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Czy mo˝na wybudowaç dom o powierzchni 93 m2

pod klucz za 170 tysi´cy z∏? A czemu nie? Moje i

moich bliskich doÊwiadczenia dajà odpowiedê twier-

dzàcà – TAK mo˝na. A czy mo˝na jeszcze zrobiç to w

trzy miesiàce czyli tak, aby zamieszkaç w nim w trzy

miesiàce od rozpocz´cia budowy? Nasza odpowiedê

tak˝e brzmi TAK. Czy mo˝na, z perspektywy czasu

napisaç, ˝e ta inwestycja sprawdzi∏a si´ i jesteÊmy

zadowolenia z podj´tych decyzji? TAK – jak najbar-

dziej. Co wi´c trzeba zrobiç by to osiàgnàç? Przede

wszystkim ca∏oÊç inwestycji dobrze przemyÊleç i za-

planowaç.

Zacznijmy jednak od poczàtku. Du˝y wp∏yw na  de-

cyzj´ o wyborze ma∏ego domu mia∏a atrakcyjna ofer-

ta reklamowa, którà znalaz∏em w „Muratorze Âlà-

skim”. Wynika∏o z niej, ˝e mo˝na wybudowaç dom

pod klucz o powierzchni 102 m2 za 137 tysi´cy z∏o-

tych i to w trzy miesiàce! Taka propozycja bardzo

nas zainteresowa∏a. ByliÊmy w dobrej sytuacji, gdy˝

mieliÊmy ju˝ 10. arowà dzia∏k´. Koszt jej zakupu w

naszej okolicy to wydatek rz´du 30 – 40 tyÊ. z∏ (w

zale˝noÊci od uzbrojenia terenu 3– 4 tyÊ. z∏ za ar).

Dla nas, majàcych w∏asny teren,  oferta szybkiej bu-

dowy by∏a bardzo kuszàca. Niestety po jej sprawdze-

niu okaza∏o si´, ˝e jest aktualna tylko dla Âlàska. Na

Podkarpaciu, z powodu odleg∏oÊci, koszty by∏yby

znacznie wy˝sze. 

Czy d∏ugo dojrzewaliÊmy do decyzji o budowie w∏a-

snego domu? Tak. W pierwszych trzech latach nasze-

go ma∏˝eƒstwa cztery razy zmienialiÊmy miejsce za-

mieszkania, w tym dwa razy przenoszàc si´ z jedne-

go kraƒca Polski na drugi. Nasze domy rodzinne by∏y

odleg∏e od siebie „tylko” o 360 km (Opole – Rze-

szów). Ka˝dy odpowiednio du˝y, by pomieÊciç dwie

rodziny (budowany w „epoce gierkowskiej”, pi´trowy

z piwnicami). W takiej sytuacji normalnie nale˝a∏oby

szukaç kompromisu, zamieszkaç w jednym z nich i

staraç si´ byç szcz´Êliwym. Istnia∏a nawet mo˝liwoÊç

niewielkiej przebudowy domu rodziców w celu roz-

dzielenia na dwa osobne mieszkania (odr´bne wej-

Êcia na parter i pi´tro), ale nie skorzystaliÊmy z tego

rozwiàzania, bo...

Wi´kszoÊç bardziej doÊwiadczonych ma∏˝eƒstw radzi-

∏a nam, ˝e najlepiej mieszkaç na swoim, a jeÊli nie

mo˝na inaczej, to przynajmniej w odleg∏oÊci kilku ulic

od rodziców czy teÊciów. Màdre rady tylko gorzej z

warunkami rzeczywistej ich realizacji. Skàd bowiem

wziàç pieniàdze na kupno mieszkania lub budow´

domu?

Najpierw zamieszkaliÊmy z moimi rodzicami. Wyma-

ga∏a tego sytuacja – z racji ich wieku potrzebna im

by∏a nasza opieka. Wkrótce zostaliÊmy szcz´Êliwymi

rodzicami bliêniàt. ChcieliÊmy wówczas zamieszkaç

sami, mniej zale˝ni i... 

13K M D  1 / 2 0 0 5 |

v

Pierwsza zach´ta

Dojrzewanie do decyzji
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Z rodzicami

zamieszka∏

brat, a my wyna-

j´liÊmy w Opolu ∏adne

mieszkanie. Powierzchnia 54 m2, na drugim

pi´trze, trzy pokoje, wygodnie urzàdzone z du˝ym

balkonem i do tego po∏o˝one w dobrym miejscu –

nie w centrum miasta, z ∏adnym i du˝ym placem za-

baw, blisko parku, sklepów... By∏ jednak „ma∏y” k∏o-

pot – koszt wynaj´cia wraz z op∏atami (energia, gaz

itp.) zamyka∏ si´ w kwocie „tylko” 750 z∏ miesi´cz-

nie. Okaza∏o si´ nawet, ˝e mieszkanie mo˝na kupiç

za... „jedyne” 120 tysi´cy z∏. Poma∏u zaczà∏em ma-

rzyç o stabilizacji, lecz ˝ycie znów przynios∏o nam

zmiany. 

