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Wobecnych czasach zmiany gospo-
darcze, kulturowe i spo³eczne za-

chodz¹ w bardzo szybkim tempie. Pró-
buj¹c siê do nich dostosowaæ lub wyko-
rzystaæ korzyœci z nich p³yn¹ce, najbli¿-
sze otoczenie (np. dom) powinno podle-
gaæ nieustannym zmianom. Najlepszym
przyk³adem mog¹ byæ piwnice. Jeszcze
kilka, a najwy¿ej kilkanaœcie lat temu do
ogrzewania domów powszechnie wyko-
rzystywano wêgiel kamienny. To wi¹za³o
siê z przeznaczeniem na kot³owniê
i sk³ad opa³u przynajmniej dwóch po-
mieszczeñ. Dzisiaj, wielu w³aœcicieli do-
mów zmodernizowa³o ju¿ instalacje, ko-
rzystaj¹c z zasilania gazem ziemnym lub
olejem opa³owym. A dziêki niewielkim
rozmiarom nowoczesnych, wysoko-
sprawnych urz¹dzeñ grzewczych maj¹
mo¿liwoœæ dostosowaæ do nowych zadañ
przynajmniej jedno z pomieszczeñ. Po-
dobnie jest z w³aœciwymi piwnicami,
czyli dawnymi magazynami ¿ywnoœci.
W czasach supermarketów bardzo czêsto
stoj¹ puste, poniewa¿ nie ma problemów
ze „zdobyciem” jedzenia, nie ma wiêc
potrzeby jego magazynowania. Przetwo-
ry w setkach s³oików, kwintale ziemnia-
ków, buraków czy kapusty zajmowa³y
sporo miejsca, które dzisiaj mo¿e byæ
wykorzystane w inny sposób.

Szacowanie kosztów
adaptacji
Ile mo¿e kosztowaæ przewidywany re-

mont? To chyba podstawowe pytanie, na
które ka¿dy w³aœciciel domu chcia³by
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Zdarza siê, ¿e w³aœciciele nawet du¿ych domów
narzekaj¹ na niedostatek powierzchni. W urz¹dzonym

domu czasami trudno jest wygospodarowaæ dodatkowe
miejsce na pokój komputerowy, salkê do æwiczeñ

fizycznych, solarium lub saunê. Jednak, jeœli w domu
jest piwnica to w wielu przypadkach do nowych zadañ
mo¿na przystosowaæ przynajmniej czêœæ znajduj¹cych

siê w niej pomieszczeñ.

Zmiana przeznaczenia

POMIESZCZEŃ
PIWNICZNYCH

fot. Senator
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uzyskaæ precyzyjn¹ odpowiedŸ. Ale jest to
mo¿liwe dopiero po zrobieniu projektu
adaptacji i rzetelnego kosztorysu. Mo¿na
jednak próbowaæ oceniæ, czy w zamieszki-
wanym domu jakiekolwiek zmiany s¹
op³acalne. W tym celu nale¿y odpowie-
dzieæ sobie na kilka pytañ.

Czy piwnica jest sucha? – jeœli tak, to
w³aœciwie ca³a reszta problemów jest sto-
sunkowo ³atwa do pokonania.  Jednak, gdy
jest zawilgocona, a na dodatek na œcianach
pojawia siê pleœñ lub grzyb, to zakres nie-
zbêdnych robót gwa³townie wzroœnie.

Jaka jest wysokoœæ piwnicy? – jeœli
ma przynajmniej 2,5 m, to nadaje siê do
ka¿dego celu. Jednak to rzadkoœæ. Najczê-
œciej wysokoœæ piwnic wynosi 2,2-2,3 m,
a to za ma³o, ¿eby mo¿na by³o adaptowaæ
j¹ np. na pracowniê, ale wystarczaj¹co du-
¿o na solarium, saunê czy domow¹ si³ow-
niê (pomieszczenia przeznaczone na cza-
sowy pobyt ludzi – od dwóch do czterech
godzin). Co prawda, w wielu przypadkach
mo¿na obni¿yæ pod³ogê piwnicy, jednak
zawsze bêdzie to zwi¹zane z dodatkowymi
kosztami i trudnoœciami zarówno projek-
towymi, jak i wykonawczymi.  

Czy w piwnicy s¹ okna? – jeœli tak,
to o kolejny k³opot mniej. Wa¿na jest

nie tyle powierzchnia okien, co jak naj-
wiêksza ich szerokoœæ (np. 90, 120 cm).
Zwiêkszenie wysokoœci okien nie stano-
wi bowiem problemu nawet, jeœli trzeba
zag³êbiæ je poni¿ej poziomu terenu (jak
w suterenie). Natomiast brak okien lub
ich niewielka szerokoœæ wi¹¿e siê z ko-
niecznoœci¹ wykonania nadpro¿y
w œcianach noœnych budynku. A to mo-
¿e okazaæ siê zadaniem skomplikowa-
nym i kosztownym. 

Jakie s¹ warunki gruntowo-wod-
ne? – jeœli budynek posadowiony jest na
gruntach przepuszczalnych, a woda
gruntowa znajduje siê przynajmniej 1 m
poni¿ej pod³ogi piwnicy, to nie powin-
no byæ ¿adnych problemów zwi¹zanych
z adaptacj¹. Znacznie trudniej i dro¿ej
jest wtedy, gdy w piwnicy okresowo po-
jawia siê woda (np. na wiosnê). A ju¿
zupe³nie Ÿle, gdy woda gruntowa znaj-
duje siê powy¿ej fundamentów budyn-
ku. Jeœli budynek nie przecieka, to mo¿-
na siê zaliczyæ do nielicznych szczêœliw-
ców i wtedy nie nale¿y robiæ nic, co mo-
g³oby ten stan zmieniæ.

Oczywiœcie, jest znacznie wiêcej pro-
blemów do rozwi¹zania, na przyk³ad:
w jaki sposób ociepliæ zewnêtrzne œciany
piwnic, jak ogrzaæ dodatkow¹ powierzch-
niê, jak zapewniæ prawid³owe funkcjono-

wanie kanalizacji itp. Jednak czynniki te
nie powoduj¹ drastycznego wzrostu kosz-
tów adaptacji. Po prostu trzeba je
uwzglêdniæ przy ka¿dej przeróbce po-
mieszczeñ piwnicznych, podobnie jak
uk³adanie nowej posadzki, dodatkowych
punktów instalacji elektrycznej czy malo-
wanie pomieszczeñ.

