
Kiedy El bieta i Maciej byli jeszcze czynni zawodowo, na sta e mieszkali w bloku na 

warszawskim Bemowie, a odpoczywali na rekreacyjnej dzia ce nad Narwi . Potem, ju

po przej ciu na emerytur , z letniska korzystali troch  cz ciej, dziel c wolny czas mi -

dzy wsi  a miastem. Sp dzali trzy dni tu, trzy dni tam, b d c w ten sposób w ci g ych 

rozjazdach. Wkrótce jednak emeryckie kieszenie nie wytrzyma y takiego stylu ycia. 

Coraz wi cej kosztowa a ich opieka nad dwoma „domami” – mieszkaniem o powierzchni 

62 m2 oraz drewnian  dacz  o powierzchni 70 m2. Wzrasta y te  koszty dojazdów, bo 

mieszkanie i dzia ka le a y w odleg o ci a  60 kilometrów od siebie. Na dodatek syn 

z rodzin , dot d mieszkaj cy w Warszawie, przeprowadzi  si  do domu, po o onego 

30 kilometrów na po udnie czyli dok adnie po przeciwleg ej stronie od trasy, po której 

poruszali si  El bieta i Maciej. 

Bli ej syna
– Przeprowadzka Czarka by a przys owiow  kropl  przepe niaj c  czar , która spowo-

dowa a powa ne zmiany w trybie naszego ycia – opowiada pani El bieta. – I dobrze 

si  sta o, bo ju  wcze niej pojawi y si  ku temu powa ne przes anki. Na wsi trudno

sprawia o nam pokonywanie a  stu schodów i koszenie wielkiego trawnika na bardzo 

stromej skarpie nad rzek  (dzia ka mia a a  3600 m2 powierzchni), natomiast w mie cie 

m czy  nas gwar i powietrze pe ne spalin. Poza tym, po kilku w amaniach do letniego 

POSESJONACI

Dom dla dwojga seniorów

Dom drewniany szkieletowy, partero-

wy z gara em, bez piwnic i u ytkowe-

go poddasza; ciany skonstruowane 

w technologii szkieletu drewnianego; 

dach pokryty blachodachówk

Powierzchnia dzia ki: 1500 m2

Powierzchnia domu: 115 m2

Powierzchnia gara u: 25 m2

Roczne koszty utrzymania budynku: 

oko o 10 000 z otych.

Kilka kilometrów

od syna
Spora odleg o  od 

miasta oraz brak 

nowoczesnych mediów 

na rekreacyjnej 

dzia ce nad Narwi

sprawi , e El bieta 

i Maciej nie chcieli 

zamieszka  na niej na 

sta e. Woleli j  sprzeda

i zbudowa  dom gdzie 

indziej. Bli ej miasta 

i bli ej syna.

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

Na jesie ycia El bieta i Maciej chcieli mie  dom parterowy. Pozbawili go 

wszelkich architektonicznych barier – progów, uskoków, schodów. Otoczyli 

agodnymi skarpami, bo z powodu wód podskórnych dom zosta  posadowiony 

60 cm ponad gruntem

Gara  znajduje si  pod jednym dachem z pomieszczeniami mieszkalnymi. Dzi ki

temu budowa by a ta sza ni  budowanie oddzielnego budynku gospodarczego. 

Ale dzisiaj w a ciciele post piliby inaczej
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domu, stracili my poczucie bezpiecze stwa. Nie mog c przebywa

w dwóch miejscach jednocze nie, martwili my si  albo o losy 

mieszkania, albo daczy. Nie by o sensu d u ej wci  si  denerwowa

ani doje d a  60 km, na w asn  dzia k , a chc c odwiedzi  wnuki, 

kolejne 30 km, tyle e w odwrotnym kierunku. Dlatego postanowili-

my sprzeda  mieszkanie oraz dzia k  rekreacyjn , poszuka  ziemi 

gdzie  niedaleko syna i tam wybudowa  niedu y ekonomiczny dom.

