
Uwaga: komentarze poniżej tabelki

Lp. Rodzaj danych

1.

1.1
Możliwość nadbudowy / rozbudowy budynku [jeśli 

TAK - wskazać powierzchnię i liczbę kondygnacji]

1.2
Adaptacja strychu / piwnicy [jeśli TAK - wskazać 

powierzchnię m
2
]

1.3
Dostępne tereny zewnętrzne - park, ogród, plac [jeśli 

TAK wskazać powierzchnię, opisać teren]

1.4

Pustostany, dostępne niewykorzystane 

pomieszczenia [Jeśli istnieją, podać liczbę lokali, ich 

rodzaj oraz powierzchnię]

2.

2.1 Adres nieruchomości (nazwa ulicy i numer budynku, dzielnica, sołectwo)

2.2 Rok budowy 

2.3
Wyposażenie w instalacje  - podać skróty zgodnie z 

komentarzem (1) poniżej tabelki

2.4 Rodzaj budynku (K-komunalny, W-wspólnota, P-prywatny, S-spółdzielczy)

2.5 Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali

2.6 W przypadku wspólnoty lub budynku we współwłasności gminy - powierzchnia użytkowa lokali komunalnych

2.7
Dane kontaktowe właściciela / zarządu wspólnoty 

(imię i nazwisko przewodniczącego, telefon) 

2.8
Dane kontaktowe administratora (nazwa firmy,            

imię i nazwisko administratora, telefon) 

Program Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016-2026

KARTA ZGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI DO BAZY LOKALOWEJ REWITALIZACJI

Poniższa karta służy do zebrania podstawowych informacji o budynku, w którym znajduje się wolna powierzchnia lub możliwość pozyskania takiej 

powierzchni, w ramach których mogłyby być realizowane przez gminę lub inne podmioty projekty rewitalizacyjne.    

Dane uzupełniające

Informacje

Potencjał budynku



Część nieruchomości Zakres niezbędnych prac

3.

3.1 Ogrodzenie i bramy

3.2 Drogi i chodniki

3.3 Garaże i inne pomieszczenia gospodarcze

3.4 Place i tereny zielone

3.5
Instalacje podziemne (pomiędzy budynkiem a 

kolektorem zbiorczym)

4.

4.1 Dach (obróbki, kominy, konstrukcja)

4.2 Elewacja (balkony, tynki, docieplenia)

4.3 Fundamenty (izolacje itp.)

4.4 Ściany i stropy (elementy konstrukcyjne)

4.5
Klatka schodowa (drzwi wejściowe do budynku, 

schody, okna w klatce)

4.6 Instalacja gazowa

4.7 Instalacja wod-kan.

4.8 Instalacja C.O. (opomiarowanie itp.)

4.9 Instalacja elektryczna, odgromowa i domofonowa

Lp.

Kluczowe potrzeby remontowe/inwestycyjne Szacunkowa 

wartość w zł 

(brutto) w 

cenach z 2016

Priorytet 

[A, B, C...]

Zewnętrzne części nieruchomości (nieruchomość wspólna)  (2)

Budynek (nieruchomość wspólna)   (2)



4.10 Przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne

4.11 Dźwigi 

4.12 Strych

4.13 Piwnica

4.14
Inne, w tym instalacje w zakresie 

energooszczędności i ochrony środowiska

5.

5.1 Drzwi i framugi

5.2 Stolarka okienna

5.3 Podłoga

5.4 Ściany i sufity

5.5 Instalacja c.o.

5.6 Instalacja wod-kan.

5.7 Instalacja elektryczna

5.8 Instalacja gazowa

5.9 Instalacja gazowa

Lokale i inne dostępne powierzchnie wewnątrz budynku   (2)



6. Preferowany rodzaj projektu w ramach rewitalizacji, ograniczenia, aktywności niepożądane

6.1 Opis preferencji

Uwaga:

(1)  Wyposażenie w instalacje i udogodnienia: WK - wod-kan; G - gaz sieciowy; CO - centralne ogrzewanie;  Ł - łazienka; US - ustęp spłukiwany 

(2)

opracowanie: Fundacja Kultury Przestrzeni "Zobaczyć na nowo", 2016

Prosimy, jeśli to możliwe, o wskazanie elementów historycznie oryginalnych dla budynków przedwojennych,  nawet zaniedbanych a 

potencjalnie wartościowych (takich jak: ogrodzenia, bramy, lampy, stolarka okienna lub/i drzwiowa - ilość elementów; okucia i inne 

elementy metaloplastyki, dachówka, stiuki etc)