Najwa¿niejsze – wiedzieæ
co siê chce
Podstaw¹ racjonalnego dzia³ania

jest sprecyzowanie wymagañ, znalezie-
nie optymalnych rozwi¹zañ i ich konse-
kwentna realizacja. Wtedy, czas i pie-
ni¹dze oszczêdzane s¹ w najwiêkszym
stopniu. Remontowanie pomieszczeñ
tylko dlatego, ¿e s¹ od jakiegoœ czasu
nieu¿ywane i byæ mo¿e uda siê je jakoœ
wykorzystaæ, jest nieporozumieniem.
To najlepsza droga do wydania pieniê-
dzy, które mo¿na by spo¿ytkowaæ w lep-
szy sposób. Co innego, gdy mieszkañcy
uznaj¹, ¿e niezbêdny jest dodatkowy po-
kój, basen �, ³azienka z  saun¹ � lub
piwniczka na wino. Wtedy wszystko in-
ne mo¿e poczekaæ, dopóki nie zrealizu-
je siê tych potrzeb. Równie¿ o wiele ³a-
twiej jest okreœliæ kryteria, którym mu-
sz¹ sprostaæ remontowane pomieszcze-
nia. Poza tym, z doœæ znaczn¹ precyzj¹
mo¿na oszacowaæ koszty adaptacji.
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� Basen w domu to marzenie wielu osób. Ale usytuowanie go w piwnicy
wi¹¿e siê z du¿ymi problemami technicznymi i wysokimi kosztami realizacji
(fot. Horn)

� Po³¹czenie sauny, pokoju k¹pielowego i wypoczynkowego to doœæ po-
wszeche rozwi¹zanie w krajach skandynawskich. U nas to nadal synonim
luksusu (fot. Adam Sauna)
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Projektant mo¿e pomóc 
Piwnice zwykle podzielone s¹ œciana-

mi noœnymi i dzia³owymi, dlatego mo¿li-
woœci twórcze architektów najczêœciej s¹
znacznie ograniczone, ale wzrasta rola
konstruktorów. Co prawda, w najbardziej
sprzyjaj¹cych warunkach inwestorzy mo-
g¹ siê obyæ bez ich pomocy, ale i tak przed
realizacj¹ w³asnych pomys³ów wskazane
by³oby zapoznanie siê z opini¹ fachow-
ców. Warto to zrobiæ nawet po to, aby
utwierdziæ siê w przekonaniu, ¿e przyjête
rozwi¹zania s¹ w³aœciwe. Natomiast, gdy
zmieniane bêd¹ elementy noœne budyn-
ku, pomoc projektanta jest po prostu nie-
zbêdna.

Problem 1 – niewygodne
schody
Schody do piwnicy najczêœciej s¹ bar-

dzo strome i w¹skie, czêsto zabiegowe. Dla-
tego ¿e przy ich projektowaniu najwa¿niej-
sze by³o to, aby zajmowa³y jak najmniejsz¹
powierzchniê. Wygoda u¿ytkowania nie
by³a zbyt istotna, poniewa¿ zak³adano tyl-
ko korzystanie z nich sporadyczne. Jednak
sytuacja siê zmieni po usytuowaniu w piw-
nicy pomieszczeñ mieszkalnych. Wtedy
schody równie¿ powinny byæ odpowiednio
zmodernizowane, aby dostosowaæ je do
obowi¹zuj¹cych norm. Jednak wcale nie
jest to ³atwe do zrealizowania, poniewa¿
najczêœciej wi¹¿e siê z wprowadzeniem po-
wa¿nych zmian nie tylko w konstrukcji

schodów, ale te¿ stropu lub œcian noœnych.
A to jest zadanie dla konstruktora i archi-
tekta, tym bardziej, ¿e ka¿dy dom jest inny,
podobnie jak wymagania i mo¿liwoœci jego
w³aœciciela. Z tych powodów, nie ma ogól-
nych regu³ lub wytycznych, które by³yby
pomocne przy przeprojektowywaniu scho-
dów do piwnicy.

Problem 2 – za ma³a
wysokoœæ pomieszczeñ
Pomieszczenia piwniczne zwykle ma-

j¹ mniejsz¹ wysokoœæ ni¿ pomieszczenia
mieszkalne. Jest to wynikiem kompromi-
su, który uwzglêdnia:
� jak najmniejsze zag³êbienie piwnic
w gruncie, bo to mniejsze koszty robót
ziemnych, mniejsze k³opoty z wod¹ grun-
tow¹ i mniejsze si³y poziome dzia³aj¹ce
na œciany piwnic;

� najmniejsz¹ mo¿liw¹ do zaakceptowa-
nia wysokoœæ pomieszczeñ wynosz¹c¹ 2 m
(wysokoœæ otworów w drzwiach);
� zapas wysokoœci niezbêdny przy mon-
towaniu pod sufitem przewodów i urz¹-
dzeñ instalacyjnych – zwykle 20-30 cm.

Co zatem powinno siê zrobiæ, jeœli
w adaptowanej piwnicy przewiduje siê
pokoje mieszkalne, a ich wysokoœæ –
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami –
nie powinna byæ mniejsza ni¿ 2,5 m? To
zale¿y od wielu czynników, takich jak g³ê-
bokoœæ posadowienia budynku, szerokoœæ
i wysokoœæ ³aw fundamentowych, poziom
wody gruntowej, czy rodzaj i jakoœæ mate-
ria³ów, z których wykonane s¹ fundamen-
ty oraz œciany noœne. Dlatego przy podej-
mowaniu ostatecznej decyzji warto zwró-
ciæ siê o pomoc do doœwiadczonego pro-
jektanta.
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schody do piwnicy

schody w czêœci mieszkalnej

obni¿ona pod³oga piwnicy

czêœæ stropu do wyburzenia
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Pomoc projektanta jest niezbędna, jeśli będą zmieniane elementy nośne budynku

Adaptacja piwnicy na pomieszczenia
mieszkalne mo¿e oznaczaæ tylko niewiel-
ki remont (w bardzo sprzyjaj¹cych wa-
runkach), jak równie¿ powa¿n¹ przebu-
dowê domu z powiêkszaniem okien, wy-
konaniem nowych nadpro¿y, podci¹gów,
czy s³upów na skutek wyburzania frag-
mentów œcian noœnych lub stropów. Jed-
nak zawsze powinna byæ prowadzona
zgodnie z prawem. Oznacza to, ¿e nie-
zbêdne bêdzie uzyskanie pozwolenia na
zmianê sposobu u¿ytkowania pomiesz-

czeñ. Natomiast w zale¿noœci od zakresu
wprowadzanych zmian konieczne te¿ bê-
dzie oficjalne zg³oszenie zamiaru prowa-
dzenia prac remontowych lub uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowê. 

