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Bez dalekich dojazdów
Znalezienie cichej i uzbrojonej w media 

dzia ki, na dodatek blisko miejsca pracy 

oraz przedszkola i szko y, to nie lada 

sztuka. Ewie i Tomaszowi si  to uda o, 

poniewa  elastycznie i rozs dnie pod-

chodzili do ustalonych na wst pie wy-

tycznych. Ponadto podwoili swoje szanse, 

umawiaj c si  z przyjació mi, e wspólnie 

rozpoczn  poszukiwania ziemi, a potem 

zbuduj  domy w s siedztwie.

Ju  na samym pocz tku poszukiwa

trafili na pi kn  dzia k , po o on  5 km 

od poprzedniego nielubianego osiedla 

mieszkaniowego, ale odrzucili j  ze 

wzgl du na wielko  (mia a 1724 m2,

a planowali kupi  tylko 1000 m2) i nie-

dogodny kszta t – by a w ska i d uga. 

Kszta t dzia ki stanowi  powa n

przeszkod , bo Ewa i Tomasz marzyli 

o roz o ystym, parterowym domu. 

Wspólnie z przyjació mi prowadzili wi c

poszukiwania dalej, przez kilka miesi cy. 

Okaza y si  jednak bezowocne. 

Po burzy mózgów z przyjació mi powró-

cili wi c do tej pierwszej lokalizacji, bo 

jej wady okaza y si  najmniejsze. Przede 

wszystkim odpowiada o im oddalenie 

od g ównej drogi a  o 300 metrów oraz 

widoki na rozleg e pola. A kiedy jeszcze 

dowiedzieli si , e granicz ca z ni  ziemia 

uprawna d ugo nie b dzie sprzedawana 

– od razu dokonali zakupu. Przyjaciele 

tak e nabyli bli niacz  dzia k , granicz c

przez p ot.

Obie rodziny zorganizowa y równoleg e

budowy swoich domów. Zatrudniaj c

wspólnego kierownika i inspektora budowy, 

POSESJONACI

Dom dla 2+2

Dom parterowy z u ytkowym podda-

szem i gara em: ciany jednowarstwo-

we z pustaków ceramicznych,

dach pokryty dachówk  ceramiczn

powierzchnia dzia ki: 1724 m2,

powierzchnia domu: 272,4 m2,

powierzchnia gara u: 38 m2

roczne koszty utrzymania: 12–15 tys. z

Dom dla czwórkiórki

Ewa i Tomasz kilka lat temu zbudowali dom 

dla czteroosobowej rodziny. Przestronny 

i funkcjonalny, o powierzchni 272,4 m2, daj cy

im poczucie komfortu po mieszkaniu w blo-

ku. Od kiedy jednak wyprowadzi a si  córka, 

rodzinne gniazdo sta o si  dla nich za du e.

W przysz o ci planuj  wi c budow  kolejnego. 

Tym razem b dzie to dom o po ow  mniejszy, 

na mniejszej dzia ce, ale koniecznie w tej 

samej okolicy. Bo miejsce wybrali znakomicie.
Do ceramicznego dachu w a ciciele dopasowali jasno ó te tynki, tak jak 

zaproponowano w projekcie. W tym wypadku nie forsowali w asnych 

upodoba  i zaufali projektantowi. Ozdob  domu s  okna z ukami oraz 

reprezentacyjne drzwi wej ciowe

W wi kszo ci wn trz ciany s  zupe nie bia e, a meble w kolorze br zu. 

Pod ogi wy o ono be ow  terakot  (tam, gdzie znajduje si  pod ogówka 

– hol, cz  kuchni i jadalni, azienki) oraz parkietem z egzotycznego drewna 

(wenge)

POSESJONACI KLUBU BUDUJ CYCH DOM

Klub Buduj cych Dom (KBD) zrzesza Czytelników, którzy planuj , projektuj , buduj , remon-
tuj  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
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zamawiali wspólnie materia y budowlane i podzielili si  kosztami 

przy czenia mediów.

Ka da z rodzin mia a inne potrzeby i pomys y na dom, oba 

budynki wi c bardzo si  ró ni .

