
Parafrazuj c s owa znanej piosenki 

Kabaretu Starszych Panów, na podstawie 

historii powstawania tego domu mo na 

mia o powiedzie e: „je li budowa , to 

tylko indywidualnie, je li budowa , to 

tylko we dwóch”.

Bo trudno znale  budynek lepiej dostoso-

wany do posesji (jej uk adu, wielko ci i stron 

wiata) oraz do potrzeb rodziny Uli i Jacka 

ni  ten prezentowany poni ej. A to za spra-

w  indywidualnego podej cia do wszelkich 

aspektów zwi zanych z jego zaprojekto-

waniem, zbudowaniem i wyko czeniem, 

powzi tych przez dwóch fachowców repre-

zentuj cych dwie uzupe niaj ce si  dziedzi-

ny – architekta oraz in yniera budownictwa 

i geodety (w a ciciel sko czy  dwa fakultety). 

Podzia  ról by  prosty – brat pilnowa

wszelkich aspektów architektonicznych, 

estetycznych i funkcjonalnych, a w a ciciel 

– technologicznych i technicznych.

Zanim to si  jednak sta o, pa stwo 

Królowie musieli najpierw dojrze  do 

decyzji o budowie, nie mówi c ju  o odpo-

wiednim przygotowaniu finansowym. 

Konieczny by  impuls
Najwi ksze ich obawy przed zamieszka-

niem na wsi z malutkimi jeszcze dzie mi 

wzbudza y: niedogodny dojazd, brak 

mediów na dzia ce oraz niepe na infra-

struktura okolicy, gdzie nied ugo po lubie 

kupili dzia k . Urszula i Jacek zdecydowa-

li si  jednak zbudowa  tu dom, poniewa

okolica, po zmianie jej przeznaczenia 

z rolnego na budowlane, zacz a si

szybko rozwija . Ale nie by  to jedyny 

powód.

– Najpot niejszy impuls do budowy da

nam mój brat, architekt – wyznaje pani 

Urszula. – To on, ko cz c wydzia  archi-

tektury, namawia  nas na budow  domu 

z prawdziwego zdarzenia i zaproponowa

fachow  pomoc przy jego zaprojektowaniu. 

My z m em wcze niej my leli my o ewen-

tualnej budowie domu rekreacyjnego, na 

przyk ad z bali lub przeniesienia jakiej

adnej wiejskiej chaty. Wstrzymywa y

nas jednak ci gle obowi zki i wydatki 

zwi zane z wychowaniem dzieci i obs ug

codziennego ycia. Dzi , za namow

POSESJONACI

Dom dla 2+2

Dom pi trowy, bez piwnic, z gara em: 

ciany dwuwarstwowe z betonu komór-

kowego ocieplone na zewn trz, dach 

pokryty dachówk  ceramiczn  .

Powierzchnia dzia ki: 1200 m2

Powierzchnia domu: 134 m2

Powierzchnia gara u z aneksem gospo-

darczym: 35 m2

Roczne koszty utrzymania domu:

10 500 z .

Je li budowa , to tylko

Ten dom jest owocem

rodzinnej wspó pracy

– jego w a cicieli oraz 

brata w a cicielki, który 

jest architektem. Cho

podczas jego projektowa-

nia i budowy zderzy y si

nieco odmienne wizje

i gusty, uda o si

wypracowa  udany

kompromis.

Przy gara u (na jeden samochód) umieszczono pomieszczenie gospodarcze 

z aneksem na sprz t sportowy, spi arni  oraz stó  do majsterkowania. W tych 

cz sto u ywanych miejscach ok adzina z ceg y w kolorze grafitowym pomaga 

utrzyma  elewacj  w czysto ci

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

Dom ma prost  bry  i dwuspadowy dach z oknami po aciowymi. Wa na jest 

kolorystyka i solidne materia y. W kolorze grafitowym jest ceramiczna dachówka, 

ok adzina z ceg y na fragmentach elewacji, marmur na tarasie. Okna wykonano 

z drewna mahoniowego

we dwóch
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rodzinnego architekta, mieszkamy w wygodnym budynku i nie 

a ujemy opuszczenia bloku.

