
Многосемейное жилое здание в Освенциме 
 
Основные характеристики объекта 
 
В июле 2019 года фирма Astro-Holz Sp.z o.o начала строительство многосемейного жилого дома в 
северной части города. Этот район быстро развивается и меняет привычный облик, вырастают 
высотные дома, пролегают новые скоростные магистрали. 
 
Новый объект располагается в 10 минутах ходьбы от главного вокзала, рядом проходят 
автобусные маршруты: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 686. Дом находится немного в стороне от главной 
дороги Cyprysowa среди пышных зеленых деревьев в тихой, спокойной атмосфере.  
 
Здание построено на площадке с ровным рельефом, у которого отмечен небольшой уклон, 
абсолютные отметки: 234,8 м – 232,6 м. Подъехать к дому можно с восточной стороны по 
асфальтированной дороге Cyprysowa.  
 
Архитектурно-планировочные особенности связаны с функциональным предназначением здания, 
обеспечением санитарных и противопожарных норм, инженерно-геологических стандартов. 
 
Генеральный план учитывает условия окружающей застройки и выгодно подчеркивает 
местоположение дома. Посадка здания в границах отведенной территории позволяет повернуть 
его главным фасадом на улицу Cyprysowa. 
 
На территории участка предусмотрены детские и спортивные площадки, а так же место для 
хранения велосипедов. В ближайшем окружении доступны важные объекты общественной 
инфраструктуры: 
 
 • продуктовый магазин с большим выбором товаров первой необходимости; 
 • строительный магазин для дома и огорода DOBROMIR;  
 • общеобразовательная школа № 5 с современным оборудованием.  
 
Начало строительства: 2019 год. 
Завершение и сдача в эксплуатацию: 2021. 
 
Технические параметры дома соответствуют всем требованиям для жилых помещений. Eсть 
возможность соединения квартир для увеличения жилой площади. 
 
Общее количество этажей: 4. 
Высота потолка: 2,6 м. 
Количество квартир: 60.  
Минимальная площадь квартир: 38 кв.м. 
Максимальная площадь квартир: 73 кв.м. 
 
Парковка: 55 машиномест. 
Парковочные места для приезжих гостей: 10. 
 

Малоэтажный дом с удобной входной группой для жителей любого возраста. На первом 
этаже будут открыты кафе, аптеки, медицинские центры и другие социально значимые 
заведения. 

  



Budynek mieszkalny wielorodzinny w Oświęcimie 
 
Główne cechy obiektu 
 
W lipcu 2019 r. firma Astro-Holz Sp. Z o.o rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w 
północnej części miasta. Obszar ten szybko się rozwija i zmienia swój powszechny wygląd: powstają  
wysokie zabudowy,  biegną nowe autostrady. 
 
Nowy obiekt znajduje się 10 minut spacerem od głównego dworca kolejowego, w pobliżu którego są  
takie linie autobusowe, jak: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 686. Przy tym budynek mieści się trochę zdała od 
głównej drogi ul. Cyprysowej, wśród zielonych liściastych drzew, w cichej i spokojnej okolicy. 
 
Budowa domu mieszkalnego odbywa się na płaskim terenie z niewielkim nachyleniem, absolutne 
wzniesienia którego jest: 234,8 m - 232,6 m. Dojazd do budynku jest ze strony wschodniej, drogą 
asfaltową ul. Cyprysowej. 
 
Elementy architektoniczne i planistyczne są związane z funkcjonalnym przeznaczeniem budynku. 
Zapewniają nie tylko normy sanitarne i przeciwpożarowe, ale również inżynieryjne i geologiczne 
standardy.  
 
Ogólny plan uwzględnia warunki otaczających budynków i korzystnie podkreśla położenie obiektu. 
Dzięki odpowiedniemu terenowi, obiekt został odwrócony główną fasadą do ul. Cyprysowej. 
 
Na terenie obiektu będą zapewnione place zabaw dla dzieci oraz boiska sportowe. Nie zabraknie 
również miejsce do przechowywania rowerów. W bezpośrednim sąsiedztwie dostępne są ważne obiekty 
infrastruktury publicznej: 
 

• sklep spożywczy z dużym wyborem niezbędnych towarów; 
• sklep budowlany i ogrodniczy DOBROMIR; 
• szkoła ogólnokształcąca Nr. 5 z nowoczesnym wyposażeniem. 

 
Rozpoczęcie budowy: 2019. 
Zakończenie i przekazanie do eksploatacji: 2021 r. 
 
Parametry techniczne domu spełnią wszystkie wymagania dotyczące lokali mieszkalnych. Istnieje 
również możliwość łączenia mieszkań w celu zwiększenia przestrzeni życiowej. 
 
Łączna liczba pięter: 4. 
Wysokość sufitu: 2,6 m. 
Liczba mieszkań: 60. 
Minimalna powierzchnia mieszkań: 38 m kw. 
Maksymalna powierzchnia mieszkań: 73 m kw. 
  
Parking: 55 miejsc parkingowych. 
Miejsca parkingowe dla gości: 10. 
 
Dom z niewielką ilością pięter będzie idealnie odpowiadał każdej grupie wiekowej. Na parterze 
planowane są kawiarnie, apteki, centra medyczne i inne niezbędne instytucje. 


