowlane b d  prowadzone latem. 

Znacznie gorsza sytuacja jest wtedy, gdy na

dzia ce wyst puj  grunty nieprzepuszczal-

ne (gliniaste) – nawet pomimo niskiego po-

ziomu wody gruntowej piwnice mog  by

mocno zawilgocone. Przyczyn  tego zwykle

jest uszkodzona izolacja oraz woda opado-

wa przes czaj ca si  przez szczeliny lub

przewarstwienia gruntu i zbieraj ca si  przy

cianach fundamentowych (w rejonie daw-

nego wykopu pod fundamenty). W takich

sytuacjach z regu y potrzebne jest wykona-

nie drena u, a to oczywi cie wp ywa na

zwi kszenie kosztów adaptacji.

Najgorzej jest wtedy, gdy woda gruntowa

znajduje si  powy ej poziomu posadowie-

nia budynku (nawet okresowo). Je eli dom

ma szczeln  izolacj  przeciwwodn  i piwni-

ce s  suche, to nie nale y robi  nic, co mo-

g oby ten stan zmieni . Ograniczone prace

modernizacyjne mo na przeprowadzi  we

wn trzu przy zachowaniu du ej ostro no-

ci, aby niepotrzebnie nie narazi  si  na do-

datkowe k opoty. Ale taka sytuacja nale y

do wyj tkowych. Najcz ciej ciany s  moc-

no zawilgocone, pod oga w piwnicy pop -

kana (nieszczelna), a wn trze zwykle jest

zalewane na wiosn , czasami tak e jesieni .

Wtedy ryzyko adaptacji piwnicy na po-

mieszczenia mieszkalne jest do  du e,

cho  osuszenie i w a ciwe zaizolowanie

piwnic – konieczne, pomimo zwi zanych

z tym problemów i du ych kosztów.

Dost p do wiat a dziennego – jest nie-

zb dny zw aszcza w pokojach mieszkal-

nych. Trzeba bowiem pami ta , e po-

wierzchnia okien powinna mie  nie mniej

ni  1/8 powierzchni pod óg, a w pomiesz-

czeniach nie przeznaczonych na sta y pobyt

ludzi min. 1/12. To z regu y znacznie wi cej

ni  zapewniaj  zwyk e, ma e okienka piw-

niczne. Projektowano je przecie  bardziej w

celu usprawnienia wentylacji, ni  do w a-

ciwego o wietlenia pomieszcze . Przy tym

bardzo istotna jest szeroko  istniej cych

otworów. Je li okna maj  przynajmniej 90

cm (lepiej 120 cm) to sytuacja jest do  ko-

rzystna. Znacznie gorzej, gdy okien brak

lub s  bardzo w skie. Wtedy trzeba liczy

si  z konieczno ci  wykonania nadpro y w

cianach no nych, a to na ogó  jest do

skomplikowane i kosztowne. 

Wysoko  piwnicy – jest bardzo wa na

przy ustalaniu sposobu zagospodarowania

dodatkowej przestrzeni. Zwykle wynosi

ona oko o 220 cm, co umo liwia projekto-

wanie pomieszcze  przeznaczonych na cza-

sowy pobyt ludzi 6. Jednak dla wielu in-

westorów to ograniczenie nie jest przeszko-

d . Wysoko  taka jest bowiem wystarczaj -

ca do urz dzenia w piwnicy ró norodnych

pomieszcze  rekreacyjnych lub magazyno-

wych, czyli do powi kszenia powierzchni

u ytkowej, a niekoniecznie mieszkalnej.

Gdy planowany tam b dzie jednak sta y po-

byt ludzi, to oznacza to konieczno  pog -

bienia adaptowanych pomieszcze  o oko o

30 cm (przynajmniej w rodkowej cz ci).

Oczywi cie wynika z tego zwi kszony za-

kres robót i sporo wi ksze koszty.  

Ogrzewanie dodatkowych pomieszcze –

nie jest to problem, gdy przewiduje si  mo-

dernizacj  uk adu grzewczego (co zazwy-

czaj i tak ma miejsce podczas generalnego

remontu budynku). Je li jednak prace te

nie s  przewidywane, to warto pami ta , e

w pomieszczeniach magazynowych wystar-

czaj ca jest temperatura w zakresie 5-8°C,

przeznaczonych na pobyt czasowy – 12-

16°C, a mieszkalnych – 18-22°C. Oczywi-

cie, chwilowe dogrzanie pomieszcze , np.

za pomoc  przeno nych grzejników elek-

trycznych, jest akceptowalne i op acalne.

