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modernizacja

ALTANY

Co zrobiç, gdy altana na działce przestała spełniaç
nasze oczekiwania i chcemy by była bardziej
funkcjonalna, nowoczesna a przy tym estetyczna?

Odpowiadamy: zmodernizowaç!
Altana jest elementem niezb´dnym na działce.
¸àczy w sobie wiele funkcji: jest miejscem odpoczynku w trakcie pracy
na działce, chroni przed deszczem, zapewnia wa˝ne zaplecze pomocne
przy sporzàdzaniu posiłków, ale te˝ słu˝y do przechowywania i naprawy
narz´dzi oraz sprz´tu ogrodniczego. JednoczeÊnie, zadbana altana,
w otoczeniu krzewów i kwiatów, stanowi element dekoracyjny działki.
Zgodnie ze zmianami prawa budowlanego i niektórych innych ustaw,
altany mogà mieç powierzchni´ zabudowy do 35 m² i wysokoÊç 5 m (przy
dachu płaskim 4 m) z tarasem nieprzekraczajàcym 12 m². Stało się to za
sprawà akcji „Stop Rozbiórkom Altan” zorganizowanej przez Polski Zwiàzek Działkowców. Taka zmiana w przepisach i powi´kszenie dopuszczalnej powierzchni altan w miastach z 25 do 35 m² jest doskona∏à okazjà do
przebudowy altany i poprawy jej estetyki.
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Dlatego prezentujemy przykłady koncepcji modernizacji altan. Przykłady
te nie sà gotowymi projektami, majà za zadanie zainspirowaç do wprowadzania zmian we własnych altanach. Pami´tajmy, ˝e modernizacja musi byç wykonana zgodnie z Regulaminem ROD oraz przepisami prawa.

To wa˝ne
Modernizacja altany wymaga odpowiedniego planowania, rozwa˝enia wszystkich za i przeciw, oszacowania kosztów:

1. Pierwszym pytaniem, który powinniÊmy sobie zadaç jest: Czy warto
modernizowaç? Czasem ju˝ na pierwszy rzut oka mo˝na stwierdziç, w jakim altana jest stanie. Najwa˝niejsze sà elementy konstrukcyjne – je˝eli one
nie wymagajà ˝adnych dodatkowych prac, zwykły remont (np. otynkowanie lub przemalowanie Êcian, wymiana pokrycia dachowego) wystarczy by
zwi´kszyç estetyk´ altany. Warto jednak przed podj´ciem jakiejkolwiek decyzji zasi´gnàç opinii konstruktora lub architekta.
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2. Sytuacja bardziej si´ komplikuje,
gdy prace modernizacyjne muszà objàç tak˝e elementy konstrukcyjne, bo
sà one w złym stanie albo chcemy ingerowaç w konstrukcj´ powi´kszajàc
altan´. Wtedy konsultacja z konstruktorem lub architektem jest ju˝ konieczna. Mówiàc o ingerencji w konstrukcj´,
mamy na myÊli m.in. zmian´ kształtu
i konstrukcji dachu, wybijanie nowych
otworów okiennych i drzwiowych,
powi´kszanie istniejàcych, wybijanie
otworów w stropach (np. przy budowie schodów na poddasze) lub adaptacj´ poddasza na u˝ytkowe, co
zwi´ksza obcià˝enie stropu. Fachowiec oceni ogólny stan techniczny altany i stwierdzi, czy nadaje si´ ona do
rozbudowy i dalszej eksploatacji. Przy- Zmian´ kszta∏tu i konstrukcji dachu trzeba
gotuje te˝ kosztorys potrzebnych skonsultowaç z architektem lub konstruktorem
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Estetyczna altana w otoczeniu kwiatów jest wa˝nym elementem dekoracyjnym działki

