
BUDUJ BEZ TRUDU
Budowa domu dla początkujących.
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BUDOWA DOMU KROK PO KROKU 4

W Building Companion naszą misją jest sprawienie, aby budowa 
Twojego domu nie była traumatycznym przeżyciem, lecz spełnia-
niem wielkiego marzenia. 

Dlatego razem z grupą doświadczonych ekspertów stworzyliśmy 
dla Ciebie przewodnik, który jak dobry przyjaciel przeprowadzi 
cię przez cały skomplikowany proces budowy i zaopatrzy 
we wszystkie niezbędne informacje, abyś wkraczał na plac swo-
jej budowy świadomy tego, co się na niej dzieje i czy dzieje się to, 
co dziać się powinno. 

Możesz do niego sięgać zawsze i wszędzie, przeczytać od deski 
do deski, czy zaglądać do poszczególnych wycinków. 

Znajdziesz tu także słowniczki, przydatne wskazówki oraz linki 
do artykułów, jeśli zechcesz zgłębiać dalej swoją wiedzę na kon-
kretne tematy. 

Także kielnia w dłoń i do dzieła!

WPROWADZENIE

Zespół Building Companion
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PRZED BUDOWĄ

Zakup działki

Projekt

Zgłoszenie/pozwolenie

Przyłącze mediów

Ekipa budowlana

Przygotowanie placu budowy
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ZAKUP DZIAŁKI
Krok po kroku

05 Otrzymanie informacji o dokona-
niu zmian w księdze wieczystej.

Złożenie wniosku o dokonanie 
zmian w księdze wieczystej.06

03

Weryfikacja miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego - MPZP (jeżeli 
jest ustalony) lub wystąpienie 
o warunki zabudowy. Zawarcie 
umowy przedwstępnej 
i wpłata zadatku.

Badanie geotechniczne gruntu 
na interesującej nas działce.01

02

Zebranie dokumentów:

04 Zawarcie ostatecznej umowy 
kupna-sprzedaży u notariusza.

wyrys i wypis z miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego (Urząd Gminy/Miasta).

odpis z księgi wieczystej (Wydział 
Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejo-
nowym/online).

wypis z rejestru gruntów po nume-
rze ewidencyjnym gruntu (Staro-
stwo).

decyzja o wyłączeniu działki z pro-
dukcji rolnej (u właściciela).
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Praktyczne wskazówki

Lokalizację (odległość od najbliż-
szego sklepu, apteki, szpitala, sta-
cji benzynowej, naszego miejsca 
pracy, szkół).

Dojazd do działki (dojazd samo-
chodem, środkami komunikacji).

Kształt i wielkość.

Położenie (czy jest cicho, jaka 
jest jakość powietrza).

Uzbrojenie lub możliwość uzbro-
jenia.

Sąsiadów bezpośrednich i dal-
szych (zapytaj ich, co uważają 
o najbliższej okolicy, poszukaj 
informacji na temat wybranego 
miejsca w internecie).

Rodzaj gruntu (po przeprowa-
dzeniu badania geotechnicznego 
uzyskasz wszelkie potrzebne 
informacje na ten temat).

Przy wyborze działki weź pod uwagę: BADANIE GEOTECHNICZNE - 
przeprowadza firma geotechnicz-
na, która na podstawie kilku od-
wiertów określi warstwy i rodzaje 
gruntu oraz poziom wód grunto-
wych. Nie jest ono obowiązkowe, 
ale pozwoli ustalić jakość gruntu 
pod budowę i zaoszczędzi ci wie-
lu późniejszych zmartwień.

MPZP - akt prawa miejscowego 
przyjmowany w formie uchwały 
rady gminy, określający przezna-
czenie, warunki zagospodarowa-
nia i zabudowy terenu, 
a także rozmieszczenie inwestycji 
celu publicznego.

Optymalna powierzchnia działki pod budowę 
domu to min. 700m2 i min. 16 m szerokości. 

Słownik

https://www.budujemydom.pl/fundamenty-i-piwnice/584-rodzaje-gruntow-budowlanych
https://www.budujemydom.pl/fundamenty-i-piwnice/584-rodzaje-gruntow-budowlanych


BUDOWA DOMU KROK PO KROKU 8przed budową

Uzyskiwanie decyzji o warunk-
ach zabudowy może zająć 
nawet 9 miesięcy.

Przydatne linki:

Jeżeli sprzedający prowadzi działal-
ność gospodarczą, zażądaj zaświad-
czenia o niezaleganiu wobec ZUS i 
US. Jako kupujący nie masz pewno-
ści, czy nieruchomość nie jest skład-
nikiem przedsiębiorstwa. Jeśli tak 
jest i sprzedający posiada zaległości 
wobec ZUS i US, ty jako nabywca 
zorganizowanej części przedsiębior-
stwa odpowiadasz z nim solidarnie 
całym swoim majątkiem (art. 112 § 
1 Ordynacji podatkowej). 

W przypadku braku MPZP musisz 
wystąpić do urzędu gminy o wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy. 
Jeśli cokolwiek w MPZP wzbudza 
Twoje wątpliwości skonsultuj to 
z prawnikiem. 

Badanie geotechniczne gruntu bę-
dzie najbardziej miarodajne, 
gdy można określić usytuowanie 
i zarys przyszłego budynku, bo wtedy 
geotechnik wie, w których miejscach 
wykonać odwierty.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruk-
tury w sprawie warunków technic-
znych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

Znajdź właściwy urząd. 

11 rzeczy, które musisz wiedzieć, 
zanim kupisz działkę budowlaną.

Budowa domu na działce rolnej - 
czy to w ogóle możliwe?

§ 12 Rozporządzenia Ministra In-
frastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie 
precyzyjnie określa odległość domu 
od granic działki.

Praktyczne wskazówki cd.

https://building-companion.pl/blog/artykuly/prawo-budowlane/uzyskiwanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy-moze-zajac-nawet-9-miesiecy/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/prawo-budowlane/uzyskiwanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy-moze-zajac-nawet-9-miesiecy/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/prawo-budowlane/uzyskiwanie-decyzji-o-warunkach-zabudowy-moze-zajac-nawet-9-miesiecy/
https://uprawnieniabudowlane.pl/wp-content/uploads/2018/04/Dz.U.15.1422-Warunki-Techniczne-2018.pdf
https://uprawnieniabudowlane.pl/wp-content/uploads/2018/04/Dz.U.15.1422-Warunki-Techniczne-2018.pdf
https://uprawnieniabudowlane.pl/wp-content/uploads/2018/04/Dz.U.15.1422-Warunki-Techniczne-2018.pdf
https://uprawnieniabudowlane.pl/wp-content/uploads/2018/04/Dz.U.15.1422-Warunki-Techniczne-2018.pdf
https://uprawnieniabudowlane.pl/wp-content/uploads/2018/04/Dz.U.15.1422-Warunki-Techniczne-2018.pdf
https://www.biznes.gov.pl/pl/szukaj-instytucji
https://building-companion.pl/blog/artykuly/przed-budowa/11-rzeczy-ktore-musisz-wiedziec-zanim-kupisz-dzialke-budowlana/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/przed-budowa/11-rzeczy-ktore-musisz-wiedziec-zanim-kupisz-dzialke-budowlana/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/prawo-budowlane/budowa-domu-na-dzialce-rolnej-czy-to-w-ogole-jest-mozliwe/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/prawo-budowlane/budowa-domu-na-dzialce-rolnej-czy-to-w-ogole-jest-mozliwe/
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Krok po kroku

PROJEKT

03

Wykonanie aktualnej mapy działki 
budowlanej do celów projektowych 
przez uprawnionego geodetę.

Sprecyzowanie wymagań odno-
śnie naszego domu.01

02

W przypadku gotowego projektu 
jego adaptacja  do działki i do wa-
runków zagospodarowania.

Wybór gotowego projektu lub za-
mówienie indywidualnego projektu 
u architekta.

04

Przy wybieraniu projektu zwróć uwagę na:

Powierzchnię użytkową, 
jakiej potrzebujesz.

Rodzaje dodatkowych pomiesz-
czeń, które będą ci przydatne (gar-
deroba, pralnia, biuro, spiżarnia, 
pokój gościnny etc).

Wiek domowników (jeżeli w domu 
będą mieszkały osoby starsze, roz-
waż dom parterowy).

Czego najbardziej ci brakowało 
dotychczas (więcej łazienek, garaż 
na dwa samochody, osobne pokoje 
dla dzieci).