Do ci g ego ogrzewania zwi kszonej kuba-

tury potrzebne s  odpowiednie rezerwy

w uk adzie grzewczym lub odr bny uk ad

instalacyjny.

Urz dzenia sanitarne – rzadko by y in-

stalowane w piwnicach. Natomiast w

adaptowanych pomieszczeniach bywaj

projektowane do  cz sto. Urz dzenie

azienki, WC lub kuchni wi e si ,

oczywi cie, z doprowadzeniem wody i

odprowadzeniem cieków. O ile z insta-

lacj  wodoci gow  na ogó  nie ma ad-

nych k opotów, to wykonanie dodatko-

wego odcinka kanalizacji mo e przy-

sporzy  pewnych problemów. Jak

bowiem wiadomo, ciecze nie p yn  do

góry i w g bokich piwnicach czasami

konie-czne jest zamontowanie odpo-

wiedniej pompy 7. A to rzecz jasna

podnosi koszt wykonania instalacji. 

Modernizacja instalacji elektrycznej –

najcz ciej nie jest zbyt skomplikowana

i kosztowna. Z zainstalowaniem kilku do-

datkowych arówek i kontaktów poradzi

sobie prawie ka dy. Nawet z ewentual-

2 0 0 6 11−12
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5 Taki sstan cian

zewn trznych tto uutrudnie-

nia ddla aadaptowanej

piwnicy

(fot. AAqapol)

6 Gdy wwysoko  ppomiesz-

cze  ppiwnicznych wwyklucza

sta y ppobyt lludzi, tto mmo emy

np. oobok kkot owni uurz dzi

saun , cczy ssi owni

(fot. HHibernatus)

7 Na ppoziomie -11 mmo e sszwankowa  kkanalizacja

i trzeba jj  bb dzie wwspomóc oodpowiednimi pprzepom-

powniami cieków ((fot. BBORYSOWSKI && SSpó ka)
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nym u o eniem elektrycznego ogrzewa-

nia pod ogowego. Trzeba tylko sprawdzi ,

czy wystarczaj cy jest przydzia  mocy.

Do  cz sto zdarza si  bowiem, e liczba

nowych urz dze  zasilanych energi

elektryczn  (kuchenki, piekarniki, klima-

tyzatory, zamra arki, komputery, grzejni-

ki itp.) jest tak du a, e konieczna jest wy-

miana ca ej instalacji cznie z moderni-

zacj  tablicy rozdzielczej. Te wydatki na-

le y uwzgl dni  przed przyst pieniem do

robót budowlanych.

Prawid owa wentylacja – pomieszcze

urz dzonych w piwnicach jest niezb dna.

W przeciwnym razie, w krótkim czasie

mog  zosta  ponownie zawilgocone. Ko-

nieczne jest zatem zapewnienie nap ywu

wie ego powietrza i usuwanie zu ytego.

Trzeba jednak pami ta , e do tego nie

wystarcz  mikroszczeliny w oknach, a ko-

minowe przewody wentylacji grawitacyj-

nej, rzadko bywaj  doprowadzone do

piwnicy. Do najlepszych, ale i najdro -

szych rozwi za  nale , oczywi cie, syste-

my wentylacji mechanicznej. Jednak

w wielu przypadkach mo na si  bez nich

obej . Trzeba tylko poradzi  si  do wiad-

czonego fachowca. 

adaptacja pomieszczeń piwnicznych

ZE SSCHODAMI MMO E BBY  PPROBLEM

schody do piwnicy

schody w cz ci mieszkalnej

obni ona pod oga piwnicy

cz  stropu do wyburzenia
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350

20
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2

220

Schody do piwnicy i w cz ci mieszkal-
nej ró ni  si , bo nie s  projektowane
wed ug tych samych zasad.
Kryteria, jakie musz  spe -
nia  w nowych domach to:

130

Do piwnic prowadz  najcz ciej strome i w skie schody. Po prostu kiedy  do ich projektowania pod-

chodzi o si  tolerancyjnie, zak adaj c – i s usznie – ich sporadyczne u ytkowanie. Natomiast wygoda

i bezpiecze stwo chodzenia takimi schodami w przypadku adaptacji piwnicy na pomieszczenia mieszkal-

ne podlega ju  zdecydowanie ostrzejszym rygorom. 

