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DOM PRESTIŻOWY
Bu dy nek ma bo gat szą bry łę, zło żo ną z głów ne go
kor pu su usta wio ne go szczy tem do dro gi do ja zdo -
wej oraz pro sto pa dłe go skrzy dła ga ra żo we go. Plan
przy po mi na li te rę L, „pą czku ją cą” fron to wym ry -
za li tem i oran że rią – na ty łach. 

Wraz z ob szer nym, za da szo nym ta ra sem do -
mo stwo zaj mie ok. 200 m2 zie mi. Wy ma ga spo rej,
zbli żo nej do kwa dra tu par ce li, o po wierz chni
co naj mniej 900–1000 m2. 

Dzię ki roz człon ko wa nej bry le z wie lo ma wer -
ty kal ny mi ele men ta mi budynek wy da je się znacz -
nie smu klej szy od do mu kom pak to we go. W ogro -
dzie wo kół ta kiej sie dzi by nie mo że bra ko wać „pię -
tra” czy li wy so kich drzew. Aby zag wa ran to wać so -
bie na tych mia sto wy efekt, spró bu ję się ro zej rzeć 
za za drze wio ną dział ką. Na rze ka jąc na drze wa ja ko
utrud nie nie w za gos po da ro wa niu par ce li, moż na
po dob no li czyć na ob niż kę ce ny ;). Ba jecz nie wy -
glą dał by też ta ki dom w sta rym sa dzie… ☺
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Powierzchnia użyt ko wa: 282,2 m2

Powierzchnia za bu do wy: 194,9 m2

Au to rzy: architekci Magdalena Ignaczak,
Jacek Kunca

Kon takt: 022 831 32 05, 604 980 972
www.jmsa.pl

Wy glą da oka za le i mniej
kon tro wer syj nie niż po -
przed ni. Ta ka po nad cza -
so wa uro da wią że się
jed nak ze spo ry mi wy -
dat ka mi. 

Co mie siąc doradzam Czy tel ni kom, jak wy bie rać pro jek ty, sta ra jąc się wska zy wać 
najciekawsze. Dziś chcę pokazać, co z ryn ko wej ofer ty wy bra ła bym dla siebie.

DZIAŁKA I OTOCZENIE

A r chi tek to wi jest chy ba szcze gól nie trud -
no wy brać dla sie bie pro jekt z ryn ko wej
ofer ty. Po moc ne w ta kim wy pad ku jest
pły ną ce z do świad cze nia prze ko na nie, 

że każ dy wy bór mu si być kom pro mi sem, a kon kret -
ne ocze ki wa nia wo bec do mu mo gą zna leźć bar dzo
róż ny wy raz ar chi tek to nicz ny. Dla te go wska zu ję dwa
zu peł nie od mien ne pro jek ty. 

Oba re a li zu ją na sze rodzinne po trze by i oba mi
się po do ba ją. Umiesz cza jąc je obok sie bie, chcę po -
ka zać, że nie da się po mie ścić w jed nym do mu
wszy st kich ma rzeń i ar chi tek to nicz nych po my słów.
Cho dzi o har mo nię. Szu ka jąc wśród go to wych pro -
jek tów, naj le piej sku pić się na głów nych za ło że niach
twór cy pro jek tu i au tor ską wi zję za ak cep to wać ja ko
ca łość.

Mo ja ro dzi na skła da się z pię ciu osób: ro dzi ców 
i trój ki dzie ci (w wieku szkolnym). Po trze bu je my
więc do mu z czte re ma sy pial nia mi. Jak to zwy kle by -
wa, for mu ło wa ne przez wszyst kich człon ków ro dzi -
ny za ło że nia, któ re po wi nien speł niać pro jekt, przy -
po mi na ją kon cert ży czeń i do ty czą kilku zu peł nie
róż nych spraw. Sta ra łam się tro chę upo rząd ko wać tę

DOM
PRESTIŻOWY

wy li czan kę, ogra ni cza jąc wstęp ne za ło że nia do naj -
bar dziej klu czo wych kwe stii. 

Po wierz chnię użyt ko wą orien ta cyj nie osza co wa -
łam na 160 do 260 m2. Na mniej szej nie zmie szczą się
po rząd na stre fa dzien na i czte ry sy pial nie z za ple -
czem, wię kszą trud no bę dzie efek tow nie wy koń -
czyć, do grzać, a na wet po sprzą tać. 

