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MÓJ PIERWSZY DOM

Wybór dzia ki

N asze mo liwo ci finansowe b d

mia y bezpo rednie prze o enie na

walory naszej dzia ki. Cena ziemi zale y

od wielu czynników, ale najwa niejsza

jest lokalizacja. Najwi cej kosztuj  dzia -

ki w du ych miastach, na przedmie-

ciach z dobrym dojazdem do centrum

oraz w miejscach szczególnie atrakcyj-

nych, np. w pobli u rezerwatów przyro-

dy, w nowoczesnych osiedlach, modnych

miejscowo ciach, dzielnicach w kuror-

tach. Mniej zap acimy za dzia ki oddalo-

ne od aglomeracji, w ma ych miastecz-

kach i we wsiach ze s ab  infrastruktur .

Wi cej kosztuje dzia ka z dost pem do

wszystkich mediów (gaz, kanalizacja,

wodoci g). Ta sze za  s  tereny z tzw.

k opotliwym s siedztwem, np. wysypi-

skiem, tartakiem, zajezdni autobusów.

Dzia ka budowlana (przeznaczona pod

budow  domu) jest dro sza od rolnej lub

le nej (przeprowadzenie procedury po-

zwalaj cej na budow  poch onie sporo

czasu i dodatkowych wydatków).  

To, e dzia ka jest niedroga, du a i ma

dost p do wszystkich mediów nie

znaczy, e powinni my j  kupi . Naj-

pierw musimy powa nie zastanowi  si ,

czy b dziemy mogli mieszka  w posta-

wionym na niej domu. Tak naprawd  to

w a nie lokalizacja dzia ki, a nie sam

dom, dyktuje styl ycia, jaki b dziemy

wiedli. Na przyk ad podoba nam si

dzia ka na wsi – jest tania, a okolica na-

prawd  czarowna. Jednak od miejsca na-

szej pracy dzieli j  40 km, w pobli u nie

ma szko y dla dziecka, du ego sklepu, ani

centrum medycznego. Dojazd mo liwy

podmiejskim autobusem, który bardzo

zakorkowan  tras  kursuje co 60 minut

i tylko do godziny 20.00. Nie wykluczaj-

my kupna takiej dzia ki, ale musimy by

wiadomi wszystkich konsekwencji. Cze-

kaj  nas dojazdy do pracy, czyli codzien-

nie do pokonania minimum 80 km. Je e-

li b dziemy je dzi  dwoma samochoda-

mi, to koszt trzeba pomno y  przez dwa,

a do tego dodajemy jeszcze paliwo po-

trzebne na dowo enie dziecka do szko y,

zaj cia dodatkowe, lekarzy, wyprawy po

zakupy, do kina itd. Policzmy, czy sta

nas na wysokie koszty codziennych do-

jazdów i czy chcemy po wi ca  3-4 go-

dziny dziennie na same przejazdy? Zasta-

nówmy si , czy uda nam si  rozwi za

kwesti  odbierania dzieci z przedszkola

i szko y? Dla m odych ma onków z ma-

ymi dzie mi taka lokalizacja wydaje si

ma o praktyczna. Ale mo e dzieci ju  s

du e, wyjecha y na studia i do domu

przyje d aj  na weekendy? Inaczej te

b dzie, gdy jedno z ma onków ma wol-

ny zawód i pracuje w domu. Dla dwóch

osób wystarcz  zakupy raz w tygodniu...

Wtedy mo na w pe ni doceni  zalety

przeniesienia si  z du ego miasta na wie .

Dlatego w a nie poszukiwanie dzia ki

najlepiej rozpocz  od analizy, jak pla-

nujemy y  w przysz ym domu – zasta-

nówmy si , co jest dla nas absolutnie

najwa niejsze, a gdzie mo emy pój  na

kompromis.

Jak my le  o lokalizacji dzia ki?

