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naSza właSna

świĄTynia DUMania
ilekrOć SłySZę SłOWO AltANkA — NAtychMiASt OcZOM MOiM ukAZuje Się teliMeNA, którA — ZNuDZiWSZy Się
grZybObrANieM, rOZgląDA Się pO leSie i ODDAlA OD tOWArZyStWA grZybiArZy. iDZie SObie NA górkę i ZNAjDuje
pOtOcZek. SceNeriA tAk ją ZAchWycA, że rOZkłADA SWój cZerWONy SZAl, kłADZie Się NA NiM i ZAcZyNA cZytAć
kSiążkę. A SAMO MiejSce OD tej pOry NAZyWA śWiątyNią DuMANiA…!
Prawo
Przed przystąpieniem do
budowy naszej Świątyni Dumania warto zapoznać się
także z przepisami. A te jasno
mówią, że budowa wszelkich
konstrukcji typu altana, wiata, budynek gospodarczy o
powierzchni zabudowy do 25
metrów kw. w przydomowym
ogrodzie nie wymaga pozwolenia budowlanego, a jedynie
zgłoszenia. Pamiętajmy jed-

nak, że takich obiektów nie
możemy postawić więcej niż
2 na każde 500 metrów kw.
Z kolei na działkach pracowniczych budowa altany
i obiektów gospodarczych o
powierzchni zabudowy do 25
metrów kw. w mieście, a do
35 metrów kw. poza jego granicami — również nie wymaga
pozwolenia. Jednakże ich wysokość nie może przekraczać
5 metrów, lub 4 w przypadku

DESKA TARASOWA
KOMPOZYTOWA

W

prawdzie Telimena dysponowała jedynie urokliwą
scenerią
i
choćby w przypadku deszczu
jej Świątynia Dumania, nie
dając jakiegokolwiek schronienia przed wilgocią, z pewnością doprowadziłaby ją do
szału — my możemy pokusić

się o budowę altanki. Nawet
jeśli nie dysponujemy ani
pagórkiem, ani potoczkiem,
ani żadnym innym impresjonistycznie cudnej urody
miejscem. Szczególnie, że
budowa altany ogrodowej
nie jest tak trudna, jak mogłoby się wydawać i wymaga
ponoć jedynie nieco samozaparcia i trochę wolnego cza-

su. Warto też budowę naszej
własnej, prywatnej Świątyni
Dumania zaplanować jeszcze
przed przystąpieniem do zasadniczego urządzania ogrodu. Nie dość, że mamy wtedy
szansę na logiczne, spójne i
harmonijne zaplanowanie
całego terenu — to jeszcze
nie trzeba będzie wyrywać
z takim trudem wyhodowa-
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nych, ledwie co wschodzących kwiatów, krzewów lub
drzewek. Altana to przecież
nie tylko konstrukcja sama
w sobie. Potrzebna jest przynajmniej jedna ścieżka, która
poprowadzi do niej z domu,
jakiś trawnik, jakieś pnące
róże lub wręcz krzew, który
oszczędzi nam przeciągów…
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Fundamenty
Nawet gotowa altana, zakupiona w sklepie budowlanym,
musi być stabilna i skutecznie
stawiać opór co silniejszym
wiatrom. Przed jej postawieniem trzeba więc koniecznie
wykonać betonowy fundament i z pomocą stalowych
kotew przytwierdzić do niego

budowlę. Pod nasz ogrodowy
pawilon wystarczą fundamenty punktowe, na których
oprzemy słupy konstrukcji
nośnej. A zatem w wyznaczonych miejscach kopiemy doły
o głębokości 60-80 cm i szerokości przynajmniej 3-krotnie
większej od grubości słupa.
Ich dno zasypujemy gruzem
i zalewamy betonem. Nim
masa stężeje na mur, zagłębiamy w niej stalowe kotwy,
do których później zamocujemy słupy.
Dach
Ponieważ konstrukcja takiej
drewnianej altany jest raczej
lekka — także pokrycie dachu
nie może ważyć zbyt dużo.
Ciekawym rozwiązaniem jest
dach kryty gontem lub wiórem
osikowym: deseczki, niczym
dachówki zachodzące na siebie, gwoździkami przybija się
do deskowania dachu. Coraz
większą popularność zyskuje
też zwyczajna strzecha, która
skutecznie ochroni nas w naszej Świątyni Dumania przed
przegrzewaniem. Z kolei roz-
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wiązaniem najprostszym jest
blacha, której odpowiednio
przycięte arkusze przybijamy
do drewnianych łat. Jeśli jednak dach altany chcemy pokryć
gontem bitumicznym, czyli
imitacją dachówki w różnych
kolorach, lub papą — dach
musi mieć pełne deskowanie.
Zabezpieczenia
Jeśli rzeczywiście planujemy nasadzenie wokół altany
winorośli lub innej pnącej
rośliny, która z czasem oplecie większość konstrukcji —
musimy zawczasu pomyśleć
o impregnacji drewna. Najlepsze są preparaty głęboko
penetrujące na bazie oleju
lnianego lub żywic lub na
bazie wody. Z dala trzymamy się też od lakierowania:
rośliny najlepiej wczepiać się
będą w powierzchnię szorstką.
Te elementy, które znajdą się
w ziemi, powlekamy substancją bitumiczną lub, sposobem
tradycyjnym, zwęglamy ich
powierzchnię opalarką albo
w ognisku.
Magdalena Maria Bukowiecka
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dachów płaskich. Natomiast
nie wlicza się do powierzchni
zabudowy altany zadaszonego tarasu, z jednym zastrzeżeniem: jego powierzchnia nie
może przekraczać 6 metrów
kw. na działkach miejskich
lub 9 metrów kw. na działkach podmiejskich.
Jeżeli chodzi o odległość altany od granic działki — to nie
może ona być mniejsza niż 3
m. Można ją zmniejszyć jedynie za zgodą sąsiada.
Do budowy altany przystępujemy nie wcześniej niż 30 dni
od momentu złożenia wniosku
do urzędu i pod warunkiem, że
prezydent miasta lub starosta,
na zasadzie milczącej zgody
nie wyda decyzji odmownej.
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ile KoSztUJe

BUDowa
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DoMU
…i cO ZrObić, by kOSZtOWAłA jAk NAjMNiej. ktOkOlWiek MArZy O NieWielkiM DOMku pOłOżONyM gDZieś
W ZAciSZNej WArMińSkiej WSi — MuSi NA SAMyM pOcZątku rOZWAżyć WSZyStkie ZA i prZeciW. Nie jeSt tO bOWieM
iNWeStycjA NA jeDeN SeZON, A rAcZej NA Dłużej, cZASeM NA cAłe WręcZ życie. WArtO Więc SkAlkulOWAć,
cO lepSZe: WłASNy DOMek cZy jeDNAk M W ApArtAMeNtOWcu.