Po wst pnych konsultacjach o potrzebach czteroosobowej 

rodziny, brat pani Urszuli, architekt Adam Melcher, zaprojektowa

budynek (wtedy jeszcze pod opiek  swojej profesor z uczelni). 

Jego wygl d i funkcje przedstawi  na makiecie, która znakomicie 

uwidacznia a wszelkie  aspekty estetycznie i funkcjonalne. Dla obu 

stron, projektanta i przysz ych u ytkowników, to by  znakomity 

punkt wyj cia do dyskusji i wypracowania ko cowego wygl du 

rodzinnego gniazda. I nie oby o si  bez zmian. 

Dom „od kuchni”
Podczas budowy Urszula i Jacek musieli liczy  ka d  wydan

z otówk , wi c starano si  poczyni  wszelkie zabiegi przynosz ce 

wymierne oszcz dno ci, ale nie kosztem solidno ci i funkcjonalno-

ci budynku. 

Prosta bry a budynku przykryta zosta a nieskomplikowanym 

dwuspadowym dachem tylko z dwoma oknami po aciowymi. 

– Ogólnie zawierzyli my wiedzy mojego brata, zwolennika nowo-

czesnej prostej architektury, ale m  nie by  przekonany do pokrycia 

dachu blach . Zmienili my j  na ceramiczn  dachówk , a prosta 

forma dachu na szcz cie pozwoli a na oszcz dno ci. Budynek nie 

ma jednak industrialnego i a  tak awangardowego stylu, jak widzia

to autor projektu. Bez sprzeciwu przyj li my za to zaproponowan

przez niego kolorystyk  budynku (grafitowy dach i fragmenty cian, 

drewniane okna w kolorze mahoniowym) oraz szlachetne materia y

wyko czeniowe (barierki ze stali nierdzewnej, ok adzin  z ceg y na 

cianach czy wyko czenie tarasu marmurem).

Uk ad wn trz jest równie prosty i klarowny. Parter zajmuj  po -

czone ze sob  pomieszczenia dzienne – kuchnia i dwupoziomowy 

salon z miejscem jadalnym oraz zamykane pomieszczenia – azienka, 

gabinet do pracy, pokój go cinny i kot ownia. Na pi trze znajduj

si  dwa pokoje dzieci i ma e ska sypialnia oraz dwie azienki. 

Architekt podpowiedzia , e nie warto budowa  dodatkowych poko-

jów (na przyk ad do wicze ), by nie powi ksza  budynku o rzadko 

u ywane pomieszczenia. Jednak pani domu troch  narzeka na brak 

pralni i suszarni. Przekona a si  ju  bowiem, e przy kilkuosobowej 

rodzinie przydaj  si , by móc rozwiesi  pranie bez szpecenia 

azienek czy ogrodu. Sprawdzi a si  za to podpowied , e prywatne 

pokoje nie musz  by  du e (maj  13 m2) oraz e nie potrzeba inwe-

stowa  wielkich pieni dzy w wyko czenie i wyposa enie azienek. 

Wystarczy zadba , tak jak uczynili to w a ciciele, by spe nia y ró no-

rodne funkcje i by y dostosowane do liczby domowników.

Aby nie podnosi  kosztów budowy, w a ciciele nie zbudowali 

k adki, która wed ug projektu mia a „wisie ” nad cz ci  salonu 

Po czenie zadaszonym przej ciem domu i gara u jest wygodne, poniewa

w a ciciele nie mokn  i nie wnosz  b ota do wn trza budynku

Roczne utrzymanie domu si ga kwoty 10 500–11 000 z .

W ci gu ca ego roku w a ciciele spalaj  15 m3 drewna (kupu-

j  mieszank  brzozy i d bu) za 2550 z  oraz brykiety za 1080 z .

Aby u atwi  sobie transport brykietów, kupuj  zazwyczaj lekkie, 

10-kilogramowe opakowania.

