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1a-Lagen Geschäftskern pierwszorzêdna lokalizacja, lokalizacja f w najlepszej
czêœci miasta
a.a.O. zob. am angegebenen Ort
a.F. zob. alte Fassung
AAI zob. Arbeitsgemeinschaft f der Akademien der Immobilienwirtschaft
AB zob. Altbau m
abändern zmieniaæ, dokonywaæ zmian,
modyfikowaæ; die Bedingungen ~
zmieni(a)æ warunki; die Vertragsbestimmungen ~ wnieœæ poprawki do
warunków kontraktu
Abänderung f zmiana f, wprowadzenie n
zmiany, modyfikacja f
Abänderungsantrag m wniosek m o zmianê lub wprowadzenie poprawek; einen
~ annehmen wprowadziæ poprawki
ABB zob. Allgemeine Bedingungen für
Bausparverträge
Abbau m 1. redukcja f, zmniejszenie n;
~ des Preises obni¿ka f cen; ~ von Verlusten zmniejszenie n strat; 2. zniesienie n; 3. wydobycie n; 4. demonta¿ m
Abbinden n des Betons wi¹zanie n betonu
Abbindeplatz m plac m robót ciesielskich
Abbrandfaktor m wskaŸnik m zanieczyszczeñ
Abbrandgeschwindigkeit f tempo n spalania
Abbruchanordnung f nakaz m rozbiórki,
nakaz m wyburzenia
Abbruchantrag m podanie n o rozbiórkê,
podanie n o wyburzenie
Abbruchbefehl m nakaz m rozbiórki

Abbruchgebot n prawo n do nakazu rozbiórki/wyburzenia
Abbruchhaus n budynek m przeznaczony
do rozbiórki
Abbruchswert m wartoœæ f po rozbiórce
Abputz m tynk m, wyprawa f
abbstellen odwo³aæ, anulowaæ, cofn¹æ zamówienie; ~ einen Auftrag anulowaæ
zlecenie; ~ eine Lieferung odwo³ywaæ
dostawê
abbuchen odpisaæ z konta, obci¹¿yæ konto
Abbuchung f obci¹¿enie n konta, odpis m
z konta
Abbuchungsauftrag m bankowe polecenie przelewu
abdecken 1. sp³aciæ (d³ug), pokryæ (nale¿noœæ); den Verlust ~ pokrywaæ stratê; einen Kredit ~ sp³aciæ kredyt; 2. wyrównaæ (nale¿noœci)
Abdeckung f 1. sp³ata f (nale¿noœci);
2. zabezpieczenie n; ~ der Kredite zabezpieczenie kredytów; ~ des Darlehens zabezpieczenie po¿yczki; ~ der
Verbindlichkeiten durch Hypothek
zabezpieczenie hipoteczne zobowi¹zañ
Abdeckleiste f listwa kryj¹ca
Abdeckstab m listwa przypod³ogowa
Abfall- und
Reststoffüberwachungsverordnung f
(AbfRestÜberwV) rozporz¹dzenie n
o nadzorze nad odpadami i osadami
Abfallgesetz n (AbfG) ustawa f o odpadach
abfassen sformu³owaæ, zredagowaæ, sporz¹dziæ; einen Bericht ~ sporz¹dziæ
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Abfassung

