
Dom zosta  tak zaprojektowany i zbudowany, by opar  si  modom i szybko 

przemijaj cym trendom. Tradycyjna bry a i ciep a kolorystyka pasuj

do najbli szego otoczenia i w skiej dzia ki

Kiedy dzieci by y jeszcze ma e i atwiej 

by o rodzinie mieszka  w mie cie, El bieta 

i Jerzy nie my leli o budowie domu. Kupili 

tylko pod miastem niewielk , bo zaledwie 

czterystumetrow  dzia k  rekreacyjn , na 

której sp dzali letnie weekendy. 

Oczywi cie postarali si , eby wypoczy-

nek przebiega  w warunkach zbli onych do 

domowych. Postawili domek letniskowy 

o powierzchni 56 m2, w którym mogli 

wygodnie nocowa  oraz przyjmowa

przyjació . A mieli ich w pobli u sporo, 

poniewa  wielu znajomych równie  kupi o

w s siedztwie dzia ki. Wypoczynek w zna-

jomym doborowym towarzystwie by  dla 

wszystkich dodatkowym atutem i atrakcj .

Ju  nie w daczy
Po latach nadszed  moment, kiedy niektó-

rym rodzinom przesta y wystarcza  miesz-

kania w blokach i dzia ki rekreacyjne pod 

miastem. El bieta z Jerzym tak e dojrzeli 

do zbudowania ca orocznego domu i do 

przeprowadzki pod miasto.

– Nie mieli my z El adnego dylematu, 

gdzie szuka  dzia ki budowlanej – mówi 

pan Jerzy. – Chcieli my zamieszka

w pobli u tych rekreacyjnych, bo okolica 

by a znajoma i dobrze uzbrojona w media. 

Wkrótce kupili my dwuipó krotnie wi ksz

posesj  ni  dotychczasowa dzia ka rekre-

acyjna, bo wiedzieli my ju , e jeszcze 

wi ksza mo e w przysz o ci wymaga  zbyt 

du ej pracy z naszej strony. Wybrali my te

celowo takie miejsce, które mia o w pobli u

lini  elektryczn , wodoci gow  i gazu 

ziemnego, ze wzgl du na bezproblemowe, 

w miar  tanie i komfortowe wyposa enie 

przysz ego domu. Ogromne znaczenie mia

fakt, e nieco wcze niej kupili tu dzia k

przyjaciele, z którymi obecnie graniczymy 

dos ownie przez p ot.

Dokonuj c wyboru konkretnej parceli, 

El bieta i Jerzy kierowali si  najs usz-

niejszymi w ich poj ciu parametrami 

– uzbrojeniem terenu, dobr  komunikacj

z miastem, optymaln  wielko ci  area u

i sprawdzonym s siedztwem. I pod tymi 

wzgl dami nie pope nili b du. Kupuj c

jednak typow  podmiejsk  parcel  o po-

wierzchni 1000 m2 i wymiarach 20 × 50 m, 

zupe nie nie przewidzieli k opotów ze 

znalezieniem gotowego projektu domu 

z gara em w jednej bryle. 

POSESJONACI KLUBU BUDUJ CYCH DOM

Dom dla 2 + 2

Dom murowany, parterowy z u yt-

kowym poddaszem i gara em; ciany

z pustaków ceramicznych; dach 

pokryty dachówk  ceramiczn .

Powierzchnia dzia ki: 1000 m2

Powierzchnia domu: 240 m2

Powierzchnia gara u: 35 m2

Roczne koszty utrzymania budynku:

15 034 z .

KompromisyKompromisy

El bieta i Jerzy celowo 

zbudowali dom 

w okolicy, gdzie od 

kilkunastu lat korzystali 

z dzia ki rekreacyjnej. 

Bo po co zmienia

miejsce na inne, skoro 

to stare jest 

znajome i dobrze

uzbrojone w media?

Elewacja ogrodowa. Taras jest skierowany na zachód i pó noc. 

