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Dobry
projekt

Na co zwraca  uwag , szukaj c projektu 
domu energooszcz dnego?

P
rzede wszystkim warto wspólnie ze 

wszystkimi cz onkami rodziny okre-

li  swoje oczekiwania. Z takiej narady po-

winno wynikn , ile cznie metrów kwa-

dratowych ma mie  dom, ile w nim ma by

pokoi i azienek, czy gara  ma by  po czo-

ny z domem, czy te  wolno stoj cy i ile sa-

mochodów b dzie w nim parkowa .

Wybieraj c dom z katalogu, nale y uwa -

nie przeanalizowa  jego kszta t oraz wiel-

ko . Budynki energooszcz dne charakte-

ryzuj  si  zwart  bry  i maj  niewielk

powierzchni  przegród zewn trznych 

w stosunku do swej kubatury. Dlatego wy-

bierajmy takie projekty, które maj  potrzeb-

n  nam powierzchni  u ytkow , a przy tym 

– jak najmniejsz  powierzchni cian i da-

chu, przez które ucieka ciep o. Teoretycznie 

najlepszym rozwi zaniem by yby domy 

w kszta cie kuli lub sze cianu, bo mia y-

by najkorzystniejszy stosunek powierzchni 

do kubatury. Im bardziej odbiega projekt od 

tego modelu, im ma wi cej przybudówek, 

wykuszy czy za ama  dachu, tym jest dal-

szy od idea u, jakiego szukamy.

Dom o prostej, zwartej bryle b dzie nie tyl-

ko bardziej energooszcz dny, ale te  ta szy 

od budynku skomplikowanego architekto-

nicznie. Optymalnym rozwi zaniem z punk-

tu widzenia kosztów budowy i eksploatacji 

jest dom parterowy z poddaszem u ytko-

wym. Takie domy maj  zwart , ekonomicz-

n  bry  i powierzchni cian zewn trznych 

mniejsz  ni  takiej samej wielko ci dom par-

terowy, a zatem atwiej zatrzyma  w nich 

ciep o. Dom parterowy o takiej samej po-

wierzchni, ale bez poddasza, b dzie bardziej 

roz o ysty, z wi kszym dachem. B dzie wi c

dro szy i mniej energooszcz dny.

Kto chce budowa  i y  oszcz dnie, a ma 

dzia k  wystarczaj co du , e nie musi 

projektowa  piwnicy, powinien z niej zrezy-

gnowa . Piwnica  – cho  przydatna – mo e

podnie  koszty budowy o 30–50 tys. z ,

a podczas eksploatacji domu – zwi ksza

jego zapotrzebowanie na energi  do ogrze-

wania. Zamiast tego lepiej wydzieli  od-

powiednio usytuowane pomieszczenie na 

parterze (je li ma ono mie  przeznaczenie 

gospodarcze – od pó nocnej strony). 

Mniejszych nak adów inwestycyjnych wy-

maga  b dzie te  gara  wbudowany w bry

domu, a jego przestrze  – nawet nieogrzewa-

na – b dzie stanowi a bufor termiczny po tej 

stronie budynku, przy której jest usytuowa-

ny. Do samochodu nie trzeba b dzie wycho-

dzi  przez drzwi zewn trzne, a nad gara em 

zyskamy dodatkow  przestrze  u ytkow

(takie rozwi zanie wymaga sprawnej wenty-

lacji mechanicznej co najmniej wywiewnej 

sterowanej czujnikiem tlenku w gla).

Jak w ród 
mnóstwa projektów 
gotowych znale
projekt domu 
energooszcz dnego?

T
rzeba szuka  projektów, które za-

wieraj  jeden ze wska ników in-

formuj cych o zapotrzebowaniu domu 

na ciep o: najcz ciej EP – wska nik 

zapotrzebowania budynku na energi

pierwotn  ze róde  odnawialnych lub 

E
K
 – wska nik zapotrzebowania bu-

dynku na energi  ko cow  potrzebn

do ogrzewania domu. Zgodnie z obo-

wi zuj cymi przepisami architekt nie 

ma obowi zku podawania takich in-

formacji w projekcie. Aby dom mo na 

by o uzna  za energooszcz dny:

EP  90 kWh/(m2•rok), 

E
K

 70 kWh/(m2•rok).
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Zanim zaczniemy szuka  projektu, powinni my

wspólnie ze wszystkimi cz onkami rodziny 

okre li  nasze oczekiwania, a dopiero 

potem poszuka  odpowiedniego projektu 

w katalogach lub zamówi  indywidualny projekt 

u architekta
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Jakie warunki powinny spe nia  przegrody zewn trzne budynku 
energooszcz dnego?

Fundamenty oraz pod oga na grun-

cie – zalecany wspó czynnik U = 0,15 [W/

(m2•K)]. Najlepsz  i naj atwiejsz  do u o-

enia izolacj  termiczn  fundamentów 

s  p yty z polistyrenu ekstrudowanego, 

które s  „cieplejsze” od styropianu, ale 

niestety trzykrotnie od niego dro sze. 

Wspó czynniki przewodno ci cieplnej l

wynosz :

styropianu – ok. 0,037 [W/(m•K)],

polistyrenu ekstrudowanego 

– ok. 0,027 [W/(m•K)].

