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1. Cechy nieruchomości: 
 
 
Budynek: 
 

Termin budowy 1984 rok 

Materiał Murowany - pustak 

Obmiar zewnętrzny 8.90 x 14.10 m 

Ocieplenie ✔ styropian – 10 cm  

Poddasze ✔ nieużytkowe  

Podpiwniczenie ✔ pomieszczenia gospodarcze  

Dach i rynny ✔ blachodachówka  

Garaż/e ✔ nieużytkowy  

Miejsca parkingowe ✔ 4 stanowiska - odkryte  

Oświetlenie zewnętrzne - nocne ✔ 

2 lampy solarne, 2 lampy  
z czujnikiem ruchu, 2 lampy 
z czujnikiem zmierzchu 

 

Zasilanie awaryjne   X 

System ochrony przeciwpożarowej   X 

 Izolacja/materiały ogniotrwałe   X 

Czujniki dymu   X 

Gaśnice   X 

Prognoza remontowa ✔ w dalszym opisie  

 
 
Działka: 
 

Obmiar 41.1 x 20.2 m (830m2) prostokąt 

Teren utwardzony ✔ 70% kostka brukowa  

Teren zielony ✔ 30%  

Ogrodzenie ✔ boki siatka, front metalowe  

Zabudowania gospodarcze   X 

Drzewostan ✔ sosna  

 

Zabezpieczenia: 

Instalacja alarmowa   X 

Monitoring   X 

Ochrona    X 

Zabezpieczenie okien:    

 Krata ✔ zewnętrzne  

Żaluzja   X 

Okiennica   X 

Szkło antywłamaniowe   X 

 
 
Media: 
 

Antena TV ✔   

Okablowanie TV ✔ 4 gniazdka  

Antena satelitarna   X 

Linia telefoniczna   X 

Antena GSM   X 

Okablowanie Ethernet   X 
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Ogrzewanie/Chłodzenie: 
 

Klimatyzacja   X 

Kominek   X 

Instalacja gazowa ✔ miejska  

Piec gazowy ✔ 

dwufunkcyjny Beretta  
z bezprzewodowym 

sterowaniem 

 

Ogrzewanie podłogowe   X 

Kuchnia węglowa/piece węglowe   X 

Piec/e elektryczne   X 

Wentylacja ✔ grawitacyjna, niedrożna  

Instalacja CO ✔ modernizacja – 2015 rok  

Prognoza remontowa ✔ w dalszym opisie  

 
 
Instalacja elektryczna: 
 

Termin przyłącza/budowy 1984 rok 

Termin modernizacji brak danych 

Napięcie 230V oraz 380V 

Stan przewody aluminiowe bez uziemienia 

Ogniwa fotowoltaiczne   X 

Oznaczenie bezpieczników   X 

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe   X 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe ✔   

Gniazda na zewnątrz budynku ✔   

Prognoza remontowa ✔ w dalszym opisie  

 
 
Instalacja hydrauliczna: 
 

Termin przyłącza/budowy 1984 rok 

Termin modernizacji 2015 rok – wymiana całej instalacji 

Rodzaj PCV 

Ujęcie wody woda miejska 

Filtrowanie wody   X 

Kran na zewnątrz budynku ✔   

Prognoza remontowa   X 

 
 
Instalacja gazowa: 
 

Termin przyłącza/budowy 1984 rok 

Termin modernizacji Brak danych 

Zasilanie gaz ziemny 

Czujniki wykrywania gazu   X 

Prognoza remontowa   X 
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Kanalizacja: 
 

Termin budowy 1984 rok 

Termin modernizacji brak danych 

Rodzaj kanalizacja miejska 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków   X 

 
 
Dokumentacja techniczna: 
 

Projekt architektoniczny   X 

Schemat instalacji elektrycznej   X 

Schemat instalacji CO   X 

Schemat instalacji hydraulicznej   X 

Świadectwo energetyczne   X 

Karty gwarancyjne   X 

Faktury prac remontowych   X 

Polisa ubezpieczeniowa ✔ 650 000 zł  

 
 
Insekty, gryzonie i ptactwo w budynku: 
 

