
Powodem opuszczenia pierwszego domu 

przez Beat  i S awka by a bardzo w ska 

dzia ka. Uniemo liwi a budow  w pe ni 

funkcjonalnego rodzinnego gniazda 

i wygodn  komunikacj  na posesji. Z tego 

powodu ma e stwo zdecydowa o si  zbu-

dowa  nowy dom, tym razem na dzia ce 

o korzystniejszym kszta cie i o wi kszej 

powierzchni. 

Ju  od kilku lat mieszkaj  bardziej komfor-

towo ni  wcze niej. Doceniaj  to, co dotych-

czas osi gn li i byliby naprawd  zadowoleni 

z dokonanych zmian, gdyby nie bardzo 

s aba infrastruktura miejscowo ci, w której 

zdecydowali si  osiedli . Je li w przysz o ci 

nie nast pi rozwój okolicy, by  mo e znowu 

b d  zmuszeni do zmiany miejsca zamiesz-

kania. Zd yli si  ju  bowiem przekona , jak 

trudno si yje, gdy nawet po chleb trzeba 

jecha  kilka kilometrów. Nie mówi c ju

o blisko po o onej szkole.

By y  jeszcze lepiej
– Po lubie przez dziewi  lat mieszkali my 

w niedu ym domu, który dostali my w pre-

zencie od mojej babci – opowiada pani 

Beata. – Byli my jej wdzi czni za taki pre-

zent, zdaj c sobie spraw , e w porównaniu 

z innymi m odymi ma e stwami, jeste my 

wyró nieni przez los. Budynek na pocz tku 

mia  tylko 40 m2, ale rozbudowali my go do 

100 m2, kiedy na wiat mia a przyj  córka. 

Powi kszyli my parter i dobudowali my 

pi tro. Taka powierzchnia by a dla naszej 

trójki zupe nie wystarczaj ca i zapewne 

mieszkaliby my tam do dzi , gdyby nie 

wyj tkowo uci liwy kszta t dzia ki.

I rzeczywi cie, dzia ka o szeroko ci 

w najw szym miejscu zaledwie 8, 

a w najszerszym 12 metrów, nie mog a by

dla u ytkowników do ko ca wygodna. Po 

rozbudowie dom sta  w poprzek posesji od 

jednej granicy do drugiej (s siedzi wyrazi-

li na to zgod ), dziel c i tak niedu y teren 

(800 m2) na dwie cz ci. Wskutek tego 

komunikacja w ogrodzie przebiega a przez 

wn trze domu, mimo e budynek nie by

zaplanowany jako zabudowa szeregowa. 

Na domiar z ego znajdowa  si  tu  przy 

ruchliwej drodze.

To pani Beata uwa a a, e je li ju

mieszka si  na wsi i posiada w asny dom, 

POSESJONACI

Dom dla 2+1

Dom parterowy z u ytkowym podda-

szem i wolno stoj cym gara em; ciany

dwuwarstwowe z pustaków ceramicz-

nych i ociepleniem ze styropianu; dach 

pokryty dachówk  ceramiczn .

Pow. dzia ki: 1700 m2

Pow. domu: 216 m2

Pow. wolno stoj cego gara u: 52 m2

Roczne koszty utrzymania: 12 000 do 

15 000 z .

Mo e jeszcze nie ostatni

Kszta t i lokalizacja dzia -

ki s  wa nymi czynnikami 

u atwiaj cymi b d  utrud-

niaj cymi korzystanie 

z jednorodzinnego domu. 

Warto o tym odpowiednio 

wcze nie pomy le  i roz-

wa y  szczegó owo wady 

i zalety danego miejsca 

– radz  Beata i S awomir 

Koprowiczowie.

