
MyÊl o budowie domu pojawiła si´ ju˝ kilka

lat temu. Czteroosobowa rodzina marzyła

o braku sàsiadów tu˝ za Êcianà, własnym ogro-

dzie i wygodnej przestrzeni, w której ka˝dy

znajdzie miejsce dla siebie. Decyzj´ o realizacji

planów przyspieszyła działka poło˝ona w at-

rakcyjnej cz´Êci Białegostoku. Pan Jacek I∏endo

i jego ˝ona, Marlena, otrzymali jà w spadku,

a ˝e otoczenie było jak najbardziej odpowiednie,

właÊnie tu postanowili wybudowaç swój dom.

Jednak nie od razu przystàpili do szukania

projektu i załatwiania formalnoÊci. Okazało si´

bowiem, ˝e odziedziczona działka jest zbyt

mała na postawienie choçby małego domu.

Szybko udało si´ jednak tà pierwszà niedo-

godnoÊç rozwiàzaç. WłaÊciciele bez problemu

odkupili sàsiadujàcy w pobli̋ u teren, co pozwoliło

uzyskaç działk´ o łàcznej powierzchni około

400 m2. WielkoÊç ta w zupełnoÊci wystarczyła.

Mimo i˝ działka jest niewielka i posiada wjazd

od strony południowej, ma wiele zalet. Jej poło-

˝enie zapewnia bezproblemowy dost´p m.in.

do sieci kanalizacyjnej, elektrycznej oraz gazowej,

które znajdujà si´ w pobli˝u, dzi´ki czemu koszt

przyłàczy nie był zbyt wysoki.

Z zebraniem pełnej dokumentacji, która po-

zwoliłaby rozpoczàç prace, właÊciciele nie mieli

wi´kszych problemów. Dzi´ki współpracy z sios-

trà pana Jacka, która równie˝ przygotowywała

si´ do budowy domu po sàsiedzku, znacznie

szybciej i sprawniej udało si´ załatwiç wszelkie

formalnoÊci.
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Pan Jacek i jego ˝ona, Marlena,
postawili przede wszyskim na
funkcjonalnoÊç. Marzyli o domu,
który pod ka˝dym wzgl´dem
spełni oczekiwania i potrzeby ich
czteroosobowej rodziny. Okaza-
ło si´, ˝e wybrany projekt – poza
atrakcyjnà bryłà i idealnym roz-
kładem pomieszczeƒ – ma jesz-
cze jednà znaczàcà zalet´. Jest
energooszcz´dny.

WYMARZONY DOM
„SÓJKA 2”

Dom zaprojektowali: arch. Tomasz Sobieszuk, 
arch. El˝bieta Wysocka, Pracownia MTM Styl

PARAMETRY
r powierzchnia u˝ytkowa: 125,0 m2

r powierzchnia zabudowy: 104,7 m2

r kubatura: 548,0 m3

r wysokoÊç do kalenicy: 8,7 m

r minimalne wymiary działki: 20,2 x 20,0 m

TECHNOLOGIA

r dach: dachówka, kàt nachylenia 42°

r stropy: ˝elbetowe, wylewane

r Êciany: dwuwarstwowe – pustak ceramiczny 

+ styropian 20 cm, U0 = 0,140 W/m2K

PARTER: 74,3 m2

1. wiatrołap – 4,3 m2

2. hol – 13,6 m2

3. salon – 28,6 m2

4. kuchnia – 10,1 m2

5. pokój – 9,9 m2

6. łazienka – 3,5 m2

7. pom. gosp. – 4,3 m2

PODDASZE: 50,7 m2

1. komunikacja – 11,6 m2

2. pokój – 8,6 m2

3. pokój – 9,4 m2

4. pokój – 12,1 m2

5. łazienka – 9,0 m2
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› PROJEKT Głównym kryterium przy wyborze

projektu przyszłego domu była dla właÊcicieli

funkcjonalnoÊç. To jà postawili na pierwszym

miejscu. Wa˝ne były równie˝ schody – miały

byç otwarte. Pan Jacek i pani Marlena nie chcieli

klatki schodowej. Szukajàc projektu, musieli

wziàç pod uwag´ równie˝ wymiary i usytuowanie

działki wzgl´dem stron Êwiata. Działka jest nie-

typowa ze wzgl´du na wjazd od południa. SpoÊ-

ród przeglàdanych projektów jedynie niewielka

cz´Êç ma usytuowanie odpowiadajàce naszym

wymaganiom. Ze wzgl´du na niedu˝e gabaryty

działki nie mogliÊmy wybudowaç na niej ka˝dego

typu domu. Parterowy odpadł od razu. Na po-

czàtku chcieliÊmy te˝ dom z dwoma pełnymi

kondygnacjami. W tym przypadku skutecznie

zniech´ciły nas jednak koszty budowy – wyjaÊnia

właÊciciel, Jacek Iłedno.

