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Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce praktyczny przewodnik po projektach domów jednorodzinnych. 
E-book skierowany jest do osób, które planują zakup projektu typowego lub zlecenie projektu indywidualnego. 

W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na najbardziej kluczowe pytania, jakie zadają sobie inwestorzy na 
początku drogi do wymarzonego domu.

Wiemy, że wybór projektu to kluczowa i ważna decyzja. To od niej zależy nie tylko sam wygląd domu, jego 
funkcjonalność i komfort mieszkania, lecz także sam proces budowy. Dzięki e-bookowi i wiedzy w nim zawartej 
unikniecie Państwo najczęstszych błędów.

E-book powstał przy współpracy serwisu Building Companion oraz pracowni architektonicznej HomeKONCEPT. 

Udanej lektury!
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Czas decyzji. Projekt domu a Twoje potrzeby

1. Od czego zacząć wybieranie projektu?

Należy zacząć od sprawdzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. W przypadku jego braku należy uzyskać decyzję o wa-
runkach zabudowy. 

2. Jaki ma być Twój dom? Jak dokonać analizy potrzeb rodziny?  
Jaka ma być liczba sypialni, łazienek, innych pomieszczeń?

Dobrze przemyśl, jakie są Twoje oczekiwania względem przyszłego 
domu. Odpowiedz sobie na pytanie, jakie funkcje ma spełniać – czy będzie 
to dom całoroczny, czy może letniskowy? Czy jest to miejsce przejściowe, 
czy na całe życie? Oceń wszystkie potrzeby Twojej rodziny, uwzględniając 
Wasz tryb życia. Aby podjąć odpowiednią decyzję, musisz przeanalizować, 
ile osób będzie w nim docelowo mieszkało, jaki jest ich wiek oraz jakie 
mają potrzeby. Z tą wiedzą dobrze rozplanujesz pomieszczenia, ustalisz 
ich liczbę i wielkość. Warto też zastanowić się nad aspektami praktyczny-
mi. Jeśli lubisz gotować i często odwiedzają Cię goście, zaplanuj otwartą 
kuchnię połączoną z salonem. W przypadku, gdy zamierzasz mieszkać w 
jednym domu przez całe życie, pomyśl o budynku parterowym, który bę-
dzie wygodniejszy, kiedy będziesz już w podeszłym wieku.

3. Czym kierować się przy wyborze projektu?

Bardzo istotna jest wielkość działki, gdyż to od niej zależy, jaki dom 
można na niej wybudować. Kolejną kwestią są Twoje możliwości finan-
sowe. Powinieneś sporządzić początkowy kosztorys i określić, jaki dom 
możesz wybudować: parterowy, piętrowy, z poddaszem lub bez niego,  
z garażem czy z piwnicą. Ważne, by nie podejmować decyzji pod wpływem 
emocji i tylko ze względu na estetykę. Wybierając projekt, sprawdź roz-
mieszczenie pomieszczeń i ich funkcjonalność względem potrzeb przy-
szłych domowników. Przed zakupem projektu określ też swoje potrzeby,

możliwości finansowe i zrób rozeznanie w cenach materiałów budow-
lanych oraz kosztach robocizny.

Warto również sprawdzić, czy dany projekt był już realizowany. Prze-
szukaj fora internetowe, grupy w mediach społecznościowych.  Jeśli pro-
jekt, który Cię interesuje, był już realizowany, skontaktuj się z osobami, 
które mają za sobą budowę. Zapytaj, jak przebiegała, jakie były koszty, czy 
są zadowoleni z końcowego efektu.
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4. Dom parterowy czy piętrowy? Z poddaszem czy bez?

Choć nie ma reguły, uznaje się że domy o tej samej powierzchni użytkowej z poddaszem czy piętrem są 
tańsze w budowie niż domy parterowe. Mniejsza ilość fundamentów, jak również powierzchnia dachu znacząco 
wpływają na koszty budowy domu. W domach z dodatkową kondygnacją można również obniżyć koszty poprzez 
optymalne zaprojektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, która w domach parterowych może być rozciągnięta 
po całej płaszczyźnie budynku.

Jeśli cenisz sobie ciszę i spokój, lepszym wyborem będzie dom z poddaszem użytkowym. Pozwoli to wyraź-
nie oddzielić część, w której toczy się codzienne życie i przyjmowani są goście, od części prywatnej. W domu  
z poddaszem możesz urządzić wszystkie sypialnie i pokoje dziecięce na piętrze. Teoretycznie domy z poddaszem 
użytkowym oferują najlepszy rozkład pomieszczeń, jednocześnie minimalizując liczbę korytarzy. W praktyce jed-
nak trzeba liczyć się ze stratą powierzchni niezbędnej na klatkę schodową, pod którą mimo wszystko można 
zaprojektować schowek czy małe WC.

Oprócz tego należy pamiętać o samej ergonomii – domy jednopoziomowe są wygodniejsze. Nie trzeba poko-
nywać krętych schodów, dzięki czemu wykonywanie codziennych domowych obowiązków wymaga mniej wysiłku.

Docenią to w szczególności osoby mające problemy z poruszaniem się oraz rodziny z małymi dziećmi.

5. Czy warto mieć piwnicę?

Dom z piwnicą jest obecnie rekomendowany jako alternatywa dla naziemnych budynków gospodarczych.  
W piwnicy można urządzić warsztat, stanowiska robocze, składowiska, ustawić regały na narzędzia. Praktyka 
pokazuje, że dom podpiwniczony jest obecnie rzadkością. Przyczyną są oczywiście finanse – koszt wzniesienia 
piwnicy podnosi bowiem koszty budowy nawet o 30%. 

Ściany fundamentowe w takim domu są dwukrotnie wyższe. Domy z piwnicami generują także dodatkowe 
koszty związane z wykonaniem stropu, schodów do pomieszczeń poniżej gruntu, izolacji przeciw wilgoci, dodat-
kowego ocieplenia. To jednak nie wszystko. Domy parterowe z piwnicą są droższe w utrzymaniu. Powodem jest 
chociażby minimalne ogrzewanie piwnicy, które powiększa koszty eksploatacyjne o 20%.

6. Dom z garażem czy bez?

Największą zaletą garażu w bryle budynku jest oszczędność powierzchni na działce. To szczególnie istotne 
dla osób posiadających wąskie działki. Takie rozwiązanie jest ponadto korzystne pod względem oszczędności 
na etapie budowy. Najbardziej opłaca się wpisać garaż w poziom parteru. Budowa garażu jako wolnostojącego 
budynku związana jest z dodatkowymi kosztami. Zalicza się do nich: wybudowanie 1 ściany więcej, dodatkowe-
pokrycie dachu, rynny, doprowadzenie energii i wiele innych kwestii. Jeśli inwestorom zależy na ograniczeniu 
kosztów budowy, można zrezygnować z garażu na rzecz np. większej powierzchni użytkowej. Zamiast garażu 
można postawić wtedy wiatę lub garaż wolnostojący.

 https://www.homekoncept.com.pl/?utm_source=e-book&utm_medium=refferal&utm_campaign=100-pytan-przed-budowa-domu
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7. Jak wybrać projekt domu dla pary?

Wybierając dom dla dwóch osób, warto pomyśleć o potrzebach zarówno wspólnych, jak i tych indywidual-
nych. Istotne są nie tylko elementy wyglądu zewnętrznego domu. Ważny jest także jego układ funkcjonalny, czyli 
rozkład i liczba pomieszczeń. Najczęściej wybieranymi projektami domów dla par są te o powierzchni 60–130 
metrów kwadratowych, posiadające trzy lub cztery pokoje.

8. Jak wybrać projekt domu dla rodziny z dziećmi?

Dla rodziny z dziećmi dobrym wyborem wydaje się być dom z poddaszem lub piętrem, gdzie lokuje się dzie-
cięce sypialnie. Jeśli decydujemy się na dom parterowy warto aby miał jasno wydzielone strefy dzienną oraz 
nocną, w której znajdują się sypialnie. Przy wyborze projektu dla rodziny z dziećmi warto pamiętać o tym, aby 
pokoje dziecięce znajdowały się obok siebie, miały zbliżoną wielkość i funkcję. Dobrze aby pokoje dziecięce miały 
garderoby, wówczas łatwiej zadbać o porządek.

9. Jak wybrać projekt dla rodziny wielopokoleniowej?

Dom wielopokoleniowy musi pomieścić dwie, czasami nawet trzy rodziny. Każda z nich potrzebuje prywatno-
ści. Potrzebna jest jeszcze wspólna część, gdzie wszyscy razem będą mogli spędzać czas. Przy takich potrzebach 
dom o powierzchni 160 m2 to absolutne minimum. Tylko dom o dużej powierzchni pozwoli podzielić przestrzeń 
na dwie niezależne części nocne z łazienkami, a być może nawet osobnymi kuchniami.

