BUDOWA DOMU
KROK PO KROKU
EWA RÓŻAŃSKA

Budowa domu to złożony
i pracochłonny proces.
Jeżeli budujesz dom po raz
pierwszy warto się dobrze
przygotować.
Wiedzą o tym wszyscy, którzy przeszli już tą drogą.
Dzięki temu sprawnie przebrniesz przez wszystkie
etapy. Poznasz je szczegółowo i zaplanujesz ich
realizację, a tym samym unikniesz kluczowych
błędów i pozbędziesz się negatywnych skutków.
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O czym przeczytasz w tym poradniku ?
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Na co zwrócić uwagę przy wyborze działki
Czym są warunki zabudowy
Który projekt budowlany wybrać
Jak pozyskać pozwolenie na budowę
Jakie są etapy budowy domu
Stan surowy a deweloperski - różnice
Jak pozyskać finansowanie

"Przygotuj się
i śpij spokojnie"
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Jeżeli nurtuje Cię, jak wygląda
budowa domu jednorodzinnego od
podstaw, formalności przy budowie
systemem gospodarczym oraz etapy
prac budowlanych krok po kroku –
zapraszam do lektury.

Wszystko zaczyna się od decyzji. Buduję własny dom !
Chcę samodzielnie zdecydować o kształcie i przestrzeni, która stanie się moim
„kawałkiem podłogi”, miejscem na Ziemi na wiele lat ! Brawo ! Masz
bezpośredni wpływ na konstrukcję i wygląd budynku, który zapewni Tobie oraz
Twoim bliskim komfort życia i bezpieczeństwo w przyszłości. Przed Tobą długa
droga do realizacji tego marzenia. Bądź gotowy na wyzwania, ale nie daj się
zaskoczyć. Oto niezbędnik, w którym dowiesz się, jak wygląda budowa domu
krok po kroku.
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1/ WYBÓR DZIAŁKI
Przy wyborze działki często sugerujemy się ceną w stosunku do powierzchni.
Zależy nam, by stosunek ten był, jak najkorzystniejszy a cena za m2 możliwie
najniższa.
Wybierając grunt pod inwestycję budowy domu, należy zwrócić uwagę także na:
a)

Ukształtowanie terenu – by uniknąć wyzwań przy budowie i aranżacji

budynku, wybierajmy działki stosunkowo płaskie, bez większych nierówności na
terenie
b)

Strony świata – ustawienie względem nasłonecznienia ma niezwykle

istotne znaczenie (przeszklenia w domu pasywnym czy kierunek spadu dachu
przy instalacji fotowoltaicznej) – połać południowa jest optymalna pod
względem przyszłych uzysków
c)

Kształt działki – najbardziej oczekiwanym jest prostokąt. Przy nietypowym

kształcie, jak trójkąt wyzwaniem może być dobór odpowiedniego projektu
budowalnego
d)

Droga dojazdowa do działki – najlepsza z możliwych to oczywiście droga

publiczna. Inne formy np. prywatna, od sąsiada itp. również możliwe. Należy
jednak pamiętać o uregulowaniu dojazdu poprzez służebność lub udział
w drodze.
e)

Jakość gruntu – unikamy terenów podmokłych i zalewowych. By uniknąć

poważnym

zagrożeniom

dla

fundamentów

i

konstrukcji

całego

domu

w przyszłości, warto zlecić wykonanie pomiarów gruntu jeszcze przed jego
zakupem.
f)

Media – przed podjęciem decyzji o zakupie działki dobrze byłoby pozyskać

zapewnienia dostawy prądu, wody czy gazu. Doprowadzenia przyłączy może
wiązać się ze sporymi kosztami, a także może być oddalone daleko w czasie.
g)