Praktyczne wskazówki
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10 domów parterowych. Czy warto 
wybrać dom parterowy?

Przydatne linki

Upewnij się, że architekt w ramach 
usługi przygotuje projekt budowlany 
oraz projekt wykonawczy. Projekt 
budowlany składa się do odpowied-
nich organów przy uzyskiwaniu 
pozwolenia lub zgłoszenia, nato-
miast projekt wykonawczy jest dużo 
bardziej szczegółowy i stanowi pod-
stawę pracy dla ekipy budowlanej.

Z wyborem projektu wstrzymaj się 
do zakupu działki, od niej będzie 
wiele zależało.

Na projekt gotowy decyduj się 
tylko wtedy, kiedy wymaga on jedy-
nie minimalnych zmian.

Ważne, aby architekt posiadał 
uprawnienia budowlane ze specjal-
nością architektoniczną i był wpisa-
ny na listę samorządu architektów. 
Tylko projekt przygotowany 
przez uprawnionego do tego archi-
tekta umożliwi uzyskanie pozwole-
nia na budowę.

Sprawdź, czy twój architekt znajduje 
się na liście samorządu architektów.

Projekt gotowy nie jest projektem 
budowlanym, dlaczego?

6 rzeczy, które powinieneś uwzględ-
nić w projekcie domu.

Istotne i nieistotne zmiany w projek-
cie budowlanym – 
procedura i przykłady.

10 nowoczesnych domów 
z płaskim dachem

Praktyczne wskazówki cd.

https://building-companion.pl/blog/artykuly/przed-budowa/10-domow-parterowych-czy-warto-wybrac-dom-parterowy/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/przed-budowa/10-domow-parterowych-czy-warto-wybrac-dom-parterowy/
https://extranet.iarp.pl/lista/
https://extranet.iarp.pl/lista/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/przed-budowa/projekt-gotowy-nie-jest-projektem-budowlanym-dlaczego/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/przed-budowa/projekt-gotowy-nie-jest-projektem-budowlanym-dlaczego/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/przed-budowa/6-rzeczy-ktore-powinienes-uwzglednic-w-projekcie-domu/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/przed-budowa/6-rzeczy-ktore-powinienes-uwzglednic-w-projekcie-domu/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/przed-budowa/istotne-i-nieistotne-zmiany-w-projekcie-budowlanym-procedura-i-przyklady/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/przed-budowa/istotne-i-nieistotne-zmiany-w-projekcie-budowlanym-procedura-i-przyklady/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/przed-budowa/istotne-i-nieistotne-zmiany-w-projekcie-budowlanym-procedura-i-przyklady/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/przed-budowa/10-nowoczesnych-domow-z-plaskim-dachem/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/przed-budowa/10-nowoczesnych-domow-z-plaskim-dachem/
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Budowę na podstawie zgłoszenia można prowadzić, 
jeżeli budujemy budynek mieszkalny wolnostojący jednoro-
dzinny,  którego obszar oddziaływania mieści się w całości 

na działce, na której został zaprojektowany. W innych przypad-
kach konieczne jest ubieganie się o pozwolenie na budowę.

ZGŁOSZENIE/POZWOLENIE
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Oświadczenie o posiadanym pra-
wie do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane (B-3).

Niezbędne Dokumenty

Wypełnione zgłoszenie budowy 
lub przebudowy budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego (B-2).

Oświadczenie kierownika budowy 
i inspektora nadzoru inwestor-
skiego (jeżeli został powołany) 
o przejęciu obowiązków 
kierownika budowy/inspektora 
nadzoru inwestorskiego.

Zaświadczenie o wpisie kierow-
nika budowy/inspektora nadzoru 
na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego.

Cztery egzemplarze projektu bu-
dowlanego podpisanego 
przez uprawnionego architekta.

Decyzja o warunkach zabudowy 
(jeżeli jest wymagana).

03
Starosta ma 21 dni na zgłoszenie 
sprzeciwu, po upływie tego termi-
nu możesz rozpocząć budowę.

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia 
budowy domu do Starostwa.01

02

Po otrzymaniu milczącej zgody 
organu odbierz ostemplowany 
projekt ze Starostwa (?).

zGŁoSzeNIe

Krok po kroku
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pozwoLeNIe

Krok po kroku

01

02

Zostaje wydane na podstawie 
wniosku o wydanie pozwolenia 
na budowę w Starostwie.

Decyzja w ciągu 65 dni.

03 Otrzymanie pocztą pozwolenia 
na budowę.

05 Odebranie potwierdzenia uprawo-
mocnienia w urzędzie.

04 Uprawomocnienie decyzji o po-
zwolenie po dwóch tygodniach.

06 Rozpoczęcie budowy w ciągu 3 
lat od wydania pozwolenia.

Projekt budowlany podpisany 
przez uprawnionego architekta.

Aktualna mapa sytuacyjno-wyso-
kościowa.

Decyzja o wyłączeniu gruntów 
z produkcji rolnej.

Wypis i wyrys z rejestru gruntów - 
działki własnej i sąsiednich.

Niezbędne Dokumenty

Wniosek o pozwolenie.

Wypis i wyrys z miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego.

Oświadczenie o połączeniu dział-
ki z drogą publiczną.

Warunki dostawy mediów.

Jakie dokumenty są potrzebne do budowy domu?

Zgłoszenie budowy domu czy pozwolenie 
na budowę – czym różnią się te procedury?

Przydatne linki

Znajdź właściwy urząd.

https://building-companion.pl/blog/artykuly/prawo-budowlane/jakie-dokumenty-sa-potrzebne-do-budowy-domu/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/prawo-budowlane/zgloszenie-budowy-domu-czy-pozwolenie-na-budowe-czym-roznia-sie-te-procedury/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/prawo-budowlane/zgloszenie-budowy-domu-czy-pozwolenie-na-budowe-czym-roznia-sie-te-procedury/
https://www.biznes.gov.pl/pl/szukaj-instytucji
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PRZYŁĄCZE MEDIÓW
prąd

Krok po kroku

03

Po wydaniu warunków przyłączenia 
zawarcie umowy przyłączenia.

Złożenie wniosku o określenie wa-
runków przyłączenia w rejonowym 
zakładzie energetycznym i wniesie-
nie opłaty za przyłączenie.

01

02

Wykonanie sieci wewnętrznej 
przez wybranego przez nas elektryka.

Uzgodnienie lokalizacji przyłącza 
z projektantem nadzorujący realiza-
cję inwestycji.

05

Wykonanie przyłącza 
przez zakład energetyczny.04

Podpisanie umowy o użytkowaniu 
energii elektrycznej.06
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Jeżeli zależy nam na czasie, możli-
we jest wykonanie tymczasowego 
przyłącza na czas budowy na własny 
koszt. Samo przyłącze budowlane 
wykonuje na nasz koszt zakład ener-
getyczny z linii napowietrznej 
lub kablowej. Może też to zrobić 
wybrany przez nas elektryki i popro-
wadzić go ze skrzynki przyłączenio-
wej, doprowadzonej już przez zakład 
energetyczny 
do naszej działki i zlokalizowanej w 
jej granicy (w linii ogrodzenia). Takie 
przyłącze zawsze musi być odebrane 
przez zakład energetyczny. Należy 
pamiętać, że taryfa budowlana jest 
mniej więcej dwa razy droższa w po-
równaniu z docelową, czyli tą, z której 
będziemy korzystać po zamieszkaniu 
w nowym domu.

Do wniosku o określenie warunków 
przyłączenia dołącza się tytuł prawny 
do nieruchomości (np. akt notarialny, 
wypis z księgi wieczystej), mapkę 
(nie musi być to mapka geodezyjna 
do celów projektowych, wystarczy 
szkic sytuacyjny).

Praktyczne wskazówki
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WODA

Krok po kroku

03

Wydanie warunków i wzoru 
umowy o przyłączenie.

Złożenie wniosku o określe-
nie warunków technicznych 
przyłączenia do sieci kanali-
zacyjnej do zakładu wodocią-
gowo-kanalizacyjnego.

01

02

Podpisanie umowy o przyłą-
czenie.

Zlecenie projektantowi posia-
dającemu stosowne upraw-
nienia wykonania projektów 
przyłączy wraz z uzgodnie-
niem ich lokalizacji.

05

Złożenie projektów w zakła-
dzie wodociągowo-kanaliza-
cyjnym do zaakceptowania.

04

Zlecenie wykonania przyłą-
czy i zgłoszenie rozpoczęcia 
robót w zakładzie wodociągo-
wo-kanalizacyjnym.

