
Kasia i Micha  przyzwyczaili si  do prze-

prowadzek. Przenosili si  ju  kilkakrotnie 

z miasta do miasta oraz z domu do domu. 

Spodziewaj c si  trzeciego dziecka, 

ruszyli na poszukiwania ósmego ju

z kolei rodzinnego gniazda, bo poprzednie 

stawa o si  za ma e. Tym razem szukali 

wolno stoj cego, jednorodzinnego domu, 

bo po mieszkaniach w blokach, domach 

szeregowych i bli niaku chcieli odmiany. 

Jak zawsze zamierzali kupi  gotowy dom, 

poniewa  obowi zki zawodowe i rodzinne 

wyklucza y samodzielne budowanie. 

Przetestowali, e taki sposób bywa równie 

skuteczny, jak budowanie od podstaw pod 

siebie, ale za to jest du o bardziej komfor-

towy dla inwestorów. Dla pi cioosobowej 

rodziny potrzebowali oko o 200 m2

powierzchni mieszkalnej.

Umówieni przez agencj  nieruchomo ci 

na ogl danie jednej z propozycji, przeje -

d ali obok posesji z pi knym ogrodem. 

Widz c zadban  ziele  otaczaj c  roz o y-

sty dom, a  westchn li: „jaka szkoda, e ta 

posesja nie jest do sprzedania”. No i poje-

chali dalej. Kiedy ogl danie wielu domów 

wskazanych przez agencj  nie przynios o

pozytywnego skutku, ma e stwo, by

mo e tchni te intuicj , zapyta o o ten kon-

kretny dom, który wcze niej przypadkowo 

wpad  im w oko.

Jakie  by  ich zachwyt, kiedy okaza o

si , e w a ciciele wypatrzonej posesji co 

prawda nie s  jeszcze zdecydowani, ale 

rozwa aj  w przysz o ci sprzeda  ca ej po-

siad o ci z powodu ewentualnego wyjazdu 

za granic  na sta e. 

Kasia i Micha  od razu nawi zali 

z nimi kontakt. A kiedy obejrzeli budynek 

z bliska oraz zwiedzili rozleg y i pi kny 

ogród, byli ju  ca kowicie pewni, e jest to 

miejsce, jakiego szukaj .

POSESJONACI

Dom murowany, parterowy z u ytko-

wym poddaszem; ciany warstwowe 

z pustaków ceramicznych Max oraz 

ceg y ceramicznej z ociepleniem ze 

styropianu w szczelinie powietrznej; 

dach pokryty ceramiczn  dachówk .

Powierzchnia dzia ki: 5000 m2

Powierzchnia budynku: 241,1 m2

+ 85 m2 zaadaptowanego poddasza

Powierzchnia gara u: 56,6 m2

Roczne koszty utrzymania domu:

16 803 z .

Gotowe
200 m2

Kupuj c gotowy dom, 

Kasia i Micha  omin li 

mudny proces budowa-

nia i przygotowa

administracyjnych. 

Nie mieli czasu

na samodzielne

organizowanie budowy. 

W nowo zakupionym

domu zdecydowali si

natomiast na adaptacj

nieu ywanego poddasza.

Gara  z du ym zapleczem gospodarczym zaplanowano pod jednym dachem 

z reszt  pomieszcze  mieszkalnych. Pozwala a na to rozleg a dzia ka. 

Utwardzony podjazd i parking na kilka samochodów cz sto wykorzystuj

rodzina i go cie

POSESJONACI KLUBU BUDUJ CYCH DOM

Klub Buduj cych Dom (KBD) zrzesza Czytelników, którzy planuj , projektuj , buduj , re-
montuj  b d  urz dzaj  swój dom. W ród ponad 10 000 obecnych cz onków s  tacy, którzy 
uko czyli ju  w asne inwestycje i chc  swoimi do wiadczeniami podzieli  si  z Czytelnikami. 
Zapraszamy wi c do lektury opowie ci o szukaniu dzia ki, wyborze projektu, cz sto mo-
zolnych zmaganiach z budow  oraz porównania kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych 
ró nych domów. Jest to bowiem bezcenna skarbnica wiedzy dla ka dego buduj cego.