Uwaga! Pozwolenie na budowê jest
niezbêdne w przypadku zmiany lub wy-
miany elementów konstrukcyjnych bu-
dynku, wykonywania zabezpieczeñ przed
wp³ywem eksploatacji górniczej, moder-
nizacji instalacji gazowej oraz remontu
obiektów zabytkowych.

Pozwolenie na budowę, czy tylko zmiana użytkowania pomieszczeń?

Schody w domu jednorodzinnym
Kryteria, jakie musz¹ spe³niaæ schody
w nowych domach:
� wysokoœæ stopni – 15-19 cm (piwnicz-

nych 20 cm); 
� minimalna szerokoœæ stopni – 25 cm

(piwnicznych 20 cm);
� minimalna szerokoœæ stopni zabiego-

wych – 25 cm w odleg³oœci nie mniej-
szej ni¿ 40 cm od wewnêtrznej balu-
strady, s³upa;

� maksymalna liczba stopni w jednym
biegu – 17 szt.;

� minimalna szerokoœæ biegu – 80 cm;
� minimalna szerokoœæ spocznika –

80 cm;
� minimalna wysokoœæ nad schodami  –

200 cm;

��Schody do piwnicy i w czêœci mieszkalnej
zwykle znacznie siê ró¿ni¹, bo nie s¹ projek-
towane wed³ug tych samych zasad



Czêœciowe obni¿enie poziomu pod³o-
gi – to zwykle naj³atwiejszy i najtañszy
sposób zwiêkszenia wysokoœci pomiesz-
czeñ piwnicznych. 

Szczególnie korzystna i bezpieczna
sytuacja wystêpuje, gdy mo¿na to osi¹-
gn¹æ w wyniku usuniêcia wierzchnich
warstw pod³ogowych i pog³êbienia piwni-
cy najwy¿ej do wierzchu ³aw fundamento-
wych �. Dziêki temu uzyskuje siê pod³o-

gê równ¹ na ca³ej powierzchni pomiesz-
czeñ i nie narusza istniej¹cego uk³adu si³
(grunt, ewentualnie beton pomiêdzy ³a-
wami fundamentowymi stanowi rozporê
zabezpieczaj¹c¹ je przed przesuniêciem
do wnêtrza budynku). Jednak taka sytu-
acja nie zdarza siê zbyt czêsto. 

Nieco trudniej jest, gdy uzyskanie
wymaganej wysokoœci pomieszczeñ
zwi¹zane jest ze zrobieniem wykopu a¿
do poziomu posadowienia budynku,
czyli do spodu fundamentów �. Wtedy
zadaniem pierwszoplanowym jest zabez-
pieczenie budynku na czas prowadzenia
robót remontowych oraz zaprojektowa-

nie odpowiednich rozpór przeciwdzia³a-
j¹cych naporowi gruntu na œciany i fun-
damenty. Mo¿e to byæ p³yta ¿elbetowa
wylana miêdzy ³awami, ale równie¿ kon-
strukcja ze stalowych belek, pomiêdzy
którymi zostanie u³o¿ona izolacja ter-
miczna pod³ogi. Co prawda posadzka
nie bêdzie na jednym poziomie, ponie-
wa¿ wzd³u¿ œcian noœnych (³aw funda-
mentowych) powstan¹ uskoki, jednak
z urz¹dzeniem pomieszczeñ nie powin-
no byæ problemów, szczególnie gdy sze-
rokoœci odsadzek zostan¹ dopasowane
do ustawianych mebli (rega³ów, ³ó¿ek,
szaf, biurek itp.). 
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grunt beton klasy min. B10
(lepiej B15) gruboœci 7 cm

papa asfaltowa
termozgrzewalna
(bez wype³niaczy

mineralnych)

styropian
gruboœci 5 cm

szlichta cementowa
zbrojona  gruboœci 7 cm

pod³oga np. z desek

³awa fundamentowa

œciana piwnicy

izolacja
przeciwwilgociowa
pionowa np. lepik
na rapówce, czyli
na tynku II kategorii

piasek – warstwa
gruboœci np. 15 cm

beton – warstwa
gruboœci np. 10 cm

izolacja przeciw-
wilgociowa np.

z papy asfaltowej

szlichta cementowa czyli
warstwa wyrównawcza

gruboœci np. 5 cm

PRZED REMONTEM PO REMONCIE

taœmy brzegowe z pianki
polietylenowej (gruboœci 1 cm)

tynk wewnêtrzny np.
cementowo-wapienny

III kategorii

� Pod³oga równo z wierzchem ³aw fundamen-
towych

� Pod³oga poni¿ej wierzchu ³aw fundamentowych

35

grunt

³awa fundamentowa

œciana piwnicy

izolacja
przeciwwilgociowa
pionowa np. lepik
na rapówce

chudy beton
gruboœci np. 5 cm

izolacja przeciwwilgociowa
np. z papy asfaltowej

szlichta cementowa
gruboœci np. 5 cm

PRZED REMONTEM PO REMONCIE

p³yta betonowa
lub ¿elbetowa np.

gruboœci 12 cm

p³yta ¿elbetowa
gruboœci min. 10 cm

papa asfaltowa
termozgrzewalna

szlichta cementowa
gruboœci 4 cm

legar
drewniany

poduszka betonowa o wymiarach
dostosowanych do przewidywanej

aran¿acji wnêtrza

w celu zapewnienia jak
najlepszej wspó³pracy

pomiêdzy
poszczególnymi

elementami
budynku, powierzchnia
³aw fundamentowych

powinna byæ skuta
na ca³ej d³ugoœci

po³¹czenia 

pod³oga np. z desek

30

W pomieszczeniach piwnicznych adaptowanych na mieszkanie zaleca się ocieplać nie tylko
ściany, ale i podłogę na gruncie, np. warstwą styropianu 5 cm