Bez kompromisów ani rusz
Czas opracowania projektu wymusi  na Ewie i Tomaszu kolejne 

kompromisy. Odst pili od pierwotnego zamiaru zbudowania parte-

rowego domu. 

– Mieli my konkretne oczekiwania, ale jeste my przy tym ela-

styczni, dlatego starali my si  dostosowa  do realnych warunków 

i nie forsowa  na si  nieop acalnych rozwi za  – mówi pani Ewa. 

– Najbardziej zale a o nam na jasnych i przestronnych pomieszcze-

niach dziennych oraz na tym, by nasze pokoje prywatne znajdowa y

si  na parterze, a córki i synka na pi trze. Bry a domu mia a by

niska, tradycyjna i przyjazna, ale jednocze nie musia a mie  styl 

i charakter, czyli to przys owiowe „co ”, co sprawia, e budynek si

podoba.

Up yn o kilka miesi cy, zanim Ewa i Tomasz znale li odpowia-

daj cy im gotowy projekt. Zachwyci a ich bry a budynku zaprojek-

towanego przez architekta Ryszarda Szewczyka, cho ... wn trza 

nie do ko ca mia y wymarzony uk ad. Podoba o im si , e dom 

wygl da reprezentacyjnie i solidnie, ma du e okna z ukami, a jego 

bry a jest roz o ysta i niska, podobna do parterowych domów.

Wygodniejszy i przytulniejszy ni  w projekcie
Kupuj c projekt, w a ciciele byli zdecydowani na wprowadzenie 

zmian w uk adzie wn trz. O projekt adaptacji poprosili architekta 

Andrzeja Kiernickiego. Nie podoba  si  im wysoki na dwie kondy-

gnacje hol oraz wisz ca w ska k adka, cz ca pomieszczenia na gó-

rze. Zdecydowali si  zatem na zbudowanie nad holem wej ciowym 

stropu i dodatkowego pomieszczenia nad nim.  

– Wysokie sklepienie holu kojarzy o si  nam z ko cio em, a my 

chcieli my stworzy  bardziej przytulne wej cie do rodzinnego gniazda

– wyja ni a pani domu. 

Po tej zmianie hol i tak pozosta  przestronny, bo gospodarze zde-

cydowali si  na wyburzenie cian, oddzielaj cych go od salonu. Jako 

udane posuni cie oceniaj  tak e wykorzystanie powierzchni nad 

du ym gara em (38 m2). Po zbudowaniu cianek kolankowych nad 

tym pomieszczeniem powsta  dodatkowy pokój. Koszt takiej zmiany 

by  niewielki, a korzy  ogromna. 

Cho  na pocz tku nie by o to planowane, podniesiono równie

cianki kolankowe na ca ym poddaszu o dwa pustaki. To by a wiet-

na decyzja, mimo e trzeba by o rozebra  cz ciowo konstrukcj

dachu. I co najwa niejsze, nie ucierpia a na tym bry a budynku.

Strefa ciszy dla ka dego
– Poprzednie mieszkanie by o du e i dwukondygnacyjne, ale mimo to 

s yszeli my si  przez cienkie ciany. Dlatego w nowym domu 

postanowili my zadba  o wi ksz  prywatno  – opowiada pani Ewa. 