O

d razu trzeba
pamiętać, że generalnie wydatki
zależą od wielu
czynników: od
kształtu i konstrukcji bryły,
rodzaju zadaszenia, a także
przyjętego standardu wykończenia. Wiadomo, że inwestor z całej siły chce obniżyć
koszty budowy — co nie zawsze wyjdzie mu na zdrowie.
Konieczne jest dokładne rozplanowanie poszczególnych
etapów inwestycji i wykonanie kosztorysu.
Działka
To pierwsze wyzwanie. Najdroższe są te o regularnych
kształtach, położone w okolicy dużych ośrodków miejskich. Im dalej od centrum
miasta, tym bardziej cena
ziemi zaczyna spadać — już w
odległości kilkunastu kilometrów od granic miasta działka
będzie tańsza nawet o kilka
czy kilkanaście tysięcy złotych. Na peryferiach cena metra działki budowlanej wynosi
kilkaset złotych. Oszczędzimy
też wybierając działkę, która
nie ma regularnego kształtu
— jest choćby trójkątem lub
nader koślawym trapezem.
Projekt domu
To niezwykle ważny moment. Także ze względu na
możliwe oszczędności. Jednym z największych błędów
popełnianych przez inwesto-
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rów jest budowa domu przesadnie dużego. Jeśli mamy
dorastające dzieci, weźmy
pod uwagę, że za kilka lat
wyjadą na studia i być może
osiądą na stałe w innym mieście, a wtedy nasz wielki dom
będzie świecił pustkami. Rodzina 4- lub 5-osobowa w zupełności pomieści się w domu
o metrażu w granicach 120150 m kw. Dwóm, trzem osobom starczy równe 100. To
od metrażu zależy przecież,
ile wydamy na materiały. Pamiętajmy też, że dom trzeba
będzie potem ogrzać…
Szukając projektu domu,
warto też korzystać z gotowych propozycji zamieszczonych w katalogach. Projekt
wykonany na indywidualne
zamówienie jest kilka razy
droższy niż ten powtarzalny.
Co do formy bryły budynku
— im bardziej jest ona rozłożysta, tym więcej zapłacimy
za realizację. Nieregularna
bryła oznacza też nie mniej
skomplikowaną płaszczyznę
dachu. Szukając oszczędności już na etapie wyboru projektu warto zwrócić
uwagę na te elementy. Jeśli
dodatkowo w projekcie nie
ma wykuszy, lukarn, a także
balkonów na poddaszu —
dom też wybudujemy taniej
i sprawniej. Tym bardziej, że
w czasie użytkowania brak
tych elementów przełoży się
na zmniejszenie liczby miejsc
narażonych na powstawanie

tzw. mostków termicznych,
przez które dom najczęściej
traci ciepło. Czyli, fachowo
mówiąc, im prostsza konstrukcja, tym lepsze parametry energetyczne.
Z dachów najtańszy jest
dwuspadowy. Nie dość, że
prosty i szybki w realizacji,
nie wymaga kosztownych i
pracochłonnych obróbek —
to jeszcze czysta ekonomia:
można zaoszczędzić zarówno
na robociźnie, jak i na ilości
materiału pokryciowego.
Duże oszczędności przyniesie także rezygnacja z podpiwniczenia i zamiast tego
umieszczenie kotłowni w
pomieszczeniu gospodarczym
znajdującym się na poziomie
parteru. Zazwyczaj też, choć
nie zawsze jest to regułą,
znacznie tańsze w utrzymaniu
są domy parterowe.
Warto zawczasu przemyśleć
dokładnie rozmieszczenie
domu na działce: okna w salonie powinny wychodzić na
południe, bo to z tej strony
jest najwięcej światła. Ma to
także wpływ na koszty — zbyt
mała ilość światła spowoduje
konieczność wstawienia większych okien.
Etapy budowy domu
Budowa domu składa się z
kilku etapów. Pierwszy z nich
to postawienie fundamentów:
doprowadzenie budowy do
tzw. stanu zerowego. Kolejne
etapy to stan surowy otwarty

Sposób na miejski stres
Mamy już dość zatłoczonych miast. Tęsknimy za życiem bliżej natury i dlatego coraz częściej
decydujemy się na zakup siedliska na wsi. To najnowszy trend w nieruchomościach.
— Coraz częściej naszemu życiu towarzyszy pośpiech,
stres — mówi Anna Wojdyło, doradca z New House Nieruchomości. — Mieszkańcy miast, także Olsztyna, żyją
w wiecznym pędzie. Za karierą, za kolejną rzeczą, na którą
trzeba zarobić. Przychodzi jednak czas, kiedy mamy już tego
dość, i wtedy pojawia się myśl, by coś zmienić. Zwolnić,
zamieszkać na wsi, z dala od miejskiego zgiełku.
Dziś największym luksusem jest życie bez stresu i wspomnianego pośpiechu. Wielu mieszkańców miast zamiast
zachwycać się bliskością kolejnego centrum handlowego,

marzy o tym, by z okna domu mieć widok na jezioro.
Panuje też moda na eko, życie w zgodzie z naturą. Warmia
i Mazury są więc idealnym miejscem, by zacząć wszystko od
nowa. Czerpać radość ze spędzonych na łonie natury chwil.
— Zainteresowani zakupem terenów czy siedlisk są również małżeństwa z zagranicy, z których na przykład jedno
z nich mieszkało tutaj przed laty — dodaje Anna Wojdyło.
— Ostatnio taką decyzję podjęło małżeństwo Francuza
i Polki. Miejsca na Mazurach wciąż są poszukiwane przez
obcokrajowców.
Niektórzy decydują się na zakup siedliska na Mazurach
także dlatego, że chcą zmian również w życiu zawodowym. Kupując siedlisko, chcą, by w przyszłości stało się
na przykład popularną agroturystyką.
Już na samym początku niezbędna będzie pomoc doradcy
ds. nieruchomości, np. z New House. Jest on profesjonalnym opiekunem klienta. Jeśli przekażemy konkretne wytyczne i wskazówki, nie musimy się martwić o transakcję,
której chcemy dokonać. Do zadań rola klienta sprowadza
się do dokonania wyboru oferty spośród nadesłanych
przez doradcę oraz podpisania umowy. Decydując się na
wsparcie doradcy, oszczędzamy nie tylko czas, ale również
pieniądze. Warto pamiętać też, że nie każdy może nabyć
nieruchomość bez spełnienia wymaganych formalności,
np. związanych z uzyskaniem zgody z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Doradca z New House pomaga
w wypełnieniu związanych z tym wniosków.
Kontakt z biurem: tel. 89 519 58 10 oraz 668 744 173.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.

Nasz ekspert Pani Anna Wojdyło z New House Nieruchomości
23919otbr-C -N
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i zamknięty. Stan otwarty to
postawienie ścian nośnych,
kominów, schodów i balustrad. Mianem stanu surowego zamkniętego określamy
natomiast dom z dachem,
oknami i drzwiami. Czwarty
etap to podłączenie instalacji
gazowych, elektrycznych i kanalizacyjnych. Prace wykończeniowe są ostatnim etapem
i kończą budowę. Wpływ na
cenę i koszt poszczególnych
etapów będzie miało wiele
czynników, głównie rodzaj
użytych materiałów.

Fot. Adobe Stock

Kosztorys
Zamawiając projekt domu,
warto też od razu zamówić
jego kosztorys inwestorski.
To wydatek rzędu 1000 zł,
ale dzięki temu dokumentowi dość precyzyjnie określimy
wydatki, jakie czekają nas
na poszczególnych etapach
inwestycji. Jego uzupełnieniem jest tzw. ślepy kosztorys.

Ten z kolei można przekazać
kilku firmom budowlanym,
które wycenią budowę domu
i poszczególne etapy inwestycji. Dzięki temu poznamy
najlepszą ofertę i będziemy
mogli porównać, na których
etapach można dodatkowo zaoszczędzić.
Metody budowy
Kolejnym czynnikiem, który oddziałuje na wielkość
całkowitych kosztów budowy, jest sposób prowadzenia
inwestycji. Można swój dom
budować w tzw. systemie zleconym — z wynajęciem ekipy
remontowo-budowlanej. Taniej wyniesie nas wynajęcie
ekipy, której zlecimy od razu
kilka prac — wtedy policzą
za swoją pracę hurtowo.
Najdrożej zapłacimy, jeśli
do każdego etapu budowy
będziemy wzywać oddzielną
ekipę lub fachowca.
Jednak chcąc zmniejszyć

wydatki, inwestor może poprowadzić inwestycję w sposób gospodarczy. To rozwiązanie jest tańsze, ale wymaga
większego zaangażowania,
także innych członków rodziny, bo w tej sytuacji to inwestor bierze na siebie ciężar
organizacji budowy, kupna
materiałów, a także wykonania większości prac. Na czym
można zaoszczędzić angażując swój własny wkład?
Na robociźnie za wykonanie
wykopu pod ogrodzenie, wykopu pod fundamenty, rozprowadzeniu elektryczności, ułożeniu paneli, płytek,
gładzi i wykonaniu innych
drobnych prac wykończeniowych. Warunek niezbędny: przynajmniej podstawowe
umiejętności w tym zakresie.
Do niektórych prac będzie też
potrzebny dodatkowy sprzęt.
Możesz go wypożyczyć, np. od
firm budowlanych. Choćby
wypożyczenie małej koparki

do wykopania fundamentów
to koszt w granicach 300 zł
za 2-3 dni.
Materiały
Sam zakup materiałów
może sprawić trudność,
szczególnie kiedy kierujemy
się wyłącznie ceną i chcemy
to robić samodzielnie. Warunkiem niezbędnym tej samodzielności jest posiadanie
sklepu, w który nabędziemy
REKLAMA

naprawdę wszystko — od
skomplikowanej masy termoizolacyjnej, poprzez wełnę
do uszczelniania poddasza, aż
po farbę w ulubionym kolorze i stolarski ołówek. Drugi
warunek to jeden konkretny
sprzedawca-doradca z całego zespołu — musi szybko i
dokładnie poznać nasze potrzeby, szczerze i otwarcie
radzić przy wyborze materiałów, no i dać dobry rabat.