06

Zlecenie geodecie wykonania 
geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej przyłączy, 
którą później składamy 
przy zgłoszeniu zakończenia 
budowy domu.

07

W przypadku braku sieci wodocią-
gowo-kanalizacyjnej konieczne jest 
wybudowanie szamba oraz studni.

Praktyczne wskazówki
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GAZ

Krok po kroku

03

Złożenie wniosku o określenie 
warunków przyłączenia w biurze 
obsługi klienta wybranego przed-
siębiorstwa zajmującego się 
sprzedażą lub dystrybucją gazu. 

Uzyskanie pozwolenia na budo-
wę instalacji gazowej 
(jeśli nie była uwzględniona 
w projekcie przy uzyskiwaniu 
pozwolenia na budowę domu).

01

02 Budowa instalacji 
gazowej i przyłącza.

Podpisanie umowy 
o przyłączenie.

05

Podpisanie umowy 
o dostarczenie gazu.04

Jeżeli instalacja gazowa nie była wcześniej 
uwzględniona w projekcie i pozwoleniu 
na budowę, trzeba uzyskać odpowiednie po-
zwolenie na budowę instalacji gazowej.

Praktyczne wskazówki

Instalacja musi być zgodna z zatwierdzonym 
projektem instalacji i z opinią kominiarską.
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EKIPA BUDOWLANA
Krok po kroku

03

Wybór kierownika budowy 
i (ewentualnie) inspektora 
nadzoru inwestorskiego.

Decyzja, czy budujemy syste-
mem gospodarczym, czy też 
z generalnym wykonawcą.

02
Zawarcie umowy z kierowni-
kiem budowy.

04 Zawarcie umowy z inspekto-
rem nadzoru inspektorskiego.01

Zawarcie umowy o roboty bu-
dowlane z ekipą budowlaną.

Wybór ekipy budowlanej.

06

05
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SYSTEM GOSPODARCZY - 
inwestor sam organizuje budowę, 
zatrudniając jedynie wykwalifikowa-
nych rzemieślników do poszczegól-
nych prac. Może też sam wykonywać 
niektóre prace nie wymagające du-
żych kwalifikacji.

GENERALNY WYKONAWCA - 
wykonawca, który oferuje komplekso-
wą usługę budowy domu, wykonując 
wszystkie etapy budowy.

KIEROWNIK BUDOWY - 
jest odpowiedzialny za spełnienie 
wszelkich norm prawnych i przepi-
sów, aby budowa była zgodna z otrzy-
manym pozwoleniem, zatwierdzonym 
wcześniej projektem i prawem bu-
dowlanym, a także za przeprowa-
dzenie budowy zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz z zachowaniem 
bezpieczeństwa. Kierownik ponosi 
również odpowiedzialność zawodową 
i dyscyplinarną za ewentualne niepra-
widłowości i błędy popełnione 
na placu budowy oraz inne uchybienia 
względem obowiązków zawodowych. 

Słownik

INSPEKTOR NADZORU INWESTOR-
SKIEGO - 
pełni rolę kontrolną nad kierownikiem 
budowy, wydając polecenia, które są 
odnotowywane w dzienniku budowy 
lub żądając dokonania stosownych 
poprawek od kierownika budowy lub 
kierownika robót budowlanych. Jego 
obecność nie jest jednak obowiązkowa.
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Przy wyborze weź pod uwagę:

Za ekipą budowlaną rozejrzyj się 
w okresie zimowym.

Praktyczne wskazówki

Polecenia (poproś o numer tele-
fonu do inwestora, który wcze-
śniej współpracował 
z ekipą budowlaną).

Dostępność (będziesz zaskoczo-
ny, jak długo trzeba czekać 
na wolne terminy u dobrych 
ekip budowlanych).

Doświadczenie.

Rozmiar i stałość ekipy - sprawdź, 
czy ekipa jest w CEiDG.

Odległość od działki - często eki-
pa budowlana jest skłonna dojeż-
dżać na budowę oddaloną 
od ich miejsca działalności, 
upewnij się, kto w takim wypadku 
pokryje koszty noclegu.

Zdjęcia poprzednich realizacji.

Doświadczenie w systemie, 
w którym chcemy budować 
(np. certyfikaty ukończonych kur-
sów i szkoleń).

Kosztorys.

Datę rozpoczęcia i zakończenia.

Czy ekipa we własnym zakresie 
zapewnia zaplecze socjalne.

Czy ekipa ma swoje zaplecz 
sprzętowe.

Budowa systemem gospodarczym 
najczęściej wychodzi taniej, 
ale przy generalnym wykonawcy 
nie będziesz musiał martwić się 
o znalezienie i skoordynowanie ekip 
do poszczególnych etapów budowy.
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Planujesz budowę? Bez tych fachow-
ców nawet nie zaczynaj.

Rozpoczęcie budowy domu – formal-
ności i dokumenty.

Przydatne linki

Znajdź sprawdzonego wykonawcę.

Najlepiej zrobisz wybierając kierowni-
ka budowy spoza ekipy budowlanej, 
będziesz miał wtedy pewność 
co do jego bezstronności.

W decyzji o pozwoleniu na budowę 
starosta może nałożyć na inwestora 
obowiązek ustanowienia inspektora 
nadzoru inwestorskiego w przypad-
kach uzasadnionych wysokim stop-
niem skomplikowania domu 
lub robót budowlanych bądź przewi-
dywanym wpływem na środowisko.

Każda budowa wymaga obecności 
kierownika budowy.

Praktyczne wskazówki cd.

https://building-companion.pl/blog/artykuly/przed-budowa/planujesz-budowe-bez-tych-fachowcow-nawet-nie-zaczynaj/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/przed-budowa/planujesz-budowe-bez-tych-fachowcow-nawet-nie-zaczynaj/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/przed-budowa/planujesz-budowe-bez-tych-fachowcow-nawet-nie-zaczynaj/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/prawo-budowlane/rozpoczecie-budowy-domu-formalnosci-i-dokumenty/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/prawo-budowlane/rozpoczecie-budowy-domu-formalnosci-i-dokumenty/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/prawo-budowlane/rozpoczecie-budowy-domu-formalnosci-i-dokumenty/
https://app.building-companion.pl/wyszukiwanie-partnerow
https://app.building-companion.pl/wyszukiwanie-partnerow
https://kamilabc.typeform.com/to/uPHNDj
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03

Kierownik  budowy - ogro-
dzenie placu budowy 
i umieszczenie tablic 
ostrzegawczych.

Geodeta - wytyczenie 
granic budynku. 01

02 Inwestor lub ekipa budow-
lana - organizacja zaplecza 
socjalnego oraz toalety 
dla pracowników budowy.

Kierownik budowy - ozna-
czenie terenu tablicą bu-
dowy w widocznym miej-
scu, czytelnie wypisaną.

05

Inwestor - zagospodarowa-
nie terenu na poszczególne 
cele - wytyczenie miejsca 
na dostawy, sprzęt etc.

04

Inwestor - zabezpieczenie 
drzew na działce przed 
zniszczeniem lub uzyskanie 
pozwolenia na ich wycinkę. 

06

PRZYGOTOWANIE 
PLACU BUDOWY

Krok po kroku
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Czynności z pkt. 2 i 3 należą do 
obowiązków kierownika budowy. 

Praktyczne wskazówki

Rozpoczęcie prac przygotowaw-
czych jest rozumiane w świetle 
prawa jako rozpoczęcie budowy.

Przygotowanie placu budowy 
można rozpocząć dopiero 
po uprawomocnieniu się pozwole-
nia na budowę.

Jeżeli drzewo rosnące na działce 
jest starsze niż 10 lat, konieczne 
jest pozwolenie na jego wycinkę.

Przydatne linki

7 kwestii, o które musisz zadbać 
przed rozpoczęciem budowy.

https://building-companion.pl/blog/artykuly/przed-budowa/7-kwestii-o-ktore-musisz-zadbac-przed-rozpoczeciem-budowy/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/przed-budowa/7-kwestii-o-ktore-musisz-zadbac-przed-rozpoczeciem-budowy/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/przed-budowa/7-kwestii-o-ktore-musisz-zadbac-przed-rozpoczeciem-budowy/
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STAN ZERO

Prace ziemne

Fundamenty

Podkład pod podłogę
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PRACE ZIEMNE

Krok po kroku

03

Niwelacja terenu.

Usunięcie humusu.01
02

Wytyczenie osi obiektu 
przez geodetę.

