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Planowanie ogrodu zimowego powinno siê
zacz¹æ od sprecyzowania potrzeb i okre-
œlenia, jakie funkcje ma pe³niæ: czy chce-
my tam mieæ tylko przechowalniê roœlin,
które nie mog¹ przetrwaæ zimy na dworze,
czy te¿ mo¿e dodatkowy salon s³u¿¹cy wy-
³¹cznie wypoczynkowi, a mo¿e chcieliby-
œmy w nim urz¹dziæ jadalniê? Ogród warto

Zielono przez ca³y rok
Dobudowa ogrodu zimowego Katarzyna Olêdzka

Pó³ roku ogl¹damy w Polsce krajobrazy bez liœci

i trawy. Nawet, gdy ju¿ siê pojawi ¿ywa zieleñ,

czekamy na dobr¹ pogodê, ¿eby siê ni¹ cieszyæ.

A wœród zieleni w ogrodzie zimowym mo¿na 

spêdzaæ mi³e chwile przez ca³y rok.
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przynajmniej czêœciowo otworzyæ na dom,
wstawiaj¹c w dziel¹c¹ je œcianê mo¿liwie du-
¿e przeszklenia. Doda to uroku wnêtrzu do-
mu i przy okazji znakomicie je doœwietli. 
Jeœli pomin¹æ pewne ograniczenia technolo-
giczne, kszta³t ogrodu zimowego mo¿e byæ
niemal dowolny: na planie kwadratu, prosto-
k¹ta czy wielok¹ta. Mo¿na te¿ wybudowaæ
ogród o wysokoœci dwóch kondygnacji lub tyl-
ko na wysokoœci drugiego piêtra, na przyk³ad
nad garaem, z wejœciem prosto z sypialni. 

Wybór miejsca
Wybieraj¹c miejsce na ogród zimowy, nale-
¿y uwzglêdniæ architekturê domu i rozpa-
trzyæ nastêpuj¹ce mo¿liwoœci: 

– ogród dobudowany do bocznej œciany

domu urozmaici i poprawi wygl¹d tej
jego czêœci, 

– jeœli dom ma plan litery „L” lub „C”,
ogród mo¿na wstawiæ w naro¿nik ist-

niej¹cych œcian,

– dostawiony do œciany domu od strony ogro-

dowej mo¿na piêknie skomponowaæ z natu-
ralnym otoczeniem: takie usytuowanie jest
najczêœciej polecane przez architektów.

Jeœli ze wzglêdu na architekturê domu i sy-
tuacjê na dzia³ce mo¿liwe jest ró¿ne umiej-
scowienie ogrodu zimowego, warto wie-
dzieæ jakie zalety ma jego okreœlona orien-

tacja wzglêdem stron œwiata.
Ogród wschodni zapewnia korzystne wa-

runki rozwoju roœlinom, a w³aœcicielom
– jasne wnêtrze z du¿¹ iloœci¹ œwiat³a. Nie
nagrzewa siê ono jednak nadmiernie, dziêki
czemu ogród jest idealnym miejscem na po-
po³udniowy odpoczynek. 

Ogród wschodni, a tak¿e po³udniowo-
wschodni jest idealny dla nastêpuj¹cych ro-
œlin: figowiec, fikus benjamina, adiantum,
anturium, bromelia, difenbachia, kaladium,
kalatea, kordylina, medynila, maranta, dipla-
denia, kolumea i monstera. 

Ogród zachodni mo¿e s³u¿yæ do przecho-
wywania roœlin zim¹, ale w letnie popo³u-
dnia jego w³aœcicielom mo¿e byæ w nim za
gor¹co, bo od promieni s³onecznych padaj¹-
cych pod du¿ym k¹tem wnêtrze mo¿e siê
nadmiernie nagrzewaæ i wymagaæ intensyw-
nego wietrzenia. 

Ogród po³udniowy jest najd³u¿ej w ci¹gu
dnia wystawiony na dzia³anie promieni s³o-
necznych, a zatem zim¹ szybko siê nagrze-
wa. Zmagazynowane w nim ciep³o ogranicza
koszty ogrzewania nie tylko samego ogrodu,
ale i pomieszczeñ do niego przylegaj¹cych.
Cen¹ za tak¹ oszczêdnoœæ jest jednak prze-

grzewanie siê ogrodu latem – temperatura
w nim mo¿e dochodziæ nawet do 60°C. Jest
to niebezpieczne dla roœlin, bo ich liœcie mo-
g¹ siê wskutek tego przypalaæ. Aby zapobiec
przegrzewaniu wnêtrza, trzeba taki ogród za-
cieniaæ (przez obsadzenie drzewami albo za-
stosowanie w nim rolet), a tak¿e regularnie
wietrzyæ jego wnêtrze. Korzystanie z rolet
jest najlepszym sposobem na regulowanie
iloœci dochodz¹cego œwiat³a. 