Lilianna Jampolska

Roz o ysty i niski budynek stoi w centralnej cz ci posesji. Ju  po kilku latach 

wtopi  si  w otaczaj cy go zadbany ogród. Obecnie z g ównej drogi wida  tylko 

ceramiczny dach i fragmenty jasnej elewacji

BD6_Posesjonaci_mrowiec.indd 24BD6_Posesjonaci_mrowiec.indd   24 2010-05-20 17:42:072010-05-20   17:42:07



W sam raz dla ich rodziny
Dom, stoj cy w samym sercu posesji, otacza  ogród daj cy do-

mownikom spory dystans do s siadów. Dla Kasi i Micha a by o to 

wa ne, poniewa  w dotychczasowych lokalizacjach zawsze prze-

szkadza y im odg osy z s siedztwa, cho  oboje z natury s  bardzo 

otwarci i towarzyscy.

Drugim zach caj cym elementem by  uk ad wn trz, pozwalaj cy 

oddzieli  nastoletnie córki, Agnieszk  i Ani , od malutkiej Ole ki. 

Dom, w którym sypialnie i prywatne azienki rozplanowano na 

dwóch przeciwleg ych skrzyd ach, umo liwia  zamieszkanie 

starszych córek w jednym ze skrzyde , natomiast rodziców i no-

worodka – w drugim. W rodkowej cz ci budynku znajdowa a si

natomiast przestrze  do wspólnych rodzinnych spotka  – salon 

po czony z jadalni  i z wyj ciem na wielki taras oraz oddzielona 

kuchnia ze spi arni .

Trzeci  ogromn  zalet  budynku by o przemy lane i funkcjonal-

ne zaplecze gospodarcze, sk adaj ce si  z dwustanowiskowego ga-

ra u, kot owni i aneksów na sprz t sportowy i ogrodniczy. Takiego 

zaplecza ka dy móg  pozazdro ci .

Kasi i Micha owi podoba a si  tak e lokalizacja domu. Sta  tu

przy asfaltowej drodze, wi c komunikacja z miastem by a wygod-

na, ale jednocze nie du a dzia ka z g stymi nasadzeniami ro lin 

ozdobnych wyg usza a odg osy samochodów. Ponadto, od razu 

zauwa yli, e wszystkie pokoje prywatne i dzienne usytuowano 

w g bi budynku z widokami na ogród, a od strony drogi – g ówne 

wej cie, sie , hol, kuchni  i ró norodne pomieszczenia gospodar-

cze. Taki uk ad wn trz dodatkowo chroni  domowników przed 

ha asem. Ma e stwo przychylnym okiem patrzy o na utwardzony 

parking na kilka samochodów mieszcz cy si  przed gara em, 

my l c o du ym gronie przyjezdnej rodziny (oboje pochodz  ze 

l ska) oraz licznych znajomych.

Czekaj c na przeprowadzk
Poprzedni w a ciciele potrzebowali a  roku na podj cie decyzji 

o sprzeda y domu. Ale Kasia i Micha  cierpliwie czekali. Uznali, e

warto, upewniwszy si  wcze niej, e dom, oprócz funkcjonalnego 

uk adu wn trz, jest bardzo solidnie zbudowany i wyposa ony. 

Najbardziej przekonywa  ich fakt, e poprzednicy zbudowali go 

dla siebie, a nie z my l  o sprzeda y. Zrobili to perfekcyjnie, z g o-

w , co potwierdza szczegó owy projekt oraz komplet dokumentów 

i rachunków, opisuj cych kupno konkretnych materia ów oraz 

instalacji i urz dze .

Budynek, wzniesiony z pustaków i cegie  ceramicznych, pokryty 

solidn  ceramiczn  dachówk , by  starannie wyko czony wysokiej 

jako ci materia ami. Szczególn  uwag  zwraca o wyko czenie 

pod óg, kuchni i azienek, poniewa  poprzednicy prowadzili hur-

towni  w oskiej glazury i terakoty. Kasia i Micha  byli zadowoleni 

Z ty u domu znajduje si  zadaszony taras. Przed wiatrami chroni go skrzyd o

domu, wysuni te specjalnie w tym celu. Drewniany p otek wyznacza plac 

zabawy dla najm odszej córeczki. Wkrótce zniknie

Utrzymanie budynku kosztuje rocznie 16 800 z otych.