Oznacza to, e 5-centymetrowa p yta 

z polistyrenu ociepla tak samo jak p yta 

ze styropianu grubo ci 8–9 cm. Ponadto 

p yty z polistyrenu ekstrudowanego s

praktycznie nienasi kliwe, a wi c nie 

szkodzi im bezpo redni kontakt z grun-

tem. Do osi gni cia na cianach funda-

mentowych i pod odze na gruncie warto-

ci U = 0,15 wystarczy:

– 14 cm p yt z polistyrenu ekstudowane-

go,

– 20 cm p yt ze styropianu lub

– 45 cm keramzytu zag szczonego.

Strop nad piwnic – U = 0,30 [W/(m2•K).

Tak  warto  wspó czynnika U zapewnia-

j  nast puj ce izolacje od zimnej strony 

stropu (czyli od strony piwnicy):

– polistyren ekstrudowany – 8 cm,

– styropian – 10 cm,

– we na mineralna – 10 cm. 

Warstwy te od spodu powinny by  wy-

ko czone tynkiem cienkowarstwowym.

ciany zewn trzne – U zalecany 

0,25 [W/(m2•K)]. Tak  warto  osi ga si

w ró ny sposób, zale nie od tego, czy cia-

na jest jedno-, dwu- czy trójwarstwo-

wa. 

ciany trójwarstwowe. 

Warstwa no na ma zni-

komy wp yw na izo-

lacyjno  termicz-

n , mo e wi c by

wykonana z mate-

ria u odpowiednio 

wytrzyma ego, ale 

„zimnego”. Mog  to 

by  bloczki wapienno-

piaskowe, pustaki cera-

miczne MAX (ze szczelina-

mi ustawionymi prostopadle 

do d ugo ci ciany) lub beton komórkowy 

najci szych odmian (murowany na spo-

iny pionowe i poziome). Izolacja termicz-

na – ze styropianu lub p yt we ny mine-

ralnej – powinna mie  grubo  15–20 cm. 

Warstwa os onowa – grubo ci 8–12 cm 

mo e by  wykonana z cegie  klinkiero-

wych, wapienno-piaskowych, betono-

wych lub ceramicznych. Taka konstruk-

cja cian zewn trznych eliminuje mostki 

termiczne.

ciany dwuwarstwowe. Aby mog y uzy-

ska U mniejsze lub równe 0,25 [W/(m2•K)], 

powinny si  sk ada  z warstwy no nej gru-

bo ci 24 cm wykonanej z takich samych ma-

teria ów jak w cianach trójwarstwowych 

oraz warstwy izolacji termicznej ze styro-

pianu lub we ny mineralnej grubo ci 15 cm. 

Ocieplenie powinno by  chronione siatk

z w ókna szklanego i tynkiem cienkowar-

stwowym lub os oni te szalówk  z desek 

albo sidingiem winylowym.

ciany jednowarstowe. Wspó czynnik 

U £ 0,25 [W/(m2•K)] mog  mie ciany jed-

nowarstwowe maj ce grubo  36–50 cm, 

wykonane z betonu komórkowego lub ce-

ramiki poryzowanej lub ciany betonowa-

ne w deskowaniu traconym z pustaków 

styropianowych lub keramzytowych wy-

pe nionych styropianem.

Uwaga! Podczas wznoszenia takich 

cian wa na jest dok adno  ich wyko-

nania: jak najmniejsza grubo  spoin 

cienkowarstowych (pogrubienie czyni 

z nich mostki cieplne) i wystarczaj ca 

grubo  spoin z zaprawy 

termoizolacyjnej (ma 

granulki izolacyjne, które musz  mie

odpowiedni  grubo ).

Dach i stropodach – U = 0,2–0,15 

[W/(m2•K)]. Izolacj  termiczn  dachu wyko-

nuje si  zazwyczaj z we ny mineralnej. Dla 

uzyskania podanej warto ci wspó czynni-

ka U powinno jej by   20–30 cm – w dwóch 

lub trzech warstwach (grubo ci min. 8 cm 

ka da), z których jedn  powinny by  ocie-

plone elementy konstrukcyjne. Warstwa 

we ny mineralnej grubo ci 30 cm w po a-

ci dachu zapewnia wspó czynnik U poni-

ej 0,15 [W/(m2•K)]. 

Stolarka okienna – U = 1,1–0,8 [W/(m2•K)]. 

Nale y sprawdzi  podany w opisie technicz-

nym projektu wspó czynnik przenikanie 

ciep a U ca ych okien; najlepiej by wynosi

£ 0,8 [W/(m2•K)]. Warto równie  zwróci

uwag  na liczb  nieotwieranych okien, 

s  one bardziej szczelne ni  oka otwiera-

ne, bo maj  mniejsz  powierzchni  ram, 

których izolacyjno  cieplna jest s absza 

ni  szyb. 

Drzwi zewn trzne – nale y sprawdzi

w opisie technicznym projektu wspó czyn-

nik przenikani ciep a U drzwi. Nie powi-

nien on by  wi kszy ni  2,0 [W/(m2•K)]. 

