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Pomimo, ¿e zmiana ustroju w Polsce nast¹pi³a wiele lat temu, to jednak
zaniedbania w zakresie mieszkalnictwa s¹ jeszcze odczuwalne. Wiele m³odych osób

nadal nie ma swojego domu lub mieszkania. Przyczynami s¹ nie tylko wysokie
koszty budowy, ale równie¿ trudnoœci ze znalezieniem sta³ej pracy, a tym samym

z uzyskaniem kredytu mieszkaniowego, wysokie ceny gruntów budowlanych
– szczególnie wokó³ du¿ych miast. Dlatego, w wielu przypadkach,

dobrym rozwi¹zaniem mo¿e okazaæ siê przebudowa strychu
na pomieszczenia mieszkalne.

PPaawwee³³ DDoommiinniiaakk

ADAPTACJA STRYCHU
na cele mieszkalne

fot. Fakro



Kiedy adaptacja
jest mo¿liwa?
Teoretycznie zawsze, bo w obecnych

czasach istniej¹ rozwi¹zania techniczne
umo¿liwiaj¹ce zrealizowanie nawet naj-
bardziej niekonwencjonalnych pomy-
s³ów. Jednak nale¿y siê zastanowiæ, czy
wtedy projekt bêdzie ekonomicznie uza-
sadniony i mo¿liwy do wykonania w roz-
s¹dnym terminie. 

W wielu domach jednorodzinnych
przebudowy strychu mo¿na dokonaæ przy
wykorzystaniu niewielkich œrodków.
Szczególnie wtedy, gdy nie trzeba bêdzie
ingerowaæ w uk³ad konstrukcyjny budyn-
ku, a wiêkszoœæ prac wykona siê we w³as-
nym zakresie. Najczêœciej ma to miejsce w
domach stosunkowo szerokich (z we-
wnêtrznymi œcianami noœnymi), z dacha-
mi dwuspadowymi, o doœæ du¿ym k¹cie
nachylenia po³aci (co najmniej 40°) oraz
z mocnymi stropami ¿elbetowymi lub gê-
sto¿ebrowymi.  

Okreœlenie potrzeb 
Wbrew pozorom mo¿e to byæ trudne

zadanie. Dlaczego? Poniewa¿ bardzo czê-
sto wymagania inwestorów znacznie prze-
kraczaj¹ ich rzeczywiste potrzeby lub
mo¿liwoœci realizacji. Poza tym, domow-
nicy zwykle nie potrafi¹ przewidzieæ
wszystkich niezbêdnych do przeprowa-
dzenia robót. Ale to nic dziwnego – prze-
cie¿ od historyka czy polonisty nikt nie
wymaga wiedzy i umiejêtnoœci architekta.
Jednak do rozmowy z projektantem ka¿-
dy powinien siê odpowiednio przygoto-
waæ. W tym celu najlepiej by³oby sporz¹-
dziæ plan strychu i kondygnacji znajduj¹-
cej siê bezpoœrednio pod nim (np. ksero-
kopie odpowiednich rysunków z projektu
domu). Rzut ni¿szej kondygnacji po-
trzebny bêdzie do dwóch celów:
� wyznaczenia miejsca na schody, co w ma-

³ych domach najczêœciej wi¹¿e siê z prze-
budow¹ i zmian¹ funkcji jakiegoœ po-
mieszczenia, np. pokoju czy garderoby;

� zaznaczenia pionów instalacyjnych
(wody, kanalizacji, c.o.), które trzeba
bêdzie doprowadziæ na poddasze.

Dopiero wtedy mo¿na przyst¹piæ do
szkicowania pokoi, ³azienek, ogrodów zi-
mowych i innych pomieszczeñ, które
chce siê umieœciæ na adaptowanym stry-
chu. Przy sporz¹dzaniu planów koncep-
cyjnych, nale¿y staraæ siê zachowaæ jed-
nakow¹ skalê rysunków oraz uwzglêdniæ

wszelkie elementy konstrukcyjne bu-
dynku, takie jak kominy, s³upy, podci¹-
gi. Co prawda zwykle mo¿liwe jest ich
przekonstruowanie, ale zawsze bêdzie to
zwi¹zane z dodatkowymi pracami i kosz-
tami. Po takim przygotowaniu, kiedy ju¿
siê okreœli swoje wymagania i równocze-
œnie skonfrontuje je z ograniczeniami
wynikaj¹cymi z konstrukcji budynku,
nale¿y udaæ siê do architekta. On, nie
tylko oceni wykonane szkice, wykazuj¹c
ich zalety i wady, ale najczêœciej przed-
stawi w³asne koncepcje. Dopiero taki
materia³ bêdzie podstaw¹ do dyskusji
z projektantem i do ewentualnego pod-
pisania umowy dotycz¹cej wykonania
projektu adaptacji strychu na pomiesz-
czenia mieszkalne.

