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Ile trwa udowa do u? Har o ogra  etapów udowy krok po 
kroku 

Opublikowany 19 kwietnia 2016 przez MG Projekt Pracownia Architektoniczna 

Ile trwa budowa domu? 

Ile trwa udowa do u? Często I westorzy przed rozpo zę ie  ro ót udowla y h, zasta awiają się 
zy potrze y jest przygotowa y w ześ iej har o ogra  ro ót.  

Otóż jak wy ika z doświad ze ia wielu udują y h, rozpisa y przez kierownika budowy 

har o ogra  ro ót jest niezmiernie przydatnym dokumentem. 

Opró z wyz a zo y h ter i ów dla posz zegól y h etapów i pra , pozwala o  także a wyli ze ie 
kosztów, zy sporządze ie kosztorysu udowy. 

Z tego artykułu dowiesz się ile trwają posz zegól e ro oty a udowie do u i jak oże wyglądać 
przykładowy har o ogra  pra . 

Waż ą zasadą przy ustala iu har o ogra u etapów udowy, jest ś isła dys ypli a I westora, którą 
powi ie  za hować przy speł ia iu kolej y h pu któw z har o ogra u udowy.  

I tutaj istot y  jest, a y ro oty wyko ywa e yły według zada y h pla ów zawarty h w 
harmonogramie, jak i w zaplanowanym zakresie. 

http://www.mgprojekt.com.pl/blog/projekty-domow/projekt%20domu
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/kierownik-budowy-kim-jest-i-za-co-odpowiada/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/etapy-budowy/


 

Dowiedz się wię ej a: 

@MGProjekt #blogbudowlany http://www.mgprojekt.com.pl/blog 

Facebook https://www.facebook.com/mgprojekt 

Google+ https://plus.google.com/+mgprojekt 

Copywright© MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. ul. Uczniowska 14, 03-112 Warszawa, (22) 676 66 83 

W sz zegól oś i doty zy to wyko ywa ia udowy zgod ie z zatwierdzo y  projektem, a który 
wystawio e zostało pozwole ie a udowę, zy zgłosze ie. 

W przypadku jaki hkolwiek z ia  i odstępstw od tego projektu, a podstawie którego rozpisa o 
harmonogram budowy, Inwestor musi li zyć się z dodatkowy i przestoja i w ro ota h.  

Mogą pojawić się także ieprzewidzia e w ześ iej koszta, które iestety przy z ia a h a udowie 
ają zazwy zaj iejs e. W związku z ty , że pra e wy hodzą poza zakres ustalo ego 

harmonogramu, Inwestora może także spotkać sytua ja z za hwia ie  pły oś i fi a sowej. 

Jak wygląda har o ogra  udowy do u w prakty e? 

Co powi o się z aleźć w har o ogra ie? Otóż przede wszystki  zakres pra , oraz ter i y dla 
posz zegól y h etapów udowy do u. 

Stan zerowy 

Stan zero roboty ziemne i fundamentowe 

Har o ogra  ro ót i ter i ów dla etapu stanu zerowego zawiera: 

 Prace ziemne. 

 Prace fundamentowe. 

 Wykonanie piwnic, wraz ze stropem nad piwnicami. 

 Jeśli ie a piw i  to wyko a ia tak zwa ej podłogi a gru ie, wraz z jej warstwami, w tym 

podkładu eto owego i izola ji, o zywiś ie ez do elowego wykoń ze ia. 

http://www.mgprojekt.com.pl/blog/zmiany-w-projekcie/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/pozwolenie-na-budowe-zgloszenie/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/etapy-budowy-domu/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/bledy-na-budowie-fundamenty/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/budowa-domu-z-piwnica-warunki-i-zalecenia/
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Te  etap udowy wyko uje się aj zęś iej przed zi ą i wy aga za ezpie zeń przed opada i i 
niskimi temperaturami. Trwa on od około dwó h tygod i do iesią a. 

Zestawie ie pra  i ter i ów i h wyko a ia dla sta u zerowego 

Prace ziemne: 

1. Niwela ja tere u około 1-2 dni. 

2. Zdję ie humusu około 1-2 dni, w zależ oś i od akładu pra  i zastosowa ego sprzętu, przy 
rę z y h pra a h oże to trwać awet kilka dni. 

