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MÓJ PIERWSZY DOM

Œciany piwnic

Buduj¹c dom  na ma³ej dzia³ce, war-
to pomyœleæ o piwnicy. Mo¿na tam

bêdzie urz¹dziæ nie tylko pomieszcze-
nia gospodarcze, jak kot³owniê, pral-
niê, spi¿arkê, schowek ale równie¿ po-
kój rekreacyjny, hobbistyczny warsztat
czy gara¿. Je¿eli nie przeniesiemy czê-
œci techniczno-rekreacyjnej „pod zie-
miê”, bêdziemy musieli zmieœciæ j¹ na
parterze i poddaszu, co znacznie po-
wiêkszy powierzchniê rzutu budynku.
Zalet¹ podpiwniczenia jest równie¿ ³a-
twoœæ doprowadzenia wszelkich insta-
lacji zewnêtrznych i rozprowadzenia do
poszczególnych pionów, a tak¿e ich na-
prawa b¹dŸ modernizacja. Czêsto pod-
noszony argument, ¿e piwnica znacz¹-
co wp³ywa na podwy¿szenie kosztów
budowy, w rzeczywistoœci nie ma uza-
sadnienia, poniewa¿ w praktyce koszty
wybudowania piwnicy s¹ przynajmniej

o 50 proc. mniejsze ni¿ postawienie od-
dzielnego budynku gospodarczego czy
gara¿u. Istotnym przeciwwskazaniem
dla budowy piwnicy mo¿e byæ wysoki
poziom wód gruntowych. 

Z piwnic¹ czy bez?

Piwnica mo¿e zajmowaæ tylko czêœæ
powierzchni pod budynkiem, ale

w niewielkich domach jednorodzin-
nych nie jest to dobre rozwi¹zanie.
Przy pe³nym podpiwniczeniu
uzyskuje siê dodatkow¹
powierzchniê do zago-
s p o d a r o w a n i a ,
koszt budo-
wy bêdzie
p o d o b n y
i na doda-
tek ³atwiej
j¹ wybudo-
waæ. Czêœciowe
podpiwniczenie przy-
sparza wiele problemów wykonaw-
czych – k³opotliwe jest zabezpieczenie
przed wnikaniem wilgoci przez œcianê
oddzielaj¹c¹ piwnicê od czêœci niepod-

piwniczonej. W rezultacie, na gruntach
s³abo przepuszczalnych konieczne bê-
dzie zaizolowanie œcian nie tylko od

strony zewnêtrznej, ale rów-
nie¿ od œrodka w czêœci bez

piwnicy. Zakres robót
ziemnych bêdzie podob-

ny, przy czym w domu
czêœciowo podpiwni-
czonym konieczny

oka¿e siê zakup
piasku do
wype³nie-
nia prze-
strzeni pod

pod³og¹ na
gruncie. Wniosek

– czêœciowe podpiwniczenie nie jest
rozwi¹zaniem, które moglibyœmy
poleciæ.

Czy dom mo¿e byæ
podpiwniczony czêœciowo?

Wiêkszoœæ wspó³czesnych

projektów w ogóle nie

przewiduje podpiwniczenia.

Jednak na ma³ej dzia³ce

lub skarpie budowa piwnicy

mo¿e okazaæ siê

konieczna.

