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Z piwnic
czy bez?
Wi kszo  inwestorów, kieruj c si  g ównie 

ograniczeniem kosztów, buduje domy 

niepodpiwniczone. Jednak na ma ej dzia ce

lub skarpie budowa piwnicy mo e okaza

si  konieczna. Warto wi c wiedzie  z czego 

i w jaki sposób j  zbudowa .

Kiedy warto budowa
dom podpiwniczony?

O piwnicy warto pomy le , buduj c dom na ma ej dzia ce. Mo na tam b dzie urz dzi

nie tylko pomieszczenia gospodarcze, jak kot owni , pralni , spi ark , schowek ale rów-

nie  pokój rekreacyjny, hobbistyczny warsztat czy gara . Je eli nie przeniesiemy cz ci 

techniczno-rekreacyjnej „pod ziemi ”, b dziemy musieli zmie ci  j  na parterze i pod-

daszu, co znacznie powi kszy powierzchni  rzutu budynku. Zalet  podpiwniczenia jest 

równie atwo  doprowadzenia wszelkich instalacji zewn trznych i rozprowadzenia 

do poszczególnych pionów, a tak e ich naprawa b d  modernizacja. Cz sto podnoszo-

ny argument, e piwnica znacz co wp ywa na podwy szenie kosztów budowy, w rze-

czywisto ci nie ma uzasadnienia, poniewa  w praktyce koszty wybudowania piwnicy 

s  przynajmniej o 50 proc. mniejsze ni  postawienie oddzielnego budynku gospodar-

czego czy gara u. Istotnym przeciwwskazaniem dla budowy piwnicy mo e by  wyso-

ki poziom wód gruntowych.
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Grubo cian zewn trznych piwnicy 

jest z regu y podana w projekcie, a do-

biera si  j  zgodnie z zasad , e gru-

bo ciany podziemnej nie mo e by

mniejsza ni  grubo ciany nadziemnej. 

W projektach domów jednorodzinnych 

dopuszcza si  zmniejszenie grubo ci 

cian fundamentowych o 5 cm w sto-

sunku do grubo ci cian nadziemnych: 

w praktyce pod ciany jednowarstwo-

we – bez wzgl du na materia  – najcz -

ciej stosuje si ciany fundamentowe 

grubo ci oko o 38 cm. Problem pojawia 

si  wtedy, gdy ciany nadziemne maj

by  wykonane w technologii trójwar-

stwowej. Ich grubo  wynosi wtedy naj-

cz ciej ok. 45 cm, ale z grub  izolacj

ciepln  mo e przekracza  nawet 50 cm. 

Trzeba pami ta , e grubo  konstruk-

cyjn ciany piwnicy wyznacza jedynie 

jej warstwa no na, ewentualne ocieple-

nie nie jest uwzgl dniane.

Jak  grubo
powinny mie
ciany piwnicy?

Grubo ciany piwnicy nie powinna 

by  mniejsza ni  opartej na niej ciany 

zewn trznej

Dom podpiwniczony jest konieczno ci , je li decydujemy 

si  na budow  domu na skarpie

strop

izolacja 
termiczna

izolacja 
przeciwwilgociowa 
pionowa

ciana piwniczna

pod oga 
na gruncie

awa 
fundamentowa
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Z czego budowa
ciany piwnic?

Na ciany piwniczne powinno si  u ywa  materia ów o takich samych ce-

chach jak na ciany fundamentowe, to znaczy mrozoodpornych i niena-

si kliwych. 

Do budowy cian piwnicy wykorzystuje si  g ównie bloczki betonowe, beto-

nowe pustaki zasypowe lub beton wylewany w deskowaniu. ciany z blocz-

ków betonowych s  najpopularniejsze ze wzgl du na stosunkowo nisk  cen

i nieskomplikowane wykonanie. Ich grubo  mo e wynosi  24 lub 38 cm w 

uk adzie jednowarstwowym i wi cej, gdy ciana stawiana b dzie z dwóch 

rz dów bloczków. Betonowe pustaki zasypowe stosuje si  przede wszystkim 

wtedy, gdy ciany wymagaj  zbrojenia lub chcemy uzyska  mo liwie cienk

cian  o dobrej izolacji cieplnej. Po wymurowaniu pustaków w cianie po-

wstaj  pionowe kana y, w które mo na wstawi  zbrojenie. Nast pnie kana y

wype nia si  betonem lub keramzytobetonem. Monolityczne ciany piwnic 

warto postawi  wówczas, gdy mamy mo liwo  wypo yczenia deskowania 

wielokrotnego u ycia. Jego monta  przebiega bardzo szybko, a uzyskana po-

wierzchnia ciany jest równa i g adka. W przeci tnym domu jednorodzin-

nym monta  takiego deskowania i wype nienie go betonem zajmuje najwy-

ej dwa dni, a ju  po kolejnych 3–4 dobach deskowanie mo na rozebra .