W a cicielom odpowiada, e dzi ki zadaszeniu i takiej lokalizacji dopiero 

po po udniu sk pany jest w s o cu. Kiedy brakuje im s o ca, zasiadaj

na trawniku

w skiej dzia ki   w skiej dzia kiLilianna Jampolska
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POSESJONACI KLUBU BUDUJ CYCH DOM

Do wiadczyli równie  na w asnej skórze, e przy a  tak ciasnej 

posesji niemo liwe jest stworzenie strefy intymnej w bezpo red-

nim s siedztwie domu. Doskwiera to nawet w s siedztwie przy-

jació , bo w ca orocznym domu mieszka si  inaczej ni  w daczy. 

Dlatego a uj , e nie kupili wcze niej cho by po owy s siedniej 

dzia ki, mog cej poszerzy  ich w asn .

Z ka dej opresji jest dobre wyj cie
Skoro warunki na dzia ce utrudni y znalezienie odpowiedniego 

projektu z katalogu, El bieta i Jerzy, chc c nie chc c, musieli 

zamówi  projekt indywidualny. I tu znowu zaskoczenie – to 

rozwi zanie, cho  sporo dro sze od projektu gotowego, zadzia a o

na ich korzy . Nie a uj  takiej zamiany, cho  pocz tkowo byli 

niezadowoleni z obrotu spraw. 

Traktuj c przysz y dom jako docelowy, ponad oszcz dno ci 

prze o yli wygod  i zastosowanie rozwi za , które dopasowywa-

y dom do specyficznych wymaga  domowników. Na przyk ad, 

wiedz c o artystycznych upodobaniach córki, rodzice od razu 

przeznaczyli na u ytkowym poddaszu odpowiednio du

przestrze  na jej pracowni . Oprócz wygodnie rozplanowanej 

powierzchni mieszkalnej, zale a o im równie  na posiadaniu 

du ego gara u pod wspólnym dachem z domem, licz c si  z tym, 

e dorastaj ce dzieci b d  porusza  si  samochodami.  

Szczegó y rozplanowania wn trz pani Ela opracowywa a

wspólnie z architekt Bo en  Cz onkowsk . Ma e ska sypialnia 

i azienka znalaz y si  na parterze, natomiast ca a strefa prywatna 

syna i córki – na poddaszu. Taki uk ad pomieszcze  znakomi-

cie si  sprawdza, bo dorastaj ce dzieci maj  swoj  oddzieln

przestrze , a rodzice swoj  i na dodatek nie musz  pokonywa

schodów. 

Wyobra nia przestrzenna i do wiadczenia z domku letniego 

podpowiedzia y pani El biecie, e wygodny dom nie istnieje 

bez odpowiedniego zaplecza gospodarczego i wypoczynkowego. 

Postara a si , by pomieszczenia dzienne mia y wewn trzn

komunikacj  z du ym gara em, koniecznie mieszcz cym dwa sa-

mochody. Przy gara u ulokowa a warsztat do majsterkowania dla 

m a. Nie zapomnia a równie  o pokoju do pracy, który wspólnie 

z projektantk  umie ci y na pó pi trze. Pokój ten spe nia zamien-

nie drug  rol  – pokoju dla go ci.

Przy kot owni powsta a pralnia z suszarni , a przy kuchni 

– spi arnia. To ostatnie rozwi zanie pojawi o si  dos ownie 

w ostatnim momencie, ale jest szczególnie przydatne. Ani 

El bieta, ani Jerzy nie a uj  przeznaczenia na spi arni  drugiej, 

Pomieszczenia dzienne s  ze sob  cz ciowo po czone. Jadalni , gdzie 

umieszczono rodzinne meble, ozdabia równie  przeszklony wykusz 

z widokiem na okolic

Domek ogrodnika, zbudowany w g bi ogrodu, jest gospodarczym 

zapleczem dla domu. To w nim, a nie w gara u przechowuje si  drewno oraz 

sprz t sportowy i ogrodowy

W ostatnim roku eksploatacja domu kosztowa a 15 000 z .