Dom graniczy z trzech stron z otwartymi kami. Od strony jedynego s siada 

w a ciciele zbudowali wolno stoj cy gara . Umie cili tam ca e potrzebne na 

wsi zaplecze gospodarcze – dwa stanowiska postojowe dla samochodów, 

sk adziki, drewutni , a nawet piwnic

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

Budynek nawi zuje stylem do polskiego dworku. Ma amany dach i kolumny 

na froncie oraz podjazd w kszta cie ronda. Wszystko jest w nim tradycyjne: 

stylistyka, materia y, wyko czenie
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powinno si  mie  wi cej przestrzeni i wi cej prywatno ci. Jej 

argumenty trafi y do pana S awka. Kiedy zacz li g o no rozwa a

zmiany, rodzice pani Beaty niespodziewanie przekazali do ich 

dyspozycji inn  dzia k . Znajdowa a si  na dobrze uzbrojonym 

w media terenie (brakowa o tylko kanalizacji) i co by o najwa -

niejsze – mia a lepszy kszta t oraz by a ponad dwa razy wi ksza od 

poprzedniej. Beat  i S awka zachwyci o po o enie parceli na ko cu 

„ lepej” ulicy oraz bezpo rednie s siedztwo zaledwie jednego 

s siada.  

Ma onkowie z rado ci  przyst pili do planowania domu, nie 

bacz c na powa ne  niedogodno ci zwi zane z infrastruktur

okolicy.

Tradycyjnie i w polskim stylu
Poprzednie rodzinne gniazdo mia o nowoczesny wystrój, dlatego 

ma onkowie postanowi zmieni  stylistyk  na tradycyjn . Wybrali 

gotowy projekt, nawi zuj cy do polskiego dworku, z amanym 

dachem i kolumnami na froncie.

Zanim jednak zapad y takie decyzje, obejrzeli wiele domów 

znajomych oraz zupe nie obcych ludzi, gdy  nie przemawia y do 

nich same projekty na papierze. Po wyborze projektu odwiedzili 

równie  taki sam dom, aby zobaczy , czy nie ma powa nych wad. 

I dobrze si  sta o, poniewa  po tej wizycie woleli zbudowa  gara

osobno, cho  w wyj ciowym projekcie mie ci  si  pod dachem 

budynku. Przestrze  zarezerwowan  przez projektantów, Elwir

i Marcina Kowalskich, na gara  (mieszcz c  jeden samochód) 

przeznaczyli na powi kszenie azienki na parterze, kot owni przy 

której zorganizowali spi arni , pralni  z suszarni , a nawet wykro-

ili drug  gospodarcz  kuchni  z aneksem dla psa. 

Beata i S awek w nowym domu postawili na du e i otwarte 

pomieszczenia dzienne, poniewa  dot d mieszkali w ma ych 

i zamkni tych. Dopiero po przeprowadzce do wiadczyli, e s  a

za bardzo otwarte i e niepotrzebnie wprowadzili do wyj ciowego 

projektu poprawki. Dzisiaj a uj  po czenia kuchni z jadalni  oraz 

otwarcia wiatro apu na wewn trzny hol i salon. 

Postarali si  za to, by w rzadko u ywanym pokoju go cinnym na 

pi trze nastoletnia córka urz dzi a sobie pokój dzienny do nauki 

i przyjmowania znajomych, a swój pokój przeznaczy a na sypialni .

W taki sposób starali si  zniwelowa  okresowy „nadmetra ”.

Salon z kominkiem jest po czony z reszt  pomieszcze  dziennych. Nawet 

klatka schodowa na u ytkowe poddasze zosta a zabezpieczona a urow

barierk , by optycznie powi kszy  reprezentacyjn  przestrze

Dopóki pa stwo Koprowiczowie korzystali z szamba, rocz-

ne koszty utrzymania domu wynosi y 15 000 z . Obecnie, po 

pod czeniu domu do gminnej sieci kanalizacyjnej, zapewne 

spadn  o oko o 3000 z .

W sezonie grzewczym za gaz ziemny p ac  500 z  miesi cz-

nie, natomiast latem zaledwie 150 z , a wi c rocznie daje to koszt 

3900 z . Op aty za ogrzewanie wydaj  si  wi c optymalne. 

W poprzednim domu w a ciciele posiadali kominek i wiedzieli 

ju , e niekiedy bywa bardzo przydatny (na przyk ad w zimie pod-

czas przerw w dostawie energii elektrycznej). Dlatego zbudowali 

go równie  w nowym. Do niedawna traktowali go jednak tylko jako 

ozdob  salonu i ewentualne dogrzanie domu w ch odne dni lata, 

ale w ostatnim roku zacz li w nim pali  cz ciej, szczególnie w zi-

mie zawsze kiedy przebywaj  w domu. Rocznie zu ywaj  wi c

drewna ju  za 700 z , a nie tylko za 100, jak dawniej. Prze o y o

si  to na mniejsze zu ycie gazu.

