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DOM +

Projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego
o powierzchni zabudowy do 70 m2

1. Autorski opis koncepcji
Projekt konkursowy Domu + odwołuje się do tradycji Poniatówek – domów powstałych w
okresie międzywojennym z inicjatywy ministra rolnictwa Józefa Poniatowskiego. Miały one za zadanie w
systemowy sposób rozwiązać problem przeludnienia wsi poprzez kolonizacjé ziem zachodnich, przy
jednoczesnym modernizatorskim podejściu w kształtowaniu technologii budowy związanej z
wykorzystywaniem prefabrykatów drewnianych.
Aktualnie przeprowadzana przez rząd reforma również odpowiada na problem braku
dostępnych mieszkań, ułatwiając budowę domu w oparciu o gotowe projekty. Podobnie jak Poniatówka,
Dom + jest odpowiedzią na ducha czasu, realizując budynek w sposób:
- gospodarczy – przy współudziale niewysoko wykwalifikowanej ekipy budowlanej oraz
użyciu prefabrykowanych elementów drewnianych wiązarów dachowych, tworzących
jednocześnie strop nad parterem,
- ekonomiczny – przez zastosowanie popularnych rozwiązań i technologii, oraz zwartej
bryły obiektu z niezbędnymi otwarciami,
- ekologiczny – poprzez użycie drewna, nowoczesne rozwiązania grzewcze i wentylacyjne.

Funkcjonalnie koncepcja odwołuje się do tradycyjnego układu Poniatówek, tworzącego
cyrkulacyjny-amfiladowy układ pomieszczeń, w którym każde ma jasno zidentyfikowaną funkcję,
pozwalając także na ich łączenie. Dzięki temu koncepcja Domu + wzmaga interakcje społeczne między
członkami rodziny, ograniczając przy tym powierzchnie czysto komunikacyjne do niezbędnego minimum.

Projekt tworzy przyjazne środowisko życia dla współczesnej rodziny, antycypując przekształcenie
w okresie starzenia się domu – modelu 2+2 na model 2 (+2) – dwójka rodziców i dorosłe dzieci
odwiedzający czasem dom. Z tego powodu przestrzenie sypialni dziecięcych ograniczone są do minimum,
a główny nacisk postawiony jest na pomieszczenia przeznaczone do przebywania wspólnie, zarówno na
parterze jak i na piętrze budynku.

2. Rozwiązania architektoniczne
Dom + zwrócony jest wejściem do drogi, 7 m od granicy działki, pozostawiając podjazd do
parkowania samochodów oraz miejsce gromadzenia odpadów umożliwiające selektywną zbiórkę.
Minimalne odstępy od bocznych ścian budynku wynoszą 4 m, natomiast od po stronie przeciwnej od
wejścia znajduje się miejsce na ogród.
Układ kalenicowy domu, rozpowszechniony na terenach wiejskich i podmiejskich Polski
wyznacza dwa podcienie – frontowy od strony drogi, zadaszający wejście do domu oraz tylny od strony
ogrodu zadaszający taras.
Elewacja domu posiada wyraźny podział na dwie strefy: parteru – otynkowaną i barwionego w
jasnym kolorze, oraz dachu – ciemniejszą, wykończoną drewnem i materiałem pokrycia dachowego.
Odpowiada to podziałowi domu na strefę parteru wykonanego w konstrukcji murowanej i piętra
zaprojektowano w konstrukcji drewnianej.

Forma domu wynika z przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, które tworzą charakter budynku,
dając dowolność stosowanych materiałów i wykończeń.

Poniatówka - dom mieszkalny.
Fot: Zdzisław Celarski, Zabudowa osad na tle reformy rolnej w Polsce,
w “Rolnictwo”, wyd. Towarzystwo Oświaty Rolniczej, Warszawa 1938 r.

Widok osiedla Domów + z lotu ptaka.
Pokazano różne rozwiązania kolorystyczne.

3. Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe
Rzut domu w formie kwadratu podzielony został na cztery identyczne przestrzenie, umożliwiając
zastosowanie elementów konstrukcyjnych o maksymalnej rozpiętości 3.6 m. Na parterze jedno pole
zostało podzielone na cztery mniejsze, tworząc wiatrołap, pomieszczenie gospodarcze, toaletę i miejsce na
szafę na odzież wierzchnią. Na wprost od wejścia znajduje się salon, który razem z jadalnią i kuchnią
buduje otwarty ciąg przestrzeni, mogących także działać jako osobne pomieszczenia. Dodatkowe drzwi z
przestrzeni wejściowej do kuchni pozwalają na bezpośredni dostęp do spiżarni i odkładanie zakupów oraz
tworzą możliwość przejścia na piętro bez przechodzenia przez salon.
Schody na piętro prowadzą do przestrzeni wspólnej, zaprojektowanej jako pokój do pracy, nauki i
zabawy. Drzwi z niego prowadzą do sypialni dziecięcych, pomieszczeń sypialni rodziców (garderoba i
sypialnia) oraz łazienki.
Taki schemat funkcjonowania domu zwiększa możliwości interakcji użytkowników, budujących
relacje wewnątrz rodziny. Jednocześnie pozwala też na odosobnienie i prywatność przy ograniczeniu
przestrzeni służących jedynie komunikacji.
4. Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne
Logika konstrukcji Domu + wynika bezpośrednio z zastosowanych materiałów. Założeniem
projektu jest łatwy sposób budowy przy użyciu dostępnych i popularnych w użyciu materiałów. Ściany
konstrukcyjne parteru zaprojektowane zostały jako konstrukcja murowana (z bloczków silikatowych) na
żelbetowych ławach fundamentowych skończona wieńcem żelbetowym. Konstrukcja piętra opiera się na
wiązarach drewnianych, których dolna belka służy jednocześnie jako główna struktura stropu nad
parterem. Ściany działowe zaprojektowane zostały jako lekkie z płyt gipsowo-kartonowych.

Wnętrze Domu +.
Charakter wnętrza budują materiały wynikające z konstrukcji budynku.

Dom umożliwia różnorodne technologie wykończeń, wynikające z kontekstu czy zapisów
miejscowego planu. Podstawowy zestaw wykończeń wiąże się z ekonomiką budowy oraz logiką
materiałów konstrukcyjnych – część murowana wykończona jest metodą lekką-mokrą (z zastosowaniem
płyt styropianowych i tynku) natomiast część drewniana zaprojektowana została w konstrukcji
szkieletowej (wypełnienie szkieletu drewnianego wełną mineralną, wykończenie deskowaniem poziomym
z pionowymi maskownicami).
Dach domu zaprojektowany został jako lekka konstrukcja na wiązarach drewnianych i spadku 37
stopni, pokrycie z blachy falistej (z możliwością zastąpienia dachówką ceramiczną). Ocieplenie w warstwie
krokwi i łat z wełny mineralnej.
Belki stropu drewniane (element wiązara dachowego). Podłoga na gruncie pływająca, ocieplona
od strony gruntu.
Warstwy projektowanych przegród:
Dach:
-

Pokrycie z blachy emaliowanej
Deskowanie pełne lub płyta OSB
Folia paroprzepuszczalna
Termoizolacja z wełny mineralnej pomiędzy łatami
Termoizolacja z wełny pomiędzy wiązarami
Folia paroizolacyjna
Poszycie z płyt gipsowo-kartonowych

Umax [W/(m2 · K)] = 0.13
2 cm
12 cm
18 cm
1.5 cm

Ściana kolankowa:
- Siatka zabezpieczająca
- Styropianowa płyta termoizolacyjna
- Poszycie ze sklejki wodoodpornej
- Termoizolacja z wełny mineralnej
- Poszycie z płyt gipsowo-kartonowych

