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Aby czerpa  z dobrodziejstw, jakie daje oran eria, nie wystarczy po prostu 

j  mie . Prawdziwa rado  jej u ytkowania pojawi si  tylko wtedy, gdy tzw. 

ogród zimowy b dzie spe nia  kilka podstawowych warunków.

Projekt 
Do stworzenia dobrego projektu oran erii niezb dne s , oprócz do wiadczo-

nego architekta, konkretne ustalenia z w a cicielem. Trzeba w nich okre li

do jakich celów wykorzystywana b dzie oran eria – do hodowli ro lin, do 

spo ywania posi ków czy te  intensywnej pracy. Kolejna kwestia to liczba 

osób, które b d  z niej korzysta . I ostatnia sprawa – rodzaj ro lin, jakie maj

zdobi  ogród. Na podstawie tych informacji architekt zaproponuje rozwi za-

nie najbardziej zbli one do oczekiwa  inwestora – uwzgl dniaj c przy tym 

poni sze czynniki.

Strony wiata

Usytuowanie ogrodu wzgl dem okre lonej strony wiata ma wp yw na roz-

wój ro lin oraz po rednio na energetyczne korzy ci dla domu.   

Ekspozycja po udniowa. W bardzo s oneczne letnie dni w oran erii mo e

by  zbyt gor co, a silne promienie mog  poparzy  ro liny. Rozwi zaniem 

Poranna kawa w otoczeniu 

pn czy bluszczu kanaryjskiego, 

zapachu dojrza ej mandarynki 

i odpr aj cego widoku 

karmazynowych p atków 

kwitn cej ró y chi skiej to 

prawdziwa rozkosz. 

Mo na z niej korzysta ,

dobudowuj c wygodn ,

tj. prawid owo zaprojekto -

wan , skonstruowan

i piel gnowan  oran eri .

Emilia Ros aniec

W domu

fot. TS Polska

i w ogrodzie

Aby czerpa  z dobrodziejstw, jakie daje oran eria, nie wystarczy po prostu oranna kawa w otoczeniu

Emilia Ros aniec

jednocze nie
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tych problemów s  os ony przeciws oneczne, 

które pozwalaj  dostosowa  ilo  docho-

dz cego wiat a do okre lonych warunków 

pogodowych i pór roku. Wystawiony na 

silne s o ce ogród trzeba te  systematycznie 

wietrzy . Z drugiej strony oran eria na-

s oneczniana przez d ug  cz  dnia mo e

zmagazynowa  sporo ciep a – i umo liwi

tym samym zmniejszenie kosztów ogrze-

wania ogrodu oraz pomieszcze  do niego 

przylegaj cych.

Najprzyjemniejsze b d  tu letnie wie-

czory – gdy na dworze robi si  ch odno – tu 

w ogrzanym pomieszczeniu, ale bez pal cych 

promieni s onecznych, panuje przyjemny 

klimat.       

Ekspozycja zachodnia. Sprawia, e ogród 

nagrzewa si  w letnie popo udnia i wieczory 

– ciep o jest w nim gromadzone do pó nych 

godzin nocnych, jednak rano mo e by  tu 

ch odno. Usytuowanie to jest szczególnie 

korzystne dla ro lin. To dobre miejsce tak e

do spo ywania kolacji lub do wykonywania 

popo udniowej pracy – kiedy s o ce nie 

jest tak intensywne, aby przeszkadza o, ale 

przyjemne i wystarczaj ce do o wietlenia 

miejsca pracy.     

Ekspozycja pó nocna. Ogród wystawiony 

na t  stron wiata jest relatywnie ch odnym 

miejscem – w letnie upalne dni jest to 

przyjemna oaza, jednak zim  jej ogrzewanie 

poch ania ogromne koszty. Sprawdz  si  tu 

jedynie ro liny cieniolubne; dla pozosta ych 

b dzie zbyt ciemno (szczególnie zim )

i stan  si  wiotkie, blade, a ich p dy nienatu-

ralnie wyd u one.

p g y p

silne s o ce ogró

wietrzy . Z drugi

s oneczniana prz

zmagazynowa  s

tym samym zmn

wania ogrodu ora

przylegaj cych.

