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Konstrukcja budynku 
 
 

Antresola  
 
Antresola - inaczej półpiętro. Jest to górna część pomieszczenia wydzielona przegrodą poziomą z tego 
pomieszczenia, której powierzchnia jest mniejsza od tego pomieszczenia i nie jest wygrodzona żadnymi 
przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego została wydzielona.  
Antresola to nie jest osobna kondygnacja.  
 
Antresole często są stosowane w domach jednorodzinnych, rzadziej w blokach mieszkalnych, ponieważ 
do jej wydzielenia potrzeba odpowiednio wysokiego pomieszczenia. 
 
Antresola może stanowić ciekawy element architektonicznego wystroju wnętrza, na zdjęciu antresola w 
luksusowym apartamencie: 
 

  
 
 

Belka/Nadproże L19  
 
Jest to prefabrykowana belka nadprożowa, która ma zastosowanie w otworach okiennych. Swoją nazwę 
zawdzięcza przekrojowi w kształcie L i wysokości 19 cm. Maksymalna rozpiętość otworów zamykanych 
to 2.70 m, zaś jej minimalna długość podparcia na murze to 15 cm. Ich waga w zależności od długości 
może wynosić od 40kg do 90kg.  
 
Nadproża L19 są stosowane zarówno w budownictwie przemysłowym, jak i ogólnym.  
Wyróżnia się trzy typy belek L19: 
- belki stosowane w ścianach nośnych, które są obciążone stropami, 
- belki stosowane w ścianach nośnych, które nie są obciążone stropami, 
- belki stosowane do ścian działowych. 
 
Belka nadprożowa L19 ułożona na murze - rysunek poglądowy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Beton komórkowy 
 
Materiał budowlany znajdujący szerokie zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym, otrzymany w 
procesie „napowietrzania” plastycznej masy cementowej powietrzem lub innymi gazami. Napowietrzanie 
odbywa się najczęściej poprzez dodanie odpowiedniego środka chemicznego - proszku aluminiowego lub 
środka pianotwórczego, w wyniku czego otrzymany materiał charakteryzuje wysoką porowatość 
zapewniająca mu wysoką izolacyjność cieplną. 
 
Oznaczenia klasy betonu komórkowego 300, 400, 500, 600, 700, 800 - im większy numer, tym twardszy 
materiał o mniejszej izolacyjności cieplnej. 
 
Podstawowe zalety betonu komórkowego to dobra izolacyjność cieplna, stosunkowo niewielki ciężar, 
łatwość obróbki (cięcie pustaków), dobra cena. Wady to spora nasiąkliwość, stosunkowo mała odporność 
na ściskanie i kruchość. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedną z podstawowych zalet betonu komórkowego jest jego niewielki ciężar, co bardzo ułatwia i 
przyspiesza wznoszenie ścian z tego materiału 
 
 

Budynek pasywny 
 
W teorii budynek nie wymagający energii dostarczanej z zewnątrz lub z konwencjonalnego źródła ciepła 
do jego ogrzewania lub chłodzenia. Cała energia użyta do ogrzania domu pochodzi z odnawialnych źródeł 
energii np. słońce, grunt oraz z wykorzystania energii wytworzonej przez sam budynek, sprzęt i jego 
użytkowników.  
 
W praktyce, w klimacie charakterystycznym dla położenie Polski, należy uznać, iż budynek pasywny to 
obiekt, który wymaga zminimalizowanych dostaw energii służącej jego ogrzaniu. Zminimalizowanie 
dostaw energii niezbędnej do ogrzania budynku wymaga odpowiedniego zaprojektowania i zrealizowania, 
zgodnego z rygorystycznymi zasadami projektowania i realizacji budynków pasywnych. Domy 
pasywne, domy energooszczędne. 
 
Charakterystyczne cechy zewnętrzne budynku pasywnego - duże przeszklenia na ścianie południowej, 
zwarta bryła budynku. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-82-dom-energooszczedny.html


 

Cegła 
 
Podstawowy i jeden z najstarszych materiałów budowlanych, o wymiarach modułowych 
przeważnie 12x24x6 cm (spotyka się również inne wymiary całkowicie odbiegające od wymiarów tutaj 
podanych). Materiał ceramiczny, powstający w procesie wypalania gliny z odpowiednimi domieszkami w 
temperaturze ok. 1000oC.  
 
Rodzina materiałów ceramicznych jest uważana za najlepszy i najzdrowszy materiał budowlany, co 
bezpośrednio przekłada się na wiodącą pozycję, jaką zajmuje cegła w rankingu popularności 
zastosowania. 
 
Każdy z boków cegły posiada swoją nazwę: podstawa, wozówka, oraz główka.  
 
Może być układana w różnych wątkach, dając ciekawe efekty wizualne na wykończanych nią 
powierzchniach.  
 
Cegła, jak wygląda cegła wie prawie każdy, ale nie każdy wie jak nazywają się poszczególne ścianki tego 
materiału: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cegła modularna  
 
Jest stosowana jako element uzupełniający przy murowaniu ścian z pustaków drążonych. Potrzeba 
zastosowania tego rodzaju cegły wynika z konieczności uzyskania prawidłowego wiązania muru w filarach 
i narożnikach, jak i w sąsiedztwie otworów. Z cegły tej można budować również ścianki działowe. 
 
Cegła modularna zawiera pionowe okrągłe otwory. Otwory umożliwiają dzielenie cegły na mniejsze jej 
fragmenty. Cegłę modularną wytwarza się w dwóch wersjach: 
- zwykłej 
- licowej 
 
Różnica między tymi dwoma rodzajami wynika z wyglądu bocznej powierzchni.  
 
Wymiary cegły modularnej wynoszą:  
- długość: 188 mm; 238 mm; 288 mm  
- szerokość: 88 mm lub 120 mm  
- wysokość: 104 mm; 138 mm; 188 mm; 220 mm  
 
Dostępne klasy cegły modularnej to 3,5; 5; 7,5; 10; 20; 25. 
 

Cegła modularna: 
 
 
 
 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-92-wozowka.html


 

Dach  
 
To wielościan, którego podstawa to wielokąt wyznaczony przez rzut ścian zewnętrznych danego 
budynku.  
 
Główne elementy dachu to: 
- okap (lub linia okapu) 
- kalenica 
- naroże 
- połać dachowa 
- kosz 
 
Pozostałe pojęcia związane z dachem to: komin, wyłaz, okno dachowe, ława kominiarska, podbitka, etc  
 
Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje dachów: dachy spadziste i dachy płaskie.  
 
Rodzaje dachu spadzistego ze względu na ilość połaci to: dach jednospadowy, dach dwuspadowy, dach 
czterospadowy, dach mansarodowy i dach naczółkowy.  
 
Dach możemy pokryć dachówką ceramiczną, blachą lub gontem. Więcej o rodzajach pokryć dachowych 
możesz przeczytać tutaj.  
 

 
 
 
Dach czterospadowy  
 
Inaczej nazywany brogowym, którego tworzą dwie połacie boczne o rzucie trójkąta oraz przylegające do 
nich dwie połacie podłużne trapezowe. Ten rodzaj konstrukcji dachowej jest bardzo często stosowany w 
dostępnych na rynku projektach gotowych domów, jak i wśród projektów indywidualnych. Dach 
czterospadowy chętnie projektowany jest w bardziej ekskluzywnych domkach jednorodzinnych, często z 
wykuszami. Dach czterospadowy jest bardziej skomplikowanym rozwiązaniem, a co za tym idzie również 
droższym, w porównaniu np. z dachem dwuspadowym. Decydując się na projekt domu z dachem 
czterospadowym warto ten czynnik ekonomiczny wziąć pod uwagę. 
 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-108-linia-okapu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html
http://www.nndom.pl/poradnik-293-polac-dachowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-304-kosz.html
http://www.nndom.pl/poradnik-296-dach-spadzisty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-297-dach-plaski.html
http://www.nndom.pl/poradnik-298-dach-jednospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-300-dach-czterospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-300-dach-czterospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-302-dach-mansardowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-301-dach-naczolkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-50-dachowka-ceramiczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-309-rodzaje-pokryc-dachowych-w-projekcie-domu.html


 
 
Przykład dachu czterospadowego: 

 
 
 

Dach dwuspadowy  
 
Inaczej nazywany szczytowym. Dach dwuspadowy tworzą dwie skośne połacie w kształcie prostokątów, 
które zamknięte są od strony dwóch pozostałych elewacji ścianami szczytowymi, stykających się w 
biegnącej równolegle do szerokości budynku kalenicy.  
 
Zaletą tego rodzaju dachu jest jego prostota i niskie koszty wykonania w porównaniu z bardziej 
skomplikowanymi rodzajami dachu np. z dachem czterospadowym. Dach dwuspadowy jest bardzo 
chętnie wykorzystywany w projektowaniu nowoczesnych domów, coraz bardziej zyskując na 
popularności.  
 
Przykład dachu dwuspadowego: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html


 
 

Dach jednospadowy  
 
Inaczej zwany pulpitowym. Dach jednospadowy posiada jedną połać dachową, najczęściej na planie 
prostokąta.  
 
Dach jednospadowy – przykład: 
 

 
 
 

Dach mansardowy  
 
Posiada dwa rodzaje połaci dachowych: górną i dolną. Zatem jest to dach dwukondygnacyjny o 
konstrukcji łamanej dwóch połaci oddzielonych od siebie: murem, gzymsem lub uskokiem. Ten rodzaj 
dachu umożliwia bardziej optymalne wykorzystanie poddasza z uwagi na fakt, iż do minimum ograniczone 
są tzw. 'niskie strefy'. Dach mansardowy może być dachem dwuspadowym lub czterospadowym - 
wszystko zależy od jego konstrukcji.  
 
Wyróżniamy dwa typy dachu mansardowego: 
- typ francuski - górna połać ma spadek około 30o, zaś dolna połać ma spadek około 60o, 
- typ polski - dolna i górna połać mają ten sam spadek. 
 
Dach mansardowy dziś jest raczej rzadko stosowany w projektach domów jedno- czy wielo- rodzinnych.: 
 

  
 
 

Dach naczółkowy  
 
Jest odmianą dachu dwuspadowego. W dachu naczółkowym naroża dwóch połaci dachowych i szczytów 
są ścięte ukośnymi płaszczyznami, które tworzą niewielkie połacie dachowe. Innymi słowy jest to dach 
dwuspadowy o ściętych narożnikach, które tworzą tzw. naczółki.  
 
Dach naczółkowy może pokrywać: 
- poddasze użytkowe, gdzie konieczne jest wykonanie szczeliny wentylacyjnej, 



 
- poddasze nieużytkowe - gdzie nie ma konieczności wykonywania szczeliny wentylacyjnej, ponieważ 
zapewnia ją poddasze. 
 
 
 
Przykład dachu naczółkowego - na zdjęciu widać wyraźnie ścięte narożniki, które tworzą naczółki: 
 

 
 
 

Dach namiotowy  
 
Inaczej zwany kopertowym. Jest to dach, który składa się z czterech połaci - każda o rzucie trójkąta. Te 
trójkątne połacie mają jeden punkt szczytowy. Dach namiotowy jest zawsze na rzucie kwadratu, zatem 
wszystkie jego cztery połacie są takie same, o równej długości. Z takiej konstrukcji wynika również 
brak kalenicy.  
 
Dach namiotowy przypomina - jak sama nazwa wskazuje - namiot lub piramidę. Dach namiotowy może 
pokrywać poddasze użytkowe lub nieużytkowe.  
 

 
 

 
Dach płaski  
 
Jeden z dwóch głównych rodzajów dachów. Dach płaski to inaczej stropodach - dach jest również 
stropem ostatniej kondygnacji, ponieważ pełni on dwie funkcje jednocześnie: stropu i dachu (stąd jego 
nazwa stropodach). W dachu płaskim nachylenie połaci dachowych nie jest zupełnie płaskie i wynosi 
od 2o do 20o. Takie nachylenie jest niezbędne do odprowadzania wody.  
 
Wyróżniamy następujące warstwy w dachu płaskim: 
- warstwa spodnia - wytrzymała żelbetowa konstrukcja nośna, której zadaniem jest przejmowanie 
obciążeń, 

http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html


 
- izolacja cieplna, 
- warstwa wierzchnia - połać dachowa. 
 
Jeśli w stropodachu pełnym odwrócimy warstwy uzyskamy stropodach odwrócony, który pozwala nam na 
utworzenie małego ogrodu lub tarasu.  
 
 
Dachy płaskie były bardzo popularne w latach 70-tych XX wieku. Na zdjęciu przykład domu 
jednorodzinnego tzw. kostki: 
 

 
 
Wyróżniamy następujące rodzaje stropodachów: 
- stropodach pełny - może być tradycyjny (pokrywany z reguły papą termozgrzewalną) lub odwrócony  
  (kolejność warstw jest „odwrócona”), 
- stropodach wentylowany - w 3 rodzajach: szczelinowej, kanalikowej lub dwudzielnej (dwudzielny może  
  być pokryty blachą), 
- stropodach odpowietrzany. 
 
 

Dach spadzisty  
 
Inaczej zwany stromym lub pochyłym. Dach spadzisty to wielościan, którego podstawą jest wielokąt 
wyznaczony przez rzut ścian zewnętrznych danego budynku. Połacie dachowe dachu spadzistego 
pochylone są zawsze pod kątem. Kąt nachylenia połaci najczęściej waha się pomiędzy 20o a 60o.  
 
Dach spadzisty składa się z konstrukcji nośnej, inaczej więźby dachowej oraz pokrycia dachowego.  
Dachy spadziste możemy podzielić również na niskie i wysokie.  
 
Przykład dachu spadzistego: 
 

 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-83-stropodach-odwrocony.html
http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-114-poszycie-dachu.html


 
 
Ze względu na złożoność konstrukcji wyróżniamy następujące rodzaje dachów spadzistych: 
- dach jednospadowy 
- dach dwuspadowy 
- dach czterospadowy 
- dach naczółkowy 
- dach namiotowy 
- dach mansardowy 
- dach wielospadowy 
 
 

Dach wielospadowy  
 
Inaczej wielopołaciowy. Jest to dach, w którym jego połacie się krzyżują. To kombinacja dwu lub więcej 
rodzajów dachów, które łączą się w kalenicach (czyli wzdłuż krawędzi poziomych) i krawędzi ukośnych, 
gdzie umieszcza się ukośne krokwie. Złożony kształt rzutu poziomego wymusza tą formę dachu.  
 
Ta forma dachu jest skomplikowana, a co za tym idzie trudniejsza w wykonaniu i droższa w porównaniu 
do np. dachu dwuspadowego. Bardzo często dach wielospadowy pokrywa poddasze użytkowe w 
większych domkach jednorodzinnych.  
 
Przykład dachu wielospadowego: 
 

 
 
 

Dachówka  
 
Jest to jeden z rodzajów pokrycia dachowego. Dachówka stanowi jeden z najstarszych rodzajów pokryć 
dachowych. Dachówka produkowana jest z gliny, którą wypala się w temperaturze powyżej 1000oC. 
Dachówka jest materiałem bardzo twardym, a zatem trwałym. Szacuje się, iż dach wykonany z dachówki 
cementowej może wytrzymać do 70 lat, zaś z dachówki ceramicznej nawet do 100 lat.  
 
Pokrycie dachówką jest dość ciężkie, jest to jeden z najcięższych pokryć dachowych. Ich ciężar jednak 
przyczynia się do dobrej izolacji akustycznej dachu, jak i znacznie wyższej odporności na uszkodzenia. 
Dach pokryty dachówką jest niepalny. W przypadku zniszczenia dachówki, można śmiało wymienić tylko 
uszkodzone sztuki. Dachówkę można stosować na dachach stromych, których kąt nachylenia wynosi 
między 30o a 60o.  
 
Dachówka karpiówka to jeden z czterech głównych rodzajów dachówek. Z tego typu dachówki można 
realizować dachy o skomplikowanych kształtach: 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-298-dach-jednospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-300-dach-czterospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-301-dach-naczolkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-317-dach-namiotowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-302-dach-mansardowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-303-dach-wielospadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html


 

 
 
Dachówki mogą być produkowane z różnego materiału. Ze względu na rodzaj materiału, możemy 
wyróżnić następujące rodzaje dachówek: 
- dachówki cementowe, które wytwarzane są z zaprawy cementowej, 
- dachówki ceramiczne, które wytwarzane są z gliny ceglarskiej, 
- dachówki szklane, które wytwarzane są ze szkła. 
 

 
Dachówka cementowa 
 
Jest to dachówka, która wytwarzana jest z mieszanki: 
- cementu, 
- wody, 
- piasku, 
- pigmentów, 
- plastyfikatorów. 
 
Aby uzyskać niestandardowy kolor, powyższa mieszanka jest barwiona na odpowiedni kolor (tzw. 
barwienie w masie).  
 
Dachówka cementowa w naturalnym ceglanym kolorze: 

 
 
Jeśli chodzi o ciężar, to dachówka cementowa jest lżejsza od dachówki ceramicznej.  
Waga 1 m2 pokrycia dachówką cementową to około 45 kg.  
 
Dachówka cementowa jest malowana w celu ochrony przed zabrudzeniami. Aby nadać dachówce 
cementowej połysk, stosowane są farby akrylowo-polimerowe.  
 