Stan naszych rodzinnych finansów w tym czasie nie

by∏ najlepszy. Koszt wynajmu po roku wzrós∏ do 

850 z∏ i uÊwiadomiliÊmy sobie, ˝e nie staç nas na

tak wysokie op∏aty. ZdaliÊmy sobie spraw´, ˝e tym

razem to ja b´d´ musia∏ przenieÊç si´ do odleg∏ego

domu rodzinnego ˝ony, by ona mog∏a wróciç do

pracy, a bliêni´ta mia∏y dalszà koniecznà opiek´ te-

Êciowej. Znów nie byliÊmy na swoim i sami. I aby

by∏o „ciekawiej”, wkrótce pod jednym dachem z na-

mi i teÊciami zamieszkali tak˝e m∏odzi ma∏˝onkowie

– siostra mojej ˝ony z m´˝em. 

W ten sposób, z up∏ywem czasu, dojrzewaliÊmy do

podj´cia ˝yciowego wyzwania, by w drugim roku

ma∏˝eƒstwa podjàç ostatecznà decyzj´ – naszym ce-

lem jest ma∏y, ale w∏asny kàt. Chcemy byç niezale˝-

ni, mieç wi´kszà swobod´ m.in. w zakresie dobrego

wychowania dzieci. 

Mieç takie pragnienie, wypowiedzieç czy je napisaç

jest ∏atwo. Gorzej bywa z uzyskaniem odpowiedzi

na zasadnicze pytania z tym zwiàzane. Skàd pozy-

skaç potrzebne na ten cel pieniàdze? Mo˝na wziàç

kredyt – ale jak du˝y i czy jednak starczy on na

wszystko? I w koƒcu najwa˝niejsze pytanie – co

to znaczy na swoim? Czy kupiç w mieÊcie miesz-

kanie w cenie 2 tyÊ. z∏ za m2 czy te˝ lepiej wybu-

dowaç niedu˝y dom?

Z jednej strony osobiÊcie by∏em bardziej za kupnem

mieszkania, bo w czasach kawalerskich wynajmo-

wa∏em je i odczuwa∏em komfort takiego rozwiàza-

nia. Poza tym dobrze jeszcze pami´ta∏em, ile zdro-

wia, czasu i pieni´dzy kosztowa∏o rodziców wybu-

dowanie domu. Nie chcia∏em prze˝ywaç tego same-

go czyli przez kilka lat trwania budowy denerwo-

waç si´ licznymi problemami, jakie stawia przed bu-

dujàcym taka inwestycja. Z drugiej strony mieszkaç

w mieÊcie pod pewnymi wzgl´dami jest wygodniej,

ale jak na przyk∏ad trafi si´ na kiepskich sàsiadów...

PrzeglàdaliÊmy oferty sprzeda˝y mieszkaƒ, kupna

nowego, a nawet ponownego wynaj´cia mieszka-

nia tym razem taniej, bo na wsi. I wtedy w∏aÊnie

trafi∏a si´ wspomniana na poczàtku oferta w „Mura-

torze Âlàskim” i zwiàzana z nià mo˝liwoÊç  budowy

domu.

PostanowiliÊmy jednak nie poddawaç si´ niekorzyst-

nym informacjom ze Âlàska i próbnie oszacowaç

koszty takiego domu dzia∏ajàc indywidualnie. Zasto-

sowane przy budowie tego domu nowe rozwiàza-

nia technologiczne by∏y nam nieznane i wymaga∏y

sprawdzenia. Dom nie mia∏ tradycyjnego fundamen-

tu. Zamiast niego zastosowano szwedzki system

grzewczej p∏yty fundamentowej o nazwie Legalett.

Nie by∏o tak˝e tradycyjnie murowanych Êcian. Wy-

korzystano system „wielkiej p∏yty” – Êciany wykona-

no z prefabrykatów keramzytowych pod nazwà 

Praefa. I tu bardzo przyda∏ si´ Internet – bogate êró-

d∏o informacji. ZapoznaliÊmy si´ z dok∏adnym opi-

sem budowanych w ten sposób domów, z relacjami

ich u˝ytkowników, a przede wszystkim dotarliÊmy

do bezpoÊrednich producentów wspomnianych

technologii. Po kilku kontaktach przez e-mail i otrzy-

maniu wyczerpujàcych odpowiedzi na nasze pytania

nabraliÊmy do nich wi´kszego zaufania. ˚ona by∏a

bardziej ostro˝na i zale˝a∏o jej, abyÊmy obejrzeli taki

dom na w∏asne oczy. A nasze rodziny i wi´kszoÊç

znajomych patrzyli z niedowierzaniem na nietypowe

plany inwestycyjne. Traktowali je troch´ jak fantazje

czy odleg∏e marzenia, a niektórzy nawet byli prze-

ciwni ich realizacji. Wybudowaç i zamieszkaç w trzy

miesiàce – nie, to si´ k∏óci z tradycjà, z normalnie

przyj´tymi zasadami budowy domu, ze zdrowym

rozsàdkiem – komentowali nasze zamiary. Lecz my-

Êmy si´ nie ugi´li. Po obejrzeniu kilku tak wybudo-

wanych domów w Warszawie i rozmowie z ich wy-

konawcami zapad∏a ostateczna decyzja – budujemy!

