
D Z I A Ł K I 

BUDOWLANE

G  R  A  T  I  S



Działki budowlane stają się coraz 

większym kosztem



Tymczasem w całym kraju jest dziesiątki tysięcy domów z płaskimi dachami.

To są atrakcyjne działki budowlane …..



Przykład ze Zgorzelca

Blok budowany w latach 60-tych przez 

elektrownię „Turów” dla swoich 

pracowników. Dziś jest to wspólnota 

mieszkaniowa emerytów. Tymczasem dach 

wymaga pilnego remontu. Woda zacieka 

do parteru



Przykład ze Zgorzelca

Zakład prefabrykowanych konstrukcji z 

płytkami kolczastymi wraz z producentem 

domów drewnianych wykonali 

nadbudowę na wiązarach mansardowych



Przykład ze Zgorzelca

Powstały 3 nowe mieszkania na sprzedaż



PRZYKŁADY 

Z 

ZAGRANICY

Ilustracje ze stron internetowych wskazanych producentów



OPITZ  HOLZBAU Niemcy



CORDES Niemcy



KASPER Czechy



KASPER Czechy



KASPER Czechy



GREKO Czechy



BIOS DOBRIS Czechy



BIOS DOBRIS Czechy



TECHNOLOGIA PREFABRYKACJI 

WIĄZARÓW ŁĄCZONYCH PŁYTKAMI KOLCZASTYMI –

NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM 

PRZY NADBUDOWACH MIESZKALNYCH



Wiązary prefabrykowane są konstrukcją lekką, która nieznacznie obciąża 

stropodach oraz fundamenty istniejącego budynku. Pas dolny wiązara może 

niezależnie przenosić obciążenia na ściany zewnętrzne.



Swoboda ukształtowania wiązarów pozwala wpasować bryłę nadbudowy w 

otoczenie budynku.



Montaż konstrukcji z przygotowanych w fabryce elementów jest bardzo szybki

Krótki okres dobrej pogody wystarczy na

montaż więźby, ułożenie pokrycia i

zabezpieczenie istniejących mieszkań

przed zalaniem. Jest to niezwykle ważne

przy zamieszkałych obiektach.



Można wykonać konstrukcję bez słupów na poddaszu, co pozwala na swobodne 

zagospodarowanie przestrzeni mieszkalnej.



Suszona tarcica, którą

wykorzystuje się do

produkcji nie powoduje

zawilgocenia wełny

mineralnej oraz

eliminuje pękania płyt

gipsowo-kartonowych

wykorzystywanych do

zabudowy poddasza.



PRZYKŁAD

NADBUDOWY MIESZKALNEJ

- DOM WCZASOWY

POBIEROWO



Ceny działek w gminie Rewal, podobnie ja w innych rejonach 

nadmorskich są bardzo wysokie

Sprzedanao za:



Pobierowo, ul. Orzeszkowej

Jeden z pierwszych, który zdecydował się na 
zabudowę stropodachuTu można wykonać 

nadbudowę. 

Tymczasem ok. 300 płaskich dachów w samym Pobierowie nadaje się do zabudowy



Nadbudowa  domu wczasowego w Pobierowie

Płaski dach o powierzchni 130 m2



DECYZJA nr /2007 O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 w zw. z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), po rozpoznaniu wniosku . ustalam warunki zabudowy:

1.Rodzaj inwestycji:

Nadbudowa budynku z możliwą rozbudową lub budową z przeznaczeniem na funkcją usługową zakwaterowania turystycznego wraz z

przyłączami w Pobierowie przy ul. Reymonta na działce o numerze geodezyjnym 743 (działka o powierzchni 813,0 m2),

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów

odrębnych

a) warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego

•linia zabudowy- 5,00 mod strony działki drogowej nr 752,

•wielkość powierzchni zabudowy - do 17,2 % powierzchni terenu, wraz zabudowa istniejącą.

