
Dom pani Eugenii stoi w najwy szym punkcie posesji. Niski, drewniany budynek 

wzniesiony w konstrukcji szkieletowej wtapia si  w ogród za o ony i piel gnowany przez 

w a cicielk . Jego kolorystyka równie  harmonizuje z bujn  zieleni  na dzia ce

W obecnej dobie, kiedy ziemia jest droga, 

nie wszystkich sta  na kupno dzia ki, 

a potem jeszcze na budow  domu. Ale pani 

Eugenia nie zamierza a atwo rezygnowa

z marze . Tak d ugo szuka a stosownego 

rozwi zania, a  znalaz a.

Kiedy ze wzgl du na okrojony bud et nie 

mog a nawet pomy le  o pe nowarto ciowym, 

uzbrojonym w media, ale drogim gruncie 

budowlanym, wyszuka a, a potem kupi a ta-

nio… podmok k ! Ten z pozoru trudny do 

zagospodarowania teren by  dziesi ciokrotnie 

ta szy ni  okoliczne dzia ki budowlane. Na 

pocz tku wzbudza  jednak obawy i kontro-

wersje. Wkrótce inwestorka udowodni a sobie 

i rodzinie, e nie by a to z a decyzja.

Zminimalizowa  ryzyko
Pani Eugenia jeszcze przed ostatecznym 

zakupem 2000 m2 ki sprawdzi a

w Urz dzie Gminy, czy wyznaczona parce-

la jest po o ona na teranie przeznaczonym 

pod zabudow  jednorodzinn . Otrzyma a

tak  gwarancj  oraz informacj , e ziemia 

znajduje si  w odleg o ci 60 m od sieci ga-

zoci gowej, wodoci gowej i telefonicznej. 

Odetchn a wi c z ulg .

Kolejnym krokiem inwestorki by a

konsultacja z geotechnikiem i architektem. 

Geotechnik, badaj c grunt, ustali , e mo e

na nim stan  dom, pod warunkiem e pod o-

e zostanie odpowiednio przygotowane. Jako 

najlepsze rozwi zanie wskaza  podniesienie 

gruntu na du ym obszarze a  do poziomu 

g ównej drogi. Reszta dzia ki celowo mia a

pozosta  nienaruszona, by w powsta ym 

zag bieniu w a cicielka mog a zbudowa

staw (jako naturalny zbiornik odwadniaj cy 

okresowo podmok  parcel ).  

Materia  do budowy nasypu pozyskiwa a

w bardzo ekonomiczny sposób – umówi a

si  z przedsi biorc  transportowym, e gruz 

z wyburze  oraz ziemi  z wykopów, które 

zlecano mu wywozi  na wysypiska mieci za 

niema ymi op atami, przywiezie do niej za 

darmo. Na dzia ce rozplantowano warstwami 

a  700 wywrotek gruzu i ziemi. Ka d  kolej-

n  warstw  ubijano walcem drogowym. Ca a

operacja podnoszenia terenu trwa a ponad 

pó  roku, a nast pnie, jeszcze przez dwa lata, 

ziemia osiada a pod w asnym ci arem. Ale 

pani Eugenii nie spieszy o si , zgodnie z po-

wiedzeniem „co nagle, to po diable”.

Lekki i szkieletowy – dobry na 
podniesiony sztucznie teren
Czas osiadania gruntu w a cicielka 

wykorzysta a na prace projektowe oraz 

zorganizowanie budowy (zajmowa a si

tym samodzielnie i z pomoc  braci). 

POSESJONACI KLUBU BUDUJ CYCH DOM

Dom dla 2

Dom parterowy, bez piwnic i gara u, 

drewniany, ciany w konstrukcji 

szkieletowej, dach pokryty gontem 

bitumicznym

Pow. dzia ki: 2000 m2

Pow. domu: 95 m2 + ogród zimowy 

40 m2 i zadaszony taras 40 m2

Powierzchnia wolno stoj cej wiaty

gara owej i gospodarczej: 40 m2

Roczne koszty utrzymania: 7363 z

Do odwa nych i zaradnychDo odwa nych i zaradnych

Kupno bardzo taniej,

bo podmok ej dzia ki,

na szcz cie nie okaza o

si  dla pani Eugenii 

pu apk . Cho  przygoto-

wanie do budowy domu 

tak „trudnego” gruntu 

by o do  uci liwe

i d ugotrwa e.

Wej cie do domu os oni to zadaszonym tarasem (40 m2). 