Koszt dachówki cementowej jest niższy w porównaniu z kosztem dachówki ceramicznej, głównie ze 
względu na technologię produkcji (mniejsze zużycie energii na wytworzenie dachówki cementowej niż 
ceramicznej). Na pierwszy rzut oka bardzo ciężko rozróżnić pokrycie dachowe wykonane z dachówki 
cementowej i z dachówki ceramicznej.  
 
Co do kształtu, to najczęściej kupowane są dachówki cementowe: podwójna rzymska oraz podwójna 
esówka.  
 

http://www.nndom.pl/poradnik-363-dachowka-cementowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-364-dachowka-ceramiczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-359-dachowka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-364-dachowka-ceramiczna.html


 
 

Dachówka ceramiczna  
 
Jest pokryciem dachowym, którego ciężar 1 m2 wynosi w granicach 40 - 75 kg. Jest to zatem pokrycie 
dachowe cięższe od dachówki cementowej.  
 
Ze względu na barwę wyróżniamy: 
- dachówki naturalne - pozbawione dodatkowych powłok, 
- dachówki angobowane - pokryte płynną glinką z dodatkiem naturalnych barwników, 
- oraz dachówki glazurowane - powleczone po wypaleniu szkliwem bezbarwnym lub kolorowym. 
 
Dachówka ceramiczna jest cięższym pokryciem dachowym w porównaniu z konkurencyjną dachówką 
cementową: 
 

 
 
 

Deskowanie  
 
Inna nazwa to szalowanie. Jest to konstrukcja wykonana z desek lub płyt w celu uformowania 
konkretnego kształtu mieszance z betonu.  
 
Deskowanie pełne w widoku od wewnątrz domu jednorodzinnego. Na zdjęciu widoczny jest w deskowaniu 
otwór na kominek wentylacyjny. 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-363-dachowka-cementowa.html


 

 
 
Deskowanie wykonujemy między innymi podczas prac fundamentowych. W tym rodzaju deskowania, 
szalunek ma za zadanie również ochronę wykopu przed obsuwaniem się w jego głąb ziemi.  
 
Innym przykładem deskowania może być deskowanie dachów. Przy deskowaniu dachów możemy 
wyróżnić deskowanie pełne oraz niepełne.  
 
Na zdjęciu dach podczas wznoszenia, w którym zastosowano deskowanie pełne: 
 

 
 
 

Dom energooszczędny  
 
To relatywnie nowe pojęcie odnoszące się do budynków nowoczesnych ze względu na użyte w nich 
materiały i instalacje, których zastosowanie ma bezpośrednio przełożyć się na zminimalizowanie ilość 
energii potrzebnej do funkcjonowania domu (np. ogrzewanie, chłodzenie, uzyskanie ciepłej wody 
użytkowej).  
 
W domach energooszczędnych stosuje się przegrody o podwyższonych parametrach izolacyjności 
cieplnej, minimalizuje się straty energii poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. 
W domach energooszczędnych zastosowanie znajdują również źródła energii odnawialnej, takie jak np. 
solary, pompy ciepła, przydomowe elektrownie wiatrowe.  
 
W domach energooszczędnych często stosuje się instalacje solarne jako instalacje wspomagające układ 
ciepłej wody użytkowej. 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-9-rekuperator.html


 

 
 
 

Dom szkieletowy  
 
Jest to dom, którego konstrukcja domu jest w całości wykonana w technologii lekkiego szkieletu 
drewnianego, w którym konstrukcja stanowi jednocześnie przestrzeń w świetle konstrukcji. Dom 
szkieletowy wypełniony jest w całości izolacją termiczną (ściany zewnętrzne).  
 
Dom szkieletowy wznoszony jest w technologii suchej to znaczy niewykorzystującej w zasadzie w ogóle 
mokrych materiałów budowlanych (typu tynki, betony, zaprawy). Jedynymi elementami, które wymagają 
użycia zapraw i betonów to ława fundamentowa oraz kominy. 
 
Wznosząc projekt domu szkieletowego należy szczególną uwagę zwrócić na dokładność wykonania całej 
jego konstrukcji. 
 

 

http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html


 

Dom z bali  
 
Jest to bardzo zdrowa i trwała forma domu, którego ściany wykonane są z grubych, solidnych desek tzw. 
bali, których standardowa średnica to przynajmniej 20 cm. Dom z bali stał się ostatnio w Polsce bardzo 
popularny, często wznoszony pod przydrożne gospody, karczmy czy motele.  
 
Podobnie jak dom szkieletowy, dom z bali powstaje w dużej większości w technologii suchej (poza ławami 
fundamentowymi i podłogą), zatem prace budowlane mogą trwać również w zimie. Sam montaż na placu 
budowy domu z bali trwa zaledwie od 4 do 6 tygodni. Trwałość prawidłowo wzniesionego i użytkowanego 
domu z bali jest oceniana na ok 150-200 lat.  
 
Dom z bali w trakcie wznoszenia: 

  
 
 
Dysperbit  
 
Jest to popularny środek stosowany jako izolacja przeciwwilgociowa w izolacjach ścian fundamentowych i 
pokryć dachowych. Produkowany przez różnych producentów pod tą samą nazwą. Środek produkowany 
jest na bazie wody, emulsji asfaltowych i kauczuków, bez dodatku rozpuszczalników, w związku z czym 
może być kładziony na styropian.  
 
Dysperbit jest dobry do pokrywania powierzchni mineralnych. Charakteryzuje się dużą odpornością na 
działanie czynników atmosferycznych.  
 
Ściana fundamentowa pokryta dysperbitem, od strony zewnętrznej widoczne ocieplenie pokryte 
charakterystyczną powłoką dysperbitu w kolorze czarnym (smolistym). 
 

 
 
 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-334-dom-szkieletowy.html


 

Elewacja 
 
Stanowią zewnętrzne ściany budynku, definiujące jego odbiór wizualny. Elewacje mogą być wykończone 
tynkiem (np. cienkowarstwowym), materiałami ceramicznymi, kamieniem naturalnym, sidingiem lub 
drewnem.  
 
Prace elewacyjne: Najlepszy moment na zakończenie prac wokół elewacji to miesiące maj i czerwiec, lub 
wrzesień i październik. Ważne jest, aby nie było zbyt dużego wiatru, zachmurzenie było umiarkowane z 
temperaturą nie schodzącą poniżej 5 o.  
 
Do prac elewacyjnych nie powinno się przystępować, jeśli: 
- we wnętrzu domu trwają prace mokre, 
- lub na dachu nie ma jeszcze zamontowanych rynien. 
 
Elewacje, wyciąg z projektu budowlanego domu jednorodzinnego 

 
 
 
Gotowy projekt domu  
 
Inaczej zwany typowym projektem domu - jest to projekt domu dostępny od "ręki". Projekty domów 
publikowane są zarówno w magazynach branżowych, jak i na stronach internetowych. Gotowy projekt 
domu jest przedstawiana na tzw. wizualizacjach. Klient przed kupnem projektu domu może szczegółowo 
przeanalizować: 
- bryłę domu, 
- elewacje, 
- kształt i wielkość dachu, 
- rzuty domu i przekroje, 
- wszystkie charakterystyczne parametry (np. powierzchnia użytkowa, powierzchnia netto, itd.) 
 
Oferta typowych projektów domów na polskim rynku jest bardzo szeroka. Gotowy projekt domu należy 
poddać procesowi adaptacji.  
 
Opracowanie projektu gotowego zawiera gotowy projekt budowlany bez tzw. adaptacji.  
 
Cena za gotowy projekt domu to minimum 1 500 zł. Nie obejmuje ona adaptacji projektu domu.  
 

http://www.nndom.pl/poradnik-354-bryla-domu-jednorodzinnego-w-projekcie-domu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-25-elewacja.html
http://www.nndom.pl/poradnik-305-dach-spadzisty-prosty-czy-skomplikowany.html
http://www.nndom.pl/poradnik-433-adaptacja-projektu-domu.html


 

 
 

 
Grunt przepuszczalny  
 
Inaczej zwany również niespoistym lub sypkim. Grunt przepuszczalny jest to grunt o wysokiej zdolności do 
szybkiej filtracji wody opadowej.  
 
Przykłady gruntów przepuszczalnych to: 
- drobnoziarniste, średnioziarniste oraz gruboziarniste piaski, 
- piaski pylaste, 
- żwiry, 
- gliny piaszczyste, 
- pospółki. 
 
Przykład gruntu przepuszczalnego: glina piaszczysta. 
 

 
 
Grunt przepuszczalny pod fundamentem domu jednorodzinnego oraz jego zdolność do przenoszenia 
obciążeń z domu na grunt przepuszczalny uzależniona jest od trzech parametrów: 
- stopnia zagęszczenia gruntu przepuszczalnego, 
- wielkości uziarnienia gruntu przepuszczalnego, 
- stopnia wilgotności gruntu przepuszczalnego. 
 
 

Grunt rodzimy  
 
Inaczej zwany również gruntem macierzystym. Jest to pierwsza warstwa ziemi po ściągnięciu pierwszej 
warstwy humusu. Grunt rodzimy jest naturalną warstwą ziemi, który powstał w naturalnych warunkach 
rozwoju geologicznego i nie jest zaburzony działalnością ludzką.  
 
Roboty budowlane zaczynamy dopiero po usunięciu warstwy humusu, czyli od warstwy gruntu rodzimego. 
Warstwa, która jest najlepsza na posadowienie domu jednorodzinnego, to warstwa gruntu mineralnego 
rodzimego.  
 

http://www.nndom.pl/poradnik-22-humus.html


 
Grunt rodzimy po ściągnięciu warstwy humusu: 
 

 
 
Grunt rodzimy dzielimy na grunt spoisty oraz niespoisty.  
 
 

Grzęda  
 
Są to krótkie jętki. Grzęda jest jednym z elementów poziomych konstrukcji dachu, który mocowany jest 
ponad jętką. Grzęda jest najkrótszą i najwyżej położoną jętką, znajdującą się tuż pod kalenicą.  
 
Grzęda stanowi dodatkową rozpórkę, która krępuje wiązar w przęśle górnym, wydłużonym stromością 
dachu.  
 
Na schemacie więźby dachowej grzęda zaznaczona na czerwono: 
 

 
 
 
Humus  
 
Jest to wierzchnia, organiczna warstwa gleby. Grubość warstwy humusu to przeważnie około 40 cm.  
Pod warstwą humusu znajduje się warstwa gruntu rodzimego.  
 
Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, np. domu 
jednorodzinnego, zawsze należy najpierw ściągnąć humus do warstwy gruntu rodzimego.  
 
Humus: 

http://www.nndom.pl/poradnik-104-jetka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-191-grunt-rodzimy.html


 

 
 
Ściąganie humus możemy wykonać zarówno ręcznie, jak i mechanicznie, np. za pomocą spycharki. 
Oczywiście metoda mechaniczna jest dużo szybsza i łatwiejsza, lecz i droższa. Koszty ściągnięcia całego 
humusu metodą mechaniczną wynoszą w granicach kilkuset złotych (płacimy za 1h pracy spycharki).  
 
Ściąganie humusu metodą mechaniczną jest o wiele szybsze i łatwiejsze niż metodą ręczną.: 
 

 
 
 

Hydroizolacja 
 
Lub inaczej izolacja przeciwwilogociowa i przeciwwodna - jest to zabezpieczenie wznoszonego budynku, 
domu jednorodzinnego, itd przed negatywnym, szkodliwym działaniem wody i wilgoci.  
 
Nakładanie warstw hydroizolacji zaczynamy już na etapie prac fundamentowych, na tzw. ławach 
fundamentowych oraz ścianach piwnic, które znajdują się poniżej poziomu gruntu. Warstwę hydroizolacji 
wykonuje się z reguły z papy nakładanej na gorąco. Solidnie położona hydroizolacja chroni mury 
fundamentów i jego ściany przed zamakaniem, grzybami oraz wilgocią.  
 
 
Na zdjęciu prace hydroizolacyjne na ławach fundamentowych - nakładanie papy na gorąco: 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html


 

 
 
 
Uwaga! Podstawową zasadą przy pracach hydroizolacyjnych jest zagwarantowanie szczelności i ciągłości 
warstw izolacyjnych na całej pokrywanej powierzchni.  
 
Nakładanie papy na fundamenty należy do prac izolacyjnych poziomych fundamentów.  
 
 

Instalacja odgromowa  
 
Potocznie zwany piorunochronem. Jest to instalacja, która chroni budynek przed skutkami 
wszelkich wyładowań atmosferycznych. Składa się ona z systemu połączonych ze sobą elementów 
metalowych, których podstawowym zadaniem jest odprowadzanie energii elektrycznej pochodzącej z 
wyładowań atmosferycznych do gruntu, w celu uniknięcia zniszczeń, lub nawet pożaru. Każdy dom 
jednorodzinny powinien, w celu bezpieczeństwa, posiadać zainstalowaną na dachu instalację 
odgromową.  
 
Na zdjęciu widoczne charakterystyczne zwieńczenie dachu stalowym drutem, który stanowi element 
instalacji odgromowej:  
 

 
 

 
Izolacja pionowa fundamentów  
 
Są to prace izolacyjne prowadzone na pionowych ścianach fundamentów budynku, domu 
jednorodzinnego, itd. mające na celu uniemożliwienie podsiąkania wilgoci z gruntu do murów 
fundamentów.  
 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-384-izolacja-pozioma-fundamentow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html


 
W zależności od rodzaju gruntu oraz zawartej w niej ilości wody, możemy zastosować dwa rodzaje izolacji 
pionowej: 
 
(1) izolację pionową lekką - stosujemy ją przy gruntach przepuszczalnych (żwir, piasek) i niskim poziomie 
wód gruntowych. Ten rodzaj izolacji wykonujemy do poziomu 30 cm - 50 cm nad poziomem terenu. 
Wykonujemy ją wielowarstwowo, stosując papę termozgrzewalną lub masę bitumiczną, którą możemy 
dodatkowo zabezpieczyć bądź folią izolacyjną płaską, bądź tłoczoną, np. folią kubełkową (kubełkami do 
wewnątrz!); 
 
(2) izolację pionową średnią - wykonujemy w przypadku gruntów słabo przepuszczalnych (ił, glina, itd.) lub 
gdy w gruncie stoi woda. Kładziemy podwójną warstwę papy, lub masy bitumiczno-polimerowej do 
wysokości ok. 50 cm ponad najwyższy stan wody. Dodatkowo, przy wysokim stanie wód gruntowych, 
możemy zastosować warstwę z folii kubełkowej. 
 
Na pionowej ścianie fundamentów położono warstwę dysperbitu, który następnie przykryto folią 
kubełkową. Powyższe zdjęcie to przykład nieprawidłowego położenia folii kubełkowej - wypustkami na 
zewnątrz. Prawidłowo zamontowana folia kubełkowa to folia położona kubełkami do wewnątrz. 
 

 
 
 

Izolacja pozioma fundamentów  
 
Są to prace izolacyjne na poziomej powierzchni fundamentów, które mają na celu ochronę murów 
fundamentów przed szkodliwym działaniem wody oraz wilgoci. 
 
Na dokładnie wykonanej warstwie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej można kłaść zbrojenie 
 

 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-194-grunt-przepuszczalny.html
http://www.nndom.pl/poradnik-85-poziom-terenu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html


 
Warstwę izolacji poziomej na fundamentach można wykonać stosując jedno z dwóch poniższych 
rozwiązań: 
- papę termozgrzewalną, 
- folię izolacyjną. 
 
Prawidłowo wykonana hydroizolacja pozioma fundamentów to wylany chudziak, na nim położona warstwa 
papy, na której można ustawiać zbrojenie fundamentów. Aby zapewnić dobrą ochronę fundamentów, 
warstwa hydroizolacji poziomej powinna być wykonana szczelnie oraz zachowując ciągłość w jej 
warstwach na całej powierzchni hydroizolacji.  
 
Niezwykle ważne jest solidne i dokładne wykonanie warstwy izolacji poziomej, co zapobiegnie 
podciąganiu kapilarnemu wilgoci poprzez ściany fundamentowe, a w efekcie zawilgocenia przycokołowej 
ściany zewnętrznej.  
 
 

Izolacyjność akustyczna  
 
Na zdjęciu izolacja akustyczna wykonana z pianki stosowana np. do studiów nagraniowych. 
 

 
 

 
Izolacyjność termiczna  
 
Inaczej też zwana izolacyjnością cieplną. Jest to jeden z najważniejszych parametrów, który definiuje 
materiał budowlany do wznoszenia ścian zewnętrznych, a przez to samej ściany zewnętrznej.  
 
Na zdjęciu ściana jednowarstwowa wznoszona z betonu komórkowego w trakcie murowania. Aby ściana 
zewnętrzna w tej technologii spełniała dobrą izolacyjność termiczną, należy zastosować beton komórkowy 
o najlżejszej odmianie (300 lub 400) oraz odpowiedniej grubości (min. 36,5 cm). 

 

http://www.nndom.pl/poradnik-24-zbrojenie.html


 
 

Jastrych 
 
Jest to słowo określające wylewkę pod ostateczną warstwę wykończenia podłogi. Jastrych stanowi 
warstwę wyrównawczą, o grubości najczęściej około 4 cm.  
 
Uwaga! Cieńsza niż 4 cm warstwa jest bardziej podatna na pękanie  
 
Do ułożenia jastrychu stosuje się dzisiaj przeróżne mieszanki betonowe o odpowiednich właściwościach, 
np. samopoziomujące się i o niskim skurczu. Spotyka się jastrych mokry oraz jastrych suchy.  
 