10. Co pierwsze: projekt czy działka?

Zdecydowanie działka! Do tego już na etapie jej wyboru dobrze jest sprawdzić, czy jest objęta Miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, a jeśli nie – to wystąpić o warunki zabudowy, czyli tzw. WZ-tkę.  
Z tych dokumentów dowiesz się, jaki dom i o jakich parametrach możesz wybudować na tej konkretnej działce.  
W zapisach urzędowych znajdziesz informacje, czy w tym miejscu możesz postawić dom parterowy czy piętrowy, 
z dachem płaskim czy skośnym, jakiego koloru może być dach, ile powierzchni zielonej musi być na działce.
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Dom parterowy:

• wygodny dla rodzin z małymi 
dziećmi (brak schodów podnosi 
komfort w opiece nad malucha-
mi),

• warto zwrócić uwagę na podział 
stref: dziennej i nocnej,

• zwróć uwagę na rozkład sypialni: 
dobrze by było, żeby sypialnia 

• rodziców była zlokalizowana w bli-
skiej odległości pokoju malucha.
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Dom z poddaszem lub piętrowy:

• dla osób, które chcą wydzielić górną kondygnację 
np. na pokoje dla dzieci lub strefę dla rodziców  
(z sypialnią, garderobą, oddzielną łazienką, gabi-
netem),

• na początku, gdy dzieci są małe, można urządzić 
jedynie parter, a z czasem wykończyć poddasze  
i tam przenieść pokoje już starszych dzieci,

• zwróć uwagę na schody: ich rozmieszczenie, 
szerokość i wielkość, odpowiednie zabezpiecze-
nie (balustrady) oraz materiał, z jakiego zostaną 
wykonane (ze względu na akustykę, gdy dzieci 
będą po nich biegać).
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ROZDZIAŁ II

Wszystko, co musisz wiedzieć o projektach

11. Jakie są rodzaje projektów domu?

Rozróżniamy projekty gotowe lub indywidualne.

12. Co to jest gotowy/typowy/katalogowy projekt domu?

Zgodnie z polskim Prawem budowlanym tzw. projekt gotowy czy typo-
wy (katalogowy) nie jest podstawą do rozpoczęcia procedury ubiegania 
się o pozwolenie na budowę. Jest natomiast dziełem z punktu widzenia 
prawa autorskiego. Projekty gotowe są przygotowywane przez biura pro-
jektowe.  Z takim gotowym projektem domu musimy udać się do architek-
ta adaptującego w celu dokonania adaptacji (więcej o adaptacji gotowego 
projektu domu dowiesz się w kolejnych punktach).

 

13. Ile kosztuje projekt gotowy?

Projekt gotowy domu o powierzchni do 150 m2 kosztuje około 3000–
5000 zł. Należy pamiętać, że w tej cenie otrzymujesz całą dokumentację 
architektoniczną, obliczenia konstrukcyjne i projekt wszystkich instalacji 
(wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, czasami nawet projekt wentylacji 
mechanicznej).

14. Co to jest projekt indywidualny domu?

Projekt indywidualny jest sporządzany na Twoje zamówienie przez 
biuro projektów lub architekta i współpracujących z nim projektantów 
branżowych: konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zama-
wiając projekt indywidualny, wskazujesz architektowi, jakie masz potrze-
by, co ma się znaleźć w Twoim przyszłym domu i jak ma on wyglądać.  
Na podstawie tych wytycznych architekt przygotowuje koncepcję, często 
również wstępną wizualizację.

15. Ile kosztuje projekt indywidualny?

Za projekt indywidualny trzeba zapłacić zwykle od kilku do kilkunastu 
tysięcy złotych. 
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16. Jakie są różnice między projektem gotowym a indywidualnym?

Projekty gotowe są zazwyczaj tańsze od tych 
wykonywanych u architekta na indywidualne za-
mówienie. Projekt gotowy dostępny jest „od ręki” 
– jednego dnia zamawiasz go online, a już za kilka 
dni jest dostarczony przez kuriera. 

W przypadku projektów indywidualnych pro-
ces projektowania trwa znacznie dłużej. Inwestor 
i architekt uczestniczą we wspólnych spotka-
niach, na których omawiają potrzeby rodziny, pla-
nują rozkład pomieszczeń, zastanawiają się nad 
rozmieszczeniem np. gniazdek elektrycznych, 
wielkością okien itp. 

Decydując się na projekt katalogowy, który już 
został przez kogoś zrealizowany, można sprawdzić 
wszelkie opinie o nim. Na grupach dyskusyjnych  
i forach można porozmawiać z innymi osobami, które już zbudowały dany dom. Mogą opowiedzieć o mieszkaniu 
w nim czy kosztach budowy. Biura oferujące gotowe projekty domów najczęściej dysponują też wizualizacjami 
bryły budynku i wnętrz. Jeszcze przed podjęciem decyzji można więc wyobrazić sobie dom na swojej działce. 

Należy pamiętać, że projekty gotowe wymagają adaptacji, podczas której można dostosować projekt do swo-
ich potrzeb. 

17. Dla kogo jest lepszy projekt gotowy, a dla kogo indywidualny?

Projekt gotowy będzie dobry dla inwestorów, którzy posiadają „typową” działkę (z wjazdem od północy, o re-
gularnym kształcie) i nie mają nietypowych potrzeb i wymagań (np. winda). Projekty gotowe to dobre rozwiązanie 
dla osób, którym zależy na czasie – wybór tego typu projektu znacznie przyspieszy proces realizacji. 

Projekt indywidualny będzie najlepszy dla osób, które posiadają specyficzną działkę  i chcą budynku skrojo-
nego na miarę ich potrzeb.

 https://www.homekoncept.com.pl/?utm_source=e-book&utm_medium=refferal&utm_campaign=100-pytan-przed-budowa-domu
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ROZDZIAŁ III

Projekty gotowe – kluczowe pytania

18. Czy projekt gotowy jest projektem budowlanym?

Projekt gotowy nie jest projektem budowlanym, który składa 
się wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę domu. Jest pewne-
go rodzaju opracowaniem. Po zakupie takiego projektu musisz zna-
leźć biuro projektów lub architekta, którzy dostosują dom do wa-
runków miejscowych i wykonają projekt zagospodarowania terenu.  
Tak przygotowana dokumentacja stanie się projektem budowlanym, który 
będziesz mógł złożyć w urzędzie wraz z wnioskiem o pozwolenie na budo-
wę lub ze zgłoszeniem budowy domu.

19. Co zawiera projekt gotowy? 

Projekt gotowy składa się z projektu architektoniczno-budowlanego 
(PAB) oraz projektu technicznego (PT). W skład każdego z nich wchodzi 
część opisowa oraz dokumentacja rysunkowa.

20. Czego, oprócz projektu gotowego, będę potrzebował do budo-
wy domu?

Przede wszystkim należy pamiętać, że na podstawie projektu goto-
wego nie można jeszcze wybudować domu. Musi on przejść proces ada-
ptacji do lokalnych warunków, np. gruntowych, stref obciążenia śniegiem  
i wiatrem oraz spełniać warunki WZ czy MPZP. Architekt adaptujący musi 
również wykonać projekt zagospodarowania terenu lub działki. Następnie 
projekt należy złożyć w urzędzie, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Po 
przejściu całego etapu „papierologii” można rozpoczynać budowę.

21. Czy mogę zmodyfikować projekt gotowy?

Każdy projekt gotowy możesz dostosować do swoich potrzeb. Pra-
cownie projektowe wydają bezpłatne zgody na zmiany do projektu, które 
są następnie wprowadzane do dokumentacji przez architekta lokalnego 
adaptującego projekt. 

O zgodę na zmiany do pracowni możesz wystąpić w każdym momencie 
– podczas zakupu projektu, jego adaptacji, a nawet już podczas budowy.
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22. Co to jest adaptacja projektu?

Adaptacja projektu gotowego to dostosowa-
nie go do wymagań lokalnych przepisów, wa-
runków panujących na danym terenie, Twoich 
potrzeb i stworzenie na jego podstawie projek-
tu budowlanego, który składasz wraz z wnio-
skiem o pozwolenie na budowę lub ze zgłosze-
niem budowy domu. 

23. Jakie są dodatki do projektu gotowego?

Pracownia HomeKONCEPT oferuje szereg 
gotowych dodatków do projektu. Są to między 
innymi: szczegółowy kosztorys inwestorski, pro-
jekt ogrzewania pompą ciepła oraz podłogowe-
go, dodatkowy egzemplarz projektu, a także 
np. tablica budowy. Wszystkie dodatki można 
sprawdzić na stronie internetowej pod każdym 
projektem w zakładce „Dodatki”.

24. Co sprawdzić przed zakupem projektu 
gotowego? (działka, uwarunkowania etc.)

Przede wszystkim musisz sprawdzić, jaki typ 
budynku i o jakich parametrach możesz wybu-
dować na działce. Jeśli objęta jest ona MPZP, to 
wszystkie dane znajdziesz w tym dokumencie.  
Jeśli nie, należy wystąpić o WZ dla działki. Wnio-
sek taki składa się w urzędzie gminy (miasta), na terenie której leży działka. 

Jeśli wiesz, jaki budynek możesz wybudować, sprawdź, czy mieści się na działce oraz czy wpasowuje się  usy-
tuowaniem względem stron świata. Najlepsze usytuowanie to takie, kiedy salon i część dzienna domu z dużymi 
przeszkleniami ulokowane są od południa czy zachodu, a część techniczna, np. garaż, od północy.

