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Wybór projektu

WPolsce najcz ciej budowane s

domy o powierzchni u ytkowej

150 m2 (z wyj tkiem woj. mazowieckie-

go, gdzie rednia to 180 m2). W takim

budynku mo e wygodnie mieszka  4-5-

osobowa rodzina. 

Projektuj c powierzchni  domu warto

za o y  sobie t  wielko  jako granicz-

n  – a je eli ma w nim mieszka  wi cej

ni  5 osób, na ka d  kolejn  doda  15

m2 –  i podzieli  mi dzy kuchni , 2-3

azienki, pokój dzienny, sypialnie –

w zale no ci od potrzeb – gabinet, pra-

cowni itd.

Trzeba pami ta , e standardem s  dzi-

siaj garderoby i spi arki, a brak piwnic

wymusza konieczno  umieszczania na

parterze pomieszcze  gospodarczych

i technicznych (kot owni). Komunika-

cja – czyli korytarze, hol, schody – nie

powinny zajmowa  wi cej ni  10-15

proc. powierzchni ogólnej bez gara u.

Warto pami ta , e im wi kszy dom,

tym wi ksze koszty – nie tylko budowy,

ale te  eksploatacji. Na podstawie po-

wierzchni domu, mo na oszacowa  jego

przybli ony koszt. Przyjmuje si , e

1 m2 domu to 1500-3000 z .

Jak oszacowa
optymaln  powierzchni  naszego domu?

Za domem pó torakondygnacyjnym

z u ytkowym poddaszem przema-

wia funkcjonalny podzia  na strefy:

dzienn  – na parterze i nocn  – na pod-

daszu. Stosunkowo ma y rzut parteru

pozwala zmie ci  go na niewielkiej

dzia ce. Ciekawa jest te  bry a z atrak-

cyjnym dachem. 

Minusem s  skosy w pomieszczeniach na

poddaszu, schody wewn trzne, bardzo

trudna – cz sto niemo liwa – rozbudowa

i wysokie koszty dachu (du e, skompli-

kowane po acie z oknami dachowymi).

Ten typ domu nie wydaje si  najlepszy,

ale jest najcz ciej wybierany przez bu-

duj cych, którzy nie mog  postawi  bu-

dynku parterowego, a za wszelk  cen

chc unikn  pi trowego. Uwaga! Naj-

cz stszym b dem inwestorów jest prze-

rabianie na si  atrakcyjnego projektu

domu parterowego, na niew a ciwy pro-

jekt pó torakondygnacyjny.

Dom z poddaszem u ytkowym?

Ograniczaj c powierzchni

domu, a tym samym koszt

jego budowy, powinni my

rezygnowa  z pomieszcze

dodatkowych, jak np.  po-

kój go cinny czy gabinet

– nigdy z gospodarczych.