Pająki ✔ 

Pożyteczne pajęczaki – 
utrzymują w normie 
równowagę owadów  
w domu 

 

Rybik cukrowy   X 

Pluskwy   X 

Mól ✔ 

Widoczne w szafach 
ubraniowych zawieszki 
przeciwmolowe 

 

Karaluchy i prusaki   X 

Mucha domowa ✔ 
Ślady odchodów na suficie  
i kloszach lamp 

 

Mrówka   X 

Kołatek   X 

Mysz polna ✔ 

Pod szafkami kuchennymi 
odchody myszy – 
sprawdzono kamerą 
endoskopową 

 

Ptactwo   X 

Osłona okien siatką   X 
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2. Pomiary: 
 

1 

Wilgotność 

Tynki 
Do 19% w budynku,  
65 – 70% w garażu – zagrożenie pleśni,  
grzyba i uszkodzenia murów 

Posadzki Do 19 % - nie przekracza normy 

Powietrze wewnątrz 40 - 50% - w normie 

2 

Zasięg telefonii komórkowej – mierzone wewnątrz budynku 

Orange 3/5 

Play 3/5 

T-mobile 5/5 

Plus 4/5 

3 

Stężenie substancji lotnych – jakość powietrza – pomiar w dzień bezdeszczowy, pochmurny 

 

PM10 Pył zawieszony 69% 

PM2.5 Pył zawieszony 132% 

SO2 Dwutlenek siarki 2% 

NO2 Dwutlenek azotu 8% 

CO Tlenek węgla 10% 

C6H6 Benzen  

O3 Ozon 28% 

CO2 Dwutlenek węgla  

CH2O Formaldehyd  

4 

Akustyka domu – pomiar wykonany w pokojach od strony ulicy 

Wyciszenie pomieszczeń Izolacja akustyczna prawidłowa 

Poziom szumów zewnętrznych Okna otwarte 18 dB, okna zamknięte 10 dB 

Słyszalność ruchu ulicznego Okna otwarte 35 dB, okna zamknięte 15 – 22 dB 

Dźwięki wewnętrzne Poniżej 10 dB 

 
5 Poziom wód gruntowych Stały, poniżej dolnej ławy fundamentów 

6 Ciśnienie wody 4.8 Bar 

7 

Jakość wody 

Twardość 
22-320fH  
woda twarda – duża zawartość minerałów, nie należy 
stosować filtrów zmiękczających wodę 

Odczyn PH 

4.4  

sk
al

a 0 = odczyn kwaśny (zły) 

7 = odczyn wody obojętny (optymalny) 

14 = odczyn wody zasadowy (dobry) 

Zawartość chloru Nie przekracza dopuszczalnej normy 0,3 [mg/l] 

8 Temperatura wody ciepłej Zgodna ze wskazaniem pieca 

9 
Czas dopływu wody ciepłej do baterii 

Poziom parteru ok. 20 sekund 

Poziom piętra ok. 30 sekund 

Badanie termowizyjne 
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10 Elewacja Zwarta, bez ubytków 

Okna i drzwi 
Okna PCV szczelne, okna drewniane do wymiany, drzwi 
wejściowe nieszczelne, drzwi wewnętrzne całkowity 
brak szczelności 

Mostki termiczne Poddasze wymaga ocieplenia 

Instalacja CO Szczelna 

11 Ilość światła dziennego Większość pomieszczeń wymaga doświetlania 

12 Szczelność instalacji gazowej Bez uchybień 

 
 

3. Narzędzia pomiarowe: 
 

 Wilgotnościomierz punktowy 

 Wilgotnościomierz powietrza 

 Poziomica cyfrowa 

 Kątomierz cyfrowy 

 Dalmierz laserowy 

 Anemometr 

 Sonometr 

 Manometr 

 Drogomierz 

 Luksometr 

 Tester jakości wody – TDS 

 Kamera termowizyjna 

 Kamera endoskopowa 
 Miernik cząsteczek pyłu (PM2.5, PM10, PM1.0, CH20 (formaldehyd), dwutlenek węgla CO2) 

 Detektor gazu 

 Dron RC Syma X8HG + kamera 
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4. Koszty eksploatacyjne: 

