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Ruszamy 
z budow  – 
fundamenty
Na ten moment wszyscy inwestorzy czekaj

z wyt sknieniem. Wreszcie koniec papierkowej 

bieganiny – zaczynamy budowa . Wprawdzie roboty 

ziemne i posadowienie fundamentu lub piwnicy, 

wydaj  si  ma o ciekawym etapem, ale s  bardzo 

wa ne. Od tego bowiem, jakie fundamenty b dzie 

mia  Twój dom, zale y jego trwa o . Dlatego 

powiniene  mie  na ten temat cho  podstawowe 

informacje, by wiedzie  na co zwróci  szczególn

uwag , kontroluj c wykonawców

Jak przygotowa  budow  do robót fundamentowych?

Czy potrzebne 
s  badania 
geotechniczne 
gruntu? 
Projekty katalogowe domów jednorodzin-

nych opracowywane s  dla przeci tnych 

warunków gruntowych, to znaczy z za o-

eniem, e grunt ma wystarczaj c  no -

no . Je li stabilno  gruntu jest w tpli-

wa (dotyczy to gruntów podmok ych, 

torfowych, nasypowych oraz terenów po 

rekultywacji), powinni my zleci  bada-

nia geotechniczne w celu okre lenia jego 

no no ci i ewentualnie te  – wytycznych 

co do sposobu posadowienia budynku. 

Wykonanie takich bada  powinien te

poleci  kierownik budowy, je li ma ja-

kiekolwiek w tpliwo ci co do warun-

ków posadowienia. Orientacyjne dane o 

w a ciwo ciach gruntu mo na uzyska

od s siadów, którzy ju  postawili domy. 

Po yteczne jest te  zapoznanie si  z ma-

pami geologicznymi, je li takowe zosta y

opracowane dla tego terenu. Je li projekt 

opracowywany b dzie indywidualnie, 

projektant powinien zapozna  si  z ro-

dzajem gruntu (mo e to uczyni  sam lub 

zleci  odpowiednie badania) i odpowied-

nio zaprojektowa  fundament. 

Zanim wykonawca wkroczy na teren budowy, niezb dne s  przy-

gotowania formalne i techniczne. Do przyst pienia do robót nie 

wystarczy wa ne pozwolenie na budow . Zgodnie z prawem bu-

dowlanym o zamiarze rozpocz cia robót musimy zawiadomi

powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego i wraz z tym za-

wiadomieniem z o y  równie o wiadczenie kierownika budo-

wy o przyj ciu takich obowi zków. Powinni my te  kupi dzien-

nik budowy i po wiadczy  go w starostwie. Jakiekolwiek prace na 

dzia ce mo emy formalnie rozpocz  dopiero po 7 dniach od z o-

enia zawiadomienia o przyst pieniu do budowy.

Kolejny krok to zlecenie uprawnionemu geodecie wytyczenia 

zarysu budynku w terenie. Czynno  ta polega na wbiciu w od-

powiednich miejscach palików wyznaczaj cych wszystkie naro -

niki domu. Geodeta wyznacza te  tzw. reper (inaczej punkt wy-

soko ciowy albo punkt niwelacyjny) odpowiadaj cy poziomowi 

„zero” domu. W praktyce jako punkt niwelacyjny przyjmuje si  sta-

y element w najbli szym otoczeniu dzia ki np. poziom ogrodze-

nia, znak na drzewie lub wbija w tym celu oddzielny palik poza 

obrysem domu. Po wyznaczeniu obrysu budynku geodeta doko-

nuje wpisu do dziennika budowy, aby udokumentowa  przepro-

wadzone prace. Zakres prac geodezyjnych zale y od tego, czy na 

dzia ce s  sta e znaki geodezyjne czy te  ich nie ma. W pierwszym 

wypadku wyznaczenie punktów geodezyjnych nie b dzie skom-

plikowane. Geodeta odmierzy odleg o ci od granic dzia ki do ze-

wn trznych cian domu zgodnie z planem zagospodarowania po-

sesji. Niekiedy konieczne b dzie wcze niejsze usuni cie wysokiej 

ro linno ci krzewów i drzew, (a je li tak, to przedtem trzeba ko-

niecznie wyst pi  do gminy o pozwolenie na wycink ) w prze-

ciwnym razie mo na narazi  si  na wysokie kary za bezprawne 

usuniecie drzew i krzewów.

Na dzia kach o bardzo nierównej powierzchni warto te  przed wy-

tyczeniem domu przeprowadzi wst pn niwelacj . Z obr bu plano-

wanych wykopów i innych robót powinni my usun  wierzchni

warstw  gruntu (humus). Zanim rozpocznie si  budowa, trzeba do-

prowadzi  na dzia k  energie elektryczn  oraz wod . Zale nie od 

lokalnych mo liwo ci pr d mo emy doprowadzi  przy czem sta ym 

lub czasowym, albo nieformalnie „po yczy ” od s siada. W osta-

teczno ci mo emy te  skorzysta  z agregatu pr dotwórczego o mocy 

dopasowanej do urz dze , jakie b d  u ywane podczas budowy.

