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fot. GRACJA

Czy ogród zimowy jest
luksusem? Na pewno
wielu uwa¿a, ¿e to doœæ
kosztowna i niezbyt
potrzebna inwestycja.
Jednak coraz wiêcej osób
dostrzega nie tylko urok
takiego zak¹tka, ale te¿
jego wymiar praktyczny.
Wbrew pozorom, przylegaj¹ca do domu szklana
oran¿eria nie przyczynia
siê do strat ciep³a,
a wrêcz przeciwnie
– pozwala oszczêdzaæ na
kosztach ogrzewania.

DOBUDOWA OGRODU ZIMOWEGO

Zawsze jedna
pora roku!
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ku wnêtrzu i przy okazji znakomicie je
doœwietli.

Tyle teoria. W praktyce inwestorzy najczêœciej wybieraj¹ ogrody ogrzewane.
Wprawdzie ich zimowa eksploatacja
kosztuje, ale zyskujemy mo¿liwoœæ wspania³ego relaksu wœród zieleni przez ca³y
rok.

CIEP£Y CZY ZIMNY?
Ze wzglêdu na przeznaczenie, ogrody zimowe dzieli siê na ogrzewane, czyli ciep³e
i nieogrzewane – zimne. Te pierwsze u¿ytkuje siê przez ca³y rok. Najczêœciej s¹
wówczas dodatkowym, niezwykle atrakcyjnym, salonem lub jadalni¹. Buduje siê
je z tzw. ciep³ych profili konstrukcyjnych
i szyb o wspó³czynniku U przynajmniej
1,1 W/(m2•K). W zimie utrzymuje siê
w nich temperatura pokojowa (18-21°C).
Z ogrodów nieogrzewanych w pe³ni mo¿na korzystaæ tylko latem. Natomiast zim¹
znakomicie czuj¹ siê w nich te roœliny,
które wymagaj¹ przerwy w wegetacji.
Chocia¿ temperatura utrzymuje siê tu
w granicach 5-15°C (raczej nie spada poni¿ej zera) i tak tworz¹ œluzê klimatyczn¹,
zapobiegaj¹c w ch³odnych porach roku
ucieczce ciep³a z budynku, a w ciep³ych –
zbytniemu nagrzewaniu siê wnêtrz.

Bujna roœlinnoœæ i ca³oroczny salon – taki mo¿e
byæ tylko ogród ogrzewany

fot. REYNAERS

O

gród zimowy mo¿na dobudowaæ do
domu niemal w dowolnym miejscu.
Czêsto wykorzystuje siê istniej¹cy taras lub wnêkê w naro¿niku œcian. Jeœli na
piêtrze mamy balkon, konstrukcjê mo¿na
wyprowadziæ wy¿ej i z sypialni „wchodziæ”
prosto do ogrodu. Mo¿liwoœci jest wiele.
Równie¿ kszta³t ogrodu mo¿e byæ dowolny
(chocia¿ istniej¹ pewne ograniczenia technologiczne) – na planie kwadratu, prostok¹ta czy wielok¹ta.
Pierwszym krokiem w realizacji takiego
przedsiêwziêcia, powinno byæ sprecyzowanie potrzeb i okreœlenie, jakie funkcje
ma ten ogród pe³niæ.
Mo¿e bowiem byæ tylko przechowalni¹
roœlin, dodatkowym salonem, s³u¿¹cym
wy³¹cznie wypoczynkowi albo pomieœciæ
jadalniê. Warto przy tym, przynajmniej
czêœciowo, otworzyæ ogród na dom. Jeœli
nawet nie jest mo¿liwe (lub po¿¹dane)
ca³kowite wyburzenie œciany pomiêdzy
domem a oran¿eri¹, warto umieœciæ w niej
mo¿liwie du¿e przeszklenia. Doda to uro-

