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MÓJ PIERWSZY DOM

Roboty ziemne rozpoczyna si  od

zdj cia humusu, czyli wierzchniej

warstwy ziemi. Humus trzeba gdzie

„od o y ”. Jego grubo  zwykle wynosi

15-30 cm. Co oznacza, e z ka dych

100 m2 powierzchni b dzie do zagospo-

darowania w pryzmach 17-38 m3 gleby

(obj to  spulchnionej ziemi jest wi ksza

o oko o 15-25 proc.). Pryzmy nie powin-

ny by  wy sze ni  150 cm, ani usytuowa-

ne zbyt blisko wykopu, lecz w odleg o ci

równej co najmniej podwójnej jego g -

boko ci.

Stan zerowy oznacza doprowadzenie

robót budowlanych do poziomu te-

renu. Najcz ciej jest to wykonanie

fundamentów, cian fundamentowych

lub piwnicznych (je eli jest piwnica),

stropu nad piwnic  i zasypanie wyko-

pów. Tak e wykonanie warstw podk a-

dowych pod ogi na gruncie (w przypad-

ku kiedy dom nie ma piwnicy) oraz

przepustów pod instalacje. Domy jed-

norodzinne, a wi c budynki stosunko-

wo ma e i lekkie, najcz ciej posado-

wione s  na betonowych awach funda-

mentowych (rzadziej elbetowych sto-

pach fundamentowych).

Co to jest stan zerowy?

Wytyczy  budynek, czyli wyznaczy

jego obrys na dzia ce wed ug pla-

nu zagospodarowania,  mo e tylko

uprawniony geodeta. Musi on tak e do-

kona  odpowiedniego wpisu w dzienni-

ku budowy. Wytyczenie budynku polega

na trwa ym oznakowaniu wszystkich osi

i punktów charakterystycznych. W ka -

dym naro u  oko o 50 cm poza obrysem

przysz ych wykopów, wbija si  solidne

paliki z poziomo przybitymi i wypozio-

mowanymi deskami. Nast pnie bardzo

precyzyjnie – dopuszczalna jest toleran-

cja do 5 cm – napina si  pomi dzy nimi

drut (lub sznur murarski) wyznaczaj cy

osie budynku. Jest to tzw. awa drutowa.

W deskach zwykle wykonuje si  naci cia

i opisuje o , aby po przypadkowym ze-

rwaniu lub czasowym zdj ciu drutu, a-

two by o go ponownie za o y  w odpo-

wiednim miejscu. U ywaj c pionu mo -

na wyznaczy  i skontrolowa  wszystkie

wymiary poziome, nawet w g bokich

wykopach. awy drutowe powinno si

demontowa  dopiero po uko czeniu sta-

nu „zero”. Jednak cz sto zwija si  je

w trakcie prowadzenia robót – nie tylko

ziemnych, ale i murowych czy izolacyj-

nych. Nie powinny bowiem przeszka-

dza  w pracy i poruszaniu si  po placu

budowy.

Uwaga! Zast powanie drutu sznurkiem

lub y k  jest b dem, poniewa  te mate-

ria y s  elastyczne i nie gwarantuj  odpo-

wiedniej precyzji pomiarów.

Kto mo e wytyczy  budynek w terenie?

Ile miejsca potrzeba
na sk adowanie
humusu?

Budowa domu
do stanu „zero”

Koniec projektowania

i biegania po urz dach,

pora na  konkretne

prace.  Roboty ziemne

i postawienie fundamentu

lub piwnicy, wydaj  si

najmniej ciekaw , ale

bardzo wa n  cz ci

budowy.  Od tego, jakie

fundamenty ma nasz

dom, zale y jego

trwa o . Dlatego warto,

aby my mieli na ten

temat chocia  podstawo-

w  wiedz , która pozwoli

nam kontrolowa

wykonawców.

fot. aarchiwum KKBD
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Wykopy i fundamenty powinny

by wykonane w jak najkrótszym

czasie. Minimalizuje to ryzyko osuni -

cia, zamarzni cia czy rozlu nienia zie-

mi, a tym samym oszcz dza prac  i pie-

ni dze. Na wi kszo ci budów wykorzy-

stuje si  koparko-spychark  – sprz t

lekki, uniwersalny, o du ej manewro-

wo ci i wydajno ci. Wówczas zrobienie

wykopów pod budynek niepodpiwni-

czony redniej wielko ci trwa 1 dzie .

