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Lukarny uwa¿ane s¹ za bardziej atrak-
cyjne architektonicznie i stanowi¹
z pewnoœci¹ wyrazisty fragment bry³y
domu. Wa¿ne jest, aby by³y dopasowane
do wygl¹du budynku oraz tworzy³y
z nim pewn¹ ca³oœæ. Stanowi¹ wówczas
ozdobê domu i nic dziwnego, i¿ pomi-
mo stosunkowo wysokich kosztów wy-
konania nie trac¹ na popularnoœci. 
Okna po³aciowe nie zmieniaj¹ nato-
miast w znacz¹cy sposób architektury
budynku oraz stanowi¹ prosty sposób
doœwietlenia poddasza przy zastosowa-
niu najnowszych rozwi¹zañ technicz-
nych i technologicznych.

JAKI DACH?
Lukarny najlepiej jest stosowaæ w przy-
padku stromych dachów (o k¹cie nachy-
lenia powy¿ej 45 stopni), które maj¹
w miarê wysokie œciany kolankowe (po-

wy¿ej 1 metra). W takim przypadku lu-
karna nie tworzy w¹skiego, trudnego do
wykorzystania „korytarzyka” prowadz¹-
cego do okna. Mimo to poddasze najle-
piej jest doœwietlaæ jedn¹ szersz¹ lukarn¹

Po³aciowe czy lukarna?

OKNA W DACHU

Czytelnik: Poddasze w moim domu pe³ni³o dot¹d funk-

cjê sk³adowiska rzeczy rzadko u¿ywanych oraz niepo-

trzebnych. Chcia³bym to jednak zmieniæ i urz¹dziæ na

górze sypialniê oraz pokój goœcinny. Niestety, przez

okna w œcianach szczytowych przedostaje siê zbyt ma³o

œwiat³a wiêc pomieszczenia by³yby bardzo ciemne.

Wiem, i¿ aby doœwietliæ pomieszczenia na strychu stosu-

je siê okna po³aciowe lub lukarny. W czasie konsultacji

z projektantem dowiedzia³em siê, ¿e mogê zastosowaæ

oba rozwi¹zania, ale nie potrafiê siê zdecydowaæ. Jakie

czynniki nale¿y wzi¹æ pod uwagê dokonuj¹c wyboru?

Redakcja: Zarówno okna po³aciowe

jak i lukarny maj¹ swoje zalety oraz

wady. Decyzja o wyborze jednego

z tych rozwi¹zañ, oprócz wymiaru

estetycznego (o którym trudno dys-

kutowaæ, gdy¿ ju¿ staro¿ytni mówili,

¿e de gustibus non est disputan-

dum), ma jeszcze wymiar praktyczny

i wymaga dok³adnej analizy potrzeb

oraz oczekiwañ. 

fo
t.

  PP
W

 AA
D

PO
L

fo
t.

 VV
EL

U
X

CO MMÓWI NNORMA OO OOŒWIETLENIU?
Pomieszczenia mieszkalne znajduj¹ce siê na poddaszu musz¹ mieæ zapewniony dop³yw œwiat³a natu-

ralnego poprzez okna po³aciowe lub fasadowe; te ostatnie mog¹ byæ umieszczone w œcianach szczy-

towych b¹dŸ lukarnach. Wed³ug przepisów, w pomieszczeniu przeznaczonym na sta³y pobyt ludzi po-

wierzchnia okna mierzona w œwietle oœcie¿nicy powinna odpowiadaæ co najmniej 1/8 powierzchni

pod³ogi. Na poddaszach, których przestrzeñ u¿ytkowa (o wysokoœci powy¿ej 1,9 m) ze wzglêdu na sko-

sy dachowe jest mniejsza od powierzchni pod³ogi, wymiary okien mo¿na odpowiednio – proporcjo-

nalnie – zmniejszyæ.
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(obejmuj¹c¹ znaczn¹ czêœæ po³aci dachu
ni¿ wieloma mniejszymi). Tylko wówczas
mo¿na bowiem uzyskaæ poprawê funkcjo-
nalnoœci poddasza i faktyczne zwiêksze-
nie jego powierzchni u¿ytkowej. Dziêki
takiemu rozwi¹zaniu mo¿na uzyskaæ na
strychu dodatkow¹ przestrzeñ (o wysoko-
œci minimum 190 cm).
Okna po³aciowe mog¹ byæ montowane
w ka¿dym dachu, którego nachylenie wy-
nosi przynajmniej 15 stopni. W przeci-
wieñstwie do lukarn ich zastosowanie nie
zwiêksza powierzchni poddasza, zapew-
nia natomiast znacznie bardziej skutecz-
ne, intensywne i równomierne doœwietle-
nie pomieszczeñ.