Dodatkowo dla zmniejszenia strat ciep a

przez drzwi wej ciowe w domu energo-

oszcz dnym powinien by  zaprojektowa-

ny wiatro ap, który b dzie pe ni  funk-

cj luzy dla nap ywaj cego z zewn trz 

zimnego powietrza. Wiatro ap powinien 

by  zaprojektowany tak, aby wchodz c

do domu, mo na by o zamkn  drzwi 

zewn trzne, zanim otworzy si  wew-

n trzne.
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Grubo  ocieplenia cian w domu energooszcz dnym we n  mineraln  (a)

lub styropianem (b) zale y od technologii wznoszenia cian

ba
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Co jeszcze mo e mie  znaczenie dla 
energooszcz dno ci?

J
ak wynika z tego wykazu, domy energooszcz dne wymagaj  zaawansowanych 

technicznie rozwi za  i – co si  z tym wi e – wysokiej jako ci wykonawstwa. 

Od niego bowiem zale y, w jakim stopniu uda si  zrealizowa  za o enia projektantów 

energooszcz dnego domu. Jego budow  dobrze wi c powierzy  sprawdzonemu, rzetel-

nemu wykonawcy, najlepiej – maj cemu do wiadczenie z podobnych budów. W Polsce 

energooszcz dno  nie jest jeszcze do-

statecznie doceniana, dlatego na budo-

wach mo na cz sto us ysze  argumenty 

w rodzaju: „Panie, po co panu tyle tego 

styropianu. Zrobimy panu taniej i star-

czy panu jeszcze na marmury”. Nie daj-

my si  im przekona .

Jaki projekt jest 
lepszy: powtarzalny 
czy indywidualny?

P
rojekt powtarzalny jest w miar  tani, 

dost pny i uniwersalny, a cz sto te

sprawdzony: domy wed ug niego ju  po-

wsta y, a o ich budowaniu wiele mo na 

si  dowiedzie  z forów internetowych. 

W a ciciele domów budowanych wed ug 

projektów z katalogów tworz  „klany” 

i wymieniaj  si  do wiadczeniami z po-

szczególnych etapów budowy, dziel  si

pomys ami, dyskutuj  i wzajemnie sobie 

doradzaj , pokazuj  te  zdj cia ilustruj -

ce poszczególne etapy i zastosowane roz-

wi zania.  Historie czterech domów wg 

tego samego projektu „Mniszek C”, bu-

dowanych przez cz onków jednego z na-

szych klanów (inwestorów buduj cych 

dom wg tego samego projektu i wymie-

niaj cych si  do wiadczeniami na forum 

Jakie rozwi zania techniczne – oprócz 
dobrego ocieplenia – sprzyjaj
energooszcz dno ci domu?

S
 to nast puj ce urz dzenia i instalacje:

 wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciep a,

system ogrzewania pod ogowego,

wysoko sprawne urz dzenie grzewcze, np. kocio  kondensacyjny lub pompa cie-

p a,

automatyka systemu grzewczego,

rolety lub aluzje zewn trzne,

instalacja inteligentna steruj ca: ogrzewaniem, o wietleniem, wentylacj , instala-

cj  alarmow  oraz aluzjami lub roletami zewn trznymi,

kolektory s oneczne do ogrzewania wody u ytkowej,

ogniwa fotowoltaiczne zamieniaj ce energi  s oneczn  w elektryczn .

Kolektory s oneczne umieszczone na najbardziej 

nas onecznionej, po udniowej po aci dachu mog

by  by ród em znacz cych zysków ciep a

fo
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By zbudowa  dom energooszcz dny niezb dni

s  precyzyjni fachowcy z do wiadczeniem 

w budowaniu takich domów

Czy wszystkie 
projekty publikowane 
w katalogach s
energooszcz dne?

N
iestety, nie. Nie wszystkie biura 

projektowe zamieszczaj  w swoich 

katalogach projekty domów energoosz-

cz dnych (o 10–20% dro szych w bu-

dowie ni  domy wybudowane zgodnie 

z obowi zuj cymi przepisami). Dlatego 

te ciany, dach i pod oga w wi kszo-

ci projektów z katalogów s  ocieplone 

jedynie w takim stopniu, by spe nia y

przepisy dotycz ce ochrony cieplnej 

budynków. Stosowana w tych projek-

tach stolarka okienna to wyroby stan-

dardowe a wentylacja jest prawie za-

wsze grawitacyjna. Dom wybudowany 

wed ug takiego projektu nie b dzie 

wi c odpowiada  standardom domu 

energooszcz dnego. Dlatego wybiera-

j c projekt szukajmy pracowni, która 

projekty energooszcz dne ma w swo-

jej ofercie.

Kocio  kondensacyjny 

mo e osi gn  sprawno

nawet 109%, bo odzyskuje 

ciep o ze skraplaj cej si  pary wodnej. Im 

warto  ta wy sza, tym wi ksze oszcz dno ci

paliwa i ni sze rachunki za ogrzewanie
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BD) przedstawiamy na str. 29, a pe n  do-

kumentacj  zdj ciow  – na p ycie CD do-

czonej do tego numeru BD.

Projekt z katalogu kosztuje 1200–2000 z , ale 

nie s  to wszystkie wydatki z nim zwi zane. 