prac, a to jeden z kluczowych elementów, które nale˝y braç pod uwag´,
oceniajàc opłacalnoÊç inwestycji. Po zapoznaniu si´ z kosztorysem mo˝e
si´ bowiem okazaç, ˝e taniej (i szybciej) jest rozebraç istniejàcà altan´ i kupiç (lub wykonaç) nowà.
3. Je˝eli decydujemy si´ na modernizacj´ zwiàzanà z rozbudowà,
konstruktor lub architekt nie tylko sprawdzà stan altany, ale te˝ wykonajà
wszelkie obliczenia, które okreÊlà, jakie zmiany w konstrukcji mo˝na
wprowadziç zachowujàc jej bezpieczeƒstwo. OkreÊlà przykładowo, czy
nale˝y wykonaç wzmocnienie konstrukcji, do jakiej wielkoÊci mo˝na
powiększyç otwory okienne i gdzie mo˝na przesunàç otwór drzwiowy, etc.
OkreÊlà rozwiàzania konstrukcyjne i materiały budowlane do zastosowania.

Warto pami´taç!
Każdy projekt altany (nowej lub rozbudowanej) w formie rysunku opisujàcego jej dokładne wymiary i usytuowanie w granicach działki musi byç
przedstawiony w zarządzie ROD.
3
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PROJEKT 1
G. Majkowski

Punktem wyjÊcia dla tej modernizacji była stosunkowo zadbana altana. Okazało si´ jednak, ˝e jej wielkoÊç nie jest wystarczajàca. Działkowcy (mał˝eƒstwo 50+) goszczàcy cz´sto wnuki chcieli powi´kszyç jej
powierzchni´ u˝ytkowà. Nie chcieli zmieniaç powierzchni altany w rzucie, dlatego zdecydowali si´ na zaadaptowanie poddasza na u˝ytkowe.
Wiàzało si´ to ze zmianà konstrukcji dachu. Ostatecznie uzyskano dodatkowà powierzchni´, co pozwoliło na lepszà aran˝acj´ stref funkcjonalnych altany. Aby urozmaiciç wyglàd elewacji, zdecydowano si´ na
połàczenie dwóch materiałów – tynku i drewna. Górna cz´Êç elewacji została obło˝ona okładzinà drewnianà.

M. Litwiniak
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W tym przykładzie altana ma bardzo charakterystyczny dwuspadowy, nisko osadzony dach. Działkowcy (mał˝eƒstwo 20+) przejmujàc działk´ po
rodzicach zdecydowali, ˝e nie b´dà rozbudowyD. Taraska
waç altany, która jest zasadniczo w dobrym stanie,
a dodatkowà powierzchni´ uzyskajà w ramach jej istniejàcego obrysu.
Dlatego w dachu osadzono du˝à lukarn´. Przy okazji ingerencji w konstrukcj´ dachu, zdecydowano si´ na wymian´ pokrycia dachowego, które kolorystycznie pasuje do pozostałych zaproponowanych zmian. Wymieniono drzwi wejÊciowe na drzwi z przeszkleniem (im wi´cej Êwiatła
we wn´trzu, tym bardziej przestrzenne si´ ono wydaje). Wymieniono
okładzin´ drewnianà, a stolark´ okiennà i drzwiowà przemalowano. Dodatkowà stref´ wypoczynku na Êwie˝ym powietrzu uzyskano dzi´ki drewnianemu tarasowi. Dla zapewnienia cienia warto ustawiç tu estetyczny
parasol lub rozwiesiç modne płótno ˝aglowe.

M. Litwiniak
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PROJEKT 2

dzia∏ka doskona∏a

PROJEKT 3
M. Klessa

Koncepcja modernizacji altany została przygotowana dla mał˝eƒstwa
w wieku 35 lat z 10-letnim synkiem. Pierwotna altana była niewielka
(18,5 m²), z małymi oknami, które nie dostarczały odpowiednio du˝ej iloÊci Êwiatła i nie pozwalały na kontakt wzrokowy z otaczajàcà altan´ działkà. Postanowiono, ˝e pierwotny charakter altany zostanie zachowany
– bryła i dach sà proste i nowoczesne w wyglàdzie. Poszerzono altan´
zwi´kszajàc jej powierzchni´ do 35 m². Dach zaÊ wydłu˝ono w taki sposób, aby osłaniał zaprojektowany przed altanà nowy, drewniany taras
o powierzchni 12 m².