W cieplejszych miesi cach jest nieustannie u ywany. Przejmuje wtedy 

rol  pomieszcze  dziennych, bo jest os oni ty i wygodnie umeblowany. 

To druga, po ogrodzie zimowym, duma w a cicielki

wiat nale ywiat nale y Lilianna Jampolska
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POSESJONACI KLUBU BUDUJ CYCH DOM

– Poniewa  od dawna marzy am o domu z drewna, nie mia am 

dylematu, jak  wybra  technologi  budowy. Ale musia am zaczeka

na opini  specjalistów. Na moje szcz cie architekt w porozumieniu 

z geotechnikiem potwierdzili, e na tak przygotowanym gruncie spraw-

dzi si  lekka drewniana konstrukcja budynku, wzniesiona na solidnej 

monolitycznej p ycie fundamentowej. Przewidywali, e tego rodzaju 

budynek mo na wybudowa  taniej i szybciej ni  murowany i to mi 

bardzo odpowiada o.

W a cicielka wspólnie z architekt, Danut  Borys, zaprojektowa y

parterowy budynek. Pani Eugenii chodzi o o uzyskanie oszcz dno ci, 

wi c od razu zrezygnowa y z budowy piwnic i u ytkowego poddasza. 

Z tego samego wzgl du na pokrycie dachu wybra y gont bitumiczny.

Maj c na wzgl dzie pó niejsze jak najni sze wydatki za eksplo-

atacj  budynku, panie szczególnie starannie zaprojektowa y sposób 

zaizolowania budynku. ciany zewn trzne budynku, skonstruowane 

w technologii szkieletu drewnianego, sk adaj  si  z: desek, folii 

wiatroszczelnej, 20 cm we ny mineralnej, folii paroizolacyjnej i p yty 

gipsowo-kartonowej (mocowanej na metalowym stela u). Dach 

pozostawi y bez ocieplenia, bo jest tam tylko miejsce na sk adzik go-

spodarczy. Ale za to na stropie nad parterem roz o y y grub  warstw

we ny mineralnej (25 cm). Zadba y równie  o solidne zabezpieczenie 

pod óg przed wilgoci  i zimnem. awy fundamentowe zosta y

zaizolowane pionowo (lepikiem). Na p ycie fundamentowej oprócz 

papy izolacyjnej po o ono 5 cm styropianu, a na nim siatk  stalow ,

po czym zalano zapraw  cementow . Potem zamocowano drewniane 

legary, pomi dzy które w o ono dodatkow  warstw  we ny mine-

ralnej (na ca  wysoko  legarów). Od strony wn trz po o ono deski 

pod ogowe.

Udanym posuni ciem okaza a si  budowa wolno stoj cej wiaty 

gospodarczej. Pod jej dachem zmie ci o si  miejsce na samochód, 

drewutnia, sk adzik ogrodniczy, piwniczka oraz letnia kuchnia.

Troch  sprytnych, ale op acalnych zabiegów
Dopiero po rozrysowaniu poszczególnych wn trz i omówieniu ich 

uk adu oraz wielko ci z pani  architekt, w a cicielka zdecydowa-

Na granicy salonu i ogrodu zimowego zamontowano dwuskrzyd owe 

przeszklone drzwi. Po ich otwarciu ciep o z oran erii wpada do pomieszcze

dziennych. Ten prosty „patent” w a cicielka stosuje do dogrzania wn trz 

jesieni , kiedy nie korzysta jeszcze z kot a

Ogród zimowy zbudowano wzd u  bocznej elewacji, od strony 

po udniowego zachodu. Tu najd u ej operuje s o ce. Dla w a cicielki, 

z zami owania ogrodniczki, w zimie jest to namiastka ogrodu, a jesieni  i na 

przedwio niu – dodatkowe, darmowe ród o ciep a

Eksploatacja budynku kosztuje rocznie tylko 7363 z i jest to zas u-

ga wielu praktycznych zabiegów, które poczyni a w a cicielka.

Oszcz dniejsze prowadzenie gospodarstwa domowego udaje si  jej 

dzi ki zbudowaniu ogrodu zimowego, kominka z eliwnym wk adem, 

studni do podlewania ogrodu oraz letniej kuchni, w której gotuje przez 

pó  roku, u ywaj c pieca na drewno.