To, czy dom mo e by  parterowy, czy

pi trowy cz sto zale y od kszta tu

i wielko ci dzia ki. Dom parterowy

o prostej konstrukcji jest najwygodniej-

szy, atwy w budowie i pasuje do ka dego

otoczenia. Jest jednak najbardziej wyma-

gaj cy pod wzgl dem wielko ci i propor-

cji dzia ki. Do postawienia domu parte-

rowego o powierzchni 150 m2, potrzebna

jest wi ksza dzia ka ni  do zbudowania

pi trowego domu tej samej wielko ci –

w parterowym wszystkie pomieszczenia

trzeba zmie ci  na jednym poziomie,

podczas gdy w pi trowym rozk ada si  je

na dwie kondygnacje. Dom pi trowy po-

zwala wyra nie odzieli cz  dzienn  od

nocnej, ale jest niech tnie wybierany

przez inwestorów ze wzgl du na z e sko-

jarzenia z polsk  „kostk ” z minionych

lat. Jednak je eli ma kszta t zbli ony do

sze cianu, jest potencjalnie najbardziej

energooszcz dny – ma ma o cian ze-

wn trznych w stosunku do wielko ci

wn trza. Dom z u ytkowym poddaszem

to najbardziej obecnie popularny ro-

dzaj domu jednorodzinnego – czy za-

lety, ale i wady domu parterowego oraz

pi trowego. O mo liwo ci budowy

piwnicy decyduj  rodzaj gruntu i po-

ziom wody gruntowej. Dom podpiwni-

czony to dzisiaj rzadko , gdy  jego

ca kowity koszt mo e by  wy szy o po-

nad 30 proc. od takiego samego domu

bez piwnicy. Dlatego wielu inwestorów

woli postawi  niepodpiwniczony, ale

o 1/3 wi kszy.

Pi trowy czy parterowy?
A mo e z piwnic ?

pomieszczenie ma e (m2) wygodne (m2)

kuchnia 7,0-10,0 12,0-16,0

jadalnia 9,0-11,0 12,0-16,0

pokój dzienny 20,0-25,0 30,0-35,0

pokój – sypialnia 12,0-14,0 16,0-20,0

azienka 3,5-4,5 6,0-8,0

garderoba 1,5-2,0 3,0-4,0

pokój 9,0-11,0 12,0-15,0

WC 1,1-1,5 2,0-3,0

gabinet 8,0-10,0 11,0-15,0

pomieszczenie

gospodarcze 3,0-4,0 5,0-8,0

gara  pojedynczy 14,0-18,0 20,0-25,0

fot. HHoryzont
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Projekt indywidualny pozwala

uwzgl dni  wszystkie nasze po-

trzeby. Jest te  uzasadniony w przy-

padku nietypowej dzia ki, np. w -

skiej, niekorzystnie usytuowanej

wzgl dem stron wiata czy maj cej

spadek terenu. 

Dodatkow  zalet  tego rozwi zania

jest mo liwo  przej cia przez archi-

tekta (za wynagrodzeniem) nadzoru

autorskiego nad realizacj  projektu.

Zyskujemy wi ksz  szans  na bez-

b dn  budow  i lepsz  pozycj  nego-

cjacyjn  w przypadku ujawnienia b -

dów projektowych. 

Niew tpliw  zalet  projektu typowe-

go jest jego cena, zwykle nieprzekra-

czaj ca 2000 z  (2-3 razy mniej ni

najta szy projekt indywidualny),

a tak e bogactwo mo liwo ci wyboru,

oferowane przez wydawców katalo-

gów. W ród tych projektów mo na

te  znale  przeznaczone dla w a ci-

cieli „trudnych” dzia ek.

Projekt typowy czy
indywidualny?

O ceniaj c projekty warto sprawdza , czy maj  odpowiadaj cy naszym potrzebom po-

dzia  funkcjonalny.

Cz  oficjalna. Wej cie do budynku (wiatro ap) musi by  wygodne – minimalna po-

wierzchnia to taka, która przywita  go cia i umie ci  tam szaf , czyli ok. 1,25x1,40 m. Po-

wierzchnia komunikacji (hole wraz ze schodami), nie powinna przekracza  10-15 proc. po-

wierzchni u ytkowej.

Cz  dzienna. Zwykle projektuje si  j  jednoprzestrzennie, tak aby umo liwi

rodzinie jak najcz stsze przebywanie w swoim towarzystwie. Przy po czeniu

kuchni, jadalni i pokoju dziennego mo na zmniejszy  ich powierzchni  – te same

pomieszczenia oddzielone cianami, musia yby by  wi ksze. Najcz stszym roz-

wi zaniem jest pozostawienie cz ci cian. Wtedy kuchnia jest otwarta na jadalni ,

szczególnie je li nie jest odpowiednio du a, aby ustawi  w niej stó . Najwygodniej

jest, je eli do kuchni mo na wej  zarówno z holu (bezpo rednio np. z zakupami)

jak i z pokoju dziennego. W cz ci dziennej nie mo na zapomnie  o umieszczeniu

WC lub niewielkiej azienki.