Teraz przed nami by∏ kolejny krok dotyczàcy wybo-

ru projektu domu. Od poczàtku byliÊmy z ˝onà

zgodni, ˝e ma byç niedu˝y, niedrogi, nie na wyrost

i najlepiej parterowy bez poddasza u˝ytkowego.

Dlaczego?  

ppaarrtteerroowwyy  – Po pierwsze nie chcemy na stare la-

ta zmagaç si´ z chodzeniem po schodach. Po dru-

gie nie chcemy, aby ka˝de z dzieci zamyka∏o si´ w

pokoju na pi´trze, w swoim, zamkni´tym dla in-

nych Êwiecie. Taki uk∏ad domu mniej sprzyja

wspólnemu ˝yciu rodzinnemu (znam to z w∏asnych

doÊwiadczeƒ). Perspektywa, której pragn´liÊmy

uniknàç to tysiàce razy przemierzanie schodów na

gór´, bo przecie˝ dzieci nie zawsze chcà reagowaç

na nasze wo∏anie. Po trzecie koszty czyli pieniàdze.

W kalkulacjach szybko doszliÊmy do przeÊwiadcze-

nia, ˝e wygodna klatka schodowa zajmuje kilka m2

powierzchni. Trzeba jà wygospodarowaç kosztem

zmniejszenia innego pomieszczenia lub powi´ksze-

nia powierzchni domu. Wi´ksza powierzchnia, to

wi´ksze wydatki budowlane... Podobnie jest z bu-

dowà domu z poddaszem u˝ytkowym. Po czwarte

wybudowanie i wykoƒczenie domu parterowego

jest prostsze i szybsze (np. przy zastosowaniu stro-

pu drewnianego).

jjeeddnnooppookkoolleenniioowwyy –Ta obopólna zgoda wyni-

ka∏a tak˝e z doÊwiadczeƒ naszych rodziców. Zasto-

sowaliÊmy zasad´ która brzmi: nie pope∏niaj b∏´-

dów rodziców. Oni mieli nadziej´, ˝e któreÊ z dzie-

ci zostanie z nimi. A ˝yciowe losy zweryfikowa∏y

ich marzenia i plany. Ani my, ani nasze rodzeƒstwo

nie zamierza∏o pozostaç w domu rodzinnym. Wy-

budowane przed wielu laty przez rodziców domy

sà dziÊ zbyt du˝e na ich potrzeby i nieekonomiczne

w utrzymaniu. Wniosek z tego doÊwiadczenia pro-

sty – nasze dzieci te˝ mogà w przysz∏oÊci zostawiç

nas samych, wi´c po co budowaç dom

jednorodzinny? W ten sposób zamie-

niliÊmy nazw´ „dom jednorodzinny”

na „dom jednopokoleniowy”. 

pprroossttyy  uukk∏∏aadd  ffuunnkkccjjii – UstalaliÊmy

nast´pne kryteria pomocne przy wy-

borze. Dom ma mieç to, co wydaje

si´ nam naturalne i konieczne: kuch-

nia, ∏azienka, osobna toaleta, pokój

dzienny, wiatro∏ap, korytarz, trzy sy-

pialnie. Dobrze by∏oby, gdyby zmie-

Êci∏ si´ w tym komplecie jeszcze

ma∏y gabinet (pe∏niàcy tak˝e role

pokoju goÊcinnego), a przy kuchni

pomieszczenie gospodarcze po∏à-

czone ze spi˝arkà (z racji wybra-
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Budowaç czy wynajmowaç?

Przekona∏a nas dobra oferta Wyznaczamy kryteria 
projektu „ekonomicznego” 

Warto korzystac z internetu!



nego ogrzewania elektrycznego powierzchnia prze-

znaczona dla kot∏owni sta∏a si´ zb´dna). A gdzie

gara˝? No tak, gdyby mo˝na, to najlepiej pod jed-

nym dachem domu.

mmaa∏∏aa  ppoowwiieerrzzcchhnniiaa – Ciekawi byliÊmy, jaka po-

wierzchnia odpowiada takim kryteriom i marze-

niom? Z wyliczeƒ wysz∏o nam, ˝e potrzeba mini-

mum 120 m2 bez gara˝u. Pozosta∏o ju˝ tylko okre-

Êlenie najwa˝niejszego – ile gotowi bylibyÊmy wy-

daç na zbudowanie takiego domu pod klucz? Z roz-

mów z aktualnie budujàcymi i tymi, którzy niedaw-

no zbudowali zrodzi∏a si´ kwota rz´du 160-180 

tyÊ. z∏ (zale˝nie od standardu wykoƒczenia).

Do tej pory nasze planowanie by∏o raczej proste, a

teraz przysz∏a pora na wybór projektu. Kto ma ju˝

to za sobà ten wie, ˝e przeglàdanie setek propozy-

cji projektów domów jest ciekawym zaj´ciem, ale

ostateczna decyzja o wyborze nale˝y do trudnych.