Koszty ogrzewania domu gazem ziemnym, si gaj ce rocznie 6000 z ,

mog yby by  ni sze, gdyby ze wzgl du na córk , najwi kszego w rodzi-

nie zmarzlucha, w a ciciele nie utrzymywali w zimie a  tak wysokiej tem-

peratury (22°C). Kominek z rozprowadzeniem ciep a na pi tro najlepiej 

sprawdza si  w okresach przej ciowych, kiedy nie dzia a gazowe c.o. 

Rocznie spala si  w nim drewna za 400 z .

Drugim co do wielko ci wydatkiem eksploatacyjnym s op aty za 

elektryczno . Wynosz  niestety a 4200 z  rocznie, poniewa  pani 

domu cz sto korzysta z ceramicznej p yty elektrycznej (ch tnie i bar-

dzo dobrze gotuje). Ponadto, maj c w pomieszczeniach dziennych wie-

le stylowych lamp i kinkietów, w a ciciele napotkali powa n  trudno

w dopasowaniu do nich energooszcz dnych arówek (forma arówek 

nie harmonizuje ze stylistyk  starych lamp). 

Aby zaoszcz dzi  na kosztach podlewania ogrodu, w a ciciele skrupu-

latnie wykorzystuj  wod  sp ywaj c  z rozleg ego dachu. Zamontowali 

system studni ch onnych oraz sie  perforowanych rur pod trawnikiem. 

Po pod czeniu budynku do sieci kanalizacyjnej od razu zamontowali 

równie  dodatkowy licznik na potrzeby podlewania ogrodu.

Okaza o si , e El bieta i Jerzy niepotrzebnie wydali pieni dze na bu-

dow  szamba. Tu  po przeprowadzce przy czono kanalizacj , której bu-

dow  niespodziewanie przyspieszono (zapewne ze wzgl du na wybory 

do w adz gminy). Ale w globalnym rozrachunku nie a uj  niepotrzeb-

nego wydatku, poniewa  korzystanie z kanalizacji jest du o ta sze od 

wywozu cieków beczkowozami. Rocznie op aty za kanalizacj  razem 

z wod  z wodoci gu wynosz  1500 z .

Koszty, gdzie mo na zaoszcz dzi
na eksploatacji 

Roczne koszty eksploatacyjne domu 
o powierzchni 240 m2 to 15 034 z .
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go cinnej azienki na parterze. Okazuje si , e jedna azienka 

(przy ich sypialni) zupe nie wystarcza w codziennym u ytkowa-

niu, natomiast brak spi arni by by bardziej dotkliwy.

Realia ciasnej dzia ki
Ciasna dzia ka wymog a na projektantce i w a cicielach pewne 

kompromisy. Kszta t budynku si  rzeczy musia  powieli  kszta t

posesji. W wyniku tego ca y uk ad pomieszcze  powsta  na planie 

wyd u onego prostok ta. 

Elewacja frontowa jest w ska i nie a  tak reprezentacyjna, jaka 

mog aby powsta  na szerszej parceli. Brakuje jej szczególnie 

przestrzeni i tak zwanego „oddechu” przy bocznych elewacjach. 

Frontu budynku i ca ej strefy pod nim nie dekoruje tak e du y

utwardzony kostk  podjazd, na którym gara uj  samochody 

domowników i go ci. Korzystniej wygl da aby tu ziele .

Pocieszeniem dla w a cicieli jest fakt, e za to wn trza s  atrakcyj-

ne i przemy lane od pocz tku do ko ca. Spe niaj  ich wszystkie 

potrzeby, a to daje podwójne zadowolenie i satysfakcj .

Ogólnie wra enia domowników z u ytkowania nowo wybu-

dowanego domu s  bardzo pozytywne. Je li tylko powi ksz

powierzchni  tarasu (obecnie ma 16 m2), nie b d  mieli ju  na co 

narzeka . Taras powinien by  wi kszy o po ow , ale najwa niej-

szy jest dach nad nim. O zadaszenie na szcz cie zadbali podczas 

projektowania domu.

Za znakomit  inwestycj  uznaj  postawienie w g bi ogrodu 

domku ogrodnika z drewutni  i schowkiem na sprz t ogrodniczy 

i sportowy. Na to zawsze potrzebne jest sporo miejsca, a gara  ju

ich nie pomie ci .