25. Jakie są dobre praktyki przed wyborem projektu?

Przed wyborem projektu typowego warto skonsulto-
wać się z firmą budowlaną, która będzie realizowała inwe-
stycję. Zdarza się dość często, że po konsultacji z ekipą 
inwestor zmienia projekt. Firma budowlana będzie w sta-
nie dokładnie wycenić koszt budowy domu na danym pro-
jekcie oraz – jeszcze przed procesem adaptacji – doradzić 
konkretne rozwiązania, technologie czy materiały. 

Czy wiesz, że…?
Solidnych fachowców z Twojego powiatu 
możesz znaleźć w wyszukiwarce Building 
Companion. Bezpłatnie wyszukasz spraw-
dzone ekipy z Twojej okolicy, zapoznasz się 
z opiniami innych inwestorów, zobaczysz 
zdjęcia z realizacji inwestycji. Serwis umoż-
liwia wysyłanie zapytań do wielu firm. Mo-
żesz porównać ich oferty na budowę swo-
jego domu. 

 https://www.homekoncept.com.pl/?utm_source=e-book&utm_medium=refferal&utm_campaign=100-pytan-przed-budowa-domu
https://building-companion.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=projektydomow&utm_campaign=2021
https://building-companion.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=projektydomow&utm_campaign=2021
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26. Kto tworzy projekt gotowy? 

Zespół projektantów z uprawnieniami, architekt, konstruktor, instalator 
sieci sanitarnych oraz elektrycznych. 

27. Kto tworzy projekt indywidualny? 

Zespół projektantów z uprawnieniami, architekt, konstruktor, instalator 
sieci sanitarnych oraz elektrycznych. 

28. Kto adaptuje projekt gotowy?

Adaptację przeprowadzają projektanci różnych branż – każdy 
z nich w zakresie swojej specjalizacji (architektura, konstrukcja, in-
stalacje sanitarne czy elektryczne). Nie musisz szukać samodziel-
nie osób do adaptacji poszczególnych części projektu. Wystarczy, że 
znajdziesz architekta lub biuro projektów. Architekci współpracują  
z projektantami różnych branż i zazwyczaj koordynują cały proces.

29. Kim jest architekt?

Architekt jest autorem projektu. Odpowiada za to, jak będzie wyglądał 
dom i jaką będzie miał funkcjonalność. 

30. Kim jest instalator?

Nad projektem pracuje zazwyczaj dwóch instalatorów posia-
dających uprawnienia w odpowiedniej branży: instalator sieci sa-
nitarnych oraz instalator sieci elektrycznych. Instalatorzy opraco-
wują projekt instalacji budynku stworzonego przez architekta.  
To oni odpowiadają za optymalne i poprawne rozprowadzenie sieci wod-
no-kanalizacyjnej, gaz, CO, wentylacji mechanicznej czy elektrycznej. 

31. Kim jest konstruktor? 

Konstruktor opracowuje projekt konstrukcji budynku stworzonego 
przez architekta, dba o to, by był on stabilny i bezpieczny. Posiada odpo-
wiednie uprawnienia budowlane. 

32. Kto kompletuje dokumenty do projektu budowlanego? 

Możesz to zrobić sam, wymaga to jednak sporo czasu, nerwów i chęci. 
Możesz też taką usługę zlecić architektowi, który będzie dokonywał ada-
ptacji projektu. 
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33. Kto odpowiada za projekt?

Architekt posiadający stosowne uprawnienia i należący do Izby Architektów wraz z dokonaniem adaptacji 
projektu gotowego do działki przejmuje na siebie obowiązki głównego projektanta (art. 20 Prawa budowlanego) 
i to on w świetle prawa odpowiada za prawidłowość i kompletność projektu.

 https://www.homekoncept.com.pl/?utm_source=e-book&utm_medium=refferal&utm_campaign=100-pytan-przed-budowa-domu
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ROZDZIAŁ V

Formalności przed zakupem projektu 

34. Co warto wiedzieć przed zakupem projektu? (WZ/MPZP dla 
działki)

Trzeba pamiętać, że każda działka niesie ze sobą pewne ograniczenia. 
Mówimy tu o jej wymiarach, usytuowaniu względem stron świata czy też 
o tym, że ma np. duży spadek, a także np. o tym, jak daleko jest dom są-
siada. Dlatego przed zakupem projektu należy koniecznie zapoznać się 
z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub wystąpić  
o określenie warunków zabudowy.

35. Co to jest WZ?

WZ to warunki zabudowy . Jest to jeden z dokumentów, które należy uzy-
skać planując budowę na terenie nieobjętym Miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego. Dokument ten określa wymagania dla inwesty-
cji np. wybudowania domu jednorodzinnego na konkretnej działce. Wniosek 
o wydanie warunków zabudowy należy złożyć do Urzędu Gminy lub Urzędu 
Miasta, odpowiednim dla lokalizacji działki. Urząd zwykle ustala warunki za-
budowy na podstawie istniejącej zabudowy sąsiedniej dla danej działki.

36. Co to jest MPZP?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miej-
scowego. Określa on przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenu. 
W MPZP znajdziemy informacje dotyczące zarówno obecnych, jak i pla-
nowanych inwestycji. MPZP określa, czy na danej działce można wybudo-
wać dom, jaki ma być minimalny kąt nachylenia dachu budynku. Z planu 
miejscowego dowiesz się, czy w pobliżu Twojej działki mogą w przyszłości 
powstać obiekty usługowe (sklepy, markety), przychodnie czy przedszkola 
lub czy zostanie tam wybudowana główna droga.

37. Kto może wystąpić o WZ dla działki? Czy muszę być jej właści-
cielem?

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy może złożyć każdy. 
Nie jest wymagana umowa przedwstępna z właścicielem działki.

38. Gdzie zgłosić się po WZ lub MPZP

Do urzędu miasta lub gminy – decyzja o warunkach zabudowy oraz 
wypis i wyrys z MPZP wydawane są przez właściwego wójta gminy (burmi-
strza, prezydenta miasta). Wniosek należy złożyć w wydziale architektury 
urzędu gminy, na obszarze której położona jest interesującą nas nieru-
chomość.
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39. Ile czeka się na WZ?

Urząd ma dwa miesiące na wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jednak w praktyce czeka się na nią zazwy-
czaj od czterech do nawet sześciu miesięcy.

40. Co to jest wskaźnik intensywności zabudowy i jak 
go obliczyć?

Wskaźnik intensywności zabudowy oblicza się indywidu-
alnie dla każdej działki. Na wysokość wskaźnika wpływają 
między innymi takie czynniki jak: liczba kondygnacji, zale-
cana wielkość terenów zielonych czy tych przeznaczonych 
na drogi lub obsługę komunikacyjną. Wskaźnik ten oblicza-
ny jest tak samo dla domów zarówno wielorodzinnych, jak  
i jednorodzinnych. 

Wskaźnik intensywności zabudowy to stosunek po-
wierzchni całkowitej budynku (suma powierzchni wszystkich 
kondygnacji) mierzonych na poziomie posadzki po obrysie 
zewnętrznym budynku (z uwzględnieniem tynków, okładzin 
i balustrad) do powierzchni działki terenu budowlanego. 

Sposób obliczania wskaźnika polega na określeniu stosunku powierzchni ogólnej wszystkich budynków do 
powierzchni działki terenu budowlanego. Wybierając projekt domu, warto wiedzieć, jak prawidłowo obliczyć 
wskaźnik intensywności zabudowy, aby odpowiednio dopasować projekt domu do wymagań MPZP.

Przykład obliczania wskaźnika intensywności zabudowy:
Jeśli powierzchnia całkowita budynku (Pc) wynosi 500 m2, a powierzchnia działki (Pt) 1000 m2, 

to wskaźnik intensywności zabudowy (I) jest równy 0,5.

Warto nadmienić, że bardzo często w MPZP do ustalenia wskaźnika intensywności zabudowy brana jest pod 
uwagę tylko powierzchnia całkowita części nadziemnej budynku.

41. Wymiary domu a wymiary działki – jak wybrać projekt pod konkretną działkę?

Przy analizie wymiarów budynku i działki należy wziąć pod uwagę przepisy prawne, zorientowanie działki 
względem stron świata i analizę otoczenia (np. zabudowania na sąsiedniej działce, widoki wokół działki itp.).

 
Jeśli chodzi o przepisy prawne, dom można wybudować:

• w odległości 3 m od granicy działki, gdy dom jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez otwo-
rów okiennych i drzwiowych,

• 4 m od granicy działki w przypadku ściany budynku z oknami i drzwiami,
• gdy działka graniczy z drogą publiczną, należy sprawdzić lokalne przepisy – najczęściej narzu-

cają one odległość domu od drogi,
• gdy działka graniczy z lasem lub innym terenem o specjalnym przeznaczeniu, przepisy również 

regulują odległości, które należy zachować.

Mimo iż jest tutaj sporo zależności, należy pamiętać, że nie zostajemy sami. W HomeKONCEPT doradcy pro-
jektowi pomogą przeanalizować MPZP lub WZ i odnaleźć się we wszystkich wytycznych i przepisach. Do tego 
finalne posadowienie domu na działce musi przygotować lokalny architekt adaptujący. Dlatego każdy inwestor 
może mieć pewność, że wszystko odbędzie się zgodnie z przepisami.