Ukszta towanie terenu wp ywa nie

tylko na koszt budowy domu. Mo-

e równie  narzuca  pewne rozwi za-

nia architektoniczne i konstrukcyjne,

które niekoniecznie musz  odpowiada

inwestorowi. Stok o stosunkowo nie-

wielkim nachyleniu – np. 10 proc. –

oznacza, e w domu o szeroko ci 10 m,

ró nica w poziomie posadowienia po-

mi dzy cian  frontow  a ogrodow

wyniesie 1 metr! To bardzo du o, po-

niewa  wysoko  jednej ze cian funda-

mentowych b dzie mia a oko o 2 m,

czyli tak, jak w piwnicy. Dom budowa-

ny na p askiej dzia ce mo e wi c ozna-

cza  ni sze wydatki. Z kolei p aski te-

ren, ale np. zag biony „tylko” 50-80

cm poni ej drogi, mo e by  niekorzyst-

ny cho by z powodu bardzo prawdopo-

dobnego wysokiego poziomu wody

gruntowej. Po wiosennych roztopach

na ca ej dzia ce d ugo b dzie si  utrzy-

mywa a woda. Logicznym rozwi za-

niem by oby wtedy posadowienie bu-

dynku na poziomie terenu i obsypanie

cian fundamentowych odpowiednio

grub  warstw  zag szczonego gruntu,

a to sporo kosztuje. Najwi ksze niebez-

piecze stwo powstaje, gdy dzia ka

znajduje si  na skarpie lub zboczu

o du ym k cie nachylenia. O wyborze

takiego miejsca zwykle decyduj  walo-

ry widokowe. Nale y si  liczy  z ryzy-

kiem niestateczno ci gruntu, szczegól-

nie wtedy, gdy ziemia nasi knie wod

np. wskutek obfitych opadów deszczu.

Grozi to nawet osuni ciem i zniszcze-

niem ca ego domu lub jego cz ci.

Dzia ka p aska czy nierówna?

Co wp ywa
na cen  dzia ki?

G ówne kryterium to

lokalizacja, lokalizacja

i jeszcze raz lokalizacja.

Ale oprócz tego liczy si ,

oczywi cie, jej wielko ,

cena, ukszta towanie

terenu, uzbrojenie w sieci

kanalizacyjn , wodoci -

gow  i gazow .

Cz sto trzeba te

sprawdzi  warunki 

geotechniczne, prawne

czy radiestezyjne.
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T rzeba stan  na rodku i sprawdzi , jaki

b dziemy mieli widok z okien. Je eli

z dzia k  s siaduje blokowisko czy stacja ben-

zynowa, nie ma co si  oszukiwa  – nawet, je li

postawimy wysokie ogrodzenie, to i tak war-

to  rynkowa naszego przysz ego domu mo e

by  ni sza ni  poniesione koszty. A to ozna-

cza, e w razie sprzeda y posesji, sporo na tym

stracimy. 

Ukszta towanie terenu te  nie jest bez

znaczenia, szczególnie dla osób wyczulo-

nych na mo liwo ci oszcz dzania energii

potrzebnej do ogrzania domu. Je li posta-

wimy dom na po udniowym lub po u-

dniowo-zachodnim stoku wzniesienia, po-

daj ce pod korzystnym k tem promienie

s oneczne pozwol oszcz dzi  5-10% ener-

gii w porównaniu z domem stoj cym na

terenie p askim.

Du e drzewa z dzia ki budowlanej czyni

rarytas. Tworz  bowiem korzystny dla lu-

dzi mikroklimat. Rzucany przez nie cie

powoduje, e upa y s atwiejsze do znie-

sienia i mniej dokuczaj  mieszka com sil-

ne wiatry. Jednak dzia ka poro ni ta drze-

wami iglastymi nie ka demu b dzie odpo-

wiada a, przede wszystkim z uwagi na

ograniczenie dost pu wiat a dziennego.

Znacznie korzystniejsze s  drzewa li cia-

ste. W pochmurne zimowe dni ich nagie

ga zie nie b d  barier  dla promieni s o-

necznych.

S siedztwo te  mo e zawa y  na decyzji

kupna dzia ki. Warto rozwa y , czy znaj-

dziemy z najbli szymi s siadami „wspól-

ny j zyk”. Jest to istotne zw aszcza dla

dzieci i emerytów, czyli osób, które naj-

cz ciej b d  mia y kontakt z miejscowym

rodowiskiem. Ale obcych sobie ludzi nic

tak nie zbli a, jak pokonywanie podob-

nych problemów. Zatem korzystnym 

rozwi zaniem mo e by  kupno dzia ki

w powstaj cym osiedlu domów jednoro-

dzinnych.

Na co zwróci  uwag  podczas pierwszej wizyty
na dzia ce?

Bardzo wa ne jest wcze -

niejsze zapoznanie si

z miejscowym planem zago-

spodarowania terenu (do wgl -

du w wydziale architektury

urz du miasta lub gminy).

