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MATERIAŁ INFORMACYJNY 

 
Niniejszy materiał informacyjny sporządzono dla Zadania Inwestycyjnego – Osiedle Villa Romanów Zadanie 

Inwestycyjne nr 1 – budynek o nr projektowym 107 wraz z zagospodarowaniem terenu – rozumianego jako 

część Przedsięwzięcia Deweloperskiego. W każdym miejscu gdzie podawana informacja dotyczy 

Przedsięwzięcia Deweloperskiego należy rozumieć, że informacja dotyczy Zadania Inwestycyjnego nr 1. 

 
CZĘŚĆ INDYWIDUALNA dla mieszkania nr 3.5, II piętro, budynek 107  

Cena m2 powierzchni lokalu  

mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego 

 

 

Określenie położenia oraz  

istotnych cech domu jednoro- 

dzinnego będącego 

przedmiotem umowy 

deweloperskiej  

lub budynku w którym ma  

znajdować się lokal mieszkalny 

będący przedmiotem umowy 

deweloperskiej   

liczba kondygnacji 5 

 

technologia wykonania 

 

Technologia żelbetowa 

monolityczna szkieletowa ze 

ścianami murowanymi między 

słupami żelbetowymi 

standard prac 

wykończeniowych w części 

wspólnej budynku i terenie 

wokół niego, stanowiącym 

część wspólną 

nieruchomości 

 

 

1. Elewacje-ściany zewnętrzne 

ocieplone styropianem i 

wykończone 