A

sprawozdanie; einen Vertrag ~ sporz¹dziæ kontrakt
Abfassung f sformu³owanie n, zredagowanie n; ~ eines Berichtes sporz¹dzenie sprawozdania; ~ von Verträgen
sporz¹dzenie kontraktów
Abfertigung f 1. wysy³ka f, ekspedycja f;
2. za³atwienie n, obs³uga f; ~ von Kunden obs³uga klientów
AbfG zob. Abfallgesetz n
abfinden sp³aciæ, zaspokoiæ, wyrównaæ
stratê
Abfindung f odprawa f, odszkodowanie n
abfluchten usytuowaæ do linii zabudowy
Abflussprinzip bei Mietnebenkosten
zasada f naliczania dodatkowych kosztów najmu
Abflussverstopfung zatkany odp³yw
AbfRestÜberwV zob. Abfall- und Reststoffüberwachungsverordnung
abführen 1. odprowadziæ; 2. wys³aæ;
3. uiœciæ, sp³aciæ; einen Betrag ~ uiœciæ
sumê, odprowadziæ sumê; Gewinne ~
odprowadzaæ zyski; Schulden ~ sp³aciæ
d³ug; Steuern an das Finanzamt ~ odprowadziæ podatki do urzêdu skarbowego
Abgabe f 1. op³ata f, podatek m; 2. z³o¿enie n, oddanie n; ~ der Erklärung
z³o¿enie oœwiadczenia; 3. sprzeda¿ f
Abgaben fpl œwiadczenia npl na rzecz
pañstwa, op³aty npl
abgeben 1. dost¹piæ, sprzedaæ; 2. dostarczaæ, dorêczaæ
Abgeschlossenheit f/Abgeschlossenheitsbescheinigung f certyfikat m gotowoœci
(wymagany w przypadku sprzeda¿y mieszkañ)
angabenbehördliche Prüfungen fpl kontrola skarbowa
abgabenfrei wolny od podatku; ~er Betrag kwota wolna od podatku; ~e Summe suma wolna od opodatkowania; ~e
Transaktion transakcja nieopodatkowana
Abgabensystem n system podatkowy
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Ablauffrist
Abgabepreis m 1. cena f zbytu; 2. kurs m
emisyjny
Abgabesatz m stopa f, stawka podatkowa
Abgabetermin m termin m dostarczenia
Abgang m zbycie n, rozchód m; ~ von Anlagegegenständen zbycie sk³adników
rzeczowego maj¹tku trwa³ego
Abgashaube f okap m piecyka gazowego
Abgeber m sprzedawca m, oferent m
abgegrentzte Zinsen und Mieten zarachowane odsetki i czynsze
abgelten sp³aciæ, odp³aciæ, pokryæ; die
Aufwendungen ~ pokryæ wydatki;
Kosten ~ pokryæ koszty; eine Schuld ~
sp³acaæ d³ug
Abgeltung f 1. sp³ata f, zap³ata f; ~ der
Kosten pokrycie n kosztów; ~ von Ansprüchen zaspokojenie n roszczeñ;
2. odszkodowanie n
Abgeltungklausel f klauzula f sp³aty
abgenutzt zniszczony, zu¿yty, starty, wyeksploatowany
abgerechnet z potr¹ceniem; die Unkosten ~ z potr¹ceniem kosztów
Abgeschlossenheit f odrêbnoœæ f
Abgruchziegel m ceg³a f rozbiórkowa
abhandeln 1. wytargowaæ; etwas vom
Preise ~ utargowaæ; 2. uzgodniæ
Abkommen n umowa f, porozumienie n,
ugoda f, uk³ad m; ein ~ aufheben
rozwi¹zaæ umowê; ein ~ aushandeln
negocjowaæ umowê; ein ~schließen
zawrzeæ umowê
Abkommenspartei f strona f umowy
Ablass m rabat m, zni¿ka f
ablassen obni¿aæ; den Preis ~ obni¿aæ
cenê
Ablauf m 1. up³yw m, wygaœniêcie n; ~ einer Frist up³yw terminu; ~ eines Vertrages wygaœniêcie umowy; nach ~ po
up³ywie; 2. przebieg m, kolejnoœæ f;
3. studzienka œciekowa
ablaufen up³ywaæ, wygasaæ
Ablauffrist f termin m up³ywu wa¿noœci,
data f wygaœniêcia, zapad³oœæ f, data f
zapad³oœci

ablehnen
ablehnen 1. odrzuciæ, odmówiæ; ein Angebot ~ odrzuciæ ofertê; den Vertragsabschluss ~ odmówiæ podpisania umowy; 2. wy³¹czyæ
ablehnend odmowny, odmownie
Ablehnung f odrzucenie n, nieprzyjêcie n,
zaprzeczenie n; ~ des Auftrages nieprzyjêcie zlecenia; ~ eines Antrags
odrzucenie wniosku
Ablehnungsbescheid m decyzja f o odrzuceniu
Ablehnungsfall m odmowa f; im ~e w razie odmowy
ablösbar podlegaj¹cy umorzeniu
ablösen sp³aciæ, umorzyæ; eine Hypothek
~ sp³aciæ hipotekê
Ablösung f sp³ata f, umorzenie n; ~ von
Krediten sp³ata kredytów; ~ von Stellplätzen op³ata f za wy³¹czenie z obowi¹zku zapewnienia miejsc parkingowych
Ablösungsanleihe f po¿yczka amortyzacyjna
Ablüfter m wywietrznik m (urz¹dzenie)
abmachen zawrzeæ, uzgodniæ, za³atwiæ;
einen Preis ~ uzgodniæ cenê
Abmachung f umowa f, ugoda f, dojœcie n
do porozumienia; bindende ~ umowa
wi¹¿¹ca; eine ~ (nicht) einhalten (nie)
dotrzymaæ umowy
Abmarkung f oznaczanie n parceli
Abmessung f wymiar m; modulare ~ wymiar modularny
abmelden wymeldowaæ
Abmeldung f wymeldowanie n; ~ des
Mieters wymeldowanie n lokatora
Abnahmebedingungen fpl warunki mpl
odbioru
Abnahmegarantie f gwarancja f zakupu
Abnahmeprotokoll n protokó³ m odbioru
Abnahmeschein m pokwitowanie n
Abnahmeverweigerung f odmowa f
przyjêcia
Abmahnung f upomnienie n
abrechnen 1. podliczaæ, obliczaæ, podsumowaæ; die Staatsabgaben ~ obliczaæ