Pan Jerzy, posiadaj c wy sze techniczne wykszta cenie, doko-

na  szeregu dobrych decyzji, obni aj cych koszty eksploatacji 

rodzinnego gniazda. Wybra  murowan  technologi  budowy z pu-

staków ceramicznych oraz dopilnowa  starannego i prawid owego 

ocieplenia. Etapu izolowania domu dogl da  osobi cie (ocieplenie 

jest nast puj ce – awy fundamentowe w pionie 8 cm, a pod pod-

ogami – 10 cm styropianu, na murach z pustaków ceramicznych 

Max – 12 cm styropianu, natomiast pod dachem a  25 cm we ny 

mineralnej). Poniewa  rodzina marzy a o jasnych wn trzach, 

du e otwory okienne wype ni  oknami z tak zwanymi ciep ymi 

szybami U=1,1 (W/m2•K).

Obliczy , e naj atwiej i najtaniej ogrzeje dom gazem ziemnym 

i kominkiem z rozprowadzeniem ciep a na pi tro. Jego zadaniem, 

maj c w pobli u sie  gazow , nie op aca o si  inwestowa  w pom-

p  ciep a.

– Zakup dzia ki oraz budowa tego domu by a dla nas sporym 

wysi kiem finansowym. Cho  mamy zastrze enia co do kszta tu 

dzia ki, starali my si  nie pope ni  innych powa nych b dów. Dom 

jest przemy lany i solidny. Na kilka kolejnych pokole .

Klatk  schodow  prowadz c  na poddasze ozdabia a urowa barierka 

z kutej stali. Wykonano j  na zamówienie u dobrego rzemie lnika 

z odzi

Salonik z kominkiem ma wielko  35 m2 i jest utrzymany w jasnych ciep ych

kolorach. Stylistyka wn trza nawi zuje do pami tek po poprzednich pokoleniach, 

mebli, obrazów i bibelotów

– Polecamy projekt indywidualny. Dzi ki niemu nawet na w skiej 

dzia ce mamy dopasowany do naszych wymaga  dom, a projektant-

ka ju  w fazie projektu mog a przygotowa  reprezentacyjne wn trza 

do ustawienia w nich starych rodzinnych mebli. Bardzo nas to cie-

szy, bo prawdziwy dom to te  wspomnienia o poprzednich pokole-

niach. 

– Podnie li my poziom gruntu na naszej dzia ce o blisko 50 cm (do-

wo c now  ziemi ) i wyrównuj c go z poziomem drogi dojazdowej. 

Unikamy w ten sposób zalewania posesji w trakcie roztopów i d ugo-

trwa ych opadów. Nasza rada dla innych – na podmok ych terenach 

powinna to by  jedna z pierwszych inwestycji.

– Dobr  decyzj  by o podniesienie o jeden pustak cianek kolanko-

wych na poddaszu (w porozumieniu z projektantk  budynku). Bry a

domu nie uleg a zniekszta ceniu, ale powi kszy a si  przestrze  na 

poddaszu. Zadbali my równie , by w pokojach na poddaszu znalaz y

si  lukarny oraz okna po aciowe, zamontowane na poziomie oczu, 

a nie wy ej, co równie  powi ksza wn trza i daje adne widoki.

– Nie nale y zapomina  o instalacji przeciwgromowej. Za o ymy 

j  niezw ocznie, po obejrzeniu strat w domu u naszych znajomych. 

Po uderzeniu pioruna musieli wymieni  instalacj  elektryczn  i wie-

le urz dze !

– Radzimy nie zdawa  si  tylko na urz dzenia elektryczne. B dem 

by  zakup kuchenki z p yt  ceramiczn . Nie tylko ze wzgl du na du e

zu ycie pr du, ale przede wszystkim na brak palników gazowych (nie-

zb dnych podczas awarii sieci elektrycznej). Kolejna kuchenka na 

pewno b dzie elektryczno-gazowa.

Trafione decyzje i rady w a cicieli
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