
42 INSPIRACJE
POJEDYNEK ARCHITEKTÓW

IWONA MERE – EKSPERTKA „ŁADNEGO 
DOMU”, ARCHITEKTKA Z DUŻĄ PRAKTYKĄ, 
ZWIĄZANA Z NASZYM MIESIĘCZNIKIEM 
OD 1998 ROKU – WYBRAŁA PROJEKT 
„PAG A”.

KOMINEK CZY PIEC RZADKO KIEDY SĄ DZIŚ OBOWIĄZKOWYM ELEMENTEM WYPOSAŻENIA 
DOMU. MAŁO KTO DECYDUJE SIĘ NA OGRZEWANIE BUDYNKU JEDYNIE CIEPŁEM 
PŁYNĄCYM Z KOMINKA, CZY KOZY. A JEDNAK W WIĘKSZOŚCI DOMÓW POWSTAJĄ I NADAL 
STANOWIĄ WAŻNY ELEMENT "MARZENIA O DOMU". |DLACZEGO? BO WCIĄŻ KOJARZĄ SIĘ 
NAM Z DOMOWYM CIEPŁEM I RODZINNĄ ATMOSFERĄ, KTÓRĄ TAK LUBIMY W NASZYCH 
WNĘTRZACH. DLATEGO, NA PROŚBĘ CZYTELNIKÓW – SZUKAMY DOMU, GDZIE KOMINEK 
JEST WAŻNYM ELEMENTEM DOMOWEGO WYSTROJU .

NAJ WIĘ KSZE ZA LE TY PRO JEK TU, 
CZY LI DLA CZE GO PO LE CAM WŁAŚ NIE TEN DOM

 dom o zwartej, kompaktowej bryle z 
prostym detalem;

 budynek z dwuspadowym dachem 
łatwo wpisze się w otoczenie, 
może stanąć i na nowym osiedlu 

i  w starszej, czy bardziej zróż-
nicowanej zabudowie; 

 podział na strefy funkcjonalne 
jest czytelny: części dzienna i go-

spodarcze na parterze, prywatne po-
koje osobno, na poddaszu;

 integralną część projektu stanowi 
garaż z tarasem na stropie;
 o atrakcyjności wnętrz 
przesądza jednoprze-
strzenna strefa dzienna, 
duże przeszklenia, a także 

skromne, umieszczone 
na drugim planie, schody 
na poddasze; 
 funkcjonalność pod-
dasza podnosi duża, 
prostokątna lukarna z 
oknami balkonowymi.

NAJ WIĘ KSZE ZA LE TY PRO JEK TU, 
CZY LI DLA CZE GO PO LE CAM 
WŁAŚ NIE TEN DOM 
Za sta na wia jąc się nad wy bo rem te go  
pro jek tu, war to zwró cić uwa gę na: 
 tradycyjny kształt domu z dwuspado-
wym dachem – dobrze wpisujący się nie-
mal w każde otoczenie
 dobrze poukładane wygodne wnę-
trze domu
 dobre powiązanie domu 
z ogrodem, obszerny 
częściowo zadaszony 
taras
 dom dostosowany 
do nietypowego 
ustawienia wzglę-
dem stron świata 
wejściem od po-
łudnia
 kształt domu i jego 
wysokość (1/2 kondyg-
nacji) będą spełniać 
kryterium większości 
miejscowych planów 
zagospodarowania.

JA NUSZ KA CZO REK – EKS PERT 
„ŁAD NE GO DO MU”, AR CHI TEKT, WŁA ŚCI CIEL 
PRA COW NI PRO JEK TO WEJ, LA U RE AT WIE LU 
KONKUR SÓW – ZA PRO PO NO WAŁ PRO JEKT 
„PROSTY 1”.

Blisko tradycji, czyli 
z kominkiem
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pow. użytkowa: 118,9 m² ; garaż: 28 m² ; pow. zabudowy: 126,7 m² 
kąt nachylenia dachu: 45 ° ; powierzchnia dachu: 122,2 m² ; wy-
sokość budynku: 8,19 m ; wys. ścianki kolankowej: 0,8 m ; min. 
wym. działki: 19,34 x 20,24 m ; kubatura pom. ogrzewanych: 390 
m3 ; autor projektu: arch Grzegorz Papas; Pracownia Słoneczne 
Domy; kontakt: biuro@slonecznedomy.pl;www.slonecznedomy.pl
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pow. użytkowa (razem) 167,4 m² (143,7 m² + 20,6 m² garaż
+ 3,1 m² kotłownia) pow. zabudowy 150,6 m²
kubatura 715 m³ wysokość w kalenicy 8,89 m kąt nachylenia 
dachu 42° ;  minimalne wym. działki: 22,85 m, dł.: 19,15 m ; au-
torzy projektu: DOMY Z WIZJĄ K.Borowski, P.Rynkiewicz;  
kontakt: domy@domyzwizja.pl; www.projektyzwizja.pl

