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Taras to nie tylko 

ozdoba domu, ale te

miejsce, gdzie dobrze 

si  odpoczywa, 

rozmawia, czasami 

pracuje i sp dza 

czas z najbli szymi. 

Jak wykona  go 

poprawnie?

PRZEGL D RYNKU

Tarasy

Aleksandra Ku mierczyk

TrzyTrzy
sposobysposoby 
na tarasna taras

fot. Libet

W Polsce bardzo atwo znale  przyk ady 

tarasów, w których ju  po pierwszej zimie 

pojawiaj  si  p kni cia, z posadzek odpa-

daj  p ytki, a je li pod tarasem jest 

pomieszczenie mieszkalne – przecieki. 

Jak z tego wynika, nie sztuka zbudowa  ta-

ras: sztuka zrobi  to tak, aby by  trwa y, 

pi kny i nie przysparza  k opotów przez 

d ugie lata. 

Tarasy na gruncie
Tarasy te, nazywane te  naziemnymi, ca

powierzchni  spoczywaj  na gruncie. Cho

nie s  cz ci  domu, zwi kszaj  jego prze-

strze , cz c go z ogrodem, i u atwiaj  kon-

takt z przyrod .

Wykonuje si  je na nasypie lub na pozio-

mie gruntu. Mog  mie  nawierzchni  tra-

wiast , wirow  lub utwardzon  jednym 

z nast puj cych materia ów:

 kostka kamienna lub betonowa,

 p yty kamienne lub betonowe, 

 monolityczna p yta betonowa z ok adzin

– np. z p ytek ceramicznych, drewna itp.,

 bruk drewniany,

 podk ady kolejowe lub ich betonowa imi-

tacja. 

Uwaga! Na nawierzchnie tarasów nie nale-

y u ywa  podk adów kolejowych pochodz -

cych z rozbiórki torów kolejowych, poniewa

ze wzgl du na zawarto  kreozotu, którym s

impregnowane, wydzielaj  one dra ni cy za-

pach nawet po wielu latach u ytkowania.

Z terenu, na którym ma by  taras, usuwa 

si  ziemi  ro linn  i uk ada podsypk  z pia-

sku (taras bez podsypki mo e nierównomier-

nie osiada , zw aszcza na gruntach glinia-

stych lub ilastych). Bez wzgl du na rodzaj 

nawierzchni taras ziemny – aby nie zatrzymy-

wa a si  na nim woda – trzeba wybudowa  ze 

spadkiem 2% (czyli 2 cm na ka dy metr d ugo-

ci) w kierunku od budynku. Je li tarasem ma 

by  betonowa p yta na gruncie, trzeba u o y

warstw  izolacji przeciwwilgociowej.

Taras, którego powierzchnia nie wystaje po-

nad poziom terenu, mo na traktowa  jako 

utwardzenie terenu i nie trzeba mie  pozwole-

nia na jego budow  (nie jest formalnie tarasem). 

Jednak w lokalnych przepisach mo e by  okre-

lona minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna (czyli poro ni ta ro linno ci ), a wtedy 

teren utwardzony traktowany jest jako zmniej-

szenie tej powierzchni. Wszystkie inne kon-

strukcje tarasów – czy to na nasypie, czy ponad 

gruntem, wymagaj  pozwolenia na budow .

Konstrukcje tarasów 
nad gruntem
Tarasy wyniesione buduje si  zazwyczaj 

nie wy ej ni  jeden metr nad terenem. Kon-
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Przegl d rynku

ZDANIEM EKSPERTA

Jak bez b dów wyko-Jak bez b dów wyko-

na posadzk tarasu?na  posadzk  tarasu?