04 Zaznaczenie osi 
za pomocą ław drutowych.

05 Wykop pod fundamenty.

Wykop pod fundamenty
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Jak wykonać i zabezpieczyć wykop pod fundament?

Przydatne linki

HUMUS - żyzna warstwa gleby o gru-
bości ok. 10-30 cm.

NIWELACJA TERENU - wyrównanie 
poziomu działki do poziomu otaczają-
cego terenu.

ŁAWY DRUTOWE - składają się 
z wbitych w ziemię krótkich słupków, 
których wystające części obija się 
poziomo deskami. Między równoległy-
mi deskami rozciąga się druty, które 
wyznaczają linie fundamentów i ścian 
domu. Miejsce przyłożenia drutu jest 
zaznaczane nacięciem lub wbiciem 
gwoździa. Ławy drutowe służą do wy-
znaczenia fundamentów wznoszonego 
budynku przed rozpoczęciem wykopu.

Słownik

Do wykopów wynajmij małą 
koparkę, praca będzie nieporów-
nywalnie szybsza i łatwiejsza 
niż wykopy wykonywane ręcznie 
łopatą. Koszt wynajęcia koparki 
wraz z operatorem to około 
90-100zł/h. Czas prac jest uzależ-
niony od ukształtowania terenu 
i odległości miejsca na odkła-
danie humusu od działki, może 
trwać od 3 godzin do kilku dni.

Praktyczne wskazówki

Wykopy wykonywane są odrobinę 
szerzej niż grubość fundamentu, 
aby było miejsce na szalunki.

Granice wytyczone za pomocą 
ław drutowych nie “zginą” pod-
czas wykopów.

Co to jest humus i jak można go wykorzystać?

https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/jak-wykonac-i-zabezpieczyc-wykop-pod-fundament/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/co-to-jest-humus-jak-mozna-wykorzystac-humus/
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FUNDAMENTY 
Fundamenty - osadzona w gruncie działki podstawa kon-
strukcyjna domu, na której spoczywa cały jego ciężar.

Schnięcie.

Doprowadzenie wody 
pod ławami.

09

Stawianie ścian funda-
mentowych (murowane 
lub wylewane).

Hydroizolacja pod ściany 
fundamentowe.07

08
Ocieplenie ścian funda-
mentowych.

Ułożenie folii izolacyjnej 
i wylanie chudego betonu.

Instalacje poziome, piono-
we, podposadzkowe, ułoże-
nie rur kanalizacyjnych.

Złożenie wniosku o doko-
nanie zmian 
w księdze wieczystej.

10

11

12
Przerwa na stwardnienie 
betonu i podlewanie.13

Krok po kroku

03

Ułożenie szalunków i folii 
(chyba, że grunt jest zbity 
i się nie osypuje).

Wylanie podkładu chude-
go betonu pod ławy.01

02

Ułożenie zbrojeń.

06

04

05

Wylanie ław 
fundamentowych.
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GRUCHA - potoczna nazwa pojazdu 
przeznaczonego do przewozu mieszan-
ki betonowej.

HYDROIZOLACJA - izolacja chroniąca 
ściany fundamentowe przed nasiąka-
niem wilgocią i wytrącaniem ciepła, 
wykonywana najczęściej z papy 
lub folii.

CHUDY BETON - tzw. chudziak; 
to beton podkładowo-wyrównawczy, 
klasy nie wyższej niż C8/10. Ma niską 
wytrzymałość na ściskanie i wykorzy-
stywany jest jako warstwa mająca 
za zadanie stabilizację podłoża. 

ŁAWY - znajdujące się w gruncie po-
szerzenie spodu ścian fundamento-
wych, ułożone tam, gdzie znajdują się 
ściany konstrukcyjne naszego domu, 
najczęściej wylewane z betonu kla-
sy C12/15. Jest to najpowszechniej 
stosowany sposób na posadowienie 
budynku jednorodzinnego.

SZALUNKI - formy do wykonania ław 
fundamentowych, dzięki którym uzy-
skują odpowiedni kształt. Najpopular-
niejsze są szalunki drewniane, które 
zbija się na miejscu, dostępne są także 
systemowe (prefabrykowane, których 
nie trzeba przycinać i dopasowywać), 
które można wynająć. 

Słownik

Fundament
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Rozważ użycie szalunków 
systemowych, których ułoże-
nie trwa szybciej i gwarantuje 
niemal idealnie równe 
ławy fundamentowe.

Beton do wylania ław funda-
mentowych warto zamówić 
w gruchach - będzie lepiej 
zmieszany niż ten przygotowy-
wany na budowie.

Przy układaniu zbrojeń 
sprawdź, czy są zachowywane 
odpowiednie rozstawy i ilość 
prętów - najczęściej zbrojenie 
ław fundamentowych to 
4 pręty fi 12 - 16 mm połączo-
ne strzemionami fi 6. Przyjmu-
je się ok. 70 kg zbrojenia/m3 
ław fundamentowych. Zbroje-
nie zależy od rodzaju gruntu 
i występujących obciążeń 
w budynku.

Przy zamawianiu betonu żądaj 
certyfikatu potwierdzającego 
jego klasę i jakość (wymagana 
klasa betonu znajduje się 
w projekcie).

Możesz zrezygnować z sza-
lunków, jeżeli grunt na naszej 
działce jest zbity i nie osypuje 
się, np. glina), najlepiej skon-
sultuj to z geodetą.

Praktyczne wskazówki

Przydatne linki

https://building-companion.pl/promocje
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03

Krok po kroku

Rozprowadzenie instalacji wodno-
-kanalizacyjnej pod posadzką.

Izolacja termiczna i przeciwwodna 
pod posadzką.

02
Wylanie podkładu pod posadzkę.

04 Dojrzewanie mieszanki betonowej.

PODKŁAD POD PODŁOGĘ

01

podkład betonowy pod podłogę
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Podłoga na gruncie powinna mieć 
współczynnik przenikania ciepła 
U nie większy niż 0,30 W/(m2.K).

Grubość izolacji termicznej podło-
gi na gruncie dobiera projektant. 
My możemy zdecydować się tylko 
na jej zwiększenie.

Tradycyjny podkład pod posadz-
kę rozprowadza się na ułożonej 
wcześniej folii budowlanej.

IZOLACJA TERMICZNA - 
zabezpiecza przed ucieczką 
ciepła przez podłogę.

IZOLACJA PRZECIWWODNA - 
ma ochronić pomieszczenia 
parteru przed wilgocią z gruntu. 

PODKŁAD POD POSADZKĘ - 
to na nim bezpośrednio kładzie się 
posadzkę w przyszłości. Może być 
tradycyjny lub samopoziomujący, 
który nie wymaga wyrównania.

SłownikPraktyczne wskazówki
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STAN SUROWY OTWARTY 

Ściany konstrukcyjne

Kominy

Stropy

Schody

Dach
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ŚCIANY KONSTRUKCYJNE

Krok po kroku

03

Wyprowadzenie i odpowiednie 
wypoziomowanie narożników 
zewnętrznych.

Izolacja pozioma, zabezpiecza-
jąca przed podciąganiem kapi-
larnym.

02
Murowanie pierwszej warstwy 
na zaprawie cementowej o gru-
bości ok. 2 cm.

04 Przerwa na związanie zaprawy.

01

Ułożenie zbrojenia podokien-
nego w pierwszej spoinie 
pod otworem.

Murowanie kolejnych warstw 
muru (już na odpowiednio do-
branej zaprawie w zależności 
od materiału).

06

05

Ułożenie nadproży.07

Ściana nośna
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Zdrowe ściany przede wszystkim.

Praktyczne wskazówki

Aby otrzymać ten sam poziom 
na wszystkich ścianach używa się 
sznurka murarskiego rozpiętego 
na całą długość ściany.

Jeżeli ściany murujemy z betonu ko-
mórkowego pozycję bloczków kory-
gujemy gumowym młotkiem.

Warstwa zaprawy stanowi mostek 
cieplny, przez który ciepło naszego 
domu ucieka na zewnątrz. 
Aby poprawić parametry cieplne 
ściany rozważ zastosowanie zaprawy 
ciepłochronnej.

Krawędzie wszystkich okien powinny 
znajdować się na jednym poziomie.

Przydatne linki

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE - 
ściany, które stanowią element 
konstrukcji domu i przenoszą cię-
żar własny, ciężar stropów i ścian 
wyższych kondygnacji, a także 
obciążenia z dachu i obciążenia 
użytkowe budynku.

PODCIĄGANIE KAPILARNE - 
zdolność materiału do podciąga-
nia wody.