W budynku o powierzchni niespełna 120 m² prawie 50 m² 
przeznaczono na część dzienną. Obok niej, na parterze  
zaplanowano też zaplecze gospodarcze z garażem, 

dostępnym z zewnątrz schowkiem, spiżarnią, pralnią oraz toaletą. 
Przestrzeń od skosami dachu wypełniają cztery pokoje sypialne 
i dwie łazienki. Jednak podziały na tym poziomie wydają się zbyt 
drobne. Ograniczenie ilości pomieszczeń prywatnych z pewnością 
poprawi komfort życia domowników. Do dyspozycji jest tu zaledwie 
54 m² powierzchni (przy 68 m² podłogi  - także tej pod skosem, 
o wysokości od 80 do 190 cm). Dlatego projekt polecam trzy- mak-
symalnie cztero-osobowej rodzinie. 
Parterowe skrzydło gospodarcze  to prócz sporego (21 m²) garażu 
także pomieszczenie gospodarcze i  obszerna wnęka na tyłach – na 
wizualizacji wykorzystana do przechowywania drewna do kominka.    

Prezentuję kolejny niewielki dom, tym razem z wyekspo-
nowanym kominkiem w roli głównej. Taka była prośba 
naszych czytelników, którzy wśród dostępnych na rynku  

projektów gotowych szukali niewielkiego jednorodzinnego 
domu z ładnie zaplanowanym kominkiem.  Uważam, że ten dom 
dobrze realixuje ich potrzeby. Kominek jest bowiem punktem 
centralnym w tym dobrze rozplanowanym i – co warte podkre-
ślenia – wygodnym budynku. Na dwóch kondygnacjach zapla-
nowano przestrzeń dla czterech osób. Powierzchnia użytkowa 
wynosi 143,3 m², w tym jest liczony garaż na jeden samochód (ok. 
20 m²). Odejmując garaż i pomieszczenie gospodarcze zostaje 
około 120 m² powierzchni czysto mieszkalnej, na której zmiesz-
czono trzy sypialnie, część dzienną i pokój do pracy. Wszystkie 
pomieszczenia są słusznej wielkości i dobrze powiązane ze sobą.

DZIAŁKA – CZYLI W JAKIM OTOCZENIU NAJLEPIEJ POSTAWIĆ DOM 
WZNIESIONY WEDŁUG TEGO PROJEKTU 
Budynek ma plan prostokąta wydłużonego w głąb działki i jest nakryty 
prostym dwuspadowym dachem. Kalenica na wysokości 8,2 m  po-
winna być prostopadła do frontowej krawędzi parceli ponieważ dom 
jest zwrócony szczytem do drogi. Bryłę uzupełnia parterowe skrzydło 
garażowe, nakryte płaskim stropodachem, na którym urządzono do-
stępny z poziomu poddasza taras. Szerokość zabudowy wraz z gara-
żem – 11,3 m  –  sprawia, że budynek zmieści się na stosunkowo wąskiej 
parceli - poniżej 19,5 m o niewielkiej powierzchni, w granicach 450-500 
m². Ponieważ duże przeszklenie pokoju dziennego wychodzi na front 
parceli (a kuchnię umieszczono po stronie ogrodu) projekt nadaje się 
do wzniesienia na działce z dojazdem od południa. Nawet niewielkie, 
4-metrowe odsunięcie  frontowej elewacji od ulicy powinno zapewnić 
strefie dziennej odpowiednią oprawę, zwłaszcza – miejsce na skom-
ponowanie efektownej, zielonej przesłony, warto także pamiętać 
o opcji parkowania na podjeździe, przy zamkniętej bramie – tu da się 
wykorzystać głęboką wnękę przed wjazdem do garażu (dzięki niej 
przedłuży się przestrzeń postojowa) . 