Generalna zasada brzmi: nie
oszczędzajmy na jakości! Kupujemy więc atestowane produkty, bo one zapewnią dłuższą trwałość naszego domu.
Oszczędności na niskiej jakości materiałach budowlanych
to czyste pozory: materiały
zaczną się szybko zużywać i
trzeba będzie poświęcać dodatkowe środki finansowe na
ciągłe remonty.
Magdalena Maria Bukowiecka
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Zyskaj na wysokości!

Fot. KAM

Wyższe szafki wiszące w systemie KAMmono to większa powierzchnia użytkowa do przechowywania
wszelkiej maści produktów, potraw i sprzętów w kuchni.

N

iedostatkowi
miejsca do przechowywania w
kuchni mogą
zaradzić wyższe
szafki wiszące. W wysokich
szafkach więcej się zmieści,
zachwycają nowoczesną, elegancką linią, a dodatkowo są
już dostępne nawet w ofercie
mebli systemowych.
Potrzebujesz więcej miejsca do przechowywania w
kuchni, a jej rozmiary nie
pozwalają na rozbudowanie
zabudowy meblowej wszerz?
Obecnie to już nie problem.
Prostym, ale skutecznym
rozwiązaniem, które proponuje Spółka Meblowa KAM,
są wyższe szafki wiszące. W
przypadku systemu KAM-

również może on zwiększyć
wysokość szafek wiszących.
Dodatkowe centymetry wysokości szafek przełożą się
na ich większą powierzchnię
użytkową — mówi Sylwia Kowalska-Mikutel. — To kolejne
rozwiązanie wprowadzone z
myślą o optymalizacji zabudowy meblowej i funkcjonalnym zaaranżowaniu każdego
wnętrza, bez potrzeby uciekania się do kosztownych rozwiązań aranżacyjnych.
Zabudowa meblowa z podwyższonymi szafkami wiszącymi to nie tylko praktyczne
rozwiązanie, szczególnie
do niedużych pomieszczeń,
w których często brakuje
odpowiedniego miejsca do
przechowywania wszystkich
niezbędnych akcesoriów kuchennych. To również sposób
na zaaranżowanie modnego
wnętrza. Wyższe moduły
szafek wiszących wydają się
„smuklejsze”, dzięki czemu
cała bryła meblowa zachwyca
elegancką, nowoczesną linią.
Użytkowanie wysokich szafek wiszących jest tak samo
komfortowe, jak ich niższych
odpowiedników. Fronty, nawet w tak dużym formacie,
dzięki nowoczesnym zawiasom z cichym domykaniem
zamykają się miękko i bez
irytującego trzaskania o korpus szafki. Dla większego
bezpieczeństwa użytkownimono to aż 90 cm wysokości,
dzięki którym szafki są znacznie bardziej pojemne.
— Jeżeli chcemy, by szafki kuchenne były wyższe od
standardowych, ponieważ
pomoże nam to rozwiązać
problem niedostatku miejsca do przechowywania w
kuchni, nie musimy już zdawać się na stolarza i czekać na
wykonanie specjalnych mebli na zamówienie. Wygodniejszym rozwiązaniem jest
wybór mebli systemowych,
które pozwalają nam wybrać
również opcję wyższych szafek wiszących — podpowiada
Sylwia Kowalska-Mikutel,
projektantka Spółki Meblowej KAM.
Ponadstandardowa wyso-

kość szafek wiszących to odpowiedź producenta mebli
kuchennych z Milejewa na
oczekiwania klientów poszukujących pojemnej zabudowy
meblowej, w której więcej się
zmieści. Jeszcze do niedawna
taką możliwość zapewniały
wyłącznie meble studyjne,
obecnie również w meblach
systemowych KAMmono
można zwiększyć pakowność
szafek wiszących, wybierając
opcję modułów o wyższej wysokości.
— Zaproponowaliśmy już
możliwość spersonalizowania szafek dolnej zabudowy
poprzez zaprojektowanie
optymalnego dla użytkownika układu modułów szuflad
o różnej wysokości, teraz
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ków mebli półki są zabezpieczone przed wysunięciem.
Te zamontowane najwyżej
można zagospodarować na
przechowywanie naczyń i
przyborów kuchennych, których używamy okazjonalnie, a
nie zawsze mamy dla nich zapewnione odpowiednie miejsce. Na poziomie wzroku i w
zasięgu ręki warto natomiast
schować naczynia czy zapasy
kuchenne, po które sięgamy
wielokrotnie każdego dnia.
Porada
Wybierając zabudowę wysoką zwracajmy szczególną
uwagę na wentylację. W
mieszkaniach starszego typu
— w budynkach wielorodzinnych , gdzie jest jeden otwór
wentylacyjny w kuchni i zasilanie gazowe, po pierwsze
otworu wentylacyjnego nie
możemy szafkami zasłonić,
a po drugie — nie możemy
również podłączyć wentylacji mechanicznej. Wybierzmy wówczas pochłaniacz, do
którego można łatwo i tanio
dokupić filtry węglowe. Pamiętajmy, że takie filtry powinniśmy wymieniać przynajmniej co 4-6 miesięcy.
Na rynku dostępne są okapy
z filtrami do wielokrotnego
użytku, które można regenerować — radzi Andrzej
Tomasiak, właściciel studia
mebli kuchennych Atom.mmb
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Budynki mieszkalne ul. Limanowskiego

Hala sportowa w Nowogrodzie

Mazurskie Miody ZPH Karolinka

Roman
Goździkowski

Budynki mieszkalne przy ul. Kromera w Olsztynie

założyciel, współwłaściciel,
wieloletni prezes
WPB „Rombud” Sp.z o.o,
obecnie członek zarządu

25 lat, kiedy to zleciało?
„Rombud” to sukces mojego
życia. Nazwa firmy wywodzi
się od trzech pierwszych liter mojego imienia i słowa
budowlany. Zakładałem ją z
dwoma kolegami mając 44
lata. Przetrwaliśmy tylko my
spośród wszystkich czternastu spółek, które powstały w
wyniku prywatyzacji Warmińskiego Przedsiębiorstwa
Budowlanego. A przetrwaliśmy dlatego, że nie przejadaliśmy zysków, ale inwestowaliśmy wszystkie zyski w firmę

Miejskie Przedszkole nr 5 w Płocku
Elbląski Park Technologiczny

str.2

Ladowisko w Olsztynie

Zbigniew
Nowowiejski

AQUASFERA w Olsztynie

założyciel, współwłaściciel,
wiceprezes WPB „Rombud”
Sp. z o.o.