Abschlagsverteilung
nale¿noœci na rzecz bud¿etu pañstwa;
2. odliczaæ, potr¹caæ; 3. rozliczaæ (siê);
mit jmdm. ~ rozliczaæ siê z kimœ
Abnutzung f zu¿ycie n, zniszczenie n,
podniszczenie n
Abrechnung f 1. odliczanie n, potr¹canie n; 2. rozliczenie n, rozrachunek m;
~ des Verlustes rozliczenie straty;
monatliche ~ rozliczenie miesiêczne;
spezifizierte ~ rozliczenie ze specyfikacj¹; ~ halten dokonaæ obrachunku;
die ~ vornehmen dokonaæ rozliczenia;
auf ~ do rozliczenia, na konto, na poczet
abreden umówiæ siê, uzgodniæ coœ, porozumieæ siê
abredewidrig sprzeczny z porozumieniem
Abreiben n 1. przecieranie n tynku;
2. zeskrobywanie n farby ze œcian i sufitów przed ich ponownym malowaniem
Abruf m odwo³anie n, wywo³anie n, zawezwanie n; auf ~ na zlecenie, na ¿¹danie; ~ von Geldern ¿¹danie n zwrotu
pieniêdzy
Abrundungssatzung f uchwa³a u³atwiaj¹ca decyzjê w³¹czenia terenów pod
zabudowê miasta
Absage f 1. odmowa f, odwo³anie f;
2. wyrzeczenie n siê
absagen odmówiæ
absanden piaskowaæ
Abstandsfläche f obszar oddzielaj¹cy
(zazwyczaj pomiêdzy budynkiem i granic¹ dzia³ki lub przyleg³ym budynkiem)
abschätzen oszacowaæ, oceniæ
Abschätzung f oszacowanie n, ocena f,
wartoœciowanie n; ~ des Schadens oszacowanie szkody
Abschlag m 1. potr¹cenie n, odliczenie n;
2. zni¿ka f, rabat m
Abschlagsrechnung f zap³ata czêœciowa
Abschlagszahlung f 1. sp³ata ratalna;
2. wp³ata f na poczet rachunku
Abschlagsverteilung f podzia³ m masy
upad³oœciowej
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abschließen zamkn¹æ, zakoñczyæ, rozliczyæ; aktiv ~ zamkn¹æ bilans z zyskiem; ein Abkommen ~ zawrzeæ umowê; einen Vertrag ~ zawrzeæ umowê;
Geschäfte ~ dokonaæ transakcji; mit
Verlust ~ zamkn¹æ bilans ze strat¹,
zamkn¹æ bilans z deficytem
Abschluss m 1. zamkniêcie n, zakoñczenie n, finalizacja f; ~ eines Geschäfts
zawarcie transakcji; ~ eines Vertrages
zawarcie umowy; 2. dzieñ zamkniêcia
ksi¹g rachunkowych
Abschlusskommission f prowizja f od zawartej transakcji
Abschlussprovision f prowizja f od sprzeda¿y
Abschlusstermin m termin m zawarcia
umowy, termin m zakoñczenia czegoœ
Abschlussvollmacht f pe³nomocnictwo n
do zawarcia umowy
abschreiben 1. odpisaæ, spisaæ; 2. amortyzowaæ; Anlagegenstände ~ dokonywaæ
amortyzacji œrodków trwa³ych
Abschreibung f 1. odpis m; ~ der Investitionen odpis inwestycji; 2. amortyzacja f
Abschrift f odpis m; ~ einer Urkunde odpis dokumentu; beglaubigte ~ odpis
uwierzytelniony; eine ~ beglaubigen
uwierzytelniæ kopiê
absetzen 1. zwalniaæ; 2. sprzedawaæ, zbywaæ; mit Verlust ~ sprzedawaæ ze strat¹;
3. potr¹caæ; Spesen ~ potr¹caæ koszty
absondern wydzielaæ, odosabniaæ, wyodrêbniaæ
Absonderung f wydzielenie n, odosobnienie n, wyodrêbnienie n
Absperrfurnier n œlepa okleina f
Absprache f umowa f, porozumienie n
absprachegemäß zgodnie z porozumieniem
absprechen 1. odmawiaæ; 2. przedyskutowaæ, ustalaæ; einen Preis ~ ustaliæ cenê,
zgodziæ siê na cenê
Abstand m 1. odstêp m, rozpiêtoœæ f; ~ der
Preise rozpiêtoœæ cen; 2. odst¹pienie n;
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abwerfen
von dem Geschäft ~ nehmen odst¹piæ
od transakcji; 3. zrzeczenie n siê, rezygnacja f
Abstandflächen fpl powierzchnie fpl odstêpu
Abstandszahlung f zap³ata f odstêpnego
abstehen odst¹piæ, zrzec siê, zrezygnowaæ
Abstellung f usuniêcie n, likwidacja f
abtragen sp³acaæ, znosiæ, umarzaæ; eine
Hypothek ~ umorzyæ d³ug hipoteczny;
Zinsen ~ sp³acaæ odsetki
Abtragung f 1. umorzenie n; 2. sp³ata f;
~ einer Schuld sp³ata f d³ugu
abtreten 1. odst¹piæ, scedowaæ; 2. ust¹piæ
Abtreppung f schodkowanie n
Abtretende(r) m ceder m
Abtretung f cesja f, przelew m; fiduziarische ~ cesja dla zabezpieczenia
Abtretungsempfänger m cesjonariusz m
Abtretungsurkunde f akt m cesji
Abtretungsverbot n zakaz m cesji, niecedowalnoœæ f
ABV zob. Allgemeine Bausparkasse der
Volksbanken
Abwärtsbewegung f tendencja zni¿kowa,
tendencja spadkowa
Abwasser n œcieki pl, nieczystoœci pl
Abwasseranlage f instalacja kanalizacyjna
Abwasserreinigung f oczyszczanie n œcieków; biologische ~ biologiczne oczyszczanie œcieków
Abwasserreinigungsanlage f oczyszczalnia f œcieków
Abweichung f odst¹pienie n, odstêpstwo n, wariant m, ró¿nica f; ~ vom Preis
ró¿nica ceny; ~ von Vertragsbedingungen niezgodnoœæ z warunkami kontraktu
Abweiser m odbój m
abwenden 1. odpieraæ; 2. unikaæ; 3. zapobiegaæ
abwerfen przynosiæ, dawaæ; Ertrag ~
przynosiæ dochód; Gewinn ~ przynosiæ
zyski

