
Budowa domu jednorodzinnego. Często pojawiające się pytania - 
część 1 
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Często na forum MGProjekt, w korespondencji mailowej, czy Live Chacie zadawane są 
powtarzające się pytania. Dlatego też, aby ułatwić poruszanie się po naszej stronie, dla 
poznania podstawowych pojęć, czy wyjaśnienia procedur, stworzyliśmy listę najczęściej 
zadawanych przez Inwestorów pytań, wraz z odpowiedziami, opracowanymi przez 

architektów z MGProjekt. 

1. Kiedy wystąpić o warunki zabudowy dla działki i czy są w ogóle potrzebne? 

O warunki zabudowy występujemy wówczas, gdy dla danego terenu nie ma planu 

zagospodarowania przestrzennego i robi się to przed kupnem działki, lub przed wyborem 

projektu. Potrzebne to jest do pozwolenia na budowę, ale przede wszystkim są to wytyczne 
zarówno dla Inwestora, jak i projektanta. Określają podstawowe i szczegółowe zasady 
zabudowy, oraz zawierają właściwe parametry dla budynków i zagospodarowania działki. 

2. Jakie dokumenty wymagane są do pozwolenia na budowę? 

W zależności od regionu, oprócz projektu, który składa się w czterech egzemplarzach, wraz z 

opisem i projektem zagospodarowania terenu, dołączyć należy warunki techniczne dla 

mediów, lub zapewnienia o ich dostawie, uzgodnienie o zjeździe z drogi publicznej na 
działkę, uzgodnienie o wyłączeniu z produkcji rolnej, lub leśnej, wypis z rejestru gruntów, 
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oraz inne uzgodnienia odpowiednio wymagane na danym terenie takie jak: uzgodnienie 

melioracyjne, Konserwatora Zabytków, urbanistyczne, lub ochrony środowiska, czy ochrony 

krajobrazu, itp. 

3. Czy opinia geotechniczna jest wymagana? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - tak. Jest to dokumentacja, wraz z wnioskami, która 

powstaje na bazie odwiertów wykonanych w gruncie na działce w obrębie przewidywanej 
lokalizacji projektowanego budynku jednorodzinnego, gospodarczego, czy garażu. 

4. Na jakiej mapie wykonuje się projekt zagospodarowania terenu i uzgodnienia? 

Projekt zagospodarowania terenu dla działki wykonuje się na mapie do celów projektowych, 

sporządzonej przez uprawnionego geodetę. Uzgodnienia można zrobić na 
kopii mapy zasadniczej, którą pobiera się odpłatnie w miejscowym ośrodku zasobów 
geodezyjnych. Przy niektórych uzgodnieniach może być wymagana mapa do celów 

projektowych np. przy uzgodnieniu na wyłączeniu z produkcji rolnej, lub leśnej itp. 

5. Co to jest adaptacja projektu i kto to wykonuje? 

W przypadku projektów domów typowych, dodatkowym opracowaniem jest adaptacja 

budynku na danej działce, którą sporządza miejscowy architekt. Jest to wymagane przy 

składaniu wniosku, wraz z dokumentacją projektową na pozwolenie na budowę. 

6. Jakie są koszty adaptacji projektu domu gotowego? 

Koszty adaptacji projektu typowego bez zmian, zależą od danego regionu, ale ogólnie wahają 
od ok. 1500zł do  2500zł. W niektórych województwach jak np. w zachodniopomorskim, 

adaptacja może kosztować znacznie więcej, bo nawet w granicach 5000zł, gdyż projektant od 
adaptacji musi wykonać dodatkowe uzgodnienia i opracowania, które niezbędne są do 
uzyskania pozwolenia na budowę. Między innymi wymagane jest w tym rejonie uzgodnienie 

ZUD, które dotyczy przebiegu projektowanych przyłączy na działce, itp. 

7. Czy pracownia MGProjekt wykonuje adaptacje projektów domów? 

Raczej staramy się polecać miejscowe biura dla danego regionu, gdyż jest to najbardziej 
optymalne rozwiązanie dla Inwestorów. Między innymi taki miejscowy architekt ma 
"przetarte ścieżki" w poszczególnych urzędach i może służyć pomocą przy uzgodnieniach. 
Adresy biur projektowych, zajmujących się adaptacjami, znajdują się na naszej stronie w 
zakładce Przedstawiciele i wykonawcy 

8. Czy projekty z pracowni MG Projekt są aktualne i czy mają jakiś termin ważności? 

Projekty domów MGProjekt są na bieżąco dostosowywane do obowiązujących przepisów i 
nie mają terminu ważności. W przypadku kiedy projekt został zakupiony, a będzie składany w 
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późniejszym terminie, to gdyby weszła w między czasie nowelizacja przepisów, wówczas 
można go bez problemu dostosować na etapie adaptacji. 

