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SPRZEDAŻ DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ  

 

Piaseczno, ul. Gen. Zajączka nr 30 
 

Cena 700.000 zł do negocjacji 

Tylko 4.094 za/m² 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
KONTAKT 

Bank Spółdzielczy w Piasecznie – PS Bank 

ul. Kościuszki 23 

05-500 Piaseczno 

Wydział windykacji należności 

Kom: 602 775 872 

Kom: 602 775 871 

e-mail: krystyna.grabczuk@op.pl  
 

mailto:krystyna.grabczuk@op.pl
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STATUS PRAWNY 

 

Właścicielem lokalu jest Bank Spółdzielczy w Piasecznie – PS Bank  

Dla nieruchomość założoną jest Księga Wieczystą nr WA5M/00421056/7 prowadzoną przez  

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piasecznie. 

Obciążenia - brak 

 

PRZEZNACZENIE W MPZP 

 

Dla rejonu przedmiotowej nieruchomości obowiązuje Miejscowy Plan zagospodarowania 

Przestrzennego dla części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Redutowa, 

Pod Bateriami, Dworska i granice adm. miasta stanowiący Uchwałę Nr 943/XXXIV/2013 

Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013 r., który wskazuje, że przedmiotowa 

nieruchomość położona jest na: terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 11 MN. 

 
LOKALIZACJA 

 

Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie miasta powiatowego Piaseczno, w jego 

południowo-zachodniej części określanej jako Gołków Letnisko. Położenie przy ulicy Gen. 

Zajączka nr 30, która stanowi drogę gminną 10KD-D. Ulica o nawierzchni utwardzonej, 

asfaltowej; dojazd do centrum miasta (Odległość 4,5 do 5,0 km) w kierunku północnym 

ulicami: Główną, Pod Bateriami, Stołeczną, Sienkiewicza, Wojska Polskiego. W biskim 

sąsiedztwie przebiega trasa zabytkowej kolejki wąskotorowej Piaseczno Grójec. Przy  

ul. Pod Bateriami przystanek autobusowy: lokale linie: L-S, L12, L-13, L-17 oraz linia 727 

do Metro Wilanowska. Przy ul. Głównej Szkoła Podstawowa nr 3, przy ul. Okrężnej 

prywatne gimnazjum i szkoła podstawowa, również przedszkole w okolicy. 

 
POWIERZCHNIA 

 

• Powierzchnia działki gruntu nr ew. 62/11 - 850 m² 

• Powierzchnia użytkowa domu - 171 m²  

• Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego wolnostojącego – 30 m² 

 
CHARAKTERYSTYKA  

 

Budynek mieszkalny stanowi zachodnią połówkę budynku typu „bliżniak”. Budynek 

częściowo podpiwniczony, o przesuniętych względem siebie poziomach kondygnacji,  

o wysokości 1,5 kondygnacji nadziemnej (z poddaszem użytkowym).  

 

Budynek wybudowany w latach 1989-91. Ściany zewnętrzne konstrukcyjne wykonane  

z bloczków gazobetonowych, ściany działowe z cegły ceramicznej pełnej oraz z cegły 

dziurawki. Zewnętrzna elewacja: docieplenie zewnętrzne warstwą styropianu oraz tynk 

mineralny. Stropy typu DZ-3. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej: pełne deskowanie, 

ocieplenie, pokrycie blachą cynkową; rynny i rury spustowe z blachy cynkowej. Kominy 

powyżej połaci dachu z cegły klinkierowej. 

 

Wykończenie wewnętrzne: 

Podłogi w salonie i kuchni wykonane z gresu polerowanego; ogrzewanie podłogowe;  

w pomieszczeniach sypialni i gabinetu - podłogi z klepki dębowej dekoracyjnej,  

w sypialniach na piętrze ze zwykłej klepki. 
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W salonie kominek z wkładem grzewczym, obudowa z kamienia naturalnego. Łazienka  

na parterze wyposażona w jacuzzi, kabinę prysznicową z hartowanego szkła, okładziny 

kamienne. Ściany: tynki wewnętrzne tradycyjne, malowane farbami akrylowymi.  

Okna drewniane (mahoń) energooszczędne z 2001 1'Parapety wewnętrzne marmurowe.  

Drzwi wewnętrzne lite dębowe, w części szklone; zewnętrzne pełne wzmocnione.  

 

Budynek wyposażony w instalację:  

 elektryczną,  

 wodno-kanalizacyjną podłączoną do sieci miejskich, 

 gazową (przyłącze do sieci miejskiej),  

 CO indywidualne: piec gazowy 2-funkcyjny f-my IMMERGAS, piony miedziane, 

podłączenia miedziane, grzejniki „purmo” stalowe.  

 

Funkcjonalnie budynek obejmuje na poszczególnych kondygnacjach następujące 

pomieszczenia:  

Piwnica: wysokość 2,25 m; garaż, kotłownia, skład opału, piwnica i komunikacja 

stanowią powierzchnię gospodarczą  

Parter: kuchnia, jadalnia, pokój dzienny - powiększony o zabudowane w roku 2000 patio 

o w miarach 5,03 m * 3,91 m, gabinet, sypialnię, łazienkę  

Piętro: 3 sypialnie; łazienka, korytarz  

 

 

PARTER:  

sień 1,33 m² 

garderoba 1,90 m²  

hall 7,61 m²  

kuchnia 15,00 m²  

spiżarnia 1,75 m²  

jadalnia 12,48 m²  

pokój dzienny 23,74 m² 

powiększony o zabudowane patio 19,67 m²  

pokój 12,37 m²  

biblioteka 12,08 m²  

łazienka 3,07 m² 

schody 2,72 m²  

komunikacja 1,50 m² 

 

PIETRO:  

hall 5,13 m²   

łazienka 3,47 m² 

WC 0,98 m² 

komunikacja 2,16 m² 

schody 2,72 m² 

pokój 13,45 m²   

schowek 1,73 m² 

pokój 15,33 m² 

pokój 10,70 m²   
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Budynek gospodarczy wolnostojący  

Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony.  

Wybudowany na początku lat 90-tych.  

Konstrukcja tradycyjna murowana, tynki zewnętrzne i wewnętrzne. 

Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, kryty gontem papowym. 

Posadzki betonowe.  

W budynku instalacja elektryczna.  

Wskaźniki wielkościowe budynku:  

= wg kartoteki budynków: powierzchnia zabudowy 30 m²  

= wg obmiaru zewnętrznego: 5,10 m² * 6,07 m = powierzchnia zabudowy 30,9 m² 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
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