Po trze bu je my też ko niecz nie dwóch kon dy gna -
cji: osob no, na par te rze, chce my mieć otwar tą, in te -
gru ją cą miesz kań ców część dzien ną, a na górze – pry  -
wat ne po ko je. To za gwa ran tu je nie za leż ne fun kcjo -
no wa nie obu en klaw. 

Scho dy łą czą ce kon dy gna cje po win ny być ozdo -
bą do mu. Nam po do ba ją się tyl ko pro ste, jed no  -
biego we i wy koń czo ne drew nem (al bo drew nia ne;
mo gą na wet skrzy pieć).

Szu ka my do mu o zwar tej, nie skom pli ko wa nej, ra -
czej współ czes nej bry le i z pod da szem, bo dzie ci od za -
wsze ma rzą o po ko jach ze sko sa mi. Dach, 
podob nie jak resz ta bu dyn ku, nie po wi nien być 
zbyt roz bu do wa ny, bo ozna cza to do dat ko we kosz ty i
zwię ksza awa ryj ność po kry cia.



KILKA UWAG O BUDOWIE

DOM PRESTIŻOWY
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ORIENTACYJNE KOSZTY BUDOWY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

DOM PRESTIŻOWY
Spore rozmiary domu w oczywisty sposób pod-
noszą koszty budowy i utrzymania. Siedziba wy-
maga starannego wykończenia oraz tradycyj-
nych, szlachetnych materiałów. Urokliwa patyna
dająca natychmiastowy efekt zasiedzenia, stabil-
ności i harmonii z otoczeniem oznacza ograni-
czony wybór produktów z wyższej półki lub hob-
bystyczne poszukiwania rozbiórkowej cegły, da-
chówek itp. – albo rozmaite „prace ręczne”. Za to
rezultat powinien zadowolić nie tylko moich naj-
bliższych (którzy jak jeden mąż, od największego
do najmniejszego głosowali ZA), ale i większość
odbiorców: przechodniów, sąsiadów, gości, a na-
wet… potencjalnych kupców. Dom opierający się
krótkotrwałym modom, którego wiek trudno
określić na pierwszy rzut oka, spełniający wszyst-
kie wymogi współczesności, niewymagający przy
tym żadnych modyfikacji ani upiększeń, a jedy-
nie zwykłej troski o dobry stan techniczny – to
doskonała inwestycja i wysokogatunkowy, „cho-
dliwy” towar. Nie dość, że wznosząc go na własne
potrzeby dostaniemy komfortową, rodzinną sie-
dzibę, to w razie zmiany planów raczej nie straci-
my na sprzedaży takiego lokum. W tej sytuacji
warto wziąć pod uwagę nawet spore zadłużenie
się – jestem przekonana, że racjonalnie wykoń-
czona i zagospodarowana posiadłość może tylko
zyskać na wartości.

Dom, mimo dość rozwiniętej linii ścian, nie powi-
nien sprawiać kłopotów przy budowie.
Ze względu na połączenie z garażem poziom pod-
łogi parteru nie może być zbytnio wyniesiony nad po-
wierzchnię terenu, lepiej więc nie zmieniać założeń
zawartych w projekcie – w przeciwnym razie ko-
nieczne będzie wykonanie schodków w przejściu
między częścią mieszkalną a garażem.
Aby w pomieszczeniu, usytuowanym bezpośrednio
nad garażem było ciepło, trzeba dopilnować, żeby
izolację stropu nad garażem wykonano porządnie
i dokładnie.
Miejsca styku połaci dachowych ze ścianami
zewnętrznymi trzeba zgodnie z projektem dokładnie
uszczelnić, a na elewację wyprowadzić blaszane fartu-
chy – aby uchronić ją przed zawilgoceniem w wyniku
rozprysków wody i topniejącego śniegu.
Atrakcyjny wygląd budynku trudno będzie osiągnąć,
oszczędzając na materiałach wykończeniowych.
Żeby dom wyglądał jak na wizualizacjach, trzeba go
bardzo starannie wykończyć, a to kosztuje.