Ma e stwo bez problemu znalaz o odpowiedni  dla siebie 

dzia k , oddalon  zaledwie kilka kilometrów od syna. Seniorzy 

szczególnie cieszyli si , e nie by a bardzo droga (kosztowa a zale-

dwie 50 000 z ), za to mia a dobry dojazd oraz dost p do sieci elek-

trycznej, wodoci gowej i gazowej. Podoba o im si , e le a a w ród 

mazowieckich pól i e z dwóch stron dzia ki jeszcze przez jaki

czas nie powstan  inne domy. Byli szcz liwi, kiedy dowiedzieli si

e przy trzecim boku posesji zamieszkaj  ich rówie nicy.

Znowu we w asnym domu
Dla pani El biety budowa nowego rodzinnego gniazda mia a

sentymentalne znaczenie. Do momentu, kiedy jej rodzice zostali 

wyw aszczeni z posiadanego maj tku, mieszka a w domu jednoro-

dzinnym. Potem musieli go opu ci . Marne pieni dze, które wtedy 

im wyp acono, pozwoli y zaledwie na kupno mieszkania w bloku. 

Pani El bieta nigdy jednak nie zapomnia a ycia we w asnym domu 

z ogrodem i dlatego perspektywa budowy cieszy a j  podwójnie.

Poniewa  ma e stwo mog o sfinansowa  j  tylko ze sprzeda y

letniska i poprzedniego mieszkania, zdecydowa o si  na „szybk ”

technologi  szkieletu drewnianego. Dla starszych pa stwa, mog -

cych chwilowo straci  dach nad g ow , liczy  si  czas i fachowe 

wykonanie. U progu emerytury, El bieta i Maciej nie potrzebowali 

domu na dwie cie lat, tylko bezpiecznego i funkcjonalnego.

Jego zaprojektowanie i przeprowadzenie budowy oddali w r ce 

firmy specjalizuj cej si  w budowie tego typu budynków. Za projekt 

i budow  domu w stanie deweloperskim zap acili 300 000 z .

Budynek jest parterowy, bez piwnic i u ytkowego poddasza. To 

wynik z ych do wiadcze  El biety i Macieja z eksploatacji dwupi -

trowego letniaka i pokonywania stromej skarpy nad rzek . Nic wi c

dziwnego, e pieczo owicie zlikwidowali wszelkie architektoniczne 

bariery w docelowym siedlisku oraz wokó  niego. Unikali schodów, 

uskoków, progów. 

Poniewa  dom ma tylko 115 m2 powierzchni mieszkalnej, zale a o

im jednocze nie, aby przestrze  we wn trzach wydawa a si  cho

troch  wi ksza, ni  jest w rzeczywisto ci. Z tego powodu poprosili 

o po czenie strefy dziennej i zaprojektowanie troch  wy szych 

wn trz ni  standardowe (w nowym domu maj  wysoko  3 m, 

a przez to wi ksz  kubatur ).

Autor projektu, Stanis aw Arciuch, po czy  przestrze  kuchni 

i jadalni z salonem i dodatkowo z wewn trznym holem. Celowo te

otoczy  je du ymi przeszkleniami (oknami i drzwiami tarasowymi), 

które przed u aj  perspektyw  o widoki na ogród i pola. Gospodarze 

domu s  z tego bardzo zadowoleni. 

Taras jest tylko cz ciowo zadaszony, za to zdaniem w a cicieli ma optymaln

wielko  (30 m2), ustawienie (na po udniowy wschód) i nawierzchni

(z betonowej kostki). agodny nasyp zast puje schody

Eksploatacja domu kosztuje w ci gu roku oko o 10 000 z .

Dom ogrzewany jest kominkiem z dystrybucj  ciep ego powie-

trza (rocznie spala si  oko o 5 m3 drewna za 900 z ). Wsparciem 

dla niego jest ogrzewanie elektryczne (pod ogowe i konwektoro-

we), w czane tylko w czasie ta szej taryfy. Dzi ki temu rachun-

ki za elektryczno  wynosz  4600 z .