ZBROJENIE - wkładki w postaci 
stalowych prętów, siatek 
lub innych kształtowników, uod-
parniające ściany na drgania, 
przemieszczanie i stabilizowanie 
się gruntu, dzięki czemu nie poja-
wią się na nich pęknięcia.

Słownik

NADPROŻE - poziomy, płaski 
lub sklepiony element konstruk-
cyjny w formie belki umieszczanej 
ponad otworami w ścianie,  prze-
noszący ciężar z wyższych partii 
muru i chroniący otwory w ścianie 
przed zawaleniem.

https://building-companion.pl/blog/artykuly/materialy-budowlane/zdrowe-sciany-przede-wszystkim/
https://building-companion.pl/promocje
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KOMINY 
KOMIN - odpowiada za wentylację naszego domu. 
W każdym domu potrzeba kilku przewodów komi-
nowych - najczęściej jednego spalinowego 
i/lub co najmniej jednego dymowego oraz kilku 
wentylacyjnych. Można je umieścić w osobnych 
przewodach kominowych, jednak najbardziej eko-
nomicznym rozwiązaniem jest zgrupowanie ich 
w jednym lub w dwóch kominach.

Krok po kroku

KOMIN SYSTEMOWY 

03

Ustawienie cokołu komina 
lub pustaka obudowy i wypeł-
nienie betonem.

Odpowiedni fundament beto-
nowy (uwzględniony podczas 
murowania fundamentów).

02
Murowanie pierwszych kilku 
pustaków obudowy (każdy z ter-
moizolacją i rurą szamotową).

04 Umieszczenie elementu odpro-
wadzającego skropliny.

01

07

Mocowanie trójnika na ustalo-
nej w projekcie wysokości.

Murowanie kolejnych pustaków 
do osiągnięcia pełnej wysokości.

06
Wzmocnienie części wystającej 
ponad dach za pomocą specjal-
nych gwintowanych prętów.

08 Założenie czapy.

05
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Komin
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KOMIN SYSTEMOWY - fabrycznie 
przygotowane elementy przewodów 
kominowych wykonane z materia-
łów kwaso- i ognioodpornych wraz 
z akcesoriami pomocniczymi. Obu-
dowa rur spalinowych wykonana 
jest z pustaków ceramicznych 
lub keramzytobetonowych.

KOMIN TRADYCYJNY MUROWANY - 
komin murowany najczęściej z cegły 
ceramicznej, licowej i klinkierowej 
bądź z pustaków ceramicznych.

COKÓŁ - najniższy, pierwszy element 
komina zapobiega zbyt niskiemu 
posadowieniu komina.

Słownik

RURA SZAMOTOWA - rura wykona-
na z szamotu, materiału ceramicz-
nego otrzymywanego przez wypa-
lenie gliny lub łupków i zmielenie 
otrzymanego produktu. Cechuje się 
dużą odpornością na szybkie zmia-
ny temperatury. 

TRÓJNIK - rura przyłączeniowa, 
służy do połączenia wkładu z czopu-
chem, czyli rurą łączącą komin 
z kotłem bądź kominkiem.

WKŁAD - zapobiega niszczeniu 
cegieł przez oddziaływanie kon-
densujących spalin.

CZAPA - chroni przewód kominowy 
przed opadami atmosferycznymi. 
Mocuje się ją na szczycie komina.

OBRĘCZE DYSTANSOWE - są wy-
magane do kominów odprowadza-
jących spaliny z kotłów z zamknię-
tą komorą spalania. 
Przy takich kotłach konieczna jest 
pusta przestrzeń między wkładem 
a obudową i obręcze pozwalają 
ją uzyskać.

SKROPLINY - skraplająca się ze 
spalin w kominie para wodna.

NASADKA KOMINOWA - umiesz-
czana za szczycie komina. Chroni 
przewody kominowe przed nie-
korzystnym wpływem warunków 
atmosferycznych oraz przed tzw. 
ciągiem wstecznym, czyli cofa-
niem się spalin do przewodu komi-
nowego.
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Krok po kroku

KOMIN TRADYCYJNY MUROWANY

03

Murowanie podstawy.

Odpowiedni fundament beto-
nowy (uwzględniony podczas 
murowania fundamentów).

02
Murowanie trzonu.

04 Montaż wkładu we wlocie, każ-
dorazowo po wymurowaniu 
3-4 warstw.

01

07

Nałożenie czapy.

Murowanie części wychodzącej 
ponad dach.

06
Nałożenie nasadki kominowej 
na wylot spalinowy wyprowa-
dzony w górę.

08 Zabezpieczenie siatką ochronną 
wlotów wentylacyjnych wycho-
dzących po bokach.

05

Praktyczne wskazówki

Komin systemowy buduje się szyb-
ciej i jest bardziej szczelny.

Zwróć uwagę do jakich urządzeń 
grzewczych przystosowany jest wy-
brany przez ciebie komin.

Materiał na fragment komina wysta-
jący ponad dach musi być odporny 
na wilgoć i zmienne temperatury.

Miejsce oraz szerokość i długość 
komina określa projekt.

Uważaj na odpowiednią odległość 
komina od elementów łatwopalnych 
(np. drewniane elementy stropu).

Jeżeli system nie wymaga termoizo-
lacji pustaków, na rury nasuwa się 
obręcze dystansowe.

Między kominem systemowym a ścia-
ną należy zostawić ok. 2 cm odstępu.
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STROPY

Krok po kroku

07 Ułożenie żeber rozdzielczych.

Betonowanie stropu pasami 
prostopadłymi do belek.

Ułożenie zbrojenia wieńca 
i deskowanie obwodowe stropu.

Pielęgnacja betonu przez 5-7 dni.

08
09
10

Usunięcie podpór po 4 tygo-
dniach od zalania betonem.11

Ustawienie podpór monta-
żowych (stempli lub podpór 
systemowych).

03

Przygotowanie podłoża 
pod stemple montażowe - 
musi być stabilne.

Przygotowanie ścian pod belki 
stropowe - odpowiednie wy-
poziomowanie, wyrównanie, 
zrobienie wylewki w przypadku 
muru z pustaków.

01

02

Montaż belek stropowych.

04

05

Ułożenie skrajnych pustaków, 
zapewniających właściwy od-
stęp pomiędzy belkami.

06 Ułożenie pozostałych pustaków.

STROP (GĘSTOŻEBROWY)
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Krok po kroku

Betonowanie wieńca i kieszeni 
zalewowych.

03

Ułożenie płyt stropowych.

Przygotowanie ścian pod płyty 
stropowe - odpowiednie wy-
poziomowanie, wyrównanie, 
zrobienie wylewki w przypadku 
muru z pustaków.

01

02
Ułożenie prętów zbrojeniowych 
w kieszeniach zalewowych.

04

05

Zbrojenie wieńca i obwodowe 
deskowanie wieńca.

06 Pielęgnacja betonu przez 5-7 dni.

Strop gęstożebrowy

STROP PREFABRYKOWANY
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Strop gęstożebrowy

Słownik

STEMPLE - są to podpory monta-
żowe, służące do podporu stropu 
podczas jego budowy, które zabez-
pieczają przed jego zerwaniem.

ŻEBRA ROZDZIELCZE - żebra pro-
stopadłe do belek (żeber) stropo-
wych, stosowane w stropach 
żelbetowych i gęstożebrowych, 
których rozpiętość przekracza 4 m 
rozdzielają obciążenia skupione 
na kilka belek.

WIENIEC - zbudowany jest z be-
lek żelbetowych poprowadzonych 
wzdłuż ścian zewnętrznych i we-
wnętrznych oraz na podciągach tak, 
że tworzą zamknięty obwód. Pełni 
funkcję opaski spinającej ściany 
domu oraz jest usztywnieniem 
dla konstrukcji stropu.
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Słownik cd.

BELKI STROPOWE - element 
konstrukcyjny stropu, którego zada-
niem jest przejmowanie obciążeń 
z płyty stropu. 

DESKOWANIE OBWODOWE - forma 
służąca do nadania kształtu wylewa-
nej mieszance betonowej.

KIESZENIE ZALEWOWE - w nich 
ułożone zostaje zbrojenie wzmac-
niające konstrukcję stropu.

ZBROJENIE - konstrukcja stalowa 
umieszczana w betonie aby wzmoc-
nić konstrukcję stropu.

Praktyczne wskazówki

Nie każdy strop można wykonać 
na każdej działce.