W porównaniu z poprzednim rokiem wprowadzili szereg zabie-

gów, dzi ki którym uda o si  a  o 100 z  miesi cznie zmniejszy

op aty za elektryczno . Obecnie wynosz  300 z  miesi cznie. 

W a ciciele zacz li restrykcyjnie pilnowa  wy czania niepotrzeb-

nego o wietlenia wewn trz i na zewn trz budynku, zmienili arówki 

na energooszcz dne oraz wy czaj  na zim  pomp  w oczku wod-

nym (wcze niej pracowa a przez ca y rok i 24 godziny na dob ). 

Wy czaj  telewizor, kiedy go nie ogl daj  (dawniej „chodzi  na 

okr g o”) oraz grzej  ciep  wod  tylko wtedy, kiedy przebywaj

w domu, odpowiednio ustawiaj c automatyczny sterownik. 

Wysokie zu ycie wody (za 2100 z  rocznie) z wodoci gu spo-

wodowane jest podlewaniem ogrodu i uzupe nianiem wody w oczku 

i basenie „pod chmurk ”. Z tego wzgl du planuj  budow  studni 

g binowej, cho  b dzie to spory wydatek, oko o 20 000 z .

Pojawienie si  w okolicy kilku firm pozwoli o zmniejszy kosz-

ty monitoringu ze 100 z  do 70. Podobnie sta o si  z czami in-

ternetowymi (70 z  miesi cznie).

Koszty utrzymania, czyli gdzie
mo na zaoszcz dzi  na eksploatacji

W a ciciele s  zwolennikami odgrodzenia kuchni od innych pomieszcze .

Przekonali si , e niepotrzebnie otworzyli j  na jadalni  i salon. My l

o zamontowaniu przesuwanych drzwi
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POSESJONACI KLUBU BUDUJ CYCH DOM

Jak najd u ej bez remontów
Przyst puj c do planowania nowego domu, Beata i S awek nie 

my leli o dalszych przeprowadzkach. 

Jako g ówn  zasad  w budowaniu i wyka czaniu nowego domu 

przyj li kupowanie solidnych materia ów i urz dze , aby przez 

d ugie lata nie by o konieczno ci przeprowadzania remontów.

Zastosowali sprawdzone tradycyjne materia y ceramiczne – pu-

staki MAX  oraz tego samego rodzaju dachówk . Wybór materia ów

i staranno  budowy okaza y si  dobre, bo rachunki za ogrzewanie 

nowego, dwa razy wi kszego domu s  mniejsze ni  poprzedniego. 

Staranno  wykonania zawdzi czaj  w du ej mierze pani Beacie, 

która na okres budowy przerwa a prac  zawodow  i codziennie 

jej dogl da a. Wspiera  j  projektant budynku, zatrudniony jako 

kierownik budowy (znaj c doskonale tajniki projektu, fachowo 

pilnowa  realizacji ka dego etapu).

– Zauwa yli my, e nieustanne przebywanie Beaty na budowie 

bardzo przyspieszy o prace budowlane, jak równie  podnosi o ich 

jako . Nie mieli my po lizgów ani przeróbek. Do nowego, w pe ni 

wyko czonego domu wprowadzili my si  ju  po roku, wi c po wi -

cenie ony nie posz o na marne.

Rozbudowuj c poprzedni dom, w a ciciele wiedzieli ju , e

nie nale y oszcz dza  na dobrej jako ci oknach ani instalacji c.o. 

Kupili bardzo nowoczesny i ekonomiczny kocio  gazowy z auto-

matycznym sterowaniem oraz zastosowali miedzian  instalacj

c.o. W sieni, kuchni i azienkach po o yli wodne ogrzewanie 

pod ogowe, natomiast w pozosta ych pomieszczeniach korzystaj

z grzejników na ciennych.

