
Dzia ka Ma gorzaty i ukasza znajduje si  na uboczu. Parcela przy 

cianie lasu daje rodzinie adne widoki i prywatno  (w najbli szej 

okolicy mieszka tylko trzech s siadów), ale potrzebne do uzbrojenia 

terenu media znajduj  si  daleko. Mimo to ma e stwu takie po o enie 

rodzinnego gniazda wydawa o si  dobre. Kiedy znajomi zaproponowali 

im kupno tej dzia ki, nie wahali si . Brak sieci gazowej i wodno-kana-

lizacyjnej pozytywnie wp ywa  na cen , a jednocze nie nie wyklucza

nowoczesnego wyposa enia budynku. Jedne media mo na przecie

zast pi  innymi.

– Cho  jako pocz tkuj cy lekarze mieli my tylko niewielkie oszcz d-

no ci, by em przekonany do kupna tej posesji – mówi pan ukasz. – Po 

pierwsze dlatego, e znajdowa a si  w tej samej miejscowo ci, co dom 

moich rodziców, w którym si  wychowa em, a po drugie: chcia em ju

koniecznie zako czy  okres blokowej tu aczki po wynajmowanych 

mieszkaniach. Dzi ki pomocy rodziny stali my si  w a cicielami ziemi. 

Ten zakup i ch  zapewnienia mojej rodzinie godnych warunków ycia 

pchn y mnie do kilku wa nych dzia a . Dzi ki nim najpierw podo a-

em budowie, a obecnie nie mam k opotu z utrzymaniem ani domu, ani 

ci gle powi kszaj cej si  rodziny.

Najpowa niejszym krokiem pana ukasza by a zmiana pracy.

POSESJONACI

Dom dla dwa + cztery

Dom murowany, parterowy z u ytko-

wym poddaszem, cz ciowo 

podpiwniczony; ciany trójwarstwowe 

z pustaków ceramicznych 

i ociepleniem ze styropianu; 

dach pokryty blachodachówk .

Ca kowita powierzchnia domu: 223 m2

Powierzchnia gara u: 25 m2

powierzchnia piwnicy: 25 m2

Powierzchnia dzia ki:1500 m2

Roczne koszty utrzymania budynku: 

12 500–13 000 z

Nowocze nie
na uboczu

Ma gorzacie i ukaszowi kupno 

dzia ki na s abo uzbrojonym terenie 

nie przeszkodzi o w nowoczesnym 

wyposa eniu rodzinnego domu. 

Zastosowali pomp  ciep a i kolek-

tory s oneczne, które pozwalaj  na 

oszcz dne prowadzenie gospodar-

stwa domowego. Warto podkre li ,

e te zazwyczaj drogie urz dzenia 

celowo kupili u polskich producen-

tów. Mia y znacznie ni sz  cen ,

ni  u zagranicznych konkurentów.
Strefa wypoczynkowa znajduje si  od po udnia. S o ce o wietla  

pomieszczenia dzienne oraz wspomaga prac  kolektorów s onecznych. 

Projektuj c dom, architektka od razu przygotowa a k t nachylenia dachu 

do ich monta u

POSESJONACI KLUBU BUDUJ CYCH DOM

Klub Buduj cych Dom (KBD) zrzesza Czytelników, którzy planuj , projektuj , buduj , re-
montuj  b d  urz dzaj  swój dom. W ród ponad 10 000 obecnych cz onków s  tacy, którzy 
uko czyli ju  w asne inwestycje i chc  swoimi do wiadczeniami podzieli  si  z Czytelnikami. 
Zapraszamy wi c do lektury opowie ci o szukaniu dzia ki, wyborze projektu, cz sto mo-
zolnych zmaganiach z budow  oraz porównania kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych 
ró nych domów. Jest to bowiem bezcenna skarbnica wiedzy dla ka dego buduj cego.

Lilianna Jampolska

Uk ad dzia ki zadecydowa  o tym, e budynek stan  na pocz tku posesji, blisko 

drogi. Front domu skierowany jest na pó noc i zanurzony w brzozowym lasku. 

Tylko z tej strony trakty komunikacyjne s  utwardzone. Za domem rozci ga si  ju

tylko trawnik
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Pompa ciep a zamiast gazu
Jeszcze przed zaprojektowaniem budynku w a ciciel zbada , w jaki 

sposób uda si  zaopatrzy  dzia k  w potrzebne media.