Nie op aca si  wykonywa cian monolitycznych w tradycyjnym deskowa-

niu. Przygotowanie szalunków jest bardzo pracoch onne, a niedostatecz-

ne usztywnienie cz sto prowadzi do zdeformowania muru. ciany piwni-

cy mo na równie  wykona  z pustaków betonowych ocieplonych wewn trz 

styropianem lub bloczków keramzytobetonowych (co jest dro sze). 

Je eli zdecydujemy si  na cz ciowe podpiwniczenie domu (w przy-

padku domu o du ej powierzchni) wówczas wykonuje si  fun-

dament schodkowy. ciany fundamentowe piwnicy s  wtedy na 

wi kszej g boko ci ni  pozosta a cz  fundamentów budynku. 

Dzi ki awom schodkowym przej cie z jednego poziomu posado-

wienia do drugiego jest p ynne. awy schodkowe wykonuje si  po-

dobnie jak pozosta  cz  fundamentów, z tym, e aw  betonu-

je si  na sko nie ukszta towanym pod o u o k cie nachylenia nie 

wi kszym ni  30°. Wysoko  stopni tworzonych na jej powierzch-

ni nie powinna by  wy sza ni  30 cm, a wysoko awy (mierzona 

prostopadle do podstawy) – nie powinna by  mniejsza ni  pozo-

sta ej cz ci fundamentu. Pod budynek cz ciowo podpiwniczo-

ny mo na te  wykona  zwyk y fundament – na g boko ci posa-

dowienia piwnicy, co jednak znacznie podnosi koszty.

Kiedy i jak wykona
fundament schodkowy?
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Fundament schodkowy 

w domu cz ciowo

podpiwniczonym

ciany piwnic mo na budowa  np. z betonowych bloczków 

zasypowych lub z pustaków z wk adk  styropianow

ciana zewn trzna ciana wewn trzna

ciana 
piwnicy

strop nad 
piwnic

awa fundamentowa pod oga na gruncie zbrojenie awy schodkowej – 
pr ty rednicy min. Φ 12 mm  

awa schodkowa – umo liwia równomierne osiadanie budynku, 
zapobiega powstawaniu p kni , eliminuje dylatacje

strzemiona 
Φ 6 co 30 cm  
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Pustaki z wk adk  styropianow
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Piwnica mo e zajmowa  tylko cz  po-

wierzchni pod budynkiem, ale w nie-

wielkich domach jednorodzinnych nie 

jest to dobre rozwi zanie. Przy pe nym 

podpiwniczeniu uzyskuje si  dodatko-

w  powierzchni  do zagospodarowania, 

koszt budowy b dzie podobny i na do-

datek atwiej j  wybudowa . Cz ciowe 

podpiwniczenie przysparza wiele pro-

blemów wykonawczych – k opotliwe jest 

zabezpieczenie przed wnikaniem wilgo-

ci przez cian  oddzielaj c  piwnic  od 

cz ci niepodpiwniczonej. W rezultacie, 

na gruntach s abo przepuszczalnych ko-

nieczne b dzie zaizolowanie cian nie 

tylko po zewn trznym obrysie, ale rów-

nie ciany oddzielaj cej piwnic  od 

cz ci niepodpiwniczonej. Zakres robót 

ziemnych b dzie podobny jak w domu 

z pe n  piwnic , przy czym w domu cz -

ciowo podpiwniczonym konieczne b -

dzie dodatkowo wype nienie piaskiem 

przestrzeni pod pod og  na gruncie. 

Wniosek – cz ciowe podpiwniczenie 

nie jest rozwi zaniem, które mogliby-

my poleci .

Czy dom mo e by
podpiwniczony 
cz ciowo?

Kiedy wykona  drena ?