NA JAKIEJ WYSOKOŒCI?
Przepisy budowlane okreœlaj¹, ¿e dolna
krawêdŸ okien znajduj¹cych siê na piê-
trach nie powinna znajdowaæ siê ni¿ej ni¿
85 cm od powierzchni pod³ogi. Nale¿y za-
dbaæ, aby wymóg ten by³ spe³niony za-
równo w przypadku okien po³aciowych
jak i lukarn. Dziêki temu domownicy ma-
j¹ zapewniony swobodny kontakt wzro-

kowy z otoczeniem. Takie umiejscowienie
okien ma równie¿ wymiar czysto prak-
tyczny. Pozwala bowiem bez trudu siêgaæ
do klamek, a przez to u³atwia otwieranie
i zamykanie okien. 
W przypadku okien po³aciowych (szcze-
gólnie wówczas, je¿eli chcemy bardzo do-
brze doœwietliæ poddasze, np. pracownie
malarskie) mo¿liwe jest umieszczanie
czêœci okien równie¿ nieco wy¿ej. Trzeba
jednak pamiêtaæ o zapewnieniu domow-
nikom swobodnej regulacji po³o¿enia
skrzyd³a (za pomoc¹ dr¹¿ków lub urucha-
mianych zdalnie silniczków elektrycz-
nych).

KIEDY ZAMONTOWAÆ?
Okno dachowe sk³ada siê z ramy i skrzy-
d³a (wykonanego z PVC lub klejonego
drewna) oraz ko³nierza uszczelniaj¹cego

(blacha aluminiowa) i fartucha. Dla
wprawnej ekipy monterskiej czas zamon-
towania okna po³aciowego wynosi nie
wiêcej ni¿ kilka godzin. D³ugoœæ prac uza-
le¿niona jest od rodzaju dachu, szerokoœci
okna oraz od tego, czy zachodzi potrzeba
ingerencji w konstrukcjê dachu. Najlepiej
i najwygodniej montowaæ okna po³aciowe
podczas wznoszenia konstrukcji dachu,
ale ich póŸniejsze osadzenie nie stanowi
specjalnego problemu. 
Dostawianie lukarn do dachów ju¿ istnie-
j¹cych jest natomiast bardzo skompliko-
wane i pracoch³onne. Znacznie ³atwiej
jest wznosiæ tego rodzaju konstrukcje
podczas budowy domu.
Lukarna sk³ada siê ze œcianki frontowej,
w której znajduje siê otwór okienny, œcia-
nek bocznych oraz daszka. Œciana fronto-
wa mo¿e byæ wykonana z drewna, ale
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Pogrubienie krokwi –
okno nieznacznie
mniejsze od ich 
rozstawu

Nadbicie wyciêtej
krok-wi – okno nie-
znacznie wiêksze 
od ich rozstawu

Okno po³aciowe i lukarna – ró¿nice w oœwietleniu poddasza.

Budowa ookna ddachowego

Zastosowanie wymiarów – okno znacznie
mniejsze lub wiêksze od rozstawu krokwi
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w przypadku szerokich konstrukcji maj¹-
cych powiêkszyæ pomieszczenie na pod-
daszu, zaleca siê wykonanie jej z ¿elbetu.
Konstrukcja œcianek bocznych sk³ada siê
najczêœciej ze szkieletu os³oniêtego p³yta-
mi OSB. Od strony zewnêtrznej wykoñ-
czone s¹ oblicówk¹ z drewna (dobrze za-
impregnowanego), sidingiem winylowym
lub materia³em u¿ytym do pokrycia da-
chu. Ca³a konstrukcja powinna byæ ocie-
plona we³n¹ mineraln¹ lub styropianem.
Przed wykoñczeniem wewnêtrznej strony
lukarny (najlepiej p³ytami gipsowo-karto-
nowymi lub boazeri¹) trzeba koniecznie
u³o¿yæ foliê paroizolacyjn¹. Zabezpieczy
ona ocieplenie przed wilgoci¹ pochodz¹c¹
z wnêtrza domu. Niew¹tpliw¹ zalet¹ lu-
karny jest to, ¿e mo¿na w niej montowaæ
zwyk³e okna, a ich po³o¿enie jest natural-
ne, zgodne z przyzwyczajeniami wiêkszo-
œci ludzi.