W a cicielka niema ym wysi kiem finansowym wyposa y a budynek 

w dwa niezale ne ród a ciep a – wk ad kominkowy (z obudow  koszto-

wa  5000 z ) i kocio  gazowy (z instalacj  i robocizn  10 000 z ). Przed 

przej ciem na emerytur  wykorzystywa a je w proporcji pó  na pó , ale 

odk d cz ciej przebywa w domu, w zimie codziennie pali w kominku 

(bo taniej). Zainwestowa a w ogrzewanie gazowe, poniewa  chcia a za-

bezpieczy  si  na czas wi kszych mrozów, nieobecno ci w domu czy 

choroby. Traktowa a to jako konieczno .

Przetestowa a, e palenie w kominku oraz dogrzewanie wn trz ciep em 

z oran erii daje solidne oszcz dno ci. Tanio by o szczególnie w czasie 

ostatniej srogiej zimy, poniewa  mia a darmowe drewno (pozosta o

po budowie domu córki, która zbudowa a dom nieopodal). Aby kominek 

jeszcze sprawniej ogrzewa  wn trza, do o ono dodatkow  rur  rozprowa-

dzaj c  ciep o (teraz nagrzewa si  ca a tylna ciana kominka i promie-

niuje ciep em w stron  pomieszcze  prywatnych). Przez okres grzew-

czy spali a 8 m3 drewna. Rocznie zu ywa gazu ziemnego za 3000 z

( cznie z ogrzaniem wody do mycia).

Gospodarstwo pani Eugenii zu ywa niedu o pr du, bo tylko za 

100 z miesi cznie (mi dzy innymi dzi ki energooszcz dnym urz dze-

niom i arówkom).

Wywóz szamba kosztuje rocznie ju  1700 z . W a cicielka wiedzia-

a, e w przysz o ci mo e to by  spora pozycja w jej domowym bud ecie 

i przed budow  domu wezwa a fachowców, by skonsultowa  mo liwo

zamontowania przydomowej oczyszczalni cieków, ale rodzaj gruntu wy-

kluczy  jej budow . Pani Eugenia by a przygotowana na ten spory wy-

datek, by na emeryturze mie  ten k opot z g owy. Nie uda o si  i bardzo 

a uje, e na razie nie ma szans na obni enie kosztów wywozu cieków, 

poniewa  okolica jeszcze nie jest skanalizowana. 

Koszty, gdzie mo na zaoszcz dzi
na eksploatacji 

Eksploatacja budynku o powierzchni 95 m2

i 40 m2 ogrodu zimowego kosztuje rocznie 
tylko 7363 z
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a si  powi kszy  salon do 30 m2, wybudowa  dodatkowy pokój 

(dla doje d aj cych dzieci z wnukami) oraz zrealizowa  swoje 

wielkie marzenie – ogród zimowy. Szukaj c wsz dzie gdzie si

da oszcz dno ci, pani Eugenia w adnym wypadku nie chcia a

jednak zbudowa  niewygodnego domu, szczególnie e mia  by

pierwszy, ale zarazem ostatni.

Przeszklon  oran eri  o powierzchni a  40 m2 celowo umiesz-

czono wzd u  po udniowo-zachodniej elewacji budynku, gdzie 

najd u ej operuje s o ce. W a cicielka wykorzystuje j  nie tylko 

do uprawiania kwiatów, ale równie  do... dogrzewania reszty 

pomieszcze  mieszkalnych w ch odniejszych porach roku. Z t

my l  mi dzy oran eri  a pomieszczeniami dziennymi zamonto-

wa a szerokie dwuskrzyd owe drzwi, po otwarciu których ciep o

gromadz ce si  w oran erii wpada do wn trza domu. Latem dach 

ogrodu zimowego w a cicielka spryskuje mieszanin  wapna (tak 

jak czyni  to ogrodnicy przy uprawach szklarniowych), które na 

kilka miesi cy skutecznie zacienia jego wn trze i chroni przed 

nadmiernym nagrzewaniem si , jednocze nie zast puj c drogie 

w monta u rolety. 

Przytulny, jak z dzieci stwa
Budynek  ma jeszcze inne przemy lane funkcje. Pani Eugenii 

zale a o, aby g ówne wej cie do budynku nie znajdowa o si  od 

strony zachodniej, sk d wieje wi kszo  wiatrów. Umie ci a je od 

wschodu, gdzie powsta  du y zadaszony taras.