Wykop powinien by  o 20 cm p ytszy

ni  poziom posadowienia budynku.

Wtedy nawet rozlu nienie dna wykopu

nie jest gro ne, poniewa  reszt  gruntu

i tak wybierze si  r cznie tu  przed ro-

botami monta owymi oraz betoniarski-

mi. Poza tym, szczególnie w gruntach

spoistych, trzeba odwadnia  wykopy –

odprowadzaj c wod  do zag bienia,

z którego mo na j  wypompowa . Do-

piero wtedy mo na dokona  odbioru

robót ziemnych i potwierdzi  to sto-

sownym wpisem do dziennika budowy.

Kiedy nast puje odbiór robót ziemnych?

Nachylenie skarp zale y od rodzaju

gruntu, w którym wykonujemy wy-

kop. W gruntach przepuszczalnych

(piaszczystych) szerokie wykopy musz

mie  do agodnie nachylone skarpy –

zwykle pod k tem 40°. W gruntach su-

chych i s abo zag szczonych nachylenie

wyniesie 35°, za  w gruntach wilgotnych

i dobrze skonsolidowanych – 45°.

W gruntach spoistych (gliniastych) skar-

py wykopów mog  by  o wiele bardziej

strome. W zwi z ym i niezbyt wilgot-

nym gruncie oraz przy bardzo sprawnej

organizacji robót mog  by  nawet piono-

we, cho  obarczone jest to pewn  doz

ryzyka. W przypadku niespodziewanych

opadów deszczu strome skarpy mog

osun  si  do wykopu. 

Zwykle przyjmuje si , e k t nachylenia

skarp zawiera si  w przedziale 50°-70°

(najcz ciej oko o 60°).

Jakie powinno by  na-
chylenie skarp?

Je eli wykonujemy tradycyjne fun-

damenty betonowe – w deskowa-

niu – musimy najpierw u o y  war-

stw  podk adow . Mo e by  wykona-

na z chudego betonu (grubo ci

5-10 cm) albo z mechanicznie za-

g szczonego wiru, piasku lub pia-

sku stabilizowanego cementem (gru-

bo ci 15-30 cm). Dzi ki temu pod o-

e gruntowe zostanie wzmocnione

oraz wyrównane i nie b dzie wra li-

we na opady atmosferyczne. atwiej

te  ustawi si  równe i stabilne desko-

wanie oraz oczy ci pod o e przed be-

tonowaniem. Najwi ksz  korzy ci

b dzie dobra jako  betonu, nie za-

nieczyszczonego gruntem.

Z czego warstwa
podk adowa?

N ajcz ciej s  to awy fundamentowe

monolityczne, czyli wylewane z be-

tonu lub elbetowe. awy betonowe

zbroi si  pod u nie, czterema pr tami

po czonymi w kwadrat. awy elbeto-

we dodatkowo zbrojone s  poprzecznie

pr tami, tzw. g ównymi, umieszczonymi

pod zbrojeniem. Ten rodzaj aw wykonu-

je si w gruntach s abych. Zbrojenie

zwi ksza wytrzyma o  betonu i zmniej-

sza ryzyko pop kania pod wp ywem ru-

chów pod o a.

awy monolityczne wylewa si  w szalun-

ku. Robi si  wykop szerszy ni  planowa-

na awa. Wylewa si  w nim 10-cm war-

stw  chudego betonu. Na niej ustawia si

deskowanie, które mo e mie  pe n  wy-

soko awy lub obejmowa  jedynie jej

cz  wystaj c  ponad wykop. W szalu-

nek wlewa si  w a ciwy beton funda-

mentu.

W budynkach lekkich fundamenty mo-

g  by  wykonywane bez awy, bezpo red-

nio w wykopie, do poziomu powierzchni

terenu. Wykop mo na wy o y  foli  hy-

droizolacyjn , co uchroni beton przed

zanieczyszczeniem.

Obecnie coraz cz ciej fundamenty beto-

nowe wylewa si  z betonu towarowego,

dostarczanego na plac budowy tzw.

gruszk .

Jakie fundamenty?