Do tej kwoty trzeba doliczy  koszty:

adaptacji projektu do warunków panuj cych 

na konkretnej dzia ce: jej orientacji wzgl dem 

stron wiata i ukszta towania terenu; a to zwy-

kle kosztuje 1000–2000 z  (zale nie od regio-

nu kraju i zakresu prac),

ewentualnych zmian w projekcie na potrze-

by konkretnej inwestycji, np. podniesienia 

cianki kolankowej czy zmian rozmieszczenia 

czy wielko ci okien; za takie zmiany w pro-

jekcie trzeba zap aci  minimum 2000 z .

Projekt indywidualny architekt mo e przy-

stosowa  do naszych oczekiwa , ukszta -

towania terenu i kszta tu dzia ki: wybra

najodpowiedniejsz  bry  budynku, rozmiesz-

czenie i wielko  poszczególnych pomiesz-

cze  i zaprojektowa  dom niepowtarzalny. 

Niestety nie wszyscy dzia aj cy na rynku 

projektanci jednakowo ch tnie podejmuj

si  szczególnego zadania, jakim jest projekt 

domu energooszcz dnego, dlatego warto to 

uzgodni , zanim zostanie zamówiony.

 Projekt indywidualny mo na zamówi  za 

kwot  od  kilku do kilkudziesi ciu tys. z

( rednio 70–150 z  za ka dy m2 powierzchni 

u ytkowej domu). Koszt projektu zale y m.in. 

od wielko ci domu, stopnia skomplikowania 

jego bry y, a tak e – od renomy projektanta, 

i b dzie tym wi kszy, im wi cej ma zawie-

ra  wysublimowanych rozwi za  nastawio-

nych na energooszcz dno . Wykonanie pro-

jektu zajmuje minimum sze  tygodni.

Decyzj  dotycz c  wyboru projektu trze-

ba wi c dobrze przemy le , bo  koszt tanie-

go projektu powtarzalnego cznie z kosz-

tem jego przystosowania do konkretnych 

warunków i naszych wymaga  mo e si

okaza  podobny jak koszt projektu indywi-

dualnego, którego autora mo emy poprosi

o zrealizowanie nawet najbardziej wyszu-

kanego zamówienia.

Inwestorzy wybieraj cy projekt powtarzalny 

mog  w katalogu lub na stronie internetowej 

pracowni architektonicznej obejrze

przysz y dom na przestrzennych ilustracjach 

i zorientowa  si  w kosztach jego realizacji. 

Je li pracownia przygotowa a odpowiednie 

wizualizacje, mo na te  (na jej stronie 

internetowej) zabawi  si  w przemalowywanie 

elewacji i dachu

Co powinien zawiera
projekt katalogowy?

K
upuj cy taki projekt powinien otrzyma

4 komplety dokumentacji technicznej, za-

wieraj cej projekty:

architektoniczny: elewacje, rzuty kondygna-

cji i dachu, przekroje, 

konstrukcyjny: rzuty: fundamentów, stropów 

i nadpro y oraz wi by dachowej,

instalacyjny: gazowy, wody ciep ej i zimnej, 

kanalizacyjny, c.o. oraz elektryczny, 

a ponadto opis techniczny zawieraj cy:

– wyci g z oblicze  statyczno-wytrzyma o cio-

wych,

– zestawienie elementów konstrukcyjnych wi -

by dachowej,

– zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej,

oraz dodatkowo rysunki wykonawcze i zesta-

wienie stali zbrojeniowej do elementów elbe-

towych.

Do wi kszo ci projektów mo na dokupi  zesta-

wienie materia ów b d  pe ny kosztorys. 

Szczegó owy zakres i form  projektu budowla-

nego, stanowi cego podstaw  do wydania decyzji 

o pozwoleniu na budow , okre la Rozporz dzenie 

Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

Jak mo na przystosowa  projekt 
z katalogu do indywidualnych potrzeb?

G
otowych projektów jest na rynku tak du o, e ka dy mo e znale  taki, 

który w przybli eniu odpowiada jego potrzebom. eby uczyni  go jesz-

cze bli szym swoim oczekiwaniom, trzeba zleci  architektowi adaptacj

projektu i omówi  z nim zmiany, jakie wydaj  si  nam potrzebne. Do ar-

chitekta, który si  tego podejmie, nale y dostosowanie projektu do planu 

miejscowego: wysoko  i wielko  domu, liczba kondygnacji, k t nachyle-

nia dachu. Architekt powinien przy tym pilnowa , aby adaptowany przez 

niego projekt zachowa  walory orygina u – na przyk ad sprzyjaj ce energo-

oszcz dno ci bierne wykorzystanie energii, je li taka by a intencja autora. 

Dla energooszcz dno ci szczególnie wa ne jest ustawienie budynku wzgl -

dem stron wiata; dla przysz ych widoków i harmonii ca o ci – w a ciwe 

wykorzystanie naturalnych walorów dzia ki i umiej tne  wkomponowanie 

budynku w krajobraz, dla wygody – korzystne po czenie z ulic  osiedlo-

w . Mo na jednak zleci  i takie zmiany w projekcie, jak powi kszenie po-

wierzchni salonu, dodatkowe pomieszczenie dla seniora czy zapewnienie 

warunków do pozyskiwania energii ze róde  odnawialnych.