Pani Ewa wymarzy a sobie, e ca a przestrze  dzienna b dzie ze sob

po czona. Zdecydowa a si  na wyburzenie kilku cianek dzia owych mi dzy 

kuchni  i jadalni , aby powsta a jedna przestrze , ale optycznie odgrodzi a

je od siebie ogromn  „wysp ” z kuchennym blatem

Po nieudanej próbie wspó pracy z architektem wn trz, pani domu sama 

zaprojektowa a wystrój domu. Z pomys ów architekta zaczerpn a tylko jeden 

– na obni enie pod ogi salonu. Ale i tu wprowadzi a zmian : pod og  obni y a

o jeden stopie , cho  projektant planowa   obni enie a  na wysoko  kanapy

Rocznie utrzymanie domu kosztuje 12 000–15 000 z . Ogrzewanie 

gazem ziemnym jest bardzo wygodne, ale przy tej wielko ci bu-

dynku trzeba za nie zap aci  rocznie do 7000 z . Z tego wzgl du,

buduj c docelowy mniejszy dom, Ewa i Tomasz sprawdz  najpierw, 

czy nie lepiej b dzie wyposa y  go w pomp  ciep a, wentylacj

mechaniczn  i kolektory s oneczne. Instalacje te, szczególnie ku-

powane w pakiecie, taniej . A by  mo e w przysz o ci pojawi  si

jeszcze mo liwo ci ich dofinansowania ze rodków unijnych lub 

preferencyjne kredyty. 

Ka dy, kto obecnie buduje dom, powinien dowiedzie  si  od s -

siadów lub znajomych, ile wydaj  na odprowadzenie cieków.

U Ewy i Tomasza jest to kwota 230 z  miesi cznie, poniewa  ko-

rzystaj  z szamba. W nowym domu pomy l  o za o eniu prywat-

nej oczyszczalni cieków lub pod czeniu do kanalizacji (je li oko-

lica zostanie wreszcie skanalizowana).

Du y ogród – to zwykle wysokie koszty podlewania. Latem w a ci-

ciele narzekaj  na coraz wy sze rachunki za wod  z wodoci gu, któ-

r  podlewaj  ogród – nawet do 2000 z . Dlatego planuj  zbudowanie 

z s siadami wspólnej studni do podlewania obu ogrodów, a w przy-

sz o ci –  zakup mniejszej dzia ki (o powierzchni do 1000 m2).

Mniejszy dom, na mniejszej dzia ce na pewno przyniesie oszcz d-

no ci w utrzymaniu oraz odci y w a cicieli przy pracach porz d-

kowych i piel gnacyjnych. 

Koszty, czyli gdzie mo na 
zaoszcz dzi  na eksploatacji
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Dzieci: Natalia i Kuba, maj  pokoje oraz wspóln azienk  na pod-

daszu. Ale to rodzice sprawili, poprzez zmiany w projekcie, e pokoje 

dzieci znajduj  si  po przeciwleg ych stronach górnej kondygnacji 

– pokój Natalii nad gara em, a pokój Kuby nad kuchni  i jadalni .

W asn  „stref  ciszy” chcieli mie  równie  rodzice. Zaplanowali j

na parterze. Postarali si  tak e o to, by przy ich sypialni znalaz a si

oddzielna du a azienka oraz dwie garderoby.

– Nie lubi  kolorowych wn trz – wyja nia pani domu. – Moimi kolo-

rami jest biel, be  i br z. Oprócz nich do wystroju wn trz postanowi am 

do czy  jedynie ziele , ale tylko naturaln , w postaci ywych kwiatów. 

Liczy a si  dla mnie oszcz dno  barw i prostota form. Lubi , gdy we 

wn trzach panuje symetria.

Wszystkie meble w salonie, jadalni i kuchni zaprojektowa a samo-

dzielnie. S  nowoczesne, nie maj adnych ozdób i wykonano je na 

zamówienia z naturalnych materia ów – drewna, skóry oraz ratanu. Ze 

wzgl du na ogromne bia e powierzchnie sufitów, w a ciciele zdecydo-

wali si  „po ama ” je podwieszanymi sufitami oraz wydzieli  funkcje 

pomieszcze  odpowiednio dobranym wiat em.

Nowoczesn  minimalistyczn  stylistyk  prze amuje du y stuletni 

zegar, pami tka rodzinna pana Tomasza.

Dobry dla siebie, dobry na sprzeda
W a cicielom zale a o na zastosowaniu tylko sprawdzonych, solid-

nych i zdrowych materia ów budowlanych. Ich my lenie sz o w tym 

kierunku, a eby jak najd u ej zapewni  sobie komfortowe warunki 

mieszkania bez konieczno ci przeprowadzania remontów, a je li 

dom, po odej ciu dzieci, trzeba b dzie w przysz o ci sprzeda  – bez 

problemu znalaz  nabywc .

