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WSTEP

Przedsiqbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Inwestycje Sp6ika
z
ograniczonq odpowiedzialno6ciq powstala w 2o7g r.t w ktorym gg
udziat6w
posiada Przedsiqbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spolka
z ograniczonq
odpowiedzialno6ciq

i 1 udzial Gmina

Skawina.

Podstawowym przedmiotem dziatalno6ci Spotki jest wszelka dzialalno6i
polegajqca na wykonywaniu zadan wlasnych Gminy Skawina
i zaspokajanie

potrzeb wsp6lnoty samorzqdowej Gmina Skawina,

w

zakresie realizacji

projekt6w budowlanych zwiqzanych ze wznoszeniem budynk6w.
DzialalnoS6 Sp6lki zabezpieczona jest kapitatem podstawowym

5 000,00 zl. Kapitat

wysoko6ci

w

zapasowy na dzieri 3L.12.201g r., wynosil

1 512 900,00 zl.

w 2019r., sp6lka poniosla stratq netto w wysokosci 53 243,g721.
I9o
'1.

Przedsiqbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Inwestycje Sp. z o
o.
zostalo powolane do wykonywania zadan wlasnych Gminy Skawina a jego
podstawowym przedmiotem dziatalno6ci zgodnie z klasyfikacjq pKD jest

realizacja projekt6w budowlanych zwiqzana ze wznoszeniem budynkow.
Gtownym celem powolania Spotki byto pozyskanie finansowania i realizacja

zalozonych inwestycji. Przedsiqbiorstwo

jest

reprezentowane przez

jednoosobowy zarzqd oraz trzyosobowq Radq Nadzorczq.

2.

Projekt inwestycyjny

Zadaniem Sp6tki bqdzie zarzqdzanie inwestycjq obejmujq.cE pozyskanie
finansowania i budowq nowych budynkow na terenie Gminy Skawina
oraz ich
po2niejszq

e

kspl oatacjq.

Inwestycja bqdzie obejmowaia dwie zasadnicze jednostki funkcjonalne:

o

BudowQ Centrum Aktywno6ci Kulturalnej Rzepnik, ktore bqdzie
wykorzystywane pod cele uzyteczno6ci publicznej (2tobek, przedszkole,
Swietlica, biblioteka) oraz pod cele komercyjne
Budowq budynku biurowego w kt6rym bqdq. miaty swojq siedzibq Sp6tkl

'

realizujqce zadania publiczne oraz podmioty prowadzqce dzialalno6i
komercyjnq

3.

Charaktervstvka obiekt6w

Planowane przedsiqwziqcie obejmujqce

dwa oddzielne zadania

zrealizowane bqdzie na terenie Gminy Skawina.

1. Budowa centrum Aktywnosci Kutturatnej Rzepnik
ul. Pchla, 32-050 Skawina.

- adres:

Budynek przeznaczonY jest na kilka zwiqzanych ze sobq funkcji : Zlobka,
swietlicy ibiblioteki oraz lokali na wynajem. Na kondygnacji parteru w czq5ci

poludniowo zachodniej zlokalizowano: dwie sale przedszkolne wraz z

lazienkami, dwie sale zlobka wraz z lazienkami, szatnie dla przedszkola
2lobka, kuchniq zaplecze biurowe i socjalne, kottowniq, zaplecze techniczne

i

i

porzqdkowe oraz strefq lokali na wynajem. W drugiej czq6ci
obiektu
zlokalizowano bibliotekq i Swietlicq wraz z zapleczem i wqztem sanitarnym.
Obie czq6ci polqczone sE przeszklonym foyer.

Bryla budynku nawiqzuje do ksztaltu dzialki i otoczenia Sci6le powiqzan ego
planowanym ukladem urbanistycznym. z tego powodu, przedpole

z

budynku

stanowi przestrzef wsp6lnq z obszarem przeznaczonym na przystanek
kolejowy i parking typu P&R, a jego tylna elewacja na zielei jest zacisznym
miejscem dedykowanym na plac zabaw dla dzieci. Dach ptaski oraz wysoko6i
budynku nie przekraczajqca 5 m - pozwala na redukcjq ingerencji w krajobraz

o ukladzie horyzontalnym stanowi tez spojnq calo56 z rozproszonE, niskq
zabudowq. Gt6wne trakty komunikacyjne w budynku zostaly podkre6lone
przeszkleniami, otwartymi na otaczajqcq zielen. Od drogi glownej powstanie

plac wielofunkcyjny na: parking, miejsce na eventy, miejsce

spotkari

mieszkaric6w. Sale przedszkoli i zlobka sa otwarte na ogr6d i nie
majE
stycznosci z hatasem drogi gl6wnej, natomiast funkcje publiczne

i ustugowe

zlokalizowane zostaly w czQ6ci frontowej budynku. przedszkole

i zlobek mogE
dzialac niezaleznie, are sE powiqzane traktem
komunikacyjnym, ktory na

dlu2szych odcinkach

jest galeriq osiqgniqi dzieci, a w

sqsiedztwie szatni
organizaciq spotkan, spektakli, Dla optymalizacji przestrzeni,

pozwala na
administracja zostala skumulowana dla catej funkcji edukacyjnej
(z
mozliwosciq podzialu w przyszlo6ci). Biblioteka i Swieilica
zostaly polqczone
holem z widokiem na ogr6d i przedpole budynku.