Cz  nocna. Je li dom ma poddasze lub pi tro, zwykle tam znajduje si  strefa nocna;

w domach parterowych cz  dzienna i nocna jest oddzielona korytarzem, a cz sto te

drzwiami. Cz  nocna mie ci sypialnie, azienki, garderoby. W zale no ci od przeznacze-

nia, tam te  mo e znale  si  gabinet lub pracownia. Je li dom nie ma piwnic, trzeba

uwzgl dni  pomieszczenia techniczne i sk adowe: kot owni , hydroforni , spi ark , pral-

ni  czy suszarni .

Jak funkcjonalnie rozplanowa  wn trze domu?

Na portalu wybieramydom.pl znajduje

si  baza tysi cy projektów z ró nych

pracowni projektowych. Dzi ki wygod-

nej wyszukiwarce mo na od razu trafi

do domów odpowiadaj cych potrzebom

szukaj cego.

Oprócz tego na stronie zamieszczone s

porady, bazy architektów i wykonawców,

fora dyskusyjne dotycz ce konkretnych

domów, a co najwa niejsze – informacje z

terenu, czyli zdj cia i filmy z domów

zbudowanych wed ug projektów typo-

wych.

Gdzie znale
projekt typowy?

Kuchnia – najlepiej, eby okno by o skierowane na pó noc lub wschód.

W kuchni zazwyczaj jest cieplej ni  w pozosta ej cz ci domu i nie musi by

ona dodatkowo ogrzewana przez s o ce. Poza tym wskazane jest, eby widoczne

by o st d wej cie na posesj  i miejsce zabaw dzieci. 

Jadalnia – nie powinna mie  okien od strony pó nocnej, pozosta e warianty maj

swoje wady i zalety. Okno skierowane na wschód daje przyjemny ch ód w porze

obiadowej, ale jednocze nie ogranicza ilo wiat a po po udniu. Skierowane na

po udnie, w lecie mo e powodowa  przegrzanie pomieszczenia. Okno od strony

zachodniej czasami daje a  za du o wiat a, ale widoczne zachody s o ca.

Pokój dzienny – (salon) powinien mie  okna skierowane na po udnie albo za-

chód, poniewa  te kierunki zapewniaj  najwi ksz  ilo wiat a dziennego. B dzie

jeszcze lepiej, gdy okna b d  wychodzi y na dwie strony wiata. To zapewni nie

tylko w a ciwe o wietlenie pokoju, ale tak e adniejsze widoki i lepsz  wentylacj .

Sypialnia – powinna mie  okno skierowane na wschód. Budz c si  wraz ze s o -

cem cz owiek ma wi cej energii, optymizmu i zapa u. Jednak okno skierowane na

po udnie te  ma swoje zalety. W zenicie operacja s o ca nie jest a  tak wielka, e-

by przegrza  pomieszczenie (z wyj tkiem lata), za to rano i wieczorem jest w nim

cie . Najmniej korzystne wydaj  si  okna sypialni skierowane na zachód, bo

w letnie wieczory i noce mo e by  w niej za gor co.

Spi arnia – najlepiej, eby w ogóle nie mia a okna, ale zawsze musi by  doskona-

le wentylowana. Je li ju  je ma, powinno by  skierowane na pó noc. Jednak wa -

niejsze od okna jest to, eby spi arnia znajdowa a si  w s siedztwie kuchni i,

ewentualnie, gara u.

Pomieszczenie gospodarcze – mo e mie  okno z ka dej strony, ale najlepiej, je-

li b dzie skierowane na pó noc lub wschód. Zapewni to dostateczn  ilo wiat a

rozproszonego.

Na które strony wiata powinny by  skierowa-
ne okna poszczególnych pomieszcze ?
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