Ostatecznie wybór padł na dom z poddaszem

u˝ytkowym, a konkretnie na projekt „Sójka 2”

z Pracowni Projektowej MTM Styl. Spełniał on

potrzeby czteroosobowej rodziny paƒstwa Iłen-

do, zarówno pod wzgl´dem wielkoÊci, jak i roz-

kładu pomieszczeƒ. Na poddaszu znajduje si´

cz´Êç nocna z dwoma pokojami dzieci, sypialnià

rodziców i łazienkà. Parter to cz´Êç dzienna,

gdzie domownicy b´dà mogli wspólnie sp´dzaç

wolny czas. Jest tu prawie trzydziestometrowy

salon, kuchnia, łazienka, pomieszczenie gos-

podarcze oraz dodatkowy pokój, który mo˝e

pełniç rol´ gabinetu lub sypialni dla goÊci.

„Sójka 2” poza tym, ˝e idealnie spełnia

oczekiwania całej rodziny, ma jeszcze jednà

wa˝nà zalet´. Projekt jest energooszcz´dny,

co przy obecnych cenach noÊników energii

ma ogromne znaczenie. Dodatkowo zyskaliÊmy

mo˝liwoÊç obni˝enia wydatków na ogrzewanie,

wi´c postawiliÊmy wybudowaç dom według

zaleceƒ autora. Nie ukrywam, ˝e liczymy na

ni˝sze rachunki ni˝ w przypadku domu wznie-

sionego według standardowych wymagaƒ –

podkreÊla Jacek Iłedno.

W wybranym projekcie wprowadzona została

tylko jedna zmiana. Dotyczy ona komina. Wła-

Êciciele zdecydowali si´ – poza ogrzewaniem

gazowym zaplanowanym w oryginalnym pro-

jekcie – tak˝e na kocioł na paliwo stałe. Zasto-

sowanie takiego rozwiàzania wymagało zmian

w systemie kominowym. Na szcz´Êcie decyzja

ta została podj´ta odpowiednio wczeÊnie i nie

stanowiło to ˝adnego problemu. Trzeba pa-

mi´taç, ˝e tego typu zmiany muszà zostaç

podj´te na samym poczàtku inwestycji. Najle-

piej ju˝ przy zakupie projektu. Wybór odpo-
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arch. Maciej Matłowski, 

Pracownia Projektowa 

MTM Styl

Energooszcz´dny dom „Sój-

ka 2” charakteryzuje si´ zwartà

bryłà z dwuspadowym dachem.

Od strony północnej pozbawiony jest okien, wi´ksze

przeszklenia usytuowano od południa, co w połàczeniu

z zastosowaniem stolarki zewn´trznej o wysokiej szczel-

noÊci i izolacyjnoÊci pozwala na znaczne ograniczenie

strat ciepła. 

Przyj´ta w tym projekcie technologia Êciany dwu-

warstwowej jest optymalna z punktu widzenia bilansu

kosztów i póêniejszych zysków. Jest to technologia

w miar´ prosta do wykonania, która pozwala zastoso-

waç grubà izolacj´ termicznà. Umo˝liwia ona w łatwy

spo sób pozbycie si´ nieprzewidzianych mostków ciepl-

nych. Elementy konstrukcyjne zaprojektowane zostały

tak, aby maksymalnie uproÊciç proces budowy, i by

wykonawca nie miał wàtpliwoÊci podczas realizacji in-

westycji. W projekcie „Sójka 2” zaproponowano Êcian´

fundamentowà z bloczków betonowych oraz strop ˝e-

lbetowy wylewany na budowie. Pozostałe rozwiàzania

gwarantujàce niskie koszty utrzymania oraz podwy˝-

szajàce wartoÊç rynkowà budynku to dodatkowe in-

stalacje, które mo˝na wykonaç w przyszłoÊci. 

Dom energooszcz´dny jest rozwiàzaniem optymal-

nym pomi´dzy kosztami inwestycji a zwrotem ponie-

sionych kosztów na przestrzeni kilku lat. Musi spełniaç

pewne przyj´te normy i sà one wy˝sze ni˝ te przypisane

budynkom stawianym w tradycyjny sposób. Wcià˝

jeszcze standardy te nie sà ÊciÊle okreÊlone i podlegajà

dynamicznym zmianom, ale poprzeczka na pewno

postawiona jest znacznie wy˝ej.