106

Zdarza siê równie¿, ¿e pod³ogê trzeba
obni¿yæ na stosunkowo ma³ej powierzch-
ni, ale za to na znaczn¹ g³êbokoœæ – np.
pod wannê lub ma³y basenik przy sau-
nie �. Z regu³y ich wierzch ma byæ rów-
no z posadzk¹ �. Bardzo wa¿na jest wte-

dy lokalizacja tych urz¹dzeñ. Oczywiœcie,
im dalej od œcian noœnych, tym korzyst-
niej i bezpieczniej. Po prostu, wykonuj¹c
(projektuj¹c) wykop nie mo¿na naruszyæ
strefy najwiêkszych naprê¿eñ pod funda-
mentami, bo to mo¿e byæ przyczyn¹ po-

wa¿nej awarii budynku. Konieczne jest
równie¿ wykonanie odpowiednich wzmoc-
nieñ na ca³ym obwodzie otworu, podobnie
jak zabezpieczenie œcian wykopu w czasie
wykonywania robót remontowych. Ale
o tym, jak to zrobiæ, powinien zadecydo-
waæ projektant, poniewa¿ ka¿dy taki przy-
padek nale¿y rozpatrywaæ indywidualnie.

Podbijanie fundamentów, czyli wy-
konanie pod ³aw¹ fundamentow¹ g³êbsze-
go fundamentu – to z kolei jeden z naj-
dro¿szych i najbardziej skomplikowa-
nych sposobów zwiêkszania wysokoœci
piwnic 	. Jednak, jeœli chce siê uzyskaæ
wiêksz¹ wysokoœæ na maksymalnej po-
wierzchni, jest zwykle konieczny. Do-
œwiadczony i staranny wykonawca jest
w tym przypadku niezbêdny, poniewa¿
nieprzestrzeganie opracowanej kolejnoœci
robót mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia,
a w skrajnych przypadkach nawet do za-
walenia budynku. Z uwagi na etapowoœæ
robót trzeba siê te¿ liczyæ z doœæ d³ugim
czasem realizacji prac zwi¹zanych z pod-
bijaniem fundamentów.

Na tym nie koniec problemów z po-
wiêkszaniem wysokoœci pomieszczeñ piw-
nicznych. W zale¿noœci od przyjêtej metody
pog³êbiania oraz warunków gruntowo-wod-
nych trzeba jeszcze naprawiæ izolacjê prze-
ciwwilgociow¹ lub przeciwwodn¹. Z tym,
¿e najczêœciej sprowadza siê to do wykona-
nia nowej izolacji poziomej. W tym celu
najlepiej by³oby zastosowaæ nowoczesne pa-
py termozgrzewalne, poniewa¿ wtedy nie
bêdzie problemów z wykonaniem szczelne-
go po³¹czenia z poziom¹ izolacj¹ funda-
mentów – najczêœciej pap¹ asfaltow¹.
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grunt

� Wanna w zag³êbieniu (fot. Riho Polska)

	 a Podbijanie fundamentów – schemat robót

³awa
fundamentowa

œciana
piwnicy

izolacja przeciwwilgociowa
pionowa np. lepik na rapówce

chudy beton gruboœci np. 5 cm

izolacja przeciwwilgociowa
pozioma np. z papy

asfaltowej

p³yta betonowa lub ¿elbetowa
np. gruboœci 12 cm

szlichta cementowa
gruboœci np. 3 cm

obrze¿e wanny lub
basenu

projektowana
niecka wanny

lub basenu

30° gwarantuje pe³ne bezpieczeñstwo konstrukcji, bo to praktycznie k¹t stoku naturalne-
go suchego piasku, 45° mo¿na zastosowaæ w gruntach sypkich (np. piaskach, ¿wirach), ale
wczeœniej nienaruszonych, dobrze skonsolidowanych i o odpowiedniej wilgotnoœci, bo
przyjmuje siê, ¿e pod takim k¹tem rozk³adaj¹ siê naprê¿enia, 60° w gruntach spoistych
i zwiêz³ych o niezbyt du¿ej wilgotnoœci (np. glinach) ale o tym powinien decydowaæ pro-
jektant po wykonaniu odpowiednich badañ

posadzka z terakoty

³awy fundamentowe na ca³ym obwodzie obni-
¿anej pod³ogi nale¿y podzieliæ na równe oko³o
jednometrowe odcinki. Za bezpieczne uznaje
siê jednoczesne prowadzenie robót na co czwar-
tym odcinku. Podkopanie nastêpnych odcin-
ków mo¿liwe jest dopiero po osi¹gniêciu odpo-
wiedniej wytrzyma³oœci betonu (zale¿y od ro-
dzaju zastosowanego betonu, temperatury oto-
czenia, obci¹¿enia konstrukcji,  itp.)

� Lokalne zag³êbienie w pod³odze piwnicy – przyk³ad bezpiecznego usytuowania



Problem 3 – za ma³e okna
Adaptuj¹c piwnice na pomieszczenia

mieszkalne trzeba zapewniæ odpowiedni¹
iloœæ œwiat³a dziennego. W tym celu nale¿y
powiêkszyæ istniej¹ce otwory okienne lub
wykonaæ nowe. Przyjmuje siê bowiem, ¿e
powierzchnia okien w pokojach nie po-
winna byæ mniejsza ni¿ 1/8 powierzchni
pod³ogi, natomiast w pomieszczeniach
nieprzeznaczonych na sta³y pobyt ludzi –
ni¿ 1/12 powierzchni posadzki.