abwickeln
abwickeln zrealizowaæ, za³atwiæ uregulowaæ; ein Geschäft ~ zrealizowaæ transakcjê; seine Geschäfte ~ prowadziæ interesy
Abwicklung f realizacja f, za³atwienie n
abzahlen sp³aciæ, uiœciæ, uregulowaæ
Abzahlung f 1. sp³ata f; gänzliche ~ sp³ata
ca³kowita; 2. rata f; auf ~ na raty, a konto, na poczet; auf ~ kaufen kupowaæ na
raty
Abzahlungskauf m kupno n na raty, zakup m ratalny
Abzahlungskredit m kredyt ratalny
Abzahlungsrate f rata f
Abzahlungssystem n system ratalny
abzeichnen podpisaæ, parafowaæ
Abzeichnung f parafowanie n (umowy)
Abzug m 1. potr¹cenie n, odliczenie n, rabat m; nach ~ po potr¹ceniu; nach ~ der
Kosten po potr¹ceniu kosztów; einen ~
bekommen otrzymaæ rabat; einen ~ erteilen dzieliæ rabatu; 2. kopia f
Acanthus m akant m (element architektoniczny)
Ackerboden m ziemia orna, ziemia uprawna
Ackerland n ziemia orna, ziemia uprawna
AEB zob. Allgemeine Einbruchdiebstahlsversicherungsbedingungen
AEK zob. Arbeitsgemeinschaft des
evangelischen Siedlungswerkes und
des katholischen Siedlungsdienstes
AERB zob. Allgemeine Bedingungen
für die Versicherung gegen Schäden
durch Einbruchdiebstahl und Raub
AFB zob. Allgemeine Feuerversicherungsbedingungen
AFS zob. Arbeitsgemeinschaft Fortbildung in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
AFWoG zob. Gesetz über den Abbau
der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen
Agent m agent m, przedstawiciel handlowy
Agenturprovision f prowizja agencyjna

