
Budynek odsuni to od drogi o 30 m, sytuuj c go „gospodarczym” skrzyd em 

w stron  lasu. Takie po o enie umo liwi o ergonomiczne wykorzystanie 

dzia ki. Przed frontem pozosta o miejsce na reprezentacyjn  stref  ogrodu 

oraz wygodn  komunikacj  mi dzy bram  wjazdow  a wej ciem do budynku 

i gara em

P aski mazowiecki krajobraz mo e nie jest a  tak atrakcyjny widokowo, jak 

inne regiony Polski, ale Maria i Jerzy mieli szcz cie. Dzi ki pomocy kole anki 

z pracy znale li przepi kn  dzia k , przylegaj c  do ciany lasu. Niski partero-

wy dom wygl da na niej wietnie. 

Spo ród okolicznych pi trowych budynków wyró nia go prosta bry a oraz  

elewacja wykonana z piaskowca i drewna. Uwag  przechodniów zwracaj  rów-

nie  kolektory s oneczne umieszczone nad gara em. A to jeszcze nie wszystkie 

nowoczesne instalacje, o jakie pokusili si  w a ciciele. Zamontowali równie

pomp  ciep a i rekuperator, czyli wentylacj  mechaniczn  (nawiewno-

-wywiewn  z odzyskiem ciep a). A wszystko to z my l  o komforcie mieszkania 

i ekonomice eksploatacji. 

Dzia k  z widokiem i cisz  – kupi
Pan Jerzy od pocz tku nastawia  si  na kupno du ej dzia ki. Dom na jesie

ycia mia  by  parterowy, bez piwnic i u ytkowego poddasza, a wi c bardziej 

roz o ysty i rozci gni ty na terenie ni  inne nowo budowane domy. 

– Szuka em dzia ki w lu nej zabudowie, w pobli u lasu, z widokiem na mazo-

wiecki krajobraz. Ale moje marzenie spe ni o si  dopiero po wielomiesi cznych 

poszukiwaniach i to tylko dzi ki pomocy kole anki z pracy, która widz c moj

determinacj , namówi a swoich s siadów do sprzeda y 4000 m2 gruntu – mówi 

pan Jerzy.

Nowych w a cicieli nie zniech ci  brak mediów ani kiepski dojazd wyboist

drog  przez las. To nic, e przed rozpocz ciem budowy musieli sfinansowa

pod czenie jej do najbli szej sieci elektrycznej, która przebiega a w odleg o ci, 

a  300 metrów. Wa niejsze by o, e dzia ka ma idealne ustawienie do stron 

wiata, cian  lasu od wschodu, odpowiedni  wielko  i kszta t do budowy 

parterowego domu, a ponadto – intymno , cisz , no i yczliwe s siedztwo.

POSESJONACI KLUBU BUDUJ CYCH DOM

Dom dla 2

Dom parterowy z gara em: ciany

jednowarstwowe z bloczków YTONG, 

elewacja z piaskowca i drewna, dach 

pokryty gontem bitumicznym

powierzchnia dzia ki: 4000 m2,

powierzchnia domu: 115,8 m2,

powierzchnia gara u: 55 m2

roczne koszty utrzymania: 11 960 z

Na emeryturNa emerytur

Jerzy i Maria ju  kilka lat temu

przygotowali si  do sp dze-

nia jesieni ycia za miastem. 

W tym celu zbudowali dom, 

po o ony 35 kilometrów od 

Warszawy. Cho  obecnie

musz  doje d a  do pracy, 

grz zn c w korkach, ciesz

si , e nied ugo b d  tylko 

korzysta  z uroków ycia na 

wsi. W wygodnym przestron-

nym domu, którego utrzyma-

nie jest porównywalne z kosz-

tami utrzymania ich poprzed-

niego mieszkania w bloku.