 
 
 

Jastrych mokry 
 
Jest to warstwa wyrównawcza, którą kładzie się pod ostatecznym wykończeniem posadzki. Jastrych 
mokry, jak sama nazwa wskazuje, przygotowywany jest na mokro w postaci mieszanki zaprawy 
budowlanej i wylewany bezpośrednio na budowie.  
 
Jastrych mokry wylewany bezpośrednio na budowie: 
 

  

http://www.nndom.pl/poradnik-218-jastrych-mokry.html
http://www.nndom.pl/poradnik-87-jastrych-suchy.html


 
 
Jastrych mokry wylewa się na grubość 65 mm, minimum 45 mm nad rurami ogrzewania podłogowego. 

 
 
Jastrych suchy  
 
Jest to warstwa wyrównawcza pod ostatecznym wykończeniem posadzki w postaci gotowych płyt 
prefabrykowanych, przywożonych na budowę i gotowych do ułożenia na sucho. Ponieważ samo słowo 
"jastrych" oznacza wylewkę, termin jastrych suchy nie jest do końca poprawny (nie można wylewać 
wylewki suchej). 
 
Przykład płyty jastrychu suchego: 
 

 
 
Wyróżniamy jastrych wyprodukowany z różnych materiałów, np. jastrych gipsowy, jastrych cementowy, 
jastrych asfaltowy.  
 
 

Jętka  
 
Jest to poziomy element konstrukcji dachu, w górnej części wiązara jętkowego, który podpiera krokwie. 
Zadaniem jętki między innymi przenoszenie sił parcia wiatru na krokiew symetryczną. Długość jętki nie 
powinna wynosić więcej niż 3.5 m.  
 
Jętka jest to element konstrukcji dachu, który jest poddawany ściskaniu. Inne spotykane nazwy to BANT, 
BĄT. 
 
Na rysunku jętka zaznaczona na czerwono: 
 



 

 
 
 
Kalenica  
 
Inaczej nazywany grzbietem, lub stropem strzechy. Kalenica jest to jedna z głównych części 
konstrukcyjnych dachu. Kalenica to górna krawędź dachu, czyli przełamanie spadków połaci dachowych.  
 
Wyróżniamy kalenicę główną i kalenice narożne. Kalenica główna jest to kalenica najwyżej położona, zaś 
kalenice narożne powstają na przełamaniach bocznych krawędzi połaci dachowych.  
 
Na rysunku więźby dachowej, zaznaczona w kolorze czerwonym – płatew kalenicowa; linią żółtą – 
kalenica: 

 
 
 

Keramzyt  
 
Jest to kruszywo budowlane, powstające z wypalania rozdrobnionej gliny ilastej w piecach obrotowych w 
temperaturze ponad 1100oC. Uzyskany w ten sposób materiał przypomina stos bryłek "ceglanych" o 
różnych kształtach i o różnej wielkości. Tak wypalany materiał charakteryzuje się przekrojem 
poprzecznym porowatym (materiał podczas wypalania pęcznieje).  
 
Keramzyt dzięki procesowi, w jakim powstaje jest obojętny chemicznie, jest również odporny na działanie 
wody, warunków atmosferycznych, pleśni oraz grzybów, ze względu na swoją porowatą strukturę 
wyróżnia się doskonałymi właściwościami izolacji cieplnej. 
 
Materiał jest sortowany i sprzedawany w różnych frakcjach.  
Używany jest do produkcji zapraw ciepłochronnych, pustaków ściennych i stropowych. 
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Granulki keramzytu, na pierwszym planie dobrze widoczna porowata struktura kruszywa, która gwarantuje 
dobre właściwości termoizolacyjne: 

 
 
 
Keramzytobeton  
 
Beton, do produkcji którego zamiast żwiru użyto granulek keramzytowych. Taki zabieg sprawia, że 
produkty z kermzytobetonu mają doskonałe parametry izolacyjności cieplnej i idealnie nadają się na 
wznoszenie z nich ścian zewnętrznych, nawet jednowarstwowych.  
 
Czysty keramzytobeton jest szary, producenci jednak bardzo często barwią produkty wyrabiane z tego 
materiału (np. pustaki) na kolor przypominający tradycyjne wyroby ceramiczne. 
 
Dużym atutem tego materiału jest też łatwość jego obróbki (można przycinać piłą ręczną), odporność na 
zawilgocenia, pleśń i grzyby, oraz dobre parametry izolacji cieplnej i akustycznej. 
 
Keramzytobeton jest często barwiony na kolory przypominające wyroby ceramiczne. Na zdjęciu widoczny 
pustak w kolorze różowym: 
 

 
 

 
Klinkier  
 
Jest to materiał budowlany powstający w procesie wypalania gliny w temperaturach ok. 1300oC. Do 
wyrobu klinkieru używa się glin wapienno-magnezjowych lub żelazistych. Jest to materiał ceramiczny, o 
jak najbardziej naturalnych właściwościach. Najczęściej spotykany jest w postaci cegły klinkierowej.  
 
Zalety klinkieru są następujące: 
- trwałość, 
- odporność na warunki atmosferyczne, 
- łatwość w utrzymaniu (klinkier praktycznie się nie brudzi). 
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Jest to doskonały materiał na wykończenie elewacji i bardzo często stosowany materiał we 
współczesnych gotowych projektach domów jednorodzinnych.  
Producenci w ofertach handlowych posiadają obecnie całe gamy kolorystyczne klinkieru, oraz systemy 
kształtek klinkierowych pozwalających na uzyskiwanie ciekawych efektów wizualnych.  
 
Podczas układania klinkieru, aby osiągnąć odpowiedni efekt końcowy, bardzo ważna jest dbałość o 
wykończenie fug na etapie murowania ściany: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kondygnacja nadziemna  
 
Kondygnacja nadziemna jest to każda kondygnacja, która nie spełnia warunków kondygnacji podziemnej. 
Zatem jest to pomieszczenie, które nie jest zagłębione ze wszystkich stron budynku przynajmniej do 
połowy jej wysokości w świetle, poniżej terenu przylegającego do budynku, a także każda inna 
kondygnacja znajdująca się powyżej tej kondygnacji.  
 
Definicja samej kondygnacji brzmi następująco: kondygnacja jest to część budynku, która znajduje się 
pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie, tudzież wyżej położoną warstwą podłogową, a powierzchnią 
posadzki na stropie (lub warstwę izolacyjną stropu) znajdującą się bezpośrednio nad nią.  
 
Numeracja kondygnacji nadziemnych rozpoczyna się od numeru 1.  
 
Ilustracja graficzna kondygnacji nadziemnej: 
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Kondygnacja podziemna  
 
Kondygnacja podziemna jest to kondygnacja, która jest zagłębiona ze wszystkich stron budynku 
przynajmniej do połowy jej wysokości w świetle, poniżej terenu przylegającego do budynku, a także każda 
inna kondygnacja znajdująca się poniżej tej kondygnacji (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.).  
 
Numeracja kondygnacji podziemnych poprzedzona jest z reguły znakiem "-" i jest następująca: -1, -2, -3, 
itd. Przykładem kondygnacji podziemnej może być piwnica, czy parking podziemny.  
 
Za kondygnację nie uważa się kotłowni, maszynowni dźwigu, czy centrali klimatyzacyjnej.  
 
Kondygnacja podziemna, interpretacja graficzna definicji: 
 

 
 
 

Kontrłata  
 
Jest to kantówka, która jest nabijana na krokiew, służąca jako dystans pomiędzy wiatroizolacją a łatą.  
 
Kontrłata spełnia dwie podstawowe funkcje: 
- przede wszystkim, dzięki kontrłacie woda opadowa lub wilgoć, która dostaje się pod spód dachówki, 
swobodnie spływa po wiatroizolacji nie natrafiając na barierę, jaką stanowiłaby łata nabita bezpośrednio 
na krokiew. 
- kontrłata zapewnia również niezbędną przestrzeń wentylacyjną do wentylacji pokrycia dachu. 
 
Na zdjęciu przedstawiono kontrłatę pod konstrukcję dachu: 
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Kosz  
 
Kosz, obok kalenicy i linii okapu, stanowi jeden z głównych elementów dachu. Kosz tworzą dwie 
przyległe połacie dachowe, tworząc w ten sposób wklęsłe załamanie w dachu.  
 
Uwaga! Kosz stanowi newralgiczny punkt na połaci dachowej. To właśnie w koszu zimą zbierać się tam 
może śnieg. Stanowi również mniej swobodne spływanie wody opadowej. Z tych dwóch względów, kosz 
należy bardzo dokładnie zaizolować tą część dachu przeciw wodzie i wilgoci folią wstępnego krycia.  
 
Przykład kosza w gotowym projekcie domu jednorodzinnego: 

 
 

Krokiew  
 
Jest to element konstrukcji drewnianej więźby dachowej. Krokiew stanowi jeden z głównych składowych 
dachu, tworzący spadek dachu. Jest to ukośna belka, która wspiera się na belce. Wzmacniana jest 
dodatkowo często jętką lub podpierana płatwią.  
 
Przykładowym przekrojem elementu krokwi może być wymiar: 7 cm x 18 cm, którego rozstaw 
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maksymalnie wynosi do 120 cm. Są to wymiary dla dużych przekrojów). Średni rozstaw krokwi wynosi co 
około 90 cm.  
 
Wyróżniamy różnego rodzaju krokwie. Przykładowo możemy spotkać się w konstrukcji więźby dachowej z 
krokwią: 
- główną, 
- koszową, 
- narożną. 
 
Na rysunku krokiew zaznaczona na czerwono: 
 

 
 
 
Przykładowa konstrukcja dachu: 
 

 
 
Płatew kalenicowa - pozioma drewniana belka podpierająca krokwie 
Kulawka koszowa - w dachu wielopołaciowym, krótka krokiew oparta na krokwi narożnej lub koszowej 
Krokiew koszowa - podpiera kosz dachu wielopołaciowego 
Kalenica - najwyższa część dachu utworzona na przecięciu połaci dachowych.         
Krokiew - ukośna belka drewniana w wiązarach dachowych oparta na belce wiązarowej lub oczepi. Na 
niej, za pośrednictwem łat opiera się pokrycie dachowe. 
Słup - element konstrukcyjny, pionowa (choć nie zawsze) podpora 
Miecz - element konstrukcji dachu, pełni rolę usztywnienia wiązarów 
Murłata/płatew -  belki poziome, stanowiące podporę krokwi 



 
Okap - dolna, pozioma krawędź dachu, zwykle wysunięta przed płaszczyznę elewacji. Wzdłuż okapu 
zazwyczaj przebiega rynna 
Kulawka narożna - w dachu wielopołaciowym, krótka krokiew oparta na krokwi narożnej lub koszowej 
Krokiew narożna - podpiera kalenicę narożną dachu wielopołaciowego 
 
 

Linia okapu/okap  
 
Jest to dolna krawędź dachu. Bardzo często maksymalna wysokość okapu zadawana jest jako parametr 
wskaźnikowy wysokości zabudowy w decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu.  
 
W większości gotowych projektów domów linia okapu z reguły jest wysunięta przed płaszczyznę elewacji. 
W nowoczesnych gotowych projektach domów możemy spotkać się z linią okapu na równi z elewacją.  
To właśnie wzdłuż linii okapu zamontowana jest rynna odprowadzająca wodę opadową.  
 
Dolna krawędź dachu to linia okapu: 
 

 
 
 
Lukarna  
 
Jest to rodzaj małego daszku z oknem. Lukarna pełni zarówno funkcję estetyczną na dachu spadzistym, 
jak i również funkcję użytkową, zwiększając powierzchnię użytkową poddasza oraz doświetlając jego 
wnętrze. Lukarna to okno dachowe pionowe, które charakteryzuje się dwuspadową konstrukcją.  
 
Aby lukarna była funkcjonalna dach spadzisty, na którym będzie wzniesiona lukarna powinien spełniać 
dwa wymogi: 
- kąt nachylenia dachu powinien wynosić minimum 45o, 
- ściana kolankowa powinna wynosić co najmniej 1m. 
 
Rodzaje lukarn ze względu na ich kształt to: 
- lukarny proste, 
- lukarny półokrągłe, 
- lukarny typu „wole oko”. 
 
Lukarny są droższe w wykonaniu i bardziej pracochłonne w porównaniu z wykonaniem okien 
połaciowych.  
 
Na zdjęciu gotowy projekt domu z lukarną prostą: 
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Łata  
 
Jest to z reguły kantówka drewniana, która przybijana jest do konstrukcji dachu na deskowanie lub 
na kontrłaty. Łata służy do montażu pokrycia dachowego, np. dachówki. Rozstaw i przekrój łaty 
dostosowany jest do rodzaju dachówki. Jest to przeważnie 5 cm x 4 cm. Łata może być o przekroju 
prostokątnym lub kwadratowym.  
 
Przy pełnym deskowaniu prostopadle do łat, montuje się kontrłaty.  
 
Łata bezpośrednio pod konstrukcje pod dachówkę: 
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Ława fundamentowa  
 
Inaczej mówiąc fundament, jest to element konstrukcji, który posadowiony jest bezpośrednio w gruncie, za 
pośrednictwem którego ciężar domu jednorodzinnego, czy budowli w ogóle, przenoszony jest 
bezpośrednio na grunt. Posadowienie ławy jest zawsze poniżej poziomu przemarzania terenu. 
 
Generalnie ławy fundamentowe możemy wykonać za pomocą dwóch metod: 
(1) w deskowaniu 
(2) bezpośrednio w gruncie. 
 
Na ściany fundamentowe mogą oddziaływać szkodliwie poniższe rodzaje wód: 
- wilgoć z gruntu, 
- woda ciśnieniowa, 
- woda bezciśnieniowa.  
 
Ze względu na szkodliwy wpływ tych trzech potencjalnych czynników, fundamenty musimy solidnie 
zabezpieczyć kładąc na nie izolację pionową oraz izolację poziomą.  
 
Wyróżniamy następujące etapy wznoszenia ław fundamentowych: 
 (1) wytyczenie fundamentów pod dom jednorodzinny; 
(2) zdjęcie pierwszej warstwy ziemi, czyli humusu; 
(3) wykonanie warstw podkładowych (możliwe dwie metody: tradycyjna polegająca na wylewaniu 
chudziaka, oraz oszczędnościowa polegająca na zastosowaniu folii); 
(4) zbrojenie fundamentów; 
(5) betonowanie fundamentów; 
(6) pielęgnacja betonu; 
(7) wykonanie hydroizolacji; 
(8) zasypanie fundamentów. 
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Na zdjęciu etap trzeci prac fundamentowych - wylewanie chudziaka w deskowaniu: 
 

 
 
Krytyczne jest bardzo dobre zaizolowanie ławy przeciwwodnie i przeciwwilgociowo. Do tego celu może 
zostać użyta folia kubełkowa. Warto również przypilnować ekipę budowlaną, czy w ławach 
fundamentowych wykonano zbrojenie - ważny element fundamentów, który zapobiega potencjalnym 
pękaniom ścian, czy nierównomiernym osiadaniu całego domu jednorodzinnego lub innego budynku.  
 
 

Mostek energetyczny (mostek cieplny) 
 
Jest to niepoprawnie zaizolowany cieplnie fragment przegrody zewnętrznej, przez który następuje 
nadmierna strata ciepła ze względu na wyższy współczynnik U.  
 
Zjawisko to jest niebezpieczne dla konstrukcji przegrody, ponieważ w miejscach występowania takiego 
zjawiska, dochodzi do skraplania się pary wodnej wewnątrz lub na powierzchni przegrody. Prowadzi to do 
jej szybkiego zawilgocenia, pojawienia się zagrzybienia i w efekcie do destrukcji przegrody.  
 
Na zdjęciu z termokamery doskonale widać słabsze miejsca, w których ucieka ciepło (mostki 
energetyczne): 
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Należy również pamiętać, iż wilgotne elementy muru i izolacji cieplnej całkowicie tracą swoją zdolność 
izolacyjną. Miejsca, w których najczęściej występują mostki cieplne, to miejsca trudno dostępne, lub takie 
gdzie nie ma możliwości zastosowania odpowiedniej grubości warstwy izolacyjnej (np. ocieplania 
wieńców, obrzeża otworów w murach, płyty balkonowe itp.). 

 
 
Mur pruski  
 
Jest to inaczej mur szachulcowy, rodzaj ściany konstrukcyjnej wykonanej w technologii mieszanej 
drewniano-murowanej, gdzie elementem konstrukcyjnym jest ustrój drewniany szkieletowy, wypełniony 
materiałem wypełniającym cegłą lub zaprawą gliny wymieszanej ze słomą - pełniący funkcje wypełniacza i 
elementu usztywniającego cały układ. 
 
Całość tworzy charakterystyczny szachulcowy rysunku elewacji obiektu, gdzie elementy drewniane 
malowane zazwyczaj na ciemno, oddzielają od siebie pola murowane z cegły często pokryte jasnym 
tynkiem. Mur pruski jest dziś rzadko stosowany w obiektach nowo wznoszonych. 
 