Do budowy œcian piwnicy wykorzystu-
je siê g³ównie bloczki betonowe, be-

tonowe pustaki zasypowe lub beton wy-
lewany w deskowaniu. Œciany z blocz-
ków betonowych s¹ najpopularniejsze ze
wzglêdu na stosunkowo nisk¹ cenê i nie-
skomplikowane wykonanie. Ich gruboœæ
mo¿e wynosiæ  24 lub 28 cm w uk³adzie
jednowarstwowym i wiêcej, gdy œciana
stawiana bêdzie z dwóch rzêdów blocz-
ków. Betonowe pustaki zasypowe stosuje
siê przede wszystkim wtedy, gdy œciany
wymagaj¹ zbrojenia  lub chcemy uzyskaæ
mo¿liwie cienk¹ œcianê o dobrej izolacji
cieplnej. Po wymurowaniu pustaków
w œcianie powstaj¹ pionowe kana³y,
w które mo¿na wstawiæ zbrojenie. Na-
stêpnie kana³y wype³nia siê betonem lub
keramzytem. Monolityczne œciany piw-
nic warto postawiæ wówczas, gdy mamy
mo¿liwoœæ wypo¿yczenia deskowania
wielokrotnego u¿ycia. Jego monta¿ prze-
biega bardzo szybko, a uzyskana po-
wierzchnia œciany jest równa i g³adka.
W przeciêtnym domu jednorodzinnym
monta¿ takiego deskowania i wype³nie-
nie go betonem zajmuje najwy¿ej dwa
dni, a ju¿ po kolejnych 3-4 dobach de-
skowanie mo¿na rozebraæ. Nie op³aca siê
wykonywaæ œcian monolitycznych w tra-
dycyjnym deskowaniu. Przygotowanie
szalunków jest bardzo pracoch³onne,
a niedostateczne usztywnienie czêsto
prowadzi do zdeformowania muru. Œcia-
ny piwnicy mo¿na równie¿ wykonaæ
z pustaków betonowych ocieplonych we-
wn¹trz styropianem lub bloczków ke-
ramzytobetonowych (co jest dro¿sze).

Z czego budowaæ?
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Gruboœæ œcian piwnicy (fundamento-
wych) zale¿y przede wszystkim od

tego, jakie bêd¹ œciany nadziemia –
w warstwie noœnej nie mogê byæ one
wê¿sze ni¿ czêœæ wy¿ej po³o¿ona. Do-
puszcza siê niewielkie – do 5 cm  – nad-
wieszenie wy¿szej czêœci œciany pod wa-
runkiem, ¿e nie przekroczy ono 1/3 sze-
rokoœci elementów, z których stawiana
jest œciana. W praktyce, dla œcian nadzie-
mia budowanych w technologii dwuwar-
stwowej (warstwa noœna ocieplona styro-
pianem i tynk na siatce) – na fundamen-
cie opiera siê tylko warstwa noœna. Pod
œciany jednowarstwowe z regu³y wystar-
czy gruboœæ 38 cm – niezale¿nie od ro-

dzaju u¿ytego materia³u œciennego
(bloczki z betonu komórkowego lub pu-
staki z ceramiki poryzowanej). Grubsze
œciany piwnicy bêd¹ wymagane wówczas,
gdy czêœæ nadziemna budowana bêdzie
w technologii trójwarstwowej. Najczêœciej
wynosi ona wtedy ok. 45 cm, ale przy gru-
bej izolacji cieplnej mo¿e przekraczaæ na-
wet 50 cm. Trzeba pamiêtaæ, ¿e gruboœæ
konstrukcyjn¹ œciany piwnicy wyznacza
jedynie jej warstwa noœna, ewentualne
ocieplenie nie jest uwzglêdniane. Istotne
jest równie¿ równomierne obci¹¿enie ³a-
wy fundamentowej – oœ œciany noœnej
piwnicy powinna znajdowaæ siê nad
œrodkiem ³awy fundamentowej.

Jak grube powinny byæ œciany piwnicy?

Fundament schodkowy wykonywany jest w przypadku, gdy
dom ma czêœciowe podpiwniczenie. Wtedy œciany piwnicy

fundamentowane s¹ na wiêkszej g³êbokoœci ni¿ pozosta³a czêœæ
budynku. Ze wzglêdu na nierównomierne  wypieranie gruntu
przez obie czêœci fundamentów, ró¿nica miêdzy ich poziomami
nie mo¿e byæ du¿a. Dlatego przejœcie z jednego poziomu posa-
dowienia do drugiego musi przebiegaæ p³ynnie, w³aœnie za po-
œrednictwem tzw. ³awy schodkowej. Wykonuje siê j¹ w podobny
sposób, jak pozosta³¹ czêœæ fundamentów i tak samo zbroi, z tym