Wod  zapewni nam przy cze wodoci gowe lub te  w asna stud-

nia; czasem tak e – uczynny s siad. Niekiedy na budowach korzy-

sta si  ze zbiornika okresowo nape nianego z beczkowozu.
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Jakie s
najcz ciej 
stosowane 
rodzaje 
fundamentów?

Pod budynki jednorodzinne stosuje si

zazwyczaj dwa sposoby fundamento-

wania – bezpo rednio w gruncie oraz 

na awach fundamentowych. 

Fundamenty wylewane bezpo red-

nio w gruncie stosuje si  pod budyn-

ki lekkie, g ównie o konstrukcji szkie-

letowej, posadowione na powierzchni 

o dobrej no no ci. Naciski wywierane 

przez konstrukcj  takiego domu s  tak 

ma e, e nie trzeba rozk ada  ich na 

wi ksz  powierzchni  przez formowa-

nie awy fundamentowej. Zwykle wy-

lewa si  je na szeroko  25 cm.

Fundamenty na awach stosuje si

pod budynki ci sze, gdy  wywiera-

ne przez nie znaczne naciski na grunt 

wymagaj  roz o enia na wi ksz  po-

wierzchni  gruntu. W tym celu cia-

ny podziemia posadawia si  na be-

tonowych awach fundamentowych 

o szeroko ci 60-80 cm i wysoko ci 30-

40 cm. awy te najcz ciej zbroi si  po-

d u nie czterema pr tami o rednicy 

10-12 mm po czonymi strzemiona-

mi co 30 cm. Zbrojenie zmniejsza ry-

zyko p kania fundamentów wskutek 

nierównomiernego osiadania domu, 

którego przyczyn  mo e by  niejed-

norodno  gruntu albo niew a ciwe 

ustabilizowanie dna wykopu pod awa-

mi. Na gruntach jednorodnych o du ej 

no no ci zbrojenie takie jest zb dne. 

Jak wykonuje si  wykopy 
pod fundament? 

Jak wyznacza si  linie wykopu 
pod fundamenty?

Paliki, którymi geodeta wyznaczy  naro niki domu, musz  by  na czas robót fundamen-

towych usuni te. Na czas budowy zast puje si  je tzw. awami sznurowymi, umieszczo-

nymi 0,5-2 m poza obrysem przysz ego wykopu. W tym celu do palików przybija si  po-

ziomo deski – na przed u eniu linii przebiegu wszystkich zewn trznych i wewn trznych 

cian budynku. 

Nast pnie mi dzy deskami rozci ga si  sznur – tak, aby przebiega  on dok adnie nad pa-

likami geodezyjnymi. Po o enie to zaznacza si  naci ciem na desce i wbiciem gwó dzia 

dla utrwalenia linii przebiegu cian po zdj ciu sznura. Nale y uwa a , aby podczas prac 

ziemnych nie nast pi o przesuni cie aw sznurowych, gdy  wtedy trzeba by by o powtórnie 

wyznacza  obrys budynku. Je li 

fundamentem maj  by awy, 

wykop pod budynek wykonu-

je si  szerzej ni by to wynika-

o z obrysu budynku wyzna-

czonego przez awy sznurowe. 

Je li trzeba pogrubi ciany 

fundamentowe w stosunku do 

okre lonych w projekcie, ko-

rekt  fundamentowania nale-

y przeprowadzi  do rodka ob-

rysu domu, aby nie powi ksza

jego wymiarów zewn trznych. 

Inaczej mog oby to spowodo-

wa  niezgodno ci z wymaga-

niami formalnymi dotycz cy-

mi na przyk ad odleg o ci od 

granicy dzia ki.

Zale y to od rodzaju gruntu, g boko ci jego przemarzania, a ponadto – od wymaganej g -

boko ci posadowienia i rodzaju fundamentu. 

Najprostsze fundamenty wylewane bezpo rednio w gruncie. Wymagaj  wykopania ro-

wów projektowanej szeroko ci i g boko ci wzd u  zarysu cian zewn trznych i wewn trz-

nych. Rowy te mo na wykopa  r cznie lub ma  kopark  do wykopów w skoprzestrzen-

nych. Wykonanie wykopów bez usuwania wierzchniej warstwy gruntu (humusu) zmniejszy 

ryzyko obsypywania si  ich kraw dzi.

Wykopy pod fundamenty oparte na awach. Wykonuje si  najcz ciej koparko- adowar-

k . Po zdj ciu wierzchniej warstwy ziemi usuwa si  grunt do g boko ci górnego poziomu 

awy i ewentualnie wywozi. Wykop pod same awy wykonuje si  r cznie, zwracaj c uwa-

g  na wypoziomowanie dna, bo to u atwia dobre u o enie zbrojenia i przeciwdzia a p ka-

niu podstawy fundamentu.