Wystrój tarasu niewiele ró ni si  od wystroju wn trz. W po-

mieszczeniach dziennych i prywatnych równie  króluje drewno 

na pod ogach, fragmentach cian, meblach. W a cicielka zacho-

wa a niemal wsz dzie jasny kolor drewna, który pasuje do bia ych 

cian i sufitów. Wsz dzie jest bardzo tradycyjnie i bardzo przytul-

nie. Pani Eugenia tak rozplanowa a wn trza, by mog a przenie

meble i bibeloty z poprzedniego mieszkania w Warszawie, bez 

dokupowania dodatkowych.  

– Mimo wielu kontrowersyjnych kroków i decyzji, jakie musia am 

podj  w  drodze do upragnionego celu, nareszcie mieszkam we 

w asnym wymarzonym domu z  ogrodem. W a ciwie powinnam 

powiedzie , e „dzi ki” nim. Maj c do dyspozycji niedu e oszcz d-

no ci ycia, za to za du o lat do zaci gania kredytów, musia am 

dzia a  z determinacj . No i si  uda o!

Pani Eugenia jest wspó autork  projektu domu. Salon z kominkiem znajduje 

si  o dwa stopnie ni ej ni  jadalnia i kuchnia oraz reszta pomieszcze

mieszkalnych. Pozwoli o to na optyczne podzielenie po czonych ze sob

pomieszcze  dziennych

Kominek z eliwnym wk adem celowo zaprojektowano w centralnym miejscu 

budynku. Dzi ki temu ogrzanie po czonych pomieszcze  dziennych jest 

ekonomiczne i atwe. Obudowa z piaskowca koresponduje z tradycyjnym 

wyko czeniem salonu. ciany i sufit wy o one s  drewnian  boazeri

– Stosunkowo niskie koszty budowy domu (250 000 z ) i zagospo-

darowania posesji osi gn am dzi ki samodzielnemu organizowaniu 

materia ów budowlanych i niezatrudnieniu generalnego wykonawcy. 

Do ka dego rodzaju prac wynajmowa am ma e specjalistyczne bry-

gady i najch tniej spoza Warszawy. Nie bez znaczenia dla obni enia 

kosztów by  du y wk ad pracy moich braci (m.in. samodzielnie wy-

konali ogrodzenie posesji oraz kominek w salonie).

– Budowa ogrodu zimowego nie by a zb dn  ekstrawagancj . To 

dzi ki niemu zu ywam mniej gazu i drewna do ogrzewania budynku. 

Gazowy piec w czam o miesi c pó niej ni  inni u ytkownicy ogrze-

wania gazowego (pod koniec listopada lub w grudniu), a wy czam ju

w lutym. Oszklenie ogrodu zimowego, podobnie jak ca ego budynku, 

nie by o drogie, poniewa  zamówi am je u prywatnego producenta, 

oferuj cego konkurencyjne ceny. Okna s  dobrej jako ci, drewniane 

z szybami o niskim wspó czynniku przenikania ciep a.

– Du y i zadaszony taras sprawdza si  znakomicie. Bez niego dom 

nie by by tak funkcjonalny. Przyznaj  jednak, e utrudnia dost p wia-

t a do salonu. Planuj  wi c zamontowanie dodatkowego du ego okna 

na granicy tarasu i salonu. Nie b dzie to kosztowne ani trudne do wy-

konania  przy drewnianej, szkieletowej technologii budynku.

– W wolno stoj cej wiacie gospodarczej zbudowa am piwniczk

i letni  kuchni  z paleniskiem na drewno lub w giel i miejscem do 

spo ywania posi ków. Bardzo mi si  przydaj . Gotowanie i robienie 

tam przetworów jest du o ta sze ni  na kuchence gazowej, a wn -

trze domu wolne jest od zapachów. 

– Warto wybudowa  w asn  studni  na potrzeby ogrodu. Ro liny 

podlewam wod  ze stawu (bo jest cieplejsza ni  w studni), a wod

w stawie, je li sama nie nap ynie z wód podskórnych, raz w tygodniu 

uzupe niam ze studni g binowej.

– a uj , e garderoba jest zbyt ma a (7 m2), a dok adniej zbyt w -

ska (1,8 m). Powinna mie  przynajmniej 2,5 m szeroko ci, by zmie ci-

o si  w niej miejsce do prasowania. Doskwiera równie  brak okna. 

Garderoba powinna by  jasna i cz sto wietrzona!

– Marz  o zamontowaniu kolektorów s onecznych, aby obni y  kosz-

ty podgrzewania wody. Poniewa  jestem cz owiekiem czynu, wierz ,

e i to marzenie uda mi si  zrealizowa .

Trafione decyzje i rady w a cicieli
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