¿e betonowana jest na skoœnie ukszta³towanym pod³o¿u o k¹cie
nachylenia nie wiêkszym ni¿ 30°.
Wysokoœæ ³awy schodkowej, mierzona prostopadle do podstawy,
powinna byæ  nie mniejsza ni¿ pozosta³ej czêœci fundamentu,
a stopnie utworzone na jej powierzchni nie wy¿sze ni¿ 30 cm.
Oczywiœcie, fundament schodkowy mo¿na zast¹piæ zwyk³ym
fundamentem pod ca³ym budynkiem – na g³êbokoœci posado-
wienia piwnicy – ale zwiêkszy to koszty (trzeba zbudowaæ wy¿-
sze œciany fundamentowe w czêœci niepodpiwniczonej).

Kiedy i jak wykonaæ fundament schodkowy?

£awa sschodkowa ww ddomu cczêœciowo ppodpiwniczonym

œciana zewnêtrzna

strop nad piwnic¹

œciana piwnicy

strzemiona φ 6 co 30 cm

œciana wewnêtrzna

³awa fundamentowa pod³oga na gruncie zbrojenie ³awy schodkowej

– prêty œrednicy min. φ 12

³awa schodkowa – umo¿liwia równomierne osiadanie

budynku, zapobiega powstawaniu pêknieæ, eliminuje dylatacje

³awa fundamentowa

pod³oga na gruncie

strop

œciana piwniczna

izolacja

przeciwwilgociowa

pionowa

izolacja termiczna

Gruboœæ œœciany ppiwnicy nnie ppowinna bbyæ

mniejsza nni¿ oopartej nna nniej œœciany zzewnêtrznej
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Wpraktyce wyró¿nia siê dwie najczê-
œciej stosowane metody hydroizolacji

œcian  piwnicy – pow³okow¹ z lepików
i emulsji bitumicznych oraz przy u¿yciu pa-
py lub folii. W ka¿dym przypadku koniecz-
ne jest wyrównanie powierzchni œciany
przez zaszpachlowanie wg³êbieñ, a przy
wiêkszych nierównoœciach dodat-
kowo konieczna jest obrzutka ce-
mentowa lub z zaprawy wyrównu-
j¹cej.
Kolejnym etapem bêdzie zagrun-
towanie pod³o¿a rzadk¹ emulsj¹
asfaltow¹, któr¹ mo¿na nak³adaæ
nawet na wilgotne pod³o¿e. Na
gruntach o du¿ej przepuszczalno-
œci wody i niskim poziomie wód
gruntowych – jeœli œciana nie bê-
dzie ocieplana styropianem lub
polistyrenem ekstrudowanym –
wystarczy na³o¿enie w 3-4 war-
stwach gêstej emulsji asfaltowo-
kauczukowej lub lepiku na zimno.
Dodatkowe wzmocnienie pow³oki
mo¿na osi¹gn¹æ, wtapiaj¹c w izola-
cjê siatkê z w³ókna szklanego. Na

gruntach, gdzie mo¿e wystêpowaæ d³u¿sze
zaleganie wody, lepsz¹ ochronê daj¹ izolacje
z papy podk³adowej produkowanej na welo-
nie z w³ókna szklanego lub poliestru. Nie
musz¹ to byæ odmiany termozgrzewalne –
wystarczy przykleiæ je do pod³o¿a lepikiem,
³¹cz¹c na zak³ady szerokoœci co najmniej