B dem, z którym naj-

cz ciej spotykam si

w mojej praktyce, jest 

zbyt pospieszne przy-

gotowanie wylewki be-

tonowej, na której maj

by  u o one p yty tara-

sowe. Wykonywanie 

podbudowy pod taras 

ekipy budowlane cz sto traktuj  jako okazj  do 

pozbycia si  gruzu – w takiej ilo ci, jaka si  „aku-

rat nazbiera a” i robi  na nim wylewk . Je li przy 

tym nie sprawdzaj  ró nicy poziomów mi dzy po-

sadzk  parteru a powierzchni  przysz ego tarasu 

lub nie uwzgl dniaj  grubo ci przysz ej ok adzi-

ny, mi dzy tarasem a domem tworzy si  niezapla-

nowana ró nica poziomów. Je li posadzka tarasu 

„wypadnie” przez to wy ej ni  budynek, powstanie 

zagro enie podciekaniem wody do wn trza domu 

– pomijaj c ju  konsekwencje estetyczne i niewygo-

dy wynikaj ce z tego, e wychodz c z domu miesz-

ka cy b d  potyka  si  o w asny taras. Dlatego nie 

traktujmy tarasu jako obiektu drugorz dnego i nie 

wymagaj cego fachowo ci: korzystajmy z pomo-

cy dobrych, do wiadczonych ekip wykonawczych 

– najlepiej rekomendowanych przez innych inwe-

storów. Je li nie mamy pewno ci co do ekipy – po 

prostu dopilnujmy, by odpowiednie pomiary zosta-

y dokonane przed rozpocz ciem prac. 

Kto decyduje si  na taras czy patio, powinien 

te  zaplanowa  odpowiedni  konserwacj  jego na-

wierzchni. Aby przetrwa a lata, dobrze jest j  zaim-

pregnowa  preparatem specjalnie przeznaczonym 

do konkretnego typu p yt. Jedne b d  idealne do 

kamieni naturalnych, inne do p yt wet-cast. O reko-

mendowany produkt najlepiej spyta  sprzedawc

materia u na nawierzchni . Zewn trzne ok adziny 

posadzek letniego salonu nara one s  nie tylko na 

oddzia ywania atmosferyczne, ale te  na zabrudze-

nia, w tym zaplamienia t uszczem z grillowanych po-

traw, herbat , kaw  czy czerwonym winem. Aby nie 

zostawi y trwa ych plam, nale y chroni  ok adzin

odpowiednim impregnatem. Przed u yciem prepa-

ratu na tarasie, warto wykona  prób  na cinkach 

p yt pozosta ych po uk adaniu nawierzchni.

Dominik Wilczy ski, 

architekt firmy Libet

a

c

Schematy tarasów na gruncie: ziemny z nawierzchni  trawiast  (a), 

z nawierzchni  utwardzon  kostk  (b), na p ycie betonowej (c) 

 Taras na gruncie musi by  tak zaaran owany, by 

pasowa  do elewacji budynku i architektury ogrodu

fo
t.
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warstwa ziemi urodzajnej

podsypka z pospó ki

grunt rodzimy

kostka brukowa

podsypka z piasku 

stabilizowanego 

cementem

grunt rodzimy

posadzka z p ytek

izolacja wodochronna

warstwa dociskowa 

izolacja wodochronna 

warstwa po lizgowa 

warstwa spadkowa

p yta betonowa

izolacja przeciwwilgociowa

warstwa wiru 

strukcj  takiego tara-

su jest p yta oparta na 

s upkach lub cianach 

fundamentowych. 

Fundamenty – stopy 

lub awy – si gaj  za-

zwyczaj poni ej g bo-

ko ci zamarzania grun-

tu (zale nie od regionu 

kraju powinno to by

od 0,8 do 1,4 m). Prace 

fundamentowe najle-

piej wykona  w tym sa-

mym czasie, gdy wy-

konuje si  fundamenty 

budynku.

Tarasy nad terenem wykonuje si  zwykle 

w konstrukcji elbetowej lub drewnianej.

Strop elbetowy. Opiera si  na s upkach 

lub cianach fundamentowych. Konstrukcja 

stropu tarasu mo e by  dwojakiego rodzaju:

 monolityczna, czyli betonowana w desko-

waniu po zmontowaniu zbrojenia zgodnego 

z projektem;

 z prefabrykowanych belek elbetowych 

i u o onych na nich pustaków, które 

czy si  w ca o  warstw  tzw. nadbeto-

nu, czyli mieszanki betonowej, któr

wype nia si  przestrzenie mi dzy pus-

takami a belkami; po stwardnieniu nadbe-

ton tworzy g adk  górn  powierzchni

p yty. 
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Strop mo na oprze  na s upach, które -

czy si  belkami poprzecznymi.

