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PRZYKŁAD NADBUDOWY MIESZKALNEJ

WIĄZARY Z PŁYTKAMI KOLCZASTYMI

DOM WCZASOWY
W POBIEROWIE



NADBUDOWA DOMU WCZASOWEGO W POBIEROWIE

PŁASKI DACH O 
POWIERZCHNI 130 m2



WARUNKI ZABUDOWY OKREŚLONE PRZEZ GMINĘ

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.



ANALIZOWANE KONCEPCJE NADBUDOWY

DACH DWUSPADOWY DACH MANSARDOWY



WYBRANE ROZWIĄZANIE ZGODNE Z WARUNKAMI UMOWY

Kąt nachylenia połaci dachowych od 35 
do 45 stopni.

Lukarny z kalenicą prostopadłą do 
głównych, wysokość kalenic lukarn co 
najmniej 1,50 m poniżej kalenicy 
głównej.

Wysokość ścianki kolankowej do 0,70 m.



ZALETY KONSTRUKCJI WIĄZAROWEJ WYKORZYSTANEJ 
DO NADBUDOWY

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

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



ZALETY KONSTRUKCJI WIĄZAROWEJ WYKORZYSTANEJ 
DO NADBUDOWY

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



ETAPY REALIZACJI PROJEKTU



KONSTRUKCJĘ 
WYKONAŁA FIRMA 

WASCO VILLA

WIĄZARY Z PŁYTKAMI KOLCZASTYMI



Brak słupów = swobodna 
przestrzeń do 
zagospodarowania.



Montaż konstrukcji 
drewnianej trwał 20 
godzin.





 Szybki montaż konstrukcji;

 Brak słupów na poddaszu zwiększa powierzchnię użytkową;

 Dodatkowa przestrzeń mieszkalna bez dodatkowych kosztów
zakupu działki budowlanej;

 Nadbudowę wiązarową można łatwo dopasować do lokalnych
warunków zabudowy;

 Konstrukcja o niskiej wadze nie obciąża nadmiernie ścian i
fundamentów.
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