10 cm. Na dole œciany papa powinna byæ
wywiniêta i przyklejona do izolacji u³o¿onej
na ³awie fundamentowej. ¯eby nie zaginaæ
papy pod k¹tem prostym, miejsce styku
œciany z ³aw¹ nale¿y uformowaæ w kszta³cie
zaokr¹glenia lub klina. 
W przypadku u³o¿enia drena¿u, izolacjê

przeciwwodn¹ œciany wykonuje
siê jako dwuwarstwow¹. Pierwsza
warstwa pow³okowa (z emulsji lub
lepiku bitumicznego) pokrywana
jest nastêpnie foli¹ t³oczon¹. Foliê
t³oczon¹ mocuje siê do pod³o¿a
ko³kami z grzybkami, a ³¹czenia
poszczególnych pasów uszczelnia
siê dodatkowo bitumiczn¹ taœm¹
samoprzylepn¹. W dolnej czêœci
izolacji – do wysokoœci ok. 0,5 m –
warto, oprócz izolacji pow³okowej,
przykleiæ pas papy u³atwiaj¹cy
sp³yw wody do drena¿u. Na górze
izolacji z folii t³oczonej nale¿y za-
mocowaæ listwy os³onowe, które
bêd¹ zapobiega³y bezpoœredniemu
wnikaniu pod tê foliê wody w cza-
sie opadów.

Jak izolowaæ œciany przed wilgoci¹?

Œcian piwnicy nie nale¿y wykony-
waæ w typowym uk³adzie warstw –

gruba warstwa noœna, ocieplenie
i cienka warstwa os³onowa. W³aœnie
ze wzglêdu na ma³¹ sztywnoœæ war-
stwy os³onowej, która pod naciskiem
gruntu mo¿e ulec odkszta³ceniu, taki
uk³ad jest niew³aœciwy. 
Odkszta³cenie œciany powoduje z re-
gu³y uszkodzenie izolacji przeciw-
wodnej, co prowadzi do wnikania
w ni¹ wilgoci.
Przy typowych wymiarach bloczków
fundamentowych 24x12x38 cm mo¿-
na wymurowaæ œcianê piwnicy grubo-
œci 42 cm z izolacj¹ gruboœci 6 cm.
Rozwi¹zanie to zapewnia równie¿ sy-
metryczne obci¹¿enie ³awy funda-
mentowej oraz zwiêksza sztywnoœæ
ca³ej œciany, dziêki czemu mo¿na
ograniczyæ, a nawet wyeliminowaæ,
uk³adanie zbrojenia wzmacniaj¹cego.

Czy œciany piwnic mog¹
byæ budowane
jako trójwarstwowe? U³o¿ony wokó³ fundamentów drena¿ odwadniaj¹cy odprowadza wody opadowe

i obni¿a poziom wód gruntowych, który okresowo mo¿e siêgaæ powy¿ej ³aw fun-
damentowych. Jednak u³o¿enie drena¿u bêdzie uzale¿nione od mo¿liwoœci odprowa-
dzenia zbieraj¹cej siê w nim wody. Mo¿na j¹ odprowadzaæ do rowów odwadniaj¹cych,
kanalizacji deszczowej lub studni ch³onnej wykopanej w pewnej odleg³oœci od domu,
a potem rozprowadziæ po dzia³ce lub wykorzystaæ np. w przydomowym stawie, czy do
podlania ogrodu. Z regu³y drena¿ uk³adany jest na gruntach s³abo przepuszczalnych
oraz wszêdzie tam, gdzie wody gruntowe siêgaj¹ do poziomu wy¿szego ni¿ 1 m od
podstawy fundamentu.

Kiedy wykonaæ drena¿?

Drena¿ oopaskowy wwokó³ ffundamentów

grunt wype³niaj¹cy wykop

izolacja

przeciwwodnafolia wyt³aczana

œciana

fundamentowa

izolacja termiczna

pod³oga na gruncie

³awa fundamentowa rura

drenarska

obsypka

filtracyjna

geow³óknina

Elementy ddrena¿ oopaskowego

Kiedy ppoziom wwód ggruntowych jjest wwysoki iizolacje wwykonuje ssie jjako

szczeln¹ wwannê

izolacja

pionowa

œcian

izolacja

pozioma pod³ogi

odp³yw
0,4-0,5%

studzienka

zbiorcza

w najni¿szym

miejscu

drerna¿u

studzienka

kontrolna

w najwy¿szym

miejscu

drena¿u
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Pod³ogê w piwnicy najwygodniej jest wykonaæ na etapie prac
fundamentowych –  utwardzona pod³oga u³atwia prowadze-