Jak wiemy zmiany projektu wi  si  z dodatkowymi kosztami. Nie war-

to zatem wybiera  takiego projektu, który spe ni nasze oczekiwania dopiero 

po znacznych zmianach. Drobne korekty, np. przesuni cie okna czy drzwi, 

zwykle nietrudno wprowadzi , ale takie zmiany jak przesuni cie ciany 

konstrukcyjnej wymagaj  tak naprawd  przerysowania wszystkich plansz 

projektu i sporz dzania nowego projektu konstrukcyjnego, co mo e spowo-

dowa  wzrost kosztów projektu nawet o kilka tysi cy z otych.
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Jakie zmiany mo na wprowadzi  w projekcie 
katalogowym bez zgody autora projektu?

Jakie s  obowi zki architekta 
adaptuj cego projekt powtarzalny?

A
rchitekt dokonuj cy adaptacji projektu 

mo e zmieni  bez zgody autora: 

wymiary fundamentów, aby dostosowa

je do lokalnych warunków gruntowych,

zakres podpiwniczenia budynku (na 

przyk ad z ca kowitego na cz ciowe lub 

odwrotnie) – pod warunkiem e nie spo-

woduje to zmiany po o enia parteru w sto-

sunku do poziomu terenu, 

materia y na konstrukcj  budynku ( cia-

ny i stropy), pod warunkiem e po zmia-

nie zachowane b d  parametry wytrzyma-

o ciowe oraz walory u ytkowe budynku,

rodzaj stropów – pod warunkiem e za-

chowaj  pierwotne parametry wytrzyma-

o ciowe,

materia y na ciany zewn trzne (w tym 

izolacje termiczne i przeciwwilgociowe) 

oraz materia y wyko czeniowe (tynki, ma-

teria y na posadzki, dachówki) pod warun-

kiem zachowania zak adanej wytrzyma o-

ci i  ciep och onno ci,

przesun  lub zlikwidowa ciany dzia-

owe i zmieni  lokalizacj , liczb  i kszta t

okien oraz drzwi, 

k t nachylenia dachu – maksymalnie 

o 10%, pod warunkiem dostosowania do 

tego konstrukcji i zachowania formy archi-

tektonicznej orygina u,

przekroje elementów konstrukcji dacho-

wej – w celu dostosowania ich do innych 

materia ów pokrycia lub do innych ni  za-

o ono w projekcie stref obci enia nie-

giem i wiatrem,

kolorystyk  elewacji, detale dekoracyj-

ne, kszta t podjazdów i tarasów, 

instalacje: wodn , kanalizacyjn , gazo-

w , elektryczn  i centralnego ogrzewania,

a tak e:

dokona  przeróbki projektu na odbicie 

lustrzane. 

Najcze ciej zgoda na ww. zmiany do cza-

na jest do zakupionego projektu powta-

rzalnego.

Uwaga! Wszystkie zmiany powinny by

dokonane z zachowaniem obowi zuj cych 

norm i przepisów prawa budowlanego przez 

osob  maj ce odpowiednie uprawnienia 

i   naniesione na orygina  projektu kolorem 

czerwonym. W uzasadnionych sytuacjach 

powinny by  sporz dzone rysunki zamien-

ne, które powinny by  do czone jako aneks 

do dokumentacji sk adanej razem z wnio-

skiem o wydanie pozwolenia na budow .

Jakiekolwiek inne zmiany ponad wyszcze-

gólnione wy ej mog  by  dokonane wy-

cznie za zgod  autora projektu lub pra-

cowni.

Z
darza si , e inwestor wprowadza 

zmiany czy korekty w projekcie, któ-

ry by  podstaw  do wydania pozwole-

nia na budow . Je eli zmiany s  istotne, 

a powiatowy inspektor nadzoru dowie-

dzia by si  o nich (na przyk ad zawia-

domiony przez nie yczliwych s sia-

dów), ma prawo wyda  postanowienie 

wstrzymuj ce budow . Wprawdzie in-

westorowi przys uguje prawo z o enia 

za alenia na powy sze postanowienie 

do wojewódzkiego inspektora nadzoru 

budowlanego, lepiej – zamiast ryzyko-

wa  – zapobiec problemom i zawczasu 

zwróci  si  do starostwa z wnioskiem 

o wydanie nowego pozwolenia na bu-

dow  domu wed ug projektu ze zmia-

nami. Za istotne, a wi c wymagaj ce 

nowego pozwolenia na budow , uwa a

si  na przyk ad zmiany:

lokalizacji budynku na dzia ce, czyli 

zmiany w projekcie  zagospodarowania 

dzia ki,

powierzchni zabudowy i/lub kubatu-

ry czy wysoko ci budynku, 

wymiarów zewn trznych budynku,

sposobu u ytkowania budynku lub 

jego cz ci.

Czy po uzyskaniu 
pozwolenia 
na budow
w projekcie mo na 
jeszcze wprowadza
zmiany?