Je li nasz dom budujemy na gruncie s abo przepuszczalnym lub terenie, gdzie wody 

gruntowe si gaj  do poziomu wy szego ni  1 m od podstawy fundamentu. Drena  od-

wadniaj cy s u y bowiem do obni ania poziomu wód gruntowych, który okresowo mo e

si ga  powy ej aw fundamentowych. Odprowadza on równie  wody opadowe. Drena

uk adamy wokó  fundamentów, jednak jego u o enie b dzie uzale nione od mo liwo-

ci odprowadzenia zbieraj cej si  w nim wody. Rowy odwadniaj ce, kanalizacja desz-

czowa czy studnia ch onna wykopana w pewnej odleg o ci od domu – to miejsca, gdzie 

mo na odprowadza  wod . A pó niej mo emy j  rozprowadzi  po dzia ce lub wykorzy-

sta  do podlewania ogrodu.

Elementy drena u opaskowego

Jak do wietli  piwnic
ca kowicie zag bion
w gruncie?

Nie ma formalnych wymogów do wietlania piwnicy wiat em 

naturalnym, wi c okno nie jest konieczne. Je eli jednak chce-

my je mie , to otwór w cianie piwnicy najlepiej wykona  na 

etapie wznoszenia fundamentów cian umieszczaj c nad nim 

odpowiednio zaprojektowane nadpro e. Samo okno oczywi-

cie nie wystarczy – trzeba jeszcze wykona  studzienk  do-

wietlaj c . Przy otworze pozostawia si  zag bienie w grun-

cie, obudowane betonem zbrojonym. cianka naprzeciwko 

okna powinna by  ustawiona sko nie, poniewa  zapewnia to 

lepszy dop yw wiat a i zmniejsza obci enie obudowy do-

wietlenia. Na dnie zag bienia trzeba wykona  odwodnie-

nie w postaci drenu wprowadzonego na wi ksz  g boko

lub pod czonego do odwodnienia opaskowego budynku. 

Na wierzchu do wietlenia montuje si  krat  zabezpieczaj -

c  przed wpadni ciem kogo  do zag bienia. Wewn trzne 

ciany na wietla nale y pomalowa  na bia o, mo na te  za-

instalowa  specjalne panele odbijaj ce wiat o.

Wygodniejszym 

rozwi zaniem jest 

zamontowanie 

gotowego do wietlacza, 

dost pnego 

w kilku wymiarach 

dostosowanych 

do wielko ci okien 

piwnicznych

grunt wype niaj cy wykopizolacja 
przeciwwodna

folia wyt aczana

ciana 
fundamentowa

izolacja 
termiczna

pod oga 
na gruncie

awa 
fundamentowa

rura 
drenarska

obsybka 
filtracyjna

studzienka kontrolna w najwy szym 
miejscu drena u

studzienka 
zbiorcza 

w najni szym 
miejscu drena u

odp yw

0,4–0,5 %

Drena  opaskowy 

wokó  fundamentu

geow óknina
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Jak izolowa ciany piwnic 
przed wilgoci ?

W praktyce wyró nia si  dwie najcz ciej stosowane metody hy-

droizolacji cian  piwnicy – pow okow  z lepików i emulsji bitu-

micznych oraz przy u yciu papy lub folii. W ka dym przypadku 

konieczne jest wyrównanie powierzchni ciany przez zaszpachlo-

wanie wg bie , a przy wi kszych nierówno ciach dodatkowo ko-

nieczna jest obrzutka cementowa lub z zaprawy wyrównuj cej. 

Kolejnym etapem jest zagruntowanie pod o a rzadk  emulsj  as-

faltow , któr  mo na nak ada  nawet na wilgotne pod o e. Na 

gruntach o du ej przepuszczalno ci wody i niskim poziomie wód 

gruntowych – je li ciana nie b dzie ocieplana styropianem lub 

polistyrenem ekstrudowanym – wystarczy na o enie w 3–4 war-

stwach g stej emulsji asfaltowo-kauczukowej lub lepiku na zimno. 