Wskaźnik intensywności zabudowy  
oblicza się według wzoru:

I = Pc / Pt
gdzie:
I – wskaźnik intensywności zabudowy,
Pc – powierzchnia całkowita budynku rozumiana 
jako suma powierzchni wszystkich kondygnacji 
mierzonych po obrysie zewnętrznym budynku,
Pt – powierzchnia działki terenu budowlanego



2021/22Projekty domów jednorodzinnych. 100 kluczowych pytań i odpowiedzi

3

ROZDZIAŁ I

Czas decyzji. Projekt domu a Twoje potrzeby

Projekty domów jednorodzinnych. 100 kluczowych pytań i odpowiedzi                                                                     2022

16

42. Jak wybrać projekt na wąską działkę?

Przyjmuje się, że o wąskiej działce mówimy wówczas, gdy ma mniej niż 16 m szerokości. 
Wybierając projekt na wąską działkę, z jednej strony musisz pamiętać, aby  spełniał wszystkie 
przepisy prawne, z drugiej strony – aby budynek był wygodny, dobrze doświetlony i dostoso-
wany do Twoich potrzeb. 

Wybierając projekt na wąską działkę, dobrze jest mieć mapę sytuacyjno-wysokościową do 
celów projektowych, która zawiera dokładne wymiary działki, rzędne terenu, dokładne odle-
głości od innych budynków, które znajdują się w pobliżu, czy całej infrastruktury. Atutem takie-
go projektu jest bardzo zwarta bryła i optymalnie zaprojektowane wnętrza.

Projektanci bardzo często w projektach domów na wąską działkę wysuwają garaż przed 
lico budynku. Wówczas przestrzeń nad garażem można zaaranżować na taras lub częściowo 
zabudować.

 
Pamiętaj również o tym, że wiele projektów HomeKONCEPT można na etapie adaptacji projektu do działki  

przygotować tak, aby były zgodne z przepisami i bez przeszkód rozpocząć budowę na wąskiej działce.  
Czasami wystarczy zamienić np. okna w garażu na luksfery albo zrezygnować z ozdobnego murku. 

 https://www.homekoncept.com.pl/?utm_source=e-book&utm_medium=refferal&utm_campaign=100-pytan-przed-budowa-domu
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ROZDZIAŁ VI

Zakup projektu

43. Kto może kupić projekt? 

Projekt możesz kupić sam lub poprzez architekta, który będzie wyko-
nywał adaptację projektu do działki. 

44. Kiedy kupić projekt? Mądre planowanie 

Projekt domu warto kupić po zakupie działki budowlanej i po zapozna-
niu się z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

45. Z kim warto konsultować projekt przed jego zakupem?

Jeśli masz już wybraną firmę budowlaną, która będzie budowała dom, 
warto skonsultować z nią projekt. 

46. W jakim czasie po zakupie dostanę projekt gotowy i w jakiej 
formie? 

Projekty gotowe są dostępne właściwie od ręki. Jeśli tylko przy pro-
jekcie nie ma informacji, że jest on w przygotowaniu, czas oczekiwania 
wynosi 2–3 dni robocze. Projekt otrzymuje się w formie drukowanej  
w  3 egzemplarzach. Każdy z nich podzielony jest na część architektonicz-
no-budowlaną oraz techniczną. 

W pracowni HomeKONCEPT można otrzymać projekt w PDF-ie, ale tylko  
z zakresu rysunków architektonicznych. 
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ROZDZIAŁ VII

Jak czytać projekty gotowe?

47. Czytamy projekt gotowy – z czego się on składa?

Dokumentacja projektu gotowego składa się z dwóch części:

• projektu architektoniczno-budowlanego (PAB), który składa się do 
urzędu celem otrzymania pozwolenia na budowę. Odzwierciedla układ 
przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe. 
Składa się z części opisowej oraz rysunków architektonicznych: rzuty, 
przekroje, elewacje, zestawienie elementów więźby dachowej i stolarki 
okiennej;

• projektu technicznego (PT), który trzeba złożyć w urzędzie razem  
z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem 
zakończenia robót. Należy zaznaczyć, że nie jest on projektem wyko-
nawczym. Składa się z części konstrukcyjnej, instalacji wewnętrznych 
sanitarnych (wod-kan, gaz, CO) oraz elektrycznych. Każda część zawie-
ra opis techniczny oraz część rysunkową. 

48. Co to jest powierzchnia użytkowa?

Zgodnie z normą PN ISO 9836 powierzchnia użytkowa jest to część 
powierzchni kondygnacji netto (czyli ograniczonej przez elementy zamy-
kające), która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. Powierzchnia 
użytkowa określana jest oddzielnie dla każdej kondygnacji. 

Przy określaniu powierzchni użytkowej powierzchnię pomieszczeń lub 
ich części o wysokości w świetle:

• równej lub większej niż 220 cm zalicza się do obliczeń w 100%;
• o wysokości równej lub większej od 140 cm lecz mniejszej od 220 cm 

– w 50%;
• natomiast o wysokości mniejszej niż 140 cm pomija się całkowicie. 

49. Co nie wlicza się do powierzchni użytkowej?

Do powierzchni użytkowej nie wlicza się:

• Przekrój poziomy wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, 
przejścia  i otwory w tych przegrodach;

• Przejść w przegrodach zewnętrznych;
• Balkonów, tarasów, loggii;
• Schodów wewnętrznych i podestów w lokalach mieszkalnych wielopo-

ziomowych;
• Nieużytkowych poddaszy.
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50. Co to jest powierzchnia zabudowy?

Maksymalna powierzchnia zabudowy jest 
określona w Miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego lub warunkach zabudo-
wy, które otrzymujemy do konkretnej działki. 
Oznacza to, że nawet mając dużą działkę, mo-
żemy nie mieć szans, aby postawić na niej duży 
dom. Powierzchnia zabudowy to powierzchnia 
terenu zajęta przez budynek w stanie wykoń-

czonym. Jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych kra-
wędzi budynku na powierzchnię terenu. W związku z tym można 
przyjąć, że powierzchnia zabudowy to obrys elementów zamy-
kających trwale budynek. Liczy się ją podobnie jak powierzchnię 
całkowitą – po obrysie zewnętrznym budynku. W tym przypadku 
pod uwagę bierze się jedynie kondygnacje nadziemne i nie wli-
cza się powierzchni schodów zewnętrznych, pochylni samocho-
dowych oraz daszków nad wejściami. Wliczane są dobudowane 
elementy, takie jak np. zimowe ogrody.

Elementy niewliczane do powierzchni zabudowy:

• daszki, markizy, występy dachowe, gzymsy, okapy,
• powierzchnie obiektów pomocniczych: szklarnie, szopy, garaże, wiaty garażowe itp. niezwiązane z budynkiem  

w sposób stały,
• ganki, krużganki, loggie, balkony, tarasy (otwarte i oszklone), galerie, wykusze,
• schody i rampy zewnętrzne, pochylnie samochodowe,
• powierzchnie obiektów budowlanych lub ich części niewystające ponad powierzchnię terenu,
• wszystkie elementy niestanowiące integralnej części budynku.

Elementy wliczane do powierzchni zabudowy:

• powierzchnia prześwitów i przejazdów, z zastrzeżeniem, że będą one doliczane do powierzchni ruchu, gdy  
z ich powierzchni możliwe będzie wejście do budynku. W przeciwnym razie powierzchnie prześwitów i prze-
jazdów nie będą wliczane do powierzchni całkowitej.

51. Czy taras wlicza się w projekcie domu do powierzchni zabudowy?

Powierzchnia zabudowy liczona jest jako powierzchnia rzutu poziomego zewnętrznych krawędzi ścian bu-
dynku wraz z wykończeniem. Brana jest pod uwagę powierzchnia przyziemia lub wyższych kondygnacji użytko-
wych, jeśli ich obrys jest większy. Zgodnie z tymi przepisami tarasy na gruncie nie są wliczane do powierzchni 
zabudowy, pod warunkiem że nie są zadaszone nadwieszeniem wyższej kondygnacji. Balkony nie są wliczane do 
powierzchni zabudowy.

52. Co to jest powierzchnia całkowita domu?

Powierzchnia całkowita budynku jest czymś innym niż powierzchnia użytkowa. Powierzchnia całkowita domu 
liczona jest po zewnętrznym obrysie ścian. Do tej wartości wliczana jest powierzchnia wszystkich znajdujących 
się w budynku kondygnacji – zarówno nadziemnych, jak i podziemnych (np. piwnica czy podziemny garaż),  
a także zewnętrzne schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy wystające 
na zewnątrz poza ściany budynku.

 https://www.homekoncept.com.pl/?utm_source=e-book&utm_medium=refferal&utm_campaign=100-pytan-przed-budowa-domu
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53. Jakie są optymalne wielkości pomieszczeń?

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
budynki, i usytuowanie określają minimalne wielkości 
i wysokości pomieszczeń w zależności od ich przezna-
czenia. Minimalna wysokość w świetle pomieszczeń 
mieszkalnych w budynku jednorodzinnym i wieloro-
dzinnym to 2,5 m, a na poddaszu 2,2 m. Przy stro-
pach pochyłych jest to wysokość średnia, natomiast 
wysokość najniższa powinna wynosić co najmniej 1,9 
m. Przestrzeń o wysokości poniżej 1,9 m uznaje się za 
pomocniczą. 