Ośrodek Wypoczynkowy GUZIANKA w Rucianem Nida

Ćwierć wieku zleciało, jak
z bicza trzasnął. Piękny jubileusz, ale nie baliśmy się
ciężkiej pracy. Jak trzeba było
załadować samochód i rozładować, to nie było co nawet
dyskutować, to była „oczywista oczywistość”. Pracowaliśmy od 7 rano czasem nawet
do 19 albo i dłużej. Przetrwaliśmy, dziś „Rombud” to
dobrze prosperująca firma.
Dlaczego nam się udało?
str. 3
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Firma mojego życia
Roman Goździkowski,
założyciel, współwłaściciel, wieloletni prezes WPB
„Rombud ” Sp.z o.o, obecnie
członek zarządu

25 lat, kiedy to zleciało?
„Rombud” to sukces mojego
życia. Nazwa firmy wywodzi
się od trzech pierwszych liter mojego imienia i słowa
budowlany. Zakładałem ją
z dwoma kolegami, mając
44 lata. Przetrwaliśmy tylko my spośród wszystkich
czternastu spółek, które
powstały w wyniku prywatyzacji Warmińskiego
Przedsiębiorstwa Budowlanego. A przetrwaliśmy
dlatego, że nie przejadaliśmy zysków, ale inwestowaliśmy wszystkie zyski w
firmę. Kupowaliśmy grunty,
maszyny, sprzęt. Przecież to
wszystko powstało od zera.
Nic nie było. Mieliśmy Żuka
kupionego na raty i Stara,
który miał grubo ponad
dwadzieścia lat. Wszystko
zbudowaliśmy od podstaw i
dziś mamy wielką satysfakcję, że firma liczy się na rynku, cieszy się dobra opinią,
że Rombud to dobra marka.
Stabilna, solidna firma..

Oczywiście w ciągu tego
ćwierćwiecza były lepsze i
gorsze chwile, jak to w budownictwie. Bywało nawet
tak, że braliśmy kontrakty
nawet poniżej kosztów, byle
tylko utrzymać firmę, załogę. Dziś firma dalej się rozwija, wprawdzie załoga jest
mniejsza, ale mamy bardzo
dużo podwykonawców. To
znak czasów. Dziś czasy złotych rączek na budowach się
skończyły, jest wąska specjalizacja. Jeden robi glazurę ,
drugi tynki.
Teraz jestem na emeryturze, ale pracuje jeszcze na
jedną czwartą etatu. Jestem
w zarządzie, służę kolegom
swoim doświadczeniem i
czasem, bo jak przychodzi
czas urlopów, to ich zastępuję. Owszem mógłbym
siedzieć w domu i grać tylko w golfa, co zresztą uwielbiam, ale ciężko zapomnieć
o „Rombudzie”, bo firmę
traktuje jak swoje dziecko.
I chyba bez niej nie mogę
już żyć. Uważam, że jak ktoś
ciężko pracuje, ma pomysły
i trochę szczęścia, bo te też
trzeba mieć w biznesie, to
osiągnie sukces. Mam nadzieję, że kiedyś w firmie
zastąpi mnie mój wnuk.

25 lat minęło
jak Roman Goździkowski, Wiesław Gołaszewski i Zbigniew Nowowiejski
spotkali się w latach 90, na budowie prowadzonej przez firmę
Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Młodzi, kreatywni,
energiczni i odważni. Ta ostatnia cecha okazała się szczególnie
ważna, kiedy trzeba było podjąć decyzję o założeniu własnej firmy.
Zaryzykowali. W tym roku Spółka WPB ROMBUD świętuje jubileusz
25-lecia istnienia.

N

a sukces firmy
złożyły się między
innymi dobrze
zorganizowany
system kooperacji
z wieloma podwykonawcami
branżowymi i specjalistycznymi, z mikro- i makro-przedsiębiorcami branży budowlanej
oraz z dostawcami materiałów
budowlanych – mówi Roman
Goździkowski, wieloletni prezes WPB ROMBUD, obecnie
członek zarządu.
Współpraca z grupą stałych
projektantów wszystkich
branż, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe
oraz ze specjalistami z zakresu architektury w połączeniu z
długoletnią praktyką podnosi
jakość usług WPB ROMBUD
oraz zwiększa możliwości
wykonawcze co pozwala na
podejmowanie się realizacji
dużych i skomplikowanych
zadań- mówi Wiesław Gołaszewski Prezes Zarządu.

Na przestrzeni 25 lat działalności w branży budowlanej
WPB ROMBUD zdążył osiągnąć znaczącą pozycję, jako firma stabilna i przewidywalna,
zawdzięczająca swoją markę
dzięki konkurencyjności i

Małymi krokami do przodu
Wiesław Gołaszewski,
założyciel, współwłaściciel, prezes WPB „Rombud” Sp. z o.o.

To wielka satysfakcja doczekać tak pięknego jubileuszu,
25-lecia firmy, a tym bardziej w czasach niełatwych
do prowadzenia działalności
gospodarczej. Pierwsze lata
były bardzo trudne, panowała duża konkurencja na
rynku, ponieważ po transformacji ustrojowej w 1989
roku z dużych firm powstało bardzo wiele mniejszych,
różnych spółek, które ze sobą
mocno konkurowały. Dlatego z perspektywy tych 25-lat
przetrwanie tamtego trudnego czasu to jest już wielki

sukces i osiągnięcie. Gdy myślę, dlaczego akurat nam się
udało przetrwać, odpowiedź
kryje się chyba w tym, że zachowaliśmy dużą ostrożność.
Mimo że byliśmy młodzi, nie
szarżowaliśmy. Nie rzucaliśmy
się na głęboką wodę, tylko małymi krokami do przodu. Nie
zaryzykowaliśmy wejścia na
rynek warszawski, choć był
to wówczas bardzo atrakcyjny rynek, ale dzięki temu nie
podzieliliśmy losu wielu firm
w tamtym okresie, które po
prostu splajtowały z powodu
nierzetelności inwestorów. Po-

czątki były skromne. Było nas
kilkanaście osób. Nie wybrzydzaliśmy, nie przebieraliśmy w
ofertach, braliśmy to, co było
na rynku, ale też cały czas się
rozwijaliśmy, zwiększaliśmy
zatrudnienie, by dojść do ponad dwustu osób załogi. I dziś
też w biznesie zachowujemy
dużą ostrożność i jesteśmy
zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy przez to ćwierćwiecze.
Obecnie w firmie pracuje ponad sto osób, ale współpracujemy z wieloma podwykonawcami. Nasza roczna sprzedaż
waha się w granicach 50 mln

dobrej reputacji. Z sukcesami realizowała wszystkie
zadania własne i powierzone
jej przez zleceniodawców.
Świadczą o tym listy referencyjne i podziękowania. Przed
przystąpieniem do realizacji
zł. Być może w tym roku przekroczmy tę kwotę, co już dwa
razy się zdarzyło. W końcu w
budownictwie mamy dobry
czas, nie ma już przetargów,
do których stawało czasem 15
firm. Dziś trzy to już jest dużo,
choć są inne bolączki, zwykle
zamawiający nie są przygotowani na kwoty, które pojawiają
się w ofertach przetargowych
i muszą szukać dodatkowych
pieniędzy. Jest kilka czynników, które na to wpływają,
główny to robocizna. Ponadto materiały, paliwo też drożeją. Wiele tych przetargów
ogłaszanych jest zresztą na
podstawie kosztorysów przygotowywanych dwa, trzy lata
temu, kiedy na rynku była
jeszcze duża konkurencja. Dziś
mamy inne warunki, także na

własnych inwestycji projekty
są dokładnie analizowane,
rynek i potrzeby potencjalnych klientów dokładnie badany. To, co wyróżnia WPB
ROMBUD to nowatorskie
podejście do działalności burynku pracy. Nie ma ludzi i firmy muszą ratować się, zatrudniając cudzoziemców.
Co jest siłą „Rombudu”?
Na pewno ludzie, stabilność
zarządu firmy, a wizytówką
nasze inwestycje. A moją taką
ulubioną jest Park Technologiczny w Elblągu, gdzie bardzo dobrze nam się współpracowało z samorządem.
Dowodem było zaproszenie
nas na otwarcie, wspólne
przecięcie wstęgi. W takich
chwilach człowiek ma wielką
satysfakcję z dobrze zrobionej
roboty. Co przed nami? Dalej
będziemy rozwijać firmę. Prognozy są dobre, bo na rynku
budowlanym jest więcej ofert
niż wynoszą możliwości wykonawcze firm.
57319OTBR-B
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lorodzinnego, użyteczności
publicznej i przemysłowego
– mówi Wiesław Gołaszewski.
Firma WPB „Rombud” stale
się rozwija i poszerza zakres
swojej działalności. Początkowo było to świadczenie usług
w zakresie:
p wznoszenia nowych
obiektów przemysłowych, i użyteczności publicznej,
p remontów, rozbudowy
i modernizacji obiektów istniejących,
p wykonywania prac konstrukcyjnych i wykończeniowych,
p termomodernizacji,

Budynki mieszkalne przy ul. Dorantta w Olsztynie

Hala w Bezledach
dowlanej, odwaga inwestycyjna, ciekawa architektura,
elegancja i funkcjonalność
wznoszonych obiektów oraz
wysoka jakość materiałów,
z których są one budowane.