roboty ziemne i fundamenty 44 000 zł

pustak ceramiczny o gr. 25 cm 31 000 zł
styropian 12 cm, tynk cienkowarstw. i okł. klinkierowa 62 000 zł

z pustaków ceramicznych o gr. 25 i 12 cm 9000 zł

żelbetowy gęstożebrowy typu teriva 26 000 zł

wieńce, podciągi i nadproża żelbetowe 8000 zł

żelbetowe 4000 zł

kominy i kanały wentylacyjne prefabrykowane i murowane 15 000 zł

konstrukcja drewniana z pokryciem dachówką ceramiczną 56 000 zł

okna i drzwi balkonowe drewniane oraz oranżeria 65 000 zł

320 000 zł
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projekty

Elewacja bocznaElewacja boczna

Elewacja ogrodowaElewacja frontowa
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DOM PRESTIŻOWYDOM PRESTIŻOWY
Nie narzuca tylu ograniczeń. Do dyspozycji jest tu
o 100 m2 więcej niż w domu kompaktowym (sto
więcej do wykończenia, sprzątnięcia, ogrzania).

Właściwie tylko garaże mają podobny metraż.
Reszta domu, rozplanowana atrakcyjnie i z rozma-
chem, nie nadaje się do porównań. Parter wypełnia
otwarta część dzienna, gdzie w kolejnych aneksach
można zajmować się różnymi sprawami, nie przesz-
kadzając sobie nawzajem. Na powierzchni 100 m2

nawet brak osobnego gabinetu nie wydaje się specjal-
nie dolegliwy,bo odległość między osobami szykują-
cymi posiłek w kuchni (od frontu) i odpoczywają-
cymi w oranżerii (na tyłach domu) – przekraczająca
10 m – czyni towarzystwo domowników miłym
urozmaiceniem, a nie przykrą koniecznością.

Ogród pozostaje w zasięgu ręki, dostępny
bezpośrednio z ogromnego zadaszonego tarasu,
a w chłodniejszych miesiącach – obecny we wnę-
trzach dzięki wielkiemu przeszkleniu oranżerii.
Aby dobrze wykorzystać możliwości domostwa
i bez lęku zapraszać nawet niezapowiedzianych go-
ści, trzeba odpowiednio solidnie, spójnie i elegan-
cko wyposażyć część dzienną: kuchnię, jadalnię
oraz rejon wypoczynkowy. Wszystkie niezbędne
do sprawnego funkcjonowania gospodarstwa za-
soby muszą mieć stałe miejsca. Dzięki dużej liczbie
szaf, szafek, półek, kredensów i komód, unikniemy
bałaganu, o który nietrudno, gdy w dużym, otwar-
tym wnętrzu wiele się dzieje. Już dawno zwróciłam
uwagę na to, że na dużej powierzchni łatwiej utrzy-
mać porządek niż w małym, ale intensywnie eks-
ploatowanym pomieszczeniu.

Nigdzie nie brakuje miejsca, a to gwarancja swo-
body przy aranżowaniu pomieszczeń. Wymarzyłam
sobie na przykład łóżko w głównej sypialni stojące
na wprost drzwi, pod kalenicą i dwa symetryczne
przejścia do garderoby za wezgłowiem łóżka…
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KREDYT
NA DOKOŃCZENIE BUDOWY

Zakładając, że stan surowy z oknami i drzwiami
to 45% kosztów budowy domu, rata kredytu
na dokończenie budowy udzielonego w mBanku
na 20 lat we frankach szwajcarskich, przy równych
spłatach, będzie wynosiła orientacyjnie:

na dom kompaktowy . . . . . . . . . . . . . . .2100 zł
na dom prestiżowy . . . . . . . . . . . . . . . . .2300 zł

Pn

plan poddasza

15
m

wejście

9 m

plan parteru

w.c. 1,8 m2

sień 6,5 m2

schowek 3,8 m2

łazienka 10,3 m2

pokój 18,1 m2

gard. 4,7 m2

gard. 4,7 m2

pokój 15,7 m2

korytarz
15,9 m2 łazienka 12,9 m2

sypialnia 27,9 m2pokój 15,6 m2

garderoba 8,2 m2

jadalnia 18,5 m2 salon 47,5 m2 garaż 35,9 m2

pom. gosp. 12,8 m2

hol 9,5 m2kuchnia 11,9 m2
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