Aby móc wyznacza  wymiary pio-

nowe (np. g boko  posadowie-

nia domu) trzeba najpierw ustali

tzw. reper. Jest to sta y i trwale ozna-

kowany punkt odniesienia, znajduj -

cy si  poza obr bem prowadzonych

robót, w miejscu nienara onym na

osiadanie. Jako repery mo na wyko-

rzysta  elementy istniej cych budyn-

ków (np. schody, coko y) czy dróg

(kraw niki, pokrywy studzienek ka-

nalizacyjnych, s upy energetyczne).

Mo na te  u y  s upków drewnia-

nych, betonowych lub stalowych, któ-

re wbija si  g boko w ziemi  – poni-

ej granicy przemarzania (patrz: „Wy-

bór dzia ki”). Uwaga! Reperów nie

wolno umieszcza  na drzewach.

Do czego
potrzebny jest
reper?

Piel gnacja polega na utrzymaniu sta ej wilgotno ci, dzi ki czemu beton prawid owo

zwi e. Sprzyja temu tak e podk ad z chudego betonu, poniewa  woda z mieszanki

nie wsi ka w grunt. awy warto przykrywa  foli , która chroni beton przed nadmier-

nym wysuszeniem przez s o ce i wiatr. Dobrym rozwi zaniem jest wcze niejsze u o e-

nie w deskowaniu (koniecznie w wykopie) rozci tego r kawa folii, który zatrzyma

w wie ej mieszance ca  wod  zarobow  (u yt  do przygotowania betonu). Jednak to

wszystko jest wci  niewystarczaj ce. Po up ywie 24 godzin od zako czenia betonowa-

nia, fundamenty nale y pola  wod i czynno  t  powtarza  przez 3-4 dni, dwa do

trzech razy dziennie – je eli temperatura zewn trzna w dzie  wynosi oko o +15°C. Gdy

b dzie ni sza mo na polewa  rzadziej, poni ej +5°C – w ogóle.

Jak nale y piel gnowa  beton?
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Domy jednorodzinne, a wi c budynki

stosunkowo ma e i lekkie, najcz -

ciej posadowione s  na betonowych a-

wach fundamentowych (ewentualnie

elbetowych stopach fundamentowych).

Oznacza to, e w przypadku stabilnego,

dobrze zag szczonego lub skonsolido-

wanego gruntu, awy fundamentowe

mog yby – teoretycznie – nie mie  ani

jednego pr ta. Jednak w praktyce zawsze

stosuje si  zbrojenie niekonstrukcyjne

(grubo ci i ilo ci pr tów nie musi obli-

cza  konstruktor). Nie dopu ci ono do

zniszczenia fundamentów, a tym samym

budynku, w sytuacjach ekstremalnych,

jak powód , osuni cie gruntu, wymycie

gruntu spod cz ci fundamentu itp.

Zbrojenie to pe ni zatem podobn  funk-

cj , co pasy bezpiecze stwa w samocho-

dzie, które w codziennej eksploatacji nie

s  potrzebne, ale podczas wypadku mo-

g  uratowa ycie.

Czy trzeba zbroi awy fundamentowe?

Zbrojenie aw fundamentowych po-

winno sk ada  si  z 4 pr tów redni-

cy 12 mm, po czonych strzemionami

rednicy 4,5-6 mm. Pr ty tworz  szkie-

let przestrzenny ustawiony w osi awy

fundamentowej lub bezpo rednio pod

cian  no n . Pr ty i strzemiona musz

by  sztywno po czone drutem wi za -

kowym, przez spawanie lub zgrzewanie. 

Pr ty g ówne czy si  na zak ad d ugo-

ci 50 cm dla stali g adkiej lub 40 cm dla

stali ebrowanej. W naro ach wszystkie

pr ty g ówne, wyst puj ce w po cze-

niu, powinny by  zagi te pod k tem

prostym na d ugo  co najmniej 20 cm (a).

Ewentualnie, oddzielne szkielety zbro-

jeniowe powinny by  po czone za po-

moc  2 (lub 4) dodatkowych pr tów

w kszta cie litery L o d ugo ci ramion

1 m (b). Pr ty g adkie powinny by  za-

ko czone hakami.

Kiedy zbrojenie b dzie dobrze u o one?