allgemein
Agenturvertrag m umowa agencyjna
Agglomerationsräume mpl obszary mpl
aglomeracji
AGlB zob. Allgemeine Versicherungsbedingungen für Glasversicherungen
AGLB zob. Automatisiertes Grundbuch- und Liegenschaftsbuchverfahren
Agrarland n kraj rolniczy
AGW zob. Arbeitsgemeinschaft großer
Wohnungsunternehmen
AK zob. Architektenkammer
Akademie der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, Baden-Württemberg
GmbH (AWI) Akademia Mieszkalnictwa i Nieruchomoœci, Badenia-Wittembergia Sp. z o.o.
Akanthus m akant m (element architektoniczny)
Akontozahlung f wp³ata zaliczkowa
Akt m 1. akt m; notarieller ~ akt notarialny; 2. czyn m
Aktenzeichen n sygnatura f akt, numer m
sprawy
Akustikdecke f pokrycie akustyczne
Akustikputz m tynk akustyczny
Akustikziegel m akustyczne ceg³y
Alarmanlage f urz¹dzenie alarmowe
Alienation f cesja f, scedowanie n
ALK zob. Automatisierte Liegenschaftskarte
Alleinauftrag m zlecenie n na wy³¹cznoœæ
Alleineigentum n wy³¹czna w³asnoœæ
Alleinverkaufsrecht n prawo n wy³¹cznej
sprzeda¿y
Allesbrenner m piec wielopaliwowy
Allgefahrenhaftung f odpowiedzialnoœæ
cywilna za wszelkie ryzyka
allgemein ogólny, powszechny; Allgemeine Bausparkasse der Volksbanken (ABV) austr. Zwi¹zek Kas
Oszczêdnoœciowo-Budowlanych Banku Spó³dzielczego; Allgemeine Bedingungen für Bausparverträge (ABB)
ogólne warunki dla hipotecznego planu
oszczêdnoœciowego; Allgemeine Be-
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allgemeinverbindlich
dingungen für die Versicherung f gegen Schäden durch Einbruchdiebstahl und Raub (AERB) ogólne warunki ubezpieczenia od zniszczeñ na skutek
w³amania i kradzie¿y; Allgemeine Bedingungen für die Versicherung gegen Leitungswasserschäden (AWB)
ogólne warunki ubezpieczenia za szkody spowodowane uszkodzeniami kanalizacji; Allgemeine Bedingungen für
die Versorgung mit Elektrizität (AVBElt) ogólne warunki dostaw energii
elektrycznej; Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser
(AVBWasser) ogólne warunki dostawy
wody; Allgemeine Bedingungen für
die Versorgung mit Fernwärme
(AVBFernwärme) ogólne warunki
dostaw energii cieplnej; Allgemeine
Bedingungen über die Gasversorgung von Tarifkunden (AVBGas)
ogólne warunki dostaw gazu dla klientów taryfowych; Allgemeine Einbruchdiebstahlsversicherungsbedingungen (AEB) ogólne warunki
ubezpieczenia od w³amañ; Allgemeine
Feuerversicherungsbedingungen (AFB)
ogólne warunki ubezpieczenia od ognia; Allgemeine Geschäftsbedingungen im Mietrecht ogólne warunki prawa najmu; Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) ogólna specyfikacja techniczna prac budowlanych; Allgemeine
Versicherungsbedingungen für Glasversicherungen (AGlB) ogólne warunki ubezpieczenia od st³uczenia szk³a;
Allgemeine Verwaltungsvorschriften
zum
Schutz
gegen
Baulärm
(AVVLärm) ustawa f o ochronie przed
ha³asem zwi¹zanym z robotami budowlanymi; Allgemeine Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (VGB)
ogólne warunki ubezpieczenia budynków mieszkalnych; Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch Powszechny Ko-
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Anbau
deks Cywilny; Allgemeines Deutsches
Handelsgesetzbuch Niemiecki Kodeks
Handlowy; ~s Wohngebiet (WA) powszechny teren mieszkalny
allgemeinverbindlich ogólnie obowi¹zuj¹cy
Altbau m (AB) stara budowla, stary budynek
Altbaumietenverordnung f (AMVO) rozporz¹dzenie n o czynszach za mieszkania w starym budownictwie
Altbaumietenverordnung f Berlin
(AMVOB) rozporz¹dzenie n o czynszach za mieszkanie w Berlinie w starym budownictwie
Altbaumodernisierung f modernizacja f
starych budynków
Altdachziegel m dachówka klasztorna,
dachówka rzymska
alte Fassung (a.F.) wersja niezmieniona
Altlasten fpl odk³ady pozosta³oœciowe
(obci¹¿enia lub zanieczyszczenia w gruncie lub pod³o¿u zagra¿aj¹ce ludziom
i/lub zwierzêtom)
Alterswertminderung f obni¿enie n wartoœci ze wzglêdu na wiek
Althofsanierung f odnowienie n starych
gospodarstw
Altlasten fpl powierzchnie zanieczyszczone toksycznymi odpadami
Altlastenkataster m, n rejestr m zanieczyszczonych terenów
am angegebenen Ort (a.a.O.) we wspomnianym miejscu
Amortisation f amortyzacja f; ~ des Gebäudes amortyzacja budynku
Amtsblatt n dziennik urzêdowy; im ~ bekanntgegeben werden byæ opublikowanym w dzienniku ustaw
AMVO zob. Altbaumietenverordnung
AMVOB zob. Altbaumietenverordnung
Berlin
anbahnen przygotowaæ, zapocz¹tkowaæ,
daæ pocz¹tek; Geschäfte ~ przygotowaæ transakcjê
Anbau n dobudowanie n

anbei
anbei w za³¹czeniu
anbieten oferowaæ; seine Dienste ~ oferowaæ swoje us³ugi; zum Verkauf ~ wystawiæ na sprzeda¿
Anbieter m oferent m
ändern zmieniaæ; die Bestimmungen eines Abkommens ~ zmieniaæ warunki
umowy
Änderung f zmiana f; ~en der hypothekarisch gesicherten Forderung zmiany
wierzytelnoœci hipotecznej; ~ des Mietvertrages zmiana f w umowie najmu
Anbieten n oferta f, propozycja f; ~ von
Diensten œwiadczenie n us³ug; ein ~ annehmen przyj¹æ ofertê
Anfrage f 1. zapytanie n; 2. zapytanie ofertowe
Angaben fpl 1. informacja f, dane pl,
szczegó³y mpl; 2. wskazówka f, instrukcja f
Angebot n 1. oferta f, propozycja f; Ablehnung eines ~s odrzucenie n oferty;
bindendes ~ oferta wi¹¿¹ca; günstiges
~ korzystna oferta; ein ~ annehmen
przyj¹æ ofertê; ein ~ machen przed³o¿yæ ofertê; 2. poda¿ f
Angebotsannahme f przyjêcie n oferty
Angebotsbedingungen fpl warunki mpl
oferty
Angebotspreis m cena ofertowa
angelaufene Zinsen naros³e odsetki
Angeld n zaliczka f, zadatek m
angelegt zainwestowany; ~e Preise ceny
umiarkowane
Angemessenheit f der Wohnkosten wspó³miernoœæ f kosztów mieszkaniowych
Ankauf m kupno n, skup m
ankaufen zakupiæ, nabyæ
Ankäufer m kupuj¹cy m
Ankaufsrecht n prawo n zakupu
Ankaufspreis m cena f zakupu
Anker m kotew f
Ankermieter m kluczowy najemca
Ankerplatte f p³yta kotwowa
Ankündigung f informacja f, zapowiedŸ f
Anlage f 1. za³o¿enie n; 2. rozk³ad m,