Dodatkowe wzmocnienie pow oki mo na osi gn , wtapiaj c w izo-

lacj  siatk  z w ókna szklanego. Na gruntach, gdzie mo e wyst -

powa  d u sze zaleganie wody, lepsz  ochron  daj  izolacje z pa-

py podk adowej produkowanej na welonie z w ókna szklanego lub 

poliestru. Nie musz  to by  odmiany termozgrzewalne – wystar-

czy przyklei  je do pod o a lepikiem, cz c na zak ady szeroko ci 

co najmniej 10 cm. Na dole ciany papa powinna by  wywini ta 

i przyklejona do izolacji u o onej na awie fundamentowej. eby 

nie zagina  papy pod k tem prostym, miejsce styku ciany z aw

nale y uformowa  w kszta cie zaokr glenia lub klina. 

W przypadku u o enia drena u, izolacj  przeciwwodn ciany 

wykonuje si  jako dwuwarstwow . Pierwsza warstwa pow oko-

wa (z emulsji lub lepiku bitumicznego) pokrywana jest nast p-

nie foli  t oczon . Foli  t oczon  mocuje si  do pod o a ko kami 

z grzybkami, a czenia poszczególnych pasów uszczelnia si  do-

datkowo bitumiczn  ta m  samoprzylepn . W dolnej cz ci izo-

lacji – do wysoko ci ok. 0,5 m – warto, oprócz izolacji pow oko-

wej, przyklei  pas papy u atwiaj cy sp yw wody do drena u. Na 

górze izolacji z folii t oczonej nale y zamocowa  listwy os ono-

we, które b d  zapobiega y bezpo redniemu wnikaniu pod t  fo-

li  wody w czasie opadów.

Jak wykona  pod og  w piwnicy?

Pod og  w piwnicy najlepiej wykona  na etapie prac fundamen-

towych, gdy  utwardzona u atwia prowadzenie dalszych robót. 

Je li na tym etapie nie zdecydujemy si  na wykonanie wszystkich 

warstw pod ogowych, to powinni my u o y  przynajmniej warstw

podk adow  z chudego betonu (B10) – zapobiegnie to rozmywaniu 

pod o a w czasie opadów i zapewni stabilne oparcie dla podpór 

montowanych przy wykonywaniu stropu nad piwnic . Betonowy 

podk ad grubo ci ok. 10 cm najlepiej przygotowa  z suchej mie-

szanki betonowej, któr  zag szcza si  wibratorem powierzchnio-

wym. Mo na doda  niewielk  ilo  wody, eby zapobiec pyleniu 

cementu. Potrzebn  do wi zania cementu wilgo  b dzie on bowiem 

ch on  z gruntu. Podczas suchej i s onecznej pogody powierzch-

nie wylewki nale y dodatkowo zrasza  wod . Poziom podk adu

powinien si ga  ok. 5–7 cm poni ej górnej powierzchni awy fun-

damentowej. Kolejn  warstw  pod ogow  jest beton wyrównuj cy 

(klasy B15–B20) grubo ci 5 cm, który musi zosta  dok adnie wy-

równany i zatarty na g adko. Na takim pod o u mo na ju  u o y

przewidziane izolacje przeciwwodne, a nast pnie ocieplenie z p yt 

styropianowych. Izolacje te pokrywa si  wylewk  pod ogow  gru-

bo ci min. 4 cm, zbrojon  siatk  przeciwskurczow . Wylewka b -

dzie pod o em pod u o enie posadzki. W jednym miejscu pod-

ogi w piwnicy warto utworzy  zag bienie, gdzie w razie awarii 

instalacji wodoci gowej czy przecieków z zewn trz b dzie mog a

sp ywa  woda. Wymaga to jednak zamontowania samoczynnego 

zaworu zwrotnego, aby w razie awarii systemu kanalizacyjnego 

cieki nie zala y piwnicy. 

Zamiast folii t oczonej 

mocowanej do cian

piwnic ko kami, 

mo na zastosowa

samoprzylepn  foli  na 

podk adzie z mieszanki 

kauczukowo-bitumicznej 
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tynk wewn trzny np. 
cementowo-wapienny 

III kategorii

pod oga np. z desek

szlicha cementowa zbrojona grubo ci 7 cm

styropian grubo ci 5 cm

papa asfaltowa termozgrzewalna 
(bez wype niaczy mineralnych)

Pod oga w piwnicy 

musi sk ada  si

z okre lonych 

warstw

beton klasy min. 
B15 grubo ci 7 cm

ta my brzegowe 
z pianki 

polietylenowej 
(grubo ci 1 cm)
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Czy ciany piwnicy 
wymagaj  zbrojenia?

