
MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ  

- OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI PODDASZA ZAADOPTOWANEGO NA CELE MIESZKALNE 

Lokalizacja : 32-050 Skawina, Dąbrowskiego 5 

Inwestor/właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 5 w Skawinie 

wirtualny spacer: marek.wkraj.pl 

wspolnota05@wp.pl; www.wspolnota05.republika.pl 

Dane ogólne: 

1. Powierzchnia posadzki poddasza    64,65 m2 

2. Powierzchnia posadzki antresoli    16,10 m2 

3. Łączna powierzchnia posadzek   80,75 m2 

4. Powierzchnia użytkowa lokalu (pow. 1,90)  46,90 m2 

5. Kubatura       230,00 m3 

6. Ilość pomieszczeń: przedsionek, hall, łazienka, dwa pokoje, kuchnia otwarta na salon (pokój 

dzienny) w którym znajdują się kręte drewniane schody prowadzące do antresoli.  

7. Lokal został wyposażony w następujące instalacje:  

- wodno-kanalizacyjną (1 miska ustępowa, brak armatury),  

- elektryczną (rozprowadzona, brak licznika oraz gniazd wtykowych),  

- c.o. – sieć miejska (5 grzejników panelowych),  

- c.w.u – bojler elektryczny,  

- domofon.   

Główne prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane w latach 1996-2008. 

Stan istniejący budynku: 

Budynek wielorodzinny, trzykondygnacyjny wybudowany w połowie lat 50-tych XX w. położony w 

Skawinie (osiedle Kościuszki) przy ul. Dąbrowskiego 5:  

- fundamenty- żelbetowe 

- ściany zewnętrzne - ceramiczne, dodatkowo docieplone styropianem, 

- ściany wewnętrzne – piwnic z cegły i bloczków betonowych, wewnętrzne i działowe z cegły pełnej, 

na poddaszu z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji,  

- stropy gęstożebrowe typu DMS, 

- konstrukcja więźby dachowej drewniana płatwiowo-kleszczowa pokryta dachówką ceramiczną 

- na stropie wylewka betonowa,  

- schody żelbetowe typu lastrico, 

- w budynku usytuowane są komórki lokatorów oraz wspólne (w części wynajmowane), węzły c.o., 

suszarnie na poddaszu, brak jest windy, 

- komunikację wewnętrzną zapewniają dwie klatki schodowe, 

- stan techniczny budynku określany jest jako dobry.  

 

Zakres adaptacji: 

Pracami adaptacyjnymi objęta została część poddasza dostępnego z klatki schodowej. W wydzielonej 

części zaprojektowano i zbudowano pomieszczenia: przedsionek, hall, dwa pokoje, kuchnię otwartą na 

salon, łazienkę. Z otwartej części salonu prowadzoną kręte schody drewniane na antresolę. 

Zamontowano doświetlenie poddasza oknami połaciowymi firmy Fakro (6 sztuk). Wstawiono drzwi 

wejściowe (1 szt.) oraz wewnętrzne (3 szt.) płycinowe. Rozprowadzono instalacje: elektryczną do 

puszek, wodno-kanalizacyjną, ciepłą wodę użytkową (terma elektryczna Ariston), centralne 

ogrzewanie, domofonową. Na wstępnym etapie wykonano projekt techniczny oraz sporządzono opinię 

techniczną o możliwości adaptacji. Prace budowlane prowadzone były pod nadzorem osoby 



uprawnionej. Po ich zakończeniu PUNB w Krakowie wydał zgodę na użytkowanie pomieszczenia 

strychowego usytuowanego w części wspólnej nieruchomości.   

Konstrukcja: 

Konstrukcja ścianek działowych – lekka /ruszt drewniany obłożony płytami suchego tynku/, przestrzeń 

wydzielono ścianami przeciwogniowymi – warstwowymi /kratówka 12 cm + styropian 8 cm + kratówka 

8 cm/, słupki oparte na dźwigarach stalowych, konstrukcja antresoli – drewniana, ocieplenie – wełna 

mineralna 15 cm, antresola – deski drewniane wyłożona płytami OSB, podłoga wyłożona płytami OSB.  

Elementy wykończenia: 

- ściany, sufit wyłożony płytami gipsowo – kartonowymi 

- w łazience oraz kuchni zastosowano suchy tynk – wodoodporny 

- konstrukcja drewniana – zaimpregnowana 

- dachówka ceramiczna przycięta i przełożona.  

Instalacja: 

Budynek zaopatrzony jest w pełny zakres instalacji: elektryczną, gazową, C.O., wodno-kanalizacyjną 

itp. W 2019 r. planowane jest przyłączenie budynku do rozbudowywanej na terenie Skawiny sieci 

ciepłowniczej dostarczającej ciepłą wodę użytkową (c.w.u).   

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach 

oznaczonych symbolem A16MM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  

Wartość nieruchomości 

Wartość rynkowa nieruchomości określona jako iloczyn wartości jednostkowej oraz wartości 

odniesienia – powierzchni użytkowej.   

 

W = 3 499 zł/m2 * 46,90 m2 = 164 103,10 zł 

Wartość nieruchomości po zaokrągleniu: 

164 000 zł 
słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 

Uwaga: podana cena sprzedaży nie uwzględnia kosztów wydzielania lokalu z części wspólnej.  