ARCHITEKT WYJAÂNIA

1

2

1. Hydroizolacja ław fundamentowych, która ma zabezpieczyç fundamenty przed wodà gruntowà i opadowà.
2. Wykonanie zbrojenia. Przed wylaniem betonu warto zgłosiç si´ do hydraulika, który swobodnie b´dzie mógł wymie-
rzyç i ustawiç potrzebne rury oraz przyłàcza kanalizacyjne.
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wiedniego komina zale˝y bowiem od wielu

czynników. Podstawowym sà jednak parametry

i rodzaj wybranego kotła. Pozostałe rozwiàzania

zaproponowane w projekcie „Sójka 2” odpo-

wiadały właÊcicielom praktycznie w stu pro-

centach.

› EKIPA BUDOWLANA Poszukiwania ekipy

budowlanej właÊciciele rozpocz´li od przyjaciół

i znajomych. Zale˝ało im na sprawdzonych

i solidnych fachowcach, z którymi bez proble-

mu mogliby dojÊç do porozumienia. W rezul-

tacie pan Jacek i jego ˝ona, Marlena, znaleêli

trzy firmy. Z pierwszej zrezygnowali ze wzgl´du

na niesolidne podejÊcie. Wykonawca nie trzymał

si´ zało˝eƒ projektowych, chciał budowaç tak,

jak było mu wygodniej. I to ju˝ od samego po-

czàtku, zaczynajàc od ław i chudego betonu –

mówi Jacek Iłendo. Druga ekipa była o wiele

bardziej rzetelna, niestety, problemem okazał

si´ czas. Zbyt długo właÊciciele musieliby

czekaç na rozpocz´cie prac budowlanych.

Chcieli zaczàç we wrzeÊniu, a firma mogła

dopiero na wiosn´ przyszłego roku. Na szcz´-

Êcie trzecia z ekip okazała si´ solidna i dys-

ponowała wolnymi terminami. Jak podkreÊlajà

właÊciciele, niezwykle wa˝ne – szczególnie

na etapie prac zwiàzanych ze stanem surowym

– jest dokładne wyjaÊnienie wszystkiego z wy-

konawcà. Ju˝ na samym poczàtku zaznaczy-

łem, ˝e budujemy dom według projektu, który

nie jest tylko rysunkiem poglàdowym, a został

stworzony w okreÊlonym celu. Wykonawca za-

proponował jedynie, abym dowiedział si´, czy

istnieje mo˝liwoÊç zrezygnowania z cz´Êci ele-

mentów, które sà bardzo ci´˝kie do wykonania

3

4
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3. Gotowa podłoga na gruncie.
4. Czas na murowanie Êcian zewn´trznych.
5. Układanie kolejnych warstw pustaków ceramicznych.

Jacek Iłendo, właÊciciel domu

Najwi´kszà bolàczkà niedoÊwiadczonego inwestora

jest cała organizacja robót i dostarczenie materiałów

w terminie. Z perspektywy czasu, majàc mo˝liwoÊç

składowania materiału na placu budowy, rozpoczàłbym

jego zwo˝enie odpowiednio wczeÊniej. Podobnie

z umawianiem poszczególnych wykonawców. Trzeba

zrobiç to na tyle wczeÊnie, aby potem nie biegaç i nie

szukaç ludzi do danego etapu budowy. Ci´˝ko jest

tak˝e pogodziç 8-godzinny tryb pracy z szukaniem

materiałów, porównywaniem ofert i innymi formalno-

Êciami papierkowymi (kredyt, pozwolenie na budow´

itp). Jest to doÊç ucià˝liwe, jeÊli człowiek musi znacznie

cz´Êciej ni˝ normalnie przerywaç swojà prac´, aby

udaç si´ do urz´du, sklepu lub w inne miejsce, bo

iloÊç spraw do załatwienia jest naprawd´ ogromna.

Istotne jest te˝ dobre zorganizowanie ludzi. Chodzi

na przykład o hydraulika, który – jak si´ wydaje osobie

niedoÊwiadczonej – mo˝e rozpoczàç prac´ w mo-

mencie ukoƒczenia budynku. Nic bardziej mylnego.

Okazuje si´ bowiem, ˝e hydraulik jest potrzeby ju˝ na

etapie fundamentów. Musi bowiem w odpowiednim

miejscu umieÊciç rur´ kanalizacyjnà oraz rozło˝yç ka-

nalizacj´ pod płytà zerowà.

