
4.2. Lokalizacja i otoczenie 

Nieruchomosc gruntowa zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym 

z wbudowanym garazem i podpiwniczeniem, w zabudowie wolnostojc!cej wraz 

z czyscic! uzytkowc! uslugowo-produkcyjnc! polozona jest przy ul. Scideckiej 10 

w Lublinie - dzialka nr 25/15 o powierzchni 0,l 195ha w osiedlu mieszkaniowym 

jednorodzinnym ,,Choiny". Dojazd do nieruchomosci ,,dobry" bezposrednio z ulicy 

osiedlowej 

Scisiedztwo i otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Dzialka posiada ksztalt nieregulamy zblizony do wielokcita nieforemnego, ogrodzona 

jest ogrodzeniem trwalym - z paneli drewnianych na slupach murowanych. 

4.3. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 

Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwala Rady 

Miasta Lublin Nr 1641/LIII/2002 z dnia 29 sierpnia 2002r. dzialka nr 25/15 polozona 



w obnrbie 06-Czech6w G6my Kolonia znajduje Sly w terenie zabudowanym 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i oznaczona jest symbolem M4. 

4.4. Stan techniczno- utytkowy 

Dzialka nr 25/15 polozona jest pomiydzy ul. Choiny, a zakrytem ul. S4deckiej, 

posiada ksztah nieregulamego wielok4ta. Dojazd do nieruchomosci odbywa siy od 

strony ul. S4deckiej o nawierzchni asfaltowej. Wejscie na tern dzialki gruntu mozliwy 

jest z dw6ch stron: od ul. S4deckiej lub ul. Choiny. Budynek posiada 4 niezalezne 

wejscia: 1 do czysci mieszkalnej i 3 do lokalu uzytkowego. Na czysci terenu przed 

budynkiem, utwardzonej kostk4 betonow4, urz4dzone s4 miejsca parkingowe. Na 

pozostalym terenie urz4dzona jest ozdobna zielen niska i wysoka, sciezki wykonane z 

kostki granitowej oraz oc�ko wodne ze skalnikiem. 

Na dzialce nr 25/15 o powierzchni 0,1195ha polozonej przy ul. S4deckiej 10 

w Lublinie znajduje siy budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostoj4cy, 

podpiwniczony - pomieszczenia gospodarcze i garaz wraz z czysci4 uzytkow4 

uslugowo-produkcyjn4. 

Budynek mieszkalno-uzytkowy: 

- wzniesiony w 1992 roku w technologii mieszanej,

- wolnostoj4cy, w ukladzie 3-segmetnowym, o zr6znicowanej bryle i wysokosci

• czysc mieszkalna 4-kondygnacyjna (piytrowa z poddaszem uzytkowym,

niepodpiwniczona), z wykuszem, balkonami i tarasami od strony p6lnocnej

i poludniowej, w przyziemiu garaz 1-stanowiskowy,

• czysc uzytkowa 1 i 2-kondygnacyjna, z poddaszem uzytkowym,

niepodpiwniczona

- lawy fundamentowe zelbetowe,

- sciany piwnic z cegly ceramicznej, otynkowane,

- sciany zewnytrzne wielowarstwowe, z cegly ceramicznej i betonu kom6rkowego,

izolacja ze styropianu, otynkowane, cok6l oblicowany granitem,

- sciany nosne i sciany dzialowe z cegly ceramicznej pelnej betonu 

kom6rkowego,

- stropy prefabrykowane,



dach konstrukcji drewnianej, ocieplony welnct- mineralnct-, kryty blachct

trapezowl:!, nad czyscict- mieszalnct- wielospadowy, nad czyscict- uzytkowl:! 2-

spadowy, 

rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, 

schody zewnytrzne do czysci mieszkalnej oraz na taras murowane, prowadzct-ce 

na piytro lokalu niemieszkalnego stalowe, 

balkony i taras wykladane terrakotct-, balustrady drewniane, zmurszale do 

wymiany, 

balustrady wewnytrzne drewniane, 

stolarka okienna drewniana, 

schody wewnytrzne zelbetowe, wykladane drewnem, 

drzwi zewnytrzne drewniane, drzwi wewnytrzne drewniane i plytowe, 

podlogi w pokojach wylozone parkietem, w kuchni, korytarzach i sanitariatach 

terakota, w lokalu niemieszkalnym na parterze posadzka przemyslowa, 

- sciany malowane, wykladane boazeril:!, w sanitariatach plytki ceramiczne,

- kominek z otwartym paleniskiem, okladziny marmurowe,

- lokale mieszkalny i uzytkowy polct-czone set- komunikacyjnie na poziomie parteru,

1-piytra i poddasza uzytkowego, wyodrybnienie poprzez podzial na lokal

mieszkalny i uzytkowy niemozliwe. 

