Wymarzony
projekt
Na wybór projektu – jednego
z najtrudniejszych wyborów dotyczÈcych
domu – wpïywajÈ miÚdzy innymi poïoĝenie
dziaïki, na której ma stanÈÊ dom,
funkcjonalnoĂÊ dostosowana do potrzeb,
wielkoĂÊ rodziny – obecna i planowana,
koszt budowy, a takĝe emocje i marzenia

fot. Domek

Nieduĝa dziaïka ze
skarpÈ moĝe zmusiÊ
do budowy domu
piÚtrowego

Projekt
typowy czy
indywidualny?
Na rynku jest duĝy wybór projektów typowych. OgromnÈ zaletÈ projektu typowego
jest jego cena, zwykle nieprzekraczajÈca
2000 zï, czyli 2-3 razy mniej niĝ najtañszy
projekt indywidualny. WĂród tych projektów moĝna teĝ znaleěÊ te przeznaczone dla
wïaĂcicieli „trudnych” dziaïek.
Projekt indywidualny pozwala uwzglÚdniÊ niemal wszystkie, nawet nietypowe,
potrzeby inwestora. Czasami jest jedynym rozwiÈzaniem 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.

Parterowy
czy piÚtrowy?
To, czy dom moĝe byÊ parterowy czy piÚtrowy czÚsto zaleĝy od
ksztaïtu i wielkoĂci dziaïki, rodzaju terenu i gruntu oraz poziomu wody gruntowej. Jeĝeli warunki zewnÚtrzne umoĝliwiajÈ dowolnÈ zabudowÚ, wtedy pod uwagÚ moĝna braÊ wygodÚ, wzglÚdy
estetyczne oraz wïasne upodobania.
Dom parterowy o prostej konstrukcji jest najwygodniejszy i ïatwy
w budowie. W zaleĝnoĂci od stopnia skomplikowania rzutu, zastosowanych technologii, materiaïów wykoñczeniowych oraz sposobu prowadzenia budowy moĝe byÊ równieĝ tani w realizacji.
Taki dom dobrze wpisuje siÚ w kaĝdy krajobraz, nawet miejski,
a taras i ogród stajÈ siÚ przedïuĝeniem domu, zwïaszcza jeĂli zachowane sÈ odpowiednie proporcje bryïy. Wysoki strych lub dom
z uĝytkowym poddaszem to najbardziej obecnie popularny rodzaj domu jednorodzinnego. Z kolei brak stropu i widoczna wiÚě-

ba w wielkim, jednoprzestrzennym wnÚtrzu to czasami speïnienie marzeñ inwestorów.
Dom piÚtrowy niezbyt chÚtnie wybierany, chociaĝ moĝe byÊ stosunkowo wygodny i funkcjonalny. Postawiony na maïej dziaïce pasuje chyba tylko do otoczenia miejskiego. Atrakcyjny dom piÚtrowy musi byÊ zatem przestronny i przede wszystkim staÊ na duĝej
dziaïce, a to oznacza równieĝ wiÚksze koszty. Jednak taki dom,
o ksztaïcie zbliĝonym do szeĂcianu, jest potencjalnie najbardziej
energooszczÚdny – stosunek objÚtoĂci ogrzewanego wnÚtrza do powierzchni przegród zewnÚtrznych jest najkorzystniejszy.
Dom podpiwniczony to dzisiaj rzadkoĂÊ, gdyĝ jego caïkowity
koszt moĝe byÊ wyĝszy o ponad 30% w stosunku do takiego samego
domu bez piwnicy. Lepiej w takim razie postawiÊ dom o 1/3 wiÚkszy.

BUDUJEMY DOM

1-2/2008

45

TWÓJ DOM TWOJE PIENIkDZE

Jaka bÚdzie optymalna
powierzchnia domu?
Uznaje siÚ, ĝe dom o powierzchni 120-150 m2 (bez garaĝu) jest wystarczajÈcy dla czteroosobowej rodziny. Jednak dom wiÚkszy, np. o powierzchni 200m2, na pewno bÚdzie droĝszy, ale wygodniejszy. Na podstawie wstÚpnie okreĂlonej powierzchni domu moĝna oszacowaÊ jego koszt. BÚdzie to, oczywiĂcie, wynik bardzo przybliĝony. PrzyjmujÚ siÚ, ĝe koszt
budowy 1 m2 domu to 1500-3000 zï. Taka duĝa rozpiÚtoĂÊ wynika gïównie z:
przyjÚtej technologii (murowana, prefabrykowana, szkieletowa),
sposobu realizacji budowy (siïami wïasnymi, przez firmÚ),
rodzaju materiaïów wykoñczeniowych (tynk cementowo-wapienny, klinkier, dachówka bitumiczna, blacha miedziana).
Duĝy wpïyw na koszt budowy domu ma równieĝ region kraju, w którym jest wznoszony.
Dom
przeznaczony dla
czteroosobowej
rodziny. Jego
powierzchnia
z garaĝem
wynosi 160 m2