Mur pruski jest wciąż bardzo efektowny, choć dziś już stosowany jest bardzo rzadko: 
 

 
 
 

Murłata  
 
Jest to jeden z podstawowych elementów więźby dachowej, za pomocą którego więźba przymocowana 
jest do budynku. Stanowi bezpośrednie oparcie dla krokwi. Murłatę układa się równolegle do krawędzi 
ścian. Murłata najczęściej mocowana jest do wieńca za pomocą specjalnych kotew, których odstęp od 
siebie powinien wynosić 1.5 m. Zadaniem murłaty jest przenoszenie obciążeń z dachu na ściany 
budynku.  
 
Jeden z elementów więźby dachowej - murłata zaznaczona w kolorze czerwonym: 
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Oblicówka  
 
Jest to warstwa okładzinowa zewnętrznej elewacji domu, która ma znaczący wpływ na estetykę i wygląd 
zewnętrzny wznoszonego przez nas projektu domu.  
 
Oblicówkę możemy wykonać z różnych materiałów. Najbardziej popularne to oblicówki drewniane, 
winylowe czy murowane z cegły klinkierowej lub licowej. Ale również możemy ją wykonać z płyty 
cementowej, gontu czy aluminium.  
 
Elementy oblicówki drewnianej: 
 

 
 
Oblicówka drewniana inaczej zwana jest szalówką. Oblicówka drewniana wymaga mniej więcej co 4 lata 
odnowienia poprzez ściągnięcie wierzchniej warstwy lakieru i nałożenie nowego. 
 
Oblicówka winylowa to innymi słowy niegdyś w Polsce bardzo popularny siding. W przeciwieństwie do 
szalówki, siding nie wymaga dużej konserwacji, wystarczy je raz na parę lat przemyć wodą zawierającą 
łagodny środek do czyszczenia.  
 
 

Obmurówka  
 
Jest to ostatnia elewacyjna warstwa wykończeniowa ściany trójwartwowej murowanej. Obmurówka zatem 
zasłania drugą warstwę izolacyjną w ścianie trójwarstwowej, zatem musi być trwała na wszelkie czynniki 
atmosferyczne. Materiały, które najczęściej używa się do obmurówki to cegła klinkierowa, kamień, 
drewno, czy bloczki silikatowe.  
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Na zdjęciu dom jednorodzinny wykończony w całości obmurówką z cegły klinkierowej: 
 

 
 
Obmurówkę musimy oprzeć koniecznie na ławach fundamentowych i bardzo dokładnie połączyć z 
warstwą nośną.  
 
Projekty domów posiadające obmurówkę na elewacji wyglądają niezmiernie elegancko i solidnie, jednak 
koszt wykonania takie elewacji może okazać się droższy w porównaniu np. z tradycyjnym tynkiem.  
 
 

Ogrodzenie  
 
Jest to fizyczne oddzielenie terenu, działki od terenu otaczającego.  
 
Według Ustawy Prawo Budowlane, budowa ogrodzeń do wysokości 2.20 m nie wymaga żadnych 
zezwoleń i nie musi być zgłoszona. Natomiast każda budowa ogrodzenia od strony drogi lub przestrzeni 
publicznej podlega procedurze zgłoszenia we właściwym urzędzie administracji architektoniczno-
budowlanej na 30 dni przed rozpoczęciem robót.  
 
Warto pomyśleć nad tym, aby projekt ogrodzenia pasował stylem do stylu naszego projektu domu 
jednorodzinnego: 
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Okno połaciowe  
 
Jest to jeden ze sposobów doświetlenia poddasza użytkowego. Okna połaciowe montowane są 
w poszyciu dachowym. Montaż ich nie jest trudny i skomplikowany, jednak warto znać podstawowe 
zasady rozstawu, doboru i umiejscowienia okien w dachu, aby były jak najbardziej funkcjonalne.  
 
Okna połaciowe znakomicie oświetlają poddasze, nie komplikując przy tym konstrukcji dachowej, co 
sprzyja lepszemu swobodnemu spływaniu wody opadowej.  
 

 
 
Alternatywnym rozwiązaniem do okien połaciowych są lukarny, jednak wpuszczają one o wiele mniej 
światła słonecznego i są znacznie droższe w wykonaniu.  
 
Okno połaciowe dostarcza o około 30% do 50% słonecznego światła więcej niż alternatywne na dachu w 
projekcie domu rozwiązanie jakim jest lukarna: 
 
 

Paroizolacja  
 
Jest to specjalna mata budowlana, która służy do zabezpieczenia przed kondensacją i skraplaniem się 
pary wodnej we wnętrzu izolacji cieplnej. Paroizolacja jest umieszczana zawsze między ogrzewaną 
kubaturą, a izolacją.  
 
Warstwa paroizolacji jest szczególnie krytyczna przy warstwach termoizolacyjnych, ponieważ to właśnie 
warstwy termoizolacyjne tracą swoje właściwości w przypadku przedostania się do niej wody, lub pary 
wodnej.  
 
Warstwę paroizolacyjną wykonuje się z reguły z foli wykonanej ze specjalnych tworzyw sztucznych. 
Niektóre folie pokrywane są dodatkowo warstwą aluminium, co zmniejsza wydostawanie się ciepła na 
zewnątrz domu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-114-poszycie-dachu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-306-lukarna.html


 
 
 
Paraizolacja - zabezpieczenie wełny mineralnej przed ewentualną wilgocią wydostającą się z 
pomieszczeń mieszkalnych: 

 

 

 
 
 
 

Paroprzepuszczalność  
 
Czyli inaczej stopień przepupuszczalności pary wodnej charakteryzujący dany materiał budowlany, a 
zarazem ścianę zewnętrzną, z którego jest murowana. Materiał budowlany, który jest o dużej 
paroprzepuszczalności możemy inaczej nazwać materiałem oddychającym.  
 
Przepisy Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie nie zawierają 
żadnych norm co do stopnia paroprzepuszczalności dla ścian zewnętrznych.  
 
Spośród wszystkich materiałów budowlanych dostępnych na rynku dwa materiały wyróżniają się najlepszą 
paroprzepuszczalnością. Są to mianowicie: beton komórkowy oraz ceramika poryzowana.  
 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-411-sciana-zewnetrzna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-154-warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-117-beton-komorkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-144-dom-z-ceramiki-poryzowanej.html


 
Na zdjęciu folia paroprzepuszczalna montowana na dachu, przybita kontr łatami: 
 

 
 
Stosując nawet jeden z powyższych materiałów i tak mały procent pary przenika przez ściany zewnętrzne 
(szacuje się ok. 5%). W celu usunięcia pozostającej we wnętrzu domu jednorodzinnego pary wodnej, 
należy zastosować jeden z trzech dostępnych rodzajów wentylacji: 

- wentylację grawitacyjną; 

- wentylację mechaniczną; 

- wentylację wspomaganą mechanicznie. 
 
 

Piwnica  
 
Jest to kondygnacja w budynku, której poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu, przynajmniej z 
jednej strony budynku (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.). Piwnica jest zatem jednym  
z rodzajów kondygnacji podziemnej. 
 
Piwnica to jedna z najdroższych w wykonaniu kondygnacji domu jednorodzinnego, dlatego obecnie 
bardzo rzadko inwestorzy indywidualni decydują się na wzniesienie domu podpiwniczonego. Co za tym 
idzie, większość gotowych projektów domów jest projektowana bez piwnic.  
 
Jeśli pomimo wysokich kosztów, jesteśmy zdecydowani na wybudowanie domu jednorodzinnego z 
piwnicą, należy albo zdecydować się na indywidualny projekt domu, lub wprowadzić istotne zmiany do 
gotowego projektu domu, co znacznie podroży jego koszt.  
 
Dzisiaj rzadko kto decyduje się na budowę piwnicy przede wszystkim ze względu na kłopotliwość w 
wykonaniu i jego wysokie koszta (jest to najdroższa kondygnacja w budynku): 
 

 

http://www.nndom.pl/poradnik-381-wentylacja-grawitacyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-81-wentylacja-mechaniczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-17-wentylacja-wspomagana-mechanicznie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-11-kondygnacja-podziemna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-62-projekty-indywidualne.html


 

Płatew  
 
Jest to jeden z elementów konstrukcji więźby dachowej. Płatwie stanowią wszystkie belki poziome, które 
mają za zadanie podtrzymywanie krokwi lub jętek w konstrukcji nośnej dachu. Jest ona prostopadła do 
wiązarów dachowych.  
 
W więźbie o konstrukcji płatwiowo-jętkowej dachu dwuspadowego, płatew podpiera jętki: 

 
1. Krokiew  
2. Kleszcze 
3. Płatew pośrednia 
4. Płatew kalenicowa 
5. Miecz 
6. Słup 
7. Płatew podwalinowa 
8. Murłata 
 
Konstrukcja dachu płatwiowo - kleszczowa z płatwiami pośrednimi: 

 
1. Krokiew  
2. Kleszcze 
3. Płatew kalenicowa 
4. Miecz 
5. Słup 
6. Płatew podwalinowa 
7. Murłata 
 
 
W konstrukcji dachów dwuspadowych, wyróżniamy między innymi więźbę płatwiowo-jętkową, oraz więźbę 
płatwiowo-kleszczową. Konstrukcję płatwiowo-jętkową stosujemy szczególnie w przypadku większych 

http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-103-krokiew.html
http://www.nndom.pl/poradnik-104-jetka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html


 
rozpiętości połaci dachowych.  
 
Konstrukcja więźby płatwiowo-kleszczowej stosowana jest w domach o dachach dwuspadowych 
lub dachach płaskich o rozpiętości połaci dachowych do 16 m. W tego rodzaju konstrukcji płatew podpiera 
krokwie.  
 
 

Płyta fundamentowa  
 
Jest to fundament w postaci płyty żelbetowej, który stosowany jest przeważnie w 
obiektach podpiwniczonych, gdzie poziom wód gruntowych wymaga wykonania wanny szczelnej. 
Alternatywą do płyty fundamentowej jest wykonanie tradycyjnych ław fundamentowych.  
 
Główną zaletą rozwiązania, jakim jest płyta fundamentowa jest fakt, iż ciężar całego domu 
jednorodzinnego rozkładany jest na większą powierzchnię. Dlatego warto zdecydować się na płytę 
fundamentową zwłaszcza, jeśli projekt domu ma być posadowiony na gruntach, które mają słabą nośność 
i są niejednorodne. Inne zalety to np. krótszy czas wykonania płyty w porównaniu z tradycyjnym 
fundamentem.  
 
Podstawową wadą płyty fundamentowej jest to, iż należy wiedzieć gdzie będą wszystkie przyłącza już 
podczas projektowania płyty fundamentowej. Należy również wiedzieć, iż na płytę fundamentową nie 
możemy użyć betonu wykonanego na budowie, tylko beton gotowy zakupiony w wytwórni.  
 
W Polsce domy rzadziej wznosi się na płytach fundamentowych niż na tradycyjnych fundamentach: 
 

 
 
 

Podbitka  
 
Jest to wykończenie spodu wystającej części dachu, czyli tzw. linii okapu lub inaczej okapu. Podbitkę 
można wykonać z różnych materiałów, takich jak np. drewno, PCV lub blacha.  
 
W wersjach nowoczesnych projektów domów, które pozbawione są okapów, nie zachodzi również 
potrzeba wykonania podbitki.  
 
Podbitka nie jest elementem niezbędnym do wykonania, ale na pewno nadaje naszemu nowo 

http://www.nndom.pl/poradnik-297-dach-plaski.html
http://www.nndom.pl/poradnik-108-linia-okapu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html


 
wybudowanemu domowi jednorodzinnemu estetyki i wrażenia wykończenia budynku. Dodatkowo podbitka 
zabezpiecza dom przed zadomowieniem się pod okapem ptaków.  
 
 
Podbitka może stanowić bardzo estetyczne wykończenie spodu dachu: 
 

 
 
 

Podciąg  
 
Jest to belka konstrukcyjna, która najczęściej wykonana jest z żelbetu, stali, a najrzadziej jest z drewna. 
Podciąg wykonywany jest indywidualnie na budowie i stanowi podporę stropu w miejscu, gdzie nie ma 
ściany i przenosi obciążenia na inne elementy nośne.  
 
Racjonalna rozpiętość podciągu w budownictwie jednorodzinnym wynosi do 6 m. 
 
Z reguły podciąg jest widoczny parę centymetrów pod stropem. Jeśli jego grubość jest taka sama jak 
grubość stropu, wówczas podciąg jest bardziej estetyczny, bo jest niewidoczny. Jest to tzw. podciąg 
ukryty.  
 
Podciąg wyszalowany w systemowej kształtce U: 
 

 
 



 
 
Podciąg między dwoma garażami juz bez szalunku: 
 

 
 
 

Poddasze  
 
Jest to cała przestrzeń, kubatura pod dachem spadzistym, która jeśli jest zagospodarowana włącza się 
do powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego. Poddasze stanowi ostatnią kondygnację domu 
jednorodzinnego.  
 
Poddasze może być użytkowe lub nieużytkowe. Warto zwrócić uwagę, w jaki sposób kształt więźby 
dachowej przekłada się na wnętrze poddasza użytkowego. Duża ilość słupów może w znacznym stopniu 
utrudniać swobodną aranżację wnętrza poddasza użytkowego domu jednorodzinnego. 
 

 
 
Kształt poddasza, jego wysokość oraz funkcjonalność ściśle powiązane są z kształtem dachu spadzistego 
i jego konstrukcją więźby, oraz wysokością ścianki kolankowej. Największą i najbardziej wygodną 
powierzchnię użytkową na poddaszu uzyskuje się w projektach domów jednorodzinnych z dachem 
dwuspadowym.  
 

http://www.nndom.pl/poradnik-296-dach-spadzisty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-377-powierzchnia-uzytkowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-12-kondygnacja-nadziemna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-80-sciana-kolankowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html


 
Poddasze może być użytkowe lub nieużytkowe. Bardzo często zastosowanie prefabrykowanych wiązarów 
dachowych sprawia, że poddasze jest powierzchnią nieużytkową.  
 
 

Połać dachowa  
 
Jest to jeden z głównych elementów dachu. Połać dachową tworzą wszystkie ściany boczne dachu. Połać 
dachowa jest ograniczona następującymi liniami: kalenicą, okapem, kalenicami narożnymi, koszami, oraz 
krawędzią szczytową.  
 
Połać dachowa pokryta może być takimi materiałami wykończeniowymi jak: 
- dachówka, 
- blacha, 
- blachodachówka, 
- łupek, 
- strzecha. 
 
Kształt połaci dachowej jest pochodną „wypośredniczenia wszystkich połaci dachowych”: 
 

 
 
 

Poszycie dachu  
 
Wyróżniamy poszycie dachu elastyczne oraz sztywne. Poszycie dachu elastyczne jest to wierzchnia 
warstwa dachu, zatem wykończenie dachu (np. dachówki ceramiczne, blacha tytanowo-cynkowa) to 
pokrycie elastyczne.  
 
Pod wierzchnią warstwą dachu znajduje się tzw. sztywne poszycie dachu, czyli inaczej deskowanie. 
Deskowanie wykonuje się z desek lub materiałów drewnopochodnych.  
 
Sztywne poszycie dachu wykonuje się zarówno na dachach stromych, jak i na dachach płaskich.  
 
Głównym zadaniem sztywnego poszycia dachu jest zagwarantowanie idealnego podłoża pod pokrycie 
wierzchnie elastyczne, jak również ochrona przed wilgocią.  
 
 
Dachówka ceramiczna jest jednym z najbardziej popularnych i najbardziej trwałych pokryć dachowych: 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-378-wiazar-dachowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-378-wiazar-dachowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html
http://www.nndom.pl/poradnik-108-linia-okapu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-304-kosz.html
http://www.nndom.pl/poradnik-359-dachowka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-358-deskowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-296-dach-spadzisty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-297-dach-plaski.html


 

 
 
 

Powierzchnia użytkowa   
 
Dla domu jednorodzinnego mierzona jest po długościach ścian wewnątrz pomieszczeń, na wszystkich 
jego kondygnacjach. Do powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego nie wliczamy: 
- garażu, 
- kotłowni, 
- strychu. 

 
 



 
 
Na poddaszu nie wliczamy do powierzchni użytkowej pomieszczeń poniżej 1.9 m lub poniżej 1.4 m (wg 
innej normy). 
 
Obowiązujące dwie normy: 
- wg normy PN-70/B-02365: powierzchnie podłóg o wysokości pomieszczeń 2,2 m i więcej zalicza się w 
100% do powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego, między 1,4 m a 2,2 m zaliczamy w 50%; zaś 
poniżej 1,4 m nie zaliczamy do powierzchni użytkowej; 
- wg normy PN-ISO 9836: powierzchnię użytkową liczy się wg powierzchni podłóg zaliczając w 100% 
powierzchnię podłogi w pomieszczeniach o wysokości powyżej 1,9 m, zaś nie zaliczając do powierzchni 
użytkowej podłogi poniżej 1,9 m wysokości pomieszczenia. 
 
 

Powierzchnia zabudowy  
 
Jest to obszar zajęty przez budynek, np. dom jednorodzinnym, w stanie wykończonym. Powierzchnię 
zabudowy oblicza się po obrysie zewnętrznym, czyli po rzucie pionowym budynku, np. domu 
jednorodzinnego, krawędzi zewnętrznych na teren.  
 
Powierzchnię zabudowy obliczamy po obrysie zewnętrznym rzutu budynku, np. domu jednorodzinnego, 
na teren działki, np. na rysunku poniżej - powierzchnia zabudowy wynosi 144,6 m2. 