Budynki jednorodzinne w przeciwieństwie do wie-
lorodzinnych nie mają określonych minimalnych po-
wierzchni pomieszczeń typu pokój czy kuchnia. Przyj-
muje się jednak, że optymalne wielkości to:

• kuchnia: komfortowa 16–18 m², minimalna (jeśli 
nie będzie w niej stołu) 7–10 m²;

• jadalnia (oddzielna): co najmniej 9 m², ale warto 
zwiększyć ten metraż do 12–16 m². Szerokość po-
mieszczenia minimum 240 cm, żeby mógł w nim 
zmieścić się stół;

• pokój dzienny: dla rodziców i 2 dzieci optymalnie, 
żeby miał minimum 20 m². Szerokość minimum 
360 cm (z uwagi na rozmiar kanapy, stołu czy in-
nych mebli);

• sypialnia rodziców: sugeruje się około 16 m², a najlepiej 18–20 m² (jeśli chcemy zrobić w niej także garderobę);
• pokoje dla dzieci: zwykle jest to 8–15 m². W mniejszych wnętrzach ciężko będzie zmieścić pojemną szafę  

o pełnej głębokości 60 cm. Jeśli w pokoju mają znaleźć się 2 łóżka, to powinien mieć on minimum 12 m²;
• gabinet: około 8–10 m2;
• łazienki: najmniejsza łazienka bez WC może mieć powierzchnię 4 m², a z WC 5 m². Oddzielne WC około 1,5 m² 

(w optymalnej wersji 2–3 m²), duże wygodne łazienki mają 6–8 m², a przestronne nawet 20 m².
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54. Jak odróżnić ścianę nośną od działowej? Którą z nich bez wpływu na konstrukcję budynku można 
zmienić?

Ściana nośna to element konstrukcyjny, który przenosi obciążenia z dachu, stropu czy ścian wyższych kondy-
gnacji na fundament. Nie można jej tak po prostu zmienić czy usunąć. Ściana działowa to przegroda oddzielająca 
pomieszczenia. Można ją w zasadzie dowolnie modyfikować. Nie przenosi żadnych obciążeń poza swoim cięża-
rem i elementów na niej zamocowanych. 

Najprościej odróżnić ścianę nośną od działowej po grubości. Ściana nośna ma mniej więcej dwukrotnie więk-
szą grubość niż działowa. 

55. Jak odczytać z dokumentacji wymiar okna/drzwi?

DRZWI WEWNĘTRZNE 

D2 – symbol 80/200 pokazuje rzeczywisty wymiar przejścia w ościeżnicy – 80 cm to szerokość, a 200 cm to wy-
sokość. Otwór w ścianie do montażu takich drzwi ma w projektach HomeKONCEPT szerokość 92 cm x 208 cm. 

DRZWI ZEWNĘTRZNE DZ 

 
90/215 – 90cm to szerokość,  
a 215 cm to wysokość przej-
ścia w ościeżnicy. Wymagany 
otwór na drzwi zewnętrzne 
powinien mieć 106/226 cm.

OKNO

200/130 to szerokość/wysokość otworu w murze, a wymiar  
w nawiasie (110) to wysokość parapetu od wykończonej war-
stwy podłogi. 

 

● 
m², a z WC 5 m². Oddzielne WC około 1,5 m² (w optymalnej wersji 
wygodne łazienki mają 6
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56. Co oznacza Hp = 85?

Hp to oznaczenie wysokości parapetu od wykończonej podłogi. W tym przypadku wysokość parapetu wynosi 85 cm.

57. Ile stopni i jak wysokich zostało zaprojektowanych w moim domu?

Wysokość i szerokość stopni określają warunki techniczne. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych  
minimalna szerokość spocznika wynosi 0,8 m, a wysokość stopnia max. 19 cm. Szerokość stopni stałych schodów 
wewnętrznych powinna wynikać z warunku określonego wzorem: 

2h + s = 0,6 do 0,65 m, 
gdzie h oznacza wysokość stopnia, s – jego szerokość.

Mając na uwadze komfort użytkowania, w projektach HomeKONCEPT szerokość biegu wynosi zazwyczaj  
około 1m, a wysokość stopni 17–18 cm. Szerokość stopni obliczana jest z powyższego wzoru.

 

58. Jaki strop został zaprojektowany? Z jakich warstw się składa?

Stropy nad parterem zaprojektowane są jako żelbetowe (znaczna część 
projektów umożliwia zmianę technologii wykonania stropu na etapie adaptacji 
projektu). Grubość stropu oraz zbrojenia zależą od obciążeń. Warstwy wykończeniowe 
stropu stanowią: styropian (o
podłogowym, a 9 cm bez ogrzewania podłogowego), folia, wylewka betonowa zbrojona 
siatką grubości (o grubości 7 cm w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym, a 5 
cm bez ogrzewania podłogowego) oraz posadzka. W
zależności od przeznaczenia pomieszczenia. We wnętrzach o podwyższonej wilgotności, 
np. łazienkach czy kotłowni/pralni, stosowana jest dodatkowa izolacja 
przeciwwilgociowa – na płycie stropowej zaprojektowane są dwie warst
wylewce hydroizolacja w postaci folii w płynie. 
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siatką grubości (o grubości 7 cm w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym, a 5 

arstwy wykończeniowe różnią się w 
zależności od przeznaczenia pomieszczenia. We wnętrzach o podwyższonej wilgotności, 
np. łazienkach czy kotłowni/pralni, stosowana jest dodatkowa izolacja 

na płycie stropowej zaprojektowane są dwie warstwy folii, a na 
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58. Jaki strop został zaprojektowany? 
Z jakich warstw się składa?

Stropy nad parterem zaprojektowa-
ne są jako żelbetowe (znaczna część 
projektów umożliwia zmianę techno-
logii wykonania stropu na etapie ada-
ptacji projektu). Grubość stropu oraz 
zbrojenia zależą od obciążeń. Warstwy 
wykończeniowe stropu stanowią: sty-
ropian (o grubości 7 cm w pomiesz-
czeniach z ogrzewaniem podłogowym,  
a 9 cm bez ogrzewania podłogowego),  
folia, wylewka betonowa zbrojona siatką  
(o grubości 7 cm w pomieszczeniach z 
ogrzewaniem podłogowym, a 5 cm bez 
ogrzewania podłogowego) oraz posadz-
ka. Warstwy wykończeniowe różnią się w 
zależności od przeznaczenia pomiesz-
czenia. We wnętrzach o podwyższonej 
wilgotności, np. łazienkach czy kotłowni/
pralni, stosowana jest dodatkowa izola-
cja przeciwwilgociowa – na płycie stropo-
wej zaprojektowane są dwie warstwy fo-
lii, a na wylewce hydroizolacja w postaci 
folii w płynie. 

 

59. Jaką wysokość ma ścianka kolankowa?Jaką wysokość ma ścianka kolankowa? 

 

 

 

59. Jaką wysokość ma ścianka kolankowa?Jaką wysokość ma ścianka kolankowa? 
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59. Jaką wysokość ma ścianka kolankowa?

Wysokość ścianek kolankowych różni się w poszczególnych projektach. Zazwyczaj wynosi ona ponad 120 cm. 
Daje to komfort użytkowania pomieszczeń na poddaszu oraz duże możliwości aranżacji wnętrz. W projektach,  
w których ścianka kolankowa wychodzi niższa, proponujemy wykonanie zabudowy meblowej lub G-K do wysokości  
ok. 140 cm.
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60. Jakie kosztorysy są dostępne przy projektach gotowych? 

Do projektu dołączony jest kosztorys uproszczony oraz szczegółowy. Kosztorys uproszczo-
ny jest zestawieniem kosztów poszczególnych stanów wykończeniowych i robót wchodzących 
w ich skład. Powstaje na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego. Szczegółowy 
kosztorys inwestorski powstaje na podstawie zakończonej dokumentacji technicznej i jest do-
kładną wyceną każdej robocizny, materiału i sprzętu niezbędnego, aby wybudować dany dom. 

61. Co to jest koszt budowy domu do stanu surowego otwartego?

Stan surowy otwarty to etap budowy obejmujący roboty ziemne i fundamentowe, konstrukcję budynku (ścia-
ny, stropy i dach), kominy, pokrycie dachu wraz z podbitką. Kosztorysy HomeKONCEPT zakładają, że prace bu-
dowlane prowadzone są przez profesjonalną firmę budowlaną. Jest to najbardziej realny koszt, w którym mieści 
się większość inwestorów.

62. Co to jest koszt budowy domu do stanu surowego zamkniętego?

Przyjmuje się, że stan surowy zamknięty to etap budowy obejmujący roboty ziemne i fun-
damentowe, konstrukcję budynku (ściany, stropy i dach), kominy, pokrycie dachu wraz z pod-
bitką, stolarkę okienną oraz drzwi zewnętrzne i ścianki działowe. Kosztorysy HomeKONCEPT 
zakładają, że prace budowlane prowadzone są przez profesjonalną firmę budowlaną.

63. Jak tworzone są kosztorysy dostępne przy projektach gotowych?

Kosztorysy gotowych projektów domów HomeKONCEPT opracowywane są przez zewnętrznych kosztorysan-
tów na podstawie ukończonej dokumentacji projektowej. To znaczy, że koszty nie są szacowane np. od metra 
powierzchni domu, tylko wyliczane na podstawie realnych/prawdziwych danych projektowych.