JAKIE PRACE?
O ile monta¿ okna po³aciowego jest sto-
sunkowo prosty, to zbudowanie lukarny
jest powa¿nym przedsiêwziêciem budow-
lano-ciesielskim, powa¿nie ingeruj¹cym
w konstrukcjê dachu. Szkielet konstruk-
cji jest mocowany do mur³aty – deski k³a-
dzionej na murze, wspieraj¹cej wiêŸbê da-
chow¹ (czasami do kotew osadzonych
w wieñcu) oraz do krokwi. W przypadku
kiedy œciana frontowa lukarny jest prze-
d³u¿eniem œciany domu, jej konstrukcja
powinna byæ wykonana z betonu (rama,
która ma kszta³t planowanej konstrukcji).
Pod ¿adnym pozorem nie mo¿na wykony-
waæ œcianki frontowej z cegie³, gdy¿ ob-

ci¹¿enie dachem mog³oby doprowadziæ
do jej zawalenia siê!
Budowa lukarny sprawia, ¿e zwiêksza
siê powierzchnia dachu, a wiêc równie¿
powierzchnia, która powinna byæ zabez-
pieczona przed utrat¹ ciep³a i wilgoci¹.
Dodatkowe iloœci materia³ów takich jak
folia wysokoparoprzepuszczalna, we³na
mineralna trzeba ³¹czyæ ze sob¹ pod
ró¿nymi k¹tami, a to zwiêksza mo¿li-
woœæ powstania nieszczelnoœci i most-
ków termicznych.
Daszki lukarn mog¹ mieæ ró¿ne kszta³-
ty (jedno-, dwu-, trzyspadowe, a nawet
³ukowe). Pokrywa siê je najczêœciej tym
samym materia³em, którym wy³o¿ony
jest dach. Nale¿y jednak uwa¿aæ i w
przypadku je¿eli k¹t nachylenia daszku

lukarny jest mniejszy od dopuszczalne-
go dla danego pokrycia (bardzo czêsto
tak w³aœnie siê zdarza), nale¿y go naj-
pierw pokryæ warstw¹ papy, a nastêpnie
materia³em u¿ytym na pozosta³ej czêœci
dachu. Jest to tzw. pokrycie podwójne,
w którym warstwa zewnêtrzna pe³ni je-
dynie rolê ozdobn¹.

JAKIE USZCZELNIENIA?
Wzniesienie lukarny zmienia te¿ i kom-
plikuje geometriê dachu oraz wymaga
wykonania szeregu dodatkowych obró-
bek blacharskich. Bardzo wa¿ne s¹ tzw.
blachy koszowe montowane w miej-
scach styku po³aci dachowej ze œcianka-
mi bocznymi. Zapobiegaj¹ one przeni-
kaniu w g³¹b budynku wody opadowej

Lukarny ww zznacz¹cy ssposób mmog¹ zzwiêkszyæ ppowierzchniê uu¿ytkow¹ ppoddasza, aa iich ddodatkow¹ zzalet¹

jest mmo¿liwoœæ mmontowania ww nnich zzwyk³ych ookien ffasadowych

W llukarnach sstosowany jjest nnajczêœciej ddach ddwu- llub cczterospadowy ((a) .. NNiezwykle eefektownie wwygl¹daj¹ tte¿ ttzw. wwole ooczka zz ddachem ³³ukowym ((do jjego ppokrycia

mo¿na uu¿yæ ttylko eelementów ddrobnowymiarowych nnp. ddachówki kkarpiówki ((b)
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i pochodz¹cej z roztopów. W przypadku
wiêkszych lukarn bardzo korzystnym
rozwi¹zaniem s¹ dodatkowe rynny od-
prowadzaj¹ce wodê na g³ówn¹ po³aæ da-
chu.

JAKIE KOSZTY?
Koszt zbudowania lukarny jest wy¿szy,
ni¿ koszt zamontowania okna po³aciowe-
go maj¹cego podobn¹ powierzchniê prze-
szklenia. W przypadku okna po³aciowego
doœæ ³atwo mo¿na okreœliæ wydatki, gdy¿
ceny okien oraz robocizny s¹ na ogó³ ze-
standaryzowane. 
Znacznie trudniej zsumowaæ koszt budo-
wy lukarny. Na ostateczn¹ kwotê sk³ada
siê bowiem wiele prac o ró¿nym charakte-
rze. Przy budowie lukarny o powierzchni
przeszklenia podobnej do okna po³acio-
wego i bardzo prostej konstrukcji nale¿y
liczyæ siê z wydatkiem przynajmniej
o 50% wiêkszym. Przy konstrukcjach

skomplikowanych koszt mo¿e byæ jednak
znacznie wy¿szy.