Pomieszczenie

wygodne (m2)

duĝe (m2)

kuchnia

7,0-10,0

12,0-16,0

18,0-25,0

spiĝarnia

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

20,0-25,0

30,0-35,0

40,0-50,0

pokój dzienny
sypialnia rodziców

12,0-14,0

16,0-20,0

25,0-30,0

ïazienka 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

ïazienka

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

8,0-10,0

11,0-15,0

16,0-20,0

gabinet (pracownia)
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maïe (m2)

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

garaĝ pojedynczy

14,0-18,0

20,0-25,0

28,0-35,0

garaĝ podwójny

27,0-30,0

32,0-40,0

42,0-50,
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Na które
strony Ăwiata
powinny byÊ
skierowane okna
poszczególnych
pomieszczeñ?
Kuchnia – najlepszym rozwiÈzaniem
sÈ okna skierowane na póïnoc lub
wschód, poniewaĝ w kuchni jest cieplej niĝ w innych pomieszczeniach
i nie musi byÊ dodatkowo grzana przez
sïoñce. Z kuchni powinny byÊ widoczne wejĂcie, furtka i brama wjazdowa
oraz miejsce zabaw dzieci.
Jadalnia – nie powinna byÊ usytuowana od strony póïnocnej. W jadalni z oknami od wschodu bÚdzie
chïodno, ale po poïudniu moĝe byÊ
za maïo Ăwiatïa. Poïudniowe okna
dobrze jÈ doĂwietlÈ, ale latem moĝe
byÊ za gorÈco. Przez zachodnie okna
sïoñce wpada do pomieszczenia pod
duĝym kÈtem, co moĝe byÊ z jednej
strony uciÈĝliwe, a z drugiej pozwala podziwiaÊ zachody sïoñca.
Pokój dzienny – najlepiej jest, gdy
okna skierowane sÈ na poïudnie lub
zachód – pomieszczenie bÚdzie dobrze
doĂwietlone. Aby zapewnione byïo
wïaĂciwe doĂwietlenie, dobra wentylacja i ïadne widoki, okna powinny wychodziÊ na dwie lub nawet trzy strony.
Sypialnia – najlepsze sÈ okna skierowane na wschód – poranne sïoñce
dodaje energii i nastraja optymistycznie na caïy dzieñ. Gdy okna skierowane sÈ na poïudnie, rano i wieczorem w sypialni jest cieñ. Najmniej
polecane sÈ okna wychodzÈce na zachód – wieczorem moĝe byÊ za gorÈco, a rano za ciemno.
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, z póïnocnej lub wschódniej.
Zapewni to dostatecznÈ iloĂÊ Ăwiatïa rozproszonego.

Wybór projektu

Dom z poddaszem
uĝytkowym?

Gdzie znaleěÊ
projekt typowy?

W domu z uĝytkowym poddaszem, inaczej zwanym
póïtorakondygnacyjnym, strefa dzienna znajduje siÚ
najczÚĂciej na parterze, a nocna – na poddaszu.
Dzieci i mïodzieĝ, w przeciwieñstwie do osób starszych,
uwielbiajÈ swoje pokoje ze skoĂnymi poïaciami dachu.
NajwiÚkszÈ zaletÈ domu z uĝytkowym poddaszem
jest to, ĝe zajmuje stosunkowo niewielkÈ powierzchniÚ i daje moĝliwoĂÊ budowy na maïych dziaïkach.
Nie bez znaczenia jest takĝe interesujÈca architektura tych domów – pod warunkiem zachowania odpowiednich proporcji.
Jednak duĝe poïacie skomplikowanego dachu oraz
konstrukcja wytrzymaïego i sztywnego stropu kosztuje, a rozbudowa domu lub zmiana ukïadu wnÚtrza
sÈ bardzo trudne.
Ten typ domu jest bardzo u nas popularny, choÊ nie
wydaje siÚ najlepszy. Powinno siÚ na niego decydowaÊ tylko w naprawdÚ uzasadnionych przypadkach.
Przestrzegamy przed, niestety, czÚstym bïÚdem, polegajÈcym na przerobieniu dobrego projektu domu parterowego na kiepski z uĝytkowym poddaszem.