Widocznym świadectwem
profesjonalizmu jakościowego i terminowego jest realizacja ponad 250 kontraktów
obejmujących obiekty budownictwa mieszkaniowego wie-

A od 2007 r. również działalność deweloperska. Co było
bardzo dobrym ruchem – oceniają wspólnicy. – Zapotrzebowanie na mieszkania jest
bardzo duże, a my budujemy
z wysokiej jakości materiałów
w naprawdę rozsądnej cenie –
mówi Magdalena Skrzeszewska, dyrektor działu deweloperskiego WPB ROMBUD.
Mamy się czym pochwalić,
ponieważ za pierwszą inwestycję deweloperską zostaliśmy wyróżnieni II miejscem
w konkursie Budowa Roku
2008. Z kolei za drugą inwestycję polegającą na wybudowaniu trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Kromera
w Olsztynie otrzymaliśmy I
miejsce w konkursie Budowa Roku 2011 oraz Srebrne
Wiertło 2012 w kategorii
Budownictwo Mieszkanio-

we. Kolejnymi nagrodzonymi
inwestycjami w Konkursie
Budowa Roku były osiedla,
pierwsze przy ul. Pimpickiego
w Olsztynie, gdzie otrzymaliśmy II miejsce, zaś drugie
przy ul. Dorantta w Olsztynie,
gdzie zajęliśmy I miejsce.
– Na chwilę obecną prowadzimy budowę dwóch inwestycji w Olsztynie: Wrzosowe
Ogrody przy ul. Cichej i Klonowa Aleja przy ul. Reymonta.
Obie te inwestycje zlokalizowane są na Zatorzu nieopodal
Centrum. Mieszkania zostaną
przekazane lokatorom w lipcu
tego roku – mówi Magdalena
Skrzeszewska.
Dzisiaj można powiedzieć, że
wspólnicy i ich firma odnieśli
pełny sukces. To także zasługa
panującej w zarządzie zgody.
Wspólnicy przez te wszystkie
lata wspierali się i pomagali
sobie nawzajem. Ich współpraca przetrwała największe
i najgroźniejsze burze. Trudnych momentów była kilka i
kosztowały nas dużo zdrowia
wspomina Roman Goździkowski. Zdarzali się np. niewypłacalni inwestorzy. Prace
były zaawansowane, a my nie
mieliśmy pieniędzy na wypłaty
dla ludzi czy zakup niezbędnych materiałów. Firma mogła stracić płynność finansową. Wówczas zwoływany był
zarząd i razem szukaliśmy
wyjścia z trudnej sytuacji. I
zawsze to wyjście znajdowaliśmy razem podsumowuje
prezes Wiesław Gołaszewski.

Stadion w Kętrzynie

Mamy strategię
rozwoju
Zbigniew Nowowiejski,
założyciel, współwłaściciel,
wiceprezes
WPB „Rombud” Sp. z o.o.

Ćwierć wieku zleciało, jak
z bicza trzasnął. Piękny jubileusz, ale nie baliśmy się
ciężkiej pracy. Jak trzeba
było załadować samochód
i rozładować, to nie było co
nawet dyskutować, to była
„oczywista oczywistość”. Pracowaliśmy od 7 rano czasem
nawet do 19 albo i dłużej.
Przetrwaliśmy, dziś „Rombud” to dobrze prosperująca firma. Dlaczego nam się
udało? Na pewno potrzebny
jest łut szczęścia, oczywiście
ciężka praca, mądre zarządzanie, wtedy można liczyć
na sukces. Priorytetem zawsze musi być dobro firmy.
Przez te wszystkie lata zrealizowaliśmy wiele różnych
inwestycji. Ja z nostalgią
wspominam remont starego ratusza na olsztyńskiej
Starówce. Od 2007 roku
działamy też na rynku deweloperskim, co było bardzo
dobrym ruchem, bo wciąż
jest duże zapotrzebowanie
na mieszkania. Trzeba być
elastycznym na rynku, do-

stosowywać się do potrzeb.
Trzeba szukać innych źródeł
dochodu, nie tylko w zamówieniach publicznych. Dziś
dużo się mówi o rynku pracownika, ale jest też rynek
producenta. Dziś bolączką budownictwa jest brak
materiałów budowlanych ,
szczególnie ściennych.
Na pewną siłą „Rombudu”
jest nasza solidność, rzetelność. Przez 25 lat na rynku
zbudowaliśmy markę i myślę, że jako firma cieszymy
się na rynku dobrą renomą.
Dalej będziemy rozwijać
firmę, budować, także poza
Olsztynem. Mamy strategię
rozwoju, którą chcemy realizować i oczywiście wiarę, że
to się uda.
57319OTBR-C
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ONI SĄ Z NAMI OD WIELU LAT
Gołaszewski Wiesław
Nowowiejski Zbigniew
Goździkowski Roman

prezes — 25 lata pracy
z-ca prezesa — 25 lata pracy
członek zarządu — 25 lata pracy

Jurgielewicz Jan

kierownik zaopatrzenia
— 25 lata pracy
kierownik bazy sprzętu
i transportu — 22 lata pracy
dyrektor ds. technicznych
— 21 lata pracy
dyrektor ds. deweloperskich
— 20 lata pracy
specjalista ds. przygotowania
produkcji —16 lata pracy
kierownik robót — 14 lata pracy
dyrektor ds. realizacji
inwestycji — 13 lata pracy
kierownik budowy — 11 lata
pracy
kierownik ds. kadr i płac — 10 lat
pracy

Operacz Józef
Tęgowski Adam
Skrzeszewska Magdalena
Szymanowska Aniela
Bartosek Jan
Kaszubowski Jarosław
Domian Michał
Bilska Anna
Pikus Krzysztof
Petrikowski Rejnold
Mysakowski Jarosław
Król Jan
Dubrowski Mirosław
Dąbrowski Andrzej
Drząszcz Wiesław
Kamiński Sławomir
Górzyński Krzysztof
Kuciński Kazimierz
Kozieł Mirosław
Trzciński Kazimierz
Czerniewicz Józef
Czerniewicz Stanisław
Modrzejewski Dariusz
Burdyński Zdzisław
Krzywda Krzysztof
Dumała Janusz
Bodzioch Marek
Wiśniewski Tomasz
Ruchała Stanisław
Godlewski Wiesław
Zakrzewski Mirosław
Śniadach Mirosław
Wieczorek Leszek
Olender Wiesław
Sawicz Lech
Oszajca Zbigniew
Maliszewski Jerzy
Topolski Andrzej
Średziński Waldemar
Garela Sławomir
Rossochacki Stefan
Bruderek Kamil
Żelaskowski Dariusz
Zaborowski Ryszard