Z tego powodu nie oszcz dzali na solidniejszym, ni  si  po-

wszechnie zaleca, ociepleniu budynku. Jednowarstwowe ciany 

z pustaków ceramicznych zosta y ob o one warstw  styropianu 

(15 cm). Pod dachem pokrytym ceramiczn  dachówk  zastosowano 

natomiast we n  mineraln  (25 cm). Du e okna maj  dobrze 

izolowane szyby i zewn trzne aluzje, chroni ce przed s o cem 

i ch odem. 

Starannie przekonsultowana instalacja gazowa z wodnym 

ogrzewaniem pod ogowym i ciennymi grzejnikami daje wygodne 

i bezobs ugowe u ytkowanie. Ewa i Tomasz przekonali si  jednak, 

e nie zawsze konsutlanci maj  racj . Za ich rad  nie zamontowali 

w kominku (z eliwnym wk adem) rur rozprowadzaj cych ciep o

na parterze i górnej kondygnacji. Ciep o, które mia o swobodnie 

wpada  na poddasze przez otwart  antresol , jednak 

nie dochodzi do dalej po o onych pomieszcze  (na przyk ad

nad gara em).

Rocznie utrzymanie budynku o powierzchni 
272,4 m2 kosztuje 12 000–15 000 z

Elewacja ogrodowa. Z ty u domu zastosowano wi ksze okna i drzwi tarasowe. 

Dzi ki nim domownicy przez ca y rok maj  widok na ogród i ci gn ce si

dalej pola. Pod dachem, we wn ce, umieszczono taras

W kuchni zamontowano du o szafek i d ugie blaty, a w suficie halogeny. 

Co ciekawe, patrz c na kuchni , nie ma si  wra enia, e jest prze adowana 

meblami. Fronty szafek nie maj adnych uchwytów i wygl daj  z daleka jak 

bia e kasetony cienne

Trafione decyzje i rady w a cicieli

– Radzimy elastycznie i rozs dnie podchodzi  do ustalonych na 

wst pie wytycznych dotycz cych wielko ci, kszta tu i lokalizacji 

dzia ki.

– Warto wykorzysta  bezpo rednie s siedztwo przyjació  i wspól-

nie  zorganizowa  równoleg e budowy swoich domów, zatrudni

wspólnego kierownika i inspektora budowy. Wymienia  si  ekipa-

mi wykonawczymi i wspólnie zamawia  materia y budowlane, uzy-

skuj c na nie wi ksze rabaty. Mo na równie  podzieli  si  kosztami 

przy czenia mediów.

– Po zmianach w projekcie naszym zdaniem budynek nie ma wad 

w uk adzie wn trz i jest bardzo funkcjonalny dla wi kszej rodziny. 

Wielk  warto ci  jest wielofunkcyjne zaplecze gospodarcze – gara

38 m2, kot ownia, pralnia z suszarni  na pi trze, garderoby przy ka -

dym prywatnym pokoju. Niestety dom jest za du y dla trzech osób. 

Kolejny, parterowy dom o powierzchni 150 m2 plus gara  40 m2, za-

projektujemy indywidualnie, poniewa  zmiany w projekcie gotowym 

te  sporo nas kosztowa y (obliczyli my, e prawie si gn y kosztów 

projektu indywidualnego). W m drym pomniejszeniu powtórzymy 

uk ad wn trz dziennych i zachowamy dotychczasow  kolorystyk

wn trz. Terakot  z rze bionymi rowkami na pewno zast pimy g ad-

kimi p ytami, bo zbiera si  w nich brud , a ciemne pod ogi z drewna 

egzotycznego zast pimy ja niejszymi, poniewa  widoczna jest na 

nich ka da plamka i kurz.

Zastanowimy si  równie  nad zastosowaniem nietypowych okien 

i drzwi  zwie czonych ukami. S  dro sze, a ponadto nastr czaj  do-

datkowych trudno ci podczas monta u rolet i firanek.

BD1-2_Posesjonaci.indd 27BD1-2_Posesjonaci.indd   27 2009-12-28 15:01:042009-12-28   15:01:04