Z jednej strony w a ciciele ciesz  si  z wybranego ogrzewania, 

poniewa  jest tanie. Opracowali ju  szybk  technik  rozpalania 

ognia i d ugiego utrzymywania aru (odpowiednio reguluj c zawo-

ry i automatyczny sterownik przy kotle). W zimie pal  w piecu ca

dob , natomiast latem do ogrzania wody w zbiorniku wystarcza 

spalenie dziennie tylko jednego wiadra brykietów lub kilku spo-

rych kawa ków drewna. Z drugiej jednak strony – odk d pani Ula 

wróci a do pracy zawodowej, obs uga kot a sta a si  mniej p ynna 

i domownicy nierzadko zastaj  dom w niekomfortowej temperatu-

rze. Zaczynaj  si  wi c rodzinne dyskusje na temat ewentualnego 

przy czenia gazu ziemnego (okolica jest w trakcie gazyfikacji), 

cho  koszty ogrzewania zapewne wzrosn . Jednak co  za co . Dla 

zapracowanych i zm czonych po pracy bardziej liczy si  jednak 

wygoda ni  zaoszcz dzenie tysi ca z otych. Zapewne w a ciciele 

wypracuj  jakie  nowe warianty oszcz dno ciowe.

Do ko ca kwietnia dom zostanie pod czony do sieci kanaliza-

cyjnej – instalacja kosztowa a 3500 z . Z rodzinnego bud etu znik-

nie wi c droga, bo a 180 z  miesi cznie, kwota za wywóz szam-

ba. Op aty za kanalizacj  b d  co najmniej o po ow  ni sze. 

W budynku, dzia aj cym tylko na pr d, trudno jest niestety ra-

dykalnie zmniejszy op aty za elektryczno . Si gaj  do 3000 z

rocznie.

Koszty utrzymania, czyli gdzie
mo na zaoszcz dzi  na eksploatacji

Salon ma wysoko  dwóch kondygnacji i do wietlaj  go du e okna. 

Zamontowano przy nich zewn trzne aluzje, aby mo na by o chroni

wn trza przed nadmiernym nagrzaniem
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POSESJONACI KLUBU BUDUJ CYCH DOM

i przewidziana by a na otwart  bibliotek . Konstrukcja budynku 

nie wyklucza jednak dobudowania jej w przysz o ci.

Ekonomicznych rozwi za  ci g dalszy
Pan domu, odpowiedzialny za poprowadzenie budowy i nadzór 

nad ni , d ugo rozwa a  sposób ogrzewania budynku. Mia  na to 

czas, bo budowa trwa a cztery lata (ma onkowie finansowali j

z oszcz dno ci i bie cych dochodów, decyduj c si  nie sprzeda-

wa  mieszkania i dopiero w ko cowej fazie budowy zaci gn li 

kredyt hipoteczny). Wysokie koszty zakupu pompy ciep a oraz brak 

dost pu do gazu ziemnego spowodowa , e najpierw pan Jacek my-

la  o wykorzystaniu oleju opa owego. Gdy w mi dzyczasie olej jed-

nak podro a , zastanawia  si  nad zastosowaniem gazu p ynnego. 

Ale znowu odstraszy y go rosn ce ceny i konieczno  ustawiania 

w ogrodzie wielkiego zbiornika. Ostatecznie kupi  kocio  na paliwa 

sta e. Pali w nim drewnem i brykietami. W dwupoziomowym sa-

lonie zainstalowa  równie eliwn  koz , która s u y do szybkiego 

interwencyjnego ogrzania pomieszcze  dziennych.

W przysz o ci pan Jacek zamierza zainstalowa  na dachu 

kolektory s oneczne, dlatego w trakcie budowy zamontowa  ca

potrzebn  do tego instalacj . Ale zdziwi si  ten, kto s dzi, e zanim 

ruszy instalacja solarna, ogrzanie wody w olbrzymim zbiorniku 

(ma pojemno  300 l) podnosi koszty w domowym bud ecie. 

Celowo zamontowano go w ciep ej kot owni i otulono „p aszczem” 

z pianki izolacyjnej, dzi ki czemu woda d ugo utrzymuje wysok

temperatur , a to obni a zu ycie paliw sta ych.