Usytuowanie i otoczenie działki – sprawdź odległości do komunikacji

publicznej, niezbędnej infrastruktury, sklepów, szkół, przedszkoli itp.
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Nie zapomnij o Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
Dokument ten określa obecny i przyszły kształt danej lokalizacji. Od niego
zależy, czy można wybudować się na danej działce, ale też, jak kształtować
będzie się otoczenie w kolejnych latach. Poznanie zapisów tego dokumentów
pozwoli Ci ustalić poniższe kwestie:
czy na działce można w ogóle coś zbudować,
czy w przyszłości tuż obok nie powstanie obiekt zmniejszający wartość
nieruchomości, np. składowisko odpadów, oczyszczalnie ścieków czy
budynki przemysłowe
czy na danej działce można prowadzić działalność gospodarczą.
Niezbędna jest, także weryfikacja Księgi Wieczystej.
W wyniku jej analizy dowiesz się:
jakie jest dokładne oznaczenie działki,
kto jest właścicielem,
jakie są ciężary, obciążenia czy ograniczenia – arcyważne, by nie widniały
służebności osobiste,
czy występują wpisy w dziale IV – hipoteki
Wiem, że punktów do sprawdzenia jest sporo. Pamiętaj jednak, że szukasz
miejsca, w którym planujesz spędzić resztę swojego życia.
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2/ WARUNKI ZABUDOWY
Decyzja o warunkach zabudowy to
kolejny

dokument,

pozyskać

jeszcze

który
przed

warto

zakupem

działki. W wielu przypadkach zbywca
będzie go posiadał. Gdyby jednak tak
nie

było,

wydanie

należy
do

wystąpić

właściwego

o

ich

urzędu.

O warunki zabudowy może wystąpić
nawet

osoba

trzecia,

nie

będąca

właścicielem konkretnej działki. Jest
to możliwe, gdyż nie narusza to prawa
własności.

Finalnie

dla

tej

samej

nieruchomości może być wydanych
kilka decyzji o warunkach zabudowy.

Pozyskanie tego dokumentu jest konieczne, w przypadku, kiedy
działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Warunki

zabudowy

określają

przede

wszystkim

funkcję

zabudowy oraz parametry takie jak wysokość budynku, ilość
kondygnacji, rodzaj i kąt nachylenia dachu, usytuowanie na
działce, odległości od granic działki.
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Decyzja o warunkach zabudowy stanowi podstawę wydania pozwolenia na
budowę. Organ architektoniczno-budowlany weryfikuje czy wybrany projekt
budowlany spełnia wszystkie kryteria w nim zamieszczone.
Warunki zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Aby otrzymać
taki dokument, należy złożyć wniosek o ich ustalenie. Wniosek zawiera dane
wnioskodawcy,

numer

ewidencyjny

działki

i

planowany

sposób

zagospodarowania. W przypadku, gdy decyzja nie jest satysfakcjonująca,
istnieje możliwość zmiany. Wymaga to natomiast dodatkowych formalności.
Posiadając warunki zabudowy możesz być pewien, że:
·

Przynajmniej jedna działka dostępna z tej samej drogi publicznej jest

zabudowana (zasada dobrego sąsiedztwa);
·

Działka posiada dostęp do drogi publicznej;

·

Dla planowanej zabudowy zapewnione jest wystarczające uzbrojenie

terenu;
·

Teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
·

Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
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3/ PROJEKT BUDOWALNY
Wybór odpowiedniego projektu uwzględniać powinien nie tylko parametry
decyzji
o warunkach zabudowy, ale także nasze marzenia i oczekiwania oraz możliwości
finansowe. Bez projektu nie ruszysz z formalnościami, ani samą budową. Możesz
zdecydować się na:
a)
b)

zakup gotowego projektu oraz adaptację pod własne potrzeby lub
Zlecić wybranemu architektowi przygotowanie projektu „na miarę”

Twoich oczekiwań.
Dziś, wielu zainteresowanych w pierwszej kolejności projektu szuka w Internecie.
Można tam znaleźć dokładne plany, wymiary, rzuty oraz wizualizację. Biura
projektowe do Twojej dyspozycji oddają całe katalogi projektów domów w
różnym stylu, o różnych układach i urozmaiconych powierzchniach. Można je
dowolnie filtrować i przeglądać. Po zakupie gotowego projektu należy z pomocą
architekta zaadoptować go na potrzeby konkretnej działki (opracowanie osoby
z uprawnieniami).
W przypadku projektów „szytych na miarę” masz bezpośredni wpływ na kształt,
formę oraz finalną wersję projektu. W porównaniu do projektu gotowego,
projekt indywidualny charakteryzuje się większą unikalnością i oryginalnością.
Decydując się na zlecenie przygotowania projektu przez Architekta masz
pewność, że będzie on w pełni dopasowany do Twoich potrzeb.
Tzw. „gotowe” projekty są znacznie tańsze niż indywidualne. Możemy je nabyć
praktycznie natychmiastowo – po jednym kliknięciu  Nie można ich natomiast
istotnie zmieniać.
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4/ POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy pozyskać pozwolenie na budowę.
Wniosek składamy do Starostwa Powiatowego wraz z niezbędnymi załącznikami.
Należą do nich m.in. projekt budowlany, mapę do celów projektowych,
oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością czy zapewnienia
dostawy

mediów.