Marzyç ka˝dy mo˝e, a nawet powinien. Jednak aby

marzenia si´ spe∏ni∏y, trzeba skutecznie dzia∏aç. Im

wi´cej przeglàdaliÊmy katalogów, tym mniejszy by∏

nasz zapa∏. Nasze marzenia okreÊlone w kryteriach

okaza∏y si´ wysokie i albo brakowa∏o w projektach

gabinetu, albo za ma∏a by∏a kuchnia, albo pokój

dzienny. MieliÊmy ju˝ zrezygnowaç z gabinetu, gdy

w czasopiÊmie „W∏asny dom z konceptem” znaleêli-

Êmy projekt domu o nazwie Beta I, który spe∏nia∏

wszystkie nasze oczekiwania. Im bardziej mu si´

przyglàdaliÊmy, tym bardziej czuliÊmy, ˝e to dom

naszych marzeƒ. To nic, ˝e jest troch´ wi´kszy, bo

przecie˝ mo˝na go zmniejszyç za zgodà architekta,

z którym nawiàzaliÊmy szybki kontakt via e-mail.

Kiedy po kilku miesiàcach takiej korespondencji i

licznych zmianach wprowadzonych do projektu mie-

liÊmy go ju˝ kupiç – przyszed∏ „bolesny prysznic”. 

Wys∏aliÊmy dokumentacj´ domu do firm (które mia-

∏y go wybudowaç) w celu sporzàdzenia wst´pnej

kalkulacji kosztów budowy. Niestety okaza∏o si´, ˝e

mo˝emy sobie marzyç o 120 m2,  lecz nie ma ˝ad-

nych szans, aby tak „du˝y” dom wybudowaç za

oszacowane przez nas wst´pnie 160-180 tyÊ. z∏.

Z wielkimi ˝alem po˝egnaliÊmy si´ z Betà I i jej

sympatycznym twórcà panem Grzegorzem. Na no-

wo trzeba by∏o zasiàÊç do przeglàdania katalogów,

tym razem domów do 100 m2. I znaleêliÊmy dom

bardzo podobny do wymarzonej Beta I. Mia∏ 92,8

m2 i brakowa∏o mu „tylko” gabinetu i gara˝u. W In-

ternecie znaleêliÊmy kilka zdj´ç ju˝ wybudowanych

takich domów. Uda∏o nam si´ nawiàzaç kontakt z

ich w∏aÊcicielami. Zachwalali parterowà prostot´ i

funkcjonalnoÊç D04, radzili, co ewentualnie zmieniç,

by sta∏ si´ jeszcze bardziej wygodny i praktyczny w

u˝ytkowaniu. 

I tak zapad∏a ostateczna decyzja dotyczàca wyboru

projektu. Po wy∏o˝eniu odpowiedniej sumy wysoko-

Êci 1200 z∏ projekt domu D04 sta∏ si´ naszà w∏asno-

Êcià. Z koniecznoÊci drugà takà kwot´ zmuszeni by-

liÊmy wy∏o˝yç po naniesieniu kilku zmian (m.in.

okna z pó∏nocnej Êciany przenieÊliÊmy na wschod-

nià i zachodnià, kuchni´ zamienili-

Êmy po∏o˝eniem z pomieszczeniem

gospodarczym, komin przysz∏ego ko-

minka usytuowaliÊmy w centralnym

punkcie domu, w korytarzu dodali-

Êmy wn´k´ na du˝à szaf´).

Czas nas goni∏, bo zaczyna∏a si´

wiosna, a przecie˝ nie mieliÊmy jesz-

cze pozwolenia na budow´. Za∏a-

twianie go w licznych urz´dach zaj´-

∏o nam ponad cztery miesiàce. Nie mniej czasu mu-

sieliÊmy przeznaczyç na uzyskanie sporej po˝yczki

bankowej. Znajomi budujàcy ju˝ domy kilka lat tzw.

sposobem gospodarczym, odradzali nam branie

kredytu. To wielkie ryzyko, nie boicie si´? –  pytali.

W ˝yciu cz´sto zdarzajà si´ sytuacje mniej lub bar-

dziej ryzykowne i wybór rodzi obawy, a jednocze-

Ênie... post´p. Nasi rodzice za Gierka te˝ budowali

na kredyt, który ju˝ dawno sp∏acili, a domy stojà.

Kiedy ju˝ zamieszkaliÊmy, to ci, którzy obawiali si´

bardziej od nas, nabrali odwagi i sami tak˝e wzi´li

kredyty. DziÊ, w dwa lata póêniej, wiele formalnoÊci

zosta∏o uproszczonych, oprocentowanie znacz-

nie spad∏o, a kredyt mo˝na uzyskaç proÊciej i

szybciej.
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A teraz poszukiwanie
odpowiedniego projektu

DO4 - na projekt po przeróbkach

Beta Nowa

KRONIKA BUDOWY
W lewym górnym rogu podajemy prawdziwy
czas tych zdarzeƒ. Gotowi? Start!

7:00 – zbiórka na placu budowy.

7:30 – przyjazd dêwigu.

7:45 – przyjazd auta ze Êcianami 

z Mi´dzyrzecza.

8:30 – ustalanie wspó∏pracy ekipy 

z Praefa z operatorem dêwigu.
Dêwig przenosi pierwszà, wewn´trznà 
Êcian´ i stawia na w∏aÊciwym miejscu.

Âciana pierwsza zostaje osadzona i zabezpie-
czona przyporami.

Dêwig przenosi drugà Êcian´ zewn´-
trznà, pó∏nocnà, wielkà na ca∏à szerokoÊç 
domu.
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Bez kredytu ani rusz!