murarz — 25 lata pracy
malarz — 25 lata pracy
murarz — 25 lata pracy
murarz — 24 lata pracy
elektryk-konserwator — 24 lata
pracy
pawacz-ślusarz — 19 lata pracy
ustawiacz rusztowań — 23 lata
pracy
murarz-tynkarz — 23 lata pracy
malarz-szpachlarz — 21 lat pracy
cieśla-stolarz — 20 lat pracy
operator koparko-ładowarki:
mechanik samochodowy
— 20 lat pracy
murarz-tynkarz — 20 lat pracy
kierowca-mechanik — 19 lat
pracy
spawacz-ślusarz — 19 lat pracy
malarz-szpachlarz
— 18 lat pracy
murarz-glazurnik — 18 lat pracy
murarz — 18 lat pracy
murarz — 18 lat pracy
spawacz-ślusarz — 17 lat pracy
operator maszyn
specjalistycznych — 16 lat pracy
tokarz — 16 lat pracy
malarz-szpachlarz — 16 lat
pracy
malarz-szpachlarz — 16 lat
pracy
malarz-szpachlarz — 15 lat pracy
cieśla — 14 lat pracy
cieśla — 14 lat pracy
zaopatrzeniowiec-kierowca
— 14 lat pracy
cieśla — 14 lat pracy
murarz — 13 lat pracy
malarz-szpachlarz — 12 lat pracy
cieśla — 12 lat pracy
pracownik budowlany — 12 lat
pracy
malarz-szpachlarz — 12 lat pracy
cieśla — 11 lat pracy
murarz-glazurnik — 10 lat pracy
cieśla — 10 lat pracy

zrealizowane
ProJeKty
Inwestycje zrealizowane
w systemie deweloperskim
p Budynek mieszkalny
przy ul. Polnej w Olsztynie
p Parkowe Wzgórze przy
ul. Kromera w Olsztynie
p Wichrowe Wzgórze przy
ul. Pimpickiego
p Zielony Zakątek, ul.
Dorantta w Olsztynie
p Wrzosowe Ogrody ul.
Zamenhofa w Olsztynie
(inwestycja obecnie realizowana)
p Klonowa Aleja ul.
Reymonta w Olsztynie
(inwestycja obecnie realizowana)
Inne inwestycje
zrealizowane:
p Park Technologiczny w
Elblągu
p Dolina Bernadowska w
Gdyni
p AQasfera w Olsztynie
p siedziba Eltel w Olsztynie
p Siedziba Damir w Olsztynie
p Poliklinika MSW z
WMCO w Olsztynie
p Lądowisko dla helikopterów przy poliklinice
MSWiA w Olsztynie
p Basen i sala gimnastyczna przy SP10 w Olsztynie
p Ośrodek wypoczynkowy
NBP w Rucianem Nidzie
p remont Starego Ratusza
w Olsztynie

Bydynki mieszkalne przy ul. Zamenhofa w Olsztynie

p Budynek Telekomunikacji Polskiej S.A. w
Olsztynie
p Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Pstrowskiego w Olsztynie
p Zespół budynków
mieszkalno-usługowych
przy ul. Warmińskiej w
Olsztynie
p Budynek wielorodzinny przy ul. Witosa w
Olsztynie
p Budynki mieszkalne
przy ul. Sucharskiego w
Olsztynie
p Sala Gimnastyczna w
Bezledach
p Przedszkole w Płocku
p Stadion w Kętrzynie
p Mazurskie Miody w
Tomaszkowie
p Sala sportowa i korty
tenisowe w Lidzbarku
Warmińskim

Budynek mieszkalny przy ul. Jagiellończyka w Olsztynie

www.rombud.olsztyn.pl

Korzystając z okazji,
chcielibyśmy podziękować
w szczególności naszym pracownikom
za dotychczasową pracę, inwestorom
za współpracę i wszystkim firmom
z nami współpracującym, życząc
dalszych sukcesów przy realizacji
nowych inwestycji...
na kolejne lata.
Budynki mieszkalne przy ul. Pimpickiego w Olsztynie

Zarząd WPB „Rombud“ Sp. z o.o.
57319OTBR-D
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Trendy ściany w łazience
Czy nie czujecie, że wraz z wiosną wasza łazienka też pragnęłaby jakiejś odmiany? Nie mówię, że cały remont
z wymianą białego montażu na czele — ale jakiś drobny lifting dla poczucia świeżej jakości i właśnie
wiosennego tchnienia chyba nie zaszkodzi… Ja podpowiadam, jakie dziś w łazienkach obowiązują trendy.
Kształty
Kolejny wielki powrót to
płytki sześcioboczne. Specjaliści od wnętrz polecają tworzenie własnych kompozycji.
Można więc, na zasadzie plastra miodu, wyłożyć sześcianami jedną ze ścian lub jej
fragment. Można połączyć ze
sobą dwa kontrastujące kolory i zyskać w łazience spore
ożywienie. Najodważniejsi
mogą wypróbować wielokolorowy patchwork, w którym
kolory mieszają się jak faktura płytki. Osobiście najbardziej ze wszystkich odmian
polecam połączenie płytek
w jednolitym, ciemnym kolorze, z paroma jasnymi dekorami poutykanymi na tym

większe mamy możliwości
w tworzeniu własnych autorskich kompozycji i… szokowaniu gości! Ale uwaga:
heksagonalne ściany są dość
wyraziste i po pewnym czasie
mogą drażnić. Zanim więc na
ścianie powstanie wasz swojski Picasso — upewnijcie się,
że naprawdę to zestawienie
kolorów kochacie. Bo potem
już trzeba będzie z nim żyć.

Fot. Adobe Stock

Wzory
Dziś w łazienkach rządzi
vintage i płytki patchworkowe. Nasz cel to stworzyć
wrażenie powierzchni przypadkowej, wyglądającej jak
„z odzysku” i sugerującej
długą historię. Ten „przypadek” to jednak starannie
przemyślana kompozycja.
Tworzy się tak nieco eklektyczny klimat łazienki, który
przywołuje wspomnienia z
wakacji — Hiszpania, Grecja,
Maroko. Najładniejszy efekt
zyskamy, gdy zastosujmy te
płytki „z odzysku” tylko na
jednej ścianie, na jej fragmencie lub na podłodze.
Reszta powierzchni powinna
zostać neutralna.

plastrze tu i ówdzie. Sześciokątny kształt dodatkowo
powoduje rozmycie kierunków, dzięki czemu łazienka
optycznie się powiększa.

Odmianą tej heksagonalnej propozycji są romby. Jak
widać — im bardziej płytce
daleko do regularnego prostokąta lub kwadratu — tym

Materiały
Coraz modniejsze są płytki
drewnopodobne — zadowolą tych, którzy nie czują się
dobrze z wyrazistą grafiką,
a sceptykom co do drewna
w wilgotnej łazience wytrącą z ręki ostatnie argumen-

ty. Inna opcja to zwyczajny
beton. Albo płytki, które go
imitują. Beton gładki, przecierany, jasny, ciemny, z kamyczkami i bez — im większa płyta, tym łatwiej dać się
zwieść złudzeniu.
Coraz większym powodzeniem cieszą się też duże płyty ceramiczne o wymiarach
100 x 300 cm. Wyobrażacie
sobie ścianę nad wanną ułożoną z jednej płytki? Płyty
raczej…! Ani jednej fugi, w
którą z uporem godnym lepszej sprawy wchodzić będzie
kamień i wilgoć… Do takiej
płyty trzeba doświadczonego
fachowca, ale warto…!
Magdalena Maria Bukowiecka

REKLAMA
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1
2
3
4
5
6

7
8
9

IPPON BARCZA SP. Z O.O.

2a

Osiedle AURORA
ul. Barcza
mieszkania od 34 do 99 mkw.
apartamenty od 50 do 94 mkw.

10e

ANGO DEVELOPMENT
W OLSZTYNIE

a Nowe Jaroty, ul. Herberta 2C
mieszkania od 80 do 97 mkw.
b Nowy Bartąg
mieszkania od 29 do 93 mkw.

ROMBUD WPB SP. Z O.O.

a Wrzosowe Ogrody, ul. Cicha
mieszkania od 41 do 97 mkw.
b Klonowa Aleja, ul. Limanowskiego
mieszkania od 39 do 90 mkw.

4

GRUPA DEVELOPERSKA
MAK-DOM SP. Z O.O. ,
PRZEMYSŁÓWKA HOLDING
Osiedle Magnolia ul. Bilitewskiego
mieszkania od 42 do 95 mkw.