M. Litwiniak
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D. Taraska

W tym przykładzie modernizacja altany została przygotowana dla starszego mał˝eƒstwa (60+), które przede wszystkim chciało poprawiç funkcjonalnoÊç i estetyk´ strefy wejÊcia do altany. Sama altana zostaje jedynie
odnowiona (naprawa i pomalowanie elewacji drewnianej na jasny kolor,
wymiana pokrycia dachowego na gont bitumiczny), bez ingerencji w jej
struktur´. W strefie wejÊcia zaproponowano niewielki drewniany taras do
odpoczynku (o powierzchni 9 m²), z zadaszeniem b´dàcym przedłu˝eniem dachu altany. Elementy konstrukcji zadaszenia pomalowano na biało, uzyskujàc klasyczny wyglàd całoÊci.

M. Litwiniak
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PROJEKT 4
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PROJEKT 5
M. Klessa

W kolejnym przykładzie pierwotna altana była zbyt mała dla swoich
u˝ytkowników – mał˝eƒstwa (30+) z dwojgiem małych dzieci. Miała tylko 19,5 m². Całkowicie zmieniono konstrukcj´ dachu – wykonano nowy
dwuspadowy, drewniany dach. Rozbudowano altan´ o dodatkowà powierzchni´ uzyskujàc 35 m². Du˝e okna w nowo dobudowanym pomieszczeniu sprawiajà, ˝e zieleƒ działki wnika do wn´trza altany. Elewacj´
nowej cz´Êci, dla podkreÊlenia bryły i odró˝nienia od pierwotnej altany,
obło˝ono okładzinà drewnianà. Przestrzeƒ relaksu dla całej rodziny powi´kszono o drewniany taras o powierzchni 12 m². Mo˝na ocieniç go na
przykład be˝owym lub białym płótnem ˝aglowym.

M. Litwiniak
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R. Drzewiczak

W tej koncepcji modernizacji altany, wykonanej dla ma∏˝eƒstwa (40+)
z dzieçmi w wieku szkolnym, skupiono si´ przede wszystkim na poprawie funkcjonalnoÊci poprzez zaprojektowanie zadaszonego tarasu.
WczeÊniej w miejscu wybudowanego tarasu był tylko mały ganek. Powierzchnia altany (30 m²) spełnia ich potrzeby. Dlatego zmodyfikowano
tylko dach altany w cz´Êci nad starym gankiem. Pokrycie dachu i tak wymagało remontu, poniewa˝ nale˝ało wymieniç eternit. Nowy, du˝y, drewniany taras o powierzchni 12 m² połàczył działk´ z wn´trzem altany. Wymieniono te˝ drzwi i okna od strony tarasu. W pozostałych oknach dodano jedynie szprosy. Elewacj´ przemalowano, łàczàc jasnoniebieski i biały. Natomiast okna pomalowano na kolor granatowy.

M. Litwiniak
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PROJEKT 7
D. Taraska

Koncepcja modernizacji altany została stworzona z myÊlà o mał˝eƒstwie (30 +) z dzieçmi w wieku szkolnym. Nie ingerowano w konstrukcj´ samej altany. Jej murowana konstrukcja była w dobrym stanie,
a wielkoÊç (30 m²) i rozkład były odpowiednie dla u˝ytkowników. Modernizacja altany polegała wi´c na zmianie elewacji – murowane Êciany zostały wyło˝one płytkami ceramicznymi, wymieniono drzwi i odmalowano
ramy okien. Z myÊlà o miejscu wypoczynku dla całej rodziny, na poziomie wejÊcia wykonano drewniany taras. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa,
został wyposa˝ony w balustrad´. Ochron´ przed słoƒcem zapewnia zamocowana do Êciany markiza.