Ziemi z wykopu nie wolno sk adowa  bezpo rednio w jego s siedztwie, bo mog oby to 

spowodowa  obsuwanie si  jej na dno wykopu. Z ka dej strony obrysu budynku wykop na-

le y powi kszy  o co najmniej 0,5 m.

Przed przyst pieniem do wykonywania fundamentów nale y dok adnie sprawdzi  wy-

miary, k ty w naro nikach i poziom dna wykopu. Kontrol  tak  umo liwia przeniesienie 

wymiarów ustalonych na awach sznurowych na dno wykopu. Po rozci gni ciu sznurów, 

w miejscach ich przeci cia si , sprawdza si  pionem murarskim lub poziomnic , czy tra-

fiaj  one we w a ciwe punkty w wykopie.

Wylewanie betonu 

dostarczonego „gruszk ”
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Jakie s
inne sposoby 
fundamentowania? 

W niekorzystnych warunkach gruntowych bywa konieczne posadowie-

nie budynku w inny sposób ni  opisano obok. Zazwyczaj wybiera si  wte-

dy jeden z wariantów: 

1) fundament p ytowy – czyli p yt elbetow  pod ca  powierzchni

domu. P yta mo e by  jednorodna, sta ej grubo ci lub ebrowana (tak

nazywa si  te  fundamentem rusztowym). Odmian  takiego sposobu 

fundamentowania jest tzw. fundament grzewczy, który nie wymaga za-

g bienia w gruncie poni ej strefy przemarzania. Budowany jest na war-

stwie wyrównuj cej ze wiru i ociepleniu z profilowanych p yt styropia-

nowych. Wewn trz elbetowej p yty fundamentowej zabetonowywane s

rury, które pó niej s u  do rozprowadzania ciep ego powietrza ogrzewa-

j cego pod og  domu; 

2) fundamenty s upowe – taki sposób fundamentowania stosuje si  na te-

renach, na których warstwa no na gruntu znajduje si  na du ej g boko ci. 

W takich warunkach budynki posadawia si  na palach, studniach lub s upach 

opartych na stopach elbetowych. Ci ar budynku przenoszony jest na fun-

dament elbetowy przez wieniec okalaj cy dom wzd u cian wewn trznych. 

Na co zwraca  uwag  przy wykonywaniu aw fundamentowych?

awy fundamentowe wykonuje si  w wyrównanym wykopie g bo-

ko ci ok. 30 cm przebiegaj cym wzd u  wszystkich cian no nych 

zewn trznych i wewn trznych. Wykop nale y wykona  krótko 

przed betonowaniem, aby nie dosz o do obsuni cia si  jego kra-

w dzi ani te  rozmycia wskutek intensywnych opadów. Zale nie 

od warunków gruntowych na dnie wykopu pod awy umieszcza 

si  warstw  chudego betonu grubo ci ok. 10 cm albo piasku stabi-

lizowanego cementem lub te  drobnego wiru. Na gruntach, któ-

re atwo si  obsypuj , warto roz o y  foli  ochronn , która zapo-

biegnie mieszaniu si  ziemi z betonem.

Deskowanie mo na wykona  na ca ej wysoko ci awy lub tyl-

ko w górnej jej cz ci na wysoko  ok. 10 cm. Zbrojenie pod u ne

powinno mie  takie wymiary, aby beton móg  je „otuli ” warstw

grubo ci przynajmniej 3 cm. Po czenie zbrojenia w naro nikach 

wykonuje si  przy u yciu zagi tych pr tów o d ugo ci ramion 

wynosz cych przynajmniej 50 cm. Zbrojenie nale y podwiesi

na górnych kraw dziach deskowania, aby zapewni  odpowied-

nie otulenie betonu od góry. Przed zabetonowaniem do zbrojenia 

warto do czy  (wykonuje si  zacisk rubowy) p askownik ze sta-

li ocynkowanej, który pó niej pos u y jako uziemienie instala-

cji elektrycznej.

Do betonowania najlepiej u y  betonu towarowego klasy B15 lub 

B20 dostarczonego bezpo rednio z „gruszki” za po rednictwem 

rynny zsypowej, w któr  wyposa ony powinien by  betonowóz. 

Powierzchni awy fundamentowych pod ciany piwnicy, po lek-

kim zwi zaniu betonu, nale y zatrze  na g adko, co u atwi u o e-

nie poziomej izolacji przeciwwilgociowej. 

W czasie wi zania i twardnienia betonu nale y utrzymywa

go w stanie wilgotnym przez okresowe zraszanie lub przykry-

cie foli .