 
Gaz sezon letni  - PGNiG    200zł/mc 
Gaz sezon zimowy - PGNiG    700zł/mc 
Energia elektryczna  - PGE    200zł/mc 
Woda i kanalizacja  - Hydrosfera Otwock  200zł/mc 
Śmieci (4 osoby) - Lekaro     50zł/mc 
   Uśrednione razem  900zł/mc 

 

5. Część zewnętrzna budynku  
 

5.1. Ogrodzenie, brama, furtka, parking: 
 
Ogrodzenie od frontu metalowe z dużą degradacją powłoki zabezpieczającej oraz korozji dolnej 
przyziemnej części, podmurówka bez uszkodzeń, pozostałe boki ogrodzenia osiatkowane bez przerwań. 
Brama zamykana manualnie. Furtka otwierana z klucza i z sprawnym domofonem. 
4 odkryte miejsca parkingowe. Kostka nieuszkodzona, zwarta, miejscowo wyparta przez korzenie drzew.  
 

5.2. Dach i rynny: 
 
Dach z blachodachówki bez ubytków, rynny uszkodzone w mocowaniach oraz zatykach,  
źle rozprowadzone, odpływy rynien bezpośrednio na kostkę lub ziemię. Rynny zamulone.  
Osłony przeciwśniegowe zamontowane. 
 

5.3. Garaż  3.00 x 5.54 (16.62 m2) H=1.92m: 
 
Zintegrowany z budynkiem bez przejścia do części mieszkalnej. Bardzo wilgotny, na ścianach poniżej 
poziomu gruntu wyraźnie mokry. Brak ogrzewania. Okna drewniane całkowicie niesprawne. 
Pomieszczenie nie nadaje się do garażowania współczesnego auta m.in. ze względu na długi i stromy 
zjazd oraz niski strop. 
 

 

Prognoza remontowa: 
 
Należy  

 naprawić i zabezpieczyć metalową część ogrodzenia   4 500 zł 

 wymienić wszystkie rynny       3 500 zł 

 nawieźć ziemię do ogrodu       3 800 zł 

 zamontować ogrzewanie garażu      1 000 zł 

 wykonać izolację zewnętrzną - hydroizolację    5 000 zł 

 przełożyć kostkę brukową w miejscach wybrzuszeń    4 000 zł  

 zmodernizować wjazd do garażu      2 000 zł 

 wymienić okno w garażu       1 500 zł 

 udrożnić studzienki odpływowe      1 000 zł 
       Razem              26 300 zł 
Można      

 wykonać montaż automatu do bram     2 500 zł 

 dodać oświetlenie przed i wewnątrz posesji    1 000 zł 

 ułożyć chodnik lub kostkę przed posesją     2 500 zł 

 wykonać system alarmowy       4 000 zł 

 obmyć kostkę brukową       1 500 zł 
       Razem             11 500 zł 
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6. Część wewnętrzna budynku 

 
 

6.1. Poziom piwnic: 
 

 pomieszczenie z oknem piwnicznym 1.93 x 3.36 (6.48 m2) H=2.10m,  

 pomieszczenie z oknem piwnicznym 3.00 x 3.36 (10.08 m2) H=2.10m, 

 schowek, 

 schowek, 

 wyjście na zewnątrz,  
 

Tynki cementowo-wapienne z licznymi pęknięciami i śladami zalania, miejscowo naprawiane. Na poziomie 
poniżej gruntu zawilgocenia i skruszony tynk. Niezatkane otwory przelotowe po starej instalacji 
hydraulicznej. 
Podłoga w postaci surowej wylewki betonowej z uszkodzeniami powierzchni. 
Dwa małe drewniane okna piwniczne okratowane wewnętrznie bez możliwości szczelnego zamknięcia. 
Drzwi wejściowe na zewnątrz nieszczelne. Brak oświetlenia przed wejściem. 
 