Na portalu projekty.budujemydom.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.

Jak funkcjonalnie
rozplanowaÊ
wnÚtrze domu?
Dobrze zaprojektowany dom zazwyczaj podzielony
jest na strefy.
CzÚĂÊ oficjalna. Wiatroïap powinien mieÊ pow ierzch n iÚ poz wa lajÈcÈ na swobodne przy w it a n ie goĂcia. Na leĝ y pa m iÚt aÊ o t y m, ĝe n ajczÚĂciej umieszcza siÚ tam szafÚ. Powierzchnia
komunikacji (hole wraz ze schodami), nie powinna przekraczaÊ 10-15 proc. powierzchni uĝytkowej.
CzÚĂÊ dzienna. CzÚsto stosowanym rozwiÈzaniem
jest projektowanie tej czÚĂci jednoprzestrzennie. Przy
poïÈczeniu kuchni, jadalni i pokoju dziennego moĝna
zmniejszyÊ ich powierzchniÚ – te same pomieszczenia
oddzielone Ăcianami, musiaïyby byÊ wiÚksze. Moĝna
teĝ pozostawiÊ czÚĂÊ Ăcian. Wtedy kuchnia moĝe byÊ
otwarta na jadalniÚ, szczególnie jeĂli nie jest odpowiednio duĝa. W czÚĂci dziennej nie moĝna zapomnieÊ o
umieszczeniu WC lub niewielkiej ïazienki.
CzÚĂÊ nocna. NajczÚĂciej znajduje siÚ na piÚtrze lub
poddaszu, a w domu parterowym oddzielona jest korytarzem lub 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.

Ile zapïacimy za projekt?
Gotowy (katalogowy) projekt niewiele kosztuje – zazwyczaj ok. 12002000 zï, w zaleĝnoĂci od wielkoĂci domu.
Projekt indywidualny, na zamówienie to koszt min. 5 tys. zï, a jego wykonanie zajmuje mniej wiÚcej szeĂÊ tygodni. W praktyce, gotowych projektów jest na rynku tak duĝo, ĝe rzadko siÚ zdarza, ĝeby ktoĂ nie znalazï
czegoĂ dla siebie. Tym bardziej ĝe gotowy projekt bez problemu moĝna
dostosowaÊ do wïasnych potrzeb, modyfikujÈc go w ramach adaptacji, w
zaleĝnoĂci od zakresu zmian. Zmiana projektu nie musi, ale moĝe wiÈzaÊ
siÚ z dodatkowymi kosztami. JeĂli wiÚc wybierzemy gotowy projekt, warto dobraÊ taki, który od razu w najwiÚkszym stopniu speïni nasze oczekiwania, bo powaĝne przeróbki bÚdÈ po prostu nieopïacalne (tañsze moĝe
okazaÊ siÚ wykonanie projektu indywidualnego). Drobne zmiany architektoniczne, np. przesuwanie okien czy drzwi, moĝna ïatwo wprowadziÊ
za maks. 1000 zï. Jednak z powaĝnÈ (kosztownÈ) pracÈ wiÈĝe siÚ np. przesuniÚcie Ăcian zewnÚtrznych, bo to oznacza przerysowanie wszystkich
plansz projektu i ustalenie nowego projektu konstrukcyjnego. Za takie
zmiany architekt moĝe policzyÊ nawet kilka tysiÚcy zï.

Ile zapïacimy za kosztorys?
Biura architektoniczne za dodatkowÈ opïatÈ czÚsto oferujÈ swoim klientom,
oprócz projektu wstÚpny kosztorys budowy. Ceny kosztorysów sÈ zróĝnicowane i zaleĝÈ w duĝym stopniu od tego, czy kupujemy typowy projekt (wtedy
kosztorys moĝe kosztowaÊ zaledwie kilkadziesiÈt zïotych), czy zamawiamy
projekt indywidualny (wtedy ceny zaczynajÈ siÚ od kilkuset zïotych).
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