Oczywiœcie, naj³atwiej to zrobiæ w piw-
nicach p³ytko zag³êbionych, w których pa-
rapety wymienionych okien znajd¹ siê 15-
20 cm powy¿ej poziomu terenu 
. Wtedy
nie bêdzie problemów z wod¹ deszczow¹
i œniegiem. Natomiast mo¿e siê okazaæ, ¿e
pomimo zwiêkszenia wysokoœci okien, ich
powierzchnia bêdzie niewystarczaj¹ca.
Powstanie dylemat – zag³êbiaæ je poni¿ej
poziomu terenu, czy wbudowaæ dodatkowe
(ewentualnie poszerzyæ istniej¹ce)? W œcia-
nach jedno- i dwuwarstwowych oraz przy
oknach o wysokoœci minimum 90 cm z re-
gu³y korzystniejsze bêdzie wykucie nowych
otworów (lub poszerzenie istniej¹cych). Co
prawda wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ wyko-
nania nadpro¿y, ale bêdzie to tylko jednora-
zowy wydatek. Za to uniknie siê sta³ych
k³opotów zwi¹zanych z eksploatacj¹ okien
zag³êbionych poni¿ej poziomu terenu.
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PRZED REMONTEM PO REMONCIE

PRZED REMONTEM PO REMONCIE

grunt

³awa fundamentowa

œciana piwnicy

izolacja
przeciwwilgociowa
pionowa

chudy beton
gruboœci np. 5 cm

izolacja przeciwwilgociowa
pozioma

szlichta cementowa
gruboœci np. 3 cm

p³yta betonowa
lub ¿elbetowa np.

gruboœci 10 cm

p³yta
¿elbetowa
gruboœci

min. 8 cm

papa asfaltowa
termozgrzewalna

samopoziomuj¹ca
warstwa wyrównawcza

gruboœci 1 cm

styropian gruboœci 5 cm

taœma brzegowa z pianki
polietylenowej gruboœci 1 cm

nowa ³awa
fundamentowa

z betonu
min. B15

izolacja
przeciwwilgociowa

pozioma z papy
termozgrzewalnej

lub folii
hydroizolacyjnej

uzupe³niona
izolacja pionowa

œcian
piwnicznych

warstwa betonu B15
u³o¿ona na izolacji

poziomej

ocieplenie œcian z we³ny
mineralnej lub styropianu

gruboœci 10 cm

p³yta gipsowo-kartonowa
na ruszcie drewnianym

lub stalowym

³awa
fundamentowa

œciana
piwnicy

izolacja
przeciwwilgociowa
pionowa

chudy beton

okno o wysokoœci 60 cm
i szerokoœci 120 cm

nadpro¿e np. z belek
prefabrykowanych
typu L

œciana parteru

strop nad piwnic¹

wyk³adzina
dywanowa na wylewce

samopoziomuj¹cej
gruboœci 1 cm

izolacja termiczna œcian zewnêtrznych
np. ze styropianu gruboœci 10 cm wraz

z tynkiem cienkowarstwowym na
siatce z w³ókna szklanego

nowe okno
o wymiarach
120x120 cm

kapinos

wêgarek okienny
wykonany w izolacji

termicznej

tynk
wewnêtrzny

warstwy pod³ogi parteru

izolacja przeciwwilgociowa
pozioma

p³yta betonowa
lub ¿elbetowa

szlichta
cementowa

pod³oga na
legarach 11

0
12

0
20

25
0

grunt

pod³oga z desek

10  10

50

10
40

	 b Podbijanie fundamentów – przekrój pio-
nowy przez fundamenty


 Powiêkszanie okien w p³ytko zag³êbionych piwnicach

16
0

60
20

15

24
0
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Natomiast w œcianach trójwarstwowych lub o wysokoœci najwy¿ej 60 cm
zaleca siê jednak zag³êbienie okien. Podobnie ma to miejsce w g³êbokich
piwnicach, gdzie po prostu nie ma innego wyjœcia �. Wtedy, jeœli tylko
szerokoœæ i liczba okien w pomieszczeniu jest wystarczaj¹ca, nale¿y d¹¿yæ
do pozostawienia istniej¹cych nadpro¿y. O wiele ³atwiejsze i bezpiecz-
niejsze jest bowiem rozkucie fragmentów œcian pod oknami oraz wyko-
nanie lub monta¿ gotowych studzienek okiennych. Trzeba tylko zadbaæ
o swobodny odp³yw wody. W tym przypadku zastosowanie ogrzewanych
wpustów i rur wcale nie bêdzie przesad¹, podobnie jak czêste czyszczenie
studzienek z opadaj¹cych liœci. 

Nadpro¿e w istniej¹cej œcianie
Wykucie otworu w istniej¹cej œcianie noœnej wi¹¿e siê z koniecznoœci¹

zaprojektowania i wykonania nadpro¿a. Do tego celu najlepiej nadaj¹ siê
profile stalowe (k¹towniki, ceowniki), które wk³ada siê do wczeœniej wy-
kutych bruzd i mocuje przelotowymi œrubami �. Dopiero po wzmocnie-
niu œciany mo¿na przyst¹piæ do wykonywania otworu, obsadzania okna
i pozosta³ych robót wykoñczeniowych. Prace te nie s¹ zbyt trudne w œcia-
nie jednowarstwowej, ale w trójwarstwowej mog¹ siê okazaæ skompliko-
wane (koniecznoœæ wykonania dwóch niezale¿nych nadpro¿y). 

Uwaga! Nadpro¿a to wa¿ne elementy konstrukcyjne, których no-
œnoœæ zale¿y od wielu czynników (rodzaju œcian, iloœci stropów, wyso-
koœci budynku, k¹ta nachylenia dachu, regionu kraju itp.). Dlatego mu-
sz¹ byæ zaprojektowane przez uprawnionego konstruktora.  
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PRZED REMONTEM PO REMONCIE

³awa fundamentowa
¿elbetowa o przekroju
np. 40x60 cm

œciana piwnicy
np. z ceg³y pe³nej
gruboœci 38 cm

izolacja
przeciwwilgociowa
pionowa np. lepik
na rapówce

beton klasy min. B10 (lepiej B15)
gruboœci 10 cm

ceownik stalowy o wymiarach
okreœlonych przez projektanta

œruba stalowa
okreœlona przez
projektanta
– œrednica,
d³ugoœæ, rozstaw
(max 50 cm)

zaprawa cementowa

wype³nienie z cegie³ lub betonu
komórkowego (na zaprawie)

siatka stalowa
ciêto-ci¹gniona

tynk

strefa podporowa
15-30 cm

okno np. o wysokoœci 30 cm
i szerokoœci 120 cm

nadpro¿e np. ukryte
w wieñcu styropowym

œciana parteru np. z pustaków
ceramicznych gruboœci 44 cm

strop nad piwnic¹
np. gêsto¿ebrowy – Akermana, Teriva

izolacja przeciwwilgociowa pozioma
z papy asfaltowej termozgrzewalnej

nowe okno o wymiarach 120x120 cm

szlichta cementowa
zbrojona  gruboœci 7 cm

taœmy brzegowe
z pianki

polietylenowej
(gruboœci 1 cm)

naœwietle piwniczne (studzienka)
z tworzywa sztucznego, betonu lub

ceg³y pe³nej

kanalizacja
deszczowa

tynk
wewnêtrzny

np. cementowo-
wapienny

III kategorii

warstwy pod³ogi parteru

izolacja przeciwwilgociowa
pozioma np. z papy asfaltowej

p³yta betonowa
gruboœci np.