nie dalszych robót. Jeœli na tym etapie nie decydujemy siê na wy-
konanie wszystkich warstw pod³ogowych, to przynajmniej po-
winniœmy u³o¿yæ warstwê podk³adow¹ z chudego betonu (B 10).
Zapobiegnie to rozmywaniu pod³o¿a w czasie opadów i zapewni
stabilne oparcie dla podpór montowanych przy wykonywaniu
stropu nad piwnic¹. Betonowy podk³ad gruboœci ok. 10 cm naj-
lepiej zrobiæ z suchej mieszanki betonowej zagêszczonej wibra-
torem powierzchniowym. Beton bêdzie ch³on¹³ z gruntu wodê
potrzebn¹ do wi¹zania cementu. Przy suchej i s³onecznej pogo-
dzie  powierzchniê wylewki trzeba dodatkowo zraszaæ wod¹. Po-
ziom podk³adu powinien siêgaæ ok. 5-7 cm poni¿ej  powierzch-
ni ³awy fundamentowej. Kolejn¹ warstw¹ pod³ogow¹ jest beton
wyrównuj¹cy (klasy B 15-B 20) gruboœci 5 cm, który musi zostaæ
dok³adnie wyrównany i zatarty na g³adko. Na takim pod³o¿u
mo¿na ju¿ u³o¿yæ przewidziane izolacje przeciwwodne, a nastêp-
nie ocieplenie z p³yt styropianowych gruboœci 5 cm (w piwni-
cach nieogrzewanych nie jest to konieczne). Izolacje te przykry-
wa jastrych (szlichta) pod³ogowy gruboœci min. 4 cm, zbrojony
siatk¹ przeciwprê¿n¹. Bêdzie on pod³o¿em dla ostatecznych po-
kryæ pod³ogowych. Przy wykonywaniu pod³ogi w piwnicy warto
utworzyæ w jednym miejscu zag³êbienie, gdzie ewentualnie mo-
¿e sp³ywaæ woda pojawiaj¹ca siê  np. w razie awarii instalacji wo-
doci¹gowej czy wyst¹pienia przecieków z zewn¹trz.
Przed u³o¿eniem warstw pod³ogowych mo¿na zakopaæ np. becz-
kê plastikow¹ o pojemnoœci ok. 100 l, której krawêdŸ znajdzie siê
na poziomie wykoñczonej pod³ogi. Wygodnie w niej bêdzie po-

tem umieœciæ pompê p³ywakow¹, automatycznie odprowadzaj¹-
c¹ na zewn¹trz wodê, gdy podniesie siê jej poziom. Przy pod³¹-
czeniu domu do sieci  kanalizacyjnej, zamiast profilowania za-
g³êbienia, instaluje siê wpust pod³ogowy po³¹czony z instalacj¹
odprowadzaj¹c¹ œcieki.

Jak wykonaæ pod³ogê w piwnicy?

beton wyrównuj¹cy

klasy B 15-B20 gruboœci 5 cm

papa asfaltowa

termozgrzewalna

(bez wype³niaczy

mineralnych)

styropian

gruboœci 5 cm

szlichta cementowa

zbrojona  gruboœci 7 cm

pod³oga np. z desek

taœmy brzegowe z pianki

polietylenowej (gruboœci 1 cm)

tynk wewnêtrzny

Pod³oga ww ppiwnicy mmusi mmieæ ookreœlone wwarstwy

Przepisy wymagaj¹, by œciana piwnicy stykaj¹ca siê z gruntem, do g³êbokoœci 1 m po-
ni¿ej terenu, mia³a opór cieplny nie mniejszy ni¿ – 1 m2•K/W w piwnicach ogrzewa-

