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Coraz więcej Polaków spełnia marzenia o własnym domu 

Na budowę domu decyduje się coraz więcej Polaków. Z danych Głównego 

Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że w 2016 roku wydano 82852 

pozwoleń na budowę budynków jednorodzinnych, co stanowi ponad 10-

procentowy wzrost w odniesieniu do 2015 roku. Jakie domy budują Polacy? 

Eurostat opublikował dane, z których wynika, że 58 proc. obywateli Unii 

Europejskiej mieszka w domach, a pozostałe 42 proc. w mieszkaniach. Jeżeli 

chodzi o Polskę, rośnie odsetek osób mieszkających w domach. W 2006 r. było to 

49,7 proc., a w 2014 już 55,2 proc. Zdecydowanie częściej Polacy mieszkają w 

domach wolnostojących (91 proc. domów) niż szeregowcach czy bliźniakach. 

Zmierzch domów wielopokoleniowych 

Po latach dominacji tradycyjnej stylistyki w budownictwie jednorodzinnym 

zaczyna panować moda na nowoczesność. Coraz rzadziej Polacy decydują się na 



 
 

 
 

2 duże domy, w których mieszkały całe pokolenia, dziadkowie, rodzice, dzieci. Dziś 

znacznie częściej są to mniejsze powierzchnie dla jednej kilkuosobowej rodziny. 

Aktualnie trendy podyktowane są zmianami społecznymi. Jesteśmy bardziej 

mobilni, więcej podróżujemy, przeprowadzamy się częściej. Młodzi 

wyprowadzają się od rodziców, zakładają rodzinę i zamieszkują sami. Dlatego też 

obecne domy są mniejsze niż kiedyś. 

- Optymalna wielkość budynku zależy od ilości domowników, ale przeciętnie zamyka 

się w przedziale 120-200 m2 - zauważa Marcin Śniegowski, właściciel pracowni 

HomeKONCEPT. - Najchętniej wybierane są domy z dużą, otwartą strefą dzienną, 

dużymi przeszkleniami, funkcjonalnymi sypialniami oraz dodatkowymi 

pomieszczeniami gospodarczymi czy technicznymi. Coraz większym 

zainteresowaniem cieszy się wydzielona sypialnia małżeńska z własną garderobą i 

łazienką, czyli tzw. master bedroom - dodaje. 

Najczęściej domy posiadają poddasze użytkowe, jednak dużym 

zainteresowaniem cieszą się również budynki parterowe. Wszystkie 

pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie, brak schodów czy bezpośrednie 

wyjście do ogrodu to spore ułatwienia, które sprawiają, że ten typ budynków ma 

spore grono zwolenników. Swoich nabywców znajdują również domy piętrowe, 

jednak możliwości ich budowania w dużej mierze ograniczają plany 

zagospodarowania miejscowego, które na większości obszaru naszego kraju 

narzucają dachy strome. 



 
 

 
 

3 Nowoczesność w cenie  

Budowane obecnie domy znacznie różnią się od tych, które powstawały choćby w 

latach 90. Jednak jeśli chodzi o materiały wykorzystywane przy budowie, Polacy w 

dalszym ciągu stawiają na tradycję.  

Według raportu przeprowadzonego przez serwis oferteo.pl w 2016 roku, 

najwięcej Polaków wybrało tradycyjną technologię murowaną z bloczku 

komórkowego (45 proc.) oraz z cegły ceramicznej (34 proc.). To sprawdzone, 

solidne materiały, dlatego są bardzo popularne. Mniejszym zainteresowaniem 

cieszą się alternatywne technologie budowy, takie jak szkielet drewniany, 

stalowy, czy domy z bali lub z prefabrykatów. 

- Czasy się zmieniają, Polacy inspirują się zagranicznymi trendami, wiedzą, że ich dom 

może być oryginalny i zaczynają wybierać niestandardowe projekty. Nadeszła era 

prostoty, nie znajdziemy już wieżyczek czy kolumn. Dziś domy mają 

nieskomplikowaną, zwartą bryłę, piękne elewacje, duże przeszklenia i przestronne, 

wypełnione słońcem wnętrza. Oferta różnych materiałów wykończeniowych jest coraz 

bardziej atrakcyjna, a to daje większe możliwości urządzenia domu - komentuje 

właściciel pracowni HomeKONCEPT. 

 

Nowoczesny dom, który nie tylko pięknie wygląda, ale także jest komfortowy i 

wyposażony w nowoczesne instalacje, to marzenie, na którego realizację 

decyduje się coraz więcej klientów. 

- Polacy często zwracają uwagę na energooszczędność i koszty utrzymania domu. 

Chociaż najpopularniejsze wciąż jest ogrzewanie na paliwo stałe i gazowe, rośnie 



 
 

 
 

4 liczba osób zainteresowanych nowoczesnymi i ekologicznymi systemami grzewczymi. 

Nowo budowane domy są także lepiej docieplone i wyposażone w dobrej jakości 

stolarkę okienną oraz drzwiową, dzięki czemu zużywają coraz mniej energii. Jeżeli 

rozwiązania zastosowane przy budowie domu energooszczędnego mogą przynieść 

długofalowe korzyści to klienci są w stanie więcej w nie zainwestować - dodaje Marcin 

Śniegowski. 

Dzięki systematycznie rosnącej zamożności społeczeństwa oraz większej 

dostępności bardzo dobrej jakości materiałów do budowy i wyposażenia domu, 

zmienia się krajobraz polskich miast i miasteczek. Polacy budują coraz ładniej, ich 

domy są bardziej komfortowe, a dzięki stosowaniu rozwiązań 

energooszczędnych, przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych ziemi.  

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Więcej informacji:  

Katarzyna Krupicka 

e-mail: katarzyna.krupicka@primetimepr.pl 

tel. 12 313 00 87 
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