10 cm
szlichta cementowa
gruboœci np. 5 cm

12
0

12
0

10

25
0

grunt

19
0

30
10

15

23
0

pod³oga
np. z desek

� Powiêkszanie okien w g³êboko zag³êbionych piwnicach

� Przyk³ad wzmocnienia œciany w miejscu nadpro¿a okiennego

strop

œciana noœna (piwniczna)

Uwaga! Otwór okienny wykonuje
siê po wzmocnieniu œciany



Problem 4 – zawilgocone
œciany i pod³ogi
Wilgotne piwnice to, niestety, doœæ

czêsty przypadek i jeœli chce siê adapto-
waæ je na cele mieszkalne, nale¿y zacz¹æ
od ich osuszenia. Jednak w pierwszej ko-
lejnoœci trzeba okreœliæ przyczyny zawil-
gocenia. W zale¿noœci od tego, czy bêdzie
to brak izolacji poziomej (pod³ogi, ³aw
fundamentowych), czy uszkodzona pio-
nowa izolacja œcian, ró¿ne bêd¹ sposoby
postêpowania. 

Brak izolacji poziomej pod³ogi – to
sytuacja wcale nie tak rzadko spotykana.
Czasami w ogóle brak jest jakichkolwiek
warstw pod³ogowych (klepisko). Ale jeœli
tylko istnieje izolacja przeciwwilgociowa
³aw fundamentowych, to rozwi¹zanie jest
doœæ proste. Wystarczy wyrównaæ (ewentu-
alnie obni¿yæ) istniej¹ce pod³o¿e, wylaæ
cienk¹ warstwê betonu (np. 5 cm, jeœli nie
bêdzie to p³yta konstrukcyjna) i na tak
przygotowanym pod³o¿u mo¿na przykleiæ
w³aœciw¹ izolacjê przeciwwilgociow¹ lub
przeciwwodn¹ np. z papy termozgrzewal-
nej . Wa¿ne jest poprawne zaizolowanie
szczelin dylatacyjnych (na styku funda-
mentów i betonowej szlichty) oraz szczelne
po³¹czenie z izolacj¹ fundamentów. Uk³ad
warstw powy¿ej przepony izolacyjnej mo¿e
byæ za ka¿dym razem inny, poniewa¿ w du-
¿ej mierze zale¿y od przeznaczenia po-
mieszczenia i preferencji inwestora. 

Brak izolacji poziomej ³aw funda-
mentowych – zdarza siê w starych do-
mach, w których fundamenty wykonane
s¹ nie tylko z cegie³ czy kamienia, ale te¿
z betonu. Na dodatek w takim domu pra-
wie zawsze nie ma izolacji przeciwwilgo-
ciowej pod³óg na gruncie. Co wtedy zro-
biæ? Sposobów jest kilka. 

Tradycyjny jest trochê podobny do me-
tody podbijania fundamentów. Polega na
podcinaniu œcian piwnicznych na niewiel-
kich odcinkach, wk³adaniu izolacji z papy
asfaltowej lub folii hydroizolacyjnej i wy-
pe³nianiu szczelin betonem lub zapraw¹
o du¿ej wytrzyma³oœci �. Po zwi¹zaniu
spoiwa przystêpuje siê do podcinania oraz
izolowania nastêpnych odcinków œciany.
W metodzie tej bardzo wa¿ne jest szczelne
³¹czenie kolejnych pasów izolacji oraz œcis³e
przestrzeganie ustalonego harmonogramu
robót. Metoda jest doœæ czasoch³onna, ale za
to niewymagaj¹ca u¿ycia specjalistycznego
sprzêtu i dziêki temu mo¿liwa do wykona-
nia si³ami w³asnymi inwestora. 
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³awa fundamentowa

œciana piwnicy

istniej¹ca izolacja przeciwwilgociowa
(papa asfaltowa, lepik)

p³yta betonowa

taœma dylatacyjna np. z pianki
polietylenowej lub styropianu

gruboœci 1-2 cm

pas brzegowy z papy
termozgrzewalnej

(podk³adowej) w kszta³cie
odwróconej litery Ω

papa termozgrzewalna,
podk³adowa

pas brzegowy papy termozgrzewalnej
klejony tylko do ³awy

fundamentowej i do p³yty
betonowej pasami szerokoœci 7-10 cm

³awa fundamentowa

œciana piwnicy

100-120
10-15

istniej¹ca izolacja przeciwwilgociowa
(papa asfaltowa, lepik)

p³yta betonowa

taœma dylatacyjna np. z pianki
polietylenowej lub styropianu

gruboœci 1-2 cm

œwie¿o u³o¿ona
zaprawa cementowa

lub beton

papa
termozgrzewalna,

podk³adowa

zwi¹zana zaprawa
cementowa lub beton

(o dostatecznej wytrzyma³oœci)

odcinek wczeœniej
wykonany

fragment bez zaprawy
umo¿liwiaj¹cy przyklejenie

nastêpnego odcinka papy

 Szczegó³ przyk³adowego wykonania dylatacji na styku ³aw fundamentowych i p³yty betonowej

��Przyk³ad wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej na ³awach fundamentowych
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Nowoczesne metody  (termoiniekcji
oraz mikrofalowej termoiniekcji) polegaj¹
na wywierceniu w œcianie piwnicznej wie-
lu otworów, osuszeniu muru za pomoc¹
termowentylatorów lub generatorów mi-
krofalowych i wprowadzeniu substancji
hydrofobowych, które wnikaj¹c w mur
uszczelniaj¹ go �. Jednak wstêpne osu-
szanie œcian nie zawsze jest konieczne.
W metodzie iniekcji krystalicznej, otwory
wystarczy wype³niæ zaczynem cemento-
wym ze œrodkiem aktywuj¹cym, aby po
jego skrystalizowaniu powsta³a nieprze-
puszczalna dla wody warstwa izolacyjna.
Równie¿ w metodzie elektroosmozy nie
jest to potrzebne, bo wilgoæ usuwana jest
ze œcian za pomoc¹ pr¹du przep³ywaj¹ce-
go pomiêdzy elektrodami umieszczonymi
w murze. Niestety, wszystkie te nowocze-
sne metody jakkolwiek skuteczne i doœæ
wygodne, wymagaj¹ zaanga¿owania odpo-
wiednio wyszkolonych ekip i specjali-
stycznej aparatury, a przez to s¹ kosztow-
ne.