Kiedy i jak wykona
fundament 
schodkowy?
Je eli dom ma cz ciowe podpiwniczenie (w przypad-

ku domu o du ej powierzchni) wykonuje si  fundament 

schodkowy. ciany fundamentowe piwnicy s  wte-

dy na wi kszej g boko ci ni  pozosta a cz  funda-

mentów budynku. Dzi ki awom schodkowym przej-

cie z jednego poziomu posadowienia do drugiego jest 

p ynne. awy schodkowe wykonuje si  podobnie jak 

pozosta  cz  fundamentów, z tym e aw  betonu-

je si  na sko nie ukszta towanym pod o u o k cie na-

chylenia nie wi kszym ni  30°. Wysoko  stopni two-

rzonych na jej powierzchni nie powinna by  wy sza 

ni  30 cm, a wysoko awy (mierzona prostopadle do 

podstawy) – nie powinna by  mniejsza ni  pozosta ej

cz ci fundamentu.

Pod budynek cz ciowo podpiwniczony mo na te

wykona  zwyk y fundament – na g boko ci posado-

wienia piwnicy, co jednak znacznie podnosi koszty.

czenie szkieletów zbrojeniowych w awach fundamentowych

     a) szkielet w kszta cie litery L                                                                                          b) szkielet z pr tami g ównymi 

                         odgi tymi min. na 20 cm

pr ty g ówne

szkielet 
zbrojeniowy

zarys aw
fundamentowych

zbrojenie 
w liter  L

szkielet 
zbrojeniowy

zarys aw
fundamentowych



BUDUJEMY DOM 1-2/200854

TWÓJ DOM TWOJE PIENI DZE

Jakich materia ów powinno si  u y  na ciany fundamentowe?

Ze wzgl du na sta y kontakt z gruntem, a wi c – zawilgocenie 

i dzia anie niskiej temperatury, materia y na ciany fundamen-

towe powinny by  mrozoodporne i jak najmniej nasi kliwe. 

Wymagania te spe niaj  beton monolityczny, betonowe pustaki 

zasypowe i pe ne bloczki betonowe. 

Bloczki betonowe. Najpopularniejszym materia em do budo-

wy cian fundamentowych s  bloczki betonowe o wymiarach 

38x24x12 cm. Mo na z nich stawia ciany grubo ci 24 cm lub 

38 cm – wystarczaj cej do oparcia murów jedno-, dwu- lub trój-

warstwowych. Bloczki fundamentowe klasy przynajmniej 15 po-

winny by  równe, o mo liwie g adkich powierzchniach. Muruje 

si  je na zaprawie cementowej klasy M7. 

Beton monolityczny. ciany fundamentowe mo na te  wyle-

wa  z betonu w deskowaniu. Wykonywanie go ze zwyk ych de-

sek nie jest ekonomiczne i lepiej wypo yczy  deskowanie wie-

lokrotnego u ycia, które atwo i szybko si  montuje, a przy tym 

zapewnia ono lepsz  dok adno  wymiarow  betonowanej kon-

strukcji. Wylewanie cian fundamentowych przeprowadza si

podobnie jak aw, a wi c z betonowozu i przy u yciu rynien za-

sypowych, czasem te  – gdy ciany s  znacznie wyniesione po-

nad poziom gruntu – konieczne mo e by  zastosowanie pom-

py do betonu.

Pustaki zasypowe. Stosuje si  g ównie do wykonania górnego 

pasma cian fundamentowych, w którym mog  pe ni  funkcj

dekoracyjn , a przy tym umo liwiaj  dobre ocieplenie tej cz ci 

cian: w tym celu otwory pustaków wype nia si  keramzytem 

albo granulatem styropianowym. Je li cz  murowana z pusta-

ków zasypowych ma stanowi  gotowe wyko czenie coko u, u y-

wa si  na niej elementów ozdobnych.

Kiedy wykona  drena ?

Je li nasz dom budujemy 

na gruncie s abo prze-

puszczalnym lub tere-

nie, gdzie wody gruntowe 

si gaj  do poziomu wy -

szego ni  1 m od podsta-

wy fundamentu. Drena

odwadniaj cy s u y bo-

wiem do obni ania po-

ziomu wód gruntowych, 

który okresowo mo e si -

ga  powy ej aw funda-

mentowych. Odprowadza 

on równie  wody opado-

we. Drena  uk adamy wo-

kó  fundamentów, jed-

nak jego u o enie b dzie 

uzale nione od mo liwo-

ci odprowadzenia zbie-

raj cej si  w nim wody. 

Rowy odwadniaj ce, ka-

nalizacja deszczowa czy 

studnia ch onna wyko-

pana w pewnej odleg o-

ci od domu – to miejsca, 

gdzie mo na odprowadza

wod . A pó niej mo emy 

j  rozprowadzi  po dzia -

ce lub wykorzysta  do 

podlewania ogrodu.