Umax [W/(m2 · K)] = 0.16

Ściana zewnętrzna piętro:
- Listwy maskujące
- Deskowanie poziome
- Folia paroprzepuszczalna
- Termoizolacja z wełny min. pomiędzy rusztem drew.
- Poszycie ze sklejki wodoodpornej
- Termoizolacja z wełny mineralnej/ ruszt aluminiowy
- Folia paroizolacyjna
- Poszycie z płyt gipsowo-kartonowych

Umax [W/(m2 · K)] = 0.16
4 cm
2 cm

Ściana zewnętrzna parter:
- Tynk cienkowarstwowy
- Zaprawa klejowa z poliestrową siatką wzmacniającą
- Styropianowa płyta termoizolacyjna
- Bloczki silikatowe
- Tynk cementowo-wapienny

20 cm
2 cm
16 cm
1.5 cm

22 cm
2 cm
6 cm
1.5 cm
Umax [W/(m2 · K)] = 0.16
1 cm
20 cm
24 cm
1.5 cm

Ściana fundamentowa:
- Płyty z poliestru ekstrudowanego z tynkiem
- Izolacja przeciwwodna z papy termozgrzewalnej
- Bloczki betonowe
Strop nad parterem:
- Parkiet / płytki ceramiczne
- Jastrych
- Płyty styropianowe
- Deskowanie
- Belki stropowe drewniane
/ dolny element wiązara dachowego

20 cm
24 cm
Umax [W/(m2 · K)] = 1.00
2 cm
2.5 cm
5 cm
2 cm
16 cm

Podłoga na gruncie:
- Parkiet / płytki ceramiczne
- Wylewka cementowa na folii PE
- Płyty styropianowe
- Izolacja przeciwwodna
- Płyta betonowa
- Zagęszczona podsypka z grubego piasku

Umax [W/(m2 · K)] = 0.28
2 cm
5 cm
5 cm

Okna i drzwi na taras - trójwarstwowe, dwukomorowe
Drzwi wejściowe do wiatrołapu

Umax [W/(m2 · K)] = 0.80
Umax [W/(m2 · K)] = 1.3

20 cm

5. Rozwiązania proekologiczne
Zastosowanie drewna do budowy piętra domu łącznie z konstrukcją dachu wprowadza do
projektu elementy neutralne klimatycznie, które manifestują się w fasadzie budynku.
Zaprojektowano ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe z pompą ciepła, wspomagane
piecem gazowym w miesiącach zimowych. Instalacja pompy ciepła znajduje się w pomieszczeniu
gospodarczym, natomiast zabudowana wnęka na piec w łazience na parterze. Przewidziano wentylację
docentralną, opartą na rekuperatorach ściennych. Pozwala to zaoszczędzić miejsce na instalację
wentylacyjną, oraz obniża koszty budowy.
Górną część dachu przystosowano do montażu paneli PV i słonecznych, a pustka ponad sufitem
piętra wykorzystana została jako miejsce montażu zbiorników wymiennika ciepła.
Szacunkowa wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU
EU = 5705 kWh
Szacunkowa wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP
EP = 6.800 kWh

6. Ekonomika rozwiązań z uwzględnieniem realizacji i eksploatacji budynku
Projekt koncepcyjny Domu + został zaprojektowany w sposób umożliwiający możliwie najtańszą
realizację. Wynika to z zastosowania technologii budowy i materiałów będących w powszechnym użyciu.
Przekształcenie użycia wiązara dachowego, który tworzy dodatkowo strop nad parterem, dodatkowo