Schody musz  zosta  tak zmodernizowane, by odpowiada y obowi zuj cym normom. A to mo e ozna-

cza  powa n  ingerencj  nie tylko w konstrukcj  schodów, ale tak e stropu i cian no nych.

Nie ma ogólnych regu  lub wytycznych, które by yby pomocne przy przeprojektowywaniu schodów do

piwnicy, bo przecie  w ka dym domu s  one inne, inne b d  wymagania i mo liwo ci inwestora co do

ich nowej postaci. Z tym problemem trzeba si  zwróci  do konstruktora lub architekta - zaprojektuj

ich bieg, cz c wymogi, oczekiwania, bezpiecze stwo i wygod  ich u ytkowania.

– wysoko  stopni – 15-19 cm
(piwnicznych 20 cm); 

– min. szeroko  stopni – 25 cm 
(piwnicznych 20 cm);

– min. szeroko  stopni zabiegowych
– 25 cm w odleg o ci nie mniejszej ni
40 cm od wewn trznej balustrady, 
s upa;

– maks. liczba stopni w jednym biegu
– 17 szt.;

– min. szeroko  biegu – 80 cm;
– min. szeroko  spocznika – 80 cm;
– min. wysoko  nad schodami – 200 cm. 

REKLAMA
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T E M A T  N U M E R U

OSUSZANIE PPIWNIC II IIZOLACJA PPRZECIWWILGOCIOWA

Zawilgocone piwnice s  zmor  wielu starych do-

mów. A trzeba pami ta , e w pierwszej kolejno-

ci nale y je osuszy . Metod jest wiele i za ka -

dym razem powinno si  dobiera  je indywidual-

nie, w zale no ci od przyczyn zawilgocenia oraz

przewidywanego zakresu prac adaptacyjnych.

Mo na wtedy zaoszcz dzi  sporo czasu, ale ra-

czej nie pieni dzy. 

Tradycyjny sposób polega na odkopaniu cian

piwnic do wierzchu aw fundamentowych i pocze-

kaniu a  mury wyschn . Zwykle trwa to od kilku

tygodni do kilku miesi cy, zale nie od stopnia za-

wilgocenia, grubo ci cian i rodzaju materia u,

z jakiego s  wykonane. Osuszanie murów mo na

znacznie przyspieszy  usuwaj c star , i tak nie-

szczeln , izolacj  przeciwwilgociow  oraz tynki

zewn trzne i wewn trzne. Dodatkowo, warto

wywierci  szereg otworów rednicy oko o

20 mm, które po wyschni ciu cian nale y wype -

ni  mocn  zapraw . Trzeba te  pami ta  o wyko-

naniu szczelnej, poziomej izolacji przeciwwilgo-

ciowej, aby uniemo liwi  kapilarne podci ganie

wody z gruntu. Po osuszeniu, ciany musz  by

zabezpieczone now , pionow  izolacj  przeciw-

wilgociow  lub przeciwwodn (a). Metoda ta jest

czasoch onna, ale tania i op acalna, gdy przewi-

duje si  ocieplenie cian piwnicznych od strony

zewn trznej.

Oczywi cie, s  i inne, znacznie szybsze sposoby

osuszania nawet wybranych fragmentów cian

(np. metoda mikrofalowa) lub powolna, ale pra-

wie bezobs ugowa metoda elektroosmozy (umo -

liwiaj ca normaln  eksploatacj  budynku). Jed-

nak trzeba pami ta , e wszystkie nowoczesne

sposoby osuszania i izolowania cian wymagaj

zaanga owania odpowiednio wyszkolonych ekip,

wyposa onych w specjalistyczne urz dzenia,

a przez to s  kosztowne.  

Remont pomieszcze  piwnicznych cz sto trzeba

rozpocz  od wykonania izolacji przeciwwilgocio-

wych. Naj atwiej uk ada  si  now  izolacj  pod o-

gi na gruncie. Wystarczy bowiem wyrówna  ist-

niej ce pod o e, a czasami wyla  cienk  warstw

betonu (zazwyczaj grubo ci 5-10 cm). Nast pnie

mo na ju  przykleja  pap  termozgrzewaln ,

uk ada  foli  hydroizolacyjn , czy smarowa  pod-

o e odpowiednimi substancjami, np. lepikami as-

faltowymi. Szczególnie starannie trzeba wykona

po czenie z izolacj  poziom  pod cianami fun-

damentowymi (b). Z kolei rodzaje warstw

ochronnych i posadzkowych w du ej mierze zale-

 od przeznaczenia pomieszcze  i za ka dym ra-

zem mog by  inne. 