Do

wymaganych

dokumentów

należy

także

decyzja

o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ustawowo na pozwolenie na
budowę czas oczekiwania to 65 dni. Może on być wydłużony w momencie
wystąpienia braku

i niekompletnego wniosku. Do tego należy doliczyć 14 dni

na ostateczne uprawomocnienie się decyzji pozwolenia na budowę.

Brak pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych
niewymagających

pozwolenia

na

budowę

to

samowola

budowlana.

9

BUDOWA DOMU KROK PO KROKU

Obecnie,

w

pozwolenie

większości
na

przypadków

budowę

nie

jest

wymagane. Musisz je posiadać, gdy
obszar

oddziaływania

budynku

wykracza poza teren nieruchomości
czyli np. budujesz dom na terenie
objętym ochroną przyrody, albo Twoja
nieruchomość

będzie

zwiększała

zanieczyszczenie powietrza lub hałas
otoczenia.

Oznacza

to,

że

przed

rozpoczęciem prac, musisz dokonać
zgłoszenia budowy w urzędzie.

5/ ETAPY BUDOWY DOMU
a/ FUNDAMENTY
Fundament to najważniejszy etap budowy domu. Jego wykonanie jest niezwykle
istotne. Na tym etapie warto zasięgnąć eksperckiej wiedzy: jak zrobić fundament
? Jaki beton będzie najtańszy? Jak obliczyć ilość betonu ? Jak ocieplić fundamenty
? Jaką izolację przeciwwilgociową zastosować ? Czy trzeba dawać styropian na
fundamenty ?
Nad wszystkimi pracami powinien czuwać kierownik budowy, który prowadzi
dziennik budowlany i ewidencjonuje wszystkie prace.
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ZAKRES PRAC – FUNDAMENTY:
- wytyczenie ścian fundamentowych na podstawie rzutów,
- wykopy ziemne pod ławy fundamentu,
- przygotowanie gruntu pod ławy, ułożenie foli,
- zbrojenie fundamentu,
- deskowanie,
- wylewka z betonu,
- demontaż deskowania,
- izolacja pionowa fundamentu,
- odwodnienie budynku,
- zasypanie ław fundamentowych.
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b/ STAN SUROWY OTWARTY
Po ukończeniu fundamentów, czyli zakończeniu tzw. „stanu zerowego”, możemy
rozpocząć dalsze prace. Wznoszenie murów jest etapem bardzo spektakularnym.
i dającym wiele satysfakcji inwestorom. Budowa zaczyna przypominać tą
z projektu.

Co obejmuje stan surowy otwarty ? W skrócie – mury i dach bez
zamkniętych otworów okiennych i drzwiowych.

ZAKRES - STAN SUROWY OTWARTY:
- fundamenty
- ściany nośne i działowe
- strop
- kominy
- schody (betonowe)
- konstrukcja, pokrycie i ocieplenie dachu
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c/ STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
Stan surowy zamknięty to etap, w którym zabezpieczamy nieruchomość przed
czynnikami atmosferycznymi takimi, jak deszcz czy śnieg. Dlatego do tego etapu
warto doprowadzić dom jeszcze przed zimą. Stan ten osiągniemy m.in. po
wstawieniu wszystkich okien, drzwi zewnętrznych oraz bramy garażowej. Na tym
etapie wykonujemy także inne prace, takie jak schody zewnętrzne czy ocieplenie
budynku.