 
 
 
Koniecznie z powierzchni zabudowy należy wykluczyć: 
- powierzchnię elementów tzw. „drugorzędnych” (np. schodów zewnętrznych, oświetlenia zewnętrznego, 
tarasów, markiz), 
- powierzchnię wydzieloną na elementy pomocnicze (np. altana), 
- powierzchnię obiektów budowlanych oraz ich części wystających ponad powierzchnię terenu. 
 
 

Poziom terenu  
 
Jest to przyjęta w projekcie budowlanym rzędna (wysokość) rzeczywista (n.p.m.) w projekcie 
zagospodarowania terenu w określonym punkcie działki (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.). 
 
Przepis ten obowiązuje od 8 lipca 2009r. Wcześniej poziom terenu wyznaczał punkt przy głównym wejściu 
do budynku (np. domu jednorodzinnego).  



 
 
Wg obowiązującego Prawa Budowlanego poziom terenu musi być koniecznie przyjęty w projekcie 
budowlanym budynku.  
 

 
 
Poziom terenu musi być przyjęty w projekcie budowlanym zgodnie z DZ. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. 
 
 

Przegroda zewnętrzna  
 
W projekcie domu jednorodzinnego wyróżniamy następujące przegrody zewnętrzne: 
- ściany zewnętrzne; 
- stolarka okienna; 
- dach i stropodach; 
- drzwi zewnętrzne; 
- strop nad piwnicą; 
- fundamenty; 
- podłoga na gruncie. 
 
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie definiują izolacyjność 
cieplną dla przegród zewnętrznych, którą mierzy się za pomocą współczynnika przenikania ciepła U. 
 
Na zdjęciu przykład przegrody zewnętrznej - ściany zewnętrznej jednowarstwowej wykonanej z betonu 
komórkowego: 

http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
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http://www.nndom.pl/poradnik-372-projekt-budowlany.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
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Jeśli decydujemy się na projekt domu energooszczędnego, przegrody zewnętrzne powinny osiągać 
jeszcze niższe współczynniki przenikania ciepła U niż te, które są określone w Warunkach technicznych.  
 
 

Przerwa technologiczna 
 
Definicja 1 - przerwa w pracach budowlanych mokrych, które powinny być wykonywane bez przerwy aż 
do zakończenia prac przy danym elemencie.  
 
Przerwy technologiczne mogą wystąpić np. przy wylewaniu płyty fundamentowej, stropu lub innego 
elementu. Mogą być spowodowane brakiem materiału, koniecznością przerwania prac np. z powodu 
nadejścia nocy. Przerwa technologiczna uskuteczniona w niewłaściwy sposób może w znacznym 
stopniu obniżyć wytrzymałość konstrukcyjną danego elementu konstrukcji.  
 
Należy pamiętać, jeśli zachodzi konieczność przerwania prac np. w trakcie zalewania stropu, aby prace 
zakończyć na podporach konstrukcyjnych (w przypadku stropu na ścianach konstrukcyjnych). Świeżo 
wylany beton nie zwiąże dobrze z już wyschniętym betonem, co przełoży się bezpośrednio na brak 
odpowiedniej wytrzymałości wykonywanego elementu w miejscu przerwy technologicznej. 
 
Strop chwilę po zalaniu betonem, zanim zaczniemy murować ściany kolankowe i ściany szczytowe 
musimy odczekać od 1do 2 tygodni, chociaż chodzić można już po dwóch dniach. 
 

 
 
Definicja 2 - czas, jaki wymagany jest zanim element wykonany na budowie (np. ława fundamentowa) 
osiągnie minimalną wytrzymałość, aby móc kontynuować na nim prace budowlane.  
 
W przypadku ławy - murowanie ścian fundamentowych. Czas przerwy technologicznej ściśle zależy od 

http://www.nndom.pl/poradnik-394-projekt-domu-energooszczednego.html


 
warunków, w jakich element przebywa po wykonaniu (ciepło, zimno, sucho, mokro) oraz użytych 
składników i dodatków do jego wykonania.  
 
 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków  
 
Jest to cały mechanizm, który służy do oczyszczania ścieków z gospodarstwa domowego, czyli głównie 
wody ze zmywania, kąpania, prania, czy fekaliów. Następnie system odprowadza ścieki z gospodarstwa w 
stanie oczyszczonym do odbiornika.  
 
Odbiornikiem może być gleba lub wody powierzchniowe. Każdą oczyszczalnię projektuje się 
indywidualnie pod dany obiekt gospodarczy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Przykład przydomowej oczyszczalni ścieków w budowie: 
 

 
 
 
Punkt rosy  
 
Jest to punkt na wykresie temperatur zmieniających się między dwoma wartościami, w którym para wodna 
ulega resublimacji, czyli skropleniu z powodu jej przesycenia w powietrzu.  
 
Zjawisko skraplania się pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach przegród budowlanych (np. na 
styku muru ze styropianem, w miejscu niewidocznym na co dzień) zachodzi w przypadkach 
niepoprawnego ich wykonania i jest szczególnie niebezpieczne dla trwałości elementu budowlanego, 
prowadzi do jego zawilgocenia i w rezultacie do jego zniszczenia.  
 

 
 
W sprzyjających warunkach atmosferycznych para wodna może skroplić się wewnątrz przegrody 
budowlanej, np. na styku dwóch materiałów (warstwy konstrukcyjnej i warstwy ocieplenia przegrody) takie 
zjawisko jest szczególnie niebezpieczne dla takiej przegrody. 
 
 
 
 



 
 

Rapówka  
 
Jest to tynk zatarty na ścianie fundamentowej, który za główne zadanie ma uszczelniać pory fug między 
bloczkami betonowymi i zabezpieczać przed przedstawianiem się do murów wody i wilgoci.  
Do wykonania rapówki możemy użyć bądź gotowej suchej zaprawy do tynku lub lekkiego tynku 
cementowego.  
Rapówka stanowi podkład pod izolację przeciwwilgociową pionową.  
Izolację przeciwwilogociwą można wykonać np. z dysperbitu. 
 
Tynk na ścianie fundamentowej, czyli inaczej rapówka: 
 

 
 
 
Schody  
 
Są jednym z elementów w projekcie domu, który zalicza się do tzw. ciągu komunikacyjnego. Elementy 
składające się na budowę schodów są następujące: 
- stopień, 
- podstopień, 
- podnóżek, 
- bieg, 
- spocznik, 
- balustrada. 
 
Elementy schodów: 

http://www.nndom.pl/poradnik-19-sciana-fundamentowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-116-dysperbit.html


 

 
 
Wyróżniamy następujące rodzaje schodów ze względu na ich kształt, bieg i rozmieszczenie w 
przestrzeni w projekcie domu: 

- schody jednobiegowe, 
- schody dwubiegowe łamane, 
- schody dwubiegowe powrotne, 
- schody trójbiegowe powrotne, 
- schody trójbiegowe powrotne, 
- schody zabiegowe, 
- schody wachlarzowe, 
- schody kręcone (spiralne). 
 
 

Silikat  
 
Tak jak wszystkie inne produkty wapienno-piaskowe, jest repliką piaskowca - skały, która stanowi składnik 
skorupy ziemskiej. Silikat składa się z tych samych minerałów, co naturalny piaskowiec. Produkt 
wytwarzany z silikatów to tak zwana silka. 
 
Technologia produkcji "sztucznego piaskowca" została wynaleziona i opatentowana w 1880 roku przez 
niemieckiego uczonego Wilhelma Michaelisa. 
 
Silikaty to mocne, tanie i zdrowe materiały budowlane: 



 

 
 

 
Strop monolityczny  
 
Strop wykonywany indywidualnie na budowie, indywidualnie zbrojony wg indywidualnego projektu 
wykonawczego konstrukcji.  
 
Zachodzi tutaj konieczność całkowitego szalowania stropu, co bezpośrednio przekłada się na nakład 
pracy wymagany do wykonania stropu monolitycznego. Istnieje możliwość zmniejszenia grubości 
konstrukcyjnej stropu w stosunku do grubości np. stropów Teriva. 
 
Zbrojenie stropu monolitycznego przed zalaniem, dobrze widoczna ułożona siatka wykonana z drutu 
zbrojeniowego: 
 

 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-120-strop-teriva.html


 

 
 
 

Strop Teriva - gęstożebrowy 
 
Jest to prefabrykowany strop gęstożebrowy, który zasadniczo składa się z dwóch elementów: belek 
konstrukcyjnych i pustaków wypełniających przestrzeń między belkami.  
 
Zastosowanie pustaków jako elementu wypełniającego ma zasadniczy wpływ na podstawową zaletę 
stropu - jego niewielki ciężar.  
Strop Teriva jest bardzo popularny w budownictwie domów jednorodzinnych, przede wszystkim ze 
względu na nieskomplikowany i szybki montaż, który nie wymaga angażowania ciężkiego sprzętu 
budowlanego (dźwigu, wyciągów) oraz nie wymaga pełnego szalunku.  
 
Strop Teriva jest powszechnie stosowany w budownictwie domów jednorodzinnych. 
 
Stropy Teriva podzielone są ze względu na zastosowanie. W budownictwie domów jednorodzinnych 
stosuje się najczęściej strop TERIVA I, o wysokości konstrukcyjnej 24 cm i rozstawie modularnym belek 
konstrukcyjnych co 60 cm. 
 
Strop Teriva: 

 
 



 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

Stropodach odwrócony  
 
Jest to stropodach, którego warstwa hydroizolacji przykryta jest warstwami przepuszczającymi wodę. 
Stwarza to możliwość wykończenia dachów warstwami biologicznie czynnymi, które można obsadzać 
roślinnością (np. trawami, krzewami).  
 
Przykład zielonego dachu - dach budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, na którym 
zaaranżowano ogród: 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-382-hydroizolacja.html


 

 
 
 
Warstwy tarasu odwróconego pokrytego roślinnością: 

 
 
 



 

Styrodur  
 
Polistyren ekstradowany, materiał izolacyjny o strukturze jednorodnej złożonej z zamkniętych komórek o 
gładkiej powierzchni.  
 
Doskonale nadaje się do wszelkiego rodzaju izolacji cieplnych. Nawet w warunkach wilgotnych (np. grunt) 
zachowuje bardzo dobre i stałe właściwości izolacyjne. 
 

 
 

Suterena   
 
Kondygnacja podziemna (lub jej część), w której poziom podłogi w przynajmniej jednym pomieszczeniu z 
oknem, nie może być większy niż 0,9 m od poziomu terenu urządzonego, przylegającego do budynku (Dz. 
U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.).  
 
Wejście do mieszkania w suterenie: 
 

 
 
 
 



 

System gospodarczy budowy domu jednorodzinnego  
 
Jest to system, który polega na tym, że Inwestor domu jednorodzinnego sam zajmuje się szukaniem ekip 
do budowy poszczególnych etapów prac budowlanych.  
 

 
 
Na inwestorze spoczywa szereg obowiązków, m.in. takich jak: 
- negocjacja cen materiałów; 
- samodzielne zamawianie wszystkich materiałów na budowę domu jednorodzinnego; 
- odpowiedzialność za materiały przy np. składowaniu; 
- nadzór nad każdą ekipą budowlaną; 
- przypilnowanie terminów. 
 
Dużą wadą systemu gospodarczego jest spore zaangażowanie czasowe inwestora domu 
jednorodzinnego w porównaniu z alternatywnym rozwiązaniem, jakim jest generalne wykonawstwo. 
Jednakże system gospodarczy okazuje się dużo tańszym rozwiązaniem budowy domu jednorodzinnego, 
dlatego jest bardziej popularny na polskim rynku budowy domów jednorodzinnych.  
 
 

System Ytong  
 
Jest to całościowy system budowlany, nazywany inaczej "białym" system budowlanym, którego wszystkie 
elementy są wytwarzane z betonu komórkowego. System Ytong pozwala na proste i szybkie 
wznoszenie ścian jednowarstwowych. Najlepsza grubość bloczków na ściany jednowarstwowe to 36,5 
cm.  
 
Na system Ytong składają się m.in. poniższe elementy: 
- elementy ścienne (mały i wielki format); 
- wieńce; 
- filary; 
- kształtki U; 
- gotowe nadproża; 
- prefabrykaty dachowe i stropowe. 
 
Jak również dodatkowo nawet takie elementy, jak: 
- tynki; 
- zaprawy; 
- narzędzia. 
 
System Ytong jest bardzo popularny na rynku Polskim, co łatwo zaobserwować na wielu budowach po 
charakterystycznym znaku towarowym: 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-117-beton-komorkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-89-sciana-jednowarstwowa.html


 

 
 
 

Szalówka  
 
Inaczej zwana również obmurówką, to drewniana elewacja wykonana z desek najczęściej sosnowych lub 
świerkowych, o określonej grubości. Najbardziej wytrzymałe drewno idealnie nadające się na szalówkę to 
drewno egzotyczne, jednak cena takiej szalówki znacznie wyższa od sosny czy świerku.  
 

 
 
Szalówka nadaje niepowtarzalnego wyglądu projektowi domu, pokrywając jego całość lub niektóre tylko 
fragmenty domu. Niekorzystne czynniki atmosferyczne mają nieubłagany skutek na ten rodzaj elewacji. 
Zatem szalówka wymaga co jakiś czas (ok. 4-5 lat) konserwacji - starcia starego ochronnego lakieru i 
pokrycia nową warstwą.  
 

http://www.nndom.pl/poradnik-328-obmurowka.html


 

 
 
 

Tynk cienkowarstwowy  
 
Jest to następca tradycyjnych tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych, stosowany do tynkowania 
ścian ocieplanych wełną lub styropianem, kładziony na specjalnie przygotowane podłoże (siatka z włókien 
szklanych). Swoją nazwę zawdzięcza niedużej grubości, która wynosi zaledwie kilka mm (z reguły od 1 
mm do 3 mm).  
 
Wyróżniamy następujące rodzaje tynków cienkowarstwowych: 
- tynk akrylowy, 
- tynk mineralny, 
- tynk silikonowy, 
- tynk silikatowy. 
 
Tynk mineralny jest najtańszym rodzajem tynku cienkowarstwowego, zaś najdroższe to tynk silikonowy i 
silikatowy.  
 
Faktura tynku cienkowarstwowego: 
 

 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-327-tynk-tradycyjny.html


 
 

Tynk tradycyjny  
 
Są to cementowo-wapienne lub cementowe zaprawy, które mogą być metodą tradycyjną mieszane 
bezpośrednio na placu budowy, lub w postaci gotowych zapraw murarskich. Wykonywanie tynku w 
sposób tradycyjny polega na zmieszaniu w prawidłowych proporcjach: 
- cementu, 
- piasku, 
- wapna. 
 
Tynk można również wykonać z suchych i gotowych mieszanek.  
 
Wnętrze domu wykończone tynkiem tradycyjnym: 
 

 
 

Tynk tradycyjny cementowo-wapienny jest tynkiem, składającym się z trzech warstw: 

- 1 warstwa zwana obrzutką stanowi od 3 mm do 5 mm, 
- 2 warstwa zwana narzutem stanowi od 10 mm do 15 mm, 
- 3 warstwa stanowi gładź lub inny tynk ozdobny. 
 
Tynki wykonane z mieszanek suchych to z reguły tynki jednowarstwowe. Dobrym przykładem tynku 
tradycyjnego może być tzw. baranek, bardzo często stosowane pokrycie domu na naszych polskich 
wsiach.  
 
Obecnie tynki tradycyjne wypierane są przez tynki cienkowarstwowe.  
 
 

Wiatrołap  

(lub inaczej przedsionek, sień, pomieszczenie) 
 
Jest to pomieszczenie w domu jednorodzinnym, przez które wchodzimy do wnętrza budynku, domu, 
pełniące najczęściej funkcje podręcznej garderoby. Ma on za zadanie niedopuszczenie do nadmiernego 
napływu zimnego powietrza do wnętrza domu, poprzez dodatkową parę drzwi, podczas 
wchodzenia/wychodzenia z budynku, domu. Obecność i wymóg wiatrołapu jest w naszych domach 
uwarunkowana klimatem naszej części półkuli.  
 
Na dzień dzisiejszy Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie wprowadzają wymóg projektowania wiatrołapów w projektach domów jednorodzinnych.  

http://www.nndom.pl/poradnik-96-tynk-cienkowarstwowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-154-warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-154-warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html


 
 
Wiatrołap choć z reguły nie zajmuje dużo powierzchni domu, jednak pełni bardzo ważną funkcję w 
naszym domu – oznaczony jako pomieszczenia nr 1: 

 
 
 

Wieniec  
 
Jest to element żelbetowy w kształcie belki, który zwieńcza mury każdej kondygnacji np. domu 
jednorodzinnego. Głównym zadaniem i funkcją wieńca jest usztywnienie systemu ścian 
konstrukcyjnych (inaczej zwanych nośnymi).  
 
Szerokość elementu wieńca jest równa szerokości ściany konstrukcyjnej, jego wysokość zaś zależna jest 
od rodzaju zwieńczenia.  
 
Na zdjęciu widoczne zbrojenie wieńca ułożone w szalunku osadzonym na murze, przygotowane do 
zalania betonem: 
 

  

http://www.nndom.pl/poradnik-12-kondygnacja-nadziemna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html


 

Więźba dachowa/wywiązka 
 
Inaczej zwana wywiązką, jest to całość konstrukcji dachu. 
 