By∏a ju˝ druga po∏owa lipca, kiedy wreszcie ruszy∏y

prace budowlane. W planach dok∏adny terminarz

robót przewidywa∏ zakoƒczenie inwestycji i prze-

prowadzk´ w 12 tygodni póêniej czyli w po∏owie

paêdziernika. RzeczywistoÊç wymaga∏a wi´kszej ilo-

Êci czasu... wprowadziliÊmy si´ „dopiero” 31 paê-

dziernika.

Sama budowa domu by∏a prawie wy∏àcznie przy-

s∏owiowà formalnoÊcià. Dobrze zaplanowane termi-

ny przyjazdów kolejnych ekip i ich solidna praca za-

pewni∏y uzyskanie po˝àdanych efektów. Fundament

grzewczy Legalett wraz z instalacjami wodnà i ka-

nalizacyjnà domu gotowy by∏ w tydzieƒ. Dzi´ki te-

mu, ˝e dom jest parterowy póêniejsze prace hy-

draulika polega∏y jedynie na kilkugodzinnej pracy

majàcej na celu pod∏àczenie toalety, umywalki,

prysznica do ju˝ istniejàcej instalacji. Zero kucia, bo

w gotowych  Êcianach domu przywiezionych wielki-

mi samochodami na plac budowy, by∏y ju˝ bruzdy

na rurki i rury. Âciany parterowego domu fachowcy

z firmy Praefa postawili w ciàgu 8 godzin (mi´dzy

8.46, a 16.41)! Miejscowy listonosz by∏ zdumiony.

Przeje˝d˝ajàc rano nie widzia∏ ˝adnej Êciany, wraca-

jàc popo∏udniu ujrza∏ dom w pe∏nej okaza∏oÊci.

Âciany wykonane zosta∏y z keramzytu. Ich prawie

idealnie g∏adka powierzchnia nie wymaga∏a k∏adze-

nia tynku. Mo˝na by∏o albo od razu po∏o˝yç tapet´

albo po po∏o˝eniu szpachli gipsowej pomalowaç.

Poza tym mia∏y ju˝ w sobie dok∏adnie wykonane

otwory okienne i drzwiowe oraz rurki instalacji

elektrycznej, domofonu, Internetu, RTV. Dlatego

póêniej elektryk, podobnie jak hydraulik, nie musia∏

nic kuç, kleiç, a tylko wciàga∏ do rurek przewo-

dy. Patrzàc na prostot´ tych zadaƒ serce

si´ radowa∏o, bo i oszcz´dnoÊci cza-

su by∏y olbrzymie.

Dom jest niedu˝y, parterowy, wi´c i wykonanie ko-

pertowej wi´êby dachowej by∏o proste. Tak˝e w

tym przypadku skorzystaliÊmy z nowej na naszym

krajowym rynku technologii. Prefabrykowana wi´ê-

ba dachowa przyjecha∏a gotowa na plac budowy.

Nale˝a∏o jà tylko ustawiç na Êcianach i po∏àczyç.

Trzech panów prac´ te wykona∏o w dwa dni dba-

jàc przy tym o ka˝dy szczegó∏ mocnego po∏àczenia

ca∏oÊci ze Êcianami parteru. Nieznana technologia

budzi∏a niepokój i zdziwienie miejscowych miesz-

kaƒców. Konstrukcja wydawa∏a si´ wàt∏a, wi´c sà-

dzili, ˝e pokrycie b´dzie z blachy. Tym bardziej byli

zaskoczeni, kiedy pierwotnie planowanà blachoda-

chówk´, zastàpiliÊmy ci´˝kà dachówkà cemento-

wà. Komputerowe projektowanie, sterowanie pro-

dukcjà wiàzarów oraz sprawdzona od wielu lat w

innych krajach technologia ich produkcji wytrzyma

nie takie obcià˝enie. U nas po dwóch Ênie˝nych zi-

mach wszystko ma si´ dobrze.

Z perspektywy czasu najmniej przyjemnym etapem

budowy by∏y prace wykoƒczeniowe. Wybór okien

to decyzja na lata, wi´c  wymaga∏a ona odwiedze-

nia wielu punktów sprzeda˝y. Ostatecznie trafili-

Êmy na ∏adne szeÊciokomorowe profile w promo-

cyjnej cenie, które Êwietnie sprawdzajà si´ zw∏asz-

cza przy myciu (brak kantów). Strop z p∏yt kartono-

wo-gipsowych podwieszany do wiàzarów wi´êby

dachowej na aluminiowym stela˝u to szybka pra-

ca, ale wymagajàca przy tym du˝ej dok∏adnoÊci.

Niestety po roku pojawi∏y si´ p´kni´cia na

niektórych êle wykonanych po∏àczeniach

p∏yt (b´dzie troch´ pracy przy nast´p-

nym malowaniu).
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B∏yskawiczne Êciany

Nieco wykaƒczajàca
wykoƒczeniówka

Budowa rusza! Prefabrykowana wi´êba

8.46 – druga Êciana stoi.
8.50 – ekipa zastanawia si´, która Êciana 

powinna byç nast´pna.

ÂÂciana trzecia (wschodnia z otworem 
na drzwi tarasowe) zostaje osadzona. 
Jakie to wszystko wydaje si´ proste...