Architekt, który dokonuje adaptacji projektu 

powtarzalnego i przygotowuje projekt 

zagospodarowania dzia ki, jest uwa any za 

projektanta danego domu (zgodnie z art. 20

prawa budowlanego) i tym samym przejmuje 

wynikaj ce z ustawy obowi zki i uprawnienia 

cznie z odpowiedzialno ci  za projekt

D
o jego obowi zków nale y opracowanie projektu zgodnie z ustaleniami okre lo-

nymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz obowi -

zuj cymi normami i polega na:

wrysowaniu projektu domu i przy czy instalacyjnych na mapie w skali 1:500 lub 1:1000;

 wykonaniu opisu do projektu zagospodarowania terenu;

 naniesieniu zmian (kolorem czerwonym) na oryginale projektu;

przystosowaniu fundamentów do lokalnych warunków gruntowych i zaprojektowaniu sto-

sownego sposobu ich izolacji (warto dopilnowa , czy projektant wype ni  ten obowi zek, bo 

niektórzy zostawiaj  go kierownikowi budowy, który nie zawsze ma do tego przygotowanie);

 sprawdzeniu, czy konstrukcja budynku odpowiada lokalnym warunkom, wynikaj -

cym z innej ni  przyj ta w projekcie strefy klimatycznej i w razie potrzeby – przelicze-

niu konstrukcji w celu dostosowania jej do tych warunków; 

 dostosowaniu instalacji wewn trznych i przy czy do warunków miejscowych na pod-

stawie umów i projektów z jednostkami dostarczaj cymi energi , gaz i wod  oraz odbie-

raj cymi cieki;

 podpisaniu projektu jako autor adaptacji z podaniem numeru i rodzaju niezb dnych 

do tego uprawnie .
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Czy istnieje mo liwo  zwrotu zakupionego 
projektu katalogowego lub jego wymiany?

J
e li kupimy projekt przez Internet lub za-

mówimy go telefonicznie (umowa zawar-

ta na odleg o ), zgodnie z obowi zuj ca dy-

rektyw  97/7/WE o ochronie konsumentów 

mo emy go zwróci  bez podania przyczyny 

w terminie 10 dni od daty jego dostarczenia. 

Odes any projekt nie mo e jednak nosi la-

dów u ywania i musi zawiera  wszystkie ele-

menty, z którymi by  dostarczony. Do prze-

sy ki zwrotnej nale y do czy  o wiadczenie 

(powinni my otrzyma  je razem z projek-

tem) o odst pieniu od umowy.

Je li kupimy projekt w biurze sprzedaw-

cy, nie ma on obowi zku przyj  zwro-

tu projektu.

Mo liwo  wymiany projektu (niezale nie, 

czy by  kupiony w biurze projektowym, 

czy przez Internet) ustala si  indywidual-

nie ze sprzedawc , który nie ma obowi z-

ku wymieni  projektu na inny.

J
ak ju  napisali my w pytaniu 1, dom energooszcz dny po-

winien mie  jak najmniejszy stosunek powierzchni prze-

gród zewn trznych ( cian i dachu) do kubatury. Chodzi o to, 

by powierzchnia, przez któr  ucieka ciep o zu ywane do ogrze-

wania tej kubatury, by a mo liwie ma a. Warunek ten dobrze 

spe niaj  budynki parterowe z u ytkowym poddaszem zapro-

jektowane na planie kwadratu lub niezbyt wyd u onego prosto-

k ta, z dachem p askim lub o ma ym k cie nachylenia Nale y

zatem unika  projektów o rozbudowanej bryle – z podcieniami, 

wykuszami i lukarnami, poniewa  elementy te niepotrzebnie 

zwi kszaj  powierzchni  przegród zewn trznych.

Jak oceni , czy kszta t
i wielko  budynku s
racjonalne z punktu widzenia 
energooszcz dno ci?

Wybieraj c projekt z katalogu, na pocz tku nale y zwróci  uwag  na bry

domu oraz kszta t dachu

ry
s
. 

A
rc

h
ip

e
la

g

Ile kosztuje 
kosztorys?

W
st pny kosztorys biura architekto-

niczne cz sto oferuj  swoim klien-

tom za dodatkow  op at . Ceny kosztory-

sów s  zró nicowane i zale  w du ym 

stopniu od tego, czy kupujemy projekt po-

wtarzalny – z katalogu (wtedy kosztorys 

mo e kosztowa  zaledwie kilkadziesi t

z otych), czy te  zamawiamy projekt in-

dywidualny (wtedy cena kosztorysu mo e

wynie  kilkaset z otych lub wi cej).

Schemat domu z zaznaczonymi strefami termicznymi

E
nergooszcz dno ci sprzyja wyra ny podzia  budynku na strefy ter-

miczne:

22–24°C – azienka,

20–22°C – pokoje dzienne, salon, pokoje dla dzieci, gabinet,

18–20°C – kuchnia, sypialnie,

16–18°C – korytarze, pokoje do wicze  lub gry w bilard,

12–15°C – pomieszczenia gospodarcze: sk adzik, 

spi arnia, pralnia,

4–8ºC – gara , magazyn narz dzi i sprz tu ogrodowego. 

Ró nica temperatury pomi dzy s siaduj cymi pomieszczeniami nie po-

winna przekracza  8ºC, wtedy bowiem ciany dzia owe mog  by  sto-

sunkowo cienkie (12 cm), a wi c tanie. Je liby ró nice mia y by  wi ksze, 

ciany trzeba ociepla , a wi c projektowa  znacznie grubsze.