Skanalizowanie terenu planowane jest dopiero za 4 lata, a gmi-

na ze wzgl du na rodzaj gruntu nie wydaje pozwole  na budow

przydomowych oczyszczalni cieków. Dlatego w a ciciele musz

ponosi wysokie koszty wywozu szamba. Nawet w dwuoso-

bowym gospodarstwie si gaj  1700 z  rocznie.

Mimo e woda z wodoci gu na razie jest relatywnie tania: 

kosztuje 340 z , z my l  o zapowiadanych podwy kach w a ci-

ciele wspólnie z s siadami wybudowali studni  do podlewania 

ogrodu. Koszty podzielili na pó , wi c wynios y 4250 z  na rodzin .

Starannie wykorzystuj  te  wod  z dachu budynku, gromadz c j

w zbiornikach zakopanych w trawniku.

Monitorowanie i ochrona budynku wynosi 1172 z , ale po do-

wiadczeniach z w amaniami na letniej dzia ce w a ciciele nie za-

mierzaj  na tym oszcz dza .

Koszt wywozu mieci si ga ju  445 z .

Koszty utrzymania, czyli gdzie
mo na zaoszcz dzi  na eksploatacji

Wyko czenie wn trz mia o by  trwa e i neutralne. Pod ogi wy o one p ytami 

polerowanego jasnego gresu sprawdzaj  si  przy ogrzewaniu pod ogowym. 

W strefie dziennej ciany równie  s  jasne i maj  du e otwory okienne. 

Dzi ki temu wn trza wydaj  si  wi ksze
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POSESJONACI KLUBU BUDUJ CYCH DOM

Zamkni te pomieszczenia prywatne (sypialnia oraz pokój go cin-

ny) zlokalizowa  w spokojniejszej strefie budynku. 

Trafionymi rozwi zaniami okaza y si : du a zamykana sie , która 

w przeciwie stwie do innych ma ych domów swobodnie mie ci 

kilka osób oraz budowa tylko jednej azienki, równie dobrze s u cej 

domownikom, jak ich go ciom.

Ciep y i bez wilgoci
– Stara em si  bardzo, by nasz ostatni w yciu dom by  ciep y i solidnie 

zabezpieczony przed wilgoci  – opowiada pan Maciej. – By o to ko-

nieczne ze wzgl du na wietrzny teren i wysoki stan wód gruntowych.

Poprosi  wykonawców o wy sze awy fundamentowe (wystaj

60 cm ponad macierzystym gruntem), wokó  których potem usypano 

agodn  skarp . awy zaizolowano pionowo lepikiem, a poziomo 

– pap  izolacyjn . P yta fundamentowa ma kilka przegród z folii oraz 

ocieplenie ze styropianu (warstwa 10 cm). Drewniany stela cian 

(wype niony we n  mineraln  o grubo ci 20 cm) pokryto foliami: 

wiatroszczeln  i paroprzepuszczaln . Na zewn trz ciany budynku 

obudowano p ytami OSB, ocieplono warstw  styropianu (10 cm) i wy-

ko czono tynkiem akrylowym, natomiast od strony wn trz – p ytami 

gipsowymi.  

Na dachu w miejscu zaplanowanej dachówki bitumicznej, po 

porozumieniu si  z projektantem, w a ciciele zastosowali solidn  bla-

chodachówk . Uwa aj  to za s uszny krok, cho  by a dro sza od gontu. 

Uda o si  im natomiast nieco zaoszcz dzi  na kosztach, ocieplaj c

we n  mineraln  (warstw  grubo ci 20 cm) tylko strop nad parterem, 

zamiast ca ej po aci czterospadowego dachu. By o to najbardziej eko-

nomiczne rozwi zanie, a przy okazji we na izoluje rury roz o one na 

stropie (rozprowadzaj ce ciep e powietrze z kominka oraz wentylacji 

mechanicznej). 