Dzi ki temu mo na unikn

kupienia dzia ki w pobli u

planowanej drogi szybkiego

ruchu czy oczyszczalni cie-

ków. Mo na te  upewni  si , e

za jaki  czas w okolicy powsta-

nie szko a, sklepy, pojawi si

komunikacja publiczna. 

Kupno drogiej dzia ki w mod-

nej miejscowo ci czy dzielnicy

to aden problem, o ile mamy

pieni dze i w ogóle s  jeszcze

wolne tereny. 

Natomiast idea em, i jedno-

cze nie sztuk , jest znalezienie

relatywnie taniej dzia ki

w okolicy, która za kilka lub

kilkana cie lat stanie si  praw-

dziw  pere k .

Jak unikn
z ej lokalizacji
dzia ki?

Konieczny b dzie rekonesans po urz -

dach, dzi ki któremu dowiemy si , jak

wygl daj  „papiery” dzia ki. Mo emy na

przyk ad dowiedzie  si , e osoba podaj ca

si  za w a ciciela ziemi naprawd  nim nie

jest, dzia ka jest przedmiotem sprawy spad-

kowej, za doprowadzenie gazu trzeba zap a-

ci  20 tys. z  itd. Zatem nale y ustali , kto

jest prawnym w a cicielem dzia ki oraz, czy

nie jest ona obci ona zad u eniem lub in-

nymi zobowi zaniami. Mo na si  tego do-

wiedzie  z ksi gi wieczystej, dost pnej

w wydziale ksi g wieczystych s du rejono-

wego.

Nast pnie trzeba sprawdzi , czy na wybra-

nej dzia ce mo na zbudowa  dom. W tym

celu konieczna jest wizyta w wydziale ar-

chitektury urz du miasta lub gminy. Tam

ustalimy przeznaczenie dzia ki (budowla-

na, rolna lub le na) i dowiemy si , czy s  ja-

kie  ograniczenia dotycz ce ewentualnej za-

budowy, np. dopuszczalnej liczby kondy-

gnacji, k ta nachylenia dachu, wysoko ci

kalenicy, przebiegu linii zabudowy, dost pu

do drogi publicznej itp. 

Trzeba ustali  istniej ce i projektowane

uzbrojenie terenu (kanalizacja, gazo-

ci g, wodoci g) – koszt doprowadzenia

mediów jest wysoki. O mo liwo ci przy-

dzia u dowiemy si  w lokalnych przed-

si biorstwach zajmuj cych si  dystry-

bucj  tych mediów.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie ro-

dzaju gruntu na wybranej dzia ce, zarów-

no pod wzgl dem jego no no ci, jak

i przepuszczalno ci oraz ustalenie pozio-

mu wody gruntowej. Mo na si  tego do-

wiedzie  z map geodezyjnych, które s

dost pne w powiatowych o rodkach do-

kumentacji geodezyjnej i kartograficznej

lub w wydzia ach geodezji urz dów gmin.

W niektórych rejonach trzeba spraw-

dzi , czy budowa nie b dzie kolidowa a

z ograniczeniami narzuconymi przez

konserwatora zabytków lub przyrody.

Co sprawdzamy przed kupnem dzia ki?

wybor dzialki.qxd  07-01-09  12:57  Page 33



MÓJ PIERWSZY DOM

34 2 0 0 7 1−2

Warto sprawdzi  rodzaj gruntu cho-

cia by po to, by dowiedzie  si , czy

budowa fundamentów nie b dzie trud-

niejsza i dro sza. Mo e te  okaza  si , e

budowa w ogóle nie b dzie mo liwa. Ro-

dzaj gruntu ma równie  bezpo redni

wp yw na koszty izolacji przeciwwilgo-

ciowej domu i przy czy do sieci ze-

wn trznych. Idea em jest grunt jedno-

rodny o dobrej przepuszczalno ci. Wtedy

bowiem odpada wiele problemów zwi za-

nych z wod  gruntow  i opadow . Nie

ma tak e niebezpiecze stwa nierówno-

miernego osiadania budynku.

Za korzystne uwa a si  dobrze skonsolido-

wane (zag szczone) piaski, pospó ki i wi-

ry. Na takich gruntach na ogó  dom mo na

posadowi  zaledwie 50 cm poni ej pozio-

mu terenu. To oznacza p ytsze wykopy oraz

ni sze koszty wykonania cian fundamen-

towych, oszcz dno  materia ów i czasu.