3. Wyty ze ie o rysu udy ku, a przede wszystki  jego fu da e tów a dział e przez 
upraw io ego geodetę około 0.5-1 dnia. 

4. Wykopy pod fu da e ty około 2-4 dni. 

Prace murarsko-zbrojeniowe: 

1. Wyko a ie podkładu eto owego z hudego pod ławy około 1-2 dni. 

2. Wyko a ie deskowa ia, szalu ków około 2-3 dni. 

3. Ułoże ie z roje ia, izola ji, itp. około 1-2 dni. 

4. Beto owa ie ław i dalsze pra e około. 1-2 dni. 

5. Wyko a ie przejść dla i stala ji około 1-2 dni. 

6. Przerwa te h ologi z a dla związa ia eto u około 3-4 dni przy uży iu spe jal y h 
mieszanek do betonu, przyśpieszają y h wiąza ie. Sta dardowo, ez ulepsza zy ależy 
po zekać około 7 dni. 

7. Wylewa ie lu  urowa ie ś ia  fu da e towy h około 2-4 dni. 

8. Izolacje pionowe i poziome, wodoszczelne, wodoodporne i termiczne na murach 

fu da e towy h około 1-2 dni. 

9. Ułoże ie podposadzkowy h i stala ji około 1-2 dni. 

10. Zasypa ie urów fu da e towy h, wraz z o sypką i zagęsz ze ie  gru tu około 1-3 dni. 

11. Wyko a ie warstw podłoża pod podłogą około 2-3 dni. 

12. Wyko a ie płyty pod posadzkę około 2-3dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mgprojekt.com.pl/blog/jak-prawidlowo-przygotowac-grunt-pod-budowe-fundamentow/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/plyta-fundamentowa/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/termoizolacja-hydroizolacja-fundamentow/
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Stan surowy otwarty 

Stan surowy otwarty - urowa ie ś ia  

Harmonogram dla stanu surowego otwartego zawiera: 

 Ro oty związa ie ze wz osze ie  ścian. 

 Prace związa ie z wyko a ie stropów. 

 Ro oty związa ie z wyko a ie  ko i ów. 

 Betonowanie s hodów. 

 Wykonanie więź y. 

 Wykonanie dachu z wstęp y i warstwa i pokry ia da howego p. z papy. 

W ty  etapie ie a jesz ze okie  i drzwi, są przygotowa e otwory, które przed zi ą ależy 
za ezpie zyć. Te  etap udowy trwa zazwy zaj od około dwó h tygod i do ztere h iesię y: 

Zestawie ie pra  i ter i ów i h wyko a ia dla sta u surowego otwartego 

1. Murowa ie ścian zew ętrz y h i wew ętrz y h oś y h około 1-2 tygodnie. 

2. Wyko a ie szalowa ia dla słupów, pod iągów, wraz z ułoże ie  z roje ia i i h 
wy eto owa ie około 1-2 tygodnie. 

3. Wyko a ie szalowa ia dla wień ów, stropów, z roje ie zazwy zaj łą zo e ze z roje ie  
wień a, zy i y h ele e tów ko struk yj y h około 1-3 tygodni. 

http://www.mgprojekt.com.pl/blog/bledy-na-budowie-sciany-stropy-schody/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/strop-gestozebrowy-czy-monolityczny/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/bledy-przy-budowie-dachy-kominy/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/schody-zelbetowe-czy-drewniane/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/drewno-wiezba-dachowa/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/izolacja-dachu-papa-czy-membrana/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/porownanie-materialow-budowlanych/
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4. Wyko a ie wień ów, wraz ze stropami około 2-3 dni. 

5. Budowa s hodów iędzy ko dyg a ja i około 3-4 dni, gdzie wykonywane jest szalowanie, 

zbrojenie i zalewanie betonem. 

6. Przerwa technologiczna przezna zo a dla pielęg a ji stropu podlewa ie, które zapo iega 
łusz ze iu, zy pęka iu eto u  około 3-7 dni. 