 DZIAŁKA – CZYLI W JAKIM OTOCZENIU NAJLEPIEJ POSTAWIĆ 
DOM WZNIESIONY WEDŁUG TEGO PROJEKTU
Dom ma kształt prostokąta i stoi dłuższym bokiem wzdłuż ulicy. 
Obok wjazdu do garażu i wejścia do domu znajduje się (niety-
powo) pokój dzienny. Ma to wpływ na wymogi co do kształtu 
działki i jej orientacji. Mianowicie dobrze by było odsunąć dom 
od ulicy, aby zapewnić nieco oddechu od części dziennej, aby duże 
okna z salonu i taras nie wychodziły prosto na ulicę. Ponadto 
działka powinna być zorientowana wjazdem na południe; sugero-
wana przez autorów orientacja to  południowy -wschód.
Jeżeli chodzi o minimalną wielkość działki – to z prostej kalku-
lacji wychodzi niecałe 440 m², co oznacza, że duże okna salonu 
są oddalone o ok. 5 – 6 m od ulicy i od sąsiada, a równie duże 
okna z jadalni i kuchni tylko 4 m od ogrodzenia - stanowczo za 
blisko. Należałoby zwiększyć odległość domu od granic działki 
z 3 stron, zostawiając jedynie minimalną dopuszczalną (3 m) od 
strony garażu. Oznacza to zwiększenie szerokości i głębokości 
parceli o 4 m. Uzyskaną powierzchnię 756 m² traktowałbym jako 
punkt wyjścia, bo im większa działka – tym większy komfort. 
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WYGLĄD BUDYNKU
Smukły budynek o prostej formie, nawiązującej do tradycji, najlepiej 
zaprezentuje się pośród niewysokich domów o stromych dachach. 

Współczesny wygląd zawdzięcza detalom – przede wszystkim dużej, 
prostokątnej lukarnie unoszącej sporą część połaci dachowej oraz… 
brakowi okapów wysuniętych poza obrys ścian zewnętrznych. Dzięki 
temu wydaje się bardzo zwarty.

Elewacje z trójkątnymi szczytami – od frontu i po stronie ogrodu – 
zostały na poziomie parteru wyposażone w głębokie podcienia. Wprawdzie 
wyraźnie cofnięta w głąb bryły brama garażowa pozwoli na parkowanie 
na podjeździe nawet wtedy, gdy dom stanie blisko drogi to osobiście wo-
lałabym wypłycić i ujednolicić podcień wejściowo-wjazdowy na głębokość 
wnęki przed drzwiami. Większa powierzchnia garażu albo zaplanowanego 
na tyłach gospodarczego schowka to czysty zysk dla tak kompaktowego 
gospodarstwa. A otwarta wnęka za domem z powodzeniem pomieści 
sezonowe akcesoria, odstawiane pod dach – od drewna do kominka po-
czynając aż po rowery, leżaki czy kosiarkę… Przekonuje mnie zatem różna 
głębokość dwóch rozdzielonych ścianą i mających do wypełnienia różne 

zadnia przestrzeni na tyłach budynku. Szeroki, płytki podcień wystarczy 
do ochrony  kuchennego przeszklenia przed zacinającym deszczem, ale 
jednocześnie nie zacieni nadmiernie wnętrza a uzupełniony tarasem stwo-
rzy doskonałe warunki do serwowania posiłków „pod chmurką”. 

Duży taras na dachu garażu  będzie raczej trudno dostępny ponieważ 
wyjścia zaplanowano tylko z dwóch małych pokojów i to przez kolan-
kowe okna złożone pionowych z części w ściance kolankowej i elemen-
tów przechodzących na skośną połać dachu. Aby uprościć i poprawić 
komunikację z tym rejonie rozważyłabym skonstruowanie dwóch 
smukłych lukarn mieszczących klasyczne, pojedyncze okna balkonowe 
– podobne do pozostałych otworów doświetlających poddasze.    

Podoba mi się zestaw materiałów wykończeniowych: jasne 
tynki, grafitowe dachówki oraz drewniana okładzina. 
Wybierając szare drzwi i bramę garażową warto zadbać o 
dopasowanie do nich reszty stolarki - szare profile najlepiej 
podkreślą współczesny charakter domu

Elewacja frontowa Elewacja boczna Elewacja tylna Elewacja  boczna
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Elewacja frontowa Elewacja boczna Elewacja tylna Elewacja boczna

WYGLĄD BUDYNKU
Jak wspomniałem na wstępie, dom ma tradycyjny kształt wy-
dłużonego prostokąta przykrytego dwuspadowym dachem. 
Piętro ma niepełną wysokość, czyli jest kwalifikowane jako 
poddasze użytkowe.

Spokojna bryła domu wpisze się bezboleśnie w każde otocze-
nie, niezależnie czy to będzie miejskie osiedle, czy podmiejskie 
lub wręcz wiejskie klimaty.