Wybieraj c rodzaj ogrzewania budynku, w a ciciele obliczyli, 

e przy czenie budynku do sieci gazowej oraz za o enie 

instalacji z kot em grzewczym wynios oby ponad 30 000 z . Dla 

m odych rodzin taka cena by aby do przyj cia, ale dla emerytów 

pi tnastoletni okres amortyzacji i bie ca eksploatacja okaza y si

nieop acalne. Dlatego budynek ogrzewa si  systemem mieszanym 

– kominkowym i elektrycznym (w proporcji 50 : 50). eliwny 

wk ad kominkowy rozprowadza ciep o po ca ym parterze. W stre-

fie dziennej zainstalowano elektryczne ogrzewanie pod ogowe, 

a w prywatnej – grzejniki  konwektorowe. Do systemu ogrzewania 

budynku w czono równie  rekuperator. W budynku szkieleto-

wym, o ma ej zdolno ci kumulowania ciep a, taki system okaza

si  tani i sprawny. 

– Podobno starych drzew si  nie przesadza. Ale w naszym przypadku 

ta regu a si  nie potwierdza, bo staramy si  elastycznie dostosowa  do 

aktualnych warunków. Nie my limy kategoriami wieku. Nowy dom jest 

wygodny i stoi blisko rodziny. Paradoksalnie buduj c go, odci yli my 

skromny emerycki bud et. Ju  nie musimy, tak jak dawniej, utrzymywa

dwóch mieszka !

Roczne koszty eksploatacji domu 
o powierzchni 115 m2 to ok. 10 000 z

W jadalni stoi du y stó , niezb dny przy cz stych rodzinnych spotkaniach. 

Kuchnia przylegaj ca do jadalni nie jest zamkni ta, ale brakuje przy niej 

spi arni. To zazwyczaj bol czka ma ych domów

Urz dzenie domu jest wynikiem likwidowania poprzednich mieszka . St d

wzi  si  eklektyzm we wn trzach. Obok antycznych stoj  m odsze meble 

i bibeloty, ale w a cicielka potrafi a umiej tnie je zestawi . Dzi ki temu 

wn trza maj  niepowtarzalny klimat

Trafione decyzje i rady w a cicieli
– Obecnie dzia ka liczy 2500 m2, bo po przeprowadzce dokupili my 

1000 m2 ziemi, traktuj c j  jako polis  bezpiecze stwa. Przy niskiej 

cenie ziemi by o to op acalne posuni cie. Dzisiaj jest dro sza.

–  System ogrzewania sprawdza si . Elektryczne dzia a tylko w czasie 

oszcz dniejszej taryfy, a potem palimy w kominku. Dobrym krokiem 

by o zamontowanie rekuperatora, bo ogrzewanie jest sprawniejsze.

– a ujemy, e mamy gara  pod jednym dachem z pomieszczenia-

mi mieszkalnymi. Niestety przeszkadzaj  nam spaliny i do wn trz 

wnosi si  brud. Dlatego samochód stoi pod chmurk , a wn trze ga-

ra u zmieni o si  w zaplecze gospodarcze. Lepszy by by osobny mu-

rowany gara  z aneksem gospodarczym o cznej wielko ci 40 m2 (na 

wietrznym terenie nie sprawdzaj  si  a urowe wiaty).

– Znakomicie sprawdza si  za to utwardzony kostk  betonow  pod-

jazd do gara u oraz taras. Kostka szybko schnie, jest trwa a i atwa 

do od nie enia. Dobrze, e nie zastosowali my wiru.

– W parterowym budynku zastosowali my kilka nieotwieranych okien 

tzw. fiksów. S  ta sze od otwieranych i bardziej bezpieczne.   

– My limy o zamontowaniu kolektorów s onecznych, ale tylko 

pod warunkiem dofinansowania przez UE albo po preferencyjnych 

cenach.      

– Przy kuchni nie mamy spi arni i jest to wada domu. 

– Mamy za ma y i zbyt duszny pokój go cinny. Okaza o si , e 16 m2

to za ma o dla powi kszaj cej si  rodziny.
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