10b

T.J.M. DEVELOPMENT

Villa Nova, Olsztyn, ul Pstrowskiego 18
mieszkania od 31 do 76m2

15
11

IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE IPB
SP. Z O.O.

a Osiedle Przylesie, ul. Borowa 4
lokale usługowe
b Calamo Park, ul. Tuwima (bud. F5 i F6)
mieszkania od 34 do 66 mkw.
c Natura Park, ul. Tuwima (bud. F5, F8, F9)
mieszkania od 36 do 69 mkw.
d Rezydencja Vintage, ul. Kasprzaka
(bud G2) mieszkania od 36 do 69 mkw.
e Olimpijskie Ogrody, ul. Bydgoska/
Oﬁcerska (teren po OSW) (bud. L1 i L2)
mieszkania od 35 do 61 mkw.
f Apartamenty Ukiel, ul. Bałtycka
mieszkania od 25 do 92 mkw.

AZ-BUD STANISŁAW ANDRZEJ
ZABOROWSKI, ZDZISŁAW
CECHOWSKI SPÓŁKA CYWILNA

LEŚNA OAZA
ul. Marii Zientary-Malewskiej 57
mieszkania od od 39 mkw. do 73 mkw.

a/b

19b
19a

9c

2b

DYWITY

P.B.O. EKOBUD SP. Z O.O.

a Osiedle Sady, ul. Nowaka
mieszkania od 44 do 76 mkw.
b Osiedle QUATRO, ul. Poprzeczna
mieszkania od 40 do 70 mkw.
c Zespół domków w zabudowie szeregowej, przy ul. Św. Heleny w Olsztynie
(Gutkowo)

PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE MAS-BUD
SPÓŁKA JAWNA

a Osiedle Ruś - domki jednorodzinne
powierzchnie od 144,5 do 216,98 mkw.
c Osiedle nad Łyną - domy wolnostojące
powierzchnia 160,36 mkw.
d Leśny Zakątek, ul. Wilczyńskiego (Pieczewo) mieszkania od 31 do 94 mkw.
e Grand House, ul. Niepodległości
mieszkania od 61 do 154 mkw.

10c

18

8c
6f

MAPA OLSZTYŃSKICH
INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH
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10 ARBET

6e
6a

7

9d

10a

3b

3a

8b

11

16

12

14

9e

13

10d

a Osiedle Leśna II etap
ul. Leśna
mieszkania od 45 do 174 mkw.
b Osiedle Bartąg
ul. Bartąska
mieszkania od 38 do 70 mkw.
c Osiedle Sterowców
ul. płk. Franciszka Hynka
mieszkania od 35 do 74 mkw.
d ZM Żołnierska
ul. Żołnierska
mieszkania od 36 do 60 mkw.
e LUNA HOUSE
ul. Wilczyńskiego/Jaroszyka
– mieszkania od 41 do 56 mkw.

NOVDOM

a Osiedle Morena 2,
ul. Morenowa w Bartągu
mieszkania od 67 do 76 mkw.
b Osiedle Morena 2 etap B
ul. Morenowa w Bartągu mieszkania
od 34 do 82 mkw.
c Fregata Park
ul. Augustowska
mieszkania od 55 do 95 mkw.

NATURE ART STAWIGUDA
SP Z.O.O.

Nowa Stawiguda, ul. Ceglana/Olsztyńska.
Domy w zabudowie szeregowej 135
mkw. z działkami o powierzchni od 200
do 350 mkw.

T.J. DEVELOPMENT

Citi Park
ul. Krasickiego, budynki A, B i C
mieszkania od 36 do 71 mkw.

14 WARMIA
INVESTMENT
SP. Z O.O.
11c

15

6d

SIELSKA SP. Z O.O. S K

Ukiel Park
ul. Sielska 12A
Apartamenty pow. od 30 do 90 mkw.

16 APARTAMENTY
OPERA
OLSZTYN SP. Z O.O. SP.K.

5

6b

CENTAURUS mieszkania i apartamenty
Śródmieście, Al. marsz. Józefa Piłsudskiego 36. Od 39 do 122 mkw.

17

20

6c

Apartamenty Opera
ul. Kołobrzeska 6;
mieszkania od 56 do 60 mkw.

BUDLEX SP. Z O.O.

Osiedle Libero
ul. Krasickiego/Barcza (za szkołą LO5)
mieszkania od 26 do 101 mkw.

18 M DOM SP. Z O.O.

8a

Osiedle Słoneczne, ul. Kanarkowa
apartamenty 72 do 85 mkw.

19 GRUPA BRAWO SP. Z O.O.
13
1 17

Osiedle Orzechowa
ul. Orzechowa w Bartągu
a I etap - domy w zabudowie bliźniaczej, pow. 128,54 mkw.
b II etap- domy wolnostojące od 116
mkw.

20 PM DEVELOPMENT

Gruszowe Sady
ul. Nowaka, mieszkania od 65 do 87 mkw.
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Fot. Adobe Stock

remont StrycHU KroK Po KroKU.

cZĘśĆ 1: SPrawy Urzędowe
WiADOMO, że NAWet NAjDrObNiejSZe kilkA DODAtkOWych MetróW pOWierZchNi prZyDA Się ZAWSZe i W kAżDyM
DOMu. DlAtegO tAkie puSte pODDASZe WręcZ WOłA O SZybkie użytkOWANie. Ale cO NA tO pOrtFel? i jAk
prZeprOWADZić ADAptAcję Strychu beZ WielkiegO ZAMieSZANiA…?

S

tare domy i kamienice budowane
były zawsze jakby z
zapasem dodatkowej powierzchni.
A te schowki, a spiżarki, a
lamusy, a pakamery na różne bzdurki i dyrdymałki…!
Gorzej z takimi schowkami
w nowszym budownictwie,
ale też zawsze można coś wygospodarować. Szczególnie
w domku jednorodzinnym,
gdzie strych służy wyłącznie
za suszarnię lub graciarnię.
Od razu uprzedzam, że
adaptacja i remont to jest
zawsze i wielkie zamieszanie, i spory wydatek. Jednak
perspektywa dodatkowego
metrażu, niekiedy całkiem
sporego, pomaga przełamać
nawet największe opory. Jak
zatem przygotować się do tak
poważnego remontu i dobrze

zaplanować przebieg robót?
Jak ocenić stan poddasza oraz
jakie formalności załatwić
przed rozpoczęciem prac budowlanych?
Stan techniczny budynku
Najgorsza sytuacja nastąpi
wtedy, gdy do remontu poddasza przystąpimy bez zastanowienia, czy w ogóle będzie
się opłacał. Trzeba bowiem
wiedzieć, że nie każde poddasze można adoptować na
pomieszczenie użytkowe. Nie
każde da się też łatwo ocieplić, wykończyć i urządzić.
Najpierw powinniśmy więc
sprawdzić przynajmniej kilka rzeczy.
Przede wszystkim, by dało
się na nim wygodnie mieszkać, poddasze musi mieć
odpowiednią wysokość. Nie
może, a przynajmniej nie

powinno być niższe niż 2-2,5
m — oczywiście z uwzględnieniem wysokości przyszłej posadzki i poziomu, na którym
znajdzie się sufit. Następnie
sprawdzamy szczelność połaci
dachowych. W przypadku ryzyka, że po pierwszej ulewie
na skosach i ścianach pojawią
się zacieki — wykańczanie
poddasza byłoby poważnym
niedopatrzeniem. Przed zasadniczym remontem trzeba
więc dokładnie naprawić i
uszczelnić dach.
Przed przystąpieniem do
kataklizmu musimy też być
pewni, że konstrukcja nośna
dachu w ogóle wytrzyma docieplenie i obudowanie. Może
być przecież zniszczona, zawilgocona i porośnięta grzybem — wtedy spore fundusze
pochłonie sam jej remont i na
adaptację może zabraknąć.