Główne elementy więźby dachowej są następujące: 
- murłaty, 
- krokwie, 
- jętki, 
- płatwie, 
 
Zaś elementy uzupełniające więźby dachowej to: 
- kleszcze, 
- wieszaki, 
- słupy, 
- miecze. 
 
Więźba dachowa: 
 

 
 

Od kształtu dachu stromego oraz jego konstrukcji więźby zależy pośrednio kształt, funkcjonalności i 
wielkość poddasza w projektach domów z poddaszem użytkowym.  
 
Przykłady sposobów wykonania konstrukcji więźby dachowej dla projektu domu z najprostszym dachem 
dwuspadowym to: 

- więźba krokwiowo-belkowa, 
- więźba płatwiowo-jętkowa, 
- więźba krokwiowo-jętkowa, 
- więźba płatwiowo-kleszczowa. 
 
Dach dwuspadowy i jego konstrukcja więźby jest najprostsza w wykonaniu, zatem każdy cieśla powinien 
poprawnie ją wykonać.  
 
 

Wiązar dachowy/wiązar kratowy 
 
Jest to prefabrykowany element gotowy, który jest robiony na zamówienie u producenta. Zamówione 
elementy są z reguły dostarczane przez producenta, gotowe do zamontowania na placu budowy.  
 
Wiązary dachowe najlepiej się sprawdzają w domach o konstrukcji z dachem dwuspadowym, którego kąt 
nachylenia dachu waha się pomiędzy 14o a 23o.  
 
Główne zalety zastosowania wiązarów kratowych w konstrukcji dachu to: prostota, lekkość oraz szybkość 
zamontowania na budowie.  
 
Wiązar dachowy jest coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w domach parterowych. Jest to 
rozwiązanie, które wychodzi stosunkowo taniej w porównaniu z tradycyjną więźbą dachową: 

http://www.nndom.pl/poradnik-105-murlata.html
http://www.nndom.pl/poradnik-103-krokiew.html
http://www.nndom.pl/poradnik-104-jetka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-356-platew.html
http://www.nndom.pl/poradnik-296-dach-spadzisty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-371-poddasze.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html


 
 

 
 
 
 
Przykłady konstrukcji wiązarów dachowych kratowych: 

 
 
a.)    trójkątne (stosowane przy niewielkich rozpiętościach), 
b.)    jednospadkowe, 
c.)    trójkątne (stosowane przy rozpiętościach powyżej 18 m oraz przy konstrukcjach silnie obciążonych), 
d.)    pilaste, 



 
e.)    o pasach równoległych, 
f.)    dwutrapezowe, 
g.)    z górnych pasem łamanym, 
h.)    z górnym pasem zakrzywionym. 
 
 

Wozówka  
 
Jest to popularna nazwa wąskiej i najdłuższej ściany bocznej cegły. Ściana, której powierzchnia jest 
największa nazywa się podstawą, zaś najmniejsza jej ścianka to inaczej główka.  
 
Wymiary ścianek cegły najczęściej są w proporcjach 1 : 2 : 4 (odpowiednio: grubość, szerokość, długość). 

 
 
Wytwarzane cegły mają różną wytrzymałość na ściskanie, które jest zdefiniowane przy pomocy klas. Dla 
przykładu klasa 15 określa cegłę o wytrzymałości na ściskanie 15 MPa.  

 
 
Wykusz  
 
Jest to specjalny element architektoniczny stosowany w projektowaniu domu jednorodzinnego, który 
polega na wysunięciu ścian zewnętrznych w projekcie domu, w celu stworzenia specjalnego miejsca na 
np. jadalnię. Na każdej ścianie w wykuszu często projektuje się okno, co daje efekt bardzo dobrego 
naturalnego doświetlenia miejsca z wielu stron.  
 
Formy geometryczne wykuszu mogą być różne. Tradycyjną formą wykuszu jest forma na rzucie 
prostokąta, zaś najbardziej popularna na rzucie trapezu (w ten sposób powstaje forma trójścienna). 
Ponadto, bardzo często nad wykuszem projektowany jest balkon.  
 
Na zdjęciu zaprojektowany wykusz, który dodatkowo został wyróżniony elewacją z cegły klinkierowej: 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-93-cegla.html


 

 
 
 

Wytrzymałość (nośność murów)  
 
Jest to jedna z głównych cech charakteryzujących materiały budowlane stosowane do 
wznoszenia przegród zewnętrznych.  
Z reguły wszystkie materiały budowlane, z których muruje się ściany zewnętrzne domów jednorodzinnych, 
spełniają minimalne wymagania wytrzymałości na ściskanie.  
 
Beton komórkowy ma bardzo porowatą strukturę, która zapewnia dobrą izolację termiczną. Jednak ten 
materiał budowlany charakteryzuje się niską wytrzymałością na ściskanie (mierzoną w MPa): 
 

 
 
Beton komórkowy jest najbardziej kruchym i miękkim materiałem budowlanym do wznoszenia ścian 
zewnętrznych spośród wszystkich materiałów budowlanych dostępnych na rynku. Największą 
wytrzymałością na ściskanie charakteryzują się silikaty oraz wyroby ceramiczne.  
Wytrzymałość ścian zewnętrznych mierzona jest w MPa.  

 
 
Zbrojenie  
 
Jest to system prętów stalowych powiązanych ze sobą strzemionami, który stanowi o nośności elementu 
konstrukcyjnego. Stal zbrojeniowa wykorzystywana do produkcji zbrojenia występuje w pięciu klasach, o 
danym gatunku i charakterystyce (np. spajalność).  
 
Pręty stalowe stosowane w zbrojeniu mają przekrój okrągły, którego średnica wynosi pomiędzy 5,5 mm a 
40 mm. Pręty mogą mieć strukturę gładką lub żebrowaną.  
 
Prawidłowo wykonane zbrojenie to zbrojenie wykonane z prostych prętów, oczyszczonych ze wszelkich 

http://www.nndom.pl/poradnik-410-przegroda-zewnetrzna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-411-sciana-zewnetrzna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-117-beton-komorkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-118-silikat.html


 
brudów, smarów, rdzy, itd. Stosując takie zbrojenie będziemy mieć pewność, że dobrze się ono zwiąże z 
betonem i będzie trwałe.  
 
Fragment zbrojenia stropu żelbetowego ze schodami żelebtowymi. Na powyższym zdjęciu wyraźnie widać 
stal żebrowaną używaną do zbrojenia elementów konstrukcyjnych: 
 

 
 
Zbrojenie stosujemy głównie w ławach fundamentowych, wieńcach żelbetowych, trzpieniach, słupach 
żelbetowych, nadprożach monolitycznych, podciągach, schodach betonowych, itd.  
 
 

Ściana dwuwarstwowa  
 
Jest to zewnętrzna ściana konstrukcyjna, która oprócz podstawowej warstwy konstrukcyjnej posiada 
również warstwę ocieplenia, co zapewnia jej odpowiednią izolacyjność cieplną. 
 
Przykładem ściany konstrukcyjnej, którą należy wznieść koniecznie w technologii dwuwarstwowej, jest 
ściana konstrukcyjna wykonana z silikatu. Ponieważ silikaty mają bardzo słabą izolacyjność termiczną, 
należy koniecznie wznieść drugą warstwę: warstwę ocieplenia.  
 
Struktura ściany dwuwarstwowej: 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
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Ściana fundamentowa  
 
Jest to ściana murowana bezpośrednio na fundamencie z bloczków betonowych. Ściana fundamentowa 
może być monolityczna lub żelbetowa.  
 
Ściana fundamentowa musi być odpowiednio zabezpieczona przede wszystkim przeciwwilgociowo (w tym 
celu stosuje się np. dysperbit), następnie ocieplona materiałem izolacyjnym o odpowiedniej wytrzymałości 
na zgniatanie oraz o niskiej nasiąkliwości, np. styropian EPS200, poliuretan, polistyren, itd. 
 
Ściana fundamentowa jest murowana bezpośrednio na fundamencie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
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Przykładowa konstrukcja: 
 

 
 
 

Ściana jednowarstwowa  
 
Jest to ściana zewnętrzna, która składa się zasadniczo z jednej warstwy, jaką jest materiał konstrukcyjny. 
Ściana taka, aby uzyskać wymagany współczynnik przenikania ciepła U, który dla ścian w budynkach 
jednorodzinnych wynosi max. 0,3 W/m2*K , jest znacznie grubsza, niż najbardziej popularna 
obecnie ściana dwuwarstwowa. Jej średnia grubość wynosi ok. 40 cm (w zależności od użytego 
materiału).  
 
Aby taka ściana jednowarstwowa dobrze spełniała swoją rolę jako izolator, musi być wykonana z 
materiałów budowlanych o bardzo dokładnych wymiarach, klejonych na zaprawę cienkowarstwową. Co 
ważne, murowanie takich ścian warto zlecić ekipie, która ma doświadczenie w tego typu pracach, 
ponieważ źle wymurowana ściana w tym systemie nie będzie spełniać funkcji izolacyjnej. 
 
Ściana jednowarstwowa wznoszona z betonu komórkowego w systemie Ytong: 
 

 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-360-wspolczynnik-przenikania-ciepla-u.html
http://www.nndom.pl/poradnik-90-sciana-dwuwarstwowa.html


 

Ściana kolankowa  
 
Jest to ściana, na której bezpośrednio opiera się konstrukcja dachu, czyli konstrukcja wiązarów lub więźby 
dachowej. Najczęściej ściana kolankowa ma wysokość ok.1 m.  
 
Im wyższa jest ściana kolankowa, tym większa jest powierzchnia użytkowa poddasza. Jednak należy być 
ostrożnym z wysokością ścianki kolankowej, ponieważ zbyt wysoka ścianka kolankowa znacznie zaburza 
proporcje całej bryły projektu domu jednorodzinnego.  
 
Przykład ściany kolankowej: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-294-dach.html
http://www.nndom.pl/poradnik-378-wiazar-dachowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-377-powierzchnia-uzytkowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-371-poddasze.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html


 

Ściana konstrukcyjna – nośna 
 
 Inaczej zwana ścianą nośną.  
Jest to jedna z przegród pionowych w budynku, np. w domu jednorodzinnym. Ściana konstrukcyjna może 
być wewnętrzna lub zewnętrzna. Jej podstawowym zadaniem jest przenoszenie swojego ciężaru i 
wszystkich elementów budynku położonych powyżej na fundamenty.  
 
Na zdjęciu widoczne ściany konstrukcyjne zewnętrzne: 
 

 
 
Rodzaje ścian konstrukcyjnych są następujące: 
- ściana jednowarstwowa; 
- ściana dwuwarstwowa; 
- ściana trójwarstwowa. 
 
Ściana konstrukcyjna chroni również dom przed siłą wiatru i przed parciem gruntu.  
 
Jedną z ważniejszych decyzji jest wybór odpowiedniego materiału budowlanego do wzniesienia ścian 
konstrukcyjnych. Ściany konstrukcyjne możemy wznieść z takich materiałów, jak: 
- beton komórkowy; 
- ceramika poryzowana; 
- ceramika tradycyjna; 
- silikat; 
- keramzytobeton. 
 
 

Ściana osłonowa  
 
Jest to rodzaj ściany, który nie jest ścianą konstrukcyjną. Zatem ściana osłonowa nie pełni roli 
przenoszenia ciężaru budynku na fundamenty. Funkcja ściany osłonowej jest inna. Jej podstawowym 
zadaniem jest osłaniać i ochraniać budynek. Ściana osłonowa więc może pełnić dodatkowo rolę izolacji 
termicznej.  
 
Najlepszym przykładem ściany osłonowej jest lekka ściana wykonana na elewacji.  
 
 
 
 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-2-lawa-fundamentowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-89-sciana-jednowarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-90-sciana-dwuwarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-91-sciana-trojwarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-117-beton-komorkowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-144-dom-z-ceramiki-poryzowanej.html
http://www.nndom.pl/poradnik-143-dom-z-ceramiki-tradycyjnej.html
http://www.nndom.pl/poradnik-118-silikat.html
http://www.nndom.pl/poradnik-97-keramzytobeton.html
http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-25-elewacja.html


 
 
 
 
Przykłady ściany osłonowej wzniesionej ze szkła: 
 

 
 

 
 
 

Ściana szczytowa 
 
Jest to rodzaj ściany konstrukcyjnej. Ściana szczytowa jest to zewnętrzna ściana konstrukcyjna, która 
znajduje się na poziomie poddasza. Ściana szczytowa jest prostopadła do kalenicy i do połaci dachowej.  
 
Ściana szczytowa to zewnętrzna ściana konstrukcyjna. Na zdjęciu ścianę szczytową zaznaczona na 
czerwono. Jest to inaczej cała ściana boczna, która jest prostopadła do kalenicy dachu: 

http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-371-poddasze.html
http://www.nndom.pl/poradnik-107-kalenica.html
http://www.nndom.pl/poradnik-293-polac-dachowa.html


 

 
 
Zadaniem głównym ściany szczytowej jest przejmowanie ciężaru całej więźby dachowej i następnie 
przenoszenie tego ciężaru na niższe warstwy konstrukcji domu jednorodzinnego.  
 
Ponieważ ściana szczytowa występuje od poziomu poddasza, wstępuje ona w takich typach dachów 
jak dach dwuspadowy, czy dach namiotowy.  
 
Ściany szczytowe występujące w kościołach czy kamienicach są często bogato zdobione.  
 
Przykład nietypowo wykończonej ściany szczytowej w starym domu jednorodzinnym: 
 

 
 
 
 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-102-wiezba-dachowa-wywiazka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-299-dach-dwuspadowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-317-dach-namiotowy.html


 

Ściana trójwarstwowa  
 
Jest to zewnętrzna ściana konstrukcyjna, która oprócz podstawowej warstwy konstrukcyjnej (nośnej) oraz 
warstwy ocieplenia, wykończona jest kolejną - trzecią warstwą np. klinkieru. Ostatnia warstwa to 
tzw. obmurówka, którą bardzo często wznosi się z klinkieru, rzadziej ze sztucznego winylu czy gontu. 
 
Struktura ściany trójwarstwowej: 

 
 

Ściana zewnętrzna  
 
Są to wszystkie ściany, które są widoczne po zewnętrznej stronie domu jednorodzinnego.  
 
Główną funkcją ścian zewnętrznych jest funkcja konstrukcyjna, inaczej zwana nośną.  
 
Inną funkcją, którą powinna spełniać ściana zewnętrzna to funkcja ochronna przed: 
- wszelkimi czynnikami atmosferycznymi np. wiatr, deszcz, słońce, itd.; 
- innymi czynnikami zewnętrznymi, np. ogień; 
- hałasem, czyli inaczej izolacja akustyczna. 
 
Ściany zewnętrzne w projekcie domu wznoszone są z takich materiałów budowlanych jak: 
- silikaty; 
- beton komórkowy; 
- ceramika poryzowana; 
- ceramika tradycyjna; 
- keramzytobeton. 
 
Wybór właściwego materiału budowlanego w połączeniu z odpowiednią technologią murowania 
ścian decyduje o poniższych parametrach ściany zewnętrznej: 
- izolacyjność cieplna, która jest mierzona współczynnikiem przenikania ciepła U; 
- izolacyjność akustyczna - czyli tłumienie hałasu. Ściana zewnętrzna wzniesiona z cięższego materiału 
budowlanego (np. z silikatów) oznacza większą izolacyjność akustyczną. Ściana zewnętrzna wzniesiona z 
lekkiego materiału budowlanego (np. z betonu komórkowego) to niższa izolacyjność przed hałasem z 
zewnątrz; 
- paroprzepuszczalność - im wyższa paroprzepuszczalność, tym lepsza ściana zewnętrzna; 
- nasiąkliwość - im niższa nasiąkliwość, tym lepsza ściana zewnętrzna. 
 
Ściany zewnętrzne możemy wymurować w trzech poniższych technologiach: 

http://www.nndom.pl/poradnik-367-sciana-konstrukcyjna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-328-obmurowka.html
http://www.nndom.pl/poradnik-88-klinkier.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-411-sciana-zewnetrzna.html#technologia
http://www.nndom.pl/poradnik-411-sciana-zewnetrzna.html#technologia
http://www.nndom.pl/poradnik-407-izolacyjnosc-termiczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-360-wspolczynnik-przenikania-ciepla-u.html
http://www.nndom.pl/poradnik-406-izolacyjnosc-akustyczna.html
http://www.nndom.pl/poradnik-408-paroprzepuszczalnosc.html


 
- ściana jednowarstwowa; 
- ściana dwuwarstwowa; 
- ściana trójwarstwowa. 

 
 
Świetlik  
 
Jest to element, który może (ale nie musi) występować w dachu płaskim. Jego umieszczenie z reguły ma 
na celu lepsze doświetlenie wnętrza budynku. Świetliki stosuje się raczej w obiektach przemysłowych, hal 
produkcyjnych, rzadziej w projektach domów jednorodzinnych.  
 
Podstawowym zadaniem świetlika dachowego jest lepsze doświetlenie wnętrza pomieszczenia. Świetliki 
głównie stosuje się w obiektach przemysłowych, rzadko zaś w projektach domów jednorodzinnych: 
 

 
 
Świetlik to element o kształcie kopułki, produkowany z tworzywa syntetycznego lub szkła. Świetliki mogą 
być dodatkowo zaopatrzone w siłowniki, co umożliwia wietrzenie pomieszczenia. 
 