Co to jest 
fundament grzewczy?

elbetowa p yta fundamentowa z umiesz-

czonymi wewn trz kana ami, w których 

kr y ciep e powietrze. Fundament musi 

by  postawiony na odpowiednio utwar-

dzonej powierzchni gruntu (nie wymaga-

j cej wykopu) i izolowany od spodu war-

stw  ocieplaj c  ze styropianu. Dzi ki 

izolacji i podgrzewaniu posadowienie 

domu na takim fundamencie nie jest na-

ra one na skutki przemarzania gruntu, 

nie musi wi c on si ga  poni ej strefy 

przemarzania. Istotne jest równie  to, e

kana y pe ni  funkcj  ogrzewania pod-

ogowego na parterze domu.  Drena  w gruntach o dobrej przepuszczalno ci

 Drena  w gruntach o s abej przepuszczalno ci
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Jak  grubo
powinny mie
ciany piwnicy? 

Grubo cian piwnicy jest z regu y podana w pro-

jekcie, a dobiera si  j  zgodnie z zasad , e grubo

ciany podziemnej nie mo e by  mniejsza ni  gru-

bo ciany nadziemnej. W projektach domów jed-

norodzinnych dopuszcza si  zmniejszenie grubo-

ci cian fundamentowych o 5 cm w stosunku do 

grubo ci cian nadziemnych: w praktyce pod cia-

ny jednowarstwowe – bez wzgl du na materia  – 

najcz ciej stosuje si ciany fundamentowe gru-

bo ci oko o 38 cm. Problem pojawia si  wtedy, gdy 

ciany nadziemne maj  by  wykonane w techno-

logii trójwarstwowej. Ich grubo  wynosi wtedy 

najcz ciej ok. 45 cm, ale z grub  izolacj  ciepln

mo e przekracza  nawet 50 cm. Trzeba pami ta ,

e grubo  konstrukcyjn ciany piwnicy wyzna-

cza jedynie jej warstwa no na, ewentualne ocieple-

nie nie jest uwzgl dniane.

Czy ciany piwnicy 
wymagaj  zbrojenia? 

Grunt otaczaj cy budynek wywiera parcie boczne na ciany piwnicy, a jest 

ono tym wi ksze, im g bsza jest piwnica. Murowane ciany piwnicy nie za-

wsze maj  dostateczn  wytrzyma o  na takie obci enia, dlatego po zasy-

paniu wykopu gruntem mog yby ulec odkszta ceniu, a nawet zniszczeniu. 

Projektant powinien wi c przewidzie  wykonanie odpowiednich usztyw-

nie  tych cian lub poda  wytyczne ich zbrojenia zw aszcza, gdy ciany s

niewielkiej grubo ci (25 cm) i nie s  usztywnione ciankami poprzecznymi. 

Przewiduj c parcie boczne gruntu ciany piwnic mo na:

usztywni s upami elbetowymi w odst pach co 2-2,5 m, ze zbrojeniem 

zakotwionym w awie fundamentowej lub

 zastosowa zbrojenie w spoinach poziomych.

Wykonanie s upów wymaga wyprowadzenia zbrojenia w odpowiednich 

miejscach aw fundamentowych ju  na etapie ich betonowania. Najcz ciej 

s  to odcinki pr tów zbrojeniowych d ugo ci ok. 1 m, po czone ze zbroje-

niem pod u nym lawy. Dalsze zbrojenie s upów wykonuje si  ju  po wyla-

niu awy, cz c je z wystaj cymi pr tami.

Zbrojenie w spoinach muru uk ada si  z gotowych odcinków zbrojenia w po-

staci p askich kratownic o szeroko ci dostosowanej do grubo ci muru piwnicy.

Jak ociepli
ciany piwnic?