Jak powinny by  rozplanowane funkcje 
pomieszcze  w energooszcz dnym 
budynku?
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Jak sprawdzi , czy okna w budynku s  zaprojektowane zgodnie 
z zasadami energooszcz dno ci?

W
a ciwie rozmieszczone okna, któ-

re w dodatku maj  dobre parame-

try cieplne, to jeden z warunków energo-

oszcz dno ci. 

Rozmieszczenie okien. W ocenianym 

projekcie trzeba sprawdzi  rozmieszcze-

nie okien w stosunku do stron wiata. 

Najwi ksze straty powoduj  oczywi cie 

okna zorientowanie na pó noc, dlatego 

najlepiej, by w pó nocnej elewacji w ogó-

le nie by o okien lub by by y one jak naj-

mniejsze.

Najwi ksze mog  by  okna w elewacji 

po udniowej, bo straty przez nie s  rekom-

pensowane przez zyski ciep a wskutek na-

s onecznienia. Ale nawet w elewacji po-

udniowej niewskazane s  przeszklenia 

o bardzo du ej powierzchni, bo latem mog-

yby powodowa  przegrzewanie si  po-

mieszcze  i przyczynia  si  do zwi kszone-

go zu ycia energii na ch odzenie budynku. 

A  warto wiedzie , e jednostkowe zu ycie 

energii na ten cel jest wi ksze ni  jej zu y-

cie na cele grzewcze. Aby zapobiec 

przegrzewaniu si  pomieszcze

latem, projekt domu energoosz-

cz dnego powinien uwzgl dnia

monta aluzji lub rolet zewn trz-

nych.

Korzystny z punktu widzenia 

energooszcz dno ci mo e by

ogród zimowy przystawiony do 

budynku, gdy  taka przestrze  – 

nawet nieogrzewana – jest bufo-

rem termicznym, chroni cym bu-

dynek przed ucieczk  ciep a.

Wspó czynnik przenikania 

ciep a. Zawsze trzeba zwraca

uwag  na U ca ych okien. Jest on 

wypadkow  wspó czynników przenika-

nia szyb i ram, których izolacyjno  jest 

zawsze gorsza ni  izolacyjno  zestawów 

szybowych. Okna  w budynku energo-

oszcz dny powinny mie  wspó czynnik 

U = 1,1–0,8 [W/(m2•K)].

czenie okien. Je li w projekcie znaj-

dziemy s siaduj ce ze sob  okna,  war-

to zwróci  uwag  na to, czy s  rozdzie-

lone fragmentem muru, czy tylko ram ,

gdy  i to ma wp yw na wielko  strat cie-

p a. Je li rozpatrzymy dwa warianty o tej 

samej powierzchni szyb, wi ksze straty 

dotyczy  b d  okien rozdzielonych frag-

mentem muru. Po czone okna o tej samej 

powierzchni szyb maj  mniejsz  powierzch-

ni  ram, a wi c mniejsze b d  straty cie-

p a zarówno na ramach, jak i po czeniach 

okna ze cian  budynku. To samo dotyczy 

okien po aciowych. 

Pow oki niskoemisjne. Wspó czesne 

okna mog  mie  szyby ze specjalnymi po-

w okami, które w zale no ci od usytuowa-

nia budynku wzgl dem stron wia-

ta sprzyjaj  pozyskiwaniu energii 

przez okna lub zapobiegaj  jej stra-

tom. Najcz ciej stosuje si  pow o-

ki niskoemisyjne, które charakte-

ryzuj c  si  wielokrotnie ni szym 

wspó czynnikiem emisyjno ci pro-

mieniowania d ugofalowego (pod-

czerwonego) e = 0,2–0,05 (czyli 

nisk  absorpcyjno ci ) ni  szk o

zwyk e (e= 0,837). Odbijaj  wi c

ciep o z powrotem do pomiesz-

czenia, dzi ki czemu poprawia-

j  wspó czynnik przenikania cie-

p a oraz efektywno  energetyczn

przeszklenia.

Dlaczego wentylacja grawitacyjna wyklucza 
energooszcz dno  budynku?

W
entylacja grawitacyjna jest najsku-

teczniejsza zim , zw aszcza gdy 

w oknach domu s  zamontowane nawiew-

niki. Mo na powiedzie , e zapewnia ona 

wtedy odpowiedni  ilo  czystego powie-

trza, ale dzieje si  to kosztem ciep a, któ-

re skutecznie usuwa na zewn trz wraz 

z wywiewanym zu ytym powietrzem. 

Nap ywaj ce w jego miejsce zimne powie-

trze wych adza pomieszczenia i zwi ksza-

j c zapotrzebowanie budynku na ciep o. 

W ciep ych porach roku wentylacja grawi-

tacyjna mo e po rednio przyczynia  si  do 

zwi kszonego zu ycia energii – a to z tego 

powodu, e wtedy praktycznie nie dzia-

a, co zmusza domowników do stosowania 

ró nych urz dze  dodatkowych (wentyla-

tory, klimatyzatory), które wymagaj  zasi-

lania, a wi c zu ywaj  energi .

fo
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By dom spe nia  wymogi energooszcz dno ci

najwi ksza powietrzna przeszkle  powinna 

znajdowa  si  na po udniowej elewacji

fo
t.
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Aby okna skutecznie chroni y dom przed utrat

ciep a, oprócz niskiej warto ci U, konieczny jest   

w a ciwy monta , umiej tne ocieplenie nadpro y

i miejsc osadzenia parapetów
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Jakie stosowane w projektach rozwi zania techniczne 
i architektoniczne nie sprzyjaj  energooszcz dno ci?