Ocena stanu technicznego
konstrukcji
Nawet po zaakceptowaniu przez in-

westora ostatecznej koncepcji przebudo-
wy poddasza projektant jeszcze nie mo¿e
przyst¹piæ do sporz¹dzania obliczeñ oraz

wykonywania rysunków. Najpierw powi-
nien przeprowadziæ tzw. wizjê lokaln¹,
czyli zapoznaæ siê z miejscem przysz³ej
budowy. Dziêki temu bêdzie móg³ wy-
braæ najw³aœciwsze technologie, a tak¿e
okreœliæ mo¿liwoœci sk³adowania oraz
poziomego i pionowego transportu ma-
teria³ów (np. gruzu, belek stalowych, za-
prawy itp.). Pozwoli to ograniczyæ do mi-
nimum ewentualne szkody w ogrodzie
oraz w tej czêœci domu, która nie jest mo-
dernizowana. 

Bardzo czêsto bêdzie musia³ przepro-
wadziæ tzw. inwentaryzacjê budynku,
szczególnie w domach starych – których
dokumentacja nie zachowa³a siê, a tak¿e
zniszczonych – których elementy kon-
strukcyjne zosta³y czêœciowo uszkodzone
i nie maj¹ pierwotnej noœnoœci. Zwykle
bêdzie musia³ zmierzyæ oraz nanieœæ na
rysunki wszystkie elementy budynku
(œciany, okna, drzwi, schody, stropy, s³u-
py, podci¹gi, nadpro¿a, konstrukcjê wiêŸ-
by dachowej, kominy, instalacje itp.).
Niezbêdne oka¿e siê równie¿ okreœlenie
rzeczywistej noœnoœci najwa¿niejszych
elementów konstrukcyjnych (fundamen-
tów, stropów, s³upów, belek itp.). W prak-
tyce czêsto sprowadza siê to do wykona-
nia projektu istniej¹cego domu, dlatego
nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e za tê pracê pro-
jektant bêdzie siê domaga³ dodatkowej
zap³aty (o ile wczeœniej nie uwzglêdni³ jej
przy wycenie projektu). Jednak w wielu
przypadkach jest to konieczne do zapew-
nienia bezpieczeñstwa domowników oraz
utrzymania kosztów adaptacji na rozs¹d-
nym poziomie.

Problemy projektowe
Lokalizacja schodów. To w³aœciwie

najwa¿niejsza i jednoczeœnie najtrudniej-
sza decyzja, jak¹ trzeba podj¹æ przy adap-
tacji strychu. Nie doœæ, ¿e ma istotny
wp³yw na koszty inwestycji, to jeszcze de-
cyduje o wygodzie i funkcjonalnoœci prze-
budowanego wnêtrza domu. Na dodatek
jest tym trudniejsza, im budynek ma
mniejsz¹ powierzchniê, a przecie¿ g³ów-
nie w takich domach poszukuje siê rezerw
metra¿owych. 

Przy wyborze odpowiedniego miejsca
na schody nale¿y:
� projektowaæ jak najkrótsze „szlaki” ko-
munikacyjne – oznacza to usytuowanie
schodów w pobli¿u g³ównego wejœcia,
zwykle w œrodkowej czêœci domu;
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Pozwolenie na remont jest potrzebne, gdy ingerujemy w konstrukcję lub wygląd budynku,
albo w instalację gazową

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na remont?
Adaptacja poddasza na cele mieszkalne

to nie to samo, co budowa nowego domu,
dlatego w przypadku niewielkiego remontu
bardzo czêsto wystarczy uzyskanie pozwo-
lenia na zmianê sposobu u¿ytkowania po-
mieszczeñ. Jednak pozwolenie na budowê
bêdzie niezbêdne, jeœli: 
� w wyniku adaptacji nast¹pi¹ zmiany

w wygl¹dzie budynku (np. wprowadze-
nie lukarn, nowych okien lub drzwi
w œcianach noœnych, schodów zewnêtrz-
nych, podniesienie dachu b¹dŸ zmiana
k¹ta jego nachylenia); 

� konieczne oka¿e siê przekonstruowanie
elementów noœnych (np. s³upów, podci¹-
gów, wiêŸby dachowej); 

� wymagana jest przeróbka instalacji gazu
ziemnego. 

