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Czy warto budowaæ piwnicê? Zdania
s¹ podzielone. Mo¿na j¹ wykorzystaæ

na wiele sposobów: postawiæ tam kocio³
centralnego ogrzewania, hydrofor, urz¹-
dziæ pralniê, warsztat czy przechowywaæ
¿ywnoœæ. W piwnicy mo¿emy te¿ przewi-
dzieæ gara¿. Jednak lekki kocio³ mo¿na
powiesiæ na œcianie w ³azience lub
w kuchni pomiêdzy szafkami. Tak¿e na
saunê czy warsztat mo¿emy wygospoda-
rowaæ pomieszczenie w innej czêœci domu
– choæby na poddaszu. 

Trudna decyzja
Budynek podpiwniczony jest z pew-

noœci¹ dro¿szy. Musimy wznieœæ dodat-
kow¹ kondygnacjê �, a czêsto wykonaæ
te¿ g³êbsze wykopy pod fundamenty. Je-
¿eli poziom wody gruntowej jest wysoki,
koszt prac zwiêksza wykonanie izolacji
wodochronnej. Musimy te¿ wzi¹æ pod
uwagê, ¿e urz¹dzenie w piwnicy niektó-
rych pomieszczeñ u¿ytkowych wymaga
zaprojektowania tam ogrzewania i kanali-
zacji. Je¿eli z kolei zdecydujemy siê na
dom bez piwnic, powinniœmy przewi-
dzieæ w projekcie pomieszczenia gospo-
darcze i gara¿ na parterze – zabierze to
czêœæ powierzchni u¿ytkowej. Czasami,
gdy powierzchnia dzia³ki budowlanej jest
bardzo ma³a, a warunki zabudowy ogra-
niczaj¹ wysokoœæ budynku – mo¿emy nie
mieæ innego wyjœcia, ni¿ poszukiwanie
dodatkowych powierzchni poni¿ej pozio-
mu terenu. W ka¿dym przypadku trzeba
dok³adnie rozwa¿yæ wszystkie za i prze-
ciw, dostosowuj¹c decyzjê do naszych in-
dywidualnych potrzeb. 

Zdecydowanie odradzamy wznosze-
nie budynku podpiwniczonego przy wy-
sokim poziomie wody gruntowej.
Wszystkie inne przypadki s¹ dyskusyjne.
Ale je¿eli zdecydujemy siê na piwnice, le-
piej zaprojektowaæ je pod ca³ym budyn-
kiem, a nie tylko pod jego czêœci¹. W bu-
dynku czêœciowo podpiwniczonym pro-
wadzenie prac fundamentowych jest du¿o
bardziej skomplikowane, poniewa¿ wyso-
koœæ œciany zmienia siê na jej d³ugoœci
i konieczne jest wykonywanie ³aw schod-
kowych. Powstaje wtedy niebezpieczeñ-
stwo nierównomiernego osiadania œcian
i ich pêkania. 

Musimy siê te¿ zastanowiæ, do jakiej
g³êbokoœci piwnica ma byæ wpuszczona
w grunt. Przy mniejszym zag³êbieniu
(1-1,2 m) uzyskujemy ³agodniejszy zjazd
do gara¿u. 

Piwnicê, nawet przy prawid³owo wy-
konanej izolacji przeciwwilgociowej, mu-
simy chroniæ przed zalaniem, dlatego te-
ren powinien byæ tak ukszta³towany, aby
woda mog³a swobodnie odp³ywaæ od bu-
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Decyzjê o budowie
piwnicy musimy podj¹æ

ju¿ na etapie wybiera-
nia projektu, poniewa¿

od tej decyzji zale¿y
poziom posadowienia

fundamentów. 
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� Dodatkowa kondygnacja zwiêksza koszty budowy; tu przyk³ad budowy œciany piwnicy z zastoso-
waniem pustaków szalunkowych Techbud

fot. Techbud
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Wykonuj¹c fundamenty nale¿y pa-
miêtaæ o przygotowaniu przepustów –
miejsc, którymi wprowadzone zostan¹ do
domu media: woda, gaz i kanalizacja.



dynku. Aby odprowadziæ wodê, stosuje-
my odwodnienia liniowe, warto te¿ za³o-
¿yæ wokó³ niego drena¿ opaskowy. 