pod miastopod miasto

G ówne wej cie do domu umieszczono we wn ce, pod szerokim okapem 

dachu. Elewacj  z piaskowca po o ono w taki sposób, aby utworzy a

oryginalny rysunek. Mi dzy warstwami piaskowca uk adanego w poziomie, 

wstawiono wi ksze p yty, a ca o  zabezpieczono impregnatem

Lilianna Jampolska
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Bez piwnic i pi tra
Budow  jednopoziomowego domu pan Jerzy zaplanowa  z kilku 

powodów. Jego rodzice mieszkali w pi trowym domu, w tzw. 

kostce z lat 70. i mama dwukrotnie przyp aci a chodzenie po 

schodach upadkami. Chcia  wi c zabezpieczy  przed tym swoj

rodzin . Uwa a  równie , e niski, przytulony do ziemi dom 

b dzie y  w zgodzie z p askim mazowieckim krajobrazem. 

Najbli szy sercu pana Jerzego uk ad wn trz mia y domy w stylu 

ameryka skim. Kiedy w jednym z katalogów znalaz  zdj cie pro-

stego w kszta cie parterowego domu, poprosi  architektów, 

Janusz Rewuckiego i Jerzego Czajk , o zaprojektowanie podobne-

go. Sam te  bra  czynny udzia  w pracach projektowych. 

Okre li  nawet przybli one wielko ci poszczególnych pomiesz-

cze .

Na planie prostok ta
Dom podzielono na trzy cz ci: zachodni  – w której znajduj  si

prywatne pokoje, centraln  – z pomieszczeniami reprezentacyjny-

mi, oraz wschodni  – z zapleczem gospodarczym. 

G ówne wej cie umieszczono w niedu ej wn ce, cofni tej 

w g b elewacji frontowej. Do pomieszcze  dziennych, na które 

sk adaj  si  po czone ze sob  salon, jadalnia i kuchnia, wchodzi 

si  przez sie , która pe ni tu funkcj  wiatro apu.

Na pro b  w a ciciela kuchnia z miejscem do codziennych 

posi ków znalaz a si  od frontu (chcia  widzie  z niej bram

wjazdow ), natomiast jadalnia i salon z kominkiem – od strony 

ogrodu. 

Wzd u  salonu i jadalni a tak e sypialni ma e skiej powsta

taras o d ugo ci 10 i szeroko ci 4 metrów, na który mo na wyj

z ka dego z wymienionych  pomieszcze . Taras otacza ogród 

z oczkiem wodnym, a dalej rozci gaj  si ki, wi c domownicy 

chcieli mie  na nie widok zarówno z wn trza domu, jak 

i z tarasu.

W zachodnim skrzydle domu znajduj  si  trzy sypialnie 

– gospodarzy, mamy pani Marii oraz go cinna, przeznaczona 

dla doros ych dzieci, doje d aj cych do rodziców ze swoimi 

rodzinami na weekendy. Bardzo wygodne jest s siedztwo sypialni 

gospodarzy z du azienk  i garderob . Seniorka i dzieci maj

natomiast do dyspozycji oddzieln , wspóln azienk .

W a ciciel chcia  mie  taras od pó nocy, aby domownicy nie cierpieli od 

nadmiaru s o ca. Obserwatorzy, siedz cy na tak usytuowanym tarasie, 

nie patrz  pod s o ce. Po tej stronie domu drewniana elewacja, mimo 

pomalowania na ciemnobr zowy kolor, nie nagrzewa si

Na bocznych cianach budynku, wy o onych ok adzin  z drewna, celowo 

pozostawiono pionowe pasy tynku, biegn ce od szczytu a  po podmurówk .

Tego typu „wstawka” rozbija jednolit  ciemnobr zow cian  i optycznie j

wyd u a. Podobny efekt daj  ustawione pionowo deski oszalowania

Koszt utrzymania domu w ostatnim roku wyniós  11 960 z . Jest w du-

ej mierze zas uga nowoczesnych, ekologicznych urz dze  i instalacji. 

Pan domu pozna  je podczas zagranicznych podró y i tam si  do nich 

przekona . Zanim pojawi y si  na polskim rynku, wiedzia , e mog  ob-

ni y  koszty utrzymania budynku o solidnie zaizolowanych fundamen-

tach, cianach i dachu. Ch tnie skorzysta  z tej wiedzy, poniewa  koszt 

przy czenia do dzia ki gazu ziemnego a  z odleg o ci 300 metrów by

nieop acalny i trzeba by o poszuka  innego rozwi zania. 