Sporym k opotem jest zwykle brak izolacji pozio-

mej pod cianami zewn trznymi, co najcz ciej

zdarza si  w domach z fundamentami wykonany-

mi z cegie  lub kamieni. Rozwi zanie tradycyjne

przypomina nieco podbijanie fundamentów. Pole-

ga na podcinaniu cian i, na odcinkach oko o 1 m,

uk adaniu hydroizolacji z papy lub folii, a nast p-

nie wype nianiu szczelin betonem lub mocn  za-

praw  cementow . W tej czasoch onnej, ale sto-

sunkowo nieskomplikowanej metodzie wa ne

jest szczelne czenie kolejnych odcinków izolacji

oraz przestrzeganie zaplanowanej kolejno ci

podcinania muru. 

Innym, mniej inwazyjnym, rozwi zaniem mo e

by  zastosowanie której  z metod iniekcyjnych

(grawitacyjnej, wysokoci nieniowej, parafinowej,

mikrofalowej czy termoiniekcji). Wszystkie pole-

gaj  na wywierceniu w cianach otworów i wy-

pe nieniu ich odpowiednimi substancjami hydro-

fobowymi (wnikaj c w mur uszczelniaj  go)

ewentualnie urz dzeniami wytwarzaj cymi wyso-

k  temperatur , mikrofale lub pr d o odpowied-

nim napi ciu i nat eniu. Ich podstawow  zalet

jest to, e uzyskuje si  „dwa w jednym”, czyli

osuszenie cian oraz przepon  hydroizolacyjn

poziom  lub pionow .

awa fundamentowa

papa termozgrzewalna

podk adowa
10

oczyszczona

i osuszona

ciana piwniczna

rapówka – tynk

podk adowy

izolacja

przeciwwilgociowa pozioma

skos z zaprawy

lub betonu

wykop

awa fundamentowa

ciana piwnicy

istniej ca izolacja przeciwwilgociowa

(papa asfaltowa, lepik)

p yta betonowa

ta ma dylatacyjna, np. z pianki

polietylenowej lub styropianu

grubo ci 1-2 cm

pas brzegowy z papy

termozgrzewalnej

(podk adowej) w kszta cie

odwróconej litery W

papa termozgrzewalna,

podk adowa

pas brzegowy papy termozgrzewalnej klejony tylko

do awy fundamentowej i do p yty

betonowej pasami szeroko ci 7-10 cm

b) SSzczegó  pprzyk adowego wwykonania ddylatacji

na sstyku aw ffundamentowych ii pp yty bbetonowej

a) TTradycyjny ssposób oosuszania ii iizolowa-

nia cian ppiwnicznych

fragment starego tynku

z resztkami izolacji

przeznaczony do skucia

ciana piwnicy

p yta

betonowa

ta ma dylatacyjna
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OCIEPLANIE CIAN PPIWNIC

Bardzo rzadko piwnice starych domów by y

ocieplane. Z tego wzgl du przy ich adaptowa-

niu na pomieszczenia mieszkalne, a nawet 

tylko rekreacyjne zwykle trzeba u o y  odpo-

wiednio grub  izolacj  termiczn . Inaczej 

wydatki na ogrzewanie b d  zbyt wysokie. 

Oczywi cie, najkorzystniejszym rozwi zaniem

jest ocieplenie cian od strony zewn trznej.

Dzi ki temu mo na wyeliminowa  mostki ter-

miczne wokó  otworów okiennych, w rejonie

stropów, czy schodów. Najcz ciej wymaga to

jednak odkopania cian, a  do aw fundamen-

towych. Jako izolacj  termiczn  najlepiej jest

zastosowa  frezowane p yty polistyrenu eks-

trudowanego, ewentualnie styropianu grubo-

ci 10-15 cm. Przykleja si  je do cian podob-

nie jak w metodzie lekkiej-mokrej, ale nie na

placki tylko ca  powierzchni . Nast pnie,

w zapraw  klejow  wtapia si  siatk  z w ókna

szklanego (a). Przed zasypaniem wykopu war-

to jeszcze u o y  ochronn  foli  wyt aczan

(czasami nazywan  kube kow ), która sku-

tecznie zabezpieczy izolacj  przed kamienia-

mi, korzeniami itp. Wa ne jest dok adne po -

czenie warstwy ocieplenia z izolacj cian

parteru oraz w a ciwe wykonanie tzw. kapi-

nosu.