W ogrodach po³udniowych i po³udniowo-
-zachodnich najlepiej sprawdz¹ siê nastêpu-
j¹ce roœliny: abutilion, alokazja, codieum,
dzbanecznik, guzmania, p³askla. Uprawa
tych roœlin jest pracoch³onna i doœæ trudna,
ponadto wymagaj¹ one wysokiej temperatury

tak¿e w zimie – co wi¹¿e siê z dodatkowymi
kosztami na ogrzewanie ogrodu. 

Ogród pó³nocny nie wymaga cieniowania.
Mo¿na w nim przechowywaæ roœliny, które do
zimowego spoczynku potrzebuj¹ ma³o œwiat³a.
Latem jest w nim na tyle ch³odno, ¿e mo¿na siê
tam przenieœæ z prac¹ czy jedzeniem. Jest tam
wtedy bardzo przyjemnie, ale ogrzewanie ta-
kiego ogrodu zim¹ jest kosztowne.
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Planuj¹c dobudowê

ogrodu zimowego, nale¿y

pamiêtaæ o zachowaniu

wymaganych odleg³oœci

do granic dzia³ki

”

”

Ró¿ne warianty wykorzystania ogrodu zimowego: do  wypoczynku, jako gabinet, jadalnia czy

kuchnia
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Konstrukcja ogrodu
Konstrukcje wspó³czesnych ogrodów zimo-
wych wykonuje siê z „ciep³ych” profili i prze-
szkleñ, które z jednej strony powinny zabez-
pieczaæ wnêtrze przed zbytnim wych³odze-
niem w zimie, z drugiej zaœ – ograniczaæ jego
nagrzewanie siê od s³oñca latem. Profile po-
winny mieæ te¿ odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ
oraz sztywnoœæ, aby mog³y utrzymaæ spory ciê-
¿ar szyb, zalegaj¹cego zim¹ na dachu œniegu
i oprzeæ siê naporowi wiatru. Szkielet ogrodu
musi byæ zaprojektowany z uwzglêdnieniem
warunków klimatycznych regionu, w którym
ma stan¹æ, i – co siê z tym wi¹¿e – okreœlonej
si³y wiatru, i intensywnoœci opadów œniegu. 

Fundament. Ogród musi byæ posadowiony
na odpowiednim fundamencie – ³awach lub
p³ycie – z izolacj¹ przeciwwilgociow¹ i ter-
miczn¹. Jeœli jako fundament mia³by pos³u-
¿yæ np. istniej¹cy taras na gruncie, trzeba za-
dbaæ o jego ocieplenie i pamiêtaæ o zachowa-
niu ci¹g³oœci izolacji przeciwwilgociowej na
styku fundamentu z konstrukcj¹ ogrodu. 

Do newralgicznych miejsc zalicza siê po³¹-
czenie konstrukcji ogrodu zimowego z budyn-
kiem i fundamentem: niew³aœciwe ich wykona-
nie mo¿e skutkowaæ powstaniem w tych miej-
scach mostków termicznych, przez które ucie-
kaæ bêdzie ciep³o. 

Profile. Do wznoszenia ogrodów zimowych
stosuje siê profile konstrukcyjne z drewna,
aluminium lub PVC, ró¿ni¹ce siê wytrzyma³o-
œci¹ (od której zale¿y np. dopuszczalna roz-
piêtoœæ elementów), a tak¿e trwa³oœci¹. 

Drewno. Na konstrukcje ogrodów stosuje siê
przede wszystkim drewno klejone warstwowo,
z którego mo¿na wytwarzaæ zarówno elementy
prostoliniowe, jak i wygiête ³ukowo. Materia³
musi byæ impregnowany œrodkami grzybo-
i owadobójczymi (metod¹ ciœnieniow¹), mo¿e
byæ te¿ bejcowany lub malowany na dowolne
kolory. Profile drewniane nie s¹ podatne na od-
kszta³cenia i charakteryzuj¹ siê dobr¹ izolacyj-
noœci¹ ciepln¹, s¹ jednak stosunkowo szerokie,
a wiêc zabieraj¹ sporo œwiat³a, a ponadto wy-
magaj¹ odnawiania. 