– W poprzednim domu mieli my tylko kamienne podgrzewane 

pod ogi. Zauwa yli my, e zbiera si  na nich kurz i unosz  si

tak zwane „koty”. Dlatego w nowym domu bardzo ograniczyli my 

powierzchni  ogrzewanych pod óg, a na reszcie po o yli my drewno. 

Wn trza od razu zyska y na przytulno ci. Nie zastosowali my rów-

nie  podwieszanych sufitów, bo w poprzednim domu zagnie dzi y

si  tam myszy. D ugo nie mogli my ich wyt pi .

Podobno wszyscy znajomi pp. Koprowiczów byli zdumieni, wi-

dz c tradycyjne wyko czenie i umeblowanie domu. Ale oni sami 

czuj  si  w nim znakomicie. 

Roczne koszty utrzymania domu 
o powierzchni 216 m2 wynosz  15 000 z

Pierwszy dom by  nowoczesny, dlatego drugi zyska  tradycyjn  szat .

Beata i S awomir Koprowiczowie lepiej si  czuj  w obecnym, drugim 

z kolei, domu. Jest zaplanowany przez nich od pocz tku do ko ca, a nie 

rozbudowywany, jak poprzedni

Otwarty wiatro ap od progu zaprasza go ci do wej cia w g b budynku. Ale dla 

w a cicieli jest to wada, cho  sami zrezygnowali z jego oddzielenia drzwiami. 

Dzi  post piliby inaczej

Trafione decyzje i rady w a cicieli

– Planuj c budow  domu, radzimy koniecznie starannie przej-

rze  plany przestrzennego zagospodarowania gminy. Nale y wie-

dzie , jak teren b dzie si  rozwija  w bliskiej i dalekiej perspektywie. 

Odradzamy zakup dzia ki na terenie bez blisko po o onej infrastruk-

tury! Szczególnie gdy w rodzinie s  dzieci.

– Wybieraj c gotowy projekt, warto obdarzy  architektów zaufaniem. 

Wiele ich rozwi za  jest s uszniejszych ni  nasze poprawki. Dobrze 

jest równie  zobaczy , jak wygl da ju  zrealizowany projekt. Dopiero 

wizyta w gotowym domu da a nam pe ny ogl d jego wad i zalet.

– Woleli my samodzielnie organizowa  materia y budowlane, po-

niewa  mogli my wtedy negocjowa  obni enie cen. Metoda przynio-

s a spore oszcz dno ci, podobnie jak zatrudnianie ma ych firm wy-

konawczych spoza Warszawy.

– Jeste my bardzo zadowoleni z osobno stoj cego gara u na dwa 

samochody (a nie tylko jeden!). Nie czujemy zapachu spalin czy sma-

rów. Mamy tam równie  pomieszczenie na sprz t ogrodniczy i spor-

towy oraz drewutni  i piwnic .

–  Druga gospodarcza kuchnia, gdzie gotujemy potrawy o inten-

sywniejszym zapachu oraz jedzenie dla psa, jest prawdziwym skar-

bem. Polecamy takie rozwi zanie. Jaka szkoda, e nie pomy leli my 

jednak o osobnej szatni na okrycia przy g ównej sieni. Taka zamyka-

na szatnia sprawia, e w sieni zawsze jest schludnie.

– Rok temu zbudowali my w ogrodzie niedu y drewniany domek 

z grillem i potrzebnymi instalacjami (ca o  za 10 000 z ). By  to do-

skona y pomys  córki, która przyjmuje w nim swoich go ci (nawet 

w zimie). 

– Taras z ty u domu jest za ma y. My limy o jego powi kszeniu, 

a nawet zbudowaniu na nim ogrodu zimowego (ma wystaw  po u-

dniowo-zachodni ). Dogrza by dom w zimie i zabezpieczy  przed za-

chodnimi wiatrami. By by te  ozdob  salonu.

– a ujemy, e dobudowali my balkon na pi trze. By a to pro -

ba córki, ale przynios a tylko k opoty i wzrost kosztów budowy. 

Musieli my przeprojektowa  konstrukcj cian i dachu, wykonaw-

cy mieli trudno ci z jego wyko czeniem, a obecnie Ró a korzysta 

z niego sporadycznie.
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