obniża koszty (brak potrzeby budowy stropu, np. gęstożebrowego), a dwuspadowy dach pozwala uniknąć
nieszczelności, mogących wynikać z metody gospodarczej budowy obiektu.
Elementy żelbetowe ograniczone zostały do minimum - wykonania ław fundamentowych oraz
wieńca - brak nadproży czy stropów monolitycznych. Budowa ścian fundamentowych oraz parteru nie
wymaga nadmiernej precyzji, a zastosowany prosty, ortogonalny układ pomieszczeń pozwala na łatwe
wymiarowanie na budowie.
Konstrukcja dachu składa się z powtarzalnych wiązarów, mogących być w całości
prefabrykowanymi przez tartak lub przygotowane z powtarzalnych elementów bezpośrednio na budowie.
Schody o konstrukcji drewnianej nie wymagają osobnego fundamentu, a rozplanowanie wiązarów-belek
stropowych umożliwia wykonanie otworu w stropie bez stosowania wymianu.
Zaprojektowano okna trójwarstwowe w standardowych formatach (w sumie 4 typy okien), na
parterze osadzone w licu ściany, na piętrze w warstwie ocieplenia ściany szkieletowej. Wymiary okien
dostosowano do powierzchni pomieszczeń, zapewniając dużą ilość światła, jednocześnie utrzymując
optymalny rozmiar pod kątem kosztów zakupu, jak i strat ciepła wynikających z mniejszego niż ściana
współczynnika przenikania. Zastąpienie okien połaciowych oknami w ścianie szczytowej pozwala uniknąć
kłopotliwej obróbki
Szacht kanalizacji przewidziano w bocznej ścianie łazienek, natomiast przewody wentylacyjne
oraz kominowy w pobliżu kalenicy. Centralne usytuowanie instalacji grzewczej obniża koszty
rozprowadzenia jej po budynku oraz redukuje opłaty związane z utrzymaniem cyrkulacji ciepłej wody
(użytkowej i czynnika grzewczego).
Zadaszenia tarasu i wejścia oraz wysunięcie dachu na ścianach szczytowych chroni pomieszczenia
przed przegrzewaniem w okresie letnim. Dodatkowo przewidziano miejsca na montaż rolet zewnętrznych
w oknach parteru oraz możliwość przewietrzania zarówno narożnikowego, jak i na przestrzał obiektu.
Buduje to pasywny system chłodzenia latem, nie wymagający nakładu energii elektrycznej.
Zastosowanie wentylacji docentralnej, poza odzyskiem ciepła który odbywa się lokalnie w
nawietrzaku i redukcji strat na wentylację, obniża koszty instalacji przy budowie oraz nie wymaga dużych
przekrojów do prowadzenia nawiewów i wywiewów powietrza.
7. Założenia koncepcji zagospodarowania terenu
Projektowany dom dzieli działkę na trzy strefy:
- Strefę wejściową z podcieniem, chodnikiem łączącym ulicę z wejściem oraz
podjazdem dla samochodów.
- Strefę domu z bocznymi ogródkami od strony sąsiada
- Strefę ogrodu z zadaszonym tarasem
Koncepcja zagospodarowania terenu dopuszcza usytuowanie domu na działce o minimalnej
szerokości 16,4 m - 8.4 m szerokości domu + 4 m na stronę dla ścian bocznych z oknami. Odsunięcie od
strony drogi dojazdowej powinno wynikać z ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego lub Warunków Zabudowy, jednak zalecana odległość 7 m pozwala na swobodne
parkowanie samochodów osobowych na podjeździe, pozostawiając miejsce na podcień do parkowania
rowerów. Strefa ogrodu optymalnie powinna mieć długość 8 - 10 m, pozostawiając miejsce do uprawy
roślin jadalnych i ozdobnych.
Ogrodzenie od ulicy powinno wynikać z lokalnych zapisów prawa przestrzennego, projekt
proponuje jednak niewielki murek z bloczków betonowych elewacyjnych, składający się z części
flankujących bramę przesuwną - dwuczęściową oraz U-kształtnej części służącej jako miejsca do
selektywnej zbiórki odpadów. Wysokość ogrodzenia 1.4 m. Pozostała część, również od innych granic
działki zaprojektowana została jako żywopłot pnący się na wokół siatki metalowej.