nych lub – 0,8 m2•K/W w piwnicach nieogrzewanych. Wartoœci te odpowiadaj¹ wspó³-
czynnikowi przenikania ciep³a U odpowiednio: 1 W/(m2K) oraz 1,25 W/(m2K).
Izolacyjnoœæ tak¹ zapewnia ju¿ warstwa styropianu gruboœci  3-4 cm, ale w praktyce uk³a-
da siê grubsze p³yty, najczêœciej 5-6 cm i to na ca³ej wysokoœci podziemnej czêœci œciany
piwnicy. Z takiej izolacji mo¿na zrezygnowaæ, o ile do budowy wykorzystane zostan¹
bloczki o dobrej ciep³ochronnoœci lub œciana budowana bêdzie jako warstwowa. Do izo-
lacji cieplnej œciany uk³adanej na zewn¹trz muru najlepiej u¿yæ styropianu typu PSN
(wodoodpornego) lub p³yt polistyrenu ekstrudowanego. Materia³y te nie wymagaj¹ do-
datkowej ochrony przed zawilgoceniem i mog¹ stykaæ siê bezpoœrednio z gruntem. Przy-
klejane s¹ bezrozpuszczalnikowym lepikiem bezpoœrednio na warstwie izolacji przeciw-
wodnej (przy okazji zapewniaj¹ dodatkow¹ ochronê hydroizolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi). Œciany piwnicy mo¿na ociepliæ równie¿ od œrodka. Bêdzie to szczegól-
nie korzystne, gdy w podziemiu zaplanowano  pomieszczenia wymagaj¹ce dobrego
ogrzewania, które bêd¹ wykorzystywane przez krótki czas (np. si³ownia, sauna). Zaizolo-
wanie od wewn¹trz pozwoli na szybkie ogrzewanie pomieszczeñ do po¿¹danej tempera-
tury (w pozosta³ym czasie mo¿e byæ w nich znacznie ch³odniej). Do ocieplenia u¿ywa siê
p³yt styropianowych  EPS 70 (FS 15), które przykleja siê do pod³o¿a lub uk³ada miêdzy
profilami rusztu metalowego. Wykoñczenie powierzchni wykonuje siê w formie tynku na
siatce zbrojeniowej lub ok³adziny z p³yt gipsowo-kartonowych, boazerii, czy paneli.

Ocieplamy œciany piwnicy?

Polistyren eekstrudowany tto ddobry mmateria³ ddo oocie-

plenia œœcian ppiwnicznych ((fot. AAustrotherm)

beton podk³adowy klasy min. B

10 (lepiej B 15) gruboœci 10 cm
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N ie ma formalnych wymogów doœwietlania piwnicy œwiat³em
naturalnym, wiêc okno nie jest konieczne. Je¿eli jednak

chcemy je mieæ, to otwór w œcianie piwnicy najlepiej wykonaæ na
etapie wznoszenia fundamentów umieszczaj¹c nad nim odpo-
wiednio zaprojektowane nadpro¿e. Samo okno oczywiœcie nie
wystarczy – trzeba jeszcze wykonaæ studzienkê doœwietlaj¹c¹.
Przy otworze pozostawia siê zag³êbienie w gruncie, obudowane
betonem zbrojonym. Œcianka naprzeciwko okna powinna byæ
ustawiona skoœnie, poniewa¿ zapewnia to lepszy dop³yw œwiat³a
i zmniejsza obci¹¿enie obudowy doœwietlenia. Na dnie zag³êbie-
nia trzeba wykonaæ odwodnienie w postaci drenu wprowadzo-
nego na wiêksz¹ g³êbokoœæ lub pod³¹czonego do odwodnienia
opaskowego budynku. Na wierzchu doœwietlenia montuje siê
kratê zabezpieczaj¹c¹ przed wpadniêciem kogoœ do zag³êbienia.