Rodzaj izolacji przeciwwilgociowej

lub przeciwwodnej fundamentu

powinien by  okre lony w projekcie,

poniewa  zale y od przepuszczalno-

ci gruntu, poziomu wody gruntowej

oraz g boko ci posadowienia. Naj-

cz ciej stosuje si  dwie warstwy le-

piku asfaltowego lub papy asfaltowej

na lepiku.  Niektóre materia y, takie

jak folie hydroizolacyjne lub papy

termozgrzewalne, mo na uk ada  na

jeszcze wilgotnym betonie.

W budynkach niepodpiwniczonych

nie ma potrzeby uk adania w cz ci

podziemnej izolacji pionowej. Jedy-

nie w celu ochrony fundamentów

przed korozj  (co jest istotne na

gruntach zawieraj cych kwasy hu-

musowe) impregnuje si ciany fun-

damentowe emulsj  asfaltowo-kau-

czukow . Ten niepozorny moment

budowy jest bardzo wa ny, poniewa

od tego, czy dom b dzie prawid owo

zabezpieczony przez wilgoci  z zie-

mi, zale y jego trwa o .

Kiedy uk ada si
izolacj ?

deskowanie aw

fundamentowych

zbrojenie aw fundamentowych

awy ffundamentowe wwarto zzbroi  ww kka dej ssytuacji

a) sszkielet zz ppr tami gg ównymi oodgi tymi nna mmin. 220 ccm

pr ty g ówne

szkielet

zbrojeniowy

zarys aw fundamentowych

b) sszkielet ww kkszta cie llitery LL

szkielet

zbrojeniowy

zarys aw fundamentowych

zbrojenie w liter  L
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ciany fundamentowe i piwniczne to

najbardziej odci one elementy kon-

strukcyjne budynku. Musz  by  zatem

wykonane z materia ów o du ej wytrzy-

ma o ci mechanicznej. Ewentualny koszt

naprawy lub przeróbki tych cian zawsze

jest wysoki, dlatego trwa o  u ytych ma-

teria ów powinna dorównywa  trwa o ci

ca ej budowli – przynajmniej 100 lat. 

ciany fundamentowe nara one s  na

sta y kontakt z gruntem, tym samym na

ci g e zawilgocenie i dzia anie niskiej

temperatury. Zastosowane materia y po-

winny wi c by  mrozoodporne i jak naj-

mniej nasi kliwe.

Najlepsze s :

beton monolityczny;

betonowe pustaki zasypowe; 

pe ne bloczki betonowe; 

pe ne ceg y ceramiczne;

Te materia y na dodatek s  stosunkowo ta-

nie i nie wymagaj  od wykonawców wyso-

kich kwalifikacji. Przepisy dopuszczaj  co

prawda u ycie materia ów nasi kliwych,

a nawet z elementów dr onych, ale na

pewno nie jest to rozwi zanie optymalne.

Jaki jest najlepszy 
materia  na ciany fundamentowe?

Drena  opaskowy to system odwod-

nienia wykonany dooko a domu,

a maj cy za zadanie zebranie wody

gruntowej (i gromadz cej si  wody opa-

dowej), odprowadzenie jej poza obrys

budynku i rozs czenie na terenie dzia -

ki. Powinien zosta  wykonany, gdy dom

usytuowany jest na zboczu wzgórza (na-

wet o ma ym k cie nachylenia) lub

w pobli u wysokiej skarpy. W zale no-

ci od rodzaju pod o a – na ska ach dre-

na  b dzie zb dny, w gruntach dobrze

przepuszczalnych mo e by  pomini ty,

a w spoistych musi by  zawsze. Nale y

go wykona  równie  w przypadku pod-

o a o s abej no no ci lub przy mocno

obci onych fundamentach. W grun-

tach nieprzepuszczalnych, w terenie

p askim, gdy woda gruntowa znajduje

si  poni ej poziomu posadowienia, wy-

konanie drena u jest wskazane nawet

dla budynków niepodpiwniczonych.

Kiedy potrzebny
jest drena ?

