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ARCHIPELAG posiada bogat  ofert  ponad 800 

propozycji domów, których rozwi zania projek-

towe i techniczne spe niaj  aktualne wymagania 

standardów budynku wysoko energooszcz dne-

go. Planuj c budow  domu, warto zdecydowa

si  na projekt pochodz cy z oferty uznanej i od 

lat dzia aj cej na rynku firmy. Zagwarantuje to 

wybór, który pozwoli zbudowa  dom funkcjonal-

ny, komfortowy i przede wszystkim oszcz dny. 

To ostatnie kryterium jest konieczne dla wspó -

czesnego budownictwa. Wed ug ekspertów w a-

nie teraz mamy bardzo dobry okres na budow

domu, warto zatem wykorzysta  ten czas i roz-

pocz  budow  jeszcze w tym roku.

Dom oszcz dny
Jednym z najcz ciej powtarzaj cych si  ostat-

nio w prasie tematów jest szybko post puj cy 

wzrost cen surowców nieodnawialnych i ener-

gii, zatem ze wzgl du na rosn ce koszty poszu-

kujemy ta szych rozwi za . Wybieraj c projekt 

domu,  inwestorzy zwracaj  zazwyczaj uwag na

kilka elementarnych czynników, takich jak: styl 

architektoniczny, estetyczne rozwi zania deta-

li, funkcjonalno  i ergonomia wn trza budyn-

ku oraz koszty zwi zane z realizacj  i utrzyma-

niem domu. Na tym etapie cz sto nie bierze si

jeszcze pod uwag  rodzaju materia ów, grubo ci 

cian czy parametrów okien, które maj   istotny 

wp yw na najbli sze i przysz e wydatki inwesto-

ra. Wspó czesne domy energooszcz dne wykorzy-

stuj  dost pn  wiedz  i technologie budowlane 

pozwalaj ce na równowa enie kosztów budowy 

z przysz ymi oszcz dno ciami. Do wiadczeni ar-

chitekci potrafi  dobra  optymalne rozwi zania 

ma teria owe, pami taj c równocze nie o potrze-

bach u ytkowników. Domy o niskim zapotrze-

bowaniu na ciep o wymagaj  zrównowa onego 

podej cia do projektowania:  m.in. doboru od-

powiedniego ocieplenia cian konstrukcyjnych, 

dachu czy okien o dobrym wspó czynniku prze-

nikania ciep a oraz systemu wentylacji mecha-

nicznej. Buduj c dla siebie, warto wybudowa

dom energooszcz dny.

Ta sza budowa domu
Obecna sytuacja na rynku sprzyja budowie do-

mów jednorodzinnych. Okazuje si , e czas kry-

zysu w budownictwie wielorodzinnym 

sta  si  realn  szans  dla rzeszy inwesto-

rów indywidualnych, dla których wybu-

dowanie w asnego domu jest teraz bar-

dziej dost pne, prostsze i szybsze. Koszty 

budowy w porównaniu do roku ubieg ego 

znacznie si  obni y y. Spowodowane jest 

to przede wszystkim spadkiem cen ma-

teria ów budowlanych (niektórych nawet 

o 30–50 %), a tak e wi kszej dost pno ci mate-

ria ów i krótszego okresu realizacji zamówienia. 

Znikn  równie  dotychczasowy k opot ze zna-

lezieniem pracowników. Wielu budowla ców 

wróci o do kraju. Obni y y si  zatem stawki za 

robocizn  – co jest niezmiernie istotne w pro-

cesie inwestycyjnym. Kolejn  istotn  wiadomo-

ci  jest uchwalona przez sejm nowelizacja usta-

wy – Prawo Budowlane, która upraszcza wiele 

procedur rozpoczynania i ko czenia inwestycji 

budowlanej. Do budowy domu jednorodzinnego 

nie b dzie ju  konieczne pozwolenie na budo-

w . Uproszczony tryb rozpoczynania inwesty-

cji nie b dzie wymaga  konieczno ci ubiegania 

si  o pozwolenie na budow  – wystarczy reje-

stracja inwestycji u starosty. Prace budowlane 

b dzie mo na rozpocz  po trzydziestu dniach, 

o ile starostwo nie wniesie sprzeciwu.

Preferencyjne kredyty
Mimo ogranicze  stawianych przez banki 

przy udzielaniu kredytów, tak e w tym zakre-

sie mo na sobie poradzi . Na popularno ci zy-

skuje forma pomocy rz dowej „Rodzina na swo-

im”. Je eli zatem inwestor spe nia warunki, 

aby otrzyma   preferencyjny kredyt z dop ata-

mi z BGK, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wy-

budowa  swój wymarzony dom. Maksymalna 

powierzchnia u ytkowa domu jed-

norodzinnego, którego zakup fi-

nansowany jest preferencyjnym kre-

dytem, nie mo e przekroczy  140 m2.

W ofercie projektów gotowych domów 

jednorodzinnych Pracowni Projektowej 

ARCHIPELAG mo na znale  wiele ta-

kich domów, które spe niaj  warunki 

uzyskania dop aty rz dowej. Klienci 

decyduj cy si  na sfinansowanie budowy czy 

zakupu swojego nowego lokum za po rednic-

twem preferencyjnego kredytu mieszkaniowego 

skorzystaj  z pomocy bud etu pa stwa polega-

j cej na udzielaniu dop at do odsetek w okre-

sie pierwszych 8 lat sp aty kredytu. W okresie 

tym bud et pa stwa sfinansuje po ow  tzw. 

stopy referencyjnej, tj. trzymiesi cznej stawki 

WIBOR obliczanej jako „ red-

nia arytmetyczna notowa

w kwartale poprzedzaj cej 

dany kwarta ” powi kszo-

nej o 2 punkty procentowe. 

Co istotne, ustawodawca 

nie nakazuje zwrotu uzy-

skanych dop at do odse-

tek, je eli kredytobiorca 

zdecyduje si  na wcze-

niejsz  ca kowit  sp a-

t  kredytu.

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

ul. Czysta 2-4, 50-013 Wroc aw

tel. 071 798 38 12, faks 071 798 38 69

www.archipelag.pl

Dobry czas na budow  domu
– prognozy dla budownictwa jednorodzinnego
ARCHIPELAG – sprawdzone i oszcz dne projekty domów
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ARCHIPELAG. Domy z dobr  energi
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