
Propozycja V

DOM NA WÑSKÑ DZIA¸K¢
I Z WJAZDEM OD PO¸UDNIA

projekt: AGAWA
dom zaprojektowali: arch. Tomasz SOBIESZUK, 

arch. Joanna PÓ¸KOÂNIK, Pracownia MTM Styl

powierzchnia u˝ytkowa: 116,9 m2

powierzchnia zabudowy: 98,5 m2

kubatura: 718,0 m3

wysokoÊç do kalenicy: 8,6 m

minimalne wymiary dzia∏ki: 19,9 x 21,6 m

Dzia∏ka wàska i jeszcze do tego z wjazdem

do strony po∏udniowej to trudny przypadek i ci´˝-

ko z niego wybrnàç. Spotykamy si´ jednak z taki-

mi nietypowymi parcelami. Dzia∏ki te powstajà

najcz´Êciej w wyniku podzia∏u lub z przekszta∏ce-

nie gruntów przeznaczonych na produkcje rolni-

czà (pola) w dzia∏ki budowlane. Zazwyczaj majà

one nast´pujàce wymiary – szerokoÊç 15-16 m

i sà doÊç d∏ugie, czyli ok. 50-60 m. Budowa

na takim terenie zawsze b´dzie wiàza∏a si´

z pewnymi regu∏ami i narzuconymi z góry warun-

kami. Najistotniejszà kwestià b´dzie tu uwzgl´d-

nienie odleg∏oÊci naszego domu od granicy

dzia∏ki sàsiada – 4 m, gdy Êciana ma okna lub (i)

drzwi. Odleg∏oÊç ta b´dzie nieco mniejsza – 3 m,

gdy Êciana jest bez otworów okiennych i drzwio-

wych. Inaczej jeÊli Êciana jest drewniana – wów-

czas musimy zachowaç odst´p 6 m od granicy

dzia∏ki. Sà to warunki techniczne, które regulujà

odpowiednie przepisy. Warto dok∏adnie zapoznaç

si´ z Dz. U. Nr. 75, poz 690 par 12. Równie wa˝-

nym aspektem, który powinniÊmy wziàç pod uwa-

g´ przy usytuowaniu domu jest lokalizacja strefy

dziennej wzgl´dem stron Êwiata tak, aby w ciàgu

dnia, jak najd∏u˝ej cieszyç si´ s∏oƒcem. Na wà-

skich parcelach raczej nie zaleca si´ wyboru pro-

jektów domów typowo parterowych, gdy˝ zajmujà

zbyt du˝à powierzchni´ zabudowy dzia∏ki. Projekt

Agawa ma trzy kondygnacje: piwnic´, gdzie znaj-

duje si´ cz´Êç gospodarcza, parter z cz´Êcià

dziennà oraz sypialnie na poddaszu. Taki rozk∏ad

pomieszczeƒ sprawia, ˝e dom jest wygodny

i funkcjonalny.

Maciej 
MAT¸OWSKI

architekt, 
Pracownia MTM Styl
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P R O J E K T  Z R E K O M E N D A C J Ñ

PIWNICA: 44,6 m2

1. komunikacja – 8,1 m2

2. kl. schodowa 
– 5,1 m2

3. kot∏ownia – 12,0 m2

4. pom. sk∏adowe
– 10,3 m2

5. pralnia – 4,3 m2

6. pom. sk∏adowe 
– 4,8 m2

PARTER: 62,6 m2

1. wiatro∏ap – 4,8 m2

2. hol – 7,6 m2

3. ∏azienka – 5,1 m2

4. kuchnia – 7,7 m2

5. jadalnia – 14,7 m2

6. salon – 22,7 m2

PODDASZE: 54,3 m2

1. schody – 5,9 m2

2. hol – 6,3 m2

3. sypialnia – 11,6 m2

4. garderoba – 2,1 m2

5. ∏azienka – 4,2 m2

6. pokój – 11,2 m2

7. pokój – 13,0 m2

W piwnicy zaprojektowano kot∏owni´ na paliwo sta∏e,

sk∏ad opa∏u oraz pralni´. Dodatkowym atutem jest wejÊcie

do piwnicy z wiatro∏apu, co przy kot∏owni na opa∏ sta∏y

jest Êwietnym rozwiàzaniem. Na parterze umieszczono

kuchni´ z jadalnià, salon i ∏azienk´. Na poddaszu znajdu-

jà si´ trzy sypialnie i ∏azienka.
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