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OD DZIAKI DO STANU ZERO

Wybór projektu
OgraniczajÈc powierzchniÚ
domu, a tym samym koszt
jego budowy, powinniĂmy
rezygnowaÊ z pomieszczeñ
dodatkowych, jak np. pokój goĂcinny czy gabinet
– nigdy z gospodarczych.

PiÚtrowy czy parterowy?
A moĝe z piwnicÈ?
o, czy dom moĝe byÊ parterowy, czy
piÚtrowy czÚsto zaleĝy od ksztaïtu
i wielkoĂci dziaïki. Dom parterowy
o prostej konstrukcji jest najwygodniejszy, ïatwy w budowie i pasuje do kaĝdego
otoczenia. Jest jednak najbardziej wymagajÈcy pod wzglÚdem wielkoĂci i proporcji dziaïki. Do postawienia domu parterowego o powierzchni 150 m2, potrzebna
jest wiÚksza dziaïka niĝ do zbudowania
piÚtrowego domu tej samej wielkoĂci –
w parterowym wszystkie pomieszczenia
trzeba zmieĂciÊ na jednym poziomie,
podczas gdy w piÚtrowym rozkïada siÚ je
na dwie kondygnacje. Dom piÚtrowy pozwala wyraěnie odzieliÊ czÚĂÊ dziennÈ od
nocnej, ale jest niechÚtnie wybierany
przez inwestorów ze wzglÚdu na zïe skojarzenia z polskÈ „kostkÈ” z minionych
lat. Jednak jeĝeli ma ksztaït zbliĝony do
szeĂcianu, jest potencjalnie najbardziej
energooszczÚdny – ma maïo Ăcian zewnÚtrznych w stosunku do wielkoĂci
wnÚtrza. Dom z uĝytkowym poddaszem
to najbardziej obecnie popularny rodzaj domu jednorodzinnego – ïÈczy zalety, ale i wady domu parterowego oraz
piÚtrowego. O moĝliwoĂci budowy
piwnicy decydujÈ rodzaj gruntu i poziom wody gruntowej. Dom podpiwniczony to dzisiaj rzadkoĂÊ, gdyĝ jego
caïkowity koszt moĝe byÊ wyĝszy o ponad 30 proc. od takiego samego domu
bez piwnicy. Dlatego wielu inwestorów
woli postawiÊ niepodpiwniczony, ale
o 1/3 wiÚkszy.
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Jak oszacowaÊ
optymalnÈ powierzchniÚ naszego domu?
Polsce najczÚĂciej budowane sÈ
domy o powierzchni uĝytkowej
150 m2 (z wyjÈtkiem woj. mazowieckiego, gdzie Ărednia to 180 m2). W takim
budynku moĝe wygodnie mieszkaÊ 4-5osobowa rodzina.
ProjektujÈc powierzchniÚ domu warto
zaïoĝyÊ sobie tÚ wielkoĂÊ jako granicznÈ – a jeĝeli ma w nim mieszkaÊ wiÚcej
niĝ 5 osób, na kaĝdÈ kolejnÈ dodaÊ 15
m2 – i podzieliÊ miÚdzy kuchniÚ, 2-3
ïazienki, pokój dzienny, sypialnie –
w zaleĝnoĂci od potrzeb – gabinet, pracowniÚ itd.

W

pomieszczenie

maâe (m2)

Trzeba pamiÚtaÊ, ĝe standardem sÈ dzisiaj garderoby i spiĝarki, a brak piwnic
wymusza koniecznoĂÊ umieszczania na
parterze pomieszczeñ gospodarczych
i technicznych (kotïowni). Komunikacja – czyli korytarze, hol, schody – nie
powinny zajmowaÊ wiÚcej niĝ 10-15
proc. powierzchni ogólnej bez garaĝu.
Warto pamiÚtaÊ, ĝe im wiÚkszy dom,
tym wiÚksze koszty – nie tylko budowy,
ale teĝ eksploatacji. Na podstawie powierzchni domu, moĝna oszacowaÊ jego
przybliĝony koszt. Przyjmuje siÚ, ĝe
1 m2 domu to 1500-3000 zï.