Do izolacji cieplnej ciany uk adanej na ze-

wn trz muru najlepiej u y  styropianu typu 

PSN (wodoodpornego) lub p yt polistyrenu 

ekstrudowanego XPS. Materia y te nie wy-

magaj  dodatkowej ochrony przed zawil-

goceniem i mog  styka  si  bezpo rednio 

z gruntem. Przykleja si  je bezrozpuszczal-

nikowym lepikiem bezpo rednio na war-

stwie izolacji przeciwwodnej (przy okazji 

zapewniaj  dodatkowa ochron  hydroizo-

lacji przed uszkodzeniami mechaniczny-

mi). Dopuszczalne w piwnicy ocieplenie 

od rodka mo e okaza  si  szczególnie ko-

rzystne, gdy w podziemiu zaplanowano po-

mieszczenia wymagaj ce dobrego ogrzewa-

nia przez krótki czas, jak np. si ownia czy 

sauna. Zaizolowanie od wewn trz umo li-

wi szybkie ich ogrzanie do po danej tem-

peratury tylko na czas u ytkowania. W po-

zosta ym czasie mo e by  w nich znacznie 

ch odniej. Na takie ocieplenie u ywa si

p yt styropianowych EPS 70 (FS 15), które 

przykleja si  do pod o a lub uk ada miedzy 

profilami rusztu metalowego. Ocieplone po-

wierzchnie wyka cza si  tynkiem na siatce 

zbroj cej lub ok adzin  z p yt gipsowo-kar-

tonowych, ewentualnie boazeri  czy pane-

lami ciennymi z materia ów drewnopo-

chodnych lub z PVC.  Przyk ad izolacji cian piwnicy 

awa fundamentowa

pod oga na gruncie

strop

warstwy pod ogowe

ciana piwniczna

ciana parteru

skos z zaprawy lub betonu

izolacja
przeciwwilgociowa 
pionowa na rapówce

pas siatki z w ókna szklanego

obróbka blacharska

tynk cienkowarstwowy na 
siatce z w ókna szklanego

izolacja termiczna cian parteru 
z we ny mineralnej lub styropianu 
grubo ci 15-25 cm

izolacja termiczna
z frezowanych p yt
polistyrenu
ekstrudowanego lub
styropianu grubo ci
12-20 cm
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TWÓJ DOM TWOJE PIENI DZE

Jak wykona  pod og  w piwnicy?

Pod og  w piwnicy najlepiej wykona  na etapie prac funda-

mentowych, gdy  utwardzona u atwia prowadzenie dalszych 

robót. Je li na tym etapie nie zdecydujemy si  na wykonanie 

wszystkich warstw pod ogowych, to powinni my u o y  przy-

najmniej warstw  podk adow  z chudego betonu (B10): zapo-

biegnie to rozmywaniu pod o a w czasie opadów i zapewni 

stabilne oparcie dla podpór montowanych przy wykonywaniu 

stropu nad piwnic .

Betonowy podk ad grubo ci ok. 10 cm najlepiej przygotowa

z suchej mieszanki betonowej, któr  zag szcza si  wibratorem 

powierzchniowym. Mo na doda  niewielk  ilo  wody, eby za-

pobiec pyleniu cementu. Potrzebn  do wi zania cementu wilgo

b dzie on bowiem ch on  z gruntu. Podczas suchej i s onecz-

nej pogody powierzchnie wylewki nale y dodatkowo zrasza

wod . Poziom podk adu powinien si ga  ok. 5-7 cm poni ej po-

wierzchni awy fundamentowej.

Kolejn  warstw  pod ogow  jest beton wyrównuj cy (klasy 

B15-B20) grubo ci 5 cm, który musi zosta  dok adnie wyrów-

nany i zatarty na g adko. Na takim pod o u mo na ju  u o y

przewidziane izolacje przeciwwodne, a nast pnie ocieplenie z 

p yt styropianowych. Izolacje te pokrywa si  wylewk  pod o-

gow  grubo ci min. 4 cm, zbrojon  siatka przeciwskurczow .

Wylewka b dzie pod o em pod wyko czenie posadzki. W jed-

nym miejscu pod ogi w piwnicy warto utworzy  zag bienie, 

gdzie w razie awarii instalacji wodoci gowej czy przecieków z 

zewn trz b dzie mog a sp ywa  woda.

Jak izoluje si  fundamenty przed 
wnikaniem wody i wilgoci? 

Pionowe izolacje przeciwwilgociowe uk ada si  jedynie na cia-

nach piwnicznych, by zapobiec ich zawilgoceniu wod  opadow

i wilgoci  gruntow . Zale nie od stopnia zagro enia budynku za-

wilgoceniem izolacje takie wykonuje si  jako pow okowe – bez-

po rednio na cianach zewn trznych piwnicy lub jako po czo-

ne z drena em. W gruntach przepuszczalnych wystarczy u o enie 

izolacji pow okowej z emulsji asfaltowo-kauczukowej lub z pa-

py podk adowej. W gruntach okresowo wilgotnych izolacje takie 

dodatkowo os ania si  foli  t oczon , a na poziomie awy funda-

mentowej wykonuje si  drena  opaskowy. Poziome izolacje prze-

ciwwilgociowe w budynkach niepodpiwniczonych uk ada si  na 

wierzchu ciany fundamentowej, a w domach z piwnic  – na po-

ziomie awy fundamentowej. Izolacje te zabezpieczaj  przed ka-

pilarnym podci ganiem wody przez ciany piwnicy i parteru. 

Standardowo wykonuje si  je z dwóch warstw papy podk adowej 

sklejonej lepikiem.

Z czego budowa
ciany piwnic?

