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Klub BudujÈcych Dom (KBD) zrzesza Czytelników, którzy planujÈ, projektujÈ, budujÈ, remontujÈ bÈdě urzÈdzajÈ swój dom. WĂród ponad 10 000 obecnych czïonków sÈ tacy, którzy
ukoñczyli juĝ wïasne inwestycje i chcÈ swoimi doĂwiadczeniami podzieliÊ siÚ z Czytelnikami.
Zapraszamy wiÚc do lektury opowieĂci o szukaniu dziaïki, wyborze projektu, czÚsto mozolnych zmaganiach z budowÈ oraz porównania kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych
róĝnych domów. Jest to bowiem bezcenna skarbnica wiedzy dla kaĝdego budujÈcego.
Dom dla dwojga seniorów
Dom drewniany szkieletowy, parterowy z garaĝem, bez piwnic i uĝytkowego poddasza; Ăciany skonstruowane
w technologii szkieletu drewnianego;
dach pokryty blachodachówkÈ
Powierzchnia dziaïki: 1500 m2
Powierzchnia domu: 115 m2
Powierzchnia garaĝu: 25 m2
Roczne koszty utrzymania budynku:
okoïo 10 000 zïotych.

Spora odlegïoĂÊ od
miasta oraz brak
nowoczesnych mediów
na rekreacyjnej
dziaïce nad NarwiÈ
sprawiï, ĝe Elĝbieta
i Maciej nie chcieli
zamieszkaÊ na niej na
staïe. Woleli jÈ sprzedaÊ
i zbudowaÊ dom gdzie
indziej. Bliĝej miasta
i bliĝej syna.

Kilka kilometrów

od syna
Lilianna Jampolska
Kiedy Elĝbieta i Maciej byli jeszcze czynni zawodowo, na staïe mieszkali w bloku na
warszawskim Bemowie, a odpoczywali na rekreacyjnej dziaïce nad NarwiÈ. Potem, juĝ
po przejĂciu na emeryturÚ, z letniska korzystali trochÚ czÚĂciej, dzielÈc wolny czas miÚdzy wsiÈ a miastem. SpÚdzali trzy dni tu, trzy dni tam, bÚdÈc w ten sposób w ciÈgïych
rozjazdach. Wkrótce jednak emeryckie kieszenie nie wytrzymaïy takiego stylu ĝycia.
Coraz wiÚcej kosztowaïa ich opieka nad dwoma „domami” – mieszkaniem o powierzchni
62 m2 oraz drewnianÈ daczÈ o powierzchni 70 m2. Wzrastaïy teĝ koszty dojazdów, bo
mieszkanie i dziaïka leĝaïy w odlegïoĂci aĝ 60 kilometrów od siebie. Na dodatek syn
z rodzinÈ, dotÈd mieszkajÈcy w Warszawie, przeprowadziï siÚ do domu, poïoĝonego
30 kilometrów na poïudnie czyli dokïadnie po przeciwlegïej stronie od trasy, po której
poruszali siÚ Elĝbieta i Maciej.

Bliĝej syna
– Przeprowadzka Czarka byïa przysïowiowÈ kroplÈ przepeïniajÈcÈ czarÚ, która spowodowaïa powaĝne zmiany w trybie naszego ĝycia – opowiada pani Elĝbieta. – I dobrze
siÚ staïo, bo juĝ wczeĂniej pojawiïy siÚ ku temu powaĝne przesïanki. Na wsi trudnoĂÊ
sprawiaïo nam pokonywanie aĝ stu schodów i koszenie wielkiego trawnika na bardzo
stromej skarpie nad rzekÈ (dziaïka miaïa aĝ 3600 m2 powierzchni), natomiast w mieĂcie
mÚczyï nas gwar i powietrze peïne spalin. Poza tym, po kilku wïamaniach do letniego