Ograniczenia lokalizacji okaza y si  spore, dlatego do ogrzewania 

budynku postanowi  wykorzysta  pomp  ciep a. Sta o si  to po 

porównaniu kosztów pod czenia i korzystania z innych no ników. 

Ze wzgl dów ekonomicznych pan ukasz nie zdecydowa  si  na ogrze-

wanie elektryczne lub olejem opa owym, a ze wzgl dów estetycznych 

i bezpiecze stwa – gazem p ynnym.

 Przyznaje, e od pocz tku nie akceptowa  wysokiej ceny pompy 

ciep a, szczególnie produkcji znanych zagranicznych firm. Poniewa

jednak w przypadku swojej dzia ki uzna  wy szo  pompy ciep a

nad innymi rozwi zaniami, postanowi  sprawdzi  ceny w rodzimych 

firmach. Trop okaza  si  dobry, poniewa  w okolicy dzia ki znalaz

polskiego producenta, który zaoferowa  dobrej jako ci urz dzenia po 

konkurencyjnej cenie. Ponadto, producent widz c „otwart ” g ow

pana ukasza na ekologiczne instalacje, namówi  go jeszcze do zakupu 

kolektorów s onecznych i po czenia ich z instalacj  grzewcz .

Koszt wykopania dwóch studni, czyli dolnego ród a w p tli 

pó otwartej o mocy 12,5 kW wyniós  8000 z . Natomiast koszt insta-

lacji grzewczej, z pomp  ciep a, zbiornikiem na ciep  wod  (300 l), 

instalacj  pod ogow  i kaloryferow , robocizn  oraz instalacj

solarn  – 41 000 z .

Maj c ju  studnie wybudowane na potrzeby pompy ciep a, w a-

ciciel od razu rozwi za  problem dostarczania wody na potrzeby 

gospodarstwa domowego. Natomiast cieki odprowadzi  do szczelnego 

szamba. 

Dopiero potem, znaj c ju  wszystkie urz dzenia i instalacje, rozpo-

cz  faz  projektow .

Dopasowany do dzia ki 
i konkretnych urz dze
Niestety, niechlubnej tradycji znowu sta o si  zado . Jak w przy-

padku wi kszo ci w skich dzia ek (ta ma szeroko  19–21 m) tak e

Ma gorzacie i ukaszowi nie uda o si  dopasowa adnego projektu 

z katalogów. Co prawda wybrali z trzech projektów kilka rozwi za ,

ale w ca o  musia a je dopiero po czy  architekt Ewa Horoszkiewicz.

Projektantka i w a ciciele ustalili, e najkorzystniej b dzie usytu-

owa  dom blisko drogi. Front zanurzyli w brzozowym lesie, natomiast 

stref  wypoczynkow  skierowali w stron  otwartego po udnia. 

Oczywi cie kolektory s oneczne zaprojektowali po nas onecznionej 

stronie budynku, a architektka od razu przygotowa a odpowiedni k t

nachylenia dachu.  

 Pan ukasz pami ta  z domu rodziców wyra ny podzia  domo-

wego bud etu na letni i zimowy, obci ony wysokimi rachunkami 

za ogrzewanie. Nic wi c dziwnego, e my la  o tym, planuj c swój 

dom. Jedn  z metod zabezpieczenia budynku przed wysokimi kosz-

tami ogrzewania by o zastosowanie pompy ciep a, drug  – utrzyma-

nie powierzchni domu w rozs dnym re imie, kolejn  – prawid owa

izolacja cieplna.

Opodal niezadaszonego tarasu w a ciciele zbudowali altan , by w czasie upa ów mie  ochron  przed 

s o cem. Powsta a wi c wygodna o  komunikacyjna na linii kuchnia – jadalnia – taras – altana

Utrzymanie domu kosztuje rocznie 12 500–13 000 z .

Ze wzgl du na fakt, e dom funkcjonuje tylko „na pr d”, w a-

ciciele postarali si  o dwutaryfowy licznik i tak organizuj  prace 

gospodarcze, aby urz dzenia w cza y si  w czasie ta szej taryfy. 