Konstrukcje drewniane. S  znacznie 

l ejsze od elbetowych, dlatego wystarczy 

oprze  je na s upkach, zwykle nawet 

bez stóp fundamentowych. Na gruntach 

niewysadzinowych (piaskach) posadowienie 

mo e by  p ytkie (0,5 m poni ej poziomu te-

renu), co ogranicza zakres robót ziemnych. 

Na s upkach murowanych lub betonowych 

uk ada si  legary drewniane, a na nich – po-

k ad (poszycie) tarasu z desek z drewna kra-

jowego lub egzotycznego.

Konstrukcja drewniana powinna by  chro-

niona przed wilgoci  i kontaktem z gruntem. 

W tym celu powinno si  j  wynie  co naj-

mniej 30 cm ponad poziom terenu, tyle wi c

musz  wystawa  ponad grunt podpieraj -

ce j  s upki. Przed u o eniem legarów trze-

ba je odizolowa  od s upków warstw  papy 

lub folii budowlanej. Aby woda deszczowa 

nie sp ywa a wzd u  pok adu tarasu w stron

elewacji budynku, legary powinny by  do niej 

równoleg e, a deski poszycia – prostopad e. 

Deski nale y uk ada  z odst pami ok. 1 cm, 

aby mog y swobodnie rozszerza  si  i kurczy

pod wp ywem zmian wilgotno ci i tempera-

tury: tylko na takim a urowym pok adzie nie 

b dzie zatrzymywa  si  woda. Wa ne jest te

uk adanie desek pok adu stron  dordzeniow

ku górze, gdy  wtedy po spaczeniu przybio-

r  kszta t wypuk y. Wszystkie elementy drew-

niane powinny by  zaimpregnowane. 

Uwaga! Deski pok adu nie powinny by  szer-

sze ni  15 cm, gdy  wtedy widoczne by yby 

w nim nierówno ci spowodowane natural-

nym paczeniem si  drewna.

Tarasy nad pomieszczeniami
Taki taras jest po czeniem stropu i dachu, 

które w budownictwie nazywane jest stropo-

dachem. Konstrukcja taka – najcz ciej jest 

to strop elbetowy – jest cz ci  budynku, 

dlatego powinna by  wykonana ci le we-

d ug projektu, a nad jej wykonaniem powi-

nien czuwa  kierownik budowy. 

Tarasy nad pomieszczeniami ogrzewanymi 

s  poddawane bardzo trudnym obci eniom, 

bo oprócz tego, e – jak wszystkie – wystawio-

ne s  na wp ywy atmosferyczne, to od do u

ogrzewane s  tak, jak ogrzewane jest pomiesz-

czenie. W skrajnej sytuacji mo e to oznacza

na przyk ad temperatur  ok. 20°C od spodu 

i –20°C – od zewn trz. Dlatego konstrukcja ta-

rasu powinna bez zniszcze  znosi  znaczne 

rozszerzanie si  materia ów w dolnej cz ci

i kurczenie si  tych, które s  poddane dzia a-

niu mrozu.

Ze wzgl du na charakter obci e  strop 

tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym 

powinien by  chroniony:

 od góry – izolacj  termiczn  minimalizuj -

c  straty ciep a z pomieszczenia pod tarasem; 

izolacja ta powinna by  zabezpieczona przed 

wod  deszczow  i z topniej cego niegu, a ta 

z kolei – przed uszkodzeniami mechaniczny-

mi wynikaj cymi z u ytkowania tarasu;

 od do u – przed par  wodn , która zim  w -

druje zawsze z wilgotnego rodowiska w po-

mieszczeniu do suchego otoczenia budynku;

Tarasy nad pomieszczeniami: nieogrzewanym (a), ogrzewanym (b)