Garaĝ znajduje siÚ pod jednym dachem z pomieszczeniami mieszkalnymi. DziÚki
temu budowa byïa tañsza niĝ budowanie oddzielnego budynku gospodarczego.
Ale dzisiaj wïaĂciciele postÈpiliby inaczej
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Na jesieñ ĝycia Elĝbieta i Maciej chcieli mieÊ dom parterowy. Pozbawili go
wszelkich architektonicznych barier – progów, uskoków, schodów. Otoczyli
ïagodnymi skarpami, bo z powodu wód podskórnych dom zostaï posadowiony
60 cm ponad gruntem
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domu, straciliĂmy poczucie bezpieczeñstwa. Nie mogÈc przebywaÊ
w dwóch miejscach jednoczeĂnie, martwiliĂmy siÚ albo o losy
mieszkania, albo daczy. Nie byïo sensu dïuĝej wciÈĝ siÚ denerwowaÊ
ani dojeĝdĝaÊ 60 km, na wïasnÈ dziaïkÚ, a chcÈc odwiedziÊ wnuki,
kolejne 30 km, tyle ĝe w odwrotnym kierunku. Dlatego postanowiliĂmy sprzedaÊ mieszkanie oraz dziaïkÚ rekreacyjnÈ, poszukaÊ ziemi
gdzieĂ niedaleko syna i tam wybudowaÊ nieduĝy ekonomiczny dom.
Maïĝeñstwo bez problemu znalazïo odpowiedniÈ dla siebie
dziaïkÚ, oddalonÈ zaledwie kilka kilometrów od syna. Seniorzy
szczególnie cieszyli siÚ, ĝe nie byïa bardzo droga (kosztowaïa zaledwie 50 000 zï), za to miaïa dobry dojazd oraz dostÚp do sieci elektrycznej, wodociÈgowej i gazowej. Podobaïo im siÚ, ĝe leĝaïa wĂród
mazowieckich pól i ĝe z dwóch stron dziaïki jeszcze przez jakiĂ
czas nie powstanÈ inne domy. Byli szczÚĂliwi, kiedy dowiedzieli siÚ
ĝe przy trzecim boku posesji zamieszkajÈ ich rówieĂnicy.

Znowu we wïasnym domu
Dla pani Elĝbiety budowa nowego rodzinnego gniazda miaïa
sentymentalne znaczenie. Do momentu, kiedy jej rodzice zostali
wywïaszczeni z posiadanego majÈtku, mieszkaïa w domu jednorodzinnym. Potem musieli go opuĂciÊ. Marne pieniÈdze, które wtedy
im wypïacono, pozwoliïy zaledwie na kupno mieszkania w bloku.
Pani Elĝbieta nigdy jednak nie zapomniaïa ĝycia we wïasnym domu
z ogrodem i dlatego perspektywa budowy cieszyïa jÈ podwójnie.
Poniewaĝ maïĝeñstwo mogïo sfinansowaÊ jÈ tylko ze sprzedaĝy
letniska i poprzedniego mieszkania, zdecydowaïo siÚ na „szybkÈ”
technologiÚ szkieletu drewnianego. Dla starszych pañstwa, mogÈcych chwilowo straciÊ dach nad gïowÈ, liczyï siÚ czas i fachowe
wykonanie. U progu emerytury, Elĝbieta i Maciej nie potrzebowali
domu na dwieĂcie lat, tylko bezpiecznego i funkcjonalnego.
Jego zaprojektowanie i przeprowadzenie budowy oddali w rÚce
firmy specjalizujÈcej siÚ w budowie tego typu budynków. Za projekt
i budowÚ domu w stanie deweloperskim zapïacili 300 000 zï.
Budynek jest parterowy, bez piwnic i uĝytkowego poddasza. To
wynik zïych doĂwiadczeñ Elĝbiety i Macieja z eksploatacji dwupiÚtrowego letniaka i pokonywania stromej skarpy nad rzekÈ. Nic wiÚc
dziwnego, ĝe pieczoïowicie zlikwidowali wszelkie architektoniczne
bariery w docelowym siedlisku oraz wokóï niego. Unikali schodów,
uskoków, progów.
Taras jest tylko czÚĂciowo zadaszony, za to zdaniem wïaĂcicieli ma optymalnÈ
wielkoĂÊ (30 m2), ustawienie (na poïudniowy wschód) i nawierzchniÚ
(z betonowej kostki). agodny nasyp zastÚpuje schody
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Koszty utrzymania, czyli gdzie
moĝna zaoszczÚdziÊ na eksploatacji
Eksploatacja domu kosztuje w ciÈgu roku okoïo 10 000 zï.
Dom ogrzewany jest kominkiem z dystrybucjÈ ciepïego powietrza (rocznie spala siÚ okoïo 5 m3 drewna za 900 zï). Wsparciem
dla niego jest ogrzewanie elektryczne (podïogowe i konwektorowe), wïÈczane tylko w czasie tañszej taryfy. DziÚki temu rachunki za elektrycznoĂÊ wynoszÈ 4600 zï.
Skanalizowanie terenu planowane jest dopiero za 4 lata, a gmina ze wzglÚdu na rodzaj gruntu nie wydaje pozwoleñ na budowÚ
przydomowych oczyszczalni Ăcieków. Dlatego wïaĂciciele muszÈ
ponosiÊ wysokie koszty wywozu szamba. Nawet w dwuosobowym gospodarstwie siÚgajÈ 1700 zï rocznie.
Mimo ĝe woda z wodociÈgu na razie jest relatywnie tania:
kosztuje 340 zï, z myĂlÈ o zapowiadanych podwyĝkach wïaĂciciele wspólnie z sÈsiadami wybudowali studniÚ do podlewania
ogrodu. Koszty podzielili na póï, wiÚc wyniosïy 4250 zï na rodzinÚ.
Starannie wykorzystujÈ teĝ wodÚ z dachu budynku, gromadzÈc jÈ
w zbiornikach zakopanych w trawniku.
Monitorowanie i ochrona budynku wynosi 1172 zï, ale po doĂwiadczeniach z wïamaniami na letniej dziaïce wïaĂciciele nie zamierzajÈ na tym oszczÚdzaÊ.
Koszt wywozu Ămieci siÚga juĝ 445 zï.