9. Czy można Waszej pracowni zlecić wykonanie zmian do projektu? 

Tak, ale w przypadku zmian, które nie mają większego wpływu na bryłę, architekturę, czy 
konstrukcję domu. Jeśli zmiany w projekcie domu nie wymagają przeliczenia konstrukcji i 
obciążeń, lub zaliczają się do tak zwanych "zmian nieistotnych" tańszym rozwiązaniem, 

często przez nas polecanym, jest wykonanie zmian na etapie adaptacji domu na działkę, 
wykonywaną przez miejscowego architekta adoptującego. 

10. Jakie są koszty wykonania zmian do projektu i ile to trwa? 

Jeśli zmiany mają być wykonane w pracowni MGProjekt, należy wówczas wysłać zapytanie 
na adres mgprojekt@mgprojekt.com.pl, wraz z opisem modyfikacji. Za każdym razem koszt 
wprowadznie zmian do projektu domu szacowany jest indywidualnie przez szefa pracowni, 
który podaje szczegóły takiej usługi, czyli koszty i termin realizacji. Koszty zmian na etapie 
adaptacji, negocjuje się już z projektantem adaptującym i najczęściej wychodzą niższe niż w 
przypadku zlecenia przeróbek pracowni MGProjekt. 

11. Czy do zmian wymagana jest Wasza zgoda i ile kosztuje? 

Tak, na zmiany w projekcie wymagana jest nasza zgoda, którą wystawiamy bezpłatnie. 
Standardowa zgoda na zmiany dołączana jest do każdego projektu. 

12. Czy Wasze domy spełniają najnowsze warunki dotyczące energooszczędności, czyli 
czy posiadają odpowiednie Ep? 

Tak, obowiązujący od stycznia 2014 roku wskaźnik Ep, który powinien wynosić max. 
120kWh/(m2), jest we wszystkich naszych domach przestrzegany. 

13. Czy koszty budowy domów są aktualne i jak je wyliczacie? 

Koszty budowy domów podajemy na podstawie kosztorysu z danego projektu, przy 

założeniach, że budowa będzie prowadzona systemem gospodarczym i przy średnich cenach 
materiałów, oraz robocizny. Staramy się na bieżąco aktualizować podane koszty. 

14. Czy budujecie też domy? 

Nie, nie budujemy. Zajmujemy się wyłącznie projektowaniem i sprzedażą naszych autorskich 

projektów domów typowych, oraz projektów na indywidualne zamówienie. W zakładce 
"Przedstawiciele i wykonawcy" można pobrać adresy firm budowlanych dla danego regionu, 
które zajmują się realizacją projektów gotowych. 

15. Czy można zmienić materiały na ściany, dach, okładziny, czy stropy, i zmienić ich 
technologię? 
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Tak, można i najprościej jest to zrobić przy adaptacji domu na działkę. W przypadku zmiany 

rodzaju stropów, czy innych elementów konstrukcyjnych, powinien je sprawdzić i 
ewentualnie na nowo przeliczyć uprawniony konstruktor. 

16. Czy można do wypranego domu doprojektować piwnice, lub częściowe 
podpiwniczenie? 

Tak i można to zlecić u nas w pracowni, ale prościej i taniej jest to zrobić na etapie adaptacji, 
przy której i tak projektant adaptujący zobowiązany jest określić warunki posadowienia 
budynku, oraz podać poziom projektowanych fundamentów. 

17. Czy można zmniejszyć powierzchnię zabudowy, oraz powierzchnię użytkową 
wybranego domu, który jest dla nas za duży, lub inne istotne parametry jak 
wysokość, czy ogólna bryłę domu? 

Jeśli nie ma takiego gotowego wariantu dla wybranego domu z naszej galerii projektów, to w 

przypadku zmniejszania powierzchniowo domu, czy innych istotnych parametrów lepszym 

rozwiązaniem jest wykonanie projektu indywidualnego na bazie wybranego projektu 

typowego. 

18. Czy można u Was zlecić projekt indywidualny i jakie wiążą się z tym koszty? 

Tak, można i najlepiej jest wysłać szczegółowe zapytanie na adres 
mgprojekt@mgprojekt.com.pl. Wycenę i szczegóły takiej realizacji, wraz z terminem 
wykonania projektu przygotowuje szef pracowni zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. 

19. Czy jest możliwość umówienia się na spotkanie w Waszej pracowni, w celu 
omówienia, lub wyboru projektu? 

Tak, pracujemy od 9 do 17 i wystarczy do nas zadzwonić, aby umówić się na 
spotkanie. Kontakt do pracowni MGProjekt 

20. Czy można liczyć na pomoc przy realizacji projektu? 

Tak, staramy się pomagać Inwestorom na każdym etapie realizacji projektu, czy budowy 
domu. Wystarczy się z nami skontaktować w danej sprawie, a nasi architekci udzielą 
wszelkich informacji. 
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