Mniej skutecznym rozwi zaniem jest ocieple-

nie cian od strony wewn trznej. Jednak

w domach z suchymi lub g bokimi piwnicami

metoda ta mo e okaza  si  op acalna. To po

prostu rodzaj cianki gipsowo-kartonowej do-

stawionej do muru. Na ruszt mo na stosowa

standardowe profile z blachy ocynkowanej,

ale jeszcze lepsze b d  dwa wzajemnie pro-

stopad e ruszty drewniane (b). Wtedy, na po-

wierzchni ciany powstan  bowiem co najwy-

ej punktowe, a nie liniowe mostki termiczne.

Jako izolacj  stosuje si  zwykle paroprze-

puszczalny materia , np. we n  mineraln ,

o cznej grubo ci przynajmniej 10 cm. Z re-

gu y uk ada si  równie  paroizolacj , cho  nie

zawsze jest potrzebna (a czasami wr cz nie-

wskazana, gdy  utrudnia naturalny przep yw

powietrza wokó cian). Na ruszt mo na po o-

y  p yty gipsowo-kartonowe lub drewnian

boazeri . Niewskazane s  wszelkie materia y

o niewielkiej paroprzepuszczalno ci, np. pa-

nele z tworzyw sztucznych. Szczególn  uwag

nale y zwróci  na dok adne ocieplenie o cie y

okiennych. Poza tym wa ne jest ocieplenie

wie ca stropowego (od strony zewn trznej)

przez doprowadzenie izolacji termicznej cian

parteru co najmniej 50 cm poni ej poziomu

stropu.

awa fundamentowa

pod oga na gruncie

strop

warstwy pod ogowe

ciana piwniczna

ciana parteru

skos z zaprawy lub betonu

izolacja

przeciwwilgociowa

pionowa na rapówce

izolacja termiczna

z frezowanych p yt

polistyrenu

ekstrudowanego lub

styropianu grubo ci

8-12 cm

pas siatki z w ókna szklanego

obróbka blacharska

tynk cienkowarstwowy 

na siatce z w ókna szklanego

izolacja termiczna cian parteru

z we ny mineralnej lub styropianu

grubo ci 10-15 cm

awa fundamentowa

pod oga na gruncie

strop

ciana piwniczna

ciana parteru

kapinos

izolacja termiczna z dwóch

warstw we ny mineralnej lub

styropianu o cznej grubo ci

8-10 cm

drewniane aty

paroizolacja

ruszt dystansowy

p yty

gipsowo-kartonowe

ocieplenie wn ki okiennej warstw  termoizolacji

(styropian lub we na)

grubo ci przynajmniej 4-5 cm

ocieplenie wie ca stropowego 

oraz nadpro a

styropianem grubo ci

co najmniej 5 cm

na wietle okna piwnicznego

a) PPrzyk ad oocieplenia cian ppiwnicznych ood sstrony zzewn trznej

b) PPrzyk ad oocieplenia cian ppiwnicznych ood sstrony wwewn trznej
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T E M A T  N U M E R U

POWI KSZANIE OOKIEN PPIWNICZNYCH

PO REMONCIE

awa fundamentowa elbetowa

o przekroju np. 40x60 cm

ciana piwnicy, np. z ceg y pe nej

grubo ci 38 cm

izolacja przeciwwilgociowa

pionowa, np. lepik na rapówce

beton klasy min. B10 (lepiej B15) grubo ci 10 cm

okno, np. o wysoko ci 30 cm

i szeroko ci 120 cm

nadpro e, np. ukryte w wie cu styropowym

ciana parteru, np. z pustaków

ceramicznych grubo ci 44 cm

izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy

asfaltowej termozgrzewalnej

nowe okno o wymiarach 120x120 cm

strop nad piwnic

szlichta cementowa

zbrojona  grubo ci 7 cm

ta my brzegowe

z pianki polietylenowej

(grubo ci 1 cm)