Najprzyjemnie

czory – gdy na dw

Budowa ogrodu zimowego o powierzchni do 25 m2 nie wymaga pozwolenia na budow .

Wystarczy zg oszenie zamiaru budowy w starostwie, przy czym na posesji mog  znale

si  tylko dwa obiekty ma ej architektury (w tym w a nie oran eria) – po jednym na ka de 

500 m2 powierzchni dzia ki. Mo e si  wi c okaza , e wybudujemy ogród zimowy i altan ,

ale na wiat  dla samochodu przepisy nie pozwol  (Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie 

ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. z dnia 26 sierp-

nia 2005 r.).

Dobudowa za  ogrodu zimowego do istniej cego budynku traktowana jest jako rozbudo-

wa istniej cego domu i wymaga uzyskania pozwolenia przed rozpocz ciem robót.

Pozwolenie na budow

na t  stron wiat

miejscem – w letn

przyjemna oaza, j

poch ania ogromn

jedynie ro liny cie

b dzie zbyt ciemn

i stan  si  wiotkie

ralnie wyd u one

Oran eria posadowiona na tarasie i po czona z domem szklanym korytarzem. 

Otwarcie g ównych drzwi oran erii pozwala po czy  te dwie cz ci

wypoczynkowe – zwyk y i „zadaszony” taras

Oran eria nie musi by  zbudowana na parterze. Jak wida , z powodzeniem 

mo emy zaplanowa  j  tak e na wy szych kondygnacjach. Tu jednak nie 

mamy bezpo redniego kontaktu z ogrodem

Oran eria z kominkiem – tu mo na sp dza

zimowe wieczory, podziwiaj c pi kno zimy 

i jednocze nie delektuj c si  ciep em ywego 

ognia
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Ekspozycja wschodnia. Podobnie jak 

ogród po o ony od strony zachodniej zapew-

nia dobre warunki rozwoju ro linom. Lekko 

nagrzewa si  rannym i przedpo udniowym 

s o cem. W pozosta ej cz ci dnia jest 

wystarczaj co do wietlony i nie przegrzewa 

si . To idealne miejsce nie tylko do wypicia 

porannej kawy i spo ywania niada , ale 

i do ca odziennego przebywania.       

Bry a budynku

To kolejny element, który decyduje o osta-

tecznym kszta cie, umiejscowieniu i wielko-

ci oran erii.       

Mo e zdarzy  si  przecie  tak, e cho  naj-

bardziej odpowiada by nam ogród od strony 

wschodniej, nie b dzie mo na dobudowa  go 

do tej elewacji ze wzgl du na jej kszta t czy 

wielko . Cz sto tak si  dzieje, gdy ogród nie 

by  przewidziany w projekcie.

le b dzie wygl da  nieproporcjonalnie 

du y ogród w s siedztwie niewielkiego 

domu, zbyt ma y za  mo e by  niewygodny.

Znacznie lepiej zaprojektowa  od pocz tku 

dom z oran eri . Wtedy do cz ci u ytkowej 

(murowanej) mo na doliczy  przestrze

szklan  (o funkcji konkretnego pomieszcze-

nia) – i zmniejszy  pozosta  cz  domu. 

Równie wa ny jak wielko  i kszta t ogro-

du jest k t nachylenia dachu. Ma on bowiem 

wp yw nie tylko na ogólny wygl d oran erii, 

ale tak e na ilo wiat a docieraj cego do 

wn trza – a co za tym idzie – na temperatur ,

jaka tam b dzie panowa a, tj. na czynniki 

decyduj ce o mo liwo ci uprawy danych 

gatunków ro lin. Optymalny k t nachylenia 

dachów dla ogrodów, w których zale ny nam 

na dobrym na wietleniu wn trza szczególnie 

w okresach przej ciowych, to 30–65°. Gdy 

za  zale ny nam na maksymalnym wyko-

rzystaniu nas onecznienia w zimie, dach 

powinien by  zbudowany pod k tem 55–65°.    

