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Na które strony œwiata powinny byæ
skierowane okna poszczególnych
pomieszczeñ?
Kuchnia – najlepiej, ¿eby okno by³o skierowane na pó³noc lub wschód. W kuchni

zazwyczaj jest cieplej ni¿ w pozosta³ej czêœci domu i nie musi byæ ona dodatkowo ogrze-

wana przez s³oñce. Poza tym  wskazane jest, ¿eby z kuchni widoczne by³o wejœcie na

posesjê i miejsce zabaw dzieci. 

Jadalnia – nie powinna mieæ okien od strony pó³nocnej, pozosta³e warianty maj¹ swoje

wady i zalety. Okno skierowane na wschód daje przyjemny ch³ód w porze obiadowej, ale

jednoczeœnie ogranicza iloœæ œwiat³a po po³udniu. Skierowane na po³udnie, w lecie mo¿e

powodowaæ przegrzanie pomieszczenia. Okno od strony zachodniej czasami daje a¿ za

du¿o œwiat³a, a zachodz¹ce s³oñce mo¿e raziæ. 

Pokój dzienny – (lub salon) powinien mieæ okna skierowane na po³udnie albo zachód,

poniewa¿ te kierunki zapewniaj¹ najwiêksz¹ iloœæ œwiat³a dziennego. Bêdzie jeszcze lep-

iej, gdy okna bêd¹ wychodzi³y na dwie strony œwiata. To zapewni nie tylko w³aœciwe

oœwietlenie pokoju, ale tak¿e ³adniejsze widoki i lepsz¹ wentylacjê. 

Sypialnia – powinna mieæ okno skierowane na wschód. Budz¹c siê wraz ze s³oñcem

cz³owiek ma wiêcej energii, optymizmu i zapa³u. Jednak okno skierowane na po³udnie

te¿ ma swoje zalety. W zenicie operacja s³oñca nie jest a¿ tak wielka, ¿eby przegrzaæ

pomieszczenie (z wyj¹tkiem lata), za to rano i wieczorem jest w nim cieñ. Najmniej

korzystne wydaj¹ siê okna sypialni skierowane na zachód, bo w letnie wieczory i noce

mo¿e byæ w niej za gor¹co.

Spi¿arnia – mo¿e w ogóle nie mieæ okna, ale zawsze musi byæ doskonale wentylowana.

Jeœli ju¿ je ma, to powinno byæ skierowane na pó³noc. Jednak wa¿niejsze od okna jest to,

¿eby spi¿arnia znajdowa³a siê w s¹siedztwie kuchni i, ewentualnie, gara¿u.

Pomieszczenie gospodarcze – mo¿e mieæ okno z ka¿dej strony œwiata, ale najlepiej, jeœli

bêdzie skierowane na pó³noc lub wschód. Zapewni to dostateczn¹ iloœæ œwiat³a rozpros-

zonego.

Wybór projektu

To, czy dom mo¿e byæ parterowy, piêtrowy,

z piwnic¹ lub bez, czêsto zale¿y od kszta³tu

dzia³ki, rodzaju terenu i gruntu oraz poziomu

wody gruntowej. Je¿eli warunki zewnêtrzne

umo¿liwiaj¹ dowoln¹ zabudowê, wtedy pod

uwagê mo¿na braæ wygodê, wzglêdy estety-

czne oraz w³asne upodobania.

Dom parterowy o prostej konstrukcji jest

najwygodniejszy i ³atwy w budowie. Mo¿e

byæ równie¿ tani w realizacji, ale  to zale¿y od

stopnia skomplikowania jego rzutu, zas-

tosowanych technologii, materia³ów

wykoñczeniowych oraz sposobu prowadzenia

budowy.

Niski budynek i odpowiednie proporcje

bry³y powoduj¹, ¿e taki dom dobrze wpisuje

siê w ka¿dy krajobraz, nawet miejski, a taras

i ogród staj¹ siê przed³u¿eniem domu.