Prognoza i polityka remontowa: 
 

Należy  

 naprawić i pomalować ściany i sufity,     2 000 zł 

 wymienić okna 2 szt.          800 zł 

 wyrównać i zabezpieczyć podłogę  .    2 000 zł 
        Razem               5 800 zł 

6.2. Poziom parteru: 
 

 zamykane zejście do piwnic, 

 otwarte wejście na piętro, 

 garderoba     1.38 x 2.80 (3.86 m2) H=2.80 m, 

 pokój    4.65 x 4.02 (18.69 m2) H=2.78 m, 

 pokój     4.85 x 4.01 (19.45 m2) H=2.81 m, 

 kuchnia     3.20 x 3.55  (11.36 m2)  H=2.78 m,  

 dwupoziomowa jadalnia   7.80 x 2.90  (22.62 m2) H=2.70 m, H=2.20m, 

 łazienka z wanną    1.94 x 1.82  (3.53 m2)  H=2.81 m,  

 przedpokój   2.80 x 3.40 (9.52 m2) H=2.80 m, 

 przedpokój   1.03 x 2.21 (2.28 m2) H=2.82 m. 
 

Tynki cementowo-wapienne bez spękań, duże przebarwienia koloru ścian, widać liczne naprawy. 
Podłogi cyklinowane i lakierowane, częściowy brak listew przypodłogowych oraz wykończenia stopni 
schodowych do jadalni. Podłoga skrzypi.  
Drzwi drewniane lakierowane na biało, łuszcząca się farba na framugach. 
Okna plastikowe wszystkie sprawne i szczelne. Okratowane zewnętrzne. 
Parapety zewnętrzne wykonane z blachy w dobrym stanie. 
Parapety wewnętrzne drewniane malowane na biało z uszkodzeniami powierzchni. 
Wykończenie po wymianie instalacji hydraulicznej w łazience wykonane bardzo niestarannie, nadcięte 
płytki ceramiczne, brak fugi, dysharmoniczna różnorodność wielkości, kształtu i barwy płytek 
ceramicznych, wanna metalowa z uszkodzoną mechanicznie powłoką, brak rewizji do wanny, pękająca 
farba na suficie i glifie – opasce przyokiennej, brak wentylacji lub niedrożna, krany i odpływy sprawne, 
umywalka i miska sedesowa czysta. 
W kuchni zlew dwukomorowy, brak okapu i odprowadzenia wilgoci znad kuchenki, wokół kuchenki 
gazowej przebarwienia na panelach podłogowych prawdopodobnie od zatłuszczenia. Kuchenka 
podłączona na elastycznym przewodzie - szybkozłączka. Uszkodzenia na płytkach ceramicznych – brak 
możliwości naprawy – niezbędna wymiana. Szafki kuchenne w dobrym stanie lecz bez drzwiczek. 
Drzwi do domu drewniane frontowe bez możliwości wyjęcia – zbyt nisko osadzony elewacyjny arkusz 
styropianu. Drzwi ocierają o podłoże. 
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Prognoza remontowa: 
 
Należy  

 naprawić i pomalować ściany i sufity,     7 000 zł 

 wymienić panele podłogowe w kuchni        900 zł 

 uzupełnić listwy przypodłogowe na całym poziomie parteru     800 zł 

 wykonać remont łazienki włącznie z wymianą wanny   7 000 zł 

 przeprowadzić renowację lub wymienić drzwi 4 szt.   4 000 zł 

 wymienić płytki ceramiczne w kuchni     2 000 zł  

 sprawdzić kanały wentylacyjne      1 000 zł 
       Razem              22 700 zł 
Można      

 wymienić drzwi frontowe       1 500 zł 

 wykonać zabudowę garderoby      3 000 zł 

 wymienić parapety wewnętrzne      4 000 zł 

 ułożyć panele podłogowe       8 000 zł 
       Razem              16 500 zł 

 
 

