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Mieszkamy na Odrze - uwarunkowania techniczne  

i organizacyjno-prawne domów na wodzie w Polsce 

 
 
Streszczenie: W oparciu o przedsięwzięcie „Mieszkamy na Odrze”, realizowane w Szczecinie przez prywatnych 
inwestorów Aleksandrę Słowiak oraz Patryka Paluszka w artykule przedstawiono uwarunkowania prawne oraz 
administracyjne towarzyszące realizacji inwestycji, jaką jest budowa domu na wodzie. Ze względu na nowatorski 
charakter projektu inwestorzy napotkali na szereg utrudnień i nieścisłości w polskim prawie, które nie określa 
jednoznacznie zasad realizacji tego typu budowli. W artykule zawarto także podstawowe informacje dotyczące 
rozwiązań projektowych, podkreślając ich  proekologiczny aspekt oraz innowacyjność. 
 
 

Wprowadzenie 
 

Budownictwo obiektów nawodnych staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem, które 
w krajach zachodnich Europy i w USA rozwija się od lat 80 ubiegłego wieku. Przypadkiem wyjątkowym 
jest Holandia, a także niektóre niemieckie miasta, gdzie tego typu obiekty funkcjonują od wielu lat. 
Typowym przykładem jest Amsterdam, miasto w którym domy na wodzie stanowią powszechne 
rozwiązanie ze względu na relatywnie wysokie ceny nieruchomości oraz rozbudowaną infrastrukturę 
kanałów rzecznych. Wynika to nie tylko z możliwości umiejętnego zagospodarowania terenów, które 
potencjalnie nie są traktowane jako miejsca pod zabudowę, ale także poszukiwania nowatorskich, 
ekologicznych rozwiązań przy zastosowaniu innowacyjnych materiałów oraz technologii. W Polsce 
tego typu obiekty nie cieszą się dużą popularnością, co wynika głównie z obaw przed negatywnym 
wpływem warunków atmosferycznych na budowlę, zwiększonych kosztów w stosunku do 
tradycyjnych, lądowych budynków oraz jakością życia w tego typu budowlach. Nieliczne przypadki 
domów na wodzie na terenie Polski pokazują jednak, że obawy te są całkowicie nieuzasadnione. 
Mimo to koncepcja budowania na wodzie wciąż budzi wątpliwości i dlatego polskie prawo traktuje ją 
marginalnie.  

Celem artykułu jest ukazanie formalnej ścieżki, jaką musi pokonać inwestor w Polsce przy 
realizacji inwestycji, jaką jest dom na wodzie, a także ukazanie innowacyjności oraz walorów obiektu 
zaprojektowanego zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Artykuł ma charakter zarówno 
teoretyczny, jak i empiryczny. W części teoretycznej na podstawie przeglądu literatury omówiono 
zagadnienia związane z realizacją tego typu obiektów w krajach Europy Zachodniej, gdzie prawo na 
przestrzeni lat przystosowało się do potrzeb inwestorów. Ponadto przedstawiono pojedyncze 
przypadki domów na wodzie dotychczas powstałych w Polsce. W części empirycznej wykorzystano 
metodę studium przypadku, na podstawie którego zostały opisane zagadnienia związane 
z problematyką artykułu, przede wszystkim brakiem przystosowania polskiego prawa do tego rodzaju 
inwestycji oraz prawnymi uwarunkowaniami, z jakimi muszą borykać się potencjalni inwestorzy.  

 
Domy na wodzie w krajach Europy Zachodniej 

 
Zdecydowanym liderem pod względem rozbudowy infrastruktury wodnej wśród krajów 

europejskich jest Holandia. Na kanałach powstają tam nie tylko pojedyncze domy, a również całe 
osiedla. Głównym czynnikiem wpływającym na rozbudowę tego typu infrastruktury mieszkaniowej jest 
powiększenie powierzchni życiowej mniejszymi kosztami w porównaniu z nakładami związanymi 
z tradycyjnymi inwestycjami. Pierwsze projekty w Holandii były realizowane w latach osiemdziesiątych 
XX wieku. Jednym ze współczesnych obiektów mieszkalnych na wodzie jest powstały w latach 1998-
2002 roku projekt Watervilla w Middelburgu. Innym ciekawym przykładem jest projekt Sfinxen 
w Huizen. Odegrał on bardzo istotną rolę w rozwoju tego typu inwestycji ze względu na swoją skalę. 
Projekt obejmował budowę bloków mieszkalnych usytuowanych na wodzie, połączonych z lądem 
betonowymi pomostami.  