HANNA CZERSKA

ogrod zimowy.qxd

2007-03-22

17:52

Page 155

Konstrukcjê ogrodu zimowego wznosi
siê z „ciep³ych” profili i przeszkleñ,
które z jednej strony powinny zabezpieczaæ wnêtrze przed zbytnim wych³odzeniem w zimie, z drugiej zaœ ograniczaæ
jego nagrzewanie od s³oñca. Wszystkie
profile maj¹ odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ
oraz sztywnoœæ, co pozwala utrzymaæ
spory ciê¿ar szyb, zalegaj¹cego zim¹ na
dachu œniegu i oprzeæ siê naporowi
wiatru. Ale szkielet ogrodu musi „pasowaæ” do regionu, w którym siê znajdzie.
Wiatr bowiem z inn¹ si³¹ napiera na
konstrukcjê nad morzem, a z inn¹ na
nizinie w centrum kraju. Tak samo jest
z obci¹¿eniem œniegiem – normy przewiduj¹, ¿e na Mazowszu dach musi
unieœæ ciê¿ar 90 kg/m2, a w Tatrach nawet prawie dwukrotnie wiêcej.
Ogród musi byæ posadowiony na odpowiednim fundamencie – w postaci ³aw
lub p³yty. Fundament musi mieæ izolacjê przeciwwilgociow¹ i termiczn¹. Jeœli
wiêc chcielibyœmy wykorzystaæ np. istniej¹cy taras na gruncie, trzeba zadbaæ
o jego ocieplenie. Trzeba pamiêtaæ równie¿ o zachowaniu ci¹g³oœci izolacji
przeciwwilgociowej na styku fundamentu z konstrukcj¹ ogrodu. Do najbardziej
newralgicznych miejsc zalicza siê po³¹czenie konstrukcji oran¿erii z budynkiem
(patrz rysunki) i fundamentem. Przy niew³aœciwym wykonaniu mog¹ bowiem pojawiaæ siê tam mostki termiczne lub bêdzie wnika³a wilgoæ.
Dostêpne s¹ systemy profili konstrukcyjnych bazuj¹ce na kilku materia³ach.
Decyduj¹ one o mo¿liwoœciach konstrukcyjnych, np. dopuszczalnej rozpiêtoœci
ogrodu czy jego trwa³oœci.
Drewno. Ogrody konstruuje siê przede
wszystkim z drewna klejonego warstwowo. Ta technologia pozwala na wykonywanie elementów prostych i wygiêtych
³ukowo. Materia³ musi byæ impregnowany œrodkami grzybo- i owadobójczymi
(metod¹ ciœnieniow¹). Jest te¿ bejcowany
lub malowany na dowolne kolory. Profile
nie s¹ podatne na odkszta³cenia i charakteryzuj¹ siê dobr¹ izolacyjnoœci¹ ciepln¹.
S¹ jednak stosunkowo szerokie i wymagaj¹ odnawiania.
Aluminium. Profile s¹ lekkie, doœæ w¹skie, odporne na korozjê i nie wymagaj¹
konserwacji. Mog¹ byæ malowane proszkowo na dowolny kolor lub anodowane

fot. LIBROWSKI

PROFIL
Z PRZESZKLENIEM

Z drewna klejonego warstwowo mo¿na robiæ wygiête ³ukowo profile

(pokrywane pow³okami galwanicznymi).
Poniewa¿ sam metal ma ma³¹ izolacyjnoœæ ciepln¹, ogrody zimowe wznosi siê
z profili ocieplanych.
PVC. Oran¿erie wznosi siê z wielokomorowych profili wzmacnianych kszta³townikami stalowymi i ocieplanych. S¹ ³atwe
w konserwacji i odporne na korozjê. Najczêœciej dostêpne s¹ w kolorze bia³ym, ale

mog¹ te¿ byæ malowane lub oklejane foli¹
w dowolnym kolorze lub drewnopodobn¹.
Przeszklenia. Przede wszystkim ze wzglêdu na koszty, w wiêkszoœci ogrodów montuje siê: w dachu szyby odporne na rozbicie,
a w œcianach zwyk³e pakiety szyb zespolonych. Nie znaczy to jednak, ¿e nie ma innych, korzystniejszych rozwi¹zañ. Warto
wiêc jeszcze raz sprecyzowaæ swoje oczeki-

profil przykrêcony do œciany

blacha wciêta w œcianê na g³êbokoœæ ok. 2 cm
uszczelka
tafle szk³a lub poliwêglanu
krokiew
œciana domu ( jedno- lub trójwarstwowa)

œciana domu
ocieplenie zachodz¹ce na profil
blacha wciêta w ocieplenie na g³êbokoœæ ok. 2 cm
uszczelka
tafle szk³a lub poliwêglanu
element dystansowy z drewna lub tworzywa sztucznego (szerokoœæ zale¿na od szerokoœci profilu,
gruboœæ o 1-2 cm mniejsza od gruboœci ocieplenia)
profil przykrêcony do dystansu
krokiew
nieocieplona, wewnêtrzna œciana ogrodu (otynkowana lub ob³o¿ona kamieniem lub klinkierem)