na wietle piwniczne (studzienka) z tworzywa sztucznego,

betonu lub ceg y pe nej

kanalizacja deszczowa

tynk

wewn trzny

np. cementowo-wa-

pienny

III kategorii

warstwy pod ogi parteru

izolacja przeciwwilgociowa

pozioma, np. z papy asfaltowej

p yta betonowa

grubo ci np. 10 cmszlichta cementowa

grubo ci np. 5 cm

12
0

12
0

1
0

25
0

grunt

19
0

30
10

15

23
0

pod oga

np. z desek

PRZED REMONTEM PO REMONCIE

awa fundamentowa

ciana piwnicy

izolacja przeciwwilgociowa pionowa

chudy beton

okno o wysoko ci 60 cm

i szeroko ci 120 cm

nadpro e, np. z belek

prefabrykowanych typu L

ciana parteru

strop nad piwnic

wyk adzina dywanowa na wylewce

samopoziomuj cej grubo ci 1 cm

izolacja termiczna cian zewn trznych

np. ze styropianu grubo ci 10 cm wraz

z tynkiem cienkowarstwowym na

siatce z w ókna szklanego

nowe okno

o wymiarach 120x120 cm

kapinos

w garek okienny

wykonany w izolacji termicznej

tynk

wewn trzny

warstwy pod ogi parteru

izolacja przeciwwilgociowa pozioma
p yta betonowa

lub elbetowa

szlichta cementowa

pod oga na

legarach

11
0

12
0

20

25
0

grunt

16
0

60
20

15

24
0

PRZED REMONTEM

b) PPowi kszanie ookien ww gg boko zzag bionych ppiwnicach

a) PPowi kszanie ookien ww pp ytko zzag bionych ppiwnicach
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adaptacja pomieszczeń piwnicznych

Przy adaptacji piwnic na cele mieszkalne zwy-

kle konieczne jest powi kszenie starych lub

wykucie nowych otworów okiennych. Naj a-

twiej to zrobi  w piwnicach p ytko zag bio-

nych. Wtedy do  cz sto mo na dobra  takie

okna, eby ich wielko  by a zadowalaj ca

(min. 120 cm), a parapet znajdowa  si

15-20 cm nad poziomem terenu (a). Dzi ki te-

mu unika si  wielu problemów eksploatacyj-

nych zwi zanych z opadami deszczu i niegu.

W g bokich piwnicach trzeba niestety zag -

bi  okna poni ej poziomu terenu. Oczywi cie,

wi e si  to z konieczno ci  wykonania stu-

dzienek okiennych (b). Mo na je wymurowa

z ceg y pe nej, wykona  jako elbetowe lub

kupi  gotowe – z tworzyw sztucznych. Wa ne

jest, aby dna studzienek znajdowa y si  przy-

najmniej 15 cm poni ej parapetów okien

i mia y du y spadek (min. 5%). Poza tym, ka -

da studzienka powinna mie  odp yw kanaliza-

cji deszczowej z uj ciem np. do studni ch on-

nej czy rowu melioracyjnego. Wskazane jest

równie  zainstalowanie kabli grzewczych lub

ogrzewanych wpustów. Trzeba bowiem zrobi

wszystko, co zapewni swobodny odp yw wody.

Wierzch studzienek warto os oni  metalow

siatk  nie tylko ze wzgl dów bezpiecze stwa,

ale te  chroni  przed wpadaj cymi li mi

i mieciami.

Nadpro e

Przed wykuciem lub poszerzeniem otworu

okiennego konieczne jest wykonanie nowego

lub wzmocnienie starego nadpro a (c). To

wa ne elementy konstrukcyjne, których no-

no  zale y od wielu czynników takich, jak

rodzaj cian, liczba kondygnacji, k t nachyle-

nia dachu, region kraju, w którym postawiony

jest budynek itp. Zatem musz  by  zaprojek-

towane (obliczone) przez konstruktora. Jako

elementy no ne najlepiej nadaj  si  profile

stalowe (ceowniki, k towniki). Po prostu

umieszcza si  je we wcze niej wykutych bruz-

dach i ca o  skr ca rubami. Oczywi cie, do

wykucia lub poszerzenia otworu mo na przy-

st pi  dopiero po wykonaniu nadpro a. Prace

te nie s  zbyt skomplikowane w cianie jedno-

warstwowej, ale w trójwarstwowej mog

przysporzy  wielu problemów. Trzeba przecie

wykona  dwa niezale ne nadpro a.

ceownik stalowy o wymiarach

okre lonych przez projektanta

ruba stalowa okre lona przez

projektanta – rednica,

d ugo , rozstaw (max 50 cm)

zaprawa cementowa

wype nienie z cegie  lub betonu komórkowego

(na zaprawie)

siatka stalowastrop

tynk

strefa podporowa

15-30 cm

c) PPrzyk ad wwzmocnienia ciany ww mmiejscu nnadpro a ookiennego

fot. AACO

ciana no na

Je eli adaptacja piwnicy polega  b dzie tylko na niewielkim remoncie i nie b dzie tam po-

mieszcze  mieszkalnych, remont jest nasz  indywidualn  spraw .