CO MÓWI¥ PRZEPISY?
Wzniesienie lukarn w miejscu, gdzie nie by³y
przewidziane wymaga modyfikacji projektu,
a nastêpnie uzyskania nowego pozwolenia na
budowê. Wed³ug przepisów zamontowanie
okien po³aciowych w domu, w którym nie by-
³y one przewidziane równie¿ takiego pozwole-
nia wymaga. Przepis ten bywa jednak bardzo
rzadko przestrzegany. Inwestorzy wychodz¹
bowiem z za³o¿enia, ¿e poniewa¿ operacja
monta¿u okien nie wymaga przewa¿nie zmian
w konstrukcji dachu, to mo¿na sobie owe for-
malnoœci darowaæ. O ile w przypadku domu
ju¿ eksploatowanego naruszenie przepisów
czêsto przechodzi bez echa, to w przypadku do-
mów nowo budowanych nale¿y liczyæ siê
z utrudnieniami przy odbiorze domu przez in-
spektora nadzoru. Warto wiêc dope³niæ formal-
noœci, zw³aszcza ¿e praktycznie ka¿da zmiana

w projekcie powinna byæ zaakceptowana rów-
nie¿ przez jego autora.

PODSUMOWANIE
Dom z lukarnami, tak samo jak z oknami
po³aciowymi mo¿e wygl¹daæ bardzo
atrakcyjnie, ale warto zastanowiæ siê któ-
re z tych rozwi¹zañ najlepiej pasuje do
stylu wznoszonego budynku.
Równie wa¿ne s¹ mo¿liwoœci techniczne
i finansowe inwestora. Z tego punktu wi-
dzenia w budynkach ju¿ istniej¹cych roz-
s¹dniej jest zamontowaæ okna po³aciowe.
Budowa lukarny wi¹¿e siê bowiem z po-
wa¿n¹ przebudow¹ dachu.
Wa¿na jest równie¿ odpowiedŸ na pyta-
nie, czy zale¿y nam na dobrym doœwietle-
niu poddasza (wybieramy wówczas okna
po³aciowe), czy na powiêkszeniu jego po-
wierzchni u¿ytkowej (lukarny sprawdzaj¹
siê wówczas doskonale). 
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OKNA PPO£ACIOWE...

INFO RRYNEK

FAKRO
018 444 04 44 www.fakro.com.pl

LAFARGE DDACHY ((BRAAS)
0801 900 555 www.braas-polska.com.pl 

OKPOL
077 404 66 66 www.okpol.pl

ROTO FFRANK OOKNA DDACHOWE
081 855 05 21 www.roto.pl

VELUX
022 337 70 00 www.velux.pl

PRZYDATNE ADRESY

uchylno-obrotowe z ko³nierzem o wymiarach 78x118 cm:

ok. 800-1200 z³

konstrukcja*:
deska kalenicowa, skrócona krokiew, podwójne belki ok. 50 z³
akcesoria monta¿owe: ok. 50-100 z³

materia³y: ok. 9900-11350 zz³
robocizna**: ok. 3300-4400 zz³
razem: ok. 11200-11750 zz³

* Jeœli okno jest szersze ni¿ rozstaw krokwi dachowych, wówczas
trzeba wykonaæ konstrukcjê zwan¹ wymianem (podwójne po-
przeczne belki u do³u i u góry okna, na których opr¹ siê koñce wy-
ciêtego odcinka krokwi). Mo¿e siê jednak tak zdarzyæ, ¿e wykona-
nie wymianu nie bêdzie konieczne, poniewa¿ szerokoœæ okna bê-
dzie pasowa³a do rozstawu krokwi.
** Koszty robocizny mog¹ byæ mniejsze o ok. 50-100 z³, jeœli nie
bêdzie konieczne wykonanie wymianów.

³ukowa ((tzw. wwole ooko)
(lukarna o d³ugoœci grzbietu 230 cm, wysokoœci
105 cm i szerokoœci 210 cm, przy œciance frontowej)

okno o wymiarach 150x75 cm: ok. 1000-1200 z³
konstrukcja: ok. 300 z³

³aty giête
krokiewki

poszycie: ok. 200-300 z³
obróbki blacharskie: ok. 100 z³

materia³y: ok. 11600-11900 zz³
robocizna: ok. 5500-6600 zz³
razem: ok. 22100-22500 zz³

...CZY LLUKARNA

Wiêcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku³y. Kliknij na www.budujemydom.plplpl

tradycyjna
(lukarna o d³ugoœci grzbietu 230 cm, wysokoœci 
i szerokoœci przy œciance frontowej 200 cm)

okno o wymiarach 140x140 cm: ok. 500-600 z³
konstrukcja: ok. 200 z³

kalenica
przeciête krokwie
deska kalenicowa lukarny
kulawki

poszycie: ok. 500-600 z³
orynnowanie: ok. 100 z³
obróbki blacharskie: ok. 100 z³

materia³y: ok. 11400-11600 zz³
robocizna: ok. 4400-5500 zz³
razem: ok. 11800-22100 zz³
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