Zwróć szczególną uwagę 
przy ułożeniu belek i pustaków co 
do solidności zakotwiczenia elemen-
tów w murze oraz co do wysokości 
w stosunku do podłogi.

Sposób wykonania wieńca powinien 
być określony w projekcie budynku.
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SCHODY
Krok po kroku

03

Ułożenie zbrojenia.

Deskowanie.

02
Betonowanie - od dołu 
do góry.

04 Pielęgnacja betonu 
przez 10-14 dni.01
Usunięcie deskowania 
po 4 tygodniach.05

Schody
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Zastąpienie schodów betonowych 
drewnianymi w projekcie jest łatwe, 
ale drewnianych betonowymi już nie 
i wymagane jest wprowadzenie zmia-
ny w projekcie przez projektanta.

Schody drewniane zamawiane są 
razem z montażem. 

Schody betonowe mogą powstawać 
razem z domem, są odporne na uszko-
dzenia. 

Schody drewniane należy zamówić 
dopiero przy stanie surowym zamknię-
tym, aby nie uległy zniszczeniu.

Praktyczne wskazówki

Schody drewniane – rodzaje i cechy. 
Jak zbudować schody drewniane?

Przydatne linki

https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/schody-drewniane-rodzaje-i-cechy-jak-zbudowac-schody-drewniane/
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DACH 
(WIĘŹBA PŁATWIOWO-KLESZCZOWA) 

Krok po kroku

03

Montaż podwalin.

Montaż murłat.01
02

Montaż słupów, 
mieczy, płatwi.

04 Montaż krokwi.

Montaż kleszczy.

Foliowanie.

Położenie kontrłat w 
miejscach, gdzie pod folią
 znajdują się krokwie.

07
06
05

Montaż łat poprzecznie 
w stosunku do krokwi.08

09 Montaż dodatkowych elemen-
tów dachu (okna dachowych, 
wyprowadzenie komina 
ponad dach).

12

11

10

13

Montaż kratki okapowej, rynien, 
pasa nadrynnowego 
oraz grzebienia okapu.

Ułożenie jednego rzędu 
dachówek dla dopasowania 
ścisku.

Przykręcenie skrajnych dachó-
wek po prawej stronie.

Ułożenie kolejnych dachówek 
od prawej do lewej.
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więźba płatwiowo-kleszczowa
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Słownik

WIĘŹBA DACHOWA - drewniany 
szkielet dachu.

MURŁATA - podstawowy element 
konstrukcji nośnej dachu zamocowa-
ny do ściany, przejmujący obciążenia 
z krokwi.

SŁUPY - podpierają płatwie górne.

PODWALINY (belki stropowe) - prze-
kazują obciążenie ze słupów 
na największą powierzchnię stropu.

MIECZE - dodatkowe podparcie płatwi.

PŁATWIE - podparcie dla jętek, 
usztywniające dach.

PAS NADRYNNOWY - obróbka bla-
charska odpowiednio wygięta 
i montowana w okapie nad rynną 
i wchodząca do niej.

GRZEBIEŃ OKAPU - element monto-
wany w okapie zabezpieczający 
przed ptakami.

RYNNY KOSZOWE -  osłania styk 
dwóch przylegających do siebie 
połaci dachu, kierując wodę z dachu 
do rynien.

KLESZCZE - podwójne belki, które 
mają za zadanie przenosić główne 
siły podłużne oraz usztywnić całość 
konstrukcji.

KONTRŁATY - belka drewniana mo-
cowana wzdłuż krokwi.

KRATKA OKAPOWA - element wen-
tylacyjny, chroniący także przed 
ptactwem, gryzoniami i insektami 
oraz przed nawiewaniem liści i in-
nych zanieczyszczeń.

KROKWIE - pochyłe belki, na których 
opieraja się całe pokrycie dachu.
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więźba jętkowa

więźba krokwiowo-belkowa
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Wszystkie obciążenia więźby powin-
ny być przeliczone przez uprawnio-
nego konstruktora. 

Zmiana konstrukcji dachu wymaga 
uprzedniej zgody projektanta.

Przy zakupie drewna na konstrukcję da-
chu zwróćmy uwagę, czy nie jest prze-
moczone i czy posiada certyfikat CE.

Elementów więźby nie łączymy ze sobą 
na styk, aby umożliwić im pracę.

Praktyczne wskazówki

Więźba dachowa – jakie są jej rodza-
je, konstrukcje i zastosowanie?

Przydatne linki

Blachodachówka: rodzaje i montaż.

W przypadku dachu posiadającego 
daszki lub załamania konieczne jest 
zamontowanie także rynny koszowej.

Wybór rodzaju więźby dachowej zale-
ży od rodzaju domu i pokrycia dachu. 

Alternatywami dla więźby płatwiowo-
-krokwiowej są więźby krokwiowo-
-belkowe oraz jętkowe.

Rodzaj więźby jest określony w pro-
jekcie i dostosowany do wybranego 
pokrycia dachu.

https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/materialy-budowlane/blachodachowka-rodzaje-i-montaz/
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STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 

Ściany działowe

Instalacje wewnętrzne

Okna

Montaż drzwi

Tynki wewnętrzne

Ocieplenie ścian zewnętrznych

Ocieplenie poddasza

Ogrodzenie
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Krok po kroku

Pozostawienie szczeliny dy-
latacyjnej pomiędzy ścianą 
a stropem i wypełnienie jej 
materiałem trwale elastycznym 
(pianka lub wełna).

Murowanie pierwszej warstwy 
na zaprawie cementowej 
o grubości ok. 2 cm.

Ułożenie warstwy poślizgowej 
(papa lub folia).01

02
03
04

Murowanie ścian, łączenie 
ze ścianami konstrukcyjnymi.

ŚCIANY DZIAŁOWE

Łączenie za pomocą bruzdy
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Słownik

SZCZELINA DYLATACYJNA - szcze-
lina, dzięki której strop i ściana nie 
będą na siebie napierały i nie spo-
wodują uszkodzeń.

BRUZDA KONSTRUKCYJNA - wgłę-
bienie wycięte w ścianie nośnej, w 
które zagłębia się ściana działowa.

KOTWA - płaskie metalowe elementy 
wmurowane w co drugą spoinę 
w ścianie nośnej, wystające tak, 
aby możliwe było ich wmurowanie 
w ścianę działową.

Łączenie za pomocą kotwy
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Weź pod uwagę obciążenie ścian 
działowych - czy będą na nich wisiały 
szafki, ciężkie obrazy, lustra.

Łączenie ścian działowych z kon-
strukcyjnymi może być wykonane 
za pomocą bruzd konstrukcyjnych 
lub kotew metalowych.

Praktyczne wskazówki

Zdrowe ściany przede wszystkim.

Przydatne linki

Ściany działowe nie połączone z żad-
ną ścianą nośną powinny być zbrojo-
ne cienkimi drabinkami lub prętami 
w co drugiej spoinie.

https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/materialy-budowlane/zdrowe-sciany-przede-wszystkim/
https://building-companion.pl/promocje
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Krok po kroku

Ułożenie instalacji teletech-
nicznej (domofon, telefon, 
antena, sieć komputerowa).

Ułożenie instalacji centralnego 
ogrzewania.

Ułożenie instalacji wodno-ka-
nalizacyjnej.01

02
03
04

Ułożenie instalacji elektrycznej.

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Ułożenie instalacji gazowej 
(jeśli jest przewidziana).

Ułożenie instalacji alarmowej.05
06
07 Przygotowanie pod montaż 

urządzeń na przyszłość (klima-
tyzacja, monitoring, automa-
tyczna brama etc.)

Instalacje zleć odpowiednio wykwali-
fikowanym fachowcom.

Praktyczne wskazówki

Instalacja gazowa wymaga projektu 
wykonanego przez uprawnioną 
do tego osobę oraz osobnego projek-
tu, jeżeli nie była uwzględniona w pro-
jekcie domu. Warto o niej pomyśleć 
już na etapie projektowania domu.

W łazience, kuchni i pralni gniazda 
i łączniki muszą być bryzgoszczelne.

Puszki instalacyjne instalacji elek-
trycznej muszą zostać widoczne 
na wypadek awarii, dlatego nie przy-
krywa się ich tynkiem.

Zastanów się, jakie dodatkowe urzą-
dzenia mogą pojawić się w twoim 
domu w przyszłości, nawet jeśli teraz 
ich nie potrzebujesz. Warto już na eta-
pie budowy przygotować pod nie in-
stalacje, aby później ich podłączenie 
nie wymagało generalnego remontu.
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Ogrzewanie podłogowe - rozwiązania, 
wady i zalety.