Blisko po ow  tej kwoty zajmuje gazowe ogrzewanie ( cznie 

z ogrzewaniem wody). W a ciciele troch a uj , e poprzednicy 

nie zamontowali w kominku systemu dystrybucji ciep ego powie-

trza, dzi ki któremu mogliby taniej dogrzewa  budynek. Obecnie 

poprowadzenie rur by oby trudne i drogie. Pal c w kominku

„rekreacyjnie”, zu ywaj  drewna za 600 z  rocznie.

Instalacj  c.o. reguluj  automatyczne sterowniki, osobne dla 

wodnego ogrzewania pod ogowego oraz grzejników na ciennych. 

W ka dym pomieszczeniu mieszkalnym umieszczono ponadto do-

datkowy czujnik na cienny do indywidualnej regulacji temperatu-

ry. W a ciciele korzystaj  z nich w razie potrzeby.

Przydomowa oczyszczalnia cieków na nieskanalizowanym 

terenie przysparza du ej rodzinie sporych oszcz dno ci, poniewa

bardzo tanio utylizuje cieki. Raz w roku wymaga przegl du za 

200 z , a co 5 lat gruntownego oczyszczenia za 2000 z .

Kiedy w a ciciele troch  odpoczn  po du ych inwestycjach, pla-

nuj  zamontowanie kolektorów s onecznych (maj  ju  wst pn

wycen  – oko o 25 000 z ). Przy tak du ej rodzinie oraz cz stych 

i licznych go ciach instalacja solarna szybciej si  zamortyzuje 

i obni y koszty utrzymania budynku.

Rozwa aj  równie  budow  studni, eby nie podlewa  wielkie-

go ogrodu wod  z wodoci gu. Musz  tylko obliczy , czy budowa 

studni (za ponad 25 000 z z oprzyrz dowaniem) przyniesie rze-

czywiste oszcz dno ci.

Koszty utrzymania, czyli gdzie
mo na zaoszcz dzi  na eksploatacji

Salon urz dzi a pani domu. Wprowadzi a jasn  kolorystyk  i poleci a

wybudowa  w cianie pó ki, na których postawi a pami tki z podró y. 

Na parterze dom potrzebowa  tylko kilku kosmetycznych zmian
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POSESJONACI KLUBU BUDUJ CYCH DOM

z ogrzewanych pod óg (wsz dzie oprócz sypialni) oraz znakomite-

go wyposa enia domu w media. Ich nowe gospodarstwo domowe 

by o pod czone do sieci gazu ziemnego, elektrycznej, wodoci go-

wej oraz mia o przydomow  oczyszczalni cieków. 

Kupuj c w styczniu 2007 roku zaledwie kilkuletni dom, nowi 

w a ciciele mogli wprowadzi  si  na gotowe. Wystarczy o tylko 

odmalowa  wn trza. Kasia i Micha  dokonali jednak kilku zmian. 

Na parterze za o yli dodatkowe drzwi w skrzydle starszych córek, 

zmienili obudow  kominka (na l ejsz  i ja niejsz ) i dobudowali 

w cianie salonu pó ki na pami tki z podró y pana Micha a. 

Wi kszej modernizacji dokonali na poddaszu.

Adaptacja poddasza
Poprzedni w a ciciele zaplanowali ten dom jako parterowy. Autor 

projektu, architekt Zbigniew Jankowski, na wszelki wypadek 

przygotowa  budynek do zaadaptowania poddasza. Z tej ewentual-

no ci jeszcze przed przeprowadzk  skwapliwie skorzystali Kasia 

i Micha . Na poddaszu powsta o jedno ogromne pomieszczenie, 

wyko czone drewnian  boazeri , panelami pod ogowymi i ogrze-

wane grzejnikami na ciennymi. O wietlaj  je okna po aciowe.

