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Powierzchnia użytkowa lokalu obliczana jest wg. normy PN-ISO 9836:2015 

ścianki nadające się do demontażu

ADRES INWESTYCJI: 
Kielce, ul. Piekoszowska, biuro@noveslichowice.pl
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ścianki nadające się do demontażu

Powierzchnia użytkowa liczona zgodnie zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:2015-12 „Właściwości użytkowe 
w budownictwie ‒ Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, o której mowa w §12  "Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020r, ws szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego"  (t.j.powierzchnia użytkowa 
lokalu jest obliczona w metrach kwadratowych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dla wymiaru lokalu w stanie 
wykończonym na poziomie podłogi, nie licząc listew przypodłogowych, progów itp.,),
z uwzględnieniem następujących zasad zawartych w §20 ust.1 pkt.4 lit.b ww. Rozporządzenia:
*  powierzchnię użytkową budynku pomniejszono się o powierzchnię: przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród 
budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, przejść w przegrodach zewnętrznych, balkonów, tarasów, loggii, schodów
wewnętrznych i podestów w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieużytkowych poddaszy, 
*powierzchnię użytkową budynku powiększono o powierzchnię: antresol, ogrodów zimowych oraz wbudowanych, ściennych szaf,
schowków i garderób, o ile występują. 
*przy określaniu powierzchni użytkowej powierzchnię pomieszczeń lub ich części:
- o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zaliczono do obliczeń w 100%,
- o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m ‒ w 50%,
- natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pominięto całkowicie

Powierzchnia pod ściankami działowymi: 2,83m2

Zestawienie pomieszczeń MIESZKANIE_0-24

Numer Nazwa Powierzchnia. Pow. od 0 do
140cm

Pow. od 140 do
220cm

Pow. pow.
220cm Pow.użytkowa

0-24/01 Korytarz 9.70 m² 0.00 m² 0.00 m² 9.70 m² 9.70 m²

0-24/02 Pokój dzienny z aneksem
kuchennym 17.55 m² 0.00 m² 0.00 m² 17.55 m² 17.55 m²

0-24/03 Łazienka 3.61 m² 0.00 m² 0.00 m² 3.61 m² 3.61 m²
0-24/04 Sypialnia1 7.53 m² 0.00 m² 0.00 m² 7.53 m² 7.53 m²
0-24/05 Sypialnia2 8.20 m² 0.00 m² 0.00 m² 8.20 m² 8.20 m²
0-24/06 Sypialnia3 12.98 m² 0.00 m² 0.00 m² 12.98 m² 12.98 m²
0-24/07 Garderoba 4.31 m² 0.00 m² 0.00 m² 4.31 m² 4.31 m²
0-24/08 Łazienka 3.67 m² 0.00 m² 0.00 m² 3.67 m² 3.67 m²

Suma ogólna: 67.55 m² 67.55 m²

Zestawienie pomieszczeń
MIESZKANIE_0-24_Powierzchnia

dodatkowa

Numer Nazwa Powierzchnia
0-24/B Taras 32.71 m²

Suma ogólna: 32.71 m²

NR POMIESZCZENIE POW.

1 Korytarz 9.70 m2

2
Pokój dzienny z aneksem
kuchennym

17.55 m2

3 Łazienka 3.61 m2

4 Sypialnia1 7.53 m2

5 Sypialnia2 8.20 m2

6 Sypialnia3 12.98 m2

7 Garderoba 4.31 m2

8 Łazienka 3.67 m2

POW. UŻYTKOWA 67,55 m2

9 Pow. pod ściankami 2.83 m2

POWIERZCHNIA DLA ROZLICZENIA CENY

RAZEM 70,38 m2

10 Ogródek 32.71 m2
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KLATKA B / M24 / PARTER