Poniewaĝ dom ma tylko 115 m2 powierzchni mieszkalnej, zaleĝaïo
im jednoczeĂnie, aby przestrzeñ we wnÚtrzach wydawaïa siÚ choÊ
trochÚ wiÚksza, niĝ jest w rzeczywistoĂci. Z tego powodu poprosili
o poïÈczenie strefy dziennej i zaprojektowanie trochÚ wyĝszych
wnÚtrz niĝ standardowe (w nowym domu majÈ wysokoĂÊ 3 m,
a przez to wiÚkszÈ kubaturÚ).
Autor projektu, Stanisïaw Arciuch, poïÈczyï przestrzeñ kuchni
i jadalni z salonem i dodatkowo z wewnÚtrznym holem. Celowo teĝ
otoczyï je duĝymi przeszkleniami (oknami i drzwiami tarasowymi),
które przedïuĝajÈ perspektywÚ o widoki na ogród i pola. Gospodarze
domu sÈ z tego bardzo zadowoleni.
Wykoñczenie wnÚtrz miaïo byÊ trwaïe i neutralne. Podïogi wyïoĝone pïytami
polerowanego jasnego gresu sprawdzajÈ siÚ przy ogrzewaniu podïogowym.
W strefie dziennej Ăciany równieĝ sÈ jasne i majÈ duĝe otwory okienne.
DziÚki temu wnÚtrza wydajÈ siÚ wiÚksze
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Roczne koszty eksploatacji domu
o powierzchni 115 m2 to ok. 10 000 zï
ZamkniÚte pomieszczenia prywatne (sypialnia oraz pokój goĂcinny) zlokalizowaï w spokojniejszej strefie budynku.
Trafionymi rozwiÈzaniami okazaïy siÚ: duĝa zamykana sieñ, która
w przeciwieñstwie do innych maïych domów swobodnie mieĂci
kilka osób oraz budowa tylko jednej ïazienki, równie dobrze sïuĝÈcej
domownikom, jak ich goĂciom.