Z jakich materia³ów? 
Œciany piwnic i œciany fundamentowe

s¹ obci¹¿one œcianami wy¿szych kondy-
gnacji oraz opartymi na tych œcianach
stropami �. S¹ nara¿one na oddzia³ywa-
nie si³ poziomych pochodz¹cych od par-
cia gruntu, a tak¿e na wilgoæ i zmiany
temperatury. Dlatego musz¹ byæ wykona-
ne z odpowiednio solidnego materia³u
i mieæ dostateczn¹ gruboœæ. Materia³ mu-
si byæ mrozoodporny. W Polsce œciany
fundamentowe i œciany piwnic wykonuje
siê najczêœciej z betonu – monolitycznego
lub w postaci bloczków, a tak¿e z ceg³y ce-
ramicznej pe³nej lub z ceg³y silikatowej
(wapienno-piaskowej). 

Œciany z betonu monolitycznego (wy-
lewane na budowie) s¹ solidne, ale wyma-
gaj¹ deskowania – uzyskuje siê za to równ¹
powierzchniê, co u³atwia póŸniejsze zaizo-
lowanie konstrukcji. Je¿eli chcemy zrezy-
gnowaæ z deskowania, mo¿emy zdecydo-
waæ siê na betonowe bloczki, które muru-
je siê zapraw¹ cementow¹ na pe³ne spoiny.
Uzyskana powierzchnia œciany wymaga

najczêœciej wyrównania przed u³o¿eniem
izolacji. Œciany tego typu zwykle zbroi siê
umieszczaj¹c stalowe prêty w spoinach.
Mo¿na te¿ przewidzieæ ukryte w œcianach
¿elbetowe s³upki, które przejmuj¹ obci¹¿e-
nie od gruntu – decyzja w tej sprawie za-
wsze nale¿y do projektanta. 

Do wykonania œciany z betonu bez
u¿ycia szalunku s³u¿¹ oferowane przez
licznych producentów pustaki szalunko-
we �a-c. Pustaki te ustawia siê na sucho,
a ich kana³y wype³nia betonem (jest to
tzw. szalunek tracony). W miarê potrzeby
tak wykonane œciany mo¿na zbroiæ. Mon-
ta¿ nie wymaga ciê¿kiego sprzêtu i dlate-
go system ten jest szczególnie wygodny
w budownictwie jednorodzinnym. Ponie-
wa¿ pustaki maj¹ g³adk¹ powierzchniê,
otrzymana œciana wymaga tylko szpachlo-
wania. 

Producenci niektórych systemów
œciennych (np. keramzytobetonowych
lub z betonu komórkowego) maj¹ w swo-
jej ofercie tak¿e elementy przeznaczone
do wznoszenia œcian piwnic. Uzasadnie-
niem stosowania tych materia³ów mo¿e
byæ np. chêæ wybudowania œcian ca³ego
domu – od piwnic po dach – z materia³u
tego samego rodzaju. 
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� Przyk³ad budowy œciany fundamentowej w budynku podpiwniczonym, z zaznaczeniem niezbêd-
nych izolacji 

� Betonowe pustaki szalunkowe:
a) pustaki w technologii Techbud,
b) pustak HS, c) pustak HD
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Œciany z bloczków keramzytobeto-
nowych � muruje siê na pe³ne spoiny
poziome i pionowe. W ka¿dej spoinie po-
ziomej uk³ada siê zbrojenie. Wymiary
bloczków umo¿liwiaj¹ wykonanie œcian
fundamentowych o gruboœci 24,0
i 36,5 cm. Œciany piwnic mo¿na w tym
przypadku ociepliæ keramzytem, który
pe³ni jednoczeœnie rolê drena¿u.

Œciany z betonu komórkowego
� muruje siê na pe³ne spoiny lub ³¹czy
bloczki na pióra i wpusty. 

Gruboœæ œcian piwnic i œcian funda-
mentowych zale¿y od wysokoœci budyn-
ku, a tak¿e od gruboœci œcian wy¿szych
kondygnacji – œciana piwnicy lub funda-
mentowa nie mo¿e byæ cieñsza od stoj¹cej
na niej œciany parteru. Dlatego je¿eli wy-
¿ej mamy œcianê warstwow¹ (np. o ³¹cznej
gruboœci wszystkich warstw 48 cm), czê-
sto konieczne jest wykonanie œciany fun-
damentowej o gruboœci znacznie wiêk-
szej, ni¿by to wynika³o z warunków wy-
trzyma³oœciowych.