Anschaffung
plan m, projekt m; 3. za³¹cznik m; in
der ~ w za³¹czeniu
Anlagen fpl zabudowania pl
Anlagevermögen n maj¹tek trwa³y, œrodki trwa³e
Anlagewert m wartoœæ f œrodków trwa³ych
Anleger m inwestor m
Anleihe f po¿yczka f
Anleihenehmer m po¿yczkobiorca m
anmelden zg³osiæ, zameldowaæ
anmeldepflichtig podlegaj¹cy obowi¹zkowi zg³oszenia
Anmeldung f zg³oszenie n, zameldowanie n; ~ des Mieters zameldowanie n lokatora; ~ eines Schadens zg³oszenie
szkody
anmieten wynajmowaæ
Anmietung f wynajmowanie n, najmowanie n
Annahme f 1. przyjêcie n, odbiór m; 2. akceptacja f; ~ eines Angebots przyjêcie
oferty; ~ von Bedingungen przyjêcie n
warunków; 3. zatwierdzenie n, uchwalenie n
Annahmebestätigung f potwierdzenie n
odbioru
Annuität f annuitet m, raty roczne
Annullierung f 1. umorzenie n (d³ugu);
2. uniewa¿nienie n, anulowanie n; ~ eines Vertrages uniewa¿nienie n umowy
anrechenbar podlegaj¹cy naliczeniu, doliczeniu, potr¹ceniu
anrechnen 1. zaliczyæ, doliczyæ; 2. potr¹ciæ; 3. obci¹¿yæ
Anrechnung f 1. zaliczenie n; 2. potr¹cenie n; 3. obci¹¿enie n
Anreger m aktywator m
anschaffen 1. nabyæ, zakupiæ; 2. dostarczyæ
Anschaffung f zakup m, nabycie n, kupno n; ~ des Grunderbnießbrauchsrechtes nabycie prawa u¿ytkowania wieczystego; Anschaffungs- oder Herstellungskosten pl koszty mpl nabycia lub
wytworzenia
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Anschaffungspreis

A

Anschaffungspreis m cena f nabycia
Anschlag m 1. kosztorys m, kalkulacja f;
2. wêgarek m
Anschlussvermietung f wynajem ³¹czeniowy
Anstrichfarbe f farba malarska
Anstrichstoff m farba malarska
ansetzen 1. ustaliæ, wyznaczyæ; 2. oszacowaæ
Anspruch m roszczenie n, prawo n (do
czegoœ); ~ auf Miet- oder Pachtzins
roszczenie o czynsz najmu lub dzier¿awy
ansteigen rosn¹æ, wzrastaæ
Ansteigen n wzrost m; ~ der Preise
wzrost m cen
Anstrich m malowanie n, lakierowanie n
Antennenanschluss m przy³¹czenie antenowe
Antennenkabel n kabel antenowy
Antrag m 1. wniosek m; 2. propozycja f
Antragsteller m sk³adaj¹cy m wniosek
Antritt(sstufe) f pierwszy, najni¿szy stopieñ schodów
Antrittspfosten m pierwszy s³upek balustrady
Anweisung f 1. przekaz m; 2. instrukcja f;
~ en genau befolgen dok³adnie przestrzegaæ instrukcji
Anwendbarkeit f stosowalnoœæ f, mo¿liwoœæ f zastosowania; ~ des neuen
Rechtes stosowalnoœæ nowego prawa
Anwendung f zastosowanie n, u¿ycie n
Anwurf m narzut m
anzahlen zadatkowaæ, daæ zaliczkê
Anzahlung f wp³ata zaliczkowa, przedp³ata f, zaliczka f
anzeigen 1. powiadomiæ, poinformowaæ;
2. og³osiæ
anziehen zwy¿kowaæ, iœæ w górê
Anzughaube f okap m (nad kuchenk¹)
Arbeitsablaufplannung f planowanie n
przebiegu robót
Arbeitsgemeinschaft f komitet roboczy;
~ des evangelischen Siedlungswerkes
und des katholischen Siedlungsdien-
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ARGEBAU-Bauministerkonferenz
stes (AEK) Wspólny Protestancki i Katolicki Komitet Roboczy ds. Us³ug Budowlanych; ~ Fortbildung in der
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft(AFS) Komitet Roboczy ds.
Dalszego Kszta³cenia w Bran¿y Nieruchomoœci i Budownictwa; ~ für Wohnungswesen, Städteplanung und
Raumordnung (AWOS) Wspólny Komitet Roboczy ds. Budownictwa
Mieszkaniowego, Miejskiego i Planowania Regionalnego; ~ großer Wohnungsunternehmen (AGW) Wspólny
Komitet Roboczy G³ównych Firm Budowlanych; ~ der Akademien der Immobilienwirtschaft (AAI) Komitet
Wspó³pracuj¹cy Akademii Nieruchomoœci
Arbeitsstättenverordnung f (ArbStättVO) przepisy mpl dotycz¹ce miejsca
pracy
Arbeitsvergütung f wynagrodzenie n za
pracê
Arbeitsvertrag m umowa f o pracê
Arbeitszeit f czas m pracy
ArbStättVO zob. Arbeitsstättenverordnung
Architekt m architekt m; Verstoß des ~en
gegen die allgemeinen Regeln der
Technik naruszenie przez architekta
ogólnych zasad technicznych
Architektenbindung f zatrudnienie n
okreœlonego architekta zgodnie z umow¹ budowy
Architektenhaftpflichtversicherung f
ubezpieczenie n od odpowiedzialnoœci
cywilnej architekta
Architektenkammer f (AK) Izba f Architektów
Architektenleistungen fpl us³ugi architektoniczne
Architektenvertrag m umowa f na us³ugi
architektoniczne
ARGEBAU-Bauministerkonferenz f
(Arbeitsgemeinschaft f der für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen zu-