6.3. Poziom piętra: 
 

 pokój     3.26 x 4.73 (14.25 m2) H=2.37m, 

 pokój     6.07 x 2.07 (12.56 m2) H=2.37m,  

 garderoba    2.81 x 1.93 (5.42 m2) H=2.37m,  

 sypialnia z wyjściem na taras  3.41 x 2.08 (7.10 m2) H=2.37m,  

 WC     0.90 x 1.07 (0.96 m2) H=1.77m,  

 łazienka z prysznicem   1.65 x 2.20 (3.63 m2) H=2.15m,  

 przedpokój    1.25 x 3.25 (4.06 m2) H=2.37m 

 wejście na poddasze, 
 

Tynki cementowo-wapienne bez spękań, niedomalowania, szczeliny przy framugach drzwi. 
Podłogi cyklinowane i lakierowane, ubytki w podłodze, duże szczeliny pomiędzy listwami 
przypodłogowymi a ścianą oraz podłogą. Podłoga skrzypi. 
Drzwi drewniane lakierowane bezbarwnie, framugi lakierowane na biało.  
Drzwi do WC i łazienki z całkowicie transparentnymi przeszkleniami. 
Okna plastikowe tylko w łazience i jednym pokoju – sprawne i szczelne.  
Pozostałe okna drewniane – nie domykają się i z trudnością uchylają.  
W drewnianym oknie tarasowym uszkodzony zamek. Okna okratowane zewnętrznie. 
Duża drewniana szafa w przedpokoju przed sypialnią sprawna i pojemna. 
Uszkodzone drzwi do schowka/garderoby. 
Parapety zewnętrzne wykonane z blachy w dobrym stanie. 
Parapety wewnętrzne drewniane malowane na biało z uszkodzeniami powierzchni. 
W WC brak wentylacji. W łazience ślady po ingerencji hydraulicznej, krany i odpływy prysznica  
i umywalki sprawne acz wylewka umywalki pracuje z oporem. 
Schody na piętro przyjazne dla dzieci, niestrome. 
Taras nad garażem z drewnianą zaniedbaną barierką oraz podłożem z pozostałością lepiku od papy, 
niezamocowane skutecznie oświetlenie tarasu. 
Brak schodów do wejścia na poddasze, poddasze bardzo zaniedbane i zbrudzone. Brak termoizolacji. 
Wyjście na dach bez zabezpieczenia BHP niemożliwe. 

 

Prognoza remontowa: 

 
Należy  

 naprawić i pomalować ściany i sufity,     7 000 zł 

 wymienić okna drewniane i drzwi tarasowe    4 500 zł 
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 zamontować drzwi do garderoby         800 zł 

 wykonać remont łazienki i WC      8 000 zł 

 przeprowadzić renowację lub wymienić drzwi 7 szt.   8 000 zł 

 zamontować właz schodowy na poddasze     1 000 zł  

 sprawdzić kanały wentylacyjne      1 000 zł 

 przeprowadzić renowację drewnianych elementów tarasu   4 000 zł 

 wykonać podłogę na tarasie      6 000 zł 

 ocieplić poddasze                   10 000 zł 
       Razem              50 300 zł 
Można      

 ułożyć panele podłogowe       8 000 zł 

 wykonać renowację szafy       3 000 zł 

 wymienić parapety wewnętrzne      1 500 zł 
       Razem              12 500 zł 

 
 
 

7. Cechy otoczenia: 
 
 
Dojazd do posesji drogą utwardzoną – asfalt (ok. 400 m). Droga nieoświetlona.  
Brak szlaku/chodników dla pieszego.  
Przejazd/spacer z wózkiem dziecięcym utrudniony.  
Duża pylność po przejeździe drogą auta. 
Działka prawego boku zasiedlona, zaniedbana, zarośnięta. 
Działka lewego boku zasiedlona, skromny dom parterowy. 
Ulica zawiera posesje o dużej różnicy zamożności.  

 
7.1. Wywiad historyczny: 

 
Posesja została zbudowana na obszarach leśnych.  
Dane nie wskazują wcześniejszych działań militarnych w tym rejonie. 
W domu ostatnim czasem dominowała kobieca samotność. 
Kilkukrotna rotacja właścicieli ale bez odnajmu. 
Brak doniesień o naturalnych zgonach, morderstwach, tragediach czy dowodach traumy. 