Tak samo solidny powinien
być strop. Będzie przecież
zmuszony przenieść nowe
obciążenia: posadzki, meble,
wyposażenie oraz ewentualne
ściany działowe.
Bardzo często poddasze
trzeba po prostu docieplić, a
nierzadko także podciągnąć
niezbędne media.
Formalności urzędowe
Niestety, adaptacja poddasza nieużytkowego na cele
mieszkalne — nawet, gdy nie
wiąże się z żadnymi poważnymi robotami budowlanymi
— wymaga załatwienia kilku
formalności urzędowych.
Przede wszystkim musimy
w starostwie powiatowym lub
urzędzie miasta na prawach
powiatu uzyskać zgodę na
zmianę sposobu użytkowania i, zależnie od ich zakresu

— na zaplanowane prace budowlane. Z kolei urząd skarbowy trzeba poinformować
o włączeniu poddasza do powierzchni użytkowej budynku podlegającej podatkowi
od nieruchomości.
Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę będzie konieczne, gdy zamierzamy nadbudować dom,
którego obszar oddziaływania
wykracza poza działkę. Dotyczy to głównie budynków w
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub usytuowanych w
odległości od granicy działki
mniejszej niż 3 lub 4 m. Pozwolenie jest niezbędne także
wtedy, gdy planujemy przebudować ściany i inne elementy
konstrukcyjne w taki sposób,
że spowodujemy powiększenie obszaru oddziaływania

budynku na tereny sąsiednie.
Tak się stanie choćby w przypadku zmiany konstrukcji i
pokrycia dachu, prowadzącej do większego zacieniania
budynku sąsiedniego lub
stwarzającej ryzyko rozprzestrzeniania ognia. Jeśli planujemy wykonanie otworów
w ścianach znajdujących się
w odległości mniejszej niż 4
m od granicy — dodatkowo,
prócz pozwolenia na budowę, będziemy też potrzebować zgody na odstępstwo od
przepisów budowlanych. Jeśli na poddaszu chcemy mieć
kuchenkę gazową albo kocioł
— także rozbudowa instalacji
gazowej pozwolenia na budowę wymaga.
Do wniosku o pozwolenie
na budowę, jeśli nie ma obowiązującego planu miejscowego obejmującego naszą
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działkę, dołączamy decyzję
o warunkach zabudowy, bo
nasz zamiar musi być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
albo decyzją o warunkach
zabudowy. Do tego idą 4
egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami
wymaganymi tzw. przepisami szczególnymi. Potrzebne
jest także zaświadczenie, że
projektant jest wpisany na
listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego oraz
oświadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 Prawa
budowlanego przez zmianę
sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części
rozumie się w szczególności
podjęcie bądź zaniechanie
w obiekcie budowlanym
lub jego części działalności zmieniającej warunki:
bezpieczeństwa pożarowego,
powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne,
ochrony środowiska bądź
wielkość lub układ obciążeń.
Jeżeli zamierzona zmiana
sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części
wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia
na budowę, rozstrzygnięcie
w sprawie zmiany sposobu
użytkowania następuje w
decyzji o pozwoleniu na
budowę (art. 71 ust. 6). Jeśli
natomiast planowane roboty
budowlane wymagają zgłoszenia i uzyskania milczącej
zgody urzędu, obie sprawy
(zmianę sposobu użytkowania
i prowadzenie robót budowlanych) załatwia się w jednym
wspólnym zgłoszeniu.

Fot. Adobe Stock

Zgłoszenie robót
budowlanych
Jeśli adaptacja wiąże się z
koniecznością przeprowadzenia robót wymagających
zgłoszenia i uzyskania milczącej zgody starostwa lub

urzędu miasta — obie sprawy
załatwia się w jednym wspólnym zgłoszeniu. Trzeba wówczas, oprócz starego i nowego
sposobu użytkowania, określić w nim rodzaj, zakres i
sposób wykonywania robót
budowlanych oraz termin
ich rozpoczęcia. Do takiego
zgłoszenia, zgodnie z art. 71
ust. 2 Prawa budowlanego,
trzeba załączyć dokumenty
związane ze zmianą sposobu
użytkowania części budynku.
Przede wszystkim opis i rysunek określający usytuowanie budynku w stosunku
do granic nieruchomości i
innych obiektów budowlanych istniejących bądź budowanych na tej i sąsiednich
nieruchomościach. Dalej,
zwięzły opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego
oraz jego konstrukcję, wraz
z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i
rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby — również danymi technologicznymi. Ponadto oświadczenie o prawie
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do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
zaświadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o
zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu
budowlanego z ustaleniami
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo, gdy nie

ma planu — decyzję o warunkach zabudowy, a także
ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Jeśli
budynek jest wpisany do rejestru zabytków — potrzebne
będą też pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane
odrębnymi przepisami.

Dobra wiadomość jest taka,
że kilka robót żadnych pozwoleń i zgód urzędowych nie
wymaga. Przykładowo, jest to
doprowadzenie na poddasze
lub wymiana istniejących tam
instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i elektrycznych oraz montaż urządzeń
sanitarnych lub grzejników.

Nie trzeba zgłaszać zamiaru
wykonania ścianek działowych,
wymiany schodów wewnętrznych, okien i drzwi bez zmiany
wielkości otworów, wymiany
wykańczania ścian poddasza
i układania na nim posadzek
oraz, jeśli budynek nie jest
wyższy niż 12 m — ocieplania
dachu i ścian. mmb

REKLAMA

JEŚLI SZUKASZ CICHEGO, SPOKOJNEGO
I PRZESTRONNEGO MIEJSCA DO ZAMIESZKANIA
W OTOCZENIU NATURY – JEST...

1 budynek ukończony przed terminem!
Dotrzymujemy słowa!
Mieszkania o powierzchni od 28 m2 do 94 m2, przy ulicy Bartąskiej w Olsztynie
z widokiem na tereny zielone i przepiękne zakole rzeki Łyny cena już od

150.000 zł

Biuro Sprzedaży Olsztyn
ul. Herberta 2c/1 | tel. 575 304 306 | e-mail: sprzedaz@angodevelopment.pl
67819OTBR-A-O
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Fot. Adobe Stock

żADNej iNWeStycji buDOWlANej
Nie DA Się ZreAliZOWAć beZ
FAchOWegO WSpArciA geODety.
pierWSZy rAZ pOWiNieN pOjAWić
Się NA NASZej DZiAłce jeSZcZe
prZeD rOZpOcZęcieM buDOWy. jAk
WybrAć DObregO FAchOWcA? i ile
trZebA bęDZie Mu ZA tO WSZyStkO
ZApłAcić?

Fot. Adobe Stock

BEZ GEODETY
BUDowa niE RUsZy

Na początku
Kiedy mamy już projekt
naszego domu, geodeta musi
wykonać mapę do celów projektowych. Powinny się na
niej znaleźć granice naszej
działki, teren, który ją otacza
oraz zabudowania, które już
na działce są. Na jej podstawie można planować położenie domu. Koszt jej przygotowania to zwykle około 100 zł.
Mapa będzie nam potrzebna
do uzyskania pozwolenia na
budowę. Najlepiej, żeby została wykonana maksymalnie pół roku przed złożeniem
wniosku o takie pozwolenie.
Wytyczanie budynku
Kolejnym etapem podczas
realizacji inwestycji budowlanej jest wytyczanie budynku. Na tym etapie geodeta
umieszcza na działce punkty
wysokościowe, do których
można się odnosić podczas

prac budowlanych. Wytyczenie budynku to koszt kilkuset
złotych.
Odbiór budynku
Po zakończeniu budowy
znów musimy wezwać geodetę. Jeśli realizowaliśmy
większą inwestycję, będziemy musieli złożyć wniosek
o możliwość użytkowania
budynku, a do tego potrzebne są geodezyjne pomiary
powykonawcze. Geodeta
sporządza też mapę z faktycznym położeniem budynku na
naszej działce i przeprowadza
inwentaryzację wszystkich
przyłączy. Po inwentaryzacji
geodeta musi dokonać wpisu
w dzienniku budowy.
Najlepiej, jeśli wszystkie
usługi zlecimy jednej firmie
geodezyjnej — wtedy możemy
liczyć na obniżenie kosztów.
mmb
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