 Oran eria na planie wieloboku – idealnie komponuje si  z bry  domu. 

Wysoka podmurówka ogranicza jednak bezpo redni kontakt z ogrodem

 Oran eria z drewnianych profili drewnianych i z zielonymi okuciami p ynnie 

komponuje si  z kolorami i klimatem ogrodu 

Du a przestronna oran eria sprawdzi si  jedynie 

w domach o sporych gabarytach. Oran eria 

i taras maj  wspóln  pod og  – co optycznie 

dodaje jej jeszcze wi kszego rozmachu
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Wygodna oran eria

Budowa
Od jako ci zastosowanych elementów oraz 

sposobu ich po cze  i monta u zale y

sprawne funkcjonowanie ogrodów zimo-

wych. Powsta a oran eria musi charaktery-

zowa  si  szczelno ci , sprawn  wentylacj

i lekk , wytrzyma  konstrukcj .

Fundament 

Istot  trwa ego ogrodu zimowego jest solidny 

fundament. Za podstaw  mo e s u y  ist-

niej cy taras – pod warunkiem e jego stan 

techniczny jest odpowiedni – powierzchnia 

nie kruszy si  i nie p ka. Trzeba jednak 

doda , e rozwi zanie to ogranicza mo li-

wo ci wyboru konstrukcji i kszta tu ogrodu 

zimowego. Zbyt ma y taras b dzie wymusza

konieczno  powi kszenia tej powierzchni 

– czyli budowy nowego fundamentu. Za  bu-

dowa ogrodu na tarasie o du ej powierzchni 

mo e okaza  si  bardzo kosztowna. Trzecia 

mo liwo  – mniejszy ogród na wi kszym 

tarasie – niesie ryzyko z ej izolacji termicznej 

i przeciwwodnej.        

Inne rodzaje fundamentu pod ogród 

zimowy to: p yta elbetowa lub ciany fun-

damentowe (stosowane w domach z wysok

piwnic ). Bez wzgl du jednak na wybrany 

rodzaj, fundament musi  by  prawid owo

zaizolowany przeciwwilgociowo i termicz-

nie. Najcz ciej stosuje si  podwójn  foli

i styropian (grub. 10 cm).  

Konstrukcja 

Szkielet ogrodu zimowego mo e by  wyko-

nany z drewna, stali lub aluminium. Ten 

ostatni stosuje si  przy ogrodach o ma ej

powierzchni, poniewa  nie zapewnia 

odpowiedniej no no ci przy wi kszych 

Oran eria na planie litery „L”. Jedn cian  dzieli z przylegaj cym budynkiem, druga za  jest ze 

wszystkich stron oszklona. Taki kszta t oran erii pozwala w atwy sposób podzieli  jej przestrze

na pomieszczenia o odmiennej funkcji: w cz ci z murowan cian  – sprawdzi si  jadalnia b d

k t wypoczynkowy, drugi segment mo na przeznaczy  na upraw  ulubionych ro lin

 Oran eria, której dach znajduje si  na wysoko ci dachu 

domku, z którym s siaduje. Ta oran eria to typowy przyk ad 

powi kszenia powierzchni domu

Przestronna otwarta przestrze  ze skalniakiem 

w centrum to ju  nie tylko tradycyjna oran eria, 

ale reprezentacyjna i dominuj ca cz  domu
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wymiarach. Znacznie wi ksza no no

charakteryzuje konstrukcje stalowe – profile 

z nich wykonane mog  by  wzgl dnie w -

skie – dzi ki czemu do rodka wpada wi cej 

wiat a. Zalet  drewna s  dobre w a ciwo ci 

termoizolacyjne. Trzeba jednak przyzna ,

e wymienione konstrukcje metalowe 

wyposa one w termoizolacyjn  przek adk

z tworzywa sztucznego równie dobrze 

jak drewno sprawdzaj  si  pod wzgl dem

termoizolacyjno ci. Wybór materia u zale y

od wielko ci ogrodu oraz stylu budynku, 

z którym ogród b dzie s siadowa .