Na styku z tarasem elewacj  budynku nale y

chroni  ko nierzem z blachy

Tarasy nad gruntem: konstrukcja elbetowa (a), drewniana (b)

ok adzina z p ytek

izolacja wodochronna – p ynna folia 

warstwa dociskowa – jastrych 

izolacja wodochronna – folia 

warstwa po lizgowa – folia

warstwa spadkowa – jastrych 

elbetowa p yta stropowa

ok adzina z p ytek

izolacja wodochronna – p ynna folia 

warstwa dociskowa – jastrych 

izolacja wodochronna – folia 

warstwa po lizgowa – folia 

ocieplenie – styropian 

paroizolacja – folia paroszczelna

warstwa spadkowa – jastrych 

p yta stropowa

ok adzina z p ytek

folia (izolacja podp ytkowa)

jastrych (warstwa dociskowa)

folia (warstwa po lizgowa)

folia (paroizolacja)

jastrych (warstwa spadkowa)

p yta stropowa

pok ad z desek 

legary drewniane

izolacja 

przeciwwilgociowa 

s upki murowane 

lub betonowe

a b

a b
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 w miejscu konstrukcji tarasowej, gdzie mo-

g yby wyst pi  napr enia (a wskutek tego 

– uszkodzenia) spowodowane ró nym roz-

szerzaniem si  materia ów poddanych ogrze-

waniu i ch odzeniu, niezb dna jest te  war-

stwa po lizgowa, która umo liwia wzajemne 

ruchy warstw bez powodowania uszkodze .

A oto dok adniejsze omówienie warstw 

stropodachu tarasowego – w kolejno ci, w ja-

kiej si  je uk ada.

Strop. Zazwyczaj jest to konstrukcja elbe-

towa, a w domach drewnianych – drewniana. 

Musi by  wykonana ci le wed ug projektu, 

adaptowanego do konkretnej lokalizacji bu-

dynku, od niej bowiem zale  niektóre obci -

enia (na przyk ad niegiem).

Warstwa spadkowa. Formuje si  j  na po-

wierzchni gotowego stropu ze spadkiem 1–2% 

na zewn trz budynku – z jastrychu cemento-

wego. Najlepiej u y  do tego specjalnych go-

towych mieszanek i przestrzega  podanego 

przez producenta czasu sezonowania, to zna-

czy czeka  z uk adaniem nast pnych warstw, 

a  ów jastrych osi gnie odpowiedni  wytrzy-

ma o .

Paroizolacja. Jej zadaniem jest ochrona izo-

lacji termicznej przed zawilgoceniem par

wodn  penetruj c  z wn trza pomieszczenia 

pod tarasem. Zim  pary tej jest znacznie wi -

cej w ogrzewanym wn trzu domu ani eli na 

zewn trz, a e ma ona bardzo niewielk  lep-

ko , unoszona z ciep ym powietrzem w stro-

n  stropodachu, z atwo ci  wnika we wszel-

kie nawet najdrobniejsze szczeliny. Je liby do 

tego dopu ci , skrapla aby si  w zimniejszej 

warstwie izolacji termicznej i zawilgaca a j .

Wskutek czego szybko dosz oby do takiego na-

gromadzenia si  wody, e na suficie pomiesz-

czenia ukaza yby si  najpierw plamy sygnali-

zuj ce przecieki, a w miar  post pu zniszcze

mog oby nawet doj  do zalewania pomiesz-

czenia pod tarasem. Na paroizolacj  u ywa 

si  folii paroszczelnej, której pasy powinno si

bardzo starannie czy  na zak ad ta m  dwu-

stronnie klej c .

Izolacja termiczna. Powinna przede 

wszystkim chroni  przed stratami ciep a po-

mieszczenie pod tarasem, ale stosuje si  j

tak e nad pomieszczeniami nieogrzewany-

mi, jak gara  czy piwnica. Izolacja termicz-

na chroni te  przed wahaniami temperatu-

ry sam  konstrukcj  stropow , co sprzyja jej 

trwa o ci. Do ocieplania tarasu najlepszy jest 

polistyren ekstrudowany, cho  mog  to by

te  ta sze od niego twarde odmiany styropia-

nu EPS 100.

Izolacja powinna by  bardzo starannie u o-

ona, a ewentualne ubytki p yt izolacji – do-

k adnie uzupe nione tym samym materia em, 

bo w ka dej szczelinie i w ka dym miejscu, 

gdzie wskutek ob amania np. naro a p yty zo-

sta aby pustka, powstanie mostek termiczny.