Budynek wyposazony jest w instalacjy elektrycznct-, wodocil:!gowo-kanalizacyjnct-, 

gazowct-, centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej, telewizji kablowej, 

telefonicznl:! i domofonowct-. Centralne ogrzewanie z wlasnego kotla gazowego. 

Przylct-cza i kotlownia znajdujct- siy w czysci mieszkalnej budynku - lokal uzytkowy 

nie posiada wlasnych przylct-czy. 

W budynku znajduje siy r6wniez piec na paliwo stale- aktualnie niewykorzystywany. 

Stan techniczny budynku wynika z jego wieku i biezct-cej eksploatacji oraz 

oddzialywan zanieczyszczenia srodowiska. Zewnytrzne elementy budowlane 

budynku wymagajct- miejscowych napraw i konserwacji. W wyniku oglydzin stan 

techniczny okreslono jako ,,zadowalajl:!cy". 



W cz�sci mieszkalnej budynku (lokal mieszkalny, do kt6rego przysluguje 
sp6ldziel l ) . d . t cze w asnosc1owe prawo znaJ UJ� s1� nas c�1 

Poziom Nazwa 
pomieszczenia 

Piwnica i przyziernie piwnica 
garaz 

kornunikacja 
kornunikacja 

piwnica 
piwnica 
piwnica 
piwnica 
piwnica 
piwnica 
piwnica 

kornunikaeja 
piwnica 
piwnica 
piwnica 

parter pok6i 
kuchnia 

kornunikaeja 
przedsionek 

I piytro pok6i 
pok6j 
pok6i 

kornunikaeia 
lazienka 

we 
pok6j 
pok6j 

kornunikaeja 
II piytro pok6j 

pok6j 
pok6j 

kornunikacia 
lazienka 

we 
pok6i 

Poddasze pok6j 
kornunikacja 

sehowek 
sehowek 

porn uzvtkowe 
porn. uzytkowe 

kornunikaeia 
prysznic 

we 
Razem 

JUJ�ce pom1eszczema: 
Powierzchnia 

(m2) 

13,71 
8,84 
6,20 
4,42 
3,24 
3,80 

13,33 
2,77 

17,36 
10,79 

4,55 
1,98 
0,98 
1,23 
4,99 

44,75 
9,88 
4,42 
2,52 
8,75 
9,36 
5,94 

10,79 
5,10 
2,03 

28,24 
10,82 

6,79 
8,79 
9,83 
9,83 

13,63 
3,97 
1,00 

40,79 
13,63 
10,82 

0,64 
0,59 
6,36 

14,36 
5,99 
1,25 
0,62 

389,68 



W pozostalej czysci budynku (lokal uzytkowy, do kt6rego przysluguje sp6ldzielcze 

wlasnosciowe prawo) znajdujc! siy nastypujc!ce pomieszczenia: 

Poziom Nazwa Powierzchnia 

pomieszczenia (m
l
)

przyziemie pomieszczenie uzytkowe 83,30 
pomieszczenie uzytkowe 23,41 
pomieszczenie biurowe 6,26 
pomieszczenie biurowe 8,65 
pomieszczenie techniczne 13,04 
we 0,44 
pomieszczenie sanitame 8,90 
pomieszczenie techniczne 9,11 
pomieszczenie techniczne 6,09 

I piytro pomieszczenie uzytkowe 80,69 
pomieszczenie biurowe 12,89 
pomieszczenie magazynowe 4,18 
komunikacja 3,40 

Razem 260,36 

Lc!czna powierzchnia uzytkowa wszystkich pomieszczen zgodnie z inwentaryzacjc! 

w zal. p.u. =649,88m
2 
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