Po³¹czenie dachu ogrodu zimowego ze œcian¹
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dziach lub pêka, ale nie rozpada siê
dziêki specjalnej folii) – warto zamontowaæ nie tylko w dachu. Przyda siê jako
wewnêtrzna szyba w zestawie, jeœli
w domu jest ma³e dziecko lub ogród
znajduje siê na wiêkszej wysokoœci.
W tym przypadku warto te¿ od strony
wnêtrza daæ ³adn¹ balustradê, która
ograniczy dostêp do szyb i zamknie
optycznie to zielone pomieszczenie.
Z punktu widzenia wygody u¿ytkowania
mo¿na na œciany wybraæ tzw. szk³o samoczyszcz¹ce. Jest ono powlekane pow³ok¹,
która reaguje z promieniami ultrafioletowymi i rozk³ada zanieczyszczenia organiczne. Woda sp³ywa po powierzchni szyby równ¹ warstw¹ (a nie kroplami) zmywaj¹c zanieczyszczenia.
Przeszklenie œcian ma równie¿ znaczenie
dla roœlin i mikroklimatu panuj¹cego
w oran¿erii. Szk³o powinno przepuszczaæ
do wnêtrza œwiat³o, ale odbijaæ promieniowanie cieplne. W ogrodach z uprawami roœlin ciep³olubnych wskazane s¹ szyby zespolone z niskoemisyjnego szk³a ty-

Najwa¿niejsze, by ogród zimowy tworzy³
konstrukcjê bezpieczn¹ i trwa³¹. Jego bry³a
musi byæ tak zaprojektowana, ¿eby nie zaszkodzi³ jej ciê¿ki, zalegaj¹cy œnieg oraz
bardzo silne podmuchy wiatru. Zgodnie
z norm¹ europejsk¹, w Polsce wystêpuje
5 ró¿nych stref obci¹¿enia œniegiem. Oznacza to, ¿e ogród zlokalizowany np. we Wroc³awiu bêdzie wymaga³ innych za³o¿eñ wytrzyma³oœciowych ni¿ ten wybudowany
w Suwa³kach. Ma to niew¹tpliwie wp³yw
na cenê, ale przecie¿ najwa¿niejsze jest
bezpieczeñstwo jego u¿ytkowników. Dla
pewnoœci, ¿e za³o¿enia zapisane w formie
projektu in¿ynierskiego s¹ spe³nione w gotowej realizacji, dobrze jest korzystaæ ze
specjalistycznych firm wykonawczych maj¹cych doœwiadczenie w realizacji ogrodów
zimowych.

POMYS£ NA...
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W oran¿eriach stosuje siê szyby zespolone
– powinny byæ przezroczyste, ale odbijaæ energiê
ciepln¹

pu termofloat, które zapobiegaj¹ wydostawaniu siê ciep³a na zewn¹trz. W ogrodzie
o wystawie po³udniowej szyby mog¹ byæ
barwione w masie lub mieæ pow³okê refleksyjn¹. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e dla
roœlin liczy siê nie tylko wspó³czynnik
przenikania ciep³a, ale tak¿e stopieñ przepuszczalnoœci promieni podczerwonych
i ultrafioletowych. Przyk³adowo, szk³o re-

Drzwi powinny zabieraæ jak najmniej miejsca po otwarciu, dlatego najkorzystniejsze s¹ przesuwne lub
sk³adane

fot. SOLARLUX

Utrzymanie w czystoœci tak du¿ych szyb jak
w ogrodzie zimowym nie jest proste. Warto wiêc u³atwiæ sobie ¿ycie.
Odbijaj¹ce siê od pod³o¿a krople deszczu
nie zabrudz¹ szyb, jeœli wzd³u¿ œcian ogrodu wysypie siê ¿wirem pas szerokoœci
30-40 cm.
Zniechêcimy ptaki do siadania na dachu,
jeœli zamontujemy detale wykoñczeniowe.
Maj¹ one najczêœciej kszta³t „bu³aw” lub
p³otków, a ich szczyty i krawêdzie s¹ doœæ
ostro zakoñczone.
wania w stosunku do ogrodu zimowego,
gdy¿ jakoœæ i rodzaj szk³a decyduj¹ o iloœci
pozyskiwanego œwiat³a dziennego i skutecznoœci ochrony termicznej.
Korzystne jest umieszczenie w dachu
pakietu sk³adaj¹cego siê z szyby hartowanej od zewn¹trz i bezpiecznej (dwie
warstwy szk³a przedzielone foli¹) od
œrodka. Takie przeszklenie wytrzyma
ciê¿ar cz³owieka, mo¿na wiêc np. wejœæ
na dach w celu jego oczyszczenia. Odporne na uderzenia szk³o – hartowane
lub tzw. bezpieczne (po st³uczeniu rozsypuje siê na kawa³ki o ob³ych krawê-