Aluminium. Profile aluminiowe s¹ lek-
kie, doœæ w¹skie, odporne na korozjê i nie
wymagaj¹ konserwacji. Mog¹ byæ malowa-
ne proszkowo na dowolny kolor lub zabez-
pieczane pow³okami galwanicznymi (ano-
dowane). Poniewa¿ sam metal ma ma³¹
izolacyjnoœæ ciepln¹, na konstrukcje ogro-
dów zimowych u¿ywa siê profili ociepla-
nych.

PVC. Do wznoszenia ogrodów zimowych
stosuje siê profile usztywniane kszta³to-
wnikami stalowymi i ocieplane. 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 drewnopo-
dobn¹.

Przeszklenia. W wiêkszoœci ogrodów montu-
je siê w dachu szyby odporne na rozbicie,
a w œcianach – dla ograniczenia kosztów –

zwyk³e pakiety szyb zespolonych. Mo¿na oczy-
wiœcie stosowaæ inne, dro¿sze zestawy szyb,
aby zwiêkszyæ iloœæ pozyskiwanego œwiat³a
dziennego i uzyskaæ skuteczniejsz¹ ochronê
termiczn¹, o czym decyduje w³aœnie jakoœæ
i rodzaj oszklenia. W dachu korzystne te¿ mo¿e
byæ zastosowanie pakietów sk³adaj¹cych siê
z szyby hartowanej od zewn¹trz i bezpiecznej

MODERNIZACJA

Ten ogród zimowy stanowi integraln¹ czêœæ budynku dziêki coko³owi z tych samych cegie³ co

œciana, konstrukcji w kolorze dachu domu i kutemu szczytowi
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Ogród ciep³y
Jest to ogród ogrzewany zim¹, dziêki czemu mo¿na go u¿ytkowaæ przez ca³y rok. Aby by-

³o to mo¿liwe, musi spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki: 

oszklenie musi mieæ dobr¹ izolacyjnoœæ termiczn¹ i byæ szczelne na przenikanie wody

opadowej i wiatru; 

szyby zespolone powinny byæ typu termofloat (przepuszczaj¹ ciep³o do wewn¹trz

i ograniczaj¹ jego migracjê na zewn¹trz); wype³nienie ich argonem zapewnia niski

wspó³czynnik przenikania ciep³a (nie powinien byæ wiêkszy ni¿ 1,1 W (m2•K);

profile – drewniane lub metalowe – powinny byæ izolowane termicznie (takie profile

nazywane s¹ ciep³ymi); 

fundament powinien byæ solidny, inaczej konstrukcja mog³aby siê rozszczelniaæ,

a szyby – pêkaæ. Najlepiej, gdy fundament pod ogród powstaje równoczeœnie z funda-

mentami domu.

Szkielet ogrodu musi byæ zaprojektowany
z uwzglêdnieniem warunków klimatycznych
regionu
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(dwie warstwy szk³a przedzielone foli¹) – od
œrodka. Takie przeszklenie wytrzymuje ciê¿ar
cz³owieka, a wiêc na dach takiego ogrodu mo¿-
na bêdzie wejœæ – na przyk³ad po to, by go
oczyœciæ. Odporne na uderzenia szk³o harto-

wane lub szk³o zwane bezpiecznym (po st³u-
czeniu rozsypuje siê na kawa³ki o ob³ych kra-
wêdziach lub pêka, ale nie rozpada siê dziêki
specjalnej folii) – warto zamontowaæ nie tylko
w dachu. Przyda siê jako wewnêtrzna szyba
w zestawach, jeœli w domu jest ma³e dziecko
lub ogród znajduje siê na wiêkszej wysokoœci.
Od strony wnêtrza warto wtedy te¿ zastosowaæ
³adn¹ balustradê, która ograniczy dostêp do
szyb i zamknie optycznie zielone pomiesz-
czenie.

Dla wygody u¿ytkowania mo¿na na œciany
wybraæ tzw. szk³o samoczyszcz¹ce – z po-
w³ok¹, na której pod wp³ywem promieni ul-
trafioletowych rozk³adaj¹ siê zanieczyszcze-
nia organiczne. Woda sp³ywa po powierzch-
ni takich szyb równ¹ warstw¹ (a nie kropla-
mi), zmywaj¹c zanieczyszczenia. 

Przeszklenie œcian ma równie¿ znaczenie
dla roœlin i mikroklimatu panuj¹cego w oran-
¿erii. Szk³o powinno przepuszczaæ do wnê-
trza œwiat³o, ale odbijaæ promieniowanie
cieplne. W ogrodach z uprawami roœlin cie-
p³olubnych wskazane s¹ szyby zespolone
z niskoemisyjnego szk³a typu termofloat, któ-
re zapobiegaj¹ wydostawaniu siê ciep³a na

zewn¹trz. W ogrodzie o wystawie po³udnio-
wej szyby mog¹ byæ barwione w masie lub
mieæ pow³okê refleksyjn¹, która bêdzie zapo-
biegaæ przegrzewaniu siê wnêtrza. 