ZAKRES – STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
- stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
- brama garażowa
- schody zewnętrzne i taras,
- elewacja budynku
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d/ STAN DEWELOPERSKI
Czym jest i co obejmuje stan deweloperski ?
Nie ma jednej definicji stanu deweloperskiego. Pod tym pojęciem najczęściej
definiuje się etap budowy domu, który pozwala przejść do etapu wykończenia.
Innymi słowy to stan związany z zakończeniem wszystkich prac związanym
z instalacjami wewnętrznymi, przygotowaniem ścian i podłóg oraz ociepleniem
budynku.

Poszczególne

elementy

stanu

deweloperskiego

natomiast,

zależą

przede

wszystkim od umowy między kupującym i inwestorem realizującym inwestycje.
Na rynku występują także pojęcia „podwyższonego stanu wykończeniowego”
oraz „rozszerzonego pakietu wykończeniowego”. Przy podpisywaniu umowy
z wykonawcą należy pamiętać o analizie załączników do umowy, które wskażą
nam specyfikację i bardziej szczegółowe informacje.
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ZAKRES – STAN DEWELOPERSKI
- ocieplenie elewacji i poddasza,
- instalacje wewnętrzne (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, C.O.,
gaz – jeżeli przewiduje projekt)
- wylewki

ZAKRES, KTÓRY JEST NAJCZĘŚCIEJ WYMAGANY
PRZEZ BANKI, JAKO MINIMALNY STAN
ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI.
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d/ STAN WYKOŃCZENIOWY
Stan wykończeniowy pozwala nam na zamieszkanie nieruchomości. Będzie on
obejmował elementy i zakres prac niezbędnych do funkcjonowania w danej
nieruchomości.

ZAKRES – POD KLUCZ
- malowanie i dekorowanie ścian,
- okładziny podłogowe, terakota,
- biały montaż,
- schody wraz z balustradami,
- ogrodzenie,
- drogę dojazdową,
- zagospodarowanie zieleni

Większość Banków nie wymaga, by kwota kredytu wystarczyła na etapy
wykończeniowe.
technicznym

i

Bankowi
poziomem

zależy

na

wybudowaniu

zaawansowania

prac

domu,

pozwoli

na

który

stanem

oddanie

do

użytkowania (czyli stan deweloperski). Wielu Klientów natomiast decyduje się na
objecie wnioskiem kwoty również na wykończenie. W ten sposób Klienci zyskują
pewność, że dzięki zaciągniętemu zobowiązaniu będą mogli wprowadzić się do
wymarzonej nieruchomości.
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6/ SKĄD POZYSKAĆ ŚRODKI
Zanim przystąpisz do budowy, potrzebujesz jeszcze:
·

ekipy budowlanej, która zrealizuje projekt

·

kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami

·

środków finansowych

Wybierając Eksperta Finansowego, zachęcam Cię do sprawdzenia wiedzy
i doświadczenia osoby, której powierzysz prowadzenie sprawy. Zwróć uwagę na
staż działalności w branży. Zapytaj o polecenia wśród znajomych. Sprawdź
opinie

i

rekomendacje.

Odwiedź

stronę

internetową

oraz

media

społecznościowe. Tym sposobem upewnisz się, że wybrana przez Ciebie osoba
działa aktywnie i to, czym się zajmuje jest jej pasją. Proces pozyskania kredytu
hipotecznego jest złożony, dlatego istotne jest, by Ekspert miał doświadczenie,
wiedzę i kontakty w Bankach. Poproś o dowody skuteczności Eksperta !
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KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OSOBISTE
SPOTKANIE

ROZMOWA
TELEFONICZNA

WIDZIMY SIĘ
ONLINE

Wiele możliwości - Współpracujemy z kilkunastoma dużymi bankami w Polsce.
Dzięki czemu prezentujemy wiele możliwości finansowania, a ostateczna decyzja
zawsze należy do Ciebie!
Minimum formalności - Pomagamy w załatwieniu formalności związanych
z kredytem, dzięki czemu oszczędzasz czas i energię, którą możesz poświęcić na
małe codzienne przyjemności.

+48 508 922 392
biuro@ewarozanska.pl

+ 48 884 700 265
k.kalafut@ewarozanska.pl

+ 48 535 922 391
a.ziemba@ewarozanska.pl

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ:
C.H. Ameryka, al. Józefa Piłsudskiego 40/14, 35-001 Rzeszów

18