64. Czy podane kosztorysy przy projektach gotowych są realne?

Kosztorysy HomeKONCEPT są realne dlatego, że przygotowuje je doświadczony kosztorysant, bazując na 
ukończonej dokumentacji projektowej. Kosztorysant dzięki temu jest w stanie przygotować konkretny wykaz  
robót dla danego projektu domu. Do tego jest w stanie wskazać ich technologiczną kolejność wykonania, do-
kładnie przeliczyć i sporządzić zestawienie materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji. Należy jednak pamię-
tać, że ceny podawane są w wartościach netto.

 https://www.homekoncept.com.pl/?utm_source=e-book&utm_medium=refferal&utm_campaign=100-pytan-przed-budowa-domu
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65. Co wpływa na koszty budowy domu?

Na koszty budowy domu wpływ ma wiele czynników – począwszy od wyboru projektu, 
przez wybór technologii, materiałów budowlanych, standard wykończenia, po ekipę bu-
dowlaną, czas trwania budowy, płynność finansowania. Znaczny wpływ na koszty będzie 
miała metoda budowy. Metoda gospodarcza pozwoli znacznie ograniczyć koszty robocizny 
niż ma to miejsce w przypadku zlecenia stanu deweloperskiego firmie budowlanej.

ProTip:
Poproś o wycenę budowy domu kilka firm budowlanych. Zwróć uwagę na podział 
kosztów: materiałów budowlanych i robocizny. Wycena powinna rozgraniczać te 
dwa elementy. Jeśli firma budowlana jest odpowiedzialna za dostawę materiałów 
na budowę, powinna przedstawiać Ci faktury kosztowe za poszczególne elementy. 
Gdzie znaleźć wiarygodne ekipy? Skorzystaj z Building Companion. 

66. Jakie dodatkowe kosztorysy można zlecić?

Kosztorys uproszczony (dostępny na naszej stronie wraz z zestawieniem materiałów) 
lub kosztorys szczegółowy (dostępny na zamówienie).

67. Komu zlecić kosztorysy?

HomeKONCEPT zleca przygotowanie kosztorysów dla każdego projektu zewnętrznej 
firmie kosztorysowej. Kosztorysy powstają na bazie wydawanych kwartalnie, ogólnopol-
skich cenników budowlanych Sekocenbud. Ważne jest to, że zakładamy, iż cały proces 
inwestycji jest prowadzony systemem zleconym.

Kosztorys można zamówić w pracowni HomeKONCEPT. Na podstawie projektu koszto-
rys może wykonać również niezależny kosztorysant.

68. Czy przed zakupem projektu mogę zamówić sam kosztorys?

Jak najbardziej. W takim wypadku pracownia prosi o wysłanie e-maila z zamówieniem. 
Kosztorys jest dokumentem w wersji elektronicznej, który jest wysyłany e-mailem na wska-
zany adres. Otrzymasz 4 dokumenty – szczegółowy kosztorys inwestorski, zestawienie 
materiałów, plik z przedmiarem robót w formacie pdf oraz dodatkowo plik xls, który moż-
na edytować.

69. Co zawiera kosztorys inwestorski?

Szczegółowy kosztorys inwestorski jest aktualizowany raz w roku kalendarzowym we-
dług średnich cen obowiązujących w pierwszym kwartale danego roku. W pracowni HO-
MEKONCEPT Istnieje możliwość zamówienia indywidualnej aktualizacji kosztorysu z pozio-
mem cen z II, III lub IV kwartału w danym roku w kwocie 350 zł.

https://building-companion.pl/?utm_source=ebookprojekty&utm_medium=projektydomow&utm_campaign=2021
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O tym należy pamiętać:

• kosztorys zakłada kompleksową budowę domu przez firmę budowlaną, obejmującą cały 
zakres wykonywanych usług wraz z materiałami. Dlatego też w wyliczeniach uwzględniamy 
8% VAT na całość budowy,

• kosztorys zawiera dokładne zestawienie materiałów i robocizny z wyjątkiem elementów 
wchodzących w skład instalacji (kwota na wykonanie instalacji jest przyjęta szacunkowo),

• wycena stolarki zewnętrznej zakłada standardową technologię PCV,
• kosztorys nie zawiera ozdobnych elementów na zewnątrz domu; w kosztorysie elewacja 

jest wykończona tynkiem,
• kosztorys inwestorski możesz zamówić oddzielnie przed zakupem projektu lub łącznie  

z całą dokumentacją projektową.

Szczegółowy kosztorys inwestorski jest aktualizowany raz w roku kalendarzowym według 
średnich cen obowiązujących w pierwszym kwartale danego roku. Zmiany cen pomiędzy po-
szczególnymi kwartałami w danym roku kalendarzowym zazwyczaj są na nieznacznym pozio-
mie (większość producentów zmienia cenniki w styczniu każdego roku). Istnieje możliwość 
zamówienia indywidualnej aktualizacji kosztorysu z poziomem cen z II, III lub IV kwartału  
w danym roku w kwocie 350 zł.

 https://www.homekoncept.com.pl/?utm_source=e-book&utm_medium=refferal&utm_campaign=100-pytan-przed-budowa-domu
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70. Czy adaptacja projektu gotowego jest obowiązkowa?

Tak. Adaptacja projektu gotowego jest obowiązkowa. Bez niej nie otrzymasz pozwolenia na budowę.

71. Na czym polega adaptacja gotowego projektu domu?

Adaptacja projektu domu to dostosowanie go do konkretnej działki. Składa się z części obowiązkowej i nie-
obowiązkowej. Do części obowiązkowej należy:

• dostosowanie projektu gotowego do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub WZ oraz 
zagospodarowanie terenu,

• dostosowanie projektu do stref obciążeń konstrukcyjnych,
• projekt zagospodarowania działki wraz z mapą geodezyjną,
• przygotowanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień oraz innych dokumentów, których wymaga projekt,
• przejęcie przez osobę adaptującą funkcji projektanta budynku.

Do części nieobowiązkowej należy uwzględnienie przez architekta adaptującego życzeń inwestora, np. zmia-
na wielkości okien, przesunięcie ścianek działowych, zmiana koloru elewacji.

72. Jak wybrać architekta adaptującego i jaka jest jego rola?

Jest kilka możliwości wyboru i weryfikacji architekta, który przeprowadzi adaptację. Po pierwsze, na stronie 
www.homekoncept.pl w zakładce „ABC budowy” znajdziesz architektów specjalizujących się w adaptacji projek-
tów HomeKONCEPT.  Możesz również skorzystać z wyszukiwarki architektów na Building Companion. 

Po drugie, zawsze możesz zapytać rodzinę, znajomych i przyjaciół. Bardzo możliwe, że ktoś z nich korzystał  
z takich usług i będzie mógł Ci kogoś polecić. Na końcu zawsze zostaje internet. W sieci bez problemu znajdziesz 
informacje o architektach adaptujących w Twojej okolicy. W tej sytuacji jednak zwracaj uwagę na opinie i reko-
mendacje innych inwestorów.

Bez względu na to, jak dokonasz wyboru, najlepiej jeśli to będzie miejscowy projektant, który najlepiej się 
orientuje w zwyczajach lokalnego urzędu.  

Jeśli chodzi o zakres prac architekta adaptującego, do najważniejszych należy: naniesienie zmian, które chcesz 
wprowadzić w projekcie gotowym, przygotowanie projektu zagospodarowania terenu dla działki wraz z częścią 
opisową i dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę.          

http://www.homekoncept.pl/
https://building-companion.pl/
 https://www.homekoncept.com.pl/?utm_source=e-book&utm_medium=refferal&utm_campaign=100-pytan-przed-budowa-domu
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73. Ile trwa adaptacja projektu gotowego?

Wszystko zależy od specyfiki wybranego projektu, liczby zmian, które wprowadzasz,  
lokalnych uwarunkowań terenu. Czasami całą procedurę może wydłużyć potrzeba uzyskania 
dodatkowych opinii i zezwoleń. Szacuje się jednak, że czas potrzebny na adaptację projektu 
wynosi od 3 do 8 tygodni.

74. Zagospodarowanie działki a adaptacja projektu. Co powinieneś wiedzieć?

Projekt zagospodarowania terenu jest integralną częścią projektu budowlanego. Bez 
niego nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę. Najczęściej wykonuje go architekt  
w trakcie adaptacji projektu. Najlepiej, gdy wykonuje go specjalista znający teren, na którym 
będzie budowany dom, oraz wymagania lokalnego urzędu.

75. Co ma znaczenie w temacie usytuowania domu względem stron świata?

Optymalne usytuowanie domu względem stron świata ma bardzo duży wpływ na odpo-
wiednie doświetlenie wnętrza oraz wykorzystanie energii słonecznej.

Przy wstępnym usytuowaniu domu na działce dobrze jest kierować się najprostszą zasadą 
podążania za słońcem. Pomieszczenia, w których przebywasz rano, umieść po stronie wschod-
niej, natomiast salon i jadalnię od strony południowej, południowo-zachodniej i zachodniej. 
Stronę północną zarezerwuj dla pomieszczeń, które nie potrzebują bezpośredniego dostępu 
do dziennego światła, np. garaż czy kotłownia. 