Dla roœlin liczy siê nie tylko wspó³czynnik
przenikania ciep³a, ale tak¿e stopieñ przepusz-
czalnoœci promieni podczerwonych i ultrafiole-
towych. Przyk³adowo, szk³o refleksyjne odbija
promieniowanie cieplne, ale wpuszcza do
wnêtrza ogrodu œwiat³o. Podjêcie decyzji co do
oszklenia ogrodu u³atwi skonsultowanie siê
z architektem zieleni, który fachowo okreœli, 
jaki rodzaj szk³a bêdzie najkorzystniejszy dla
okreœlonych gatunków roœlin. 

Oprócz „prawdziwego” szk³a spotyka siê
równie¿ przeszklenia z tworzyw sztucznych –

akrylu lub poliwêglanu. P³yty takie maj¹ gor-
sz¹ izolacyjnoœæ ciepln¹ i doœæ ³atwo je zaryso-
waæ, ale pozwalaj¹ siê formowaæ w ró¿ne
kszta³ty.

Wentylacja
W ogrodzie zimowym najczêœciej montuje
siê prowadz¹ce na zewn¹trz drzwi balko-

nowe. Jeœli s¹ doœæ szerokie, latem umo¿li-
wiaj¹ otworzenie domu na otaczaj¹c¹ go
zieleñ. Drzwi te mog¹ byæ dwuskrzyd³owe
rozwieralne, rozwieralno-uchylne, ³amane
lub przesuwne. Te ostatnie s¹ najwygod-
niejsze, gdy¿ po otwarciu nie zajmuj¹ miej-
sca wewn¹trz oran¿erii.

W szklanych œcianach mo¿na te¿ oczy-
wiœcie osadziæ okna, ale takie rozwi¹zanie
podnosi tylko koszt inwestycji. Konieczne
s¹ natomiast okna dachowe, s³u¿¹ce do
wymiany powietrza. W niektórych kon-
strukcjach, w górnej czêœci œcian montuje
siê niewielkie okna pe³ni¹ce funkcjê lufci-
ków. Mog¹ byæ sterowane elektronicznie,
ale znacznie tañsze jest sterowanie elek-
tryczne (przyciskiem umieszczonym na
œcianie). Wersja minimum, to specjalna
korbka lub dr¹¿ek teleskopowy, umo¿liwia-
j¹ca rêczne otwieranie i zamykanie okna. 

Do ogrodów zimowych s¹ te¿ przezna-
czone specjalne panele wentylacyjne,
które pozwalaj¹ regulowaæ prêdkoœæ wy-
miany powietrza. W dro¿szych wersjach
wspó³pracuj¹ np. z automatyk¹ pogodow¹,
ale takich ze wzglêdu na koszty raczej nie
instaluje siê w przydomowych oran¿e-
riach.

¯eby wymiana powietrza przebiega³a spraw-
nie, oprócz wywiewu konieczny jest te¿ na-
wiew. Aby go zapewniæ, najczêœciej umieszcza
siê w dolnej czêœci œcian listwy wentylacyjne.
Maj¹ one regulowane przes³ony i nieco skraca-
j¹ szyby od do³u. Mo¿na te¿ montowaæ na-

wiewniki higrosterowane, które automatycz-
nie bêd¹ siê otwiera³y i zamyka³y, stosownie do
temperatury i wilgotnoœci powietrza. 
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Drzwi sk³adane na ca³ej d³ugoœci oran¿erii. W s³oneczne dni  umo¿liwiaj¹  pe³ne  otwarcie

wnêtrza na ogród

Okna w dachu ogrodu zimowego. Takie usy-

tuowanie jest najpopularniejsze, bo zapewnia

sprawn¹ wentylacjê wnêtrza. Otwieranie okna

mo¿e byæ automatyczne lub za pomoc¹ dr¹¿ka
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Ogrzewanie ogrodu
i... przez ogród
W³aœciciele ogrodów zimowych zwracaj¹
uwagê na to, ¿e zim¹ nagrzane promienia-
mi s³onecznymi wnêtrze ogrodu jest bufo-
rem chroni¹cym przylegaj¹ce do niego po-
mieszczenia przed stratami ciep³a. Przyno-
si to oszczêdnoœci w ogrzewaniu domu.
Z kolei latem ciep³o najczêœciej „zatrzymu-
je siê” w ogrodzie zimowym, dziêki czemu
we wnêtrzach domu jest ch³odniej. 