Na pierwszy rzut oka uwagę osoby przyglądającej się projek-
towi, zwraca spokojna jasna elewacja domu, poprzerywana 
ciemnymi płaszczyznami ścian na parterze i zwieńczona ciem-
nymi połaciami dachu. 

Bryła domu składa się z dwóch części – głównej, zawierającej 
część mieszkalną ze spadzistym dachem i przyklejonej do niej 
- niskiej partii garażowej z płaskim tarasem na górze. Dodajmy, 
że płaski dach garażu został przedłużony w stronę wejścia, two-
rząc wygodny i funkcjonalny podcień chroniący drzwi wej-
ściowe przed deszczem.

Dach spadzisty jest ustawiony kalenicą wzdłuż ulicy, więc 
wysokość elewacji frontowej jest niewielka – jedna i pół kon-
dygnacji. 

Wejście i wjazd do domu są podkreślone ciemną ścianą ga-
rażu i wspomnianym podcieniem. Szare płaszczyzny ścian po-
winny być wedle zamierzenia autorów wykładane ciemnymi 
panelami elewacyjnymi, które dobrze kontrastują z jasnym 
tynkiem przeważającym na większości powierzchni elewacji 
tego budynku.

Dopełnieniem całości są duże okna części dziennej domu 
i zadaszony taras.

W moim przekonaniu zaproponowany przeze mnie 
projekt pozwoli stworzyć dom dla ludzi ceniących 
wygodę mieszkania, dla tych którzy kojarzą ciepło 
domowe z ciepłem rozpalonego kominka wokół którego 
gromadzi się rodzina. 
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WNĘTRZA I ICH FUNKCJE
Gospodarstwo w zaproponowanym przez pro-
jektantów kształcie wygląda atrakcyjnie, ale jest 
małe. Ze wszystkimi wynikającymi z tego kon-
sekwencjami  a więc – umiarkowanym kosztami 
tak budowy jak i eksploatacji, możliwością 
wzniesienia domu na niedużej parceli, ale też 
skromnym programem funkcjonalnym… 119 m²
pomieści rodzinę z dwójką dzieci, ale nie wy-
starczy do urządzenia w domu miejsca do pracy 

ani  pokoju gościnnego itp. Po zaakceptowaniu wszystkich ograniczeń 
możemy za to przejść do niewątpliwych zalet lokum. Warto docenić 
ładne wejście, spory wiatrołap z drzwiami do garażu, a także komuni-
kację – niewielki hol z widokiem na strefę dzienną i zgrabnie rozwią-
zanymi schodami na poddasze. W niedużym wnętrzu fakt, że znalazły 
się one „na marginesie” - zarazem dostępne i nie skupiające na sobie 

uwagi – uważam za dobrą decyzję. Otwarta przestrzeń dzienna z no-
woczesną kuchnią, jadalnią i rejonem wypoczynkowym ma inne atrak-
cje: duże przeszklenia wprowadzające do wnętrz ogrodową zieleń, 
a także znakomicie wyeksponowany kominek. Umieszczenie go po-
między dwoma dużymi wyjściami na taras  oraz między aneksem sto-
łowym i zestawem wypoczynkowym sprawia, że widokiem płonących 
polan będzie się można cieszyć z dowolnego miejsca parteru. 

Na wizualizacji umieszczono prostą bryłę kominka z trójstronnym 
wkładem, proszę to potraktować jako inspirację, chociaż ja – oczyma wy-
obraźni -  widzę tu raczej piec kominkowy: współczesną, okrągłą lub 
owalną bryłę z łukowo wygiętą szybą paleniska. Wśród ofert rynkowych 
nie brakuje niewielkich pieców przeznaczonych do zawieszenia na ścianie 
lub ustawionych na pojedynczej, smukłej „nodze”lub obrotowych – sło-
wem dosyć dynamicznych, a nawet mobilnych urządzeń, jakby wymyślo-
nych specjalnie dla tego wnętrza! Zachęcam do wykorzystania rozwiązań 
– bez kamienia i rustykalnego klimatu – może być i taniej i ładniej.

Na pewno warto zdecydować się na jednolite wykończenie posadzek 
– polecam olejowane drewno, które sprawdzi się także w kuchni. Im 
mniej będzie dodatkowych podziałów tym przestronniej i bardziej ele-
gancko zaprezentuje się przestrzeń dzienna. Tym samym gatunkiem 
drewna należy też obłożyć schody.