Jednak to, co dobre dla budynku, mo e nie

by  najlepsze dla ogrodu – na suchej i do

ja owej ziemi niewiele ro lin b dzie bujnie

ros o.

Grunty gliniaste mog  przysporzy  k opo-

tów budowlanych. Co prawda sucha glina

jest twarda, niemal jak ska a, ale po nas -

czeniu wod  przypomina plastelin .

Utrudnia to prowadzenie prac ziemnych

oraz fundamentowych. Poza tym grunty

gliniaste s  barier  dla swobodnego prze-

p ywu wody. A to zwykle oznacza koniecz-

no  wykonania drena u opaskowego w ce-

lu zabezpieczenia fundamentów lub cian

piwnicznych przed zalaniem wod  groma-

dz c  si  w zasypanych wykopach. Na

gruntach gliniastych dom powinno si  po-

sadowi  poni ej granicy przemarzania. 

Najgorszy rodzaj pod o a to grunty orga-

niczne i niekontrolowane nasypy. W a-

ciwie nie da si  tam posadowi  domu.

Co prawda s  metody ich wzmacniania,

ale drogie i w budownictwie jednoro-

dzinnym nieop acalne. Z takiej dzia ki

najlepiej zrezygnowa . Gdy to jednak nie

wchodzi w rachub , nale y liczy  si

z konieczno ci  wymiany gruntu – wy-

wiezieniem warstwy nieno nej i zast pie-

niem jej dobrym gruntem budowlanym,

np. pospó k  zag szczan  mechanicznie

warstwami grubo ci maks. 20-30 cm. In-

nym rozwi zaniem mo e by  budowa do-

mu na palach elbetowych, ale to tak e

nie jest ani atwy w realizacji, ani tani

sposób fundamentowania.

Warstwowy uk ad gruntów (np. prze-

warstwienia piasków lub glin gruntami

organicznymi) czasami mo e uniemo -

liwi  wybudowanie domu z powodu

bardzo wysokiego kosztu robót ziem-

nych i fundamentowych. Grunty o war-

stwach przepuszczalnych przemiesza-

nych z nieprzepuszczalnymi mog

sprawi  k opoty w odprowadzaniu wód

opadowych.

Czy analizowa  warunki gruntowe?

Roziom wody gruntowej mo e mie  de-

cyduj cy wp yw na architektur  domu

(np. czy mo na go b dzie podpiwniczy ),

a tak e koszt robót fundamentowych oraz

izolacyjnych. Najkorzystniejsza sy-

tuacja jest wtedy, gdy najwy szy,

utrzymuj cy si  przez wiele lat, po-

ziom zwierciad a wody gruntowej

znajduje si  przynajmniej 1 m po-

ni ej poziomu posadowienia bu-

dynku, a grunt jest przepuszczalny.

Zwykle oznacza to, e woda jest

oko o 2-3 m poni ej poziomu tere-

nu. Wtedy mo na pokusi  si  na-

wet o budowanie domu podpiwni-

czonego. Nieco gorzej jest, gdy po-

ziom wody gruntowej jest wprawdzie nisko,

ale grunty s  nieprzepuszczalne lub tworz

przewarstwienia. Mo e to oznacza , e woda

b dzie si  znajdowa a pod ci nieniem.

Wówczas ka de przedziurawienie war-

stwy (np. wiercenie studni) mo e spowo-

dowa  ma  powód . Uko ny uk ad

warstw gruntu jest cz sto przyczyn  wy-

st powania wód naporowych,

czyli takich, które mog  wywie-

ra  ci nienie na ciany funda-

mentowe domu. Wysoki po-

ziom wody gruntowej (czasami

zaledwie 30-50 cm poni ej po-

ziomu terenu) oznacza utrud-

nienia i dodatkowe koszty

podczas robót ziemnych oraz

fundamentowych. To równie

sta a, wysoka wilgotno  po-

wietrza.

Na co ma wp yw poziom wody gruntowej?

Zamarzaj ca w gruncie woda powo-

duje wzrost jego obj to ci. Zazwy-

czaj wi e si  to z uniesieniem gruntu.