Arkaden
ständigen Minister und Senatoren
der 16 Länder der Bundesrepublik
Deutschland) Komitet Roboczy Ministrów i Senatorów z 16 Landów, Odpowiedzialnych za Budownictwo, Mieszkalnictwo oraz Budownictwo Mieszkaniowe (ARGEBAU)
Arkaden fpl arkady pl
Armatur f armatura f
Armenviertel n dzielnica f biedoty
Armierung f zbrojenie n
Arrondierung f scalanie n gruntów, konsolidacja f ziemi rolnej
Art f rodzaj m, ~ der baulichen Nutzung
rodzaj u¿ytkowania budowlanego
Ärztehäuser npl centra medyczne, oœrodki zdrowia
Asphaltbeton m asfaltobeton m
Atriumhaus n dom atrialny
Attest n atest m, certyfikat m, œwiadectwo n; ein ~ ausstellen wystawiæ œwiadectwo
Attika f strych m, attyka f
Attikawohnung f mieszkanie n na strychu
ATV zob. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen
Aufbau m odbudowa f
Aufbauplan m szczegó³owy plan zabudowy
aufbessern 1. poprawiæ; 2. podwy¿szyæ
aufbewahren przechowywaæ
Aufenthaltsräume mpl pomieszczenia npl
rekreacyjne
Aufforderung f 1. wezwanie n; ~ zur
Zahlung wezwanie do zap³aty; 2. zaproszenie n; ~ zur Abgabe von Angeboten zaproszenie do sk³adania ofert
auffühlen 1. nape³niæ; 2. uzupe³niæ
Aufführung f wznoszenie n
Aufgabe f 1. zadanie n; 2. rezygnacja f, zaniechanie n; 3. zwiniêcie n, likwidacja n; ~ des Geschäfts likwidacja firmy
Aufgebotspreis m cena wywo³awcza
aufgehoben uniewa¿niony, uchylony
Aufgeld n 1. naddatek m; 2. zadatek m
aufheben 1. podnieœæ, przechowaæ; 2. unie-

aufstocken
wa¿niæ, uchyliæ, anulowaæ; einen Vertrag ~ anulowaæ umowê
Aufhebung f 1. zniesienie n, uniewa¿nienie n; 2. zaprzestanie n; 3. zakoñczenie n; 4. cofniêcie n
aufhören ustaæ, zaprzestaæ
Aufhören n ustanie n, zaprzestanie n
Auflage f 1. na³o¿enie n obowi¹zku; 2. polecenie n; 3. wymiar m (np. podatku)
Auflagefläche f powierzchnia f podpory
Auflager n podpora f
Auflassung f przeniesienie n prawa w³asnoœci do nieruchomoœci
Auflassungsvormerkung f informacja f
o przeniesieniu prawa w³asnoœci, zapis m o przeniesieniu prawa w³asnoœci
Auflassungsvormerkung f ostrze¿enie n
o zawarciu umowy zobowi¹zuj¹cej
do przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci
Aufgleichflächen fpl tereny rekultywacyjne
Auflistung f specyfikacja f
Aufpreis m narzut m na cenê
Auf-Putz-Installation f instalacja natynkowa
aufrechnen 1. odpisywaæ, potr¹caæ; 2. rozliczyæ; 3. wstawiæ do rachunku
aufrechenbar podlegaj¹cy odpisowi, potr¹calny
Aufrechnung f potr¹cenie n
aufrichten wznosiæ
Aufrufpreis m cena wywo³awcza
aufsetzen sporz¹dziæ, przygotowaæ; eine
Urkunde ~ sporz¹dziæ dokument
Aufsicht f nadzór m; die ~ ausüben sprawowaæ nadzór; die ~ wahrnehmen
sprawowaæ nadzór, sprawowaæ kontrolê
aufstellen 1. wystawiæ rachunek; 2. zestawiæ (listê, bilans); Kosten ~ dokonywaæ
zestawienia kosztów
aufstellen wznosiæ
Aufstellung f lista f, zestawienie n, specyfikacja f; ~ der Aufwendungen zestawienie kosztów
aufstocken powiêkszaæ, uzupe³niaæ
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Aufstockung