Inaczej ma si  ju  sprawa w przypadku adaptacji piwnicy na pomieszczenia mieszkalne i to

niezale nie od tego, czy oznacza  to b dzie drobne prace wyko czeniowe czy powa n  przebu-

dow  domu (np. powi kszanie okien, nowe nadpro a, podci gi i s upy, które konieczne b d

z powodu wyburzania fragmentów cian no nych lub stropów) – w obu sytuacjach niezb dne

jest uzyskanie pozwolenia na zmian  sposobu u ytkowania pomieszcze . Z kolei zakres plano-

wanych prac wp ynie na to, czy wystarczy tylko oficjalne zg oszenie zamiaru prowadzenia prac 

remontowych (i je eli po dwóch tygodniach nie zostanie ono zakwestionowane mo na rusza ),

czy konieczne b dzie uzyskanie pozwolenia na budow . Bez pozwolenia na budow  nie obejdzie

si  na pewno w przypadku zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych budynku, moderni-

zacji instalacji gazowej oraz remontu obiektów zabytkowych.

Prace bbudowlane ww ppiwnicy –– zz ppozwoleniem cczy bbez?
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POG BIANIE PPIWNIC

Adaptacja pomieszcze  piwnicznych na do-

datkowe pokoje zwykle wi e si  z koniecz-

no ci  zwi kszenia ich wysoko ci do 250 cm.

Wybór najkorzystniejszego rozwi zania zale-

y od wielu czynników takich, jak rodzaj

gruntu, g boko  posadowienia budynku,

szeroko  i wysoko aw fundamentowych,

poziom wody gruntowej, rodzaju materia ów,

z których wykonano pod og  i ciany piwnic

itd.  Decyduj ce zdanie powinien mie  zatem

projektant. 

Naj atwiejszy i najbezpieczniejszy sposób po-

lega na usuni ciu wierzchnich warstw pod o-

gowych i pog bieniu piwnicy najwy ej do

wierzchu aw fundamentowych (a). Wtedy

nie naruszy si  skonsolidowanego gruntu

znajduj cego si  pomi dzy fundamentami,

który jest rodzajem rozpory zabezpieczaj cej

ciany przed przesuni ciem do wn trza bu-

dynku. Poza tym, uzyska si  równ  pod og

na ca ej powierzchni pomieszczenia. Jednak

w niewielu domach takie rozwi zanie jest

mo liwe.

Znacznie cz ciej  wykop trzeba pog bi  do

spodu aw fundamentowych, czyli do poziomu

posadowienia budynku (b). To o wiele bar-

dziej skomplikowane zadanie, poniewa

w pierwszej kolejno ci trzeba zaprojektowa

i wykona  rozpory przenosz ce obci enia

pochodz ce od naporu gruntu na ciany i a-

wy fundamentowe. Metod jest wiele. Mo e to

by  na przyk ad p yta elbetowa wylana po-

mi dzy awami lub odpowiednio sztywna i

wytrzyma a konstrukcja stalowa. Pewnym

mankamentem jest to, e wtedy posadzka nie

b dzie mia a jednej p aszczyzny – wzd u

cian fundamentowych powstanie bowiem

uskok. Jednak dostosowuj c jego szeroko

do ustawianych mebli (rega ów, szaf, ó ek,

biurek) nie powinno by  k opotów z urz dze-

niem takich pomieszcze .

Odr bnym problemem jest g bokie obni e-

nie poziomu posadzki, ale na stosunkowo

ma ej powierzchni np. pod du  wann  z hy-

dromasa em lub ma y basenik przy saunie

(c). Wtedy do  cz sto chcemy, by wierzch

urz dze  znajdowa  si  na równi z posadzk .