Powodzenie jakim cieszyły się powstałe inwestycje spowodowało rozpowszechnienie tego typu 
rozwiązań w Amsterdamie. Głównie są to domy bez wbudowanego napędu, lecz jest z możliwością 



przemieszczania w razie potrzeby. Takie rozwiązanie zostało zastosowane również w szczecińskiej 
inwestycji. 

Holendrzy nie tylko najlepiej rozwinęli budownictwo na wodzie pod względem skali i technologii, 
ale również precyzowania jasnych reguł formalnych i prawnych. Dla pływających obiektów określono 
maksymalne wymiary podstawy 7 x 10 metrów i nieprzekraczalną wysokość budynku powyżej lustra 
wody na 7,5 m. Zamiast wydzielania działek budowlanych wydzielono miejsca do cumowania, które są 
w sposób ciągły zapełniane przez nowe pływające domy. Układ urbanistyczny wymusił także 
konieczność prowadzenia wszystkich mediów w pomostach, co było wyzwaniem inżynieryjnym 
z uwagi na prądy wodne i zmienną temperaturę wody. Zimą instalacje są podgrzewane, natomiast 
latem nadmiernie nagrzana woda jest wyprowadzana.  

 Inwestycje tego typu są realizowane w sporej liczbie również w Niemczech, Dani i Szwecji, 
tj. w krajach, w których jest zapewniony znaczny dostęp do akwenów wodnych. Zaletami mieszkania 
na wodzie oprócz mobilności i ekologicznego charakteru, jest poczucie wolności i sąsiedztwo natury, 
szczególnie w większych miastach, przy jednoczesnej bliskości miejskich usług. Projekty nie są 
ograniczone prawem budowlanym, co z jednej strony powoduje elastyczność procesu inwestycyjnego 
i może być zaletą ale w niektórych przypadkach, takich jak analizowany projekt „Mieszkamy na Odrze” 
może nieco komplikować realizację inwestycji. 
 
Budowanie pływających domów w Polsce 
 

Dotychczasowe projekty domów na wodzie powstały zaledwie w dwóch miastach – dwa tego 
typu obiekty we Wrocławiu oraz jeden w Bydgoszczy. Domy, które zacumowały w polskich miastach 
w zasadzie niczym nie różnią się od zwykłych domów jednorodzinnych i takie jest ich przeznaczenie. 
Zastosowanie proekologicznych technologii oraz nowoczesny wygląd obiektów czyni domy na wodzie 
wizytówką miasta oraz zachętą dla mieszkańców do przeprowadzki nad rzekę. Pomimo, że obiekty te 
zostały potraktowane eksperymentalnie, ze względu na brak odniesienia w polskich przepisach 
prawnych wobec wielu istotnych kwestii, cieszą się one dużą popularnością, a sami inwestorzy chętnie 
zapraszają zainteresowanych do zapoznania się z rozwiązaniami technologicznymi inwestycji. 
Technologie wykorzystane w polskich domach na wodzie nie różnią się znacząco od rozwiązań 
zaproponowanych dla szczecińskiej inwestycji – są to nowoczesne, energooszczędne budynki 
wykorzystujące energię słoneczną do podgrzewu ciepłej wody oraz produkcji energii elektrycznej, 
z zainstalowanymi systemami biologicznych oczyszczalni ścieków oraz wymiennikami z odzyskiem 
ciepła.  

 
Studium przypadku – projekt „Mieszkamy na Odrze” 

 
Podczas realizacji projektu związanego z budową domu na wodzie w Polsce inwestor może 

natknąć się na szereg niespójności w przepisach prawa oraz przypadku danej inwestycji. Dwoje 
młodych szczecinian – Aleksandra Słowiak oraz Patryk Paluszek postanowiło wdrożyć nieszablonowy 
pomysł i postawić swój dom na wodzie, dzięki czemu powstał projekt „Mieszkamy na Odrze”. Ze 
względu na lokalizację domu, nadzór nad klasyfikacją oraz zgodnością z przepisami konwencji 
międzynarodowych i państwowych sprawuje Polski Rejestr Statków, który traktuje dom jako statek.  