A

Aufstockung f nadbudowa f kondygnacji
auftauen rozmroziæ
Auftauen n odmro¿enie n (kapita³u, œrodków)
aufteilen podzieliæ
Aufteilung f rozdrobnienie n, podzia³ m;
~ der Gesamtgewinne podzia³ zysku
ca³kowitego; ~ von Gewinn und Verlust podzia³ zysków i strat
Aufteilungsplan m plan m podzia³u
Auftrag m zlecenie n, zamówienie n; im ~
z upowa¿nienia
Auftraggeber m zleceniodawca m
Auftragnehmer m zleceniobiorca m
Auftragsabwicklung f realizacja f zleceñ, realizacja f zamówieñ
Auftragsannullierung f anulowanie n,
wycofanie n zamówienia
Auftragsbedingungen fpl warunki mpl
zlecenia
Auftragsbestätigung f potwierdzenie n
zamówienia
auftragsgemäß zgodnie z zamówieniem
auftragswidrig niezgodnie z umow¹
Auftrieb m 1. zwy¿ka f (np. cen), wzrost m;
2. o¿ywienie n
Aufwandsentschädigung f zwrot m poniesionych kosztów
aufwendig kosztowny
Aufwendungen fpl nak³ady mpl, koszty mpl,
wydatki mpl; Ersatz von ~ zwrot
kosztów; finanzielle ~ nak³ady finansowe; laufende ~ wydatki bie¿¹ce
Aufwendungsbeihilfe f rz¹dowa pomoc f
dla w³aœcicieli budynków w pokryciu
kosztów
Aufwendungsersatz m zwrot m nak³adów
aufwerten 1. waloryzowaæ; 2. podnieœæ
nominaln¹ wartoœæ
Aufzeichnungspflicht f obowi¹zek m ewidencjonowania
Aufzugsverordnung f (AufzV) przepisy mpl dotycz¹ce dŸwigów
Ausbau m 1. wykoñczenie budowlane;
2. adaptacja f (w budownictwie)
ausbauen adaptowaæ (w budownictwie)
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aushandeln
Ausbauhaus n dom m w stanie surowym
Ausbauhaus n rozbudówka f
ausbieten oferowaæ (do sprzeda¿y)
Ausbietung f wystawienie n na sprzeda¿
ausfertigen sporz¹dziæ, wystawiæ; eine
Urkunde ~ sporz¹dziæ dokument; einen
Vertrag ~ sporz¹dziæ umowê
Ausfertigung f 1. sporz¹dzenie n; 2. akt m,
orygina³ m; erste ~ eines Schreibens
orygina³ pisma; 3. odpis m; 4. kopia f,
egzemplarz m; in doppelter ~ sporz¹dziæ umowê w dwóch egzemplarzach
ausfugen uszczelniaæ (w budownictwie)
Ausfugen n spoinowanie n
Ausführende(r) m wykonawca m
Ausführungszeichnungen fpl szkice robocze
ausbaggern kopaæ kopark¹
Ausgangskalkulation f kalkulacja wyjœciowa
Ausgebäude n wykusz m
ausgemauertes Fach wype³nienie n z cegie³ miêdzy elementami œciany szkieletowej
ausgestattet wyposa¿ony
Ausgleich m 1. wyrównanie n, rekompensata f; 2. zniesienie n; ~ für sanierungsbedingte Werterhöhungen (städtebauliche Sanierung) dop³ata wyrównawcza po ogólnych ulepszeniach dzielnicy mieszkaniowej, powoduj¹cych
wzrost wartoœci samego mieszkania
ausgleichen 1. wyrównaæ, skompensowaæ; ein Konto ~ uregulowaæ nale¿noœæ, zamkn¹æ rachunek; 2. sp³acaæ
(d³ug); 3. zrównaæ, zrównowa¿yæ
Ausgleichszahlung f für Sozialwohnungen kompensata f dla mieszkañ komunalnych
Ausgleichstrich m warstwa wyrównuj¹ca
Aushandeln n negocjowanie n, uzgodnienie n; ~ eines Übereinkommens uzgodnienie umowy, wynegocjowanie
umowy
aushandeln wytargowaæ, wynegocjowaæ