   
76. Jakie powinny być odległości domu od granicy działki?

Przepisy prawa bardzo dokładnie regulują odległości, jakie należy zachować, planując budowę konkretnego 
domu na działce: 
• w odległości 3 m od granicy działki, gdy dom jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez otworów okiennych 

lub drzwiowych,
• 4 m od granicy działki w przypadku standardowej ściany budynku z drzwiami lub oknami,
• w przypadku gdy działka graniczy z drogą publiczną, często lokalne przepisy narzucają większą odległość 

od drogi. Niektóre gminy narzucają również nieprzekraczalne lub obowiązujące linie zabudowy wzdłuż dróg. 
Taką informację można uzyskać z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków za-
budowy – jeżeli są wydane dla danej działki,

• w przypadku gdy działka graniczy z lasem lub innymi terenami o specjalnym przeznaczeniu, przepi-
sy mogą narzucać inne odległości od granicy działki. W takich wypadkach należy się skonsultować  
z naszym doradcą projektowym, aby omówić indywidualne wymogi danej nieruchomości.

Jeśli zdecydowałeś się na projekt domu z  okapami, tarasami, murkami ozdobnymi lub chcesz postawić go na 
wąskiej działce o szerokości do 16 m, obowiązują Cię dodatkowe ograniczenia. W każdej z tych sytuacji należy 
przeanalizować inne przepisy. 

W HomeKONCEPT razem z doradcą projektowym możesz przeanalizować odpowiedzi na wszystkie Twoje 
pytania i wątpliwości dotyczące możliwości budowy domu na wybranej działce.

77. Czym jest mapa sytuacyjno-wysokościowa?

Mapa sytuacyjno-wysokościowa nazywana jest również mapą projektową. Jest ona niezbędna m.in. przy spo-
rządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych, takich jak np. plan zagospodarowania działki, niezbędny  
w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Przygotowuje ją uprawniony geodeta. Znajdziemy na niej m.in. punkty osnowy geodezyjnej, elementy ewi-
dencji gruntów i budynków, linie zabudowy oraz osie dróg i ulic, kontury budynków i użytków gruntowych czy też 
sieci uzbrojenia terenu.
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78. Co można zmienić w projekcie gotowym?

Odpowiedź na to pytanie jest wielowątkowa. 
Po pierwsze, gotowe projekty domów chronio-
ne są prawem autorskim. Jest to swego rodza-
ju dzieło i nie można z nim zrobić wszystkiego. 
Jednak wraz z zakupem projektu otrzymujesz 
wyszczególniony zakres zmian, które może 
wprowadzić architekt adaptujący bez uzyskania 
pisemnej zgody autora projektu.

Wszystkie zmiany, jakie chcesz wprowadzić  
w gotowym projekcie domu, należy umownie 
podzielić na istotne i nieistotne. 

Zmiany nieistotne czy też łatwe wprowadza się po to, aby jeszcze lepiej dostosować projekt do potrzeb danej 
rodziny. Należy tu np. zmiana liczby i wielkości okien, przesunięcie ścianek działowych, zmiana materiałów wy-
kończeniowych czy też budowlanych, doprojektowanie np. daszku.

Niektóre zmiany, tzw. istotne, będą pochłaniały zbyt dużo czasu i budżetu, szczególnie kiedy będą ingerowały 
w konstrukcję domu lub jego gabaryty. Należy do nich np. zmiana wysokości ścianki kolankowej, przekształcenie 
poddasza z nieużytkowego na użytkowe itp. 

W takim przypadku dobrze jest przeanalizować z architektem sens i zasadność ich wprowadzenia.  
W HomeKONCEPT jeszcze przed zakupem projektu możesz omówić z doradcą projektowym zakres zmian, króre 
chcesz wprowadzić. 

79. Czego nie można zmienić w projekcie gotowym?

Na etapie adaptacji gotowego projektu domu można wprowa-
dzić wszystkie zmiany. Zależy to tylko od potrzeb i zasobności port-
fela inwestora. Jednak sytuacja zmienia się w momencie, kiedy go-
towe jest już pozwolenie na budowę. Nie można wówczas zmienić 
lokalizacji budynku na działce, jego kubatury, powierzchni zabudowy  
i wysokości, wymiarów zewnętrznych i sposobu użytkowania. 

80. Jakie zmiany znacząco wpłyną na koszty adaptacji projektu?

Trudne warunki gruntowe lub skomplikowane ukształtowanie  
terenu wymagają przeprojektowania fundamentów. Zmiany wpły-
wające na elementy konstrukcyjne wymagają zaangażowania kon-
struktora. Podnosi to koszty adaptacji.

Zmiana lokalizacji łazienek – ingerencja w projekt instalacji sani-
tarnej i piony kanalizacyjne.

81. Jakie są koszty adaptacji projektu?

Odpowiedzi na to pytanie można udzielić w jednym krótkim stwierdzeniu „to zależy”. Koszty adaptacji różnią 
się od rejonu kraju – inne ceny będą obowiazywać w dużym mieście, inne w mniejszej miejscowości. Na koszty 
adaptacji w dużej mierze wpływa liczba i wielkości zmian, jakie są wprowadzane w projekcie. Duże koszty będzie 
trzeba  ponieść, jeśli adaptacja będzie wymagała ponownych przeliczeń konstruktorskich. Szacuje się, że koszty 
adaptacji gotowego projektu domu wahają się między 1000–3500 zł.

82. Czy można zapoznać się z dokumentacją projektową przed zakupem projektu?

To zależy od zasad konkretnego biura projektowego. Zazwyczaj można zapoznać się z dokumentacją. Należy 
w tym celu osobiście odwiedzić pracownię. 

 https://www.homekoncept.com.pl/?utm_source=e-book&utm_medium=refferal&utm_campaign=100-pytan-przed-budowa-domu
 https://www.homekoncept.com.pl/?utm_source=e-book&utm_medium=refferal&utm_campaign=100-pytan-przed-budowa-domu
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83. Co to są normy budowlane i warunki techniczne?

Normy budowlane to techniczno-prawne dokumenty. Ich stosowanie wynika z respektowania przepisów prawa. 
Przygotowywanie norm ma na celu standaryzację i normalizację nie tylko w budownictwie, lecz także w usługach, 
produkcji czy technologii. W normach określa się cechy produktu, proces tworzenia czy też wykonywania usług. 

W budownictwie wyróżnia się normy techniczne (ich stosowanie jest dobrowolne) i techniczno-prawne (ich 
stosowanie jest nakazane przepisami prawa). 

Warunki techniczne w budownictwie określają wymagania, jakie powinny spełniać budynki i związane z nimi urzą-
dzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę.

84. Czy w projekcie gotowym podane są technologie i materiały do budowy domu?

W opisie architektoniczno-budowlanym każdego projektu domu podana jest technologia jego budowy. Goto-
we projekty w zdecydowanej większości przygotowuje się w technologii tradycyjnej. W dokumentacji projektowej 
(w opisie lub na rysunkach technicznych) znajduje się również dokładny opis materiałów użytych w projekcie,  
np. rodzaj cegły, ocieplenia itp. 

85. Jak wybór materiałów wpływa na końcowe koszty budowy domu?

Materiały budowlane stanowią znaczny udział w kosztach budowy. Na rynku dostępne są (nie licząc 2021 roku) 
materiały o zróżnicowanych parametrach i cenach. Projekt wyznacza minimalne wymagania, jakie powinny spełniać 
materiały. Warto porównać ich ceny na kilku składach budowlanych oraz w sklepach internetowych lub skorzystać  
z oferty firm budowlanych, które mają wynegocjowane preferencyjne warunki w miejscach, gdzie się zaopatrują. 
Nie zalecamy stosowania materiałów o gorszych parametrach niż zaprojektowane. Lepszym rozwiązaniem jest 
znalezienie rozwiązań alternatywnych.

86. Co powinienem wiedzieć o technologiach, zanim kupię projekt?

Kupując gotowy projekt domu, warto zapoznać się z technologią, w jakiej został zaprojektowany. Zastosowane 
technologie będą miały wpływ na koszty budowy oraz prowadzenie inwestycji. Tradycyjne technologie sprzyjają ła-
twości pozyskania materiałów budowlanych oraz znalezienia doświadczonych wykonawców. W przypadku alterna-
tywnych rozwiązań może okazać się, że realizacja jest niemożliwa np. przez brak odpowiednich dróg dojazdowych.  
Po przeanalizowaniu plusów i minusów zastosowane w projekcie technologie można zmienić na etapie adaptacji.

 https://www.homekoncept.com.pl/?utm_source=e-book&utm_medium=refferal&utm_campaign=100-pytan-przed-budowa-domu
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87. Jak dokonać wyboru technologii budowy? Jakie są plusy i minusy poszczególnych?

Alternatywne technologie mają na celu modyfikację tradycyjnych rozwiązań w celu polep-
szenia parametrów technicznych, przyspieszenia budowy, zmniejszenia kosztów, łatwości wy-
konania itp. Każda technologia ma swoje plusy i minusy. Aby świadomie wybrać najlepszą, 
trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: „na czym najbardziej mi zależy?”. Czy jest to np. solidny  
i trwały budynek, podwyższona izolacyjność termiczna lub akustyczna, szybkość realizacji in-
westycji, budowa w zimie, niższe koszty... Kolejne pytanie powinno brzmieć: „na jakie kompro-
misy jestem gotowy?”. Trzeba zaakceptować fakt, że nie ma rozwiązań idealnych. Sztuką przy 
wyborze technologii jest znalezienie rozwiązania skrojonego na miarę potrzeb. 