Ocieplanie fundamentów
i piwnic
W powszechnym przekonaniu ocie-

planie fundamentów jest ma³o istotne.
O ile wszyscy buduj¹cy doskonale rozu-
miej¹ ideê ocieplania œcian, wiedz¹ bar-
dzo du¿o o mostkach termicznych w nad-
pro¿ach itp., o tyle kwestia izolacji ciepl-
nej betonowych czy murowanych „korze-
ni” domu rzadko kiedy wzbudza czyjeœ
zainteresowanie. A przecie¿, o ile œciany
wystawione s¹ na zmienne temperatury –
od ujemnych do dodatnich, o tyle funda-
menty tkwi¹ stale w ch³odnej i wilgotnej

ziemi. I s¹ doskona³ym poœrednikiem
umo¿liwiaj¹cym ucieczkê ciep³a z domu
do gruntu. Dlatego tak istotne jest ich sta-
ranne izolowanie, zw³aszcza ¿e dostêp do
nich jest utrudniony. 

Izolacjê termiczn¹ fundamentów �

nale¿y wykonaæ niezale¿nie od tego, czy
dom jest podpiwniczony czy te¿ nie.

Z praktycznego punktu widzenia mo¿na
j¹ podzieliæ na dwie wspó³pracuj¹ce czê-
œci. Pierwsza z nich to termoizolacja pio-
nowych fragmentów fundamentów. Te-
oretycznie warstwa ochronna powinna
siêgaæ ok. 1 m poni¿ej poziomu terenu.
W praktyce stosuje siê ocieplenie monto-
wane a¿ do ³aw fundamentowych. Izolacja
cieplna powinna wystawaæ nad po-

wierzchniê gruntu na wysokoœæ coko³u
domu i ³¹czyæ siê z warstw¹ ochronn¹
œcian. W szczególnych przypadkach mo¿-
na zrezygnowaæ z wykonania tego zabez-
pieczenia (np. dwa stykaj¹ce siê ze sob¹
fundamenty). Wtedy wewn¹trz budynku,
w pod³odze przyleg³ej do niechronionego
miejsca, trzeba zamontowaæ pas termo-
izolacji szerokoœci 1 m. 

Drugim sk³adnikiem termoizolacji
fundamentów jest pozioma warstwa
ochronna, uk³adana jako jeden z elementów
pod³ogi na gruncie. Bezpoœrednio na ubi-
tym gruncie rodzimym uk³ada siê warstwê
ubitego piasku (ok. 30 cm), na nim warstwê
betonu (ok. 15 cm) a na tak przygotowanym
pod³o¿u termoizolacjê (5-10 cm). Ca³oœæ
przykrywa siê kolejn¹ warstw¹ wylewki
(g³adzi) betonowej. W sytuacji, gdy dom

jest podpiwniczony, warstwê termoizolacji
warto zaplanowaæ w posadzce piwnicy, nie
wyklucza to jednak koniecznoœci cieplnego
zaizolowania stropu nad piwnic¹. 

Do ocieplania fundamentów stosuje
siê g³ównie styropian lub polistyren eks-
trudowany – twarde odmiany p³yt, naj-
czêœciej gruboœci 5-10 cm, odporne na
zgniecenie pod ciê¿arem gruntu oraz pod-
³ogi. W sprzeda¿y znajduj¹ siê te¿ rowko-

wane p³yty styropianowe, dziêki którym
izolacjê mo¿na po³¹czyæ z drena¿em. Po
zamontowaniu jej na œcianie, woda mo¿e
sp³ywaæ kanalikami do ni¿ej po³o¿onego
odp³ywu. Znane s¹ równie¿ inne rozwi¹-
zania. P³yty Steinodur wykonane s¹
z twardej pianki polistyrenowej �. Tak¿e
w tym przypadku zastosowano odpowied-
nio dobrany system kanalików, dziêki
czemu mo¿liwe jest ³atwe odprowadzenie
nadmiaru wilgoci.                                 �
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W przypadku materia³ów porowa-
tych, takich jak keramzyt i beton ko-
mórkowy, zawsze trzeba niezwykle sta-
rannie przeanalizowaæ problem izolacji
przeciwwilgociowej. 

� Elementy keramzytobetonowe (fot. Termat)

� Termoizolacja fundamentów  (fot. Izoterm)

� Bloczki z betonu komórkowego 
(fot. Prefabet Kolbuszowa)

��P³yty Steinodur (fot. Izoterm)

Izolacjê termiczn¹ fundamentów nale¿y wykonaæ niezale¿nie
od tego, czy dom jest podpiwniczony czy te¿ nie. 