Oczywi cie, wykonuj c odpowiedni

izolacj . Rozró nia si  izolacj  pio-

now  – chroni konstrukcj  przed wod

gruntow  oraz opadow  i izolacj  pozio-

m  – zabezpiecza wy sze elementy bu-

dynku przed zawilgoceniem na skutek

podci gania kapilarnego. W zale no ci

od warunków gruntowo-wodnych izola-

cj  pionow  dzielimy na: 

typu lekkiego – stosowana w grun-

tach przepuszczalnych, gdy zwierciad o

wody gruntowej znajduje si  przynajm-

niej 1 m poni ej poziomu posadowienia

budynku;

typu redniego – wykonywana g ów-

nie w gruntach spoistych, gdy zwiercia-

d o wody gruntowej znajduje si  poni ej

fundamentów oraz w gruntach prze-

puszczalnych, je li wyst puje niebezpie-

cze stwo podnoszenia si  poziomu wo-

dy gruntowej powy ej poziomu posado-

wienia;

typu ci kiego – obowi zkowa w do-

mach podpiwniczonych, gdy poziom

wody gruntowej znajduje si  powy ej

fundamentów, niezale nie od rodzaju

gruntu.

Ka dy typ izolacji wykonuje si  z mas

asfaltowych lub mineralne, pap, foli.

Wybór metody oraz rodzaj materia ów

powinien by  okre lony przez projek-

tanta. Najwygodniejsze s  papy i folie

samoprzylepne oraz zgrzewalne. Mo e

nie s  to materia y tanie, ale za to sku-

teczne, atwe do uk adania i kontroli.

Nast pnie papy asfaltowe na lepiku,

roztwory i masy asfaltowe z dodatkiem

kauczuku (elastyczne i odporne na

uszkodzenia) oraz folie klejone lub mo-

cowane mechanicznie, które mog  by

uk adane na wilgotnym pod o u.

W ko cu lepiki asfaltowe oraz modyfi-

kowane zaprawy mineralne, których

skuteczno  w du ej mierze zale y od

g adko ci pod o a ( ciany murowane

powinny by  wcze niej otynkowane

tzw. rapówk , czyli cienkim tynkiem

II kategorii).

izolacja przeciwwilgociowa

pionowa wywini ta na wierzch

ciany fundamentowej

izolacja przeciwwilgociowa pionowa

ciany fundamentowej powinna si

zwiesza  poza kraw d awy

fundamentowej

zewn trzna ciana no na

izolacja przeciwwilgociowa

pozioma pod ogi na gruncie

powinna by  wywini ta na cian

co najmniej do poziomu posadzki

izolacja przeciwwilgociowa

pozioma na cianie fundamentowej

od strony zewn trznej domu musi

przykrywa  grzbiet izolacji

termicznej, a od strony wewn trz-

nej wystawa  poza obrys ciany co

najmniej 20 cm; wraz z wywini t

izolacj  pionow  tworzy dwie

warstwy hydroizolacji

ciana fundamentowa

izolacja przeciwwilgociowa

pozioma na ca ej szeroko ci awy

fundamentowej

awa  fundamentowa

Szczególy uu o enia iizolacji

przeciwwilgociowej ii ttermicznej

w cianie ffundamentowej

zaprojektowanej zz bloczków

betonowych

Jak ochroni
przed wilgoci
podziemne ciany?
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ciany fundamentowe oraz piwniczne

i pod ogi na gruncie maj  bezpo-

redni kontakt z gruntem. Dlatego

trzeba je ociepla  materia em odpor-

nym na zawilgocenie, gnicie, dzia anie

grzybów i ple ni, jak równie  uszko-

dzenia mechaniczne. Materia  nie mo e

te  ulec zgnieceniu podczas zasypywa-

nia gruntem. 

Do takich materia ów nale :

szk o piankowe – idealne niemal pod

ka dym wzgl dem, niepalne, odporne na

gryzonie i owady oraz na wiele substancji

chemicznych, jednak drogie i trudno do-

st pne;

pianka poliuretanowa – w postaci

sztywnych p yt jest bardzo dobrym, ale

drogim materia em termoizolacyjnym, na-

tomiast natryskiwana bezpo rednio na

przegrod  mo e by  niezast piona, zw asz-

cza przy ocieplaniu przegród o skompliko-

wanym kszta cie;

polistyren ekstrudowany i styropian –

to materia y spe niaj ce stawiane im wy-

magania, przy tym dost pne i stosunkowo

tanie, po zabezpieczeniu ich powierzchni

izolacj  przeciwwilgociow  lub siatk

z w ókna szklanego wtopion  w zapraw

klejow  – s  prawie bez wad i dlatego cz -

sto si  je stosuje.

Z jakiego materia u
izolacja termiczna?