7. Murowanie ś ia ek kola kowy h a poddaszu jeśli dom jest piętrowy, to podo e zy oś i 
jak w przypadku wz osze ia ś ia  parteru  około 4-5 dni. Może się okazać, iż ad partere  
lu  piętre  ędzie wyko ywa y strop drewniany, to wtedy pra e zosta ą przeprowadzo e 
dużo szy iej już w około 2-3 dni , iż w przypadku wyko a ia stropu żel etowego. Jeśli 
więź a ędzie z gotowy h, za ówio y h w zakładzie produkcyjnym 

wiązarów kratow i owy h, to po i h przywiezie iu a udowę o taż trwa około 1-2 dni, w 

zależ oś i od wielkoś i i rodzaju oraz skomplikowania dachu. 

8. Przy więź ie wyko uje się wie ie  pod urłatę i trwa to około 1-2 dni, wyko uje się 
szalowanie, zbrojenie, wraz z kotwa i o ują y i do więź y. W przypadku, gdy pod 
wień e  wyko uje się dodatkowe słupki trze a doli zyć około 1-3 dni na ich szalunek, 

zbrojenie i zalanie betonem. 

9. Przerwa te h ologi z a dla związa ia się wień a, zy słupków pod wie ie  około 14 dni. 

10. Mo taż urłat i więź y da howej trady yj ej około 1-2 tygodnie. 

11. Prace izolacyjne, docieplenie dachu, wraz z o ró ka i la harski i około 1 tydzień. 

Sta  surowy za k ięty 

Sta  surowy za k ięty - realizacja docelowego pokrycia dachu 

http://www.mgprojekt.com.pl/blog/stropy-teriva-wady-i-zalety/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/schody-w-domu/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/scianka-kolankowa/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/jaki-rodzaj-dachowek-wybrac/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/dom-idealny-dla-wielodzietnej-rodziny/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/izolacja-dachu-papa-czy-membrana/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/budowa-domu-jednorodzinnego-czesc-2/
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Har o ogra  dla sta u surowego za k iętego trwa około 3-5 iesię y i zawiera: 

 Wstawienie stolarki okienno-drzwiowej. 

 Realiza ję do elowego pokrycia dachowego. 

 Stawia ie ś ia ek działowy h. 

Zestawie ie pra  i ter i ów i h wyko a ia dla sta u surowego za k iętego 

1. Mo taż stolarki okie o-drzwiowej około 1-2 tygodnie. 

2. Wz osze ie ś ia  działowy h około 1-2 tygodnie. 

3. Położe ie pokrycia dachowego około 2-7 dni. 

Ro oty wykoń ze iowe 

Dodatkowo ależy rozpisać: 

 Ele e ty pra  wykoń ze iowy h. 
 Wykonanie instalacji wewnętrz y h. 

 Wyko a ie przyłą zy. 
 Wyko a ie podejść, podjazdów i tarasów. 
 Wykonanie ogrodzenia. 

 Wyko a ie dodatkowy h izola ji, e li, urządzeń, za udowy, itp. 

Har o ogra  ro ót dla pra  wykoń ze iowy h 

http://www.mgprojekt.com.pl/blog/bledy-na-budowie-okna-drzwi-bramy/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/pokrycia-dachowe-czyszczenie-konserwacja/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/jak-prawidlowo-zamontowac-okna/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/pokrycia-dachowe/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/bledy-na-budowie-instalacje/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/budowa-ogrodzenia/
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Roboty wykoń ze iowe 

1. Elektryka ez osprzętu około 5-7 dni. 

2. Hydraulika około 7-14 dni. 

3. Tynki około 7-10 dni. 

4. Wylewki około 7-12 dni. 

5. Układa ie glazury około 1-2 tygodni. 

6. Układa ie paneli drewnianych około 5-7 dni. 

7. Elektryka osprzęt, iały o taż i ar atura około 7-10 dni. 

8. Elewacja na gotowo, czyli tynki, okładzi y około 4-14 dni. 

Czas wyko a ia pra  zależy przede wszystki  od wspo ia ej już pły oś i fi a sowej I westora. 

Waż y  zy ikie  jest też przyjęty syste  udowy do u - etodą zle o ą etoda szy sza, ale 
droższa , zy etodą syste u gospodar zego etoda dłużej trwają a, ale pozwala a spore 
osz zęd oś i . 

 

http://www.mgprojekt.com.pl/blog/tynki-elewacyjne/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/wylewka-samopoziomujaca/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/plytki-na-podloge/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/podloga-domu/
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/panele-elewacje-drewniane/