Brak izolacji pionowej œcian piw-
nicznych – spotyka siê raczej rzadko, za
to bardzo czêsto izolacje przeciwwilgocio-
we s¹ uszkodzone lub wadliwie u³o¿one
(nawet w nowych domach). 

Do osuszenia murów mo¿na oczywi-
œcie zastosowaæ wszystkie wy¿ej opisywa-
ne nowoczesne metody. W ten sposób bê-
dzie mo¿na unikn¹æ odkopywania œcian,
a przy metodach iniekcyjnych zaoszczê-
dzi siê równie¿ sporo czasu. 

Sposób tradycyjny jest bardziej pra-
co- i czasoch³onny, ale za to tañszy. Pole-
ga na odkopaniu œcian piwnic do wierz-
chu ³aw fundamentowych, poczekaniu a¿
mury wyschn¹ i poprawnym u³o¿eniu no-
wej izolacji przeciwwilgociowej lub prze-
ciwwodnej �. Osuszanie murów mo¿na
przyspieszyæ wierc¹c w nich otwory (tyl-
ko nie na wylot) oraz usuwaj¹c, i tak nie-
szczeln¹, izolacjê przeciwwilgociow¹. Me-
toda ta jest szczególnie op³acalna, gdy do-
datkowo przewiduje siê ocieplenie œcian
piwnic.  

Uwaga! Nowe izolacje mo¿na i war-
to chroniæ przed zniszczeniem (zw³asz-
cza podczas zasypywania wykopów) za
pomoc¹ folii wyt³aczanej, czasami zwa-
nej kube³kow¹. Nale¿y jednak pamiêtaæ,
¿e zastosowanie jej jako jedynej pow³oki,
bez w³aœciwej izolacji przeciwwilgocio-
wej nie ochroni œcian nawet przed wod¹
opadow¹.

Dombudujemy2 0 0 4 11−12
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³awa fundamentowa

œciana piwnicy

p³yta betonowa

taœma dylatacyjna np. z pianki polietylenowej
lub styropianu gruboœci 1-2 cm

otwory φ 20 mm nawiercone na
g³êbokoœæ 80% gruboœci œciany,
pod k¹tem 15-30°

20
20

15
15

dzia³anie œrodka
hydrofobowego

uszczelnia œcianê
na wysokoœæ oko³o 40 cm

� Zasada dzia³ania metod iniekcyjnych przy uszczelnianiu œcian piwnicznych

� Tradycyjny sposób osuszania i izolowania œcian piwnicznych

³awa fundamentowa

œciana piwnicy

p³yta
betonowa

taœma dylatacyjna

papa termozgrzewalna
podk³adowa

10

fragment starego tynku
z resztkami izolacji
przeznaczony do skucia

oczyszczona
i osuszona

œciana piwniczna

rapówka – tynk
podk³adowy

izolacja
przeciwwilgociowa pozioma

skos z zaprawy
lub betonu

wykop
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� Ró¿ne sposoby wentylowania adaptowanych pomieszczeñ piwnicznych

� System wentylacji z odzyskiem ciep³a i wil-
goci to dobre rozwi¹zanie w piwnicy
(fot. Daikin)

OLE

DOBRZE

DOSTATECZNIE

� Nawiewnik w ramie okiennej (fot. Brevis)

nowe szczelne okno

otwory wentylacyjne w drzwiach

kratka wentylacyjna

Otwory nawiewny i wywiewny usytuowane zbyt blisko siebie przyczyniaj¹ siê do niedostatecz-
nej wentylacji pomieszczenia. Powietrze „stoj¹ce” w pobli¿u œciany zewnêtrznej mo¿e sprzyjaæ
rozwojowi grzybów i pleœni

Otwory nawiewny i wywiewny usytuowane po przeciwnych stronach pomieszczenia powoduj¹,
¿e ruch œwie¿ego powietrza jest wymuszony w ca³ym pomieszczeniu, a to bardzo niesprzyjaj¹-
ce warunki do rozwoju grzybów i pleœni

Otwory nawiewny i wywiewny usytuowane po przeciwnych stronach pomieszczenia powoduj¹,
¿e ruch ciep³ego, ale zwykle wilgotnego powietrza jest wymuszony w ca³ym pomieszczeniu

nowoczesne okno z nawiewnikiem

drzwi
wejœciowe bez

otworów
nawiewnych

kratka wentylacyjna

otwór wentylacyjny
w œcianie zewnêtrznej
powinien byæ wy³o¿ony
paroizolacj¹ oraz ocieplony,
aby skraplaj¹ca siê woda
nie powodowa³a zawilgocenia œciany

otwory
wentylacyjne

w drzwiach

Osuszenie piwnicy bez zadbania o skuteczną wentylację to strata czasu i pieniędzy

Wentylacja pomieszczeń
Osuszanie piwnic bez jednoczesnego

zapewnienia skutecznej wentylacji grawi-
tacyjnej lub mechanicznej mo¿e okazaæ siê
niepotrzebn¹ strat¹ czasu i pieniêdzy.
W takiej sytuacji, krótko po ukoñczeniu
remontu na tynkach pojawi¹ siê wilgotne
plamy, a nieco póŸniej rozwin¹ grzyby lub
pleœnie (uwaga: pierwszym ostrze¿eniem
bêdzie nieprzyjemny zapach). Zazwyczaj
ma to miejsce w pomieszczeniach z okna-
mi wymienionymi na szczelne, bez wenty-
lacji oraz z niew³aœciwie ocieplonymi prze-
grodami zewnêtrznymi �. Nale¿y przy
tym pamiêtaæ, ¿e zu¿yte powietrze bêdzie
wywiewane tylko wtedy, gdy zapewniony
bêdzie nap³yw œwie¿ego (mikrorozszczel-
nienia w oknach s¹ niewystarczaj¹ce) �.
Trzeba równie¿ zadbaæ, ¿eby miejsce na-
p³ywu powietrza nie by³o usytuowane na
tej samej œcianie co kratka wywiewna, bo
skutecznoœæ takiej wentylacji jest znikoma.
Jeœli w pomieszczeniu nie ma kominów
wentylacyjnych przep³yw powietrza mo¿-
na zapewniæ podcinaj¹c drzwi oraz wbudo-
wuj¹c kratkê w œcianê zewnêtrzn¹ �. 
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Problem 5 – zimne œciany
zewnêtrzne
W starych domach œciany piwnic naj-

