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MOŻNA INACZEJ:                COHOUSING 

Grupy wspólnot mieszkaniowych typu cohousing na świecie



•Strefa prywatna

(mieszkania)

•Strefa półprywatna

(ogród z dostępem 

do domu 

wspólnotowego)

•Strefa ogólnodostępna

(chodnik, 

przedogródki)



Mieszkanie w pełni wyposażone, z dobrym dostępem do miejsc sąsiedzkich spotkań

Elementy mieszkania:

1. Strefa wejściowa

2. Jadalnia

3. Kuchnia

4. Łazienka

5. Miejsce wypoczynku

6. Sypialnia



Elementy domu 

wspólnotowego:

1. Strefa wejściowa

2. Bawialnia

3. Jadalnia

4. Kuchnia

5. Pomieszczenie rozrywki

6. Pokoje gościnne

7. Łazienka

8. Pralnia

9. Zaplecze techniczne

10. Biuro
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Kuchnia

Jadalnia

Bawialnia dzieci



Pokój muzyki

Warsztat

Klub osiedlowy



Wielofunkcyjny plac 
jednoczący życie sąsiedzkie

Jeden z 5 placów 
wewnętrznych

Każde mieszkanie ma 
równy dostęp do 
przestrzeni wspólnych



Nowoczesna nadbudowaRekonstrukcjaHistoryzująca rozbudowa

Zabudowa nowoczesnaZabudowa historyczna



Zabudowa wysokaZabudowa mieszanaZab. jednorodz. szeregowa

Zabudowa wielorodzinnaZabudowa jednorodzinna 



Osiedlowa sala 

muzyczna

Pierwszy szkic 

osiedla

Wspólna hala 

sportowa

• współtworzenie projektu

• wspólne decydowanie o przestrzeni 
zamieszkania

• organizacja zajęć sportowych i 

rekreacyjnych

• tworzenie przestrzeni do pracy i rozrywki w 

przestrzeni osiedla

• przekazywanie doświadczenia pomiędzy 

mieszkańcami (szczególnie na linii 
starszych i młodszych)



Projekt według 

potrzeb i możliwości

Właściwe 

zagospodarowanie 

działki

Parking na zewnątrz 

zabudowy

• projekt odpowiadający 

potrzebom mieszkańców

• optymalizacja wielkości 

budynków

• ograniczenie ruchu kołowego 

wewnątrz osiedla

• system współdzielenia

samochodów (np. 

wypożyczalnia pojazdów 

elektrycznych)



Panele słoneczne 

na dachu

Materiały bud. o 

niskiej emisji CO2

Wspólne 

gospodarowanie 

dobrami

• system grzewczy zasilany biomasą

• inwestowanie w system odzysku 

energii (baterie fotowoltaiczne, 

panele słoneczne)

• gospodarowanie wodą deszczową

• oświetlenie niskoprądowe

• budownictwo niskoemisyjne



Gospodarowanie 

zielenią

Podejmowanie 

decyzji

Przygotowanie 

posiłków

• przekazywanie informacji 

zwiększających świadomość
ekologiczną

• przyrządzanie posiłków w dużej grupie 

mieszkańców

• współdzielenie urządzeń gospodarstwa 

domowego oraz rolnego

• wspólna uprawa roślin



www.cohousing.pl