Dêwig unosi z samochodu Êcian´ czwartà, która
zostaje ustawiona przy dwóch wczeÊniej za-
montowanych.

Prace stajà si´ bardziej skomplikowane. 
Trzeba dok∏adnie dosunàç, wypoziomowaç
i po∏àczyç Êciany zamkami zbrojeniowymi.

8:46 9:00 9:13 9:35

v

Prefabrykowana wi´êba dachowa 
- monta˝ w 2 dni!

Fundamenty grzewczy Legalett
wraz z instalacjami wodnà 
i kanalizacyjnà gotowy by∏ 
w tydzieƒ
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Ocieplenie stropu stanowi tak˝e ma∏o znany w Pol-

sce, a bardzo wygodny w rozprowadzeniu materia∏

o nazwie ekofiber rirmy Nordiska (rodzaj puchu z

celulozy wdmuchiwany w dowolne przestrzenie do

ocieplenia).

Prawdziwej odwagi wymaga∏ wybór tych naj∏adniej-

szych i niekoniecznie najdro˝szych p∏ytek do kuchni,

∏azienki, na korytarz... Jest na rynku tak wielka ró˝-

norodnoÊç glazury, ˝e trzeba zarezerwowaç sobie

odpowiednià iloÊç czasu na podejmowanie takich

decyzji. Nam si´ spieszy∏o, ale ˝ona i tak wybra∏a te

najlepsze :-). Majster uk∏adajàcy p∏ytki wywiàza∏ si´

terminowo z prac, a goÊciom podobajà si´ zw∏asz-

cza te w ∏azience.

Potem pozosta∏o ju˝ tylko wstawienie drzwi, poma-

lowanie pomieszczeƒ, u∏o˝enie paneli w pokojach i

mo˝na by∏o si´ wprowadzaç... z wyposa˝eniem, bo

na nas, mieszkaƒców kolej przysz∏a troch´ póêniej.

Dom jeszcze zosta∏ ocieplony, wykonano elewacj´ w

kolorze jasno ˝ó∏tym. 

Jesieƒ tego roku by∏a mroêna, stàd trzeba by∏o po

raz pierwszy uruchomiç nasze fundamentowe ogrze-

wanie. Przeprowadziç zdà˝yliÊmy si´ jeszcze w paê-

dzierniku, uspokajajàc dzi´ki temu ulegajàcych ludo-

wym przesàdom znajomych (miesiàc „musi byç” z li-

terà „r” w nazwie). 
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Harmonogram prac budowlanych

Na fundament w´druje Êciana piàta. Ca∏a wscho-
dnia stron´ domu wykonana! Jest przed 10.00, 
a dom ju˝ nabiera kszta∏tów!

Czas na kolejnà Êcian´. Nad fundament „nadla-
tuje” d∏uga Êciana, tym razem wewn´trzna, za-
mykajàca naro˝nà sypialni´.

Âciana ∏azienki i trzeciej sypialni. Wykonane sà 
w niej bruzdy pod monta˝ rur wodnych i kana-
lizacyjnych.  Jedna rurka wodna nie pasuje.  
Hydraulik b´dzie musia∏ zrobiç kolanko.

Stojà kolejne dwie Êciany. Zamykajà wn´k´ sza-
fowà w korytarzu i drugà sypialni´. Oglàdamy
od Êrodka i stwierdzamy z radoÊcià, ˝e wcale nie
jest taka ma∏a, jak nam si´ wydawa∏o!

9:39 9:50 10:01 10:53

v

roboty ziemne i p∏yta fundamentowa grzewcza
Legalett, przygotowanie terenu
Êciany konstrukcyjne Praefa
kominy
drewniany strop i wi´êba dachowa Moderndach
pokrycie dachówkà – Braas
sufit i ocieplenie (ekofibr) – Nordiska
stolarka okienna i drzwiowa
elewacje i ocieplenie
instalacje elektryczne
instalacje wodno-kanalizacyjne
posadzki, pod∏ogi
prace wykoƒczeniowe, glazury, bia∏y monta˝
przy∏àcza techniczne, odbiór budynku
prace malarskie

1-szy MIESIÑC
ETAP BUDOWY

3-ci MIESIÑC2-gi MIESIÑC
12-tydz.
6-11.10

11-tydz.
29.09-4.10

10-tydz.
22-27.09

9-tydz.
15.20.09

8-tydz.
8-13.09

7-tydz.
1-6.09

6-tydz.
25-30.08

5-tydz.
18-23.08

4-tydz.
11-16.08

3-tydz.
4-9.08

2-tydz.
28.07-2.08

1-tydz.
21-26.07

PrzemyÊlana i rozsàd
nie

zaplanowana inwest
ycja

gwarantuje powodze
nie. 

Oto nasz ambitny pl
an

Kolejne novum
technologiczne na
naszej budowie 
- ocieplenie stropu
materia∏em
termoizolacyjnym
ekofiber

Podwieszany sufit z p∏yt g-k, 
a nad nim instalacja elektryczna

fo
t.

 T
O

PP



RadoÊç by∏a wielka, bo wreszcie byliÊmy na swoim.

Dom parterowy, skromny, bez wielkich szaleƒstw

wykoƒczeniowych... powsta∏ w nieco ponad trzy

miesiàce. 