– W adnym wypadku nie mog em oszcz dza  na izolacji cieplnej 

budynku. Pilnowa em tego szczególnie. Ociepli em warstw  styro-

pianu (10 cm) fundamenty (w pionie i pod pod ogami) oraz mury, 

natomiast pod dachem zastosowa em we n  mineraln  grubo ci 

20 cm. Nie zapomnia em o kurtynie cieplnej w dwupoziomowym 

salonie! Wzd u  du ych przeszkle  zainstalowa em szerok  opask

wodnego ogrzewania pod ogowego.

Wystarczy spojrze  na rachunki pa stwa Królów, by si  przeko-

na , e takie rozwi zania daj  wymierne oszcz dno ci. 

Roczne utrzymanie domu kosztuje
10 500–11 000 z .

Pokój dwunastoletniego Wojtka. Ju  na etapie projektu w pokojach 

prywatnych i korytarzach powsta y wn ki na szafy. Wystarczy o zamontowa

w nich tylko pó ki i dr ki na wieszaki oraz zamkn  przesuwanymi drzwiami. 

Nie trzeba by o p aci  za obudow  szaf cianami

Zdaniem domowników sprawdza si  po czenie kuchni z salonem, bo u atwia 

im cz sty kontakt. Wszyscy si  tu s ysz  i widz . Otwarta kuchnia doskwiera 

rzadko – tylko podczas wi kszych przyj

Trafione decyzje i rady w a cicieli

– Dom stan  na dzia ce, któr  kupili my nied ugo po lubie, chc c

rozs dnie zainwestowa  oszcz dno ci. I szcz cie, e pomy leli my 

o tym tak wcze nie, poniewa  wtedy zap acili my za ziemi  tylko 

12 000 z . Dzi  musieliby wyda  na taki cel o wiele, wiele wi cej.

– Na niedu ych dzia kach wa ne jest odpowiednie po o enie budyn-

ku. Usytuowali my go blisko ulicy (jest cicha, bo rzadko u ytkowana) 

i w taki sposób, aby strefa wypoczynkowa znajdowa a si  od strony 

po udniowo-zachodniej i by a zas oni ta od drogi gara em. Celowym 

dzia aniem by o mocne przeszklenie elewacji wychodz cych na ogród, 

natomiast elewacja najbli ej s siaduj ca z kolejn  dzia k  ma lity mur 

i zaledwie dwa okna. Jeste my z tego bardzo zadowoleni.

– Du e przeszklenia maj  zalety i wady. Raz pozwalaj  dogrza  wn -

trza, innym razem wn trza nagrzewaj  si  zanadto. Zabezpieczyli my 

si  przed tym, montuj c zewn trzne aluzje, w których mo emy usta-

wia  k t padania wiat a w zale no ci od pogody. aluzje dobrali-

my tak, aby podkre la y nowoczesn  stylistyk  budynku. Ogólnie 

jeste my bardzo zadowoleni z przeszkle  biegn cych na wysoko

dwóch kondygnacji, bo pomieszczenia dzienne s  jasne. Decyduj c

si  na nie, trzeba jednak wzi  pod uwag  trudno ci w myciu szyb. 

Nale y tak e pomy le  o zakupie tzw. ciep ych i dodatkowo bezpiecz-

nych szyb, które s  odporne na uderzenia (na przyk ad podczas za-

baw dzieci w ogrodzie).  

– Radzimy od razu zbudowa  w gara u pomieszczenie gospodar-

cze oraz  antresol . To si  niezmiernie przydaje. Nie zbudowali my 

natomiast gara u z dwoma stanowiskami na samochody, poniewa

jego bry a sta aby si  nieproporcjonalnie du a w stosunku do bu-

dynku. Drugi samochód gara ujemy na utwardzonym podje dzie 

przed domem.

– Mieszkamy na ko cu ulicy i za niektóre przy cza musieli my 

zap aci  troch  wi cej ni  nasi s siedzi. Mamy za to wi ksz  pry-

watno . Radzimy jednak zwróci  na ten aspekt uwag  przed zaku-

pem dzia ki.

– Kupuj c ziemi  bez mediów i infrastruktury otoczenia, warto 

sprawdzi  w planach przestrzennego zagospodarowania, czy dany 

teren b dzie si  rozwija  i w jakim kierunku.
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