Na ciany piwniczne powinno si  u ywa  materia ów o ta-

kich samych cechach jak na ciany fundamentowe, to zna-

czy mrozoodpornych i nienasi kliwych. Je li piwnica b -

dzie ogrzewana, to konieczne b dzie ocieplenie cian; mo na 

je u o y  zarówno od strony wewn trznej, jak i zewn trz-

nej, a tak e w przekroju ciany. Ocieplenie na powierzchni 

cian uk ada si  po ich wymurowaniu, natomiast usytuowa-

ne w przekroju ciany – podczas jej wznoszenia. Izolacj  we-

wn trzn  mo na uzyska  wykorzystuj c do budowy bloczki 

fundamentowe z wk adka izolacyjn , betonowe pustaki za-

sypowe wype niane materia em izolacyjnym lub stawiaj c

ciany jako warstwowe (izolacja mi dzy dwiema warstwa-

mi no nymi). W tych ostatnich p yty ze styropianu trzeba 

umieszcza  tak, aby zapewnia  równomierne obci enie ca-

ego przekroju muru. W tym celu p yty styropianowe umiesz-

cza si  w poszczególnych warstwach naprzemiennie: raz bli-

ej a raz dalej od zewn trznego lica ciany.

 Usytuowanie pionowych i poziomych izolacji

izolacja pionowa 
cian

izolacja pozioma 
pod ogi
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Ile zap acimy za wykonanie fundamentów?

Domy jednorodzinne maj  zazwyczaj powierzchni  od 100 do 200 m2.

Powierzchnia zabudowy takich domów wynosi przeci tnie od 120 do 150 

m2, a wi c ró ni si  mniej ni  przeci tna powierzchnia u ytkowa, bo te 

najmniejsze domy s  zwykle parterowe, a wi ksze – pi trowe lub z du ym

poddaszem u ytkowym. Koszty fundamentów pod domy o podobnej po-

wierzchni mog  si  znacznie ró ni , bo domy stawia si  w ró nych warun-

kach gruntowych i w ró nie ukszta towanym terenie. Ró ni  si  te  mog

grubo ci zewn trznych cian fundamentowych wymagane ze wzgl du

na przyj t  technologi  budowy cian nadziemia. Inne s  te  oczywi cie 

koszty fundamentów budynku podpiwniczonego i budynku bez piwnic. 

Dla zobrazowania ró nic w kosztach fundamentów przyjmijmy przy-

k adowy dom, którego obwód: cian zewn trznych wynosi 50 m, a we-

wn trznych no nych – 20 m. Fundamenty stawiane s  w ró nych wa-

riantach wykonania.

Koszty przygotowa

Zatrudnienie kierownika. Przeci tnie wynagrodzenie kierownika budo-

wy wynosi 1500-3000 z , ale niekiedy wliczane jest w koszty robocizny, 

gdy wykonawca podejmuje si  prowadzenia budowy np. do stanu za-

mkni tego. Jednak takie z pozoru „darmowe” kierownictwo nie jest do-

brym rozwi zaniem – kierownik b dzie wtedy dba  raczej o interes wy-

konawcy, a nie inwestora, ponadto kierowanie budow  nie ko czy si

na wzniesieniu murów i przykryciu ich dachem – potrzebne jest równie

nadzorowanie prac wyko czeniowych i przygotowanie protoko u o za-

ko czeniu budowy.

Prace geodezyjne. Przed rozpocz ciem robót fundamentowych budynek 

musi zosta  wytyczony przez geodet . Je li na dzia ce s  gotowe znaki 

geodezyjne, koszty wytyczenia wynosz 400-600 z , ale gdy trzeba od-

tworzy  granice dzia ki mog  wzrosn  do 1500-2000 z .

Prace ziemne. Wszelkie prace ziemne powinno si  poprzedzi  usuni -

ciem ziemi urodzajnej (humusu). Niekiedy przed rozpocz ciem prac bu-

dowlanych konieczna jest niwelacja terenu; zakres takich robót zale y

oczywi cie od ukszta towania dzia ki. Wynaj cie spycharko-koparki kosz-

tuje przeci tnie 80-100 z  za godzin  pracy. 

Wykopy pod fundamenty mo na wykonywa  r cznie lub sprz tem zme-

chanizowanym:

– r cznie – wykonuje si  g ównie wykopy pod fundamenty betonowa-

ne bezpo rednio w gruncie, w ten sam sposób pog bia si  te  wyko-

py pod awy fundamentowe,

– kopark  – warto j  wynaj  do wi kszego zakresu prac ziemnych, 

a w razie konieczno ci wywiezienia znacznych ilo ci ziemi (przede 

wszystkim wtedy, gdy stawiamy dom podpiwniczony) – równie  samo-

chód-wywrotk ; koszt wykopów r cznych wynosi zwykle 25-30 z / m3,

a przy u yciu sprz tu zmechanizowanego – 20-25 z /m3.

Przeci tna g boko  posadowienia fundamentów wynosi ok. 1 m od 

powierzchni terenu, przy czym cz sto zag bienie w grunt rodzimy jest 

mniejsze, a wymagany poziom fundamentowania uzyskuje si  dzi ki ob-

sypaniu cian zewn trznych powy ej powierzchni terenu.