Grunt otaczaj cy budynek wywiera parcie boczne na ciany piw-

nicy, a jest ono tym wi ksze, im g bsza jest piwnica. Murowane 

ciany piwnicy nie zawsze maj  dostateczn  wytrzyma o  na ta-

kie obci enia, dlatego po zasypaniu wykopu gruntem mog yby 

ulec odkszta ceniu, a nawet zniszczeniu. Projektant powinien wi c

przewidzie  wykonanie odpowiednich usztywnie  tych cian lub 

poda  wytyczne ich zbrojenia zw aszcza, gdy ciany s  niewielkiej 

grubo ci (25 cm) i nie s  usztywnione ciankami poprzecznymi. 

Przewiduj c parcie boczne gruntu ciany piwnic mo na: usztyw-

ni  s upami elbetowymi w odst pach co 2–2,5 m, ze zbrojeniem 

zakotwionym w awie fundamentowej lub zastosowa  zbrojenie 

w spoinach poziomych. Wykonanie s upów wymaga wyprowadze-

nia zbrojenia w odpowiednich miejscach aw fundamentowych ju

na etapie ich betonowania. Najcz ciej s  to odcinki pr tów zbro-

jeniowych d ugo ci ok. 1 m, po czone ze zbrojeniem pod u nym 

lawy. Dalsze zbrojenie s upów wykonuje si  ju  po wylaniu awy, 

cz c je z wystaj cymi pr tami. Zbrojenie w spoinach muru uk a-

da si  z gotowych odcinków zbrojenia w postaci p askich kratow-

nic o szeroko ci dostosowanej do grubo ci muru piwnicy. elbetowe zbrojenie cian piwnic wykonanych z pustaków zasypowych

Jak ociepli ciany piwnic?

Je li piwnica b dzie ogrzewana, to konieczne b dzie ocieplenie 

cian; mo na je u o y  zarówno od strony wewn trznej, jak i ze-

wn trznej, a tak e w przekroju ciany. Ocieplenie na powierzch-

ni cian uk ada si  po ich wymurowaniu, natomiast usytuowane 

w przekroju ciany – podczas jej wznoszenia. Izolacj  wewn trz-

n  mo na uzyska  wykorzystuj c do budowy bloczki fundamen-

towe z wk adka izolacyjn , betonowe pustaki zasypowe wype nia-

ne materia em izolacyjnym lub stawiaj c ciany jako warstwowe 

(izolacja mi dzy dwiema warstwami no nymi). W tych ostatnich 

p yty ze styropianu trzeba umieszcza  tak, aby zapewnia  równo-

mierne obci enie ca ego przekroju muru. W tym celu p yty styro-

pianowe umieszcza si  w poszczególnych warstwach naprzemien-

nie: raz bli ej a raz dalej od zewn trznego lica ciany.

Do izolacji cieplnej ciany uk adanej na zewn trz muru najlepiej 

u y  styropianu typu PSN (wodoodpornego) lub p yt polistyre-

nu ekstrudowanego XPS. Materia y te nie wymagaj  dodatkowej 

ochrony przed zawilgoceniem i mog  styka  si  bezpo rednio 

z gruntem. Przykleja si  je bezrozpuszczalnikowym lepikiem bez-

po rednio na warstwie izolacji przeciwwodnej (zapewniaj c  do-

datkowa ochron  hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicz-

nymi). Dopuszczalne w piwnicy ocieplenie od rodka mo e okaza

si  szczególnie korzystne, gdy w podziemiu zaplanowano pomiesz-

czenia wymagaj ce dobrego ogrzewania przez krótki czas, jak np. 

si ownia czy sauna. Zaizolowanie od wewn trz umo liwi szybkie 

ich ogrzanie do po danej temperatury tylko na czas u ytkowa-

nia. W pozosta ym czasie mo e by  w nich znacznie ch odniej. Na 

takie ocieplenie u ywa si  p yt styropianowych EPS 70 (FS 15), 

które przykleja si  do pod o a lub uk ada miedzy profilami rusz-

tu metalowego. Ocieplone powierzchnie wyka cza si  tynkiem na 

siatce zbroj cej lub ok adzin  z p yt gipsowo-kartonowych, ewen-

tualnie boazeri  czy panelami ciennymi z materia ów drewno-

pochodnych lub z PVC.
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Do ocieplania cian