W celach zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, świetliki często są wyposażone również 
w czujniki dymu. Umożliwia to automatyczne otwieranie świetlików w przypadku wykrycia dymu w 
pomieszczeniu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-89-sciana-jednowarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-90-sciana-dwuwarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-91-sciana-trojwarstwowa.html
http://www.nndom.pl/poradnik-297-dach-plaski.html
http://www.nndom.pl/poradnik-64-projekty-domow.html


 

Dokumentacja  
 
 

Adaptacja projektu domu  
 
Gotowy projekt domu jednorodzinnego każdorazowo wymaga tzw. adaptacji projektu domu.  
Pod tym pojęciem kryje się cały proces rozbudowywania gotowego projektu do postaci dokumentu, który 
spełni warunki dokumentacji mogącej uzyskać decyzję „pozwolenia na budowę”.  
 
Do podstawowych dokumentów, które należy dołączyć do gotowego projektu domu należą: 
- zapewnienia gestorów mediów o możliwości podłączenia domu jednorodzinnego w danej lokalizacji do  
  istniejących w pobliżu sieci uzbrojenia terenu (prąd, woda, gaz, itp.), w tym zgoda na realizację zjazdu na  
  drogę publiczną 
- Projekt Zagospodarowania Terenu tzw. PZT (zewnętrzny obrys budynku wrysowany na mapie do celów    
  projektowych), wykonany przez architekta z odpowiednimi uprawnieniami 
- opis techniczny do PZT 
- kwalifikację obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej 
 
Adaptacja projektu z reguły opracowywana jest przez architekta posiadającego uprawnienia do 
sporządzania w/w PZT. 
Projekt gotowy powinien być również zaadaptowany w zakresie wszystkich branż (konstrukcja, branża 
instalacji sanitarnych i elektrycznych). 
 
Adaptacja poszczególnych części branżowych gotowego projektu domu wiąże się z podpisaniem 
zakupionego projektu gotowego przez projektantów adaptujących. Wraz z wykonaniem adaptacji, 
odpowiedzialność za przedstawione tam rozwiązania budowlano-instalacyjne, wynikające z prawa 
budowlanego, przechodzi na projektanta adaptującego. 
 
 

Dziennik budowy  
 
Jest to zeszyt formatu A-4, z ponumerowanymi stronami, który wydawany jest przez właściwy urząd. 
Założenie dziennika budowy wymagane jest Prawem budowlanym (art. 34), które nakazuje każdemu 
inwestorowi wystąpić do właściwego urzędu o wydanie dziennika budowy. Jest on wydawany odpłatnie.  
 
Dziennik budowy nie może zostać prędzej wydany niż uprawomocnienie się pozwolenia na budowę.  
 
Dziennik budowy to obowiązkowa, chronologiczna dokumentacja z przebiegu prac na budowie.  
 
Przykładowa strona z dziennika budowy: 

http://www.nndom.pl/poradnik-67-projekty.html
http://www.nndom.pl/poradnik-379-pozwolenie-na-budowe.html
http://www.nndom.pl/poradnik-112-zapewnienie-dostawy-mediow.html
http://www.nndom.pl/poradnik-435-projekt-zagospodarowania-terenu-pzt.html
http://www.nndom.pl/poradnik-123-mapa-do-celow-projektowych.html
http://www.nndom.pl/poradnik-123-mapa-do-celow-projektowych.html
http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
http://www.nndom.pl/poradnik-379-pozwolenie-na-budowe.html


 

 
W dzienniku budowy kierownik budowy i inni projektanci (po porozumieniu z kierownikiem budowy), 
dokonują chronologicznie wpisów z prac budowlanych.  
 
Wszystkie strony w dziennik budowy posiadają podwójne strony w celu tworzenia kopii. Na każdej stronie 
dziennika budowy powinna być umieszczona pieczęć właściwego urzędu, który wydał dziennik.  
 
Strona tytułowa dziennika budowy powinna zawierać: 
- numer wydanego przez właściwy urząd dziennika budowy; 
- datę wydania; 
- wszystkie dane inwestora; 
- wszelkie dane odnośnie budowy (np. adres i rodzaj budowy); 
- ilość stron dziennika; 
- numer pozwolenia na budowę; 
- datę pozwolenia na budowę. 
 
 

Informacja o planie BIOZ  
 
Pełna nazwa to Informacja o Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Jeden ze składników projektu 
budowlanego, którego obowiązek sporządzenia spoczywa na projektancie głównym projektu. Wymóg 
zawarty jest w artykułach ustawy Prawo Budowlane (art. 20). Zapisy te zostały tam wprowadzone w roku 
2003.  
 
Podczas wznoszenia domu jednorodzinnego pamiętajmy, że bezpieczeństwo podczas wszystkich prac 
budowlanych i na budowie jest najważniejsze ! 
 

 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-390-kierownik-budowy.html


 
Informacja o planie BIOZ musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126. Na podstawie 
informacji o planie BIOZ, kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania PLANU BIOZ.  
 
 

Inspektor nadzoru inwestorskiego  
 
Jest to osoba, która posiada właściwe uprawnienia budowlane. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
zatrudniany jest przez inwestora i reprezentuje jego interesy na budowie, nadzorując wszystkie jej etapy.  
 
Z inspektorem nadzoru inwestorskiego spotykamy się najczęściej na większych budowach. Na budowie 
domu jednorodzinnego inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest wymagany prawem. 

 
 
Głównym obowiązkiem inspektora jest czuwanie nad prawidłowym realizowaniem prac budowlanych, a 
wykrycie wszelkich błędów czy nieprawidłowości popełnionych przez ekipę wykonawczą powinno być 
przez inspektora zgłoszone kierownikowi budowy oraz wpisane do dziennika budowy. Taki błąd powinien 
być przez kierownika budowy naprawiony.  
 
Ponadto, do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy szereg czynności, m.in. takich jak: 
- nadzór i odbiór robót budowlanych, które ulegają zaniknięciu lub zakryciu; 
- weryfikacja jakości wykonywanych prac budowlanych; 
- uczestnictwo w odbiorze gotowego obiektu budowlanego. 
 
Zatrudnienie osoby inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie może być narzucone przez Prawo 
budowlane przy bardzo skomplikowanych pracach budowlanych lub przewidywanym wpływem na 
środowisko.  
 
Zatem wznosząc prosty dom jednorodzinny nie jest wymagane zatrudnienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Możemy spotkać się z takim obowiązkiem, w przypadku gdy nasza działka jest na lub leży 
blisko terenu, który objęty jest programem Natura 2000.  
 
Uwaga! Pamiętajmy, że inspektor nadzoru inwestorskiego a kierownik budowy to dwie różne osoby.  
Tych dwóch funkcji nie może pełnić ta sama osoba. 
 
 

Kataster  
 
Kataster Nieruchomości jest to inaczej Urząd Katastralny lub Ośrodek Geodezyjny (np. powiatowy).  
Jest to miejsce, gdzie można zakupić mapę opiniodawczą, mapę ewidencyjną oraz wykaz właścicieli  

http://www.nndom.pl/poradnik-390-kierownik-budowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-388-dziennik-budowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html
http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html


 
i władających dla wybranych działek.  
 
Kataster również oznacza spis nieruchomości: gruntów i budynków, w którym jest zapisana ewidencja  
i oszacowana wartość dochodów z nieruchomości. Taki dokument jest sporządzany celem uregulowania 
podatków.  
 
Cele Urzędu Katastralnego są następujące: 
- zakładanie Ksiąg Wieczystych; 
- prowadzenie Ksiąg Wieczystych; 
- ściąganie podatków; 
- gromadzenie i udzielanie wszelkich informacji o gruntach (np. powierzchnia, granice, rodzaj, itd) 
- gromadzenie i udzielanie wszelkich informacji o budowlach i budynkach (np. dane techniczne, 
przeznaczenie użytkowe, itd.) 
 
Budynek urzędu katastralnego we Wrocławiu: 
 

 

 
 
Kierownik budowy  
 
Jest to osoba, która musi legitymować się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Jej głównym 
zadaniem jest prowadzenie budowy (np. domu jednorodzinnego) oraz wypełnianie na bieżąco dziennika 
budowy na każdym jej etapie. Każda budowa musi odbywać się pod nadzorem kierownika budowy.  
 

Obowiązkiem kierownika budowy jest m.in. prowadzenie w dzienniku budowy całej dokumentacji prac 
budowlanych. 

 

Inne obowiązki kierownika budowy, które powinny być zawarte w umowie między inwestorem  
a kierownikiem, to m.in.: 
- odpowiednie zabezpieczenie placu budowy; 

http://www.nndom.pl/poradnik-388-dziennik-budowy.html
http://www.nndom.pl/poradnik-388-dziennik-budowy.html


 
- koordynacja poszczególnych etapów budowy; 
- zgłoszenie budowy do odbioru, wraz z wpisem do dziennika budowy; 
- uczestnictwo podczas odbioru. 

 

Linia zabudowy nieprzekraczalna  
 
Jest to określenie stosowane w Miejscowych Planach 
Zagospodarowania Przestrzennego i w decyzjach 
o Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. 
Oznacza tyle, iż jeśli na działce pojawi się taka linia, to 
budynek, który na niej powstanie, swoją frontową 
elewacją nie może jej przekroczyć, ale nie ma 
obowiązku stawiać budynku na tej linii, jak w 
przypadku linii zabudowy obowiązującej.  
 
Wniosek jest następujący: budynek może stać w 
dowolnej odległości od linii po stronie, która wyznaczona 
jest przez strzałki ustawione wzdłuż tej linii. 
 
Najczęściej stosowane oznaczenie graficzne 
nieprzekraczalnej linii zabudowy, niekiedy linia taka jest 
oznaczona pełnymi trójkątami, które raczej 
zarezerwowane są dla oznaczania linii zabudowy 
obowiązującej: 

 

 
Linia zabudowy obowiązująca  
 
Jest to określenie stosowane w Miejscowych Planach 
Zagospodarowania Przestrzennego i w decyzjach 
o Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. 
Oznacza tyle, iż jeśli na działce pojawi się taka linia, to 
budynek, który na niej powstanie swoją frontową 
elewacją musi przylegać do tej właśnie linii, po stronie 
wskazanej przez strzałki ustawiane na tej linii. 
Najczęściej stosowane oznaczenie graficzne 
obowiązującej linii zabudowy. Niekiedy linia taka jest 
oznaczona pustymi trójkątami, które raczej zarezerwowane 
są dla oznaczania linii zabudowy nieprzekraczalnej: 

 

 
Maksymalna wysokość zabudowy  
 
Jest to wartość, która jest określana w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego lub w 
decyzjach o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu.  
 
Maksymalna wysokość zabudowy jest skutecznym narzędziem organów administracji architektoniczno-
budowlanej we wprowadzaniu szeroko pojętego ładu przestrzennego w zagospodarowaniu terenów im 
podlegających. Wartość ta określa z góry maksymalną wysokość potencjalnej zabudowy.  
 
Maksymalna wysokość zabudowy dyskwalifikuje projekty obiektów, których wysokości nie dostosowano 
do żadnego maksymalnego parametru wysokości. 
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Na zdjęciu przykład ewidentnego braku ładu przestrzennego: 

 

 

Mapa do celów projektowych  
 
Jest sporządzana przez geodetę uprawnionego z wyraźnie zaznaczonym zakresem opracowania, który 
dla celów budowlanych powinien pokrywać teren inwestycji poszerzony o trzydziestometrowy pas 
okalający zakres opracowania inwestycji. Wszelkie projekty budowlane muszą 
być obligatoryjnie sporządzane na mapach do celów projektowych aktualnych. 
 
Termin ważności mapy do celów projektowych nie definiowany jest stałym okresem czasu, jej termin 
ważności upływa wraz z pierwszą zmianą w terenie, której pojawienie się wymaga zaktualizowanie mapy 
do celów projektowych w granicach opracowania mapy (najczęściej stosowana skala opracowania 1:500). 
 
Znaczenie dokumentu ma tylko forma papierowa z oryginalnymi pieczątkami geodety i miejscowego 
ośrodka geodezyjnego. W większych ośrodkach miejskich przechodzi się na 
system map cyfrowych. Mapy cyfrowane nie mogą jednak oficjalnie 
samodzielnie funkcjonować, bez oryginalnej wersji papierowej. 
Czas realizacji z reguły zamyka się w jednym miesiącu. 
 
W trakcie wykonywania mapy do celów projektowych, geodeta świadczący 
nam usługę winien udać się na naszą działkę w celu stwierdzenia zgodności 
mapy do celów opiniodawczych ze stanem w terenie. Jeśli zostaną 
stwierdzone różnice, geodeta dokonuje obmiaru nowych elementów w 
terenie, po czym nanosi je na mapę. 

 
 
Mapa ewidencyjna  
 
Jest to numeryczna mapa gruntów i budynków, która głównie pokazuje podział terenu na działki. 
Przykładowo mapa ewidencyjna może zawierać: granice działek, usytuowanie budynków, opis i kontury 
użytków gruntowych, numery ewidencyjne działek, numery ewidencyjne i porządkowe budynków, nazwy 
ulic i oznaczenia dróg publicznych, itd.  



 
 
Skala opracowania mapy ewidencyjnej, w zależności od stopnia zurbanizowania terenu, może wynosić od 
1:500, 1:1.000, 1:2.000 do 1:5.000. Jednak najczęściej spotyka się mapy ewidencyjne o dwóch ostatnich 
skalach.  
 
Przykład fragmentu mapy ewidencyjnej: 

 

 

 

Mapa zasadnicza (opiniodawcza)  
 
Jest to mapa niebędąca mapą do celów projektowych, lecz posiadająca wszystkie informacje zgodne z 
ostatnią jej aktualizacją.  
 
Mapa dostępna jest w zasobach Powiatowych Ośrodków Geodezyjnych (Katastrów). Koszt mapy w 
formacie A3 to ok. 50 zł.  
 
Uwaga! Może ona służyć jako materiał do wstępnej analizy terenu pod kątem możliwości uzbrojenia w 
media. 
 

 

 

 

 

 



 
Przykładowy wycinek z mapy opiniodawczej; 

 

 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (w skrócie MPZP)  
 
Jest to prawo miejscowe, uchwalone w postaci uchwały Rady Gminy. MPZP stanowi zbiór zasad i 
wytycznych określających charakter, funkcję i gabaryty potencjalnej zabudowy. Określa, czy w ogóle 
istnieje możliwość zabudowy danej działki.  
 
Wypis i wyrys z MPZP jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Przykład fragmentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: 
 

 
 

 
Minimalna szerokość działki  
 
Jest to wynikowa szerokości działki budowlanej, do wyliczenia której należy przyjąć szerokość zabudowy 
planowanej i odległości minimalne zabudowy od granicy działki, wynikające bezpośrednio z 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków Technicznych Jakim Powinny Odpowiadać 
Budynki i Ich Usytuowanie.  
 
Minimalna odległość ściany z oknem od granicy działki to 4 m.  
Minimalna odległość ściany bez okna od granicy działki to 3 m.  
 
Przykład: 
Planujemy budynek o szerokości 12 m, bez okien po obu 
stronach, zatem 12 m + 3 m + 3 m, minimalna szerokość działki 
18 m.  
 
Oczywiście taki układ jest bardzo niekorzystny ze względu na 
kiepskie doświetlenie budynku (okna tylko na elewacji frontowej 
i tylnej budynku możliwe, ale mało komfortowe). Zatem jeśli 
planując ten sam budynek o szerokości 12 m chcemy mieć 
okna po obu stronach, należy wykonać rachunek 12 m + 4 m + 
4 m, czyli minimalna szerokość działki to 20 m. 
Jak widać na rysunku, minimalna szerokość działki to suma 
szerokości elewacji frontowej i minimalnych odległości budynku 
od granicy działki: 
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Minimalne odległości od granicy działki  
 
Są to odległości minimalne zabudowy od granicy działki, które wynikają bezpośrednio z Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków Technicznych Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich 
Usytuowanie.  
 
Minimalna odległość ściany z oknem powinna wynosić 4 m. 
Minimalna odległość ściany bez okna powinna wynosić 3 m. 
 
Podstawowe odległości budynku od granicy działki budowlanej: 

 

 
 
Plan BIOZ  
 
Czyli plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, jest to plan, którego sporządzenie musi zapewnić każdy 
kierownik budowy. Plan BIOZ ma za zadanie ochronę zdrowia pracowników na budowie. Wymóg 
sporządzenia planu BIOZ został uregulowany przepisami prawa budowlanego.  
 
Plan BIOZ należy sporządzić jeszcze przed rozpoczęciem budowy, na podstawie informacji o BIOZ, którą 
przygotowuje projektant w projekcie budowlanym.  
 
Należy pamiętać, iż konieczność sporządzenia planu BIOZ zachodzi jeszcze przed rozpoczęciem 
budowy: 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-154-warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-154-warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie.html
http://www.nndom.pl/poradnik-153-ustawa-prawo-budowlane-.html


 

 

Plan BIOZ powinien zawierać: 
- specyfikę obiektu budowlanego, 
- warunki robót budowlanych. 
 