Dobrze jest te˝ fotografowaç wszystko, co si´ da.

Mimo i˝ wydawało mi si´, ˝e zdj´ç wykonanych podczas

budowy mam a˝ nadto, to okazało si´, ˝e ani jedno

z nich nie przedstawiało detalu komina od strony kot-

łowni. Nie jest to oczywiÊcie koniec Êwiata, ale fotografia

mogłaby si´ przydaç.

WŁAÂCICIEL RADZI
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– dodaje Jacek Iłedno. Po konsultacjach i po-

zytywnej ocenie konstruktora, architekta

oraz kierownika budowy niektóre elementy

uznane za trudne zostały pomini´te, co w ˝a-

den sposób nie wpłyn´ło na całà inwestycj´.

Pozwoliło to z kolei, jak podkreÊla właÊciciel,

na unikni´cie niepotrzebnych niespodzianek

i wymówek typu, ˝e tego si´ nie da zrobiç lub

tego nie robi si´ w ten sposób. WłaÊnie po to

wykonawca dostaje odpowiednio wczeÊniej

dokumentacj´, aby mógł jà dokładnie przejrzeç

i uzgodniç przed budowà rozwiàzania niejas-

nych elementów.

› FUNDAMENT, STROPY, ÂCIANY Funda-

ment, stropy i Êciany zostały wykonane zgodnie

z zało˝eniami, które znajdujà si´ w projekcie.

Dotyczy to zarówno materiałów, jak i zapropo-

nowanych technologii. WłaÊciciele zaufali pro-

jektantom. Jako osoby niedoÊwiadczone nie

chcieli eksperymentowaç. Wyszli z zało˝enia,

˝e wiedza architekta i konstruktorów jest zde-

cydowanie wi´ksza, zarówno od strony prak-

tycznej, jak i teoretycznej. OczywiÊcie, były de-

likatne ró˝nice, na przykład, w kwestii łàczenia

zbrojenia, ale wszystko poszło jak najlepiej i po-

trafiliÊmy dogadaç si´ z ekipà wykonawczà –

wspomina Jacek Iłendo.

Do budowy fundamentów u˝yto bloczków

betonowych, zaÊ do ich izolacji styropianu. Na

tym etapie właÊciciele zdecydowali si´ jedynie

na pomini´cie wewn´trznego ocieplenia styro-

pianem Êcian fundamentowych. Poza tà jednà

zmianà wszelkie prace przebiegały praktycznie

bez wi´kszych problemów. Mo˝e jedynie poÊlizg

i straszne nerwy z powodu niedotrzymania terminu

przez dostawc´ styropianu, ale z tego te˝ udało

si´ jakoÊ wybrnàç – dodaje właÊciciel. Funda-

menty murowane to rozwiàzanie, które sprawdza

si´ w przypadku niskiego poziomu wód grun-

towych i na gruntach niespoistych, gdzie nie

wyst´puje ryzyko gromadzenia si´ wody grun-

towej. Takie wymogi spełniała działka paƒstwa

Iłendo.

Âciany zewn´trzne zostały wzniesione w tech-

nologii dwuwarstwowej, która zapewnia dobrà

izolacyjnoÊç cieplnà. Ma te˝ umiarkowanà cen´

oraz doÊç łatwà i sprawnà technik´ budowy.

Jako materiał wznoszeniowy u˝yto pustaków

ceramicznych Max 220, zaÊ izolacj´ stanowi

20-centymetrowa warstwa styropianu. Pustaki

charakteryzujà si´ wysokà wytrzymałoÊcià, bar-

dzo dobrà akumulacjà ciepła oraz izolacjà aku-

stycznà. Ceramika tradycyjna to sprawdzony

materiał wznoszeniowy, który cieszy si´ popu-

larnoÊcià wÊród inwestorów i wykonawców.

W projekcie zaproponowano strop ̋ elbetowy

wylewany na budowie. W zwiàzku z tym, ˝e

ekipa wykonawcza miała ju˝ doÊwiadczenie

w tego typu technologii wszystko zostało wyko-

nane poprawnie i bez ̋ adnych przeszkód. Tech-

nologia ta jest pracochłonna, ale za to jej sporym

plusem jest niewielki koszt wykonania.

EWA KOZIOŁ

[FOT. SZYMON MARTYSZ]
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7. Gotowe Êciany wykonane z pustaków ceramicznych. 
8. Ukoƒczone zbrojenie, przygotowane do zalewania stropu betonem.

6. Przy murowaniu powy˝ej wysokoÊci 150 cm stosuje
si´ rusztowania.

6
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