Izolacja przeciwwodna. Warstwa, która po-

winna niezawodnie chroni  izolacj  termiczn

przez wod  deszczow  i pochodz c  z rozto-

pów; chroni te  j  przed wilgoci  techologicz-

n  z pó niej uk adanego jastrychu. Uk ada si

j  z papy termozgrzewalnej lub folii drena o-

wej z bardzo starannym uszczelnianiem sty-

ków. Warstwa ta powinna by  wywini ta na 

cian  budynku na wysoko  20 cm.

Warstwa po lizgowa. Chroni warstw  do-

ciskow  oraz po rednio – tak e izolacj  prze-

ciwwodn  przed uszkodzeniami wskutek 

napr e  powodowanych ró nicami tempera-

tury pomi dzy warstwami ogrzewanymi od 

spodu a ch odzonymi od zewn trz. Swobod

ruchów warstw zapewni  mo na przez u o e-

nie dwóch warstw papy lub folii na podsyp-

ce z piasku. 

Warstwa dociskowa. Czyli podk ad pod na-

wierzchni  tarasu, chroni cy izolacj  termicz-

n . Powinna to by  warstwa wodo- i mrozood-

pornego jastrychu cementowego grubo ci oko o

4–5 cm, zbrojona siatk  stalow . Jastrych nale-

y podzieli  dylatacjami na kwadraty o boku 

1,5–2 m i oddzieli  od cian budynku (np. 

przez u o enie wzd u  niej pasków styropianu, 

które te  wyeliminuj  efekt mostka termiczne-

go w miejscu tego styku). U o ony na warstwie 

po lizgowej, mo e si  swobodnie rozszerza

i kurczy  pod wp ywem zmian temperatury. 

Na kraw dziach warstwy dociskowej montuje 

si  obróbki blacharskie. Po zako czeniu dojrze-

wania jastrychu (oko o 3 tygodni) pokrywa 

si  go izolacj  z tzw. p ynnej folii, która zabez-

piecza przed wnikaniem wody.

Posadzka. Wyka cza si  j  najcz ciej p yt-

kami lub p ytami kamiennymi. Materia  po-

winien by  mrozoodporny, odporny na cz ste 

zmiany temperatury, dzia anie promieni UV 

i cieranie, nie mo e te  by liski. P yty ka-

mienne mo na u o y  bez przyklejania – na 

podsypce z drobnoziarnistego piasku.

Uwaga! P ytki powinno si  przykleja  na ta-

rasie na tzw. pe n  spoin , gdy  w ka dej nie-

wype nionej przestrzeni mo e zbiera  si

woda, która po zamarzni ciu b dzie rozsadza-

a po czenie, co doprowadzi  mo e do odspa-

jania si  p ytek. 

Strop:

dok adnie wed ug projektu, przystosowane-

go do strefy klimatycznej;

z dopilnowaniem nienagannego wykonaw-

stwa robót zbrojarskich i betoniarskich, w tym 

przygotowanie w a ciwej mieszanki betono-

wej i zag szczenie mieszanki podczas beto-

nowania;

z odpowiednim spadkiem w kierunku od bu-

dynku;

z piel gnowaniem dojrzewaj cego betonu 

(ochrona przed wysychaniem, a w razie potrze-

by – polewanie wod );

z poprawnym podzieleniem warstw docisko-

wej i spadkowej dylatacjami;

ze starannie wykonanymi obróbkami blachar-

skimi.

Izolacje wodochronne:

z bardzo starannym czeniem na stykach;

z uszczelnieniem styków tarasu z domem 

oraz detali w miejscach osadzenia s upków 

balustrady;

z zachowaniem zalecanych zak adów w war-

stwach izolacji przeciwwodnej i w paroizolacji.

Posadzka:

z mrozoodpornego materia u ok adzino-

wego;

z ca kowitym wype nieniem klejem przestrze-

ni pod p ytkami.

Jak to zrobi , eby 
taras nie przecieka…

Taras os oni ty niewysok ciank , która przydaje 
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Nawierzchnia z p ytek. Powinny by  mrozoodporne, 

a wi c ich nasi kliwo  nie mo e przekracza  3%