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1502 wraz z późn. zm.) dział II, rozdział I, Art.4, 
który mówi, że „morskimi wodami wewnętrznymi są: 1) (…) rzeka Odra pomiędzy Zalewem 
Szczecińskim a wodami portu Szczecin”, oznacza jednocześnie, że budowla rozpatrywana jest jako 
jednostka pływająca, a konkretnie jacht morski, przez co zobowiązuje ją to także do otrzymania 
odpowiedniej klasy – zgodności konstrukcji, wykonania i stanu statku z właściwymi wymaganiami 
przepisów, potwierdzona wydaniem świadectwa klasy. Wedle kategorii jednostek pływających dom 
został uznany jako „samoróbka”, co w praktyce oznacza, iż projekt dostanie akceptację na 
użytkowanie dopiero po wykonaniu/ wybudowaniu oraz zwodowaniu, a także przejściu szeregu testów 
kwestionujących m.in. zatapialność oraz stateczność budowli (2). Finalnie obiekt podlega jedynie 
zgłoszeniu, ze względu na brak napędu oraz wymiary – zarówno szerokość jak i długość domu może 
wynosić maksymalnie do 3-4 m.  

Jedną z wielu zalet domów na wodzie jest brak kosztów związanych z zakupem działki oraz 
koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestorzy domu na wodzie są zobowiązani do 
poniesienia opłaty za grunt znajdujący się pod obiektem. Ze względu na oczywisty fakt, iż grunty 
znajdujące się pod wodą nie są potencjalnie traktowane jako tereny pod zabudowę, różnica cenowa 
pomiędzy gruntami pod lądowe nieruchomości a gruntami pod wodą jest pokaźna (3). Mieszkańcy 
domu nie są jednak zwolnieni z innych opłat m.in. korzystania z nadbrzeża. Port Jachtowy przy 



Wyspie Grodzkiej – North East Marina pobiera opłaty związane z zacumowaniem obiektu, 
traktowanego w tym przypadku jako jednostka pływająca, czyli „urządzenie pływające dopuszczone do 
żeglugi śródlądowej i morskiej po wodach Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym 
prawem” (4). 

 

 
Rysunek 1. Wizualizacja projektu „Mieszkamy na Odrze”. Źródło: archiwum inwestora 

 
 

Rozwiązania projektowe 
 

Równowaga całego obiektu zachowana jest poprzez specjalne elementy konstrukcyjne, 
a główny trzon stanowi pływak. Ten betonowy element ze styropianem w środku umożliwia utrzymanie 
się budowli do 30-40 cm nad wodą, aby zapobiec korozji oraz rozwojowi zanieczyszczeń na innych 
komponentach domu w bezpośrednim kontakcie z wodą powierzchniową. Ponadto podstawa domu – 
całkowicie przymocowana do pływaka za pomocą kulowych głowic pozwala na zminimalizowanie 
oddziaływania falowania wody rzecznej.  

Przy tak małym obiekcie wszystko musi być dobrze przemyślane. Ze względu na mobilność 
domu a zarazem proekologiczny charakter projektu zaproponowano wykonanie obiektu w technologii 
pasywnej. Dom jest całkowicie szczelny, co uniemożliwia ucieczkę ciepła zarówno poprzez szczeliny 
w większych powierzchniach, jak i poprzez mostki cieplne m.in. w okolicach okien czy stropu. Okna na 
froncie budynku oprócz spełniania roli dostarczenia światła i ciepła do mieszkania, spełniają również 
rolę dociążenia obiektu, tak aby w wyjątkowej sytuacji nie doszło do zachwiania równowagi 
i przechylenia się budynku. Sam obiekt waży około 20 ton, co zapewnia jego pełną stabilizację przy 
falowaniu bądź zetknięciu z krami lodowymi. Przy tym lokalizacja domu została wybrana tak, aby 
zminimalizować ryzyko niebezpieczeństwa kontaktu z lodem. Dodatkową awaryjną alternatywą będą 
kubiki wypełnione wodą, które mogą być dowolnie przemieszczane w przypadku wyjątkowego 
obciążenia z jednej ze stron obiektu. Zimą dom skierowany będzie w kierunku południowym w celu 
uzyskania możliwie największych zysków ciepła od słońca, latem natomiast w kierunku północnym – 
by uniknąć przegrzewania pomieszczeń. Dodatkowym źródłem ciepła w obiekcie jest rekuperacyjny 
wymiennik ciepła, który zimą dostarczać będzie ogrzane powietrze w ilości zależnej od temperatury 
wewnętrznej, latem natomiast powietrze zimne w celu uzyskania optymalnych parametrów 
mikroklimatu. Ze względu na brak konwencjonalnego źródła ciepła, inwestorzy biorą pod uwagę 
montaż i rozbudowę pływających kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.  

We współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie 
inwestorzy opracowali metody oczyszczania ścieków w zależności od obciążenia ładunkiem 
zanieczyszczeń. Nieczystości niezawierające detergentów, w zależności od jakości będą trafiać 
bezpośrednio do cieku wodnego – Odry. Ścieki o podwyższonym stężeniu substancji organicznej oraz 
zawierające substancje chemiczne oczyszczane będą przy pomocy biologicznej oczyszczalni ścieków 
z wykorzystaniem alg, które pozwolą na doczyszczenie ścieków, zredukowanie wysokich stężeń 
fosforu oraz azotu, a w wyniku umożliwią wypuszczenie ścieków do rzeki. 

Zacumowanie budynku przy szczecińskiej Marinie umożliwia rozwiązanie wielu problemów 
takich jak wywóz odpadów komunalnych bądź uzyskanie dostępu do prądu oraz mediów. Ze względu 
na to, że jest to jedyny tego rodzaju obiekt w Szczecinie, który będzie atrakcją miasta i jego reklamą, 
władze szczecińskiej przystani zgodziły się na współpracę z twórcami projektu. Za niewielką opłatę 



w początkowej fazie projektu, prąd będzie dostarczony z przystani. W niedalekiej przyszłości 
inwestorzy planują wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych w celu zapewnienia energetycznej autonomii 
obiektu. 

Wnętrze domu również zostało zaprojektowane tak, by mogło spełniać oprócz roli codziennego 
mieszkania, rolę miejsca wystaw sztuki, różnego rodzaju imprez i spotkań. Ma to związek 
z założeniem dotyczącym przeznaczenia obiektu. Inwestorzy chcą, aby ich dzieło było nową atrakcją 
Szczecina, miejscem do spędzenia weekendu w sercu Szczecina w nietuzinkowym miejscu, 
z pięknym widokiem na Wały Chrobrego, jedne z najpiękniejszych miejsc w Szczecinie. Jak mówią 
sami właściciele obiektu: „Chcemy, aby nasz dom był otwarty na gości i ich inicjatywy. Żeby było to 
miejsce spotkań czy rezydencji artystów, fotografów, designerów.” W ten sposób chcą również 
popularyzować budowę nowych obiektów pływających.   

 
Podsumowanie  
 

Perspektywa rozbudowy infrastruktury obiektów nawodnych w Polsce na szeroką skalę jest 
wciąż odległa. Wynika to nie tylko z braku regulacji prawnych, a także małej popularności tego typu 
rozwiązań projektowych oraz obaw potencjalnych inwestorów przed warunkami atmosferycznymi oraz 
trwałością mechaniczną obiektów. Brak odniesień w polskim prawie określających jednoznacznie 
zasady realizacji tego typu budowli stanowi także wielkie wyzwanie dla inwestorów. Na podstawie 
studium przypadku należy przyznać, iż całe przedsięwzięcie wymaga dbałości o wszystkie detale 
konstrukcyjne, które istotnie mogą wpływać na jakość życia. Cała inwestycja ze względu na 
usytuowanie a także mobilność obiektu wręcz wymusza zastosowanie technologii wykorzystujących 
alternatywne źródła energii oraz gwarantujących niezależność energetyczną.  
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Living on Odra River- technical, organisational and legal conditions for building houses on 
water 
 
 Abstract: The article describes legal and administrative conditions of investment that is a house on 
the water, based on the project „We live on Odra” (directed by private investors, Aleksandra Słowiak 
and Patryk Paluszek). A lot of difficulties and inconsistencies have encountered in polish law which 
does not explicitly standards in the implementation of this type of building due to innovative character 
of the project. Study is also comprised of basic information related to the project solutions, indicating 
the of eco-friendly and innovative aspects. 

 
 