fot. ALSZYKO

Najkorzystniejszy, jeœli chodzi o stosunek wielkoœci do ceny,
jest ogród prostok¹tny o wymiarach 4x6 m, z jednospadowym
dachem.
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fot. TS

OTWARTY DO WNÊTRZA?
Ogród zimowy mo¿e byæ tylko przybudówk¹, po³¹czon¹ z domem zwyk³ymi drzwiami.
Nie jest to zbyt ³adne i ogranicza mo¿liwoœci wykorzystania oran¿erii. Jeœli wiêc
chcemy, ¿eby ogród by³ oddzielony od reszty domu, mo¿na wyburzyæ fragment œciany
i daæ du¿e przeszklenia. Naj³adniejsze jest
po³¹czenie ogrodu z domem bez ¿adnych
ograniczeñ. W tym przypadku jednak trzeba szczególn¹ uwagê poœwiêciæ w³aœciwemu dobraniu szyb. Nie mo¿na bowiem dopuœciæ, ¿eby wnêtrze domu siê przegrzewa³o.
O mo¿liwoœci zburzenia – ca³kowitego lub
czêœciowego – œciany musi zadecydowaæ
konstruktor. Konieczne jest bowiem wyliczenie parametrów wzmacniaj¹cego otwór
nadpro¿a.

Kominek doda uroku oran¿erii, jednak najlepszym ogrzewaniem jest wodna pod³ogówka

umieszcza siê listwy wentylacyjne. Maj¹
one regulowane przes³ony i trochê skracaj¹ od do³u szyby. Mo¿na te¿ montowaæ nawiewniki higrosterowane, które
automatycznie bêd¹ siê otwiera³y i zamyka³y, zale¿nie od temperatury i wilgotnoœci powietrza.

fleksyjne odbija promieniowanie cieplne,
ale wpuszcza do wnêtrza ogrodu œwiat³o.
Przyda siê tu rada architekta zieleni, który
fachowo okreœli, jaki rodzaj szk³a bêdzie
najkorzystniejszy dla okreœlonych gatunków roœlin. Odpowiedni dobór szk³a jest
niezmiernie wa¿ny jeszcze z jednego powodu. W niewietrzonym ogrodzie zimowym latem temperatura mo¿e siê podnieœæ
nawet do 50°C.
Oprócz „prawdziwego” szk³a spotyka siê
równie¿ przeszklenia z tworzyw sztucznych – akrylu lub poliwêglanu. P³yty maj¹ gorsz¹ izolacyjnoœæ ciepln¹, doœæ ³atwo
mo¿na je zarysowaæ, ale pozwalaj¹ siê formowaæ w dowolne kszta³ty.

jest sterowanie elektryczne (przycisk
umieszczony jest na œcianie). Wersja minimum natomiast, to specjalna korbka lub
dr¹¿ek teleskopowy, pozwalaj¹ce na rêczne
otwarcie lub zamkniêcie okna.
Dla ogrodów zimowych s¹ te¿ przeznaczone specjalne panele wentylacyjne, które
pozwalaj¹ regulowaæ prêdkoœæ wymiany powietrza. W dro¿szych wersjach wspó³pracuj¹ np. z automatyk¹ pogodow¹. S¹ jednak
drogie i z tego powodu raczej nie instaluje
siê ich w przydomowych oran¿eriach.
¯eby wymiana powietrza przebiega³a
sprawnie, oprócz mo¿liwoœci jego usuwania konieczny jest te¿ nawiew. W tym
celu w dolnej czêœci œcian najczêœciej

WPUŒÆ POWIETRZE

Ogród na rzucie prostok¹ta, zwieñczony jednospadowym dachem to najpopularniejsze rozwi¹zanie