Sporządzenie planu BIOZ jest koniecznie, jeśli wystąpi jeden z poniższych trzech przypadków: 

1. Pracochłonność robót budowlanych planowana jest na więcej niż 500 osobodni. 
2. Roboty budowlane trwające więcej niż 30 dni roboczych, przy których pracuje co najmniej 20 

pracowników. 
3. Konieczność wykonywania przynajmniej jednej pracy budowlanej z poniższej listy robót 

budowlanych 
 
Roboty budowlane, które warunkują konieczność sporządzenia Planu BIOZ to:  
- roboty budowlane, które stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia dla   
  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a zwłaszcza stwarzające ryzyko przysypania ziemią lub upadku z  
  wysokości; 
- roboty budowlane, które stwarzają zagrożenie promieniowaniem jonizującym; 
- roboty budowlane, które stwarzają konieczność działania substancji chemicznych albo czynników  
  biologicznych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi; 
- roboty budowlane wykonywane w studniach, podziemiach i tunelach; 
- roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia, czynnych linii komunikacyjnych; 
- roboty budowlane, które stwarzają ryzyko utonięcia pracownika; 
- roboty budowlane, podczas których istnieje konieczność używania materiałów wybuchowych; 
- roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych; 
- roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; 
- roboty wykonywane w kesonach z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza. 

 
Pozwolenie na budowę  
 
Jest to decyzja administracyjna, w rozumieniu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA), w której 
właściwy sobie organ administracji publicznej wyraża zgodę na budowę - realizację danego 
przedsięwzięcia budowlanego (budynek, droga, autostrada, fragment sieci, dom jednorodzinny) wg 
projektu załączonego do wniosku o pozwolenie na budowę.  
 
Decyzja o pozwoleniu na budowę jest wydawana w czasie do 65 dni.  
Decyzja może narzucać na inwestora obowiązek zatrudnienia np. inspektora nadzoru inwestorskiego. Od 
decyzji o pozwoleniu na budowę można się odwołać w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.  
Decyzję o pozwolenie na budowę np. domu jednorodzinnego wydaje Starosta Powiatowy.  

http://www.nndom.pl/poradnik-157-ustawa-kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa.html


 
 
Na zdjęciu przykład wydanej przez Starostwo Powiatowe pozytywnej decyzji o pozwolenie na budowę: 
 

 
 
 
Projekt budowlany  
 
Jest to projekt, który jest konieczny do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla danego budynku, 
dom jednorodzinnego, etc.  
 
To Prawo Budowlane, art. 34 określa, że projekt budowlany powinien być wykonany tak, aby spełniał 
wszystkie warunki zdefiniowane w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkach 
Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.  
Projekt budowlany jest niezbędny do wydania pozytywnej decyzji pozwolenia na budowę budynku 
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Zawartość projektu budowlanego wg art. 34 z późniejszymi zmianami Ustawy Prawo Budowlane, powinna 
być następująca: 
- projekt zagospodarowania terenu lub działki, 
- projekt architektoniczno-budowlany, który określa formę, funkcję i konstrukcję obiektu budowlanego. 
 
Ponadto, projekt ten zawiera charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz stosownie 
do indywidualnych potrzeb: 
- oświadczenia o zapewnienie dostaw mediów, 
- oświadczenie zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną, 
- geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych oraz wyniki badań geologiczno-    
inżynierskich. 
 
 

Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)  
 
Jest to podstawowy rysunek w projekcie budowlanym (nie ma go w gotowym projekcie domu), który 
dopiero będzie podlegał adaptacji). PZT to kontur budynku wrysowany na mapę do celów projektowych. 
Na PZT muszą znajdować się podstawowe informacje dotyczące lokalizacji budynku oraz 
wyjaśniające relacje odległościowe budynku i granicy działki. 
 

 

 

Przykładowy Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) przygotowany na potrzeby adaptacji opracowanej 
przez Pracownię Projektową NNDOM: 
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Na PZT nie może zabraknąć również bilansu terenu (procentowy udział powierzchni zabudowy, terenów 
utwardzonych i terenów zielonych w stosunku do powierzchni całej działki) oraz niezbędnych informacji 
przeniesionych na rysunek z MPZP lub WZIZT (linie zabudowy lub inne informacje ważne z punktu 
widzenia lokalizacji naszej inwestycji). 
 
Projekt zagospodarowania terenu jest jednym z podstawowych rysunków w projekcie budowlanym, który 
jest wnikliwie sprawdzany i analizowany przez urzędnika wydającego decyzję pozwolenia na budowę. 
Analizie urzędnika poddawane są przede wszystkim odległości budynku od granic sąsiednich działek oraz 
zgodność lokalizacji obiektu z wymogami MPZP lub WZIZT. 

 

 

http://www.nndom.pl/poradnik-109-miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-mpzp.html
http://www.nndom.pl/poradnik-110-warunki-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu-wzizt.html
http://www.nndom.pl/poradnik-7-linia-zabudowy-obowiazujaca-.html
http://www.nndom.pl/poradnik-372-projekt-budowlany.html
http://www.nndom.pl/poradnik-160-pozwolenie-na-budowe--zakres-kompetencji-urzedu.html
http://www.nndom.pl/poradnik-6-minimalne-odleglosci-od-granicy-dzialki.html


 

Rejestr gruntów (też Rejestr ewidencji gruntów)  
 
Jest to zasób geodezyjny dostępny w Powiatowych Ośrodkach Geodezyjnych, w którego skład wchodzi 
wykaz właścicieli i władających. Poza właścicielem gruntu, rejestr gruntów również zawiera: 
- numer księgi wieczystej działki, 
- obszar, 
- granice, 
- numer ewidencyjny i położenie gruntu, 
- rodzaj użytku, 
- klasę gruntu. 
 
Rejestr gruntów stanowi dobre źródło informacji o nieruchomości, z którego możemy ustalić właściciela 
działki lub danej nieruchomości.  
 
Uwaga! Rejestr gruntów jest bardzo dobrym dokumentem do sprawdzenia właściciela działki w 
przypadku, kiedy dany grunt nie posiada księgi wieczystej.  
 
Wypis z rejestru gruntów jest wymagany do wniosku o kredyt pod zakup działki, domu, itd.  
 
 
Przykładowy wypis z rejestru gruntów: 



 

 
 
Teren biologicznie czynny    
 
Jest to teren urządzony w sposób umożliwiający naturalny wzrost roślin (czyli tzw. wegetacja naturalna), 
jak również 50% tarasów i stropodachów obsadzonych zielenią naturalną, jednak nie mniej niż 10 mkw. 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.). 
 
Przykład terenu biologicznie czynnego to po prostu powierzchnia nieutwardzona, na której swobodnie 
może odbywać się wegetacja roślin. 
 



 

 
 
Przykładem terenu biologicznie czynnego jest również woda powierzchniowa, zatem decydując się na 
wykopanie stawu ten teren będzie uznany jako biologicznie czynny.  
 
Ważna jest znajomość definicji terenu biologicznie czynnego, ponieważ zdarza się, iż Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, mogą narzucać 
inwestorowi przeznaczenie określonego procentu obszaru pod teren biologicznie czynny.  
 
 

Warunki techniczne przyłączenia   
 
Jest to zbiór technicznych wytycznych gestorów mediów i operatorów sieciowych, które należy uwzględnić 
wykonując projekt przyłącza do danej sieci uzbrojenia terenu, aby projekt mógł być pozytywnie 
zaopiniowany przez właściciela sieci, do której chcemy się podłączyć.  
 
Uzgodnienie takie jest niezbędne do uzyskania zgody właściwego organu na realizację przyłącza. 
 
Warunki techniczne przyłączenia są niezbędne do zaprojektowania i wykonania w poprawny sposób 
przyłączy do mediów i gwarantujące poprawny przebieg odbiorów prac budowlanych związanych z 
realizacją danego przyłącza, np. przyłącze do kanalizacji sanitarnej, do sieci gazowej, lub przyłącze do 
sieci wodociągowej.  
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Na zdjęciu decyzja o warunkach technicznych przyłączenia: 

 
Bardzo często warunki techniczne przyłączenia wydawane są z tzw. zapewnieniem dostawy konkretnego 
medium. Zapewnienie to jest niezbędnym załącznikiem do projektu budowlanego, bez którego inwestor 
nie uzyska pozwolenia na budowę dla swojej inwestycji.  
 
Warunki techniczne przyłączenia z kolei są niezbędnym załącznikiem do uzyskania wszelkich uzgodnień 
zarówno od gestorów mediów, jak i ZUDP (Zakład/Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej), bez 
których odpowiedni organ administracji publicznej nie wyda pozwolenia na budowę przedmiotowego 
przyłącza.  
 
Uwaga! Wg ustawy Prawo Budowlane przyłącza realizowane są na zgłoszenie, fakt ten jednak nie zwalnia 
inwestora od konieczności uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii na etapie opracowywania 
dokumentacji technicznej.  
 
 
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (w skrócie WZIZT)   
 
Jest to decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydawana przez Urząd Gminy na 
wniosek osoby zainteresowanej.  
 
Uwaga! Osoba zainteresowana nie musi być właścicielem działki.  
 
W decyzji gmina określa możliwości potencjalnej zabudowy określając jej podstawowe parametry, takie 
jak: funkcja, czy gabaryty. Decyzja często zawiera zbiór wytycznych dotyczących estetyki budynku - 
kolorystykę elewacji, użycie określonych materiałów wykończeniowych, np dachówki ceramicznej na 
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dachu, etc.  
 
 
Średni czas oczekiwania na wydanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu przez Gminę 
to pół roku.  
 

 
 
Przed zakupem wymarzonego miejsca na budowę domu należy koniecznie sprawdzić, czy są podstawy 
ku temu, aby warunki zabudowy mogły być wydane. 
 

 
Zapewnienie dostawy mediów  
 
Jest to stanowisko danego gestora mediów (np. zakład energetyczny, gazownia, zarządca wodociągów) 
wydawane na wniosek podmiotu zainteresowanego potencjalnym przyłączeniem do istniejącej sieci w 
zakresie realizacji zamierzonej inwestycji.  
 
Zapewnienie dostawy mediów stanowi załącznik formalno-prawny do projektu budowlanego, niezbędny 
do uzyskania pozwolenia na budowę, najczęściej wydawane razem z warunkami technicznymi 
przyłączenia.  
 
Przykład przyłącza prądu: 
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ZUDP  
 
Czyli Zespół lub Zakład Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej  
Jest to komórka przy Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, która zajmuje się koordynacją 
branżową wszystkich projektów branżowych, np. projekty przyłączy, projektów sieci.  
 
Przykład wydanej opinii przez ZUDP: 
 

 
 
Podczas takiego uzgodnienia spotykają się przedstawiciele wszystkich mediów i dokonują weryfikacji pod 
kątem wychwycenia ewentualnych kolizji tras różnych sieci.  
 
Opinia ZUDP jest niezbędnym załącznikiem wymaganym przez organ wydający decyzję pozwolenia na 
budowę lub przyjmującym zgłoszenie wykonania robót polegających na realizacji przyłącza lub odcinka 
sieci.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nndom.pl/poradnik-86-kataster.html


 
 

Instalacje 
 
 

Anemostat  
 
Wywietrznik sufitowy, nakładka na końcówkę przewodu wentylacyjnego zamontowana w suficie lub na 
ścianie. Wyróżniamy trzy rodzaje anemostatów wszystkie do zastosowania w instalacjach 
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych nisko i średniociśnieniowych nawiewnych i wywiewnych: 
- sufitowe - mogą być montowane na suficie lub bezpośrednio na przewodach wentylacyjnych, 
- kołowe - zalecane do nawiewu poziomego, 
- szczelinowe - są odpowiednie do nawiewu ciepłego lub zimnego powietrza. 
 
Anemostat nawiewny: 
 

 
 
Anemostat wywiewny: 
 

 
Anemostat zabudowany w suficie: 
 

 



 
 

Odkurzacz centralny  
 
Jest to nowoczesny element wyposażenia domu jednorodzinnego, który ułatwia utrzymanie go w 
czystości.  
 
Odkurzacz centralny składa się z: 
- centralnej jednostki ssącej (najczęściej umieszczonej w pomieszczeniu gospodarczym), 
- przewodów rurowych łączących gniazda ssące zamontowane w pomieszczeniach obiektu, 
- gniazd ssących. 
 
Na rysunku odkurzacz centralny i jego rozkład w całym domu jednorodzinnym: 
 

 
 
 
Podstawową zaletą tego urządzenia jest fakt, iż zasysane wraz z kurzem i zabrudzeniami powietrze jest 
filtrowane w jednostce centralnej nie znajdującej się w odkurzanym pokoju i wyrzucane na 
zewnątrz budynku. W ten sposób eliminowany jest wtórny wyrzut roztoczy i kurzu, które nie zostały 
odfiltrowane. 
 
Podstawową wadą układu jest fakt, iż trzeba go montować już na etapie budowy i wykańczania obiektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Płaszcz wodny kominka  
 
Jest to przestrzeń kominka wypełniona woda grzewczą. Płaszcz wodny może być również wykonany w 
formie wymiennika rurowego, np. wężownicy. 
 
Płaszcz wodny do kominka bardzo dobrze sprawdza się jako dodatkowe źródło ogrzewania domu 
jednorodzinnego: 

 
 

 

 



 

Rekuperator  
 
Jest to centrala wentylacyjna z modułem wymiany ciepła, "serce" instalacji wentylacji mechanicznej, która 
coraz częściej zastępuje tradycyjną wentylację grawitacyjną w nowo budowanych obiektach. Rekuperator 
jest coraz częściej stosowany jako jedna z podstawowych instalacji w coraz modniejszych domach 
energooszczędnych.  
 
Idea działania urządzenia jest taka, iż powietrze zaciągane z zewnątrz, które ma być nadmuchane do 
wewnątrz, jest wstępnie ogrzewane powietrzem, które jest wyciągane z wnętrza budynku. Dzieje się to w 
specjalnie projektowanych krzyżowych wymiennikach ciepła, które oczywiście uniemożliwiają mieszanie 
się powietrza wywiewanego z nawiewanym.  
 
Producenci chwalą się nawet 90% odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego.  
 
Schemat budowy i działania rekuperatora: 

 
 
 

Rura spiro  
 
Jest to rura wytwarzana ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej, aluminium lub alucynku. Najczęściej 
rura spiro jest stosowana do budowy instalacji wentylacyjnych lub instalacji klimatyzacyjnych. Na 
zamówienie producenci wykonują nietypowe elementy o zróżnicowanych wielkościach i średnicach.  
 
Główne przeznaczenie rur spiro to kanały wentylacyjne: 
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Wentylacja grawitacyjna  
 
Jest to system, który za zadanie ma usuwanie zużytego powietrza przy pomocy kanałów wentylacyjnych 
na zewnątrz budynku.  
 
Jest to tradycyjny system wentylacji stosowany np. w domach jednorodzinnych, mieszkaniach. 
Alternatywnym sposobem wentylacji domu jednorodzinnego czy mieszkania jest system wentylacji 
mechanicznej lub wentylacji wspomaganej mechanicznie.  
 
Uwaga! Wentylacja grawitacyjna to tylko system wywiewny, zatem niezbędne jest zapewnienie 
naturalnego nawiewu powietrza do wnętrza pomieszczeń zwłaszcza przy zastosowaniu szczelnych okien 
plastikowych.  
 
Skuteczność wentylacji grawitacyjnej ściśle zależy od warunków atmosferycznych, tzn. na zewnątrz 
powinien wiać lekki wiatr, a temperatura zewnętrza powinna być niższa, niż we wnętrzu pomieszczenia 
wentylowanego. Ponadto, aby zapewnić stały napływ świeżego powietrza, okna i drzwi powinny być w 
domu jednorodzinnym czy mieszkaniu rozszczelnione. Ostatnim, ale bardzo ważnym warunkiem do 
prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnym jest prawidłowa budowa kanałów wentylacyjnych, co 
zabezpieczy przed wdmuchiwaniem wstecz zużytego powietrza.  
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Wentylacja mechaniczna  
 
Jest to wymiana powietrza w budynku wymuszona mechanicznie. Wentylacja mechaniczna stosowana 
jest zamiast tradycyjnego układu wentylacji grawitacyjnej.  
 
Schemat układu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w domu jednorodzinnym: 

 
 
 
Instalacja wentylacji mechanicznej składa się z: 
- wentylatorów lub centrali wentylacyjnej, 
- układu kanałów nawiewnych i wywiewnych, 
- czerpni i wyrzutni powietrza znajdujących się na zewnątrz budynku, w miejscach odpowiednio od siebie 
oddalonych. 
 
W budynkach jednorodzinnych nawiew powietrza odbywa się w sypialniach, pokojach, salonie, czyli tam, 
gdzie zapotrzebowanie na świeże powietrze jest największe, a wywiew w pomieszczeniach użytkowych 
typu kuchnia, łazienka, pomieszczenia gospodarcze. Takie rozmieszczenie nawiewu i wywiewu powietrza 
gwarantuje prawidłowy przepływ powietrza z pomieszczeń tzw. czystych do pomieszczeń tzw. brudnych.  
 
 

Wentylacja wspomagana mechanicznie (hybrydowa) 
 
Jest to wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie za pomocą czasowo włączanych 
wentylatorów kanałowych, dachowych lub osiowych (łazienkowych).  
 
Wentylacją wspomaganą mechanicznie jest np. często montowany 
wentylator w łazienkach, załączany czasowo razem lub osobno z 
włączeniem światła w łazience.  
 
Popularny wentylator łazienkowy jest przykładem wentylacji wspomaganej 
mechanicznie: 
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