Zale¿nie od konstrukcji, wysoki strych to

dobre  miejsce na sk³adowanie ró¿nych

rzeczy lub po prostu dom z u¿ytkowym pod-

daszem – najbardziej obecnie popularny

rodzaj domu jednorodzinnego. Z kolei brak

stropu i widoczna wiêŸba w wielkim jedno-

przestrzennym wnêtrzu to czasami spe³nienie

marzeñ inwestorów.

Dom piêtrowy mo¿e byæ stosunkowo wygod-

ny i funkcjonalny, jednak inwestorzy niezbyt

chêtnie taki wybieraj¹. Postawiony na ma³ej

dzia³ce pasuje chyba tylko do otoczenia

miejskiego. Atrakcyjny dom piêtrowy musi

byæ zatem du¿y, a to oznacza, ¿e równie¿

kosztowny. 

Jednak taki dom, o kszta³cie zbli¿onym do

szeœcianu, jest potencjalnie najbardziej ener-

gooszczêdny – stosunek objêtoœci ogrze-

wanego wnêtrza do powierzchni przegród

zewnêtrznych jest najkorzystniejszy. 

Dom podpiwniczony to dzisiaj rzadkoœæ,

gdy¿ jego ca³kowity koszt mo¿e byæ wy¿szy

o ponad 30% w stosunku do takiego samego

domu bez piwnicy.

Lepiej w takim razie postawiæ dom o 1/3

wiêkszy.

Wielkoœæ domu wp³ywa na

koszty jego budowy. Mo¿e

siê zatem okazaæ, ¿e liczbê

pomieszczeñ trzeba bêdzie

ograniczyæ do niezbêdnego

minimum, rezygnuj¹c np.

z gabinetu, pokoju

goœcinnego, oddzielnej

jadalni czy gara¿u. 

Natomiast nie powinno siê

rezygnowaæ z pomieszczeñ

gospodarczych.

Piêtrowy czy
parterowy – jakie
s¹ argumenty
za i przeciw?

Niedu¿a ddzia³ka zze sskarp¹ mmo¿e zzmusiæ ddo

budowy ddomu ppiêtrowego ((fot. DDomek)
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Projekt indywidualny czy typowy?
Projekt indywidualny pozwala uwzglêdniæ wszystkie nasze potrzeby. Jest te¿

uzasadniony w przypadku nietypowej dzia³ki, np. w¹skiej, niekorzystnie usy-

tuowanej wzglêdem stron œwiata czy maj¹cej spadek terenu. Dodatkow¹ zalet¹

tego rozwi¹zania jest mo¿liwoœæ przejêcia przez architekta (za wynagrodzeniem)

nadzoru autorskiego nad realizacj¹ projektu. Zyskujemy wiêksz¹ szansê na

bezb³êdn¹ realizacjê i lepsz¹ pozycjê negocjacyjn¹ w przypadku ujawnienia

b³êdów projektowych. 

Niew¹tpliw¹ zalet¹ projektu typowego jest jego cena, zwykle nie przekraczaj¹ca

2000 z³, a tak¿e – bogactwo mo¿liwoœci wyboru, oferowane przez wydawców ka-

talogów. Wœród tych projektów pojawiaj¹ siê te¿ przeznaczone dla w³aœcicieli

„trudnych” dzia³ek.

Jak oszacowaæ optymaln¹
powierzchniê naszego domu?
Dla czteroosobowej rodziny wystarcza

zazwyczaj dom o powierzchni 120-150 m2

(bez gara¿u). Jednak dom wiêkszy, np.

o powierzchni 200 m2, na pewno bêdzie

dro¿szy, ale wygodniejszy.  

Na podstawie wstêpnie okreœlonej

ca³kowitej powierzchni domu mo¿na osza-

cowaæ jego koszt. Bêdzie to, oczywiœcie,

wynik bardzo przybli¿ony. Przyjmuje siê, ¿e

koszt budowy 1 m2 domu to 1500-3000 z³.

Tak du¿a rozpiêtoœæ wynika g³ównie

z przyjêtej technologii (murowana, prefab-

rykowana, szkieletowa), sposobu realizacji

budowy (si³ami w³asnymi, przez firmê) oraz

z rodzaju materia³ów wykoñczeniowych

(tynk cementowo-wapienny, klinkier,

dachówka bitumiczna, blacha miedziana).