Szklenie

Do ogrodów zimowych najlepiej stosowa

szyby o wysokim wspó czynniku przeni-

kania wiat a g i niskim wspó czynniku 

przenikania ciep a U. Ten pierwszy 

wyra a si  w procentach i okre la ilo

energii s onecznej poch oni tej przez 

szk o – dostarczonej do wn trza ogrodu. 

Wspó czynnik U wyznacza straty energii 

w oran erii dokonuj ce si  przez szklan

powierzchni . Najcz ciej w ogrodach 

zimowych stosuje si  szyby zespolone ze 

szk a refleksyjnego. Szyby pojedyncze nie 

s  zalecane – mimo i  ich wspó czynnik 

g wynosi ok. 90%, a zespolonych poni ej

65%, tu wi ksze znaczenie przypisuje 

si  warto ciom U. Najlepsze parametry 

wykazuj  okna trzyszybowe (U – poni ej

1 W/(m2•K) – s   jednak stosunkowo drogie.

Alternatyw  dla nich s  zestawy dwu-

szybowe (U niewiele powy ej 1 W/(m2•K) 

z zastosowaniem os on okiennych. Te 

pozwalaj  zim  ograniczy  straty ciep a

Jadalnia w otoczeniu ulubionych ro lin z widokiem na ogród to miejsce, 

w którym nie tylko przyjemnie spo ywa si  posi ki, ale tak e sp dza d ugie 

godziny, wypoczywaj c w ród zieleni

Stylowa oran eria z ozdobn  i solidn  podmurówk . Drewno, kamie  oraz tkaniny w ciep ych kolorach buduj  w niej przytulny nastrój – jaki spotyka si

w murowanych pomieszczeniach

W czasie urlopu nie pozostawiaj ro lin samym 

sobie. O opiek  nad ogrodem popro yczliw

s siadk  lub zainstaluj automatyczny system 

podlewania i wietrzenia ogrodu!

W 90% przeszklona ciana to jeszcze nie oran eria, ale z pewno ci  dobre 

rozwi zanie dla tych, którzy marz  o ogrodzie zimowym, ale jego budowa, 

np. ze wzgl du na ma  dzia k , jest niemo liwa
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budynku, latem za  ochroni  pomieszcze-

nie przed przegrzaniem.

Pod oga i ciany

Aby jak najd u ej korzysta  z ciep a

zmagazynowanego podczas dnia, pod oga 

powinna by  wykonana z kamienia lub 

betonu – materia ów akumuluj cych 

ciep o, a ciany oddzielaj ce ogród zimowy 

od reszty domu powinny mie  dobre 

w a ciwo ci termoizolacyjne. Dobre to 

znaczy takie, których U wynosi 1 W/(m2•K) 

– czyli tyle, ile powinny mie  przegrody 

oddzielaj ce pomieszczenia ogrzewane od 

nieogrzewanych. 

Du  uwag  nale y równie  przywi zywa  do 

izolacji cian, sufitu (odpowiednie po czenia 

profili) i pod óg ogrodu zimowego – musz  bo-

wiem spe nia  one wymogi z zakresu ochrony 

cieplnej, takie, jakie stawia si  przegrodom 

zewn trznym.

Ro liny w ogrodzie
Dobór ro lin ogrodowych zale y od tempe-

ratury, któr  b dziemy chcieli utrzymywa

w oran erii zim . Wa n  rzecz  jest te

okre lenie czasu, który b dziemy mogli 

po wi ci  piel gnacji kwiatów. 

Cz stego podlewania i przesadzania 

wymagaj  ro liny w donicach. Jednak roz-

wi zanie to ma swoje zalety – po pierwsze, 

ro liny w donicach mo na dowolnie prze-

stawia  i tworzy  wci  nowe kompozycje, 

po drugie – bez problemu odizolujemy chor

ro lin  od zdrowej. Inne mo liwo ci daje 

zasadzenie ro lin na tzw. zagonach – pasie 

ziemi uprawnej oddzielonej np. bruzdami. 