Natomiast, gdy budynek wpisany jest
do rejestru zabytków lub znajduje siê na te-
renie objêtym ochron¹ konserwatorsk¹, to
pozwolenie na budowê dodatkowo musi
byæ uzgodnione z wojewódzkim konserwa-
torem zabytków. 

Uwaga! Do w³aœciwych robót remonto-
wych mo¿na przyst¹piæ dopiero po uprawo-
mocnieniu siê decyzji urzêdu – zwykle po
30 dniach od dokonania zg³oszenia.
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� projektowaæ jak najwê¿szy otwór w stro-
pie – najczêœciej dziêki temu ograniczona
zostanie do minimum iloœæ wzmocnieñ
i niezbêdnych konstrukcji wsporczych.

W najlepszej sytuacji znajduj¹ siê in-
westorzy, których domy maj¹ wewnêtrzne
i zewnêtrzne œciany noœne oraz stropy
belkowe (np. drewniane, Kleina) lub gê-
sto¿ebrowe (np. Akermana, Fert, Ceram).

Po prostu wtedy zakres niezbêdnych
przeróbek jest najmniejszy �. Nieco
trudniej (dro¿ej) jest, gdy tylko œciany ze-
wnêtrzne s¹ noœne, a strop np. ¿elbetowy
krzy¿owo zbrojony �. Zaprojektowanie
i wykonanie dodatkowych konstrukcji
podpieraj¹cych lub wzmacniaj¹cych strop
jest wtedy niezbêdne. A czy to bêd¹ œcia-
ny, czy s³upy i podci¹gi to zale¿y od cha-
rakteru wnêtrza oraz przyjêtej koncepcji
przebudowy. 

Nietypowym rozwi¹zaniem s¹ schody
na poddasze usytuowane na zewn¹trz bu-
dynku �. Jednak, gdy mieszkanie na piê-
trze ma byæ wynajmowane lub zajmowane
przez rodzinê córki czy syna, to taki wy-
bór mo¿e okazaæ siê najw³aœciwszy. Za-
pewnia bowiem najwiêksz¹ niezale¿noœæ
i intymnoœæ wszystkim lokatorom. Poza
tym, w dotychczas zamieszkiwanej czêœci
domu mo¿na unikn¹æ niedogodnoœci
zwi¹zanych z remontem, poniewa¿ nie
bêdzie potrzeby wprowadzania ¿adnych
zmian. 

Kusz¹c¹ alternatyw¹ mog¹ byæ scho-
dy krêcone, dlatego ¿e s¹ gotowe, proste
w monta¿u, zajmuj¹ce bardzo ma³o miej-
sca. S¹ jednak niezbyt wygodne. Dlatego
ich zastosowanie nale¿a³oby ograniczyæ
do sytuacji, w których wykorzystywane
by³yby sporadycznie, np. gdy na podda-
szu bêd¹ pokoje goœcinne, pokój do pracy,
biblioteka, atelier czy sala do æwiczeñ fi-
zycznych. Najlepiej unikaæ tego rozwi¹za-
nia, jeœli na adaptowanym strychu
umieszczona zostanie sypialnia rodziców
lub pokoje dla dzieci. Troska o ich bez-
pieczeñstwo, k³opoty z transportem du-
¿ych mebli (np. szaf, ³ó¿ek, biurek) oraz
uci¹¿liwoœci wynikaj¹ce z codziennego,
wielokrotnego pokonywania niewygod-
nych stopni, powinny byæ wystarczaj¹cy-
mi argumentami ostrzegawczymi.

Kszta³t dachu i k¹t pochylenia po³a-
ci. To w³aœciwie podstawowe czynniki de-
cyduj¹ce o tym, czy adaptacja poddasza na
cele mieszkalne bêdzie op³acalna. W skraj-
nych przypadkach, mo¿e siê bowiem oka-
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� Schody zewnêtrzne z regu³y nie wymagaj¹ ingerencji w uk³ad konstrukcyjny budynku, bo najczê-
œciej s¹ od niego oddylatowane. Zwykle mog¹ byæ znacznie wygodniejsze od schodów wewnêtrz-
nych (szersze, o ni¿szych stopniach)

� Schody jednobiegowe wymagaj¹ wyciêcia w stropie d³ugiego i stosunkowo w¹skiego otworu -
min. 80 cm. W stropach o konstrukcji belkowej doœæ czêsto mo¿na nie wycinaæ elementów no-
œnych. W stropach gêsto¿ebrowych zwykle wystarczy wyj¹æ 2 lub 3 ¿ebra konstrukcyjne

� Schody dwubiegowe wymagaj¹ wykonania w stropie otworu o szerokoœci min. 170 cm. Z tego
powodu, niezale¿nie od konstrukcji stropu, zawsze potrzebne jest wzmocnienie krawêdzi otworu.