piwnic stosuje si

p yty z polistyrenu 

ekstrudowanego XPS

zbrojenie g ówne s upów 
s upów zwykle stanowi
4 pr ty ø 12

strzemiona 
najcz ciej ø 6 
w rozstawie 
nieprzekraczaj cym 
20 cm 

otwory 
wype nione
betonem

rozstaw 
s upów 
zawsze musi 
okre li
konstruktor

ciana 
z pustaków 
zasypowych

awa 
fundamentowa
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Porównanie kosztów stanu zerowego 
(do powierzchni pod ogi parteru) 
dla budynków podpiwniczonych 
i niepodpiwniczonych o powierzchni 
parteru ok. 120 m2

( rednie koszty materia ów
i robocizny).

Jak wynika z zestawienia kosztów, budowa domu z piwnic  b dzie dro sza 

o ok. 35 000 z  ale zyskujemy dodatkowo powierzchnie 120 m2, czyli w prze-

liczeniu na 1 m2 zap acimy poni ej 300 z /m2.

Mo liwo ci obni enia kosztów przy budowie piwnicy s  bardzo ograniczone, 

gdy  wybór nadaj cych si  do tego celu materia u jest niewielki, a parametry 

cian, izolacji musz  by  dostosowane do nadziemnej cz ci domu jak i warun-

ków wodno-gruntowych. W zdecydowanej wi kszo ci budynków ciany piwnicy 

stawia si  z betonowych bloczków fundamentowych jako materia u optymalne-

go pod wzgl dem kosztów jak i w asno ci. Natomiast wykonanie ich z betonu 

wylewanego w deskowaniu wielokrotnego u ycia zale y przede wszystkim od 

mo liwo ci wypo yczenia szalunków systemowych oraz zwi zanych z tym kosz-

tów. Znacznie mniej popularne u ycie do tego celu bloczków keramzytobetono-

wych czy z wk adk  ociepleniow  mo e by  uzasadnione, je li piwnica b dzie 

stale ogrzewana, a wi c ciany powinny charakteryzowa  si  wysok  termo-

izolacyjno ci . Spowoduje to jednak prawie trzykrotny wzrost kosztu materia u

(ok. 180 z /m2 w porównaniu z 70 z /m2), a ta szym rozwi zanie b dzie np. ocie-

plenie cian grubsz  warstw  polistyrenu ekstrudowanego. 

Rodzaje robót
Budynek 

z piwnic

Budynek bez 

piwnicy

Roboty ziemne 8 000 z 3 000 z

awy fundamentowe 7 000 z 7 000 z

ciany fundamentowe 24 cm – 8 000 z

ciany piwnicy gr 24 cm 19 000 z –

Podk ady pod ogowe pod ogi na gruncie 4 000 z 7 000 z

Strop 15 000 z –

Izolacje przeciwwodne 3 000 z 500 z

Drena 2 500 z –

Ocieplenie cian 3500 z 1 500 z

czne koszty 62 000 z 27 000 z

cian piwnicy nie nale y wykonywa  w typowym 

uk adzie warstw – gruba warstwa no na, ocieplenie 

i cienka warstwa os onowa. W a nie ze wzgl du na 

ma  sztywno  warstwy os onowej, która pod na-

ciskiem gruntu mo e ulec odkszta ceniu, taki uk ad 

jest niew a ciwy. Odkszta cenie ciany powoduje 

z regu y uszkodzenie izolacji przeciwwodnej, co 

prowadzi do wnikania w ni  wilgoci.

Przy typowych wymiarach bloczków fundamento-

wych 24×12×38 cm mo na wymurowa  trójwar-

stwow cian  piwnicy grubo ci 42 cm z izolacj

grubo ci 6 cm. Bloczki te uk adane s  naprzemien-

nie w kolejnych warstwach w taki sposób, aby izo-

lacja cieplna znajdowa a si  raz bli ej a raz dalej od 

powierzchni zewn trznej. Rozwi zanie to zapewnia 

równie  symetryczne obci enie awy fundamen-

towej oraz zwi ksza sztywno  ca ej ciany, dzi ki 

czemu mo na ograniczy , a nawet wyeliminowa ,

uk adanie zbrojenia wzmacniaj cego.

Czy ciany 
piwnic mog  by
budowane jako 
trójwarstwowe?

fo
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Czy mo na taniej?