– Szkoda by o nie zagospodarowa  poddasza nad tak rozleg ym 

parterem. Brakowa o nam miejsca do swobodnych spotka  m o-

dzie y (z mo liwo ci  ogl dania TV, rozmaitych gier, wicze ), na 

archiwum oraz na pracowni  dla Agnieszki, która ucz szcza do 

liceum plastycznego. Pomy leli my równie , e taka przestrze

bardzo u atwi prowadzenie dzia alno ci charytatywnej (mi dzy 

innymi przygotowanie scenografii do amatorskich przedstawie

teatralnych). Poddasze idealnie nadawa o si  do przej cia tych 

ró norodnych funkcji. Potem niespodziewanie dosz a jeszcze jedna 

– podczas wi tecznych zjazdów rodzinnych (nawet do 25 osób!), 

m odzie  i rednie pokolenie urz dza tam ogromn  sypialni ,

a dziadkowie przejmuj  prywatne pokoje na parterze. 

Na razie w a ciciele maj  odmienne zdania, czy b dzie to ich 

ostatnia lokalizacja. Pani Kasia tak pokocha a ten dom, s siadów 

i mo liwo  obcowania z ogrodem, e ch tnie pozosta aby tu na 

sta e. Pan Micha  natomiast, z wykszta cenia ekonomista, realnie 

patrzy na koszty codziennego ycia i kiedy dziewcz ta odejd

z domu, nie wyklucza kolejnej przeprowadzki do mniejszego. 

ona ju  teraz namawia go, eby jednak zatrzyma  ten dom jako 

idealne miejsce do rodzinnych wielopokoleniowych spotka .

Kto wie, mo e to jej koncepcja zwyci y? Miejsce i dom s  tego 

warte. 

Roczne koszty utrzymania domu 
o powierzchni 241,1 m2 (+ 85 m2

zaadaptowanego poddasza) to 16 800 z

Przestronna kuchnia dobrze s u y du ej rodzinie. Jej umeblowanie nowi 

w a ciciele otrzymali w spadku po poprzednikach. Wstawili tylko w asny 

piekarnik. Dodatkowym zapleczem jest spi arnia

Jadalnia jest po czona z salonem. To miejsce cz stych spotka  rodzinnych 

i ze znajomymi, poniewa  w a ciciele prowadz  otwarty dom. Jadalni

i kuchni  oddziela w ski korytarz biegn cy do dwóch przeciwleg ych skrzyde

budynku

Trafione decyzje i rady w a cicieli

– Po raz pierwszy jeste my tak bardzo zadowoleni z domu. Kupno 

wolno stoj cego budynku z rozbudowanym zapleczem gospodar-

czym i ogrodem by o strza em w dziesi tk .

– Znakomit  inwestycj  by a adaptacja poddasza. Warto by o wyda

na ni  70 000 z otych, poniewa  dom zyska  dodatkowe funkcje i cz -

sto wykorzystywan  przestrze . a ujemy tylko, e w obawie przed 

kolejnymi kosztami, nie zdecydowali my si  na zbudowanie tam a-

zienki. To by  powa ny b d, bo musimy teraz schodzi  po stromych 

schodach na parter.  

– Gdyby my sami budowali ten dom, zaplanowaliby my go na pla-

nie prostok ta zbli onego do kwadratu. Wewn trzny korytarz biegn -

cy przez centrum budynku, mi dzy salonem a kuchni , jest zbyt w -

ski. Mamy k opoty z transportowaniem tamt dy mebli i wi kszych 

przedmiotów. Warto na to zwraca  uwag .

– W takim otwartym na go ci domu jak nasz bardziej sprawdza 

si  ca kowicie oddzielona kuchnia. Planujemy zamontowanie w niej 

przesuwanych drzwi.

– Warto wykorzysta  ka dy skrawek domu. Zaplecze gospodarcze 

o powierzchni 56,6 m2 ju  poprzednicy powi kszyli, buduj c nad ga-

ra em antresol . Sk adujemy tam rzadziej u ywane rzeczy i cieszy-

my si  z tej dodatkowej mo liwo ci.     

– Warto ci  tego domu jest du y, cz ciowo zadaszony taras oraz 

du y wiatro ap pe ni cy rol luzy wy apuj cej w zimie mro ne po-

wietrze. 

– Ogród jest wa nym elementem naszego rodzinnego gniazda. Bez 

niego czego  by nam brakowa o. Dopiero razem, dom i ogród, two-

rz  komfortow  dla domowników ca o .
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