Koncepcja zakłada gromadzenie wody deszczowej w zbiornikach podziemnych znajdujących się
pod spustem. Zbiorniki wyposażone powinny być w punkt pobioru i rurę przelewową podłączoną do
kanalizacji deszczowej, a w przypadku jej braku, instalację rozsączającą wodę na terenie działki.
Od strony drogi zaprojektowano miejsce na zbiornik bezodpływowy oraz przyłącze do
kanalizacji sanitarnej. Istnieje możliwość zaprojektowania tzw. przydomowej oczyszczalni ścieków na
obszarze nieuzbrojonym w kanalizację, jednak wymagać to będzie powiększenia terenu działki pod
instalację.
Zaprojektowano dodatkowo przyłącza: instalacji elektrycznej, gazowej (skrzynka na fragmencie
ogrodzenia przy granicy), wodociągowej oraz teletechnicznej.
Zastosowano łatwo dostępne materiały wykończeniowe powierzchni utwardzonych: kostka
betonowa na podsypce zagęszczonego piasku dla chodnika, podcienia i podjazdu. Podjazd zapewnia
nośność do parkowania samochodów osobowych. Od strony ogrodu taras drewniany na legarach i
stopach z bloczków betonowych. Pozostała część terenu urządzona jako teren biologicznie czynny, do
zagospodarowania przez mieszkańców.

Informacja cenowa dotycząca kosztu wykonania prac realizowanych
na podstawie pracy konkursowej
1. Podstawą wyliczeń kosztu prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej są:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)
- Regulaminy Honorariów Architekta Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
(https://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=2719)
2. Sposób obliczania szacunkowego kosztu inwestycji:
SKI = PW x MGUS x Z
gdzie:
SKI
PW
MGUS
Z

- szacunkowy koszt inwestycji
- powierzchnia netto budynku
- aktualny wskaźnik kosztu realizacji 1m2 w budynku mieszkaniowym
opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny
- wskaźnik przypisany do kategorii inwestycji

3. Ustalenie szacunkowego kosztu inwestycji:
- Powierzchnia wewnętrzna projektowanego budynku
-

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego
oddanego do użytkowania w III kwartale 2021 roku
opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny

98,51 m2

5 347,00 zł/m2

-

Kategoria inwestycji
(niepodpiwniczone jednorodzinne budynki mieszkalne)

2-3

-

Wskaźnik przypisany do kategorii inwestycji

0,7–1 (przyjęto 0,75)

SKI = 98,51m2 x 5 347,00 zł/m2 x 0,75 = 395 049,70 zł
4. Informacje cenowe dotyczące szacunkowego kosztu realizacji inwestycji:
-

Koszt realizacji 1m2 powierzchni netto projektowanej inwestycji:
Szacunkowe koszty realizacji inwestycji:

4000 zł/m2
395 000,00 zł

5. Informacje o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy
konkursowej (wykonanie Przedmiotu usługi).
- Wykonanie przedmiotu usługi:
150 000,00 zł

8. Spis powierzchni i pomieszczeń

Powierzchnie zagospodarowania terenu
1.
2.
3.
4.
5.

Powierzchnia przykładowej działki
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia tarasów
Powierzchnia utwardzona
Powierzchnia biologicznie czynna

385 m2
70 m2
16,8 m2
34 m2
264,2 m2

Powierzchnie użytkowe domu
Parter
0.1 Wiatrołap
0.2 Pomieszczenie gospodarcze
0.3 Toaleta
0.4 Hol wejściowy
0.5 Pokój dzienny
0.6 Jadalnia
0.7 Kuchnia
0.8 Spiżarka
Suma parter

3,24 m2
3,10 m2
3,10 m2
3,22 m2
13,74 m2
13,65 m2
11,58 m2
1,58 m2
53,53 m2

Piętro (powierzchnie między 190 a 150 cm wysokości liczone jako 50% pow.)
1.1 Pomieszczenie wspólne
9,26 m2
1.2 Sypialnia dziecka
6,0 m2
1.3 Łazienka
5,88 m2
1.4 Sypialnia rodziców
11,88 m2
1.5 Garderoba
5,19 m2
1.6 Sypialnia dziecka
6,77 m2
Suma piętro
44,98 m2
Całkowita powierzchnia użytkowa domu

98,51 m2