wygodne (m2)

kuchnia

7,0-10,0

12,0-16,0

jadalnia

9,0-11,0

12,0-16,0

pokój dzienny

20,0-25,0

30,0-35,0

pokój – sypialnia

12,0-14,0

16,0-20,0

âazienka

3,5-4,5

6,0-8,0

garderoba

1,5-2,0

3,0-4,0

pokój

9,0-11,0

12,0-15,0

WC

1,1-1,5

2,0-3,0

gabinet

8,0-10,0

11,0-15,0

pomieszczenie
gospodarcze
garaī pojedynczy

3,0-4,0

5,0-8,0

14,0-18,0

20,0-25,0

Dom z poddaszem uĝytkowym?
a domem póïtorakondygnacyjnym
z uĝytkowym poddaszem przemawia funkcjonalny podziaï na strefy:
dziennÈ – na parterze i nocnÈ – na poddaszu. Stosunkowo maïy rzut parteru
pozwala zmieĂciÊ go na niewielkiej
dziaïce. Ciekawa jest teĝ bryïa z atrakcyjnym dachem.
Minusem sÈ skosy w pomieszczeniach na
poddaszu, schody wewnÚtrzne, bardzo
trudna – czÚsto niemoĝliwa – rozbudowa
i wysokie koszty dachu (duĝe, skomplikowane poïacie z oknami dachowymi).
Ten typ domu nie wydaje siÚ najlepszy,
ale jest najczÚĂciej wybierany przez bu-

Z

dujÈcych, którzy nie mogÈ postawiÊ budynku parterowego, a za wszelkÈ cenÚ
chcÈ uniknÈÊ piÚtrowego. Uwaga! NajczÚstszym bïÚdem inwestorów jest przerabianie na siïÚ atrakcyjnego projektu
domu parterowego, na niewïaĂciwy projekt póïtorakondygnacyjny.
fot. Horyzont
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MÓJ PIERWSZY DOM

Projekt typowy czy
indywidualny?
rojekt indywidualny pozwala
uwzglÚdniÊ wszystkie nasze potrzeby. Jest teĝ uzasadniony w przypadku nietypowej dziaïki, np. wÈskiej, niekorzystnie usytuowanej
wzglÚdem stron Ăwiata czy majÈcej
spadek terenu.
DodatkowÈ zaletÈ tego rozwiÈzania
jest moĝliwoĂÊ przejÚcia przez architekta (za wynagrodzeniem) nadzoru
autorskiego nad realizacjÈ projektu.
Zyskujemy wiÚkszÈ szansÚ na bezbïÚdnÈ budowÚ i lepszÈ pozycjÚ negocjacyjnÈ w przypadku ujawnienia bïÚdów projektowych.
NiewÈtpliwÈ zaletÈ projektu typowego jest jego cena, zwykle nieprzekraczajÈca 2000 zï (2-3 razy mniej niĝ
najtañszy projekt indywidualny),
a takĝe bogactwo moĝliwoĂci wyboru,
oferowane przez wydawców katalogów. WĂród tych projektów moĝna
teĝ znaleěÊ przeznaczone dla wïaĂcicieli „trudnych” dziaïek.