W³aœciciele ogrodów zimowych zwracaj¹
uwagê na istotne korzyœci p³yn¹ce z takiego rozwi¹zania. Mianowicie zim¹ nagrzane promieniami s³onecznymi wnêtrze
ogrodu jest buforem chroni¹cym przylegaj¹ce do niego pomieszczenia przed stra-

fot. OGRODY ZIMOWE – NOWICKI

W ogrodzie zimowym najczêœciej na zewn¹trz prowadz¹ drzwi balkonowe. Jeœli
s¹ doœæ szerokie, latem pozwalaj¹ otworzyæ dom na otaczaj¹c¹ go zieleñ. Drzwi
te mog¹ byæ dwuskrzyd³owe rozwieralne,
rozwieralno-uchylne, ³amane oraz przesuwne. Te ostatnie s¹ najwygodniejsze,
gdy¿ po otwarciu nie zajmuj¹ miejsca wewn¹trz oran¿erii.
Szklane œciany mog¹ byæ, oczywiœcie, uzupe³nione oknami, ale takie rozwi¹zanie
podnosi tylko koszt inwestycji. Konieczne
s¹ natomiast okna dachowe, s³u¿¹ bowiem
do wymiany powietrza. W niektórych konstrukcjach w górnej czêœci œcian montowane s¹ równie¿ niewielkie okna pe³ni¹ce
funkcjê lufcików. Okna te mog¹ byæ sterowane elektronicznie, ale znacznie tañsze

CIEP£O JAK
W... ORAN¯ERII
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Ogród mo¿emy dobudowaæ do domu
z ka¿dej strony. Jednak w praktyce nale¿y rozwa¿yæ nie tylko architektoniczn¹ stronê przedsiêwziêcia, ale te¿ warunki, jakie bêd¹ z powodu lokalizacji
panowa³y w oran¿erii. W zale¿noœci
bowiem od strony œwiata przez przeszklone œciany bêdzie dociera³o do
wnêtrza mniej lub wiêcej œwiat³a s³onecznego i ciep³a. To zaœ mo¿e decydowaæ o przeznaczeniu oran¿erii – zbudowana np. w miejscu ma³o nas³onecznionym nie zapewni roœlinom odpowiednich warunków do ich rozwoju.
Najkorzystniejsze jest usytuowanie
ogrodu od strony po³udniowej. Dobrze
bêd¹ siê tu czu³y roœliny, ale w upalne
dni trzeba je bêdzie chroniæ przed bezpoœrednim dzia³aniem s³oñca. Szczególne znaczenie ma te¿ skuteczna wentylacja.
Ogrody od strony wschodniej latem nie
nagrzewaj¹ siê zbytnio, nie wymagaj¹
wiêc zacieniania. S³oñce jednak goœci
w nich doœæ krótko. S¹ dobrym miejscem np. na salon czy jadalniê.
Zachodnia wystawa oferuje du¿e nas³onecznienie w drugiej po³owie dnia
(od wczesnej wiosny do póŸniej jesieni). Nale¿y wiêc instalowaæ w takim
ogrodzie systemy ochrony przeciws³onecznej i odpowiedni¹ wentylacjê.
Strona pó³nocna – jako najmniej nas³oneczniona – to jednak niezbyt dobre
miejsce na ogród zimowy. Wprawdzie
oœwietlenie jest tu równomierne, ale
mo¿liwoœci wykorzystania powierzchni
oran¿erii i dobór uprawianych roœlin s¹
znacznie ograniczone.
Jak widaæ, w wiêkszoœci ogrodów
przyda siê mo¿liwoœæ regulowania iloœci wpadaj¹cego s³oñca. Nie poleca siê
montowania rolet czy ¿aluzji wewnêtrznych. Pomiêdzy opuszczon¹
os³on¹ a szyb¹ powstaje bowiem swoisty grzejnik – poduszka powietrza nagrzanego przez dostaj¹ce siê do wnêtrza promienie s³oneczne. Znacznie korzystniejsze bêd¹ ¿aluzje zewnêtrzne.
Nie tylko zacieni¹, ale te¿ przejm¹ na
siebie energiê ciepln¹ nie dopuszczaj¹c jej do szyby i wnêtrza oran¿erii.