Ciepïy i bez wilgoci
– Staraïem siÚ bardzo, by nasz ostatni w ĝyciu dom byï ciepïy i solidnie
zabezpieczony przed wilgociÈ – opowiada pan Maciej. – Byïo to konieczne ze wzglÚdu na wietrzny teren i wysoki stan wód gruntowych.
Poprosiï wykonawców o wyĝsze ïawy fundamentowe (wystajÈ
60 cm ponad macierzystym gruntem), wokóï których potem usypano
ïagodnÈ skarpÚ. awy zaizolowano pionowo lepikiem, a poziomo
– papÈ izolacyjnÈ. Pïyta fundamentowa ma kilka przegród z folii oraz
ocieplenie ze styropianu (warstwa 10 cm). Drewniany stelaĝ Ăcian
(wypeïniony weïnÈ mineralnÈ o gruboĂci 20 cm) pokryto foliami:
wiatroszczelnÈ i paroprzepuszczalnÈ. Na zewnÈtrz Ăciany budynku
obudowano pïytami OSB, ocieplono warstwÈ styropianu (10 cm) i wykoñczono tynkiem akrylowym, natomiast od strony wnÚtrz – pïytami
gipsowymi.
Na dachu w miejscu zaplanowanej dachówki bitumicznej, po
porozumieniu siÚ z projektantem, wïaĂciciele zastosowali solidnÈ blachodachówkÚ. UwaĝajÈ to za sïuszny krok, choÊ byïa droĝsza od gontu.
Udaïo siÚ im natomiast nieco zaoszczÚdziÊ na kosztach, ocieplajÈc
weïnÈ mineralnÈ (warstwÈ gruboĂci 20 cm) tylko strop nad parterem,
zamiast caïej poïaci czterospadowego dachu. Byïo to najbardziej ekonomiczne rozwiÈzanie, a przy okazji weïna izoluje rury rozïoĝone na
stropie (rozprowadzajÈce ciepïe powietrze z kominka oraz wentylacji
mechanicznej).
WybierajÈc rodzaj ogrzewania budynku, wïaĂciciele obliczyli,
ĝe przyïÈczenie budynku do sieci gazowej oraz zaïoĝenie
instalacji z kotïem grzewczym wyniosïoby ponad 30 000 zï. Dla
mïodych rodzin taka cena byïaby do przyjÚcia, ale dla emerytów
piÚtnastoletni okres amortyzacji i bieĝÈca eksploatacja okazaïy siÚ
nieopïacalne. Dlatego budynek ogrzewa siÚ systemem mieszanym
– kominkowym i elektrycznym (w proporcji 50 : 50). ¿eliwny
UrzÈdzenie domu jest wynikiem likwidowania poprzednich mieszkañ. StÈd
wziÈï siÚ eklektyzm we wnÚtrzach. Obok antycznych stojÈ mïodsze meble
i bibeloty, ale wïaĂcicielka potrafiïa umiejÚtnie je zestawiÊ. DziÚki temu
wnÚtrza majÈ niepowtarzalny klimat
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Trafione decyzje i rady wïaĂcicieli
– Obecnie dziaïka liczy 2500 m2, bo po przeprowadzce dokupiliĂmy
1000 m2 ziemi, traktujÈc jÈ jako polisÚ bezpieczeñstwa. Przy niskiej
cenie ziemi byïo to opïacalne posuniÚcie. Dzisiaj jest droĝsza.
– System ogrzewania sprawdza siÚ. Elektryczne dziaïa tylko w czasie
oszczÚdniejszej taryfy, a potem palimy w kominku. Dobrym krokiem
byïo zamontowanie rekuperatora, bo ogrzewanie jest sprawniejsze.
– ¿aïujemy, ĝe mamy garaĝ pod jednym dachem z pomieszczeniami mieszkalnymi. Niestety przeszkadzajÈ nam spaliny i do wnÚtrz
wnosi siÚ brud. Dlatego samochód stoi pod chmurkÈ, a wnÚtrze garaĝu zmieniïo siÚ w zaplecze gospodarcze. Lepszy byïby osobny murowany garaĝ z aneksem gospodarczym o ïÈcznej wielkoĂci 40 m2 (na
wietrznym terenie nie sprawdzajÈ siÚ aĝurowe wiaty).
– Znakomicie sprawdza siÚ za to utwardzony kostkÈ betonowÈ podjazd do garaĝu oraz taras. Kostka szybko schnie, jest trwaïa i ïatwa
do odĂnieĝenia. Dobrze, ĝe nie zastosowaliĂmy ĝwiru.
– W parterowym budynku zastosowaliĂmy kilka nieotwieranych okien
tzw. fiksów. SÈ tañsze od otwieranych i bardziej bezpieczne.
– MyĂlimy o zamontowaniu kolektorów sïonecznych, ale tylko
pod warunkiem dofinansowania przez UE albo po preferencyjnych
cenach.
– Przy kuchni nie mamy spiĝarni i jest to wada domu.
– Mamy za maïy i zbyt duszny pokój goĂcinny. Okazaïo siÚ, ĝe 16 m2
to za maïo dla powiÚkszajÈcej siÚ rodziny.

wkïad kominkowy rozprowadza ciepïo po caïym parterze. W strefie dziennej zainstalowano elektryczne ogrzewanie podïogowe,
a w prywatnej – grzejniki konwektorowe. Do systemu ogrzewania
budynku wïÈczono równieĝ rekuperator. W budynku szkieletowym, o maïej zdolnoĂci kumulowania ciepïa, taki system okazaï
siÚ tani i sprawny.
– Podobno starych drzew siÚ nie przesadza. Ale w naszym przypadku
ta reguïa siÚ nie potwierdza, bo staramy siÚ elastycznie dostosowaÊ do
aktualnych warunków. Nie myĂlimy kategoriami wieku. Nowy dom jest
wygodny i stoi blisko rodziny. Paradoksalnie budujÈc go, odciÈĝyliĂmy
skromny emerycki budĝet. Juĝ nie musimy, tak jak dawniej, utrzymywaÊ
dwóch mieszkañ!
W jadalni stoi duĝy stóï, niezbÚdny przy czÚstych rodzinnych spotkaniach.
Kuchnia przylegajÈca do jadalni nie jest zamkniÚta, ale brakuje przy niej
spiĝarni. To zazwyczaj bolÈczka maïych domów
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