2' Budowa Budynku Biurowego - adres: skrzyiowanie utic witosa

i Jana pawla II, 32-O5O Skawina.
Realizacja inwestycji porega6 bqdzie na budowie budynku
biurowo
uslugowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Biurowiec
skiada siq z dw6ch
przenikajacych siQ prostopadlo6cian6w z dynamicznymi
wspornikowymi

od strony potudniowej. Elewacja z paneli aluminiowych
elewacyjnych. czterokondygnacyjna bryta posadowiona na
cofniqtym
nadwieszeniami

postumencie' Gl6wna attyka zaprojektowanego budynku
znajduje siQ na
poziomie 14,97m od poziomu terenu przy gt6wnych wej6ciach
do budynku.
W poziome parteru dwa lokale ustugowo - handlowe z zapleczami
socjalnymi i
magazynami' PoSrodku lokali klatka schodowa trzybiegowa przeszklona
obstugujqca kondygnacje powyzej, wymkniqta i oddymiana. ponadto
od strony

zachodniej zaprojektowano wymiennikowniq MPEC dostgpnq
z zewnqtrz,
bezpo6rednio z pracu wejsciowo wjazdowego. Na kazdej
kondygnacji
powyzej lokale biurowe, sale konferencyjne, magazyny podrqczne,
archiwa

dokument6w, zaplecza socialne z WC dla niepelnosprawnych
oraz serwisowe.
Powyzej stropodachu wej6cie na dach z klatki techniczn ej, przykrycie

dachem

jednospadowym ptaskim o kqcie nachylenia potaci
2o/o. wej cie zapewniajqce
obstugq central wentylacyjnych, agregatu chlodniczego do
utrzymania dachu i

powierzchni biologiczne czynnej. Centrale wentylacyjne
wydzielone bedq_
dwumetrowym ekranem akustycznym. wszystkie pomies zczeniawentylowane
i
chlodzone mechanicznie. obiekt w calo6ci stanowi jednq strefq pozarowE,
w
tym klatka schodowa z d2wigiem drzwiami EI30s i Scianami EI60

i oddymiana

klapq oddymiajqcq.

3.

Lokalizacja projektu

Projekt bqdzie zrealizowany na terenie Gminy Skawina. Inwestycja
w calo6ci
zostanie umiejscowiona w Skawinie w dw6ch oddzielnych lokalizacjach:
- Centrum Aktywno6ci Kulturalnej Rzepnik zostanie wybudowane na
dzialkach

nr 13BB/6, t39l/8, 1389/tO przy ul. Pchlej. Powierzchnia dziatek to
0,3646 ha.
- Budynek biurowy zostanie wybudowany na kompleksie dziatek nr 3974/17,
3974/13, 3974/L5, 3974/16, 3g7t/14, 5443/3, 3glg/L}4 na skrzylowaniu

utic

witosa iJana Pawla II. powierzchnia dzialek to 0,2644 ha.

w sumie powierzchnia wszystkich dziatek bqdzie wynosila 0,629 hektara i
jest wystarczajqca do realizacji zaplanowanych inwestycji. W planie
zagospodarowania miejscowego tereny dziatek sq przeznaczone
w calo6ci
zgodnie z zakresem planowanej inwestycji.

4.

2r5dla finansowania

Realizacja projektu zostanie sfinansowana ze Srodk6w pochodzqcych
z
finansowania zewnqtrznego w postaci kredytu bankowego.

w zwiqzku z konieczno6ciq finansowania projektu instrumentami dluznymi,

Sp6lka zaplanowala pozyskanie nastqpuiqcego finansowania
:
Kredyt inwestycyiny zostanie zaciqgnigty w calo6ci w 2o2o
r. a jego splata
nastqpi w terminie 15 lat od zakoiczenia inwestycji, tj. w latach
2O2O-zO3s.
Srodki na finansowanie podatku VAT niniejszej inwestycji Sporka
zamierza

'

'

pozyskai w ramach kr6tkoterminowego kredytu obrotowego,
Kredyt zostanie
splacony ze zwrot6w podatku z Urzqdu Skarbowego po zakoriczeniu
inwestycji.

5.

wyzej wymienione inwestycje nie sa obarczone ryzykiem,

Fofliewaz

plynnosi finansowa Sp6tki zabezpieczona jest
umowa wykonawczq, kt6ra
zabezpiecza Sp6rkq i gwarantuje sptatq zobowiqzart przez
Gminq w przypadku
nie wystarczaiqcych wptyw6w srodk6w z um6w najmu poprzez
dokapita lizowa n ie Spolki.
6.

Konsekwencjq pojawienia siQ koronawirusa sq ograniczone
dzialania
niekt6rych instytucji min. Banku, w ktorym sp6tka proceduje pozyskanie
finansowania na realizacjq w/w inwestycji. wymiana korespondencji
i proces

sq

wydluzone w zwiqzku z nieobecnosciq niektorych os6b
zajmujqcych siQ opiniowaniem poszczeg6lnych etap6w, w
celu spelniania

decyzyjny

okreslonych warunkow do udzielenia finasowania przez Bank. poza
tym CovID
19 nie ma wiqkszego wplywu na prowadzone dzialania przez przedsiqbiorstwo,
poniewaz poza zarzqdem i Radq Nadzorczq spolka
na obecnq chwilq nie
zatrudnia zadnych pracownikow.