W ogrodach zimowych przeznaczonych do
u¿ytkowania przez ca³y rok potrzebne jest
ogrzewanie. Najkorzystniejsze jest w³¹czenie
go w system centralnego ogrzewania domu;
dobrze, by by³o ono wyposa¿one w automa-
tykê utrzymuj¹c¹ temperaturê na jednako-
wym poziomie. 

Najbardziej ekonomiczne wydaje siê zain-
stalowanie w ogrodzie zimowym wodnego
ogrzewania pod³ogowego. Jeœli jednak z ja-
kiegoœ powodu decydujemy siê na grzejniki,
do wyboru mamy dwa warianty: 

– zwyk³e grzejniki najlepiej umieœciæ na
tle nieprzezroczystego pasa dolnego, bo
widoczne z zewn¹trz wygl¹da³yby nie-
estetycznie. Jako os³ony mo¿na zamówiæ
panele wype³nione tworzywem lub
szk³em barwionym w masie albo wymu-
rowaæ nisk¹ œciankê; 

– zastosowaæ grzejniki przystosowane do

umieszczania w kana³ach wzd³u¿ ze-
wnêtrznych œcian ogrodu. W pod³odze
widoczne bêd¹ tylko przys³aniaj¹ce je
kratki. Uwaga! Czyszczenie takich kana-
³ów nie bêdzie proste, zw³aszcza, gdy
dojœcie do nich zatarasuj¹ roœliny. 

Pozwolenie na budowê 
Ogród wolno stoj¹cy. Artyku³ 29 Prawa bu-
dowlanego ust. 1 p. 2 stanowi, ¿e budowa
wolno stoj¹cych parterowych budynków
gospodarczych, wiat, altan oraz przydomo-
wych oran¿erii o powierzchni zabudowy
25 m2 jest zwolniona z obowi¹zku uzyska-
nia pozwolenia na budowê, z tym ¿e, ³¹cz-
na liczba tych obiektów na dzia³ce nie mo-
¿e przekraczaæ dwóch na ka¿de 500 m2 po-
wierzchni dzia³ki. 

Ogród dobudowany. Na taki obiekt (o po-
wierzchni do 25 m2) nie trzeba uzyskiwaæ po-
zwolenia na budowê. Nale¿y jedynie zg³osiæ
zamiar budowy. Budowa takiego ogrodu zimo-
wego jest traktowana jako rozbudowa istniej¹-
cego budynku, gdy¿ wymusza jego przebudo-
wê – m.in. przez wykucie lub przebudowê
otworu w œcianie czy wykonanie nowych fun-
damentów.

Ogród zimny
Ogród zimny, czyli sezonowy to pomieszczenie nieogrzewane, które w sezonie zimowym

s³u¿y przede wszystkim do przechowywania roœlin uprawianych w donicach na tarasie

oraz tych roœlin domowych, które powinny zimowaæ w ch³odzie. Skoro nie chroni prze-

strzeni ogrzewanej, jego konstrukcja mo¿e byæ prosta i lekka: zwykle jest to szkielet

z profili wype³niony pojedynczym szk³em lub p³ytami z litego poliwêglanu. Tafla poliwê-

glanowa odznacza siê du¿o wiêksz¹ giêtkoœci¹ ni¿ szk³o zespolone, co umo¿liwia wyko-

nywanie ogrodów zimowych o wymyœlnym kszta³cie (np. z ³ukow¹ œcian¹), znacznie ta-

niej ni¿ w konstrukcji z wype³nieniem ze szk³a zespolonego. Dziêki niewielkiemu ciê¿a-

rowi taki zimny ogród zimowy mo¿na urz¹dziæ na przyk³ad na istniej¹cym balkonie, cze-

go nie da³oby siê zrobiæ z ogrodem ciep³ym. Wnêtrze tego typu oran¿erii musi byæ od-

dzielone od czêœci mieszkalnej przegrod¹ chroni¹c¹ przed stratami ciep³a. 

Ogród zimny to dobre miejsce dla roœlin, które musz¹ mieæ zagwarantowany okres spoczyn-

ku, takich jak: araukaria, aukuba, cytrusy, daktylowiec, jaœmin, laur, kaktusy, kliwia, olean-

der, soleirolia, asparagus, filodendrony, hoja, juka, szlumbergera, trzykrotka i zielistka.

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

Taki ogród w zimie jest przytulnym, jasnym pomieszczeniem, a latem staje sie zadaszon¹ czêœci¹ tarasu

fo
t.

 G
ra

c
ja

fo
t.

 S
o

la
rl

u
x

ogrody_zimowe.qxd  2008-02-26  22:11  Page 174