•szerokość elewacji frontowej budynków - do ok. 13,60 m,

•wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (jej gzymsu lub attyki) - do 9,00 m n.p.t. przy okapie dachu,

•geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych) - dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne,

pokrycie z dachówki ceramicznej lub podobnej, kąt nachylenia połaci dachowych od 35 do 45 stopni,

wysokość ścianki kolankowej do 0,70 m, wysokość kalenicy głównej dla dwóch kondygnacji do 9,00 m n.p.t,

wysokość kalenicy głównej dla trzech kondygnacji do 12,00 m n.p.t.. wysokość kalenicy głównej dla czterech kondygnacji do 15,00 m

n.p.t, lukarny z kalenicą prostopadłą do głównych, wysokość kalenic lukarn co najmniej

1,50 m poniżej kalenicy głównej,
•rodzaj zabudowy - zabudowa z ostatnią kondygnacją w poddaszu użytkowym (maksymalnie cztery kondygnacje dla budynku

głównego, maksymalnie dwie kondygnacje dla budynku pomocniczego), możliwe podpiwniczenie w obrysie ścian zewnętrznych

nadziemia, wysokość 0,00 budynków do 0,30 m n.p.t. lub istniejąca, możliwa funkcja mieszkalna jednorodzinna ograniczona do

jednego lokalu mieszkalnego, funkcja gospodarcza jako uzupełnienie funkcji podstawowych, możliwy budynek pomocniczy.

•detal architektoniczny i kolorystyka - należy stosować charakterystyczne elementy architektoniczne

zabudowy uzdrowiskowej w postaci np. ganków, zadaszeń wejść, ryzalitów, werand, wykuszy, wieżyczek o

wysokości nie wyższej niż kalenice lukarn, tarasów, balkonów, opasek okiennych i drzwiowych, gzymsów;

obowiązuje stosowanie materiałów konstrukcyjnych i okładzinowych - cegły, -kamienia, drewna i tynku w

sposób łączny. Kolorystykę obiektów komponować na zasadzie - płaszczyzna elewacji w tonacjach jasnych z

ciemniejszymi akcentami np. opasek, gzymsów, cokołów. Ogrodzenie działki o wysokości nie wyższej niż

1,50 m, na cokole o wysokości do 30 cm n.p.t., ażurowe z przęseł metalowych lub drewnianych lub z siatki.

Warunki zabudowy  określone przez gminę:



Analizowane koncepcje 

nadbudowy

Dach dwuspadowy

Dach 
mansardowy



Wybrane rozwiązanie, zgodne z warunkami zabudowy

Kąt nachylenia połaci dachowych od 35 

do 45 stopni, wysokość ścianki 

kolankowej do 0,70 m

Lukarny z kalenicą prostopadłą do 

głównych, wysokość kalenic lukarn co 

najmniej 1,50 m poniżej kalenicy 
głównej



Zalety konstrukcji wiązarowej wykorzystanej do nadbudowy

•Pas dolny oparty na wieńcu stanowi 
konstrukcję stropu ( stropodach 
często nie jest przystosowany do 
przenoszenia obciążeń użytkowych 
oraz posiada spadek, który trzeba
zniwelować.)

•Wysoka ścianka kolankowa oraz  
brak słupów na poddaszu zwiększa 
powierzchnię użytkową



Zalety konstrukcji wiązarowej wykorzystanej do nadbudowy

•Konstrukcja lukarny o szerokości 2,4 
m bez słupów, pozwoliła na uzyskanie 
dodatkowej powierzchni.



Montaż całej konstrukcji drewnianej 

trwał 20 godzin - wystarczyło 2 dni 

dobrej pogody.

Konstrukcję wykonała firma WASCO VILLA



Brak słupów - swobodna przestrzeń do zagospodarowania



Powstały nowe mieszkania w bardzo atrakcyjnej lokalizacji



Takich miejscowości jak Pobierowo jest na polskim wybrzeżu bardzo wiele 



Bez konieczności inwestowania w działkę można uzyskać nowe mieszkania. 



WIĄZARY MANSARDOWE – MAKSIMUM PRZESTRZENI MIESZKALNEJ
Nadbudowy na płaskich dachach to również możliwość uzyskania przestrzeni na 

biura, pokoje hotelowe, sale restauracyjne, przychodnie lekarskie itp. 

Nadbudowa kondygnacji hotelu - firma WIĄZARY Lewandowski



www.mitek.pl