Trzeba jednak rozs dnie wybra  miejsce usy-

tuowania sprz tu. Oczywi cie, im dalej od

cian no nych, tym bezpieczniej. Nale y bo-

wiem pami ta , e wykonuj c wykop nie wol-

no naruszy  strefy najwi kszych napr e

przekazywanych przez fundamenty na grunt,

poniewa  mog oby to doprowadzi  do uszko-

dzenia budynku (p kania aw lub cian). Wte-

dy równie  potrzebne s  wzmocnienia obwo-

dowe takiego lokalnego zag bienia. Sposób

wykonania dodatkowego zabezpieczenia mo-

e by  za ka dym razem inny, ale zawsze po-

winien to okre li  konstruktor.

W zale no ci od metody pog bienia piwnicy

oraz warunków gruntowo-wodnych konieczne

b dzie wykonanie nowej izolacji przeciwwil-

gociowej lub przeciwwodnej. Do tego zwykle

wykorzystuje si  pap  termozgrzewaln , po-

niewa atwo j  po czy  z izolacj  poziom

pod cianami fundamentowymi, któr  najcz -

ciej stanowi papa asfaltowa. Przy okazji

warto jeszcze u o y  izolacj  termiczn  pod-

ogi na gruncie.

grunt beton klasy min. B10

(lepiej B15) grubo ci 7 cm

papa asfaltowa

termozgrzewalna

(bez wype niaczy

mineralnych)

styropian

grubo ci 5 cm

szlichta cementowa

zbrojona  grubo ci 7 cm

pod oga np. z desek

awa fundamentowa

ciana piwnicy

izolacja

przeciwwilgociowa

pionowa, np. lepik

na rapówce, czyli

na tynku II kategorii

piasek – warstwa

grubo ci np. 15 cm

beton – warstwa grubo ci

np. 10 cm

izolacja przeciwwilgociowa,

np. z papy asfaltowej

PRZED REMONTEM PO REMONCIE

ta my brzegowe z pianki

polietylenowej (grubo ci 1 cm)

tynk wewn trzny, np. cementowo-wapienny III kategorii

a) PPod oga rrówno zz wwierzchem aw ffundamentowych

35

szlichta cementowa, czyli warstwa

wyrównawcza grubo ci np. 5 cm

T E M A T  N U M E R U
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b) PPod oga pponi ej wwierzchu aw ffundamentowych

grunt

awa fundamentowa

ciana piwnicy

izolacja

przeciwwilgociowa

pionowa, np. lepik

na rapówce

chudy beton

grubo ci np. 5 cm

izolacja przeciwwilgociowa, 

np. z papy asfaltowej

szlichta cementowa

grubo ci np. 5 cm

PRZED REMONTEM PO REMONCIE

p yta betonowa lub

elbetowa np. 

grubo ci 12 cm

p yta elbetowa

grubo ci min. 10 cm

papa asfaltowa

termozgrzewalna

szlichta cementowa

grubo ci 4 cm

legar

drewniany

poduszka betonowa o wymiarach 

dostosowanych do przewidywanej

aran acji wn trza

w celu zapewnienia jak naj-

lepszej wspó pracy pomi dzy

poszczególnymi elementami

budynku, powierzchnia aw

fundamentowych powinna

by  skuta na ca ej d ugo ci

po czenia

pod oga np. z desek

3
0

grunt

awa

fundamentowa

ciana

piwnicy

izolacja przeciwwilgociowa

pionowa, np. lepik na rapówce

chudy beton grubo ci np. 5 cm

izolacja przeciwwilgociowa

pozioma np. z papy

asfaltowej

p yta betonowa lub elbetowa

grubo ci np.12 cm

szlichta cementowa grubo ci np. 3 cm

obrze e wanny lub basenu

projektowana

niecka wanny

lub basenu

30° gwarantuje pe ne bezpiecze stwo konstrukcji, bo to praktycznie k t stoku naturalnego suchego piasku, 

45° mo na zastosowa  w gruntach sypkich (np. piaskach, wirach), ale wcze niej nienaruszonych, dobrze skonso-

lidowanych i o odpowiedniej wilgotno ci, bo przyjmuje si , e pod takim k tem rozk adaj  si  napr enia,

60° w gruntach spoistych i zwi z ych o niezbyt du ej wilgotno ci (np. glinach), ale o tym powinien decydowa  pro-

jektant po wykonaniu odpowiednich bada

posadzka z terakoty

c) LLokalne zzag bienie ww ppod odze ppiwnicy –– pprzyk ad bbezpiecznego uusytuowania

adaptacja pomieszczeń piwnicznych
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