Dzi ki temu za elektryczno  p ac  5500 z  rocznie. Na wypadek 

wy cze  pr du zakupili kuchenk  elektryczno-gazow  i na na-

pe nienie butli gazem propan-butan wydaj  200 z . Zbudowali 

tak e kominek z eliwnym wk adem. Szybko przekonali si , e ko-

minek to wietna metoda dogrzania domu o ka dej porze roku. 

Nawet bez rur rozprowadzaj cych ciep o, kominek umieszczony 

w centralnym miejscu budynku, przy a urowej cianie, wietnie 

rozprowadza ciep o po ca ym parterze i poddaszu. Do dogrzania 

domu wystarczaj 4 m3 drewna za 400 z .

Niestety w okolicy nie wydaje si  zezwole  na budow  przydomo-

wych oczyszczalni cieków (ze wzgl du na rodzaj gruntu). A szko-

da, bo dzi ki temu radykalnie spad yby koszty wywozu cieków 

z szamba. Rocznie jest to wysoki wydatek 3000 z . W najbli -

szych latach nie ma te  szansy na skanalizowanie okolicy.

Ma e zaludnienie okolicy powoduje, e koszt us ugi monitorin-

gu domu wynosi 160 z  miesi cznie. Pan ukasz ju  raz wynego-

cjowa  obni enie op at (z 220 z ), ale spróbuje raz jeszcze. W dobie 

konkurencji warto urealnia  stawki.

Ma e stwo nie zapomina o ubezpieczeniu budynku (700 z ).

Koszty utrzymania, czyli gdzie
mo na zaoszcz dzi  na eksploatacji

Salon z kominkiem ma wysoko  6 m. Sufit jest 

kilka tonów ciemniejszy od cian, by nie wygl da

jak sklepienie ko cio a. Taki zabieg doradzi

architekt wn trz
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POSESJONACI KLUBU BUDUJ CYCH DOM

W stosunku do rodzinnego domu (130 m2), pan ukasz postanowi

zwi kszy  funkcjonalno  swojego, buduj c piwnic , dwie azienki 

oraz pokój go cinny i gabinet (z przeznaczeniem na prywatn  praktyk

lekarsk ony). Ale jednocze nie stara  si  zniwelowa  wi ksz  po-

wierzchni  budynku lepsz  izolacj  ni  ta, któr  stosowano w poprzed-

nich epokach budowlanych.

 Cho  na pocz tku rozwa a  budow  ta szych jednowarstwowych 

cian z ociepleniem na zewn trz, zdecydowa  si  na trzywarstwowe. 

Wola  mury z tward  pow ok , aby w przysz o ci nie mie  k opotów 

na przyk ad z zamontowaniem markizy nad tarasami. Mury zewn trz-

ne, o cznej grubo ci a  50 cm, wykonano z dwóch warstw pustaków 

Porotherm (25 i 11,5 cm). Mi dzy warstwami pustaków u o ono 

styropian (10 cm) i pozostawiono szczelin  (2 cm). Otwory okienne 

zamkni to oknami z dobrze izolowanymi szybami [U = 1,1 W/(m2•K)].

P yt  fundamentow  pod pod ogami ocieplono styropianem (15 cm), 

natomiast dach – we n  mineraln  (20 cm). 

– Jestem bardzo zadowolony z izolacji budynku. Dzi  zmieni bym 

tylko grubo  ocieplenia pod dachem o dodatkowe 10 cm we ny mi-

neralnej. Podczas upa ów poddasze nagrzewa si , a w czasie wiatrów 

wych adza o 3 stopnie.

Gdyby mo na by o budowa  jeszcze raz
Budowa piwnicy, dro sze mury i urz dzenia grzewcze wywindowa y

koszt budowy domu do 410 000 z , ale w a ciciele, buduj c ponownie, 

post piliby tak samo. 

Zmianie uleg by kszta t dachu, bo przekonali si , e czterospadowy, 

oparty na ciankach kolankowych o wysoko ci 90 cm, zabiera wi cej 

przestrzeni ni  dwuspadowy. Ponadto, powierzchni  budynku 

powi kszyliby o 25 m2, poniewa  za ma a jest kuchnia (ma 12 m2)

i brakuje pokoju dla czwartego potomka. 