P

Gdzie znaleěÊ
projekt typowy?
a portalu wybieramydom.pl znajduje
siÚ baza tysiÚcy projektów z róĝnych
pracowni projektowych. DziÚki wygodnej wyszukiwarce moĝna od razu trafiÊ
do domów odpowiadajÈcych potrzebom
szukajÈcego.
Oprócz tego na stronie zamieszczone sÈ
porady, bazy architektów i wykonawców,
fora dyskusyjne dotyczÈce konkretnych
domów, a co najwaĝniejsze – informacje z
terenu, czyli zdjÚcia i filmy z domów
zbudowanych wedïug projektów typowych.
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Na które strony Ăwiata powinny byÊ skierowane okna poszczególnych pomieszczeñ?
uchnia – najlepiej, ĝeby okno byïo skierowane na póïnoc lub wschód.
W kuchni zazwyczaj jest cieplej niĝ w pozostaïej czÚĂci domu i nie musi byÊ
ona dodatkowo ogrzewana przez sïoñce. Poza tym wskazane jest, ĝeby widoczne
byïo stÈd wejĂcie na posesjÚ i miejsce zabaw dzieci.
Jadalnia – nie powinna mieÊ okien od strony póïnocnej, pozostaïe warianty majÈ
swoje wady i zalety. Okno skierowane na wschód daje przyjemny chïód w porze
obiadowej, ale jednoczeĂnie ogranicza iloĂÊ Ăwiatïa po poïudniu. Skierowane na
poïudnie, w lecie moĝe powodowaÊ przegrzanie pomieszczenia. Okno od strony
zachodniej czasami daje aĝ za duĝo Ăwiatïa, ale widoczne zachody sïoñca.
Pokój dzienny – (salon) powinien mieÊ okna skierowane na poïudnie albo zachód, poniewaĝ te kierunki zapewniajÈ najwiÚkszÈ iloĂÊ Ăwiatïa dziennego. BÚdzie
jeszcze lepiej, gdy okna bÚdÈ wychodziïy na dwie strony Ăwiata. To zapewni nie
tylko wïaĂciwe oĂwietlenie pokoju, ale takĝe ïadniejsze widoki i lepszÈ wentylacjÚ.
Sypialnia – powinna mieÊ okno skierowane na wschód. BudzÈc siÚ wraz ze sïoñcem czïowiek ma wiÚcej energii, optymizmu i zapaïu. Jednak okno skierowane na
poïudnie teĝ ma swoje zalety. W zenicie operacja sïoñca nie jest aĝ tak wielka, ĝeby przegrzaÊ pomieszczenie (z wyjÈtkiem lata), za to rano i wieczorem jest w nim
cieñ. Najmniej korzystne wydajÈ siÚ okna sypialni skierowane na zachód, bo
w letnie wieczory i noce moĝe byÊ w niej za gorÈco.
Spiĝarnia – najlepiej, ĝeby w ogóle nie miaïa okna, ale zawsze musi byÊ doskonale wentylowana. JeĂli juĝ je ma, powinno byÊ skierowane na póïnoc. Jednak waĝniejsze od okna jest to, ĝeby spiĝarnia znajdowaïa siÚ w sÈsiedztwie kuchni i,
ewentualnie, garaĝu.
Pomieszczenie gospodarcze – moĝe mieÊ okno z kaĝdej strony, ale najlepiej, jeĂli bÚdzie skierowane na póïnoc lub wschód. Zapewni to dostatecznÈ iloĂÊ Ăwiatïa
rozproszonego.

K

Jak funkcjonalnie rozplanowaÊ wnÚtrze domu?
ceniajÈc projekty warto sprawdzaÊ, czy majÈ odpowiadajÈcy naszym potrzebom podziaï funkcjonalny.
CzÚĂÊ oficjalna. WejĂcie do budynku (wiatroïap) musi byÊ wygodne – minimalna powierzchnia to taka, która przywitaÊ goĂcia i umieĂciÊ tam szafÚ, czyli ok. 1,25x1,40 m. Powierzchnia komunikacji (hole wraz ze schodami), nie powinna przekraczaÊ 10-15 proc. powierzchni uĝytkowej.
CzÚĂÊ dzienna. Zwykle projektuje siÚ jÈ jednoprzestrzennie, tak aby umoĝliwiÊ
rodzinie jak najczÚstsze przebywanie w swoim towarzystwie. Przy poïÈczeniu
kuchni, jadalni i pokoju dziennego moĝna zmniejszyÊ ich powierzchniÚ – te same
pomieszczenia oddzielone Ăcianami, musiaïyby byÊ wiÚksze. NajczÚstszym rozwiÈzaniem jest pozostawienie czÚĂci Ăcian. Wtedy kuchnia jest otwarta na jadalniÚ,
szczególnie jeĂli nie jest odpowiednio duĝa, aby ustawiÊ w niej stóï. Najwygodniej
jest, jeĝeli do kuchni moĝna wejĂÊ zarówno z holu (bezpoĂrednio np. z zakupami)
jak i z pokoju dziennego. W czÚĂci dziennej nie moĝna zapomnieÊ o umieszczeniu
WC lub niewielkiej ïazienki.
CzÚĂÊ nocna. JeĂli dom ma poddasze lub piÚtro, zwykle tam znajduje siÚ strefa nocna;
w domach parterowych czÚĂÊ dzienna i nocna jest oddzielona korytarzem, a czÚsto teĝ
drzwiami. CzÚĂÊ nocna mieĂci sypialnie, ïazienki, garderoby. W zaleĝnoĂci od przeznaczenia, tam teĝ moĝe znaleěÊ siÚ gabinet lub pracownia. JeĂli dom nie ma piwnic, trzeba
uwzglÚdniÊ pomieszczenia techniczne i skïadowe: kotïowniÚ, hydroforniÚ, spiĝarkÚ, pralniÚ czy suszarniÚ.
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