Przydatne linki

Kominki – rodzaje i sposób montażu.

Jak wybrać grzejniki – rodzaje i charak-
terystyka.

Co to jest pompa ciepła i jaka jest zasa-
da jej działania?

https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-rozwiazania-wady-i-zalety/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-rozwiazania-wady-i-zalety/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/kominki-rodzaje-i-sposob-montazu/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/jak-wybrac-grzejniki-rodzaje-i-charakterystyka/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/jak-wybrac-grzejniki-rodzaje-i-charakterystyka/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/co-to-jest-pompa-ciepla-i-jaka-jest-zasada-jej-dzialania/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/co-to-jest-pompa-ciepla-i-jaka-jest-zasada-jej-dzialania/
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Krok po kroku

Folie ochronne zostawia-
my na czas trwania pozo-
stałych prac na budowie.

Montaż okien przez wy-
kwalifikowaną ekipę.01

02

OKNA 

Przy wyborze okien kierujemy się 
współczynnikiem przenikania ciepła 
u (im mniejszy, tym większa izola-
cyjność termiczna) oraz współczyn-
nikiem przepuszczalności energii 
cieplnej g. 

Obecnie standardem jest montaż 
warstwowy, polegający na dodaniu 
dwóch warstw izolacyjnych - ze-
wnętrznej (paroprzepuszczalnej) 
i wewnętrznej (paroszczelnej).

Praktyczne wskazówki
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Krok po kroku

Montaż drzwi przez autoryzowaną ekipę.01

MONTAŻ DRZWI
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Drzwi wejściowe - jakie wybrać, 
na co zwrócić uwagę.

Przydatne linki

Drzwi muszą być 30mm węższe 
i 15mm niższe niż otwór.

Sposób osadzenia ościeżnicy 
w ścianie zależy od tego, czy ściana 
jest jedno-, dwu- czy trzywarstwowai 
wewnętrznej (paroszczelnej).

Praktyczne wskazówki

Przed wejściem musi być zachowany 
wolny obszar o długości i szerokości 
min 1,5m.

Jeżeli drzwi montujemy w trakcie 
wznoszenia ścian, ościeżnica monto-
wana jest na kotwach. Jeżeli montuje-
my je w gotowym otworze, ościeżnica 
stabilizowana jest kołkami rozporo-
wymi.i wewnętrznej (paroszczelnej).

Drzwi możemy zamontować samo-
dzielnie, ale może to skutkować utra-
tą gwarancji.

Zamów drzwi z odpowiednim wyprze-
dzeniem, ich dostawa zajmuje często 
kilka tygodni.

https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/drzwi-wejsciowe-jakie-wybrac-na-co-zwrocic-uwage/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/drzwi-wejsciowe-jakie-wybrac-na-co-zwrocic-uwage/
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Krok po kroku

TYNKI WEWNĘTRZNE (GIPSOWY)

Nałożenie na ścianę tynku.

Przejścia z rur osłonowych 
(przy instalacji gazowej).

Osłona okien i drzwi, oczysz-
czenie ścian.01

02

04

05

Wyrównanie chłonności podło-
ża preparatem gruntującym.

Montaż profili ochronnych na 
narożniki i listew tynkarskich.03

Zaciąganie.06

Po pojawieniu się mleczka 
gipsowego i jego lekkim zma-
towieniu wygładzanie.

Wyrównanie.07

09

10

Nawilżenie powierzchni i lekkie 
przetarcie pacą gąbkową.

Gładzenie szpachlą.08
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Słownik

PROFILE OCHRONNE - zakładane 
na wszelkie narożniki ścian, umoż-
liwiają uzyskanie równych krawędzi 
i ułatwiają ich wykończenie oraz 
zwiększają też odporność na uszko-
dzenia.

LISTWY TYNKARSKIE - listwy mon-
towane na powierzchni ścian, umoż-
liwiające prawidłowe spionowanie 
ścian i ułatwiające ostatecznie za-
ciąganie i wyrównywanie powierzch-
ni nowo wykonanych tynków.

PACA GĄBKOWA - służy do wyrów-
nania tynku na ścianie.

MLECZKO GIPSOWE - rzadki tynk, 
który pojawia się na powierzchni 
tynku po wstępnym wygładzeniu.

Tynki wewnętrzne
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Tam, gdzie potrzeba grubszej 
warstwy tynku można użyć 
tynku cementowo-wapiennego 
zamiast gipsowego. 

Najpierw tynkujemy sufity, 
później ściany.

Praktyczne wskazówki

Alternatywą dla tynku mokrego 
są tzw. suche tynki, układane za 
pomocą płyt.

Temperatura podczas tynkowa-
nia powinna wynosić 5-25, 
a wilgotność do 70%.

Gotowy tynk ma jedynie 2-3 
godziny przydatności, po tym 
czasie nie nadaje się do użytku.

Tynkowanie można rozpocząć 
po ok 3 miesiącach od ukończe-
nia poprzednich prac.



BUDOWA DOMU KROK PO KROKU 62SSz

Krok po kroku

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

3 dni przerwy.

Przyklejanie płyt.

Montaż listew cokołowych 
na dolnej krawędzi.01

02

04

05

Nałożenie kleju i wtopienie 
siatki z włókna szklanego.

Kołkowanie płyt.03

Wykończenie powierzchni tyn-
kiem strukturalnym (po ewent.
gruntowaniu, w zależności 
od zastosowanego systemu 
ociepleń).

06

ocieplenie zewnętrzne ścian



BUDOWA DOMU KROK PO KROKU 63SSz

Słownik

LISTWY COKOŁOWE - są podparciem 
dla pierwszego rzędu płyt styropianu; 
grubość listwy musi być dostosowana 
do grubości termoizolacji.

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO - war-
stwa zbrojąca stanowiąca ochronę izo-
lacji termicznej przed uszkodzeniami 
mechanicznymi; ogranicza odkształce-
nia termiczne, zwiększa wytrzymałość 
i zapobiega pęknięciom.

Wszelkie ubytki w ociepleniu uzu-
pełniamy odpowiednio dociętymi 
klinami z materiału izolacyjnego, 
aby uniknąć mostków termicznych.

Praktyczne wskazówki

Szczeliny dylatacyjne powinny być 
przeniesione na ocieplaną elewację.

Podłoże musi być suche, równe, no-
śne, oczyszczone z brudu i kurzu.

Styropian - jaki wybrać na ocieplenie i elewację?

Przydatne linki

https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/styropian-jaki-wybrac-na-ocieplenie-i-elewacje/
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Ułożenie drugiej warstwy ocie-
plenia między profilami.

Montaż wieszaków ES 
lub płaskich.

Ułożenie pierwszej warstwy 
ocieplenia między krokwiami.01

02

04

05

Wypełnienie profili ociepleniem.

Montaż profili CD 60.03

Przyklejenie do stelaża folii 
paroszczelnej na dwustronną 
taśmę samoprzylepną.

06

Uszczelnienie połączeń 
folii taśmą.07
Montaż płyt gipsowo-karto-
nowych.08

Krok po kroku

OCIEPLENIE PODDASZA

ocieplenie poddasza
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Jeżeli do wstępnego krycia dachu 
użyto folii wysokoparoprzepusz-
czalnej - ocieplenie układamy 
na styk z folią. Jeżeli użyto folii 
niskoparoprzepuszczalnej lub papy 
- pozostawiamy 3-4 cm szczeliny 
między wełną a pokryciem.

Praktyczne wskazówki

Folia paroszczelna wymagana jest 
w pomieszczeniach mokrych, 
np. łazienka, kuchnia.

Wełna mineralna: jaką wybrać?

Przydatne linki

Słownik

KROKWIE - grube, ukośne belki, na któ-
rych opiera się konstrukcja dachu.

WIESZAKI - części konstrukcyjne prze-
znaczone do bezpośredniego montażu 
sufitów podwieszanych.

PROFILE CD 60 - elementy konstrukcji 
nośnej sufitów podwieszanych.

https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/welna-mineralna-jaka-wybrac-porownanie-ze-styropianem/
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OGRODZENIE

Ogrodzenie wyższe niż 2,2 m - wy-
magane zgłoszenie budowy.

Tradycyjne ogrodzenie, max. 2,2 m 
wysokości - nie wymaga pozwoleń.

Ogrodzenie lub jego część pełni 
funkcję muru oporowego - wymaga-
ne pozwolenie na budowę.

RODZAJE OGRODZEŃ:

Gabiony.

Murowane.

Siatka.