Pompa ciep a (z poziomym dolnym ród em ciep a), rekuperator,

czyli wentylacja mechaniczna (nawiewno-wywiewna), kolektory s o-

neczne, zbiornik na wod  (300 l) i ca a instalacja grzewcza kosz-

towa y 70 000 z . W a ciciele zaci gn li na nie niskooprocentowany 

kredyt w BO .

Koszty ogrzewania budynku mog yby by  ni sze, gdyby nie wyst pi

k opot z uregulowaniem pompy ciep a. Je li w zimie chodzi sama pom-

pa, temperatura we wn trzach si ga zaledwie 15 °C. W a ciciele przy-

zwyczaili si  wi c do dogrzewania domu kominkiem i ci gle, ze wzgl -

du na brak czasu, odwlekaj  poszukiwanie fachowej pomocy. Problem 

polega na tym, e firma, która montowa a pomp , ju  nie istnieje, wi c

b d  zmuszeni skorzysta  z us ug innej.

Moc wk adu kominkowego z rurami rozprowadzaj cymi ciep o, w a-

ciciel dobra  w taki sposób, aby ogrzewa  wysokie pomieszczenia 

reprezentacyjne (5,5 m) oraz prywatne skrzyd o domu. Rocznie zu-

ywa 10–15 m3 drewna, które kosztuje 120 z /m3. Gdyby pompa cie-

p a dzia a a sprawniej, koszt ogrzania budynku mo na by zmniejszy

o koszt drewna. 

Wszystkie urz dzenia zamontowane w domu dzia aj  na pr d, dlatego 

jest to najwy sza kwotowo pozycja w bud ecie domowym. Op aty za 

elektryczno  si gaj  7000 z  rocznie.

Gospodarze zdecydowali si  na przy czenie budynku do sieci wodo-

ci gowej, bo bieg a blisko dzia ki. Z powodu braku we wsi kanalizacji, 

cieki odprowadzaj  do szamba. Zbudowali szambo, a nie przydomow

oczyszczalni cieków, poniewa  kilka lat temu wywóz nieczysto ci 

nie by  tak kosztowny jak obecnie. Obecnie kosztuje ju  150 z  mie-

si cznie i ro nie, wi c teraz zrewidowaliby wcze niejsz  decyzj .

Koszty, czyli dom na emeryck  kiesze
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POSESJONACI KLUBU BUDUJ CYCH DOM

We wschodnim skrzydle domu umieszczono gabinet do pracy 

oraz  pomieszczenia gospodarczo-techniczne z kot owni , azien-

k  z natryskiem i WC, spi arni  oraz gara  na dwa samochody 

z aneksem do majsterkowania. Od strony lasu wyprowadzono 

dodatkowe wyj cie gospodarcze.

Jak potwierdzaj  wszyscy u ytkownicy domu, ca y uk ad

wn trz jest bardzo funkcjonalny, a wielko  budynku idealnie 

odpowiada ich potrzebom. Buduj c kolejny dom, niczego by nie 

zmienili. 

Ranczo pod lasem
Zdaniem w a ciciela budynek z tak przejrzystym podzia em 

wn trz wymaga  prostej w formie „obudowy”.

– Nie podobaj  mi si  domy prze adowane ozdobnikami – wyku-

szami, lukarnami, kolumnami, wie yczkami. Jedynymi elementami 

dekoracyjnymi, jakie dopuszcza em w nowym rodzinnym gnie -

dzie, by y naturalne materia y i stonowana kolorystyka, zaczerp-

ni ta z natury.

Budynek o d ugo ci 24 metrów, z jedn  niewielk  wn k  na 

g ówne wej cie i wysuni tym do przodu gara em na frontowej 

cianie, przykrywa prosty  dwuspadowy dach. W dachu nad 

salonem zamontowano tylko dwa okna po aciowe, a nad gara em 

– kolektory s oneczne.

Pana Jerzego nie zadowala y tradycyjne tynki na elewacjach. 