Wewnêtrzne œciany naœwietla nale¿y pomalowaæ na bia³o, mo¿-
na te¿ zainstalowaæ specjalne panele odbijaj¹ce œwiat³o.

Jak doœwietliæ piwnicê ca³kowicie zag³êbion¹ w gruncie?

Grunt otaczaj¹cy budynek wywiera na-
cisk boczny na œciany piwnicy, a parcie

jest tym wiêksze, im g³êbiej znajduje siê
piwnica. Murowane œciany piwnicy nie za-
wsze maj¹ dostateczn¹ wytrzyma³oœæ na ta-
kie „œciskanie” i po zasypaniu wykopu mo-
g¹ ulec odkszta³ceniu. Projektant powinien
wiêc przewidzieæ wykonanie odpowiednich

wzmocnieñ, zw³aszcza gdy œciany maj¹ gru-
boœæ 25 cm i nie s¹ usztywnione poprzecz-
nymi œciankami. Wzmocnienie œcian piw-
nicy mo¿na wykonaæ na dwa sposoby – wy-
konuj¹c ¿elbetowe s³upy w odstêpach co 2-
2,5 m, zakotwione w ³awie fundamentowej
lub uk³adaj¹c zbrojenie w spoinach pozio-
mych (tzw. wzmocnienie spoinowe). Wyko-
nanie s³upów wzmacniaj¹cych wymaga, ju¿
na etapie zalewania ³awy fundamentowej,
wyprowadzenia z niej zbrojenia w odpo-
wiednich miejscach. Najczêœciej s¹ to od-

cinki prêtów zbrojeniowych d³ugoœci
ok. 1 m, po³¹czone ze zbrojeniem wzd³u¿-
nym ³awy. Dalsze zbrojenie s³upów wyko-
nuje siê ju¿ po wylaniu ³awy, ³¹cz¹c je z wy-
staj¹cymi prêtami.
Wzmocnienia spoinowe uk³ada siê z goto-
wych odcinków zbrojenia w postaci p³askiej
kratownicy, o szerokoœci dostosowanej do
gruboœci muru piwnicy. Zbrojenie to
umieszcza siê w ka¿dej spoinie do 3-4 war-
stwy œciany, a powy¿ej mo¿na uk³adaæ je
w co drugiej spoinie.

Czy œciany piwnicy
wymagaj¹ zbrojenia?

Studzienka ddoœwietlaj¹ca zz kkrat¹ zzabezpieczaj¹c¹

N iewielk¹ piwnicê mo¿na wykonaæ
tak, jak to siê robi³o w starych do-

mach – piwniczka nie ³¹czy siê kon-
strukcyjnie z fundamentem budynku
(musi byæ wykonana na oddzielnym
fundamencie). Najlepiej zbudowaæ j¹
z betonu zbrojonego, jednak je¿eli jej
wysokoœæ bêdzie siêgaæ 1,5 m, mo¿na

zastosowaæ ceg³ê pe³n¹. Œciany powinny
mieæ gruboœæ 12 cm. Pod³oga spi¿arki
mo¿e byæ zag³êbiona poni¿ej poziomu
fundamentów. Piwniczkê warto usytu-
owaæ w pobli¿u kuchni, czyli po pó³-
nocnej stronie budynku. Mo¿na j¹ po³¹-
czyæ z parterem prostymi schodami
drewnianymi np. jednobiegowymi,

m³ynarskimi (przypominaj¹ wygodn¹
drabinê). Piwniczka nie wymaga grzej-
nika, za to bardzo wa¿na w jej przypad-
ku jest dobra wentylacja w postaci np.
kana³ów z rur plastikowych. Latem,
w podziemnej spi¿arce utrzymuje siê
temperaturê pomiêdzy 10°C a 15°C,
w zimê miêdzy 5°C a 10°C. 

Jak wykonaæ piwniczkê (na wina lub spi¿arkê)?

Przekrój ppiwniczki Rzut ppiwniczki
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