Du¿y wp³yw na koszt budowy domu ma

równie¿ region kraju, w którym jest wzno-

szony.

Dom z u¿ytkowym poddaszem, inaczej

zwany pó³torakondygnacyjnym, ma

najczêœciej strefê dzienn¹ – na parterze

i nocn¹ – na poddaszu. 

Dzieci i m³odzie¿, w przeciwieñstwie do

osób starszych, uwielbiaj¹ swoje pokoje ze

skoœnymi po³aciami dachu. Najwiêksz¹

zalet¹ domu z u¿ytkowym poddaszem jest

zajmowanie stosunkowo niewielkiej

powierzchni i mo¿liwoœæ budowy na

ma³ych, a wiêc doœæ tanich dzia³kach. Nie

bez znaczenia jest tak¿e interesuj¹ca

architektura tych domów – pod warunk-

iem zachowania odpowiednich proporcji. 

Jednak konstrukcja wytrzyma³ego

i sztywnego stropu kosztuje, podobnie jak

du¿e po³acie skomplikowanego dachu. 

Rozbudowa zaœ domu lub zmiana uk³adu

wnêtrza s¹ bardzo trudne.

Ten typ domu jest bardzo u nas popu-

larny, choæ nie wydaje siê najlepszy.

Powinno siê na niego decydowaæ tylko

w naprawdê uzasadnionych przypadkach.

Przestrzegamy przed, niestety, czêstym

b³êdem, polegaj¹cym na przerobieniu

dobrego projektu domu parterowego na

kiepski z u¿ytkowym poddaszem.

Czy dom z u¿ytkowym
poddaszem jest
dobrym rozwi¹zaniem,
czy te¿ mo¿e
koniecznym
kompromisem?

Dom zz uu¿ytkowym ppoddaszem zzajmie zznacznie mmniej

miejsca nna ddzia³ce nni¿ ddom pparterowy

o ttej ssamej ppowierzchni ((fot. AArchon+)

Ten ddom jjest pprzeznaczony

dla cczteroosobowej rrodziny ii rrazem

z ggara¿em mma ppowierzchniê ook. 1160 mm2

(rys. PPracownia PProjektowa HHoryzont)

Uwaga: miejsca na komunikacjê, czyli sieñ, hol, korytarze, schody, w poprawnie zaprojek-
towanym domu zajmuj¹ 10-15% powierzchni ogólnej (bez gara¿u i pomieszczenia magazy-
nowego, które zwykle maj¹ odrêbne wejœcia z zewn¹trz budynku). 

Pomieszczenie ma³e (m2) wygodne (m2) du¿e (m2)

kuchnia 7,0-10,0 12,0-16,0 18,0-25,0

spi¿arnia 1,5-2,0 3,0-4,0 5,0-8,0

jadalnia 9,0-11,0 12,0-16,0 20,0-30,0

pokój dzienny (salon) 20,0-25,0 30,0-35,0 40,0-50,0

sypialnia rodziców 12,0-14,0 16,0-20,0 25,0-30,0

³azienka rodziców 3,5-4,5 6,0-8,0 10,0-15,0

garderoba 1,5-2,0 3,0-4,0 5,0-10,0

pokój jednoosobowy 9,0-11,0 12,0-15,0 16,0-20,0

³azienka 4,0-5,0 6,0-8,0 9,0-12,0

WC 1,1-1,5 2,0-3,0 4,0-5,0

gabinet (pracownia) 8,0-10,0 11,0-15,0 16,0-20,0

pomieszczenie gospodarcze 3,0-4,0 5,0-8,0 10,0-15,0

pomieszczenie magazynowe 4,0-6,0 7,0-11,0 12,0-18,0

gara¿ pojedynczy 14,0-18,0 20,0-25,0 28,0-35,0

gara¿ podwójny 27,0-30,0 32,0-40,0 42,0-50,0
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