– Jedyne co obecnie mo emy zrobi , to zaadaptowa  gara  na po-

mieszczenie mieszkalne dla syna. Gara  zawsze pe ni  rol  sk adziku, 

a samochody stoj  na podje dzie. wietnym posuni ciem by a nato-

miast budowa piwnicy.

 Cho  budowa piwnicy ze wzgl du na podmok e pod o e wymaga a

dro szej technologii tzw. wanny, warto by o podj  trud. Od kiedy 

staranniej wyposa ono ka dy jej centymetr, przej a wiele funkcji. 

Stoi tam pompa ciep a, której nie s ycha  na wy szych kondygnacjach 

(jest do  g o na podczas pracy). Oprócz kot owni z du ym zbiorni-

kiem na ciep  wod  piwnica mie ci suszarni , spi arni , aneks do 

majsterkowania i sk adzik. Bez tak pojemnej piwnicy, dom wymaga by

dobudowania zaplecza gospodarczego. 

Przeprowadzka do niewyko czonego domu by a dla ma onków 

wi tem. Przez jaki  czas zajmowali z dwojgiem dzieci tylko parter, 

bo poddasze czeka o na dop yw gotówki. Ale w porównaniu z wynaj-

mowanym mieszkaniem zyskali i tak dwa razy wi ksz  przestrze .

A ponadto na swoim atwiej by o im znosi  niewygody. 

Starania pana ukasza, dotycz ce uzbrojenia budynku, z roku na 

rok maj  pozytywniejsze odbicie w domowym bud ecie. Rodziny 

nie dotykaj  wzrastaj ce ceny gazu, a ciep a woda kr y w kranach 

przez kilka miesi cy w roku za darmo. A s  to niebagatelne oszcz d-

no ci.

Roczne koszty eksploatacji domu 
o powierzchni 223 m2 to 12 500–13 000 z

Ma gorzata z ukaszem lubi  odpoczynek w ogrodzie z Martyn , Filipem 

i najm odsz  Basi . Tylko patrze , jak do czy do nich kolejna córeczka

Kuchnia, zabudowana szafkami i sprz tem, bywa podczas przyj  za ma a, 

ale na szcz cie w odwodzie jest jadalnia z obszernym sto em. Okazuje si ,

e nawet przy du ej rodzinie pomieszczenia nie musz  by  wielkie, tylko 

starannie rozplanowane

Trafione decyzje i rady w a cicieli
– W kolejnym domu znowu zastosowaliby my pomp  ciep a i zno-

wu kupiliby my j  od polskiego producenta. Cena jest znacznie ni sza 

ni  u zagranicznego. Nasza pompa ciep a dzia a wydajnie i sprawnie, 

o czym wiadcz  niskie koszty utrzymania domu. Czujemy si  bez-

piecznie, bo jej producent ma siedzib  niedaleko nas.

– Kolektory s oneczne równie  kupili my u polskiego producen-

ta. Kosztowa y 4000 z  zamiast 20 000 z  w zagranicznej firmie. Daj

darmow  ciep  wod  przez pó  roku. 

– Pod czenie budynku do sieci elektrycznej, biegn cej 100 m od na-

szej dzia ki, zaj o a  9 miesi cy. Pierwsza wycena opiewa a na 8000 z ,

ale po naszej interwencji w Urz dzie Regulacji Energetyki cena przy-

cza spad a do 1900 z ! Na monopolistów te  s  paragrafy. 

– Jeste my bardzo zadowoleni z wymuszonego obiegu ciep ej wody. 

Jest praktyczny przy gromadce dzieci, bo ciep a woda ca y czas kr -

y w rurach i nie spuszczamy zimnej do szamba.

– Warto by  przewiduj cym. Zrezygnowali my z wewn trznego przej-

cia mi dzy gara em a reszt  domu ze wzgl du na spaliny i zapach 

benzyny. Ale na wszelki wypadek zamontowali my w cianie nadpro-

e (aby zamontowa  wewn trzne drzwi) i poci gn li my instalacje. 

Dzi ki temu obecnie, kiedy urodzi o nam si  czwarte dziecko, mo emy 

pomy le  o zaadaptowaniu gara u na pomieszczenie mieszkalne.
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