Wykopy

 pod fundamenty betonowane w gruncie (g ównie dla budynków szkie-

letowych);

– wykop r czny g boko ci 1 m, szeroko ci 0,25 m i d ugo ci 70 m 

cznie 500-600 z

 pod budynek podpiwniczony – na g boko  0,5 m

– wykop kopark  z obrysu budynku (+ 0,5 m z ka dej strony) na g bo-

ko  0,6 m (obj to  wykopu kopark  – 90 m3)

– wykop szeroko ci 0,6 m na g boko  0,3 m pod awy fundamentowe 

(obj to  – 13 m3) – r cznie.

cznie 2100-2600 z

 pod dom podpiwniczony – na g boko  1,5 m

– kopark  z obrysu budynku (+ 0,5 m z ka dej strony) (obj to  wykopu 

kopark  – 300 m3)

– r czny pod awy fundamentowe o szeroko ci 0,6 m na g boko  0,3 m 

(obj to  – 13 m3)

cznie 6500-8000 z

awy fundamentowe o wymiarach 60x30 cm ze zbrojeniem wzmacnia-

j cym uk adane na podsypce piaskowej lub warstwie chudego betonu 

grubo ci 10 cm.

– podsypka piaskowa 5 m3 w cenie 50 z /m3 – 250 z

– chudy beton B10 cznie 5 m3 w cenie 180 z /m3 – 900 z

– beton towarowy B20 cznie 14 m3 w cenie 220 z /m3 – 3080 z

– stal zbrojeniowa 220 kg po 3,30 z /kg – 730 z

– deski szalunkowe 0,5 m3 po 600 z /m3 – 300 z

– robocizna z szalowaniem, zbrojeniem i betonowaniem aw 80-100 z / m3

(14 m3) – 1120-1400 z

cznie 5480 – 6410 z

ciany fundamentowe

 wylewane bezpo rednio w wykopie na wysoko  50 cm ponad poziom 

gruntu – grubo  25 cm 

– beton towarowy B20 cznie 27 m3 w cenie 220 z /m3 – 5940 z

– deski szalunkowe 2 m3 w cenie 600 z /m3 – 1200 z

– robocizna 25-30 z / m3 (27 m3) – 700-800 z

cznie 7840 – 7940 z

 wylewane w szalunku przestawnym na awach fundamentowych o wy-

soko ci 1,2 m i szeroko ci 25 cm

– beton towarowy B20 cznie 21 m3 w cenie 220 z /m3 – 4620 z

– wynajem deskowania 16-18 z /m2 (84 m2) – 1340-1510 z

– robocizna 30-35 z / m3 (21 m3) – 650-750 z

cznie 6610 – 6880 z

 murowane z bloczków betonowych grubo ci 24 cm

– do wysoko ci 1,2 m na awach fundamentowych

– bloczki betonowe 38x24x12 cm – 1700 szt. w cenie 3,2 z /szt. – 5440 z

– zaprawa cementowa 1,5 m3 w cenie 160 z /m3 – 240 z

– robocizna 20-25 z /m2 (ok. 84 m2) – 1700-2100 z

cznie 7380 – 7780 z

ciany piwnic murowane na wysoko  2,4 m o grubo ci 38 cm (we-

wn trzne 24 cm) z ociepleniem polistyrenem ekstrudowanym gr. 6 cm 

i izolacj  przeciwwodn

– bloczki betonowe 38x24x12 cm – 4600 szt. w cenie 3,2 z /szt. – 14720 z

– zaprawa cementowa 5 m3 w cenie 160 z /m3 – 800 z

– emulsja asfaltowo-kauczukowa 200 litrów w cenie 4 z /litr – 800 z

– papa podk adowa 80 m2 w cenie 8 z / m2 – 640 z

– folia t oczona 100 m2 w cenie 5 z /m2 – 500 z

– polistyren ekstrudowany 120 m2 w cenie 24 z /m2 – 2880 z

– robocizna 30-35 z /m2 (ok. 168 m2) – 5000-6000 z

cznie 25340 – 26340 z

podk ady pod ogowe

– podsypka piaskowa z zag szczeniem grubo ci 50 cm (na ka de 10 cm 

grubo ci 12 m3 w cenie 40 z /m3) – 2400 z

– beton podk adowy B10 12 m3 w cenie 180 z / m3 – 2160 z

– robocizna 15-20 z /m2 (ok. 120 m2) – 1800-2400z

cznie 6360 – 6960 z

inne roboty ziemne

Do kosztów fundamentów nale y wliczy  te  zasypywanie wykopów oraz 

wyrównanie terenu, a tak e materia y pomocnicze. Dodatkowe wydatki 

z tym zwi zane wynosz  przeci tnie – 2000-3000 z .

Zatem czny koszt „wystartowania” z budow  domu do 

stanu zerowego to wydatek przynajmniej 20 000 z  przy 

najprostszym fundamencie wylewanym bezpo rednio 

w gruncie, ale w budynku podpiwniczonym koszty wzro-

sn  nawet do 50 000 z .