Ro liny w ziemi maj cej kontakt z gruntem 

rodzimym rosn  znacznie szybciej i bardzo 

bujnie – w zwi zku z czym oran eria po-

winna mie  du  powierzchni . Trudno ci

przy tym sposobie uprawy jest rozdzielanie 

ro lin zaatakowanych przez szkodniki od 

tych pozosta ych. Najlepsze efekty uzyskuje 

si , cz c oba te sposoby sadzenia i uprawy.

Warto przy tym doda , e istotne znaczenie 

ma tak e uk ad ro lin. Te du e o jednobarw-

nym zielonym kolorze powinny tworzy  t o

dla tych ni szych kwitn cych w ró nych 

kolorach. Metod  na ukrycie elementów kon-

strukcyjnych s  ro liny o zwisaj cych p dach 

i pn czach. Ro liny, które lubi  cie , posad -

my w ród tych wysokich i roz o ystych, które 

stworz  im odpowiednie warunki rozwoju.

Ro liny na ka d  por  roku 
Oran eria zmienia swoje oblicze wraz ze 

zmieniaj cymi si  porami roku. Aby ogród 

by  pi kny nie tylko wiosn  i latem, ale 

zach ca  do odpoczynku tak e w mro ne dni, 

posad my w nim ro liny, charakterystyczne 

dla ka dej pory roku – to sprawi, e ogród 

b dzie y  ca y rok i nieustannie zmienia

klimat – tak, e w ka dym sezonie b dzie 

zachwyca  czym  innym. Poni ej przedsta-

wiamy przyk adowe ro liny najlepiej spraw-

dzaj ce si  w poszczególnych porach roku: 

Wiosna – akebia, aucuba, kamelia, pierwio-

snek, stefanotis, tulipany, zawilce.

Lato – glorioza, ketmia, koeleria, lantana, 

m czennica, pokrzywiec, srebrnik.

Jesie  – bielu , buwardia, fatsja, hebe, moty-

lek, szparag, wianecznik, zimowit.

Zima – ciemiernik, cytrusy, cyklamen, 

kencja, monstera, palmy, pieris, poinsecja, 

storczyk.

Warto, aby w ogrodzie znalaz y si  ro liny charakterystyczne dla ka dej pory 

roku –  tak, aby ogród by  pi kny przez ca e dwana cie miesi cy. Wygospodarujmy 

zatem w oran erii miejsce, które zapewni ich wygod  piel gnacj

Bardzo oszcz dna w formie oran eria – jest kontynuacj  bry y budynku. 

S siedztwo tarasu podkre la wypoczynkowy charakter tej elewacji budynku

Najbardziej ekonomicznym, zdaniem fachowców, sposobem ogrzewania oran erii w zimie 

jest wodne ogrzewanie pod ogowe. Trzeba jednak wspomnie  o du ej bezw adno ci ogrze-

wania tego typu – przez któr  pomieszczenie wolno reaguje na szybko zmieniaj ce si  zyski 

ciep a pozyskanego dzi ki s o cu, pod oga stosunkowo d ugo te  si  wych adza.

Innym sposobem na ogrzanie oran erii s niskie grzejniki konwektorowe umieszczone 

na cianach ogrodu. 

Ogród zimowy wymaga tak e dobrej wentylacji. Dobrze t  funkcj  spe nia po prostu wie-

trzenie – dlatego w ogrodzie musz  znale  si  okna otwierane (najlepiej w dachu ogrodu 

– ogrzane l ejsze powietrze ucieknie przez górny otwór, co zapobiegnie powstawaniu przy 

sklepieniu tzw. poduszki gor cego powietrza). Wielko  otworów oblicza si  indywidualnie 

dla ka dego ogrodu. 

W porze zimowej wentylacja mo e odbywa  si  przy zastosowaniu umieszczonych tu  nad 

pod og nawiewników oraz kratek wentylacyjnych – wywietrzników znajduj cych si  w 

górnej cz ci konstrukcji. 

Ogrzewanie i wentylacja
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