Po wybudowaniu cian fundamento-

wych trzeba je zasypa  (uzupe ni

wykop ziemi ). Uwaga! Ró nica pozio-

mów gruntu po obu stronach muru nie

mo e przekracza  50 cm – inaczej mog

pop ka !). ciany piwnic wolno zasypy-

wa  dopiero po wykonaniu stropu.

W przypadku stropów elbetowych

(w tym g sto ebrowych) najwcze niej

w 2 tygodnie po zako czeniu betonowa-

nia. Je li na dzia ce wyst puje grunt

piaszczysty, bez obawy mo na go u y  do

zasypywania wykopów. Z tym, e musi

by  uk adany warstwami nie grubszymi

ni  20 cm i zag szczany mechanicznie.

W przeciwnym razie mo e osiada ,

a chodniki, tarasy lub schody zewn trz-

ne b d  nara one na uszkodzenie.

Na co zwróci  uwag
przy zasypywaniu
cian fundamentowych?

Fundamenty uproszczone polegaj  na oparciu ciany fundamentowej bezpo red-

nio na gruncie. Rozwi zanie to mo na stosowa  pod lekkimi budynkami o kon-

strukcji drewnianej. Decyzj  tak  podejmuje projektant.

Kiedy stosujemy fundamenty uproszczone?

Przed podj ciem decyzji dotycz cej

fundamentów specjalista geotech-

nik musi oceni  grunt. Badaniu podda-

je si  powierzchniowe, ale i g bsze

warstwy (pod warstw  no nego piasku

mog  wyst pi  grunty s abe, które po

obci eniu budowl  zaczn  osiada ).

W takiej sytuacji trzeba wymieni

grunt lub posadowi  dom na funda-

mentach po rednich.

Wymiana gruntu pod fundamentami

jest mo liwa wtedy, gdy warstwa s abo

no na zalega p ytko, do g boko ci

2-3 m. Z wykopu nale y wybra  nieno-

ny grunt i wype ni  go ró noziarni-

stym piaskiem zag szczanym warstwa-

mi. Gdy grubo  wymienianej warstwy

nie si ga g biej ni  1m, zamiast piasku

mo na po o y  chudy beton. Mo na

tak e u y  piasku stabilizowanego ce-

mentem. Wymian  gruntu zleca si  fir-

mie wykonuj cej roboty ziemne. 

Je li z powodu znajduj cych si  p ytko

wód gruntowych wymiana gruntu nie

jest mo liwa, trzeba zastosowa  funda-

menty po rednie, czyli studnie kopane

lub pale. 

Pale elbetowe powinny mie red-

nic  co najmniej 20 cm, umieszcza si

je w rozstawie 50-100 cm. Dzi ki d u-

go ci 6-10 m, mog  si  opiera  na na-

prawd  g boko posadowionej war-

stwie no nej. Aby wykona  pale trzeba

wywierci  otwory w ziemi, w o y

w nie zbrojenie i wype ni  betonem. 

Studnia – tak jak pale – mo e si ga

6-10 m w g b ziemi. Wykop robiony

jest tak, jak pod studni  na wod , a dno

trzeba zabetonowa .

Dzi  popularniejszym rozwi zaniem

jest p yta fundamentowa – przenosi

obci enia z budynku na grunt ca

swoj  powierzchni . Dzi ki p ytkiemu

posadowieniu sprawdza si , kiedy wo-

dy gruntowe s  blisko poziomu terenu.

Jak zrobi  fundament w niekorzystnych
warunkach gruntowo-wodnych?

Jest to fundament p ytowy, w którym

zainstalowano system grzewczy. Po

zdj ciu humusu i zast pieniu go war-

stw  zag szczonego mechanicznie wi-

ru lub pospó ki, na pod o u uk ada si

kszta tki styropianowe grubo ci 15-

20 cm. Nast pnie wykonuje si  p yt

elbetow grubo ci 15-20 cm, z zatopio-

n  w niej instalacj  grzewcz . Monta

p yty trwa krótko, bo zaledwie kilka dni

i jest ko cem prac nad poziomem

„zero”. Na tak przygotowanym funda-

mencie montuje si  dom. Nagrzana p y-

ta dzia a jak akumulator ciep a.

Uwaga! System wymaga u o enia wo-

kó  budynku drena u opaskowego, by

stoj cy na powierzchni budynek nie

„sp yn ” po namokni tym gruncie.

Co to jest 
fundament
grzej cy?

fot. LLegalett
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