œciany noœne

osie belek
stropowych

uk³ad zbrojenia
w stropie

projektowane
podci¹gi

projektowane
s³upy

projektowane schody

SCHEMAT 1

œciany noœne

SCHEMAT 2

œciany noœne

SCHEMAT 3

projektowane
schody

projektowane schody



zaæ, ¿e konieczna bêdzie zmiana kon-
strukcji ca³ej wiêŸby ³¹cznie z pokryciem,
a to na pewno nie nale¿y do tanich i ³at-
wych zadañ. 

Idealnym rozwi¹zaniem by³by dach
mansardowy lub z wysok¹ œciank¹ kolan-
kow¹ (150-200 cm), poniewa¿ pozwoli³o-
by to na funkcjonalne zagospodarowanie
ca³ej powierzchni strychu �. Jednak taka
sytuacja to rzadkoœæ, bo zapewne podda-
sze ju¿ wczeœniej by³oby zamienione na

mieszkanie. Do korzystnych mo¿na rów-
nie¿ zaliczyæ dachy o du¿ym k¹cie nachy-
lenia po³aci (powy¿ej 40°) – nawet wtedy,
gdy ich krokwie opieraj¹ siê na wieñcu
stropowym lub niskiej œciance kolanko-
wej (np. 50 cm). Nale¿y siê liczyæ z pew-
nymi stratami powierzchni, ale za to dziê-
ki jêtkom lub kleszczom umieszczonym
na odpowiedniej wysokoœci (powy¿ej
200 cm nad posadzk¹) nie bêdzie proble-
mów z komunikacj¹ �. Poza tym, zwykle
nie potrzeba dokonywaæ ¿adnych zmian
w konstrukcji wiêŸby, a to oznacza niskie
koszty remontu. Przy adaptacji poddasza
na cele mieszkalne niew¹tpliwie najmniej
korzystnym rozwi¹zaniem jest dach o ma-
³ym k¹cie nachylenia po³aci (do 25°). Na-

wet, gdy jego konstrukcja oparta jest na
stosunkowo wysokich œciankach kolan-
kowych (90-120 cm), to i tak powierzch-
nia strychu o tzw. wysokoœci stania, pozo-
staje zazwyczaj niewielka �. Sytuacjê
mo¿e poprawiæ podniesienie dachu, zmia-
na jego k¹ta nachylenia, czy budowa lu-
karn, ale s¹ to rozwi¹zania kosztowne
i skomplikowane w realizacji. 

Du¿y wp³yw na funkcjonalnoœæ pro-
jektowanych pomieszczeñ ma szerokoœæ
budynku – oczywiœcie, im wiêksza, tym
lepiej, gdy¿ zwiêkszy siê powierzchnia
o wysokoœci stania. Z tych samych powo-
dów równie korzystna jest adaptacja do-
mów z dachami dwuspadowymi lub na-
czó³kowymi �. 
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� Dach mansardowy najlepiej nadaje siê do
adaptacji poddasza, bo umo¿liwia wygodne za-
gospodarowanie i poruszanie siê praktycznie
po ca³ej powierzchni strychu. Mo¿liwoœæ za-
stosowania du¿ych, typowych (tanich) okien to
kolejny atut

� Stromy dach mo¿e stanowiæ udany kom-
promis pomiêdzy funkcjonalnoœci¹, a minimal-
nymi kosztami zwi¹zanymi z adaptacj¹ podda-
sza. Stosunkowo „p³ytkie” lukarny jeszcze nie
ograniczaj¹ zbytnio dostêpu œwiat³a, a przez
okna po³aciowe widaæ nie tylko korony drzew

� Dach o niewielkim k¹cie nachylenia to za-
powiedŸ du¿ych kosztów remontu lub znikomej
funkcjonalnoœci adaptowanego poddasza. Chy-
ba, ¿e œcianki kolankowe s¹ bardzo wysokie
(oko³o 2 m) i mo¿liwe jest usytuowanie w nich
typowych okien

� Porównanie dwóch budynków o jednakowej powierzchni, lecz ró¿nych wymiarach i rodzajach
dachów, jasno wykazuje zalety szerokich domów z dwuspadowymi dachami. K¹t nachylenia dachów
jest równy i wynosi 45°.
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