Je li grunt pod fundamentem zamarz-

nie, to budynek (fundament) zostanie

wysadzony (podniesiony), a to najcz -

ciej jest równoznaczne z jego uszko-

dzeniem lub ca kowitym zniszcze-

niem. Uszkodzenia mog  te  powsta

na wiosn , gdy grunt z jednej strony

budynku rozmarznie, a z drugiej jesz-

cze nie. Wysadzanie wyst puje w grun-

tach organicznych, torfach, namu ach,

glinach, i ach i piaskach pylastych. Gdy

mamy do czynienia z takimi gruntami

dom trzeba posadowi  poni ej tzw. gra-

nicy przemarzania (w zale no ci od ob-

szaru Polski 0,8-1,4 m).

Dlaczego unika  grun-
tów wysadzinowych?
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Przyjmuje si , e dzia ka redniej wiel-

ko ci ma oko o 1000 m2. Taka po-

wierzchnia jest uzasadniona pod wzgl -

dem ekonomicznym i funkcjonalnym.

Mo na na niej wygodnie zmie ci  dom

o powierzchni 100-300 m2. Ogólna zasada

jest taka, e im trudniejsze s  warunki te-

renowe i gruntowo-wodne, tym dzia ka

powinna by  wi ksza.

Na wielko  domu (w kontek -

cie powierzchni dzia ki) du y

wp yw mog  mie  tak e ogra-

niczenia administracyjne za-

warte w decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu. Najcz ciej doty-

cz  odleg o ci budynku od

granic dzia ki, np. z s siada-

mi min. 4 m (gdy ciana nie

ma okien – 3 m), od ulicy –

najcz ciej 6 m. Mo e by

równie  narzucona tzw. obo-

wi zuj ca linia zabudowy,

czyli taka, przy której musi

stan  dom (ewentualnie nieprzekraczal-

na linia zabudowy – dom mo e stan  w

g bi dzia ki, ale nie mo e „wyj ” poza t

lini ). Zatem na ma ej dzia ce te ograni-

czenia b d  uci liwe. A to jeszcze nie

wszystko. Czasami okre lony zostaje pro-

centowy wska nik zabudowy. Oznacza to,

e dom wraz z tarasem, utwardzonym

podjazdem do gara u, chodnikami itp.

nie mo e zajmowa  wi cej ni  np.

30 proc. powierzchni dzia ki. Na dzia -

kach le nych mo e by  okre lona ilo

drzew dopuszczonych do wyci cia pod-

czas budowy. W pobli u du ych kom-

pleksów le nych, parków narodowych,

krajobrazowych oraz na terenach uzdro-

wiskowych mo e zosta  na-

rzucona minimalna po-

wierzchnia dzia ki (np.

5000 m2), co oznacza, e na-

wet w przysz o ci nie b dzie

mo na jej podzieli . Wa ne

s  tak e wzajemne zale no ci

pomi dzy ró nymi obiektami

budowlanymi, np. odleg o

szamba od okien i drzwi do-

mu – min. 5 m, a od granicy

dzia ki – 2 m, odleg o  stud-

ni od szamba min. 15 m, a od

granicy dzia ki – 7,5 m,

mietnika od okien – 3 m,

a od granicy s siada – 2 m.

Dopasowujemy dom do dzia ki czy dzia k  do domu?

Wygl d przysz ego domu w du ej

mierze zale y od kszta tu i wielko-

ci dzia ki. Dom parterowy wymaga wi k-

szego terenu ni  pi trowy.

Kszta t zbli ony do kwadratu – to roz-

wi zanie idealne dla dzia ki o ka dej po-

wierzchni. Na parceli o wymiarach np.

25x40 m, czy 28x36 m (1000 m2) atwo

usytuowa  nawet dom parterowy o po-

wierzchni 150-250 m2 i szeroko ci 17-20 m.

A na dzia ce o wymiarach 16x20 m

(320 m2) mo na zmie ci  pi trowy budy-

nek 120-150 m2. Trzeba si  wtedy zdecy-

dowa  na dom bez ogrodu, czyli rozwi za-

nie niewiele ró ni si  od mieszkania

w bloku. 

Kszta t wyd u onego prostok ta – mo e

przysporzy  wielu problemów. Trzeba pa-

mi ta , e szeroko  dzia ki 16 m nale y

uzna  jako minimaln  przy budowie wolno

stoj cego domu jednorodzinnego. Przy za-

chowaniu obowi zuj cych odleg o ci od

granic dzia ki, jego szeroko  na ogó  nie

przekroczy wówczas 8 m, a to niezbyt wiele.