Spróbowałabym inaczej rozdysponować miejsce w strefie prywatnej, 
by zapewnić domownikom więcej komfortu. Ideałem będzie przezna-
czenie na główną sypialnię – z zapleczem i wyjściem na taras, całej 
części ogrodowej poddasza i pozostawienie dzieciom dwóch  fronto-
wych pokojów. Inna opcja to przesunięcie ściany między główną sy-
pialnią i korytarzem tak, by jedne drzwi na taras znalazły się  w holu, 
a przez to były dostępne dla wszystkich domowników. Niewielkie ale 
kształtne poddasze zyska na takim otwarciu. Moim zdaniem jest tu 
miejsce na trzy sypialnie z zapleczem, dopasowanym do potrzeb inwe-
storów i co najwyżej czwórki stałych mieszkańców.  
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PARTER

11,4 m

1. wiatrołap ..............................5,2 m²
2. korytarz .................................2,6 m²
3. pok. dzienny 
 + jadalnia .........................38,5 m²
4. kuchnia ...............................10,8 m²
5. spiżarnia ..............................2,5 m²
6. pralnia ...................................2,7 m²
7. w.c. ..........................................2,7 m²
8. pom. gospodarcze .........6,9 m²
9. garaż .....................................21,1 m²

Pn

12
,3

 m

Rys.: ANITA DOMŻAŁOWICZ
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INSPIRACJE
POJEDYNEK ARCHITEKTÓW

PIĘTRO
10. korytarz .................................6,5 m² 
11. pokój.......................................7,8 m² 
12. pokój.........................................12 m² 
13. łazienka ................................4,3 m²  
14. łazienka ................................3,8 m²  
15. pokój.....................................12,5 m² 
16. pokój........................................7,1 m² 
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WNĘTRZA I ICH FUNKCJE
Wnętrze jest bardzo czytelnie i sprawnie po-
układane. Na parterze hol wejściowy rozdziela 
dom na dwie części. Po prawej od wejścia znaj-
dują się pomieszczenia pomocnicze i gospodar-
cze,  po lewej – jednoprzestrzenna część 
dzienna, z pokojem dziennym, jadalnią i kuch-
nią. Tu również umieszczono otwarte schody 
na górę, co ma swoje dobre i złe strony. Dobre, 
bo schody stanowią ozdobnik wnętrza i po-

większają je optycznie. Złe, bo schodząc z góry trzeba przejść przez pokój 
dzienny, co może być uciążliwe i zaburzać poczucie prywatności. Szero-
kie drzwi do ogrodu umieszczono w niewielkim podcieniu, dzięi czemu, 
podczas deszczu można zostawić otwarte skrzydła bez obawy o zalanie 
wnętrza. Obok wyjścia na taras znajduje się okazała ściana kominkowa. 
Jej usytuowanie na wprost wejścia i w centralnym punkcie części dzien-
nej sugeruje, że to najważniejsza atrakcja domu. I biada czcicielom ekranu 
telewizyjnego, bo niewiele zostaje miejsca na  ekran TV! A układ wywo-
łuje u patrzącego dylemat –  co wybrać TV czy kominek...

Na parterze jest jeszcze pokój, który może służyć jako gabinet lub 
pokój dla gości. Cenna rzecz! Na piętrze mamy trzy sypialnie i...  tylko 
jedną łazienkę - mało... Ja bym jednak nie narzekał, bo dwie łazienki 
w domu na 4 osoby to i tak dobry wynik.... 
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Chcesz zbudować dom, ale nie wiesz, jaki projekt wybrać? 
Skontaktuj się z nami i napisz, czego oczekujesz.  
Nasi architekci pomogą Ci wybrać najlepszą propozycję.

AGNIESZKA CAL-HUBSKA,  
REDAKTOR PROWADZĄCA DZIAŁ INSPIRACJE,  

E-MAIL: AGNIESZKA.CAL-HUBSKA@AGORA.PL

1. wiatrołap ...............................2,1 m²
2. hol ............................................4,3 m²
3. kuchnia ...............................10,2 m²
4. pokój dzienny ................39,0 m²
5. łazienka .................................3,3m²

6. kotłownia .............................4,5 m²
7.  gabinet .................................14,1 m²
8.  szatnia ...................................4,5 m²
9.  garaż ...................................20,6 m²

O NIETYPOWYCH I PIĘKNYCH MIEJSCACH 
DO PRACY PRZECZYTAJ W MAGAZYNIE

Pn

PODDASZE
1o. hol ............................................. 6,7m²
11.  sypialnia .............................14,0 m²
12.  garderoba ...........................5,8 m²
13. łazienka ................................6,4 m²

14. pralnia ...................................2,7 m²
15.  sypialnia .............................14,9 m² 
16.  sypialnia .............................15,3 m²
14,0 m²
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