tami ciep³a. Zatem za ogrzewanie domu
mo¿na zap³aciæ mniej. Z kolei latem ciep³o
„zatrzymuje siê” w ogrodzie, dziêki czemu
we wnêtrzach jest ch³odniej.
W ogrodach zimowych przeznaczonych do
korzystania z nich przez ca³y rok potrzebne
jest ogrzewanie. Najkorzystniejsze jest w³¹czenie go w system centralnego ogrzewania.
Dobrze, jeœli ogrzewanie mo¿e byæ wyposa¿one w automatykê utrzymuj¹c¹ temperaturê na jednakowym poziomie.
Wydaje siê, ¿e najbardziej ekonomicznym
rozwi¹zaniem jest zainstalowanie tutaj
wodnego ogrzewania pod³ogowego. Jeœli
jednak z jakiegoœ powodu decydujemy siê
na grzejniki, mamy w³aœciwie dwa warianty
do wyboru. Gdy wybierzemy zwyk³e grzejniki, lepiej ¿eby dolny pas œcian nie by³
przezroczysty. Jeœli patrzymy na oran¿eriê
z zewn¹trz, taki widok nie podnosi jej estetyki. Mo¿na wiêc zamówiæ panele wype³nione tworzywem lub szk³em np. ornamentowym, albo wymurowaæ nisk¹ œciankê.
Drugie rozwi¹zanie to umieszczenie odpowiednich grzejników w kana³ach rozmieszczonych wzd³u¿ zewnêtrznych œcian ogrodu. Widoczne bêd¹ tylko przys³aniaj¹ce je
kratki. Ale uwaga: sprz¹tniêcie takiego kana³u nie jest proste, szczególnie gdy dojœcie
do niego zatarasuj¹ roœliny.

CZY MO¯NA SAMEMU?
Wiêkszoœæ producentów ogrodów zimowych dysponuje standardowymi rozwi¹za-
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niami i typowymi projektami ogrodów.
Jednak konieczne jest skorzystanie
z fachowej porady. Sami bowiem
nie ocenimy np., jaka oran¿eria bêdzie najkorzystniejszym
„kompromisem” pomiêdzy wielkoœci¹, kszta³tem
a cen¹. Nie dopasujemy równie¿ noœnoœci konstrukcji do
przewidywanego w naszym
miejscu zamieszkania obci¹¿enia œniegiem i wiatrem. Na
dodatek dobudowanie ogrodu
zimowego do istniej¹cego domu jest przedsiêwziêciem doœæ
trudnym technicznie. Samodzielne wykonanie wszystkich robót w tym wypadku mo¿e przynieœæ tylko
k³opoty. We w³asnym zakresie
mo¿na wykonaæ prace przygotowawcze (np. wykopy pod fundamenty) i wykoñczeniowe. Wzniesienie zaœ konstrukcji ogrodu wymaga profesjonalnej
wiedzy i doœwiadczenia. Ka¿dy bowiem
dom wymaga indywidualnej oceny
technicznych mo¿liwoœci dobudowania
do niego ogrodu zimowego.
Jeœli zaœ chcemy w dobudowanej przestrzeni mieæ du¿o roœlin, przyda siê te¿
opinia architekta zieleni, który zna wymagania i potrzeby ¿yciowe roœlin.
Q
fot. ALUPLAST

CZTERY
STRONY ŒWIATA

NAJWA¯NIEJSZE
Koszt. Ze wzglêdu na ograniczony
bud¿et decyzjê o budowie ogrodu zimowego mo¿na od³o¿yæ na póŸniej, gdy
pomieszkamy kilka lat i odbudujemy
nadwyrê¿one fundusze. Trzeba przeznaczyæ nawet ok. 100 tys. z³ na ca³oroczny (ogrzewany) ogród zimowy
o powierzchni 20-30 m2. Ogród
sezonowy, o prostej konstrukcji
bêdzie kosztowa³ o po³owê mniej.
Q Formalnoœci. Dobudowa ogrodu zimowego do istniej¹cego domu to ingerencja
w konstrukcjê budynku, a wiêc wymaga
uzyskania pozwolenia na budowê (niezale¿nie od powierzchni ogrodu zimowego).
Wolno stoj¹cy ogród zimowy o powierzchni do 35 m2 mo¿na budowaæ na
zasadzie zg³oszenia w starostwie lub
w urzêdzie gminy. Na ogród wiêkszy
trzeba uzyskaæ pozwolenie.
Q