 
7.2. Dostęp do komunikacji: 

 

 transport własny:  
 odległość do Centrum Warszawy 32 km  

– budowa Obwodnicy Południowej w trakcie z terminem zakończenia jesień 2020 r.,  
 poranny czas przejazdu do Warszawy ok. 50 min. 
 przedpołudniowy czas przejazdu do Centrum Warszawy ok. 35 min 

 transport kolejowy:  
 SKM oraz Koleje Mazowieckie kursują co 15 min,  
 odległość do stacji 1.2 km, 
 koszt przejazdu 6.50 zł, 
 czas przejazdu do Centrum Warszawy ok. 50 min. 

 transport kołowy: MiniBus, 
 kurs co 30 min.,  
 odległość do przystanku 1.2 km, 
 koszt przejazdu 5.50 zł 
 czas przejazdu do Centrum Warszawy ok. 45 min 
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7.3. Dostęp do infrastruktury miejskiej: 
 

 Przychodnia    2.1 km 

 Apteka     0.4 km 

 Szkoła Podstawowa Publiczna  0.9 km 

 Przedszkole    3.4 km 

 Plac zabaw     1.8 km 

 Urząd Gminy    1.8 km 

 Urząd Skarbowy    5.5 km 

 ZUS     4.8 km 

 Sklepy/Markety    0.4 km 

 Targ     7.0 km 

 Basen     3.5 km 
 
 
 

8. Podsumowanie: 
 
 
Dom w ocenie 4 na 10. Podreperowany i połatany. Widoczne ślady zaniedbań wielu poprzednich właścicieli ale 
ma też i swoje pozytywne cechy. Posiada wiele zakamarków, schowków, dużo intymnej przestrzeni.  
Jest spokojny, może być miękki i uległy w aranżacji.  
 
 

9. Źródła 
 
Poziom wód gruntowych:  

https://apps.geodan.nl/igrac/ggis-viewer/viewer/transboundary/public/default  
Zapytanie sąsiedzkie 

Prognoza remontowa:  
przygotowana na podstawie oceny wykonawców 

Mapa akustyczna: 
 http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_akustyczna  
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10.  Dokumentacja fotograficzna: 
 
 

 

 
 

Fotografia 1 - fragment ogrodzenia 

 

 

Fotografia 2 - wypłukane podłoże kostki 

 

 

Fotografia 3 - podniesiona przez korzenie drzewa kostka na wjeździe do posesji 
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Fotografia 4 - brak odpływu z rynny - obecne rozwiązanie tymczasowe 

 

 

Fotografia 5 - brak zakończenia - woda deszczowa ulewa się na kostkę brukową 

 

 

Fotografia 6 - prowizoryczne ujście wody deszczowej 
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Fotografia 7 - część frontowa domu – po prawej okno garażu 

 

 

Fotografia 8 - odeptana część trawnika 

 

 

Fotografia 9 - j.w. 
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Fotografia 10 - prawy bok posesji oraz furtka 

 

 

Fotografia 11 - okno piwniczne z zewnątrz 

 

 

Fotografia 12 - okno piwniczne od wewnątrz 
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Fotografia 13 - płytki ceramiczne w łazience na parterze 

 

 

Fotografia 14 - uszkodzenia wanny 

 

 

Fotografia 15 - brak wykończenia po wymianie rur 
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Fotografia 16 - brak wykończenia po wymianie rur – piwnica 

 

 

Fotografia 17 - pozostałości po wymianie rur – piwnica 

 

 

Fotografia 18 - właz na poddasze 
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Fotografia 19 - ubytki w podłodze - poziom piętra 

 

 

 

Fotografia 20 - pozostałości po wymianie rur - poziom piętra 

 

 

Fotografia 21 - niedopracowane wykończenie opaski drzwi - poziom piętra 
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Fotografia 22 - podłoże tarasu - poziom piętra 

 

 

Fotografia 23 - barierka i parapet tarasu - poziom piętra 

 

 

Fotografia 24 - świetlik na schodach - bez możliwości otwarcia (umycia szyb) – poziom piętra 
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Fotografia 25 - oświetlenie tarasu - poziom piętra 

 

 

Fotografia 26 - niedoszlifowane, niedokładnie polakierowane, niewykończone podstopnie do jadalni 

 

 

Fotografia 27 - nieumocowane drzwi do garderoby - poziom piętra 
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Fotografia 28 - piec dwufunkcyjny 

 

 
 