czêœciej nie maj¹ wystarczaj¹cej izolacyj-
noœci termicznej – przynajmniej w odnie-
sieniu do obecnych przepisów dotycz¹-
cych pomieszczeñ mieszkalnych. Jednak
przy zmianie ich przeznaczenia nale¿y
o tym pomyœleæ, inaczej wydatki na
ogrzewanie gwa³townie wzrosn¹. Jak to
zrobiæ? S¹ na to dwa sposoby.

Ocieplanie œcian od strony ze-
wnêtrznej – to na pewno najlepsze roz-
wi¹zanie, poniewa¿ eliminuje powstawa-
nie mostków termicznych. Wymaga jed-
nak przynajmniej czêœciowego odkopania
œcian piwnicznych. Dlatego metoda ta
jest szczególnie op³acalna w domach p³yt-
ko podpiwniczonych lub wymagaj¹cych
osuszenia œcian i u³o¿enia nowej izolacji
przeciwwilgociowej b¹dŸ przeciwwod-
nej �.

Jako izolacjê termiczn¹ najlepiej za-
stosowaæ p³yty polistyrenu ekstrudowa-
nego lub styropianu gruboœci 10-15 cm.
Trzeba przy tym pamiêtaæ, aby materia³y
te by³y chronione œciank¹ dociskow¹ lub
siatk¹ z w³ókna szklanego wtopion¹ w za-
prawê klejow¹. Ponadto warstwa ocieple-
nia powinna ³¹czyæ siê z izolacj¹ termicz-
n¹ œcian parteru. Równie wa¿ne jest wy-
konanie kapinosu lub odpowiedniej ob-
róbki blacharskiej na styku œcian.

Ocieplenie œcian od strony we-
wnêtrznej – to sposób nieco mniej sku-
teczny od poprzedniego. Jednak op³aca
siê go zastosowaæ w domach z g³êbokimi
i suchymi piwnicami, w których œciany
nie wymagaj¹ naprawy izolacji przeciw-
wilgociowej �. Polega na zamocowaniu
wewn¹trz pomieszczeñ dwóch warstw
styropianu lub we³ny mineralnej, o ³¹cz-
nej gruboœci 8-10 cm. Najczêœciej uk³ada
siê je pomiêdzy wzajemnie prostopad³y-
mi, drewnianymi rusztami przykrêcony-
mi do œcian. Potrzebna jest jeszcze paro-
izolacja (gdy izolacja jest z we³ny mine-
ralnej) oraz ruszt dystansowy pod p³yty
gipsowo-kartonowe lub boazeriê. Trzeba
przy tym zwróciæ uwagê na staranne ocie-
plenie oœcie¿y okien. 

W tej metodzie bardzo wa¿ne jest wy-
eliminowanie mostka termicznego, jakim
zwykle jest wieniec stropowy. W tym celu
konieczne jest sprowadzenie izolacji ter-
micznej œcian parteru przynajmniej 50 cm
poni¿ej wieñca.
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R E M O N T  � P R Z E B U D O W A

³awa fundamentowa

pod³oga na gruncie

strop

warstwy pod³ogowe

œciana piwniczna

œciana parteru

skos z zaprawy lub betonu

izolacja
przeciwwilgociowa
pionowa na rapówce

izolacja termiczna
z frezowanych p³yt
polistyrenu
ekstrudowanego lub
styropianu gruboœci
8-12 cm

pas siatki z w³ókna szklanego

obróbka blacharska

tynk cienkowarstwowy na
siatce z w³ókna szklanego

izolacja termiczna œcian parteru
z we³ny mineralnej lub styropianu

gruboœci 10-15 cm

� Przyk³ad ocieplenia œcian piwnicznych od strony wewnêtrznej

³awa fundamentowa
pod³oga na gruncie

strop

œciana piwniczna

œciana parteru

kapinos

izolacja termiczna z dwóch
warstw we³ny mineralnej lub sty-
ropianu o ³¹cznej gruboœci
8-10 cm

drewniane ³aty

paroizolacja

ruszt dystansowy

p³yty
gipsowo-kartonowe

ocieplenie wnêki okiennej warstw¹
termoizolacji (styropian lub we³na)

gruboœci przynajmniej 4-5 cm

ocieplenie wieñca stropowego
oraz nadpro¿a

styropianem gruboœci
co najmniej 5 cm

naœwietle okna piwnicznego

� Przyk³ad ocieplenia œcian piwnicznych od strony zewnêtrznej



Problem 6 – œcieki
W domach z g³êbokimi piwnicami problemem mo¿e byæ od-

prowadzenie œcieków. Zdarza siê bowiem, ¿e nowa armatura sani-
tarna znajdzie siê poni¿ej poziomu odp³ywu kanalizacji sanitarnej.
Wtedy konieczne bêdzie zainstalowanie przepompowni. Brzmi to
groŸnie, bo kojarzy siê z wielkimi instalacjami przemys³owymi.
Ale na potrzeby domu jednorodzinnego w zupe³noœci wystarczy
niewielkie i stosunkowo niedrogie urz¹dzenie wielkoœci teczki �.
W zale¿noœci od potrzeb mo¿na do niego pod³¹czyæ np. tylko se-
des, albo jeszcze pralkê, umywalkê, wannê itp. Zdziwienie mog¹
budziæ przewody odp³ywowe o niewielkiej œrednicy, ale nie nale¿y
siê obawiaæ, ¿e siê zapchaj¹, bo przepompownie te maj¹ zwykle
wbudowany wirnik rozdrabniaj¹cy œcieki.                                     �
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� Stosowane w domach jednorodzinnych urz¹dzenia do rozdrabniania
i przepompowywania œcieków s¹ ma³e, dlatego ³atwo je ukryæ, a jedno-
czeœnie s¹ zawsze dostêpne (fot. Borysowski)
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