Przyj´ta strategia dzia∏ania oparta na konsekwent-

nym realizowaniu za∏o˝onego planu sprawdzi∏a si´.

Bardzo wa˝nym jej elementem by∏a ju˝ na wst´pie

ocena mo˝liwoÊci finansowych. A warto w tym

miejscu wspomnieç, ˝e zaczynaliÊmy budow´ majàc

dzia∏k´ i zaledwie kilkanaÊcie tysi´cy z∏otych Êrod-

ków w∏asnych. Podstawà finansowania by∏ kredyt.

Dzi´ki zastosowanej technologii wykonania Êcian

Praefa, dom nam si´ nawet troszk´ powi´kszy∏  z

92,8 m2 do 95,8 m2 (Êciany wewn´trzne majà tylko

10 i 12 cm, a na zewnàtrz 15 cm).
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Koszty rzeczywiste a za∏o˝one Przykazania dla inwestora
1. Najwa˝niejsze nie sà pieniàdze, lecz odwaga w

podejmowaniu wa˝nych i dobrze przemyÊlanych

decyzji.

2. Wykorzystuj doÊwiadczenia innych i czytaj du˝o

fachowej literatury na ka˝dym etapie budowy (ko-

rzystaj z bogactwa informacji w Internecie).

3. Pami´taj, ˝e dom budujesz g∏ównie dla siebie, a

nie dla dzieci czy te˝ rodziców. 

4. Dok∏adnie planuj, planuj i jeszcze raz planuj ka˝-

dy etap budowy, funkcjonalnoÊç rozk∏adu pomiesz-

czeƒ oraz wzgl´dy ekonomiczne póêniejszego

mieszkania w twoim domu.

5. Nie l´kaj si´ ma∏o znanych lub nowych w Polsce

rozwiàzaƒ technologicznych i cz´sto wypowiada-

nych o nich przez tradycjonalistów niepochlebnych

opinii.

6. Nie obawiaj si´ kredytów, ale bierz je na miar´

swoich mo˝liwoÊci.

7. Przed rozpocz´ciem prac sprawdê wykonawców

i efekty ich dzia∏aƒ na innych budowach.

8. Prace rozpoczynaj po podpisaniu z wykonawca-

mi dobrze sprecyzowanej, jasnej umowy i Êmia∏o

negocjowanych warunkach organizacyjno-finanso-

wych.

9. Wymagaj od wykonawców dotrzymywania ter-

minów, dok∏adnego wykonania pracy i rozliczenia

zgodnego z wczeÊniejszà umowà.

10. S∏uchaj ˝ony – zw∏aszcza wtedy, gdy jej intu-

icja podpowiada potrzeb´ sprawdzenia wiarygod-

noÊci firm oraz funkcjonowania nowych rozwiàzaƒ.

11. Umiej radowaç si´ osiàga-

nymi celami, ma∏ymi sukcesa-

mi na ka˝dym etapie budowy,

bo to dodaje si∏ i wiary w do-

tarcie do celu ostatecznego.

12. Zawsze staraj si´ zacho-

waç zdrowy dystans do budo-

wania, bo na nim Êwiat si´

nie koƒczy, a cenniejsze jest

zdrowie twoje i twoich bli-

skich.

Po trudnym etapie

wykoƒczeniowym nadszed∏ czas

na test hydrauliki i kominka.

Wszystko dziala!

Przerwa na drugie Êniadanie. Zwiedzamy wraz
z naszymi maluszkami wybudowany fragment
domu. Podobajà si´ nam równe i g∏adkie Êcia-
ny, a w nich gotowe rurki, puszki instalacji elek-
trycznej... A˝ chce si´ wszystkiego dotykaç!

Pozosta∏e Êciany przyjecha∏y i praca ruszy∏a.
Stawiana jest kolejna Êciana z otworem
drzwiowym do ∏azienki i przedsionkiem.

¸azienka ju˝ prawie gotowa. Wyglàda troch´ 
zabawnie, bo brak jej tylko Êciany zewn´trznej .

13.40 – ustawiliÊmy ju˝ po∏ow´ Êcian frontu 
domu z otworem na drzwi wejÊciowe.

14.10 – dostawiono brakujàce wewn´trzne Êcia-
ny pomieszczenia gospodarczego 
i wszystkie Êciany wewn´trzne domu 
sà w komplecie.

11:10 12:19 13:05 13:40
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WWyyddaattkkii  ppllaannoowwaannee  
((ppoowwiieerrzzcchhnniiaa  uu˝̋yytt

kkoowwaa  --  9922,,88  mm
22))

EEttaappyy  bbuuddoowwyy
%% uuddzziiaa∏∏uu  WWaarrttooÊÊçç    

rroobbóótt rroobbóótt
ooggóó∏∏eemm

1. dokumentacja  . . . . . . . . . 
. . . . . .3,0  . .

 .6 000,00

2. roboty ziemne i fun
damentowa 

p∏yta grzewcza Lega
lett  . . . . . . . . . 

.18,9  . .37 800,00

3. Êciany PRAEFA z kan
a∏ami pod instalacj

´ 

elektrycznà, nie wy
magajàce tynkowania

 . . .22,9  . .46 000,00

4. kominy spalinowe i 
wentylacyjne  . . . . . .1,7  . 