Panele.

Przęsła.

Drewniane płoty.

Żywe płoty.
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Docelowe ogrodzenie najlepiej zrobić 
po zakończeniu budowy, aby uniknąć 
ewentualnych zniszczeń podczas budowy.

Praktyczne wskazówki

Jak wybrać ogrodzenie? 
Rodzaje ogrodzeń i montaż.

Przydatne linki

Ogrodzenie panelowe - jak 
je zrobić i zamontować?

Siatka ogrodzeniowa - rodzaje 
i sposoby montowania.

Ogrodzenia z betonu: rodzaje 
i montaż.

https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/ogrod/jak-wybrac-ogrodzenie-rodzaje-ogrodzen-i-montaz/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/ogrod/jak-wybrac-ogrodzenie-rodzaje-ogrodzen-i-montaz/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/ogrodzenie-panelowe-jak-je-zrobic-i-zamontowac/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/ogrodzenie-panelowe-jak-je-zrobic-i-zamontowac/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/ogrod/siatka-ogrodzeniowa-rodzaje-i-sposoby-montowania/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/ogrod/siatka-ogrodzeniowa-rodzaje-i-sposoby-montowania/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/ogrod/ogrodzenia-z-betonu-rodzaje-i-montaz/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/ogrod/ogrodzenia-z-betonu-rodzaje-i-montaz/


BUDOWA DOMU KROK PO KROKU 68

POD KLUCZ

Prace wykończeniowe

Zgłoszenie zakończenia budowy
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Krok po kroku

Montaż drzwi wewnętrznych.Podłoga i glazura.

Montaż urządzeń grzewczych.01
02

06
07

Malowanie.

PRACE WYKOŃCZENIOWE

Biały montaż i wykończenie 
łazienki.

Wykończenie schodów.03
04

Wykończenie kuchni.05

Instalacja oświetlenia i gniaz-
dek elektrycznych.

08
09

Usunięcie folii ochronnej 
z okien.
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Możliwe jest zamieszkanie przed wykończeniem 
domu, jeżeli uzyskamy pozwolenie na użytkowanie. 
W tym celu należy złożyć wniosek do powiatowego 
inspektora nadzoru budowlanego. 

Praktyczne wskazówki

Parkiet – jakie są rodzaje parki-
etów? Jak ułożyć i dbać o parkiet?

Przydatne linki

Panele ścienne – gdzie pasują? 
Jak zamontować panele ścienne?

Drewniany sufit – zalety i pomysły 
na wykonanie.

Podłoga bambusowa - wady i zalety. 
Jak ułożyć podłogę bambusową?

Rolety wewnętrzne – rodzaje 
i sposoby montażu.

Lampy sufitowe LED - nowocze-
sne oświetlenie sufitowe.

Sufit podwieszany – jakie ma za-
lety i wady? Jak zamontować sufit 
podwieszany?

Jaka podłoga w kuchni jest 
najlepsza? Czy drewno jest 
dobrym rozwiązaniem?

Drewniana podłoga – który rodzaj 
będzie dla nas najlepszy?

https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/parkiet-jakie-sa-rodzaje-parkietow-jak-ulozyc-i-dbac-o-parkiet/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/parkiet-jakie-sa-rodzaje-parkietow-jak-ulozyc-i-dbac-o-parkiet/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/panele-scienne-gdzie-pasuja-jak-zamontowac-panele-scienne/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/panele-scienne-gdzie-pasuja-jak-zamontowac-panele-scienne/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/drewniany-sufit-zalety-i-pomysly-na-wykonanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/drewniany-sufit-zalety-i-pomysly-na-wykonanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/podloga-bambusowa-wady-i-zalety-jak-ulozyc-podloge-bambusowa/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/podloga-bambusowa-wady-i-zalety-jak-ulozyc-podloge-bambusowa/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/rolety-wewnetrzne-rodzaje-i-sposoby-montazu/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/rolety-wewnetrzne-rodzaje-i-sposoby-montazu/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/lampy-sufitowe-led-nowoczesne-oswietlenie-sufitowe/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/lampy-sufitowe-led-nowoczesne-oswietlenie-sufitowe/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/sufit-podwieszany-jakie-ma-zalety-i-wady-jak-zamontowac-sufit-podwieszany/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/sufit-podwieszany-jakie-ma-zalety-i-wady-jak-zamontowac-sufit-podwieszany/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/sufit-podwieszany-jakie-ma-zalety-i-wady-jak-zamontowac-sufit-podwieszany/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/jaka-podloga-w-kuchni-jest-najlepsza-czy-drewno-jest-dobrym-rozwiazaniem/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/jaka-podloga-w-kuchni-jest-najlepsza-czy-drewno-jest-dobrym-rozwiazaniem/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/jaka-podloga-w-kuchni-jest-najlepsza-czy-drewno-jest-dobrym-rozwiazaniem/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/drewniana-podloga-ktory-rodzaj-bedzie-dla-nas-najlepszy/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/wnetrza/drewniana-podloga-ktory-rodzaj-bedzie-dla-nas-najlepszy/
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Krok po kroku

ZGŁOSZENIE 
ZAKOŃCZENIA BUDOWY

Uporządkowanie placu.

Zamknięcie dziennika budowy.01
02

Po 21 dniach bez zastrzeżeń i uwag 
milcząca zgoda Inspektoratu.

Złożenie zawiadomienia o zakoń-
czeniu robót budowlanych w Powia-
towym lub Wojewódzkim Inspekto-
racie Nadzoru  Budowlanego.

03

04

Niezbędne dokumenty

Oryginał dziennika budowy.

Oświadczenie kierownika budowy 
o zgodności wykonania robót wraz 
z projektem (+ podpis projektanta, 
jeśli były naniesione zmiany) i z po-
zwoleniem na budowę.

Oświadczenie kierownika budowy 
o doprowadzeniu do należytego sta-
nu i porządku teren budowy, 
a także –  w razie korzystania – uli-
cy, sąsiedniej nieruchomości, budo-
wy lub lokalu.
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Protokół kominiarski o drożności 
przewodów (spalinowych lub dymo-
wych) i prawidłowym działaniu wenty-
lacji grawitacyjnej oraz prawidłowym 
podłączeniu urządzeń grzewczych.

Inwentaryzacja geodezyjna wykona-
na przez uprawnionego geodetę w 
formie mapki.

Kserokopię decyzji pozwolenia 
na budowę.

Kserokopię planu zagospoda-
rowania działki - terenu (kopia 
mapy projektowej).

Oświadczenie o właściwym zago-
spodarowaniu terenów przyległych, 
jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich od-
powiedniego zagospodarowania.

Protokoły odbioru wszelkich przyłą-
czy mediów.

Protokół odbioru instalacji gazowej.*

Atest higieniczny szamba od produ-
centa.*

Wynik laboratoryjny badania potwier-
dzającego zdatność do spożycia 
wody z własnego ujęcia wody pitnej.*

Kopie rysunków projektowych na 
których zostały naniesione tzw. nie-
istotne zmiany.*

*w indywidualnych przypadkach

Znajdź swój urząd.

Przydatne linki

Odbiór domu – potrzebne dokumenty.

Informacja podpisana przez kierow-
nika budowy, że wykonał pomiary 
powierzchni użytkowej budynku 
zgodnie z rozporządzeniem MTiGM 
z 24.04.2012.

Wymagane dokumenty cd.

https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://www.biznes.gov.pl/pl/szukaj-instytucji
https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/wiezba-dachowa-jakie-sa-jej-rodzaje-konstrukcje-i-zastosowanie/
https://building-companion.pl/blog/artykuly/prawo-budowlane/odbior-domu-potrzebne-dokumenty/


Zaglądaj do nas, śledź nasze zniżki, czytaj artykuły, a po budowie 
wystaw opinie swojemu wykonawcy. 

Building Companion powstał dla budowniczych właśnie takich 
jak ty i bardzo nam miło powitać cię w naszej rodzinie!

Mamy nadzieję, że nasz przewodnik był dla ciebie cennym 
pomocnikiem i już wkrótce staniesz w drzwiach własnego domu. 
Jeśli potrzebujesz jeszcze wsparcia, pomocy czy ciepłego słowa, 

my w Building Companion jesteśmy zawsze do dyspozycji. 

Odwiedź nas

Napisz

Zadzwoń

building-companion.pl

info@building-companion.pl

+48 885 886 518

https://building-companion.pl/
mailto:info%40building-companion.pl?subject=
mailto:info%40building-companion.pl?subject=
tel://+48885886518
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