Wola  ozdobi ciany ok adzin  z naturalnego kamienia oraz 

drewna. Od dawna marzy o mu si  wspó czesne ranczo pod 

lasem. Ostateczny wygl d cian zewn trznych pan Jerzy zaprojek-

towa  sam, a w cz ci nawet w asnor cznie wykona  (po o y  ca e

drewniane oszalowanie).

ciany wymurowane z jednej warstwy bloczków betonu 

komórkowego YTONG, tylko od strony frontu ob o ono p ytami 

r cznie upanego piaskowca w kolorze ó tym (przekrój przez 

cian  frontow  – warstwa piaskowca o grubo ci 15 cm, któr

przymurowano do betonowych bloczków zapraw  cementow ;

nie zastosowano ocieplenia, bo bloczki YTONG tego nie

wymagaj ).

Szalówka z drewna pokrywa wszystkie pozosta e elewacje. 

Deski montowano pionowo (by niski budynek wydawa  si  wy -

szy, ni  jest w rzeczywisto ci), metod  „na felc”. W przeciwie -

stwie do ciany frontowej, pod szalówk  zastosowano ocieplenie 

ze styropianu. Pan Jerzy zadecydowa  o tym sam i potraktowa

jako dodatkowe zaizolowanie budynku. Drewnian  ok adzin  za-

bezpieczono przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 

impregnatem. 

Dach pokryto br zowym gontem bitumicznym. W centralnej 

cz ci domu dach ocieplono we n  mineraln  grubo ci 30 cm 

i od strony wn trz wyko czono boazeri  z desek. W zachodniej 

i wschodniej cz ci domu ocieplono nie dach, a betonowy strop 

nad pomieszczeniami.

 Dla Marii i Jerzego w asny dom pod miastem to najlepszy spo-

sób na emeryckie ycie. Cho by dlatego, e dom i ogród wymagaj

ci g ej piel gnacji, a co za tym idzie – utrzymania si  w dobrej 

kondycji fizycznej.

W a ciciele urz dzaj  wn trza bez pomocy architektów. Jedyny wyj tek

uczynili w kuchni, gdzie ustawienie mebli i urz dze  zaplanowali fachowcy. 

Pan Jerzy sam zaprojektowa  ceramiczny s upek, kojarz cy si  z piecem 

chlebowym, aby nada  kuchni swojski klimat

Jadalnia i salon znajduj  si  o stopie  ni ej ni  kuchnia i sie . Dzi ki

dwupoziomowej pod odze uzyskano optyczny podzia  du ego pomieszczenia 

reprezentacyjnego na dwie strefy. Wsz dzie króluj  drewniane meble w stylu 

kolonialnym. Uzupe niaj  je pami tki z podró y pana Jerzego po ca ym wiecie

– Super sprawdzi o si  miejsce, w którym zbudowali my dom, jego 

powierzchnia i prosty logiczny uk ad wn trz tylko na jednej kon-

dygnacji. Elewacja z piaskowca i drewna wyró nia nasze rodzinne 

gniazdo spo ród okolicznych domów. Obliczamy, e nawet z eme-

rytury b dziemy w stanie je utrzyma .

– Nasza rada jest nast puj ca: montuj c wszelkie urz dzenia i insta-

lacje, nale y zatrudni  tylko do wiadczon , d ugo istniej c  na ryn-

ku firm . Wtedy nie b dzie k opotu z wyegzekwowaniem gwarancji 

i ewentualnych regulacji lub napraw. Mimo przej ciowych k opotów, 

nie a ujemy decyzji o zastosowaniu ekologicznych urz dze  grzew-

czych. S  to przecie  przysz o ciowe rozwi zania, uniezale niaj ce 

nas od wzrostu cen niektórych no ników energii. Rekuperator i so-

lary dzia aj  bez zarzutu, wi c mamy dobrze wentylowany dom i dar-

mow  ciep  wod  przez ponad pó  roku.

Trafione decyzje i rady w a cicieli

Koszt utrzymania domu o powierzchni 
115,8 m2 wyniós  w ostatnim roku
11 960 z
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