
Karta informacyjna o budynku  

przy ul. Plac Piastowski w Chorzowie. 

LP   

1 Ilość mieszkań 24 

2 Ilość kondygnacji 7  w tym garaż podziemny 

3 Ilość miejsc postojowym w garażu 
podziemnym 

16 

4 Ilość miejsc postojowym w terenie 20 

5 Rodzaj ogrzewania Z sieci ciepłowniczej 

6 Wyposażenie w windę Tak/ wszystkie kondygnacje  

7 Plac zabaw Tak, przy budynku nr 1: wyposażenie w3 huśtawki 
sprężynowe, 2 zjeżdżalnie, 1 piaskownica, 1 
huśtawka tradycyjna, 3 ławki ogrodowe 

8 Rodzaj stolarki okiennej  PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi 

9 Rodzaj wentylacji mieszkań Higrosterowalne, nawiew przez okna odciąg przez 
kratki  

 Rodzaj wentylacji garażu Mechaniczna z ograniczeniem stężenia CO i LPG 

10 Balustrady w klatce schodowej stalowe 

11 Sposób wykończenia posadzki w 
mieszkaniach 

Posadzka cementowa – stan deweloperski  - 
wykończenie po stronie lokatora 

12 Drzwi wejściowe do budynku i w 
komunikacji  

Aluminiowe z wypełnieniem szkłem bezpiecznym 

13 Drzwi wejściowe do lokali 
mieszkalnych  

Antywłamaniowe klasy RC3, w klasie izolacyjności 
akustycznej Rw=37dB, konstrukcja skrzydła 5-cio 
warstwowa klejonka drewniana obłożona płytą 
HDF, okleina CPL 0,7mm , system jednego klucza, 
zamek górny typu klucz/gałka, zamek dolny typu 
klucz/klucz, wizjer szerokokątny, ościeżnica 
stalowa kątowa, prób ze stali nierdzewnej, 
klamka stal INOX, 3 zawiasy. 

14 Drzwi wewnątrzlokalowe Po stronie lokatora  

15 Drzwi komórek lokatorskich Ażurowe stalowe 

16 Brama garażu podziemnego Automatyczna, segmentowa 

17 Sposób wykończenia posadzki w 
garażu podziemnym 

Posadzka betonowa z wykończeniem 
nawierzchnią epoksydową lub utwardzana 
powierzchniowo 

18 Sposób wykończenia posadzki w 
komunikacji i częściach wspólnych 

Płytki gresowe o wymiarach 60 x 60 cm, 
antypoślizgowe, kolor - grafit 

19 Wykończenie ścian w lokalach 
mieszkalnych 

Tynk gipsowy przygotowany pod gładzie gipsowe,  

20 Wykończenie ścian w komunikacji 
częściach wspólnych 

Tynk gipsowy. Tynk cementowo wapienny 
malowany farbami emulsyjnymi.  

21 Wyposażenie w instalacje 
niskoprądowe 

Instalacja TV, Internet, telekomunikacja, 
domofon 

22 Wyposażenie lokali w osprzęt 
elektryczny 

Rozdzielnica bezpiecznikowa, gniazda wtykowe, 
włączniki oświetlenia 



23 Wyposażenie w osprzęt centralnego 
ogrzewania 

Grzejniki stalowe dwupłytowe kolor biały, 
skrzynka rozdzielacza, głowice grzejnikowe 
termostatyczne 

24 Wyposażenie w przybory sanitarne Po stronie lokatora 

25 Balkony Wykończenie nawierzchni – płytki gresowe, 
balustrady frontowe ażurowe stalowe, balustrady 
boczne – wypełnienie panel z HPL 

26 Taras na V piętrze Wykończenie z deski kompozytowej 

27 Taras utwardzony w poziomie parteru Kostka brukowa/taras zielony – trawnik 
 