M. Litwiniak
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D. Taraska

Na tym przykładzie prezentujemy koncepcj´ modernizacji altany przeznaczonej dla mał˝eƒstwa 40+ z trójkà dzieci. Pierwotna altana była ciekawym połàczeniem konstrukcji drewnianej i murowanej. Miała jednak zbyt
małà powierzchni´ (około 20 m²), dlatego cz´Êç murowana została powi´kszona w taki sposób, by całoÊç miała 35 m² powierzchni liczonej po
obrysie zewn´trznym Êcian. Dzi´ki temu mo˝liwa była reorganizacja stref
funkcjonalnych wewnàtrz altany, dostosowujàca je do potrzeb u˝ytkowników. W nowej murowanej cz´Êci usytuowano wejÊcie, a jej elewacj´ wykoƒczono tynkiem w kolorze złamanej bieli. Elewacj´ na starszej, drewnianej cz´Êci altany wymieniono na nowà, tak˝e drewnianà. Przed
wejÊciem wykonano drewniany taras z zadaszeniem o powierzchni 12 m².

M. Litwiniak
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Gdy samodzielnie...
Je˝eli poprzestajemy na modernizacji, która nie wià˝e si´ w ˝aden sposób z ingerencjà w konstrukcj´ (np. wykonujemy taras na gruncie, którego konstrukcja jest zupełnie niezale˝na od altany, wymieniamy okna, drzwi
na nowe, ale nie zmieniamy ich wielkoÊci), nie musimy konsultowaç si´
z architektem czy konstruktorem. Warto jednak z kimÊ doÊwiadczonym
przedyskutowaç kwestie ró˝nych rozwiàzaƒ technicznych i wybrania odpowiednich materiałów lub produktów, je˝eli mamy co do tego wàtpliwoÊci.
Modernizacj´ altany najlepiej zaczàç od rysunków technicznych. Dzi´ki
nim łatwiej nam zaplanowaç prac´ i wyliczyç potrzebnà iloÊç materiałów.
Druga kwestia to znalezienie doÊwiadczonej ekipy budowlanej – jest ona
niezb´dna, gdy modernizacja wià˝e si´ ze skomplikowanymi pracami. Taka ekipa ma nie tylko wiedz´ i doÊwiadczenie, ale dysponuje te˝ odpowiednim sprz´tem budowlanym. OczywiÊcie je˝eli sami mamy doÊwiadczenie budowalne wszystko w naszych r´kach… Trudno okreÊliç jednakowà, uniwersalnà kolejnoÊç prac budowlanych dla wszystkich altan, bo
mogà wyst´powaç tutaj ró˝nice w zale˝noÊci od zakresu modernizacji
i konstrukcji altany. Zasadniczo, wszelkie prace instalacyjne wykonuje si´
po zakoƒczeniu etapu surowego zamkni´tego, ale jeszcze przed kładzeniem tynków. Najpierw tynkujemy sufity, a potem Êciany. Dopiero potem
wykaƒczamy podłogi. Nast´pnie kładziemy posadzki i układamy płytki ceramiczne. Na koƒcu montujemy drzwi wewn´trzne i urzàdzenia sanitarne.

Chcesz wiedzieç wi´cej?
Czytaj miesi´czniki „dzia∏kowiec” i „Mój Ogródek!”, w których zawarta jest rzetelna i aktualna wiedza na temat zagospodarowania i piel´gnacji dzia∏ek.
Uwaga, zamawiajàc teraz pakiet prenumerat obydwu czasopism, zyskujesz
6 miesi´cy prenumeraty „Mój Ogródek” gratis, plus rabaty w sklepie wysyłkowym
na www.dzialkowiecsklep.pl tel. 22 101 34 34!
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