88. Jak zwiększyć energooszczędność budynku?

Projekty HomeKONCEPT są domami energooszczędnymi. Zostały zaprojektowane optymalnie, uwzględnia-
jąc stosunek ceny materiałów do ich parametrów technicznych. Jeśli zależy Ci na jeszcze lepszych parametrach 
termicznych, możesz porównać materiały pod względem współczynnika przewodności cieplnej λ [W/(mK)].  
Im niższa wartość λ, tym cieplejszy materiał. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest minimalizacja mostków 
liniowych. Są to newralgiczne miejsca, ponieważ znajdują się na połączeniach wszystkich przegród (narożniki 
ścian, ściany ze stropami i dachem, obwody okien i drzwi itp.) i stanowią duży udział w ociepleniu budynku. Przy 
ograniczaniu mostków liniowych duże znaczenie mają dokładność wykonania robót oraz nowoczesne technolo-
gie, np. montaż okien na konsolach w warstwie ocieplenia, układanie styropianu dwuwarstwowo.

89. Czy w projekcie gotowym są plany instalacji? 

Elementem składowym każdego gotowego projektu domu są projekty instalacji elektrycznej, wodno-kanaliza-
cyjnej, grzewczej i projekt wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej – w zależności od tego, jaka wentylacja została 
zaprojektowana. 

90. Jakich planów instalacji potrzebujesz?

Każdy inwestor potrzebuje projektu instalacji elektrycznej, grzewczej, wodno-kanalizacyjnej. Jeśli chcesz, aby 
dom miał wentylację mechaniczną z rekuperacją, potrzebujesz również projektu wentylacji mechanicznej.

91. Kto robi plany instalacji?

Projekty wszystkich instalacji w projekcie domu przygotowuje projektant z uprawnieniami. Jest to osoba, która 
ma odpowiednie wykształcenie, zdała egzamin i uzyskała uprawnienia do projektowania.

92. Czy można zmienić plany instalacji?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa instalacje wewnątrz budynku nie podlegają zgłoszeniu bądź 
uzyskaniu pozwolenia na budowę. Dlatego nie ma problemu z ich zmianą, nawet już na etapie budowy lub wy-
kończenia domu.

93. Na jakim etapie projektu podejmuje się decyzję o systemie ogrzewania?

Decyzja o sposobie ogrzewania budynku jest jedną z pierwszych, jakie trzeba podjąć, przy-
gotowując się do realizacji inwestycji. Dzieje się to najczęściej już na etapie wyboru projektu. 
Piec, pompa ciepła czy też skład opału – wszystkie te urządzenia muszą mieć swoje miejsce. 
Do tego należy przeanalizować rozprowadzenie przewodów, rur i całego oprzyrządowania.
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94. Szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomową oczyszczalnię ścieków można wybudować jedynie na terenach, na których zostało to przewi-
dziane w MPZP lub warunkach zabudowy. Dodatkowo muszą być spełnione odpowiednie warunki gruntowe.  
W pozostałych miejscach, gdzie nie ma możliwości podpięcia do kanalizacji, konieczne jest wykonanie szczelne-
go zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne.

95. Pompa ciepła a projekt – co warto wiedzieć?

Pompa ciepła to alternatywne rozwiązanie dla ogrzewania gazowego. W większości projektów tradycyjne 
ogrzewanie może zostać zastąpione na etapie adaptacji projektu lub w późniejszym czasie, ponieważ powietrzna 
pompa ciepła nie wymaga uzyskania pozwolenia oraz zgłoszenia (pod warunkiem, że budynek lub obszar nie jest 
wpisany do rejestru zabytków oraz przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środo-
wisko i na obszar Natura2000). Pompy ciepła to niskotemperaturowe źródło ciepła, które świetnie współpracuje  
z ogrzewaniem podłogowym. W projektach, w których ogrzewanie podłogowe obejmuje część pomieszczeń, 
opracowanie pompy ciepła zawiera rozszerzenie instalacji na cały budynek. 

96. Odnawialne źródła energii a projekty domów – co warto wiedzieć?

Odnawialne źródła energii to istotny kierunek rozwoju budownictwa. Zainteresowanie al-
ternatywnymi źródłami ciepła czy energii wynika z różnych przyczyn: od ograniczenia kosztów 
eksploatacji budynków (ceny prądu, gazu, które rosną w bardzo szybkim tempie), poprzez 
działania prośrodowiskowe, do stania się niezależnym energetycznie. Najczęściej wybierane 
rozwiązania to pompy ciepła do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytko-
wej. Ten typ ogrzewania często łączony jest z panelami fotowoltaicznymi do produkcji prądu 
zasilającego urządzenia elektryczne, w tym również pompę ciepła. Takie rozwiązanie z zasto-

sowaniem baterii do magazynowania energii pozwala na ograniczenie kosztów eksploatacji do minimum, jest 
ekologiczne oraz daje niezależność energetyczną.

 Jednak z powodu krótkiej żywotności baterii częściej wybierana jest opcja z oddawaniem nadwyżki energii do 
sieci i odbieraniem w czasie zapotrzebowania (system opustów). Bardzo ciekawym rozwiązaniem są dachówki 
solarne (fotowoltaiczne), które łączą funkcjonalność i względy estetyczne. Za pomocą paneli solarnych można 
również przygotowywać ciepłą wodę użytkową w okresie letnim. To rozwiązanie sprawdza się jako uzupełnienie 
ogrzewania węglowego lub kominkiem (poza okresem grzewczym nie ma konieczności uruchamiania ogrzewa-
nia wody) oraz jako ograniczanie kosztów gazu.

 https://www.homekoncept.com.pl/?utm_source=e-book&utm_medium=refferal&utm_campaign=100-pytan-przed-budowa-domu
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98. Zbiórka deszczówki – kiedy ją zaplanować?

Zbiórkę deszczówki można zaplanować niemal na każdym etapie budowy, a nawet w mo-
mencie, kiedy mieszkasz już w swoim domu. Różnica będzie polegała tylko w sposobie zbie-
rania wody opadowej. Jeśli temat weźmiesz pod rozwagą na etapie budowy, możesz wówczas 
rozważyć wykopanie oczka wodnego lub stawu i do niego kierować wodę. Wodę deszczową 
warto wykorzystać do podlewania ogrodu. Żeby to robić, trzeba przy rurach spustowych umie-
ścić zbiorniki na deszczówkę. Kiedy już mieszkasz w domu, taki zbiornik może mieć formę 
stągwi z kranikiem. Na etapie budowy można go ukryć, np. zakopać w rogu działki. 

99. Wentylacja mechaniczna czy grawitacyjna?

Wentylacja mechaniczna czy grawitacyjna – to pytanie stawia sobie wielu inwestorów. Gwa-
rancję odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach, a co z tym związane komfortu 
użytkowania, daje wentylacja mechaniczna. Taki efekt jest trudny lub niemożliwy do osiągnięcia 
przy wentylacji grawitacyjnej, ponieważ jej działanie uzależnione jest od czynników zewnętrz-
nych (ciśnienia i temperatury). Dodatkową korzyścią wentylacji mechanicznej z rekuperacją 
jest wstępne podgrzanie powietrza nawiewanego do pomieszczeń powietrzem usuwanym. 
W znaczący sposób zmniejsza to zapotrzebowanie budynku na ciepło. W miesiącach letnich 
natomiast ogranicza nagrzewanie pomieszczeń. Kolejną zaletą są filtry, dzięki którym trafiające 
do wewnątrz powietrze jest wstępnie oczyszczone.

100. Rekuperacja – co to jest?

Rekuperacja to odzysk energii. Powietrze usuwane z pomieszczeń oddaje ciepło powietrzu 
nawiewanemu (powietrze nawiewane i wywiewanie nie miesza się ze sobą). W efekcie powie-
trze, które jest dostarczane do domu, jest wstępnie podgrzane zimą lub schłodzone latem. Po-
zytywnie wpływa to na koszty ogrzewania i chłodzenia, ponieważ konieczne jest dostarczenie 
mniejszej ilości ciepła do pomieszczeń.

 https://www.homekoncept.com.pl/?utm_source=e-book&utm_medium=refferal&utm_campaign=100-pytan-przed-budowa-domu
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https://sunroof.se/pl
https://galeco.pl/
https://www.klarsan.pl/
https://inteligentne-pergole.pl/
https://inteligentne-rolety.pl/
https://domszytynamiare.pl/
https://kratki.com/pl/
https://kratki.com/pl/
https://xcel.pl/
https://www.hormann.pl/
https://aluprof.eu/
https://www.komplexmarket.pl/
https://termoorganika.pl/
https://www.creaton.pl/
https://www.lupek.pl/
https://www.rekuperatory.pl/
https://fello.pl/
https://www.fakro.pl/
https://inter-lers.pl/
https://www.xella.pl/pl_PL/
https://www.xella.pl/pl_PL/
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Zaufane i solidne ekipy budowlane
z Twojego regionu

znajdziesz na

Szukaj ekip

https://building-companion.pl/?utm_source=ebookprojekty&utm_medium=projektydomow&utm_campaign=2021