. .3 500,00

5. strop  . . . . . . .
 . . . . . . . . . 

. . .6,7  . .13 500,00

6. dach - konstrukcja,
 pokrycie, orynnowa

nie  .10,0  . .20 000,00

7. stolarka okienna, p
arapety wewn´trzne

 . . .3,0  . . .6 0
00,00

8. stolarka drzwiowa  . . . . . . . . . 
. . . .2,0  . . .4 

000,00

9.elewacja i ociepl
enie Êcian, parapet

y zewn. .5,0  . .10 000,00

10.instalacje elektr
yczne  . . . . . . . . . 

.0,8  . . .1 700,00

11.instalacje wodno-
kanalizacyjne . . .

 . . . .1,0  . . .2
 000,00

12.wykoƒczenie wn´tr
z (glazury, pod∏ogi

,

bia∏y monta˝, robot
y malarskie)  . . . . . .10,0  . .20 000,00

RRaazzeemm  ..  ..  ..  ..  ..  ..
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..

  ..  ..110000,,00   ..117700  550000,,0000

WWyyddaattkkii  rrzzeecczzyywwiissttee

EEttaappyy  bbuuddoowwyy WWaarrttooÊÊçç  rroobbóótt  ooggóó∏∏eemm
2. dokumentacja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 310,00 
3. przygotowanie (geodeta, przy∏àcze wody, przy∏àcze kanalizacji)  . . . .792,00
4. fundament - Legalett (w tym instalacja wodna i kanalizacyjna)  . . .39 634,00
5. Êciany - Praefa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 940,00
6. dach, strop, komin, podbitka  . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 897,00
7. okna, drzwi zewn´trzne, preparaty wewn´trzne, drzwi wewn´trzne  . .12 823,00
8. ocieplenie i elewacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 000,00
9. wykoƒczenie wewnàtrz (instalacja elektryczna, instalacja wodna 

i kanalizacyjna c.d., p∏ytki, panele, szpachlowanie i malowanie,)  .11 362,00
10. wyposa˝enie (∏azienki, kuchni, bojler)  . . . . . . . . . . . . . .7 972,00
11. odbiór domu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500,00

RRaazzeemm  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..117777  223300,,0000

PPrrzzyycczzyynnyy  pprrzzeekkrroocczzeenniiaa  kkoosszzttoorryyssuu  wwsstt´́ppnneeggoo
EEttaappyy  bbuuddoowwyy KKwwoottaa  rróó˝̋nniiccyy PPrrzzyycczzyynnaa
q dokumentacja - 2 310,00 q nieprzewidziane, dodatkowe op∏aty urz´dowe
q koszt prac przygotowawczych - 792,00 q nie uwzgl´dniono wst´pnie
q fundament grzewczy Legalett - 1 834,00 q dodatkowo wykonano instalacj´ wodnà i ganek,

wi´cej materia∏ów na podsypk´
q Êciany keramzytowe Praefa + 1 060,00 q uzyskany rabat i pokrycia
q dach, strop, kominy, podbitka - 3 897,00 q wy˝szy koszt kominów dachu, dodatkowa podbitka
q stolarka okienna, parapety wewn., - 2 823,00 q wy˝sza kwota robocizny i materia∏ów
drzwi wewn´trzne, drzwi zewn´trzne

q elewacja i ocieplenie Êcian, parapety zewn´trzne + 1 000,00 q twarde negocjacje cenowe
q wykoƒczenie wn´trz, wyposa˝enie + 4 366,00 q zbyt wysokie szacunki wst´pne 
q odbiór domu - 1 500,00 q nie uwzgl´dniono wst´pnie
SSUUMMAA -- 66773300,,0000

11

33

22

Poni˝ej przedstawiam porównanie planowanych i rzeczywistych kosztów budowy.
Tabela 1 to kosztorys planowanych wydatków budowy domu D04 sporzàdzony 
dla banku przed rozpocz´ciem budowy.

Front domu zamkni´ty d∏ugà Êcianà z otworami
okiennymi spi˝arki i kuchni.

Ostatnia Êciana po∏udniowa dokoƒczy∏a opasy-
wanie domu. To dopiero 7. godzina stawiania
Êcian! Pozosta∏o jedynie dodanie  filarów na
ganku i wszystkie elementy Praefa przywie-
zione z Mi´dzyrzecza sà zamontowane na swo-
im miejscu.

Nad gotowym parterem zamontowano wiech´ 
z polnych kwiatów, które uzbiera∏ jeden z pra-
cowników Praefa. Czas: 8 godzin i 17 minut!!!
Krócej ni˝ si´ jazda pociàgiem z PrzemyÊla do
Szczecina!

Wieczorem pstrykn´liÊmy sobie pamiàtkowe
zdj´cie na ganku domu. Panowie zostawili po
sobie idealny porzàdek. Pokoje by∏y pozamia-
tane. Plac budowy wyglàda∏ tak, jak przed
przyjazdem ekipy Praefa. Z drobnà ró˝nicà 
– przyby∏ nam parter domu...

14:29 15:06 16:17 8:41

fo
t.

 T
O

PP

Budowanie jest dobrà szko∏à
˝ycia – pod warunkiem, 

˝e nie staje si´ jego
najwa˝niejszym celem.
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