Na dzia kach o wymiarach np. 20x50 m

czy 16x63 m (1000 m2) mo na, oczywi-

cie, wybudowa  stosunkowo du y dom

pi trowy, a nawet parterowy – najcz -

ciej b dzie usytuowany szczytem do

drogi, a wej cie zostanie umieszczone

z boku, w d u szej cianie budynku. Na-

tomiast zaprojektowanie atrakcyjnego

domu, np. z podwójnym gara em albo

z wej ciem na dzia k  od strony po u-

dniowej, jest naprawd  trudne i wymaga

indywidualnego projektu. Na dzia kach

o szeroko ci 12-16 m te  da si  wybudo-

wa  dom, ale bli niaczy lub – za zgod

s siada – na granicy posesji.

Kszta t nietypowy – najcz ciej ozna-

cza k opoty z usytuowaniem domu. 

Nawet je li parcela jest du a (powy ej

2000 m2), ale ma kszta t trójk ta czy tra-

pezu mo e by  trudno umie ci  na niej

dom z katalogu. Nietypowe dzia ki zwy-

kle s  naro ne. Wtedy za  trzeba zosta-

wi  przy drogach wolne od zabudowy

pasy szeroko ci 6 m, a od s siadów – 4 m

i na dom pozostaje ju  niewiele miejsca.

Dzia ka
bliska idea u?
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MÓJ PIERWSZY DOM

Jest to potrzebne do rozplanowania po-

mieszcze  w domu, szczególnie dla ich

poprawnego do wietlenia. W projektach

katalogowych najcz ciej zak ada si  najko-

rzystniejsze warunki, czyli usytuowanie

drogi (a tym samym wjazdu na dzia k

i wej cia do domu) od strony pó nocnej lub

wschodniej. Dom na dzia ce z wjazdem od

po udnia albo zachodu b dzie prawdopo-

dobnie wymaga  projektu indywidualnego.

Droga od strony pó nocnej (a) sprzyja pra-

wid owemu rozk adowi pomieszcze , tak

aby by y odpowiednio o wietlone wiat em

dziennym. Wówczas kuchni  z widokiem

na drog  i wej cie, spi arni , pomieszczenie

gospodarcze czy gara  – a wi c pomieszcze-

nia wymagaj ce utrzymywania ni szej tem-

peratury – planuje si  od strony pó nocnej.

Optymalne po o enie sypialni to strona

wschodnia (do  daleko od ha asów z ulicy),

a salonu po udniowa lub zachodnia (z wi-

dokiem na zalany s o cem ogród!). 

Droga od strony wschodniej (b) to równie

dobra sytuacja. Je li mo liwe b dzie wej cie

z boku budynku, od strony pó nocnej, to

uk ad pomieszcze  mo e by  zbli ony do

optymalnego. Wej cie od strony wschodniej

te  jest korzystne, szczególnie na szerokich

dzia kach.

Droga od strony po udniowej (c) jest uzna-

wana za najgorsz  opcj . Na du ej dzia ce

warto wtedy usytuowa  dom jak najdalej od

ulicy, z wej ciem od strony wschodniej – to

pozwala na w a ciwe rozmieszczenie po-

mieszcze . Na ma ych dzia kach spokój

mieszka ców mo e by  wa niejszy od opty-

malnego o wietlenia pomieszcze . Wtedy

salon i kuchni  mo na umie ci  z ty u do-

mu (od strony pó nocnej), natomiast gara ,

pomieszczenie gospodarcze, ewentualnie

gabinet, a nawet sypialnie od strony fronto-

wej (po udniowej).   

Droga od strony zachodniej (d) te  nie

jest lubiana przez architektów. Pewnym

rozwi zaniem mo e by  umieszczenie bu-

dynku prostopadle do drogi, z wej ciem

z boku (od pó nocy). Jednak wtedy musi-

my mie  dzia k  na tyle szerok , by wido-

ku z salonu nie ogranicza  p ot s siada.

Na w skich dzia kach dobrze jest umie-

ci  dom z dala od drogi, z uk adem po-

mieszcze  podobnym, jak przy drodze od

strony pó nocnej, cho  gara  i wej cie b -

d  od zachodu.

Dlaczego architekci analizuj  po o enie dzia ki
i projektowanego domu wzgl dem stron wiata?

Po o enie ddomu ii ddrogi ddojazdowej wwzgl dem sstron wiata nnarzuca kkonkretne rrozwi zania pprojektowe

a) b)

c) d)
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