Nieci g o  izolacji przegród zewn trz-

nych – wszystkie nieci g o ci i miejsca s a-

biej ocieplone stanowi  mostki termicz-

ne, czyli miejsca zwi kszonej ucieczki 

ciep a.

Niew a ciwe osadzenie stolarki – okna 

i drzwi powinny by  osadzone przy ze-

wn trznej kraw dzi muru, a o cie a do-

dakowo ocieplone. W cianach jedno-

warstwowych spe niaj cych wysokie 

wymagania termiczne stolarka powin-

na by  zamocowana w rodku grubo ci 

przegrody. Okna i drzwi osadzone w inny 

sposób mog  powodowa  znaczne stra-

ty ciep a.

Zanadto rozcz onkowana bry a domu

– im dom jest bardziej roz o ysty, im bar-

dziej wymy lna jest jego bry a: im ma wi -

cej przybudówek, wykuszy i za ama cian 

oraz im bardziej skomplikowany jest jego 

dach – im wi cej ma za ama , lukarn, po-

mieszcze  pod wie yczkami czy kopu ka-

mi, tym ma wi kszy stosunek powierzch-

ni cian i dachu do kubatury, a wi c tym 

bardziej w tpliwa jest jego energooszcz d-

no .

„Nieenergooszcz dne” detale: balkony, 

taras, lukarny – miejsca te s  potencjalny-

mi mostkami termicznymi. Balkony po -

czone ze stropem, taras nad pomieszcze-

niem ogrzewanym oraz lukarny to miejsca 

szczególnie trudne do ocieplenia i nawet 

zastosowanie zaawansowanych technicz-

nie i kosztownych rozwi za , wymaga-

j cych bardzo starannego wykonawstwa, 

nie zapewnia ca kowitego wyeliminowa-

nia zwi kszonych strat ciep a w tych miej-

scach.

Wentylacja grawitacyjna – zaznaczone 

na rzutach przewody wentylacji grawita-

cyjnej dyskwalifikuj  taki projekt.

Je li projekt ma cho  trzy z wymienio-

nych mankamentów, lepiej poszuka  in-

nego.

Jak znaczny jest wp yw wentylacji 
na energooszcz dno  budynku?

N
ajcz ciej stosowana w domach jedno-

rodzinnych wentylacja grawitacyjna 

powoduje du e stary ciep a. 

W nowoczesnym, szczelnym domu ener-

gooszcz dnym straty te mog  wynosi  na-

wet 60-80% ca kowitych strat ciep a bu-

dynku. Dom energooszcz dny musi by

wyposa ony w skuteczny system wen-

tylacji, który nie powoduje takich strat. 

Jedynym rozwi zaniem, które spe nia ten 

warunek, jest wentylacja mechaniczna z re-

kuperatorem, odzyskuj ca oko o 80% cie-

p a z powietrza usuwanego na zewn trz, 

zmniejszaj c tym samym zapotrzebowanie 

energetyczne budynku. Znaczenie wenty-

lacji dla kosztów eksploatacji budynku jest 

wi c ogromne. 

Roczne zapotrzebowanie na ciep o

w domu z fachowo zaprojektowan  i za-

montowan    instalacj  wentylacyjn  z re-

kuperatorem mo e zmniejszy  si  nawet 

o 25%. Co w przeliczeniu na z otówki mo e

da  ok. 1000 z  rocznie oszcz dno ci na 

kosztach ogrzewania domu o powierzch-

ni 150 m2.

Najwa niejszym elementem systemu 

wentylacji nawiewno-wywiewnej jest cen-

trala wentylacyjna z odzyskiem ciep a, po-

tocznie zwana rekuperatorem. Urz dzenie 

to sk ada si  z wymiennika ciep a oraz 

dwóch wentylatorów – nawiewnego i wy-

wiewnego. wie e, zimne powietrze za-

sysane z zewn trz przechodzi przez wy-

miennik ciep a, ogrzewaj c si  od takiej 

samej ilo ci zu ytego powietrza usuwane-

go z wn trza budynku na zewn trz, rów-

nie  przep ywaj cego przez ten wymien-

nik. Kiedy na dworze jest ch odniej ni

w domu, ciep e powietrze usuwane z po-

mieszcze  ogrzewa ch odniejsze – nap y-

waj ce z zewn trz. Powietrze jest pobierane 

z zewn trz przez tzw. czerpni , a usuwa-

ne przez wyrzutni .

W wentylacji mechanicznej z odzyskiem 

ciep a zarówno nap yw wie ego, jak i usu-

wanie na zewn trz zu ytego powietrza od-

bywaj  si  tu w sposób wymuszony i kon-

trolowany. Daje to mo liwo  dostosowania 

intensywno ci tej wymiany do rzeczywi-

stych potrzeb.

Rekuperator przeciwpr dowy. Wentylacja mechaniczna

wyposa ona w takie urz dzenie pozwala odzyska  nawet do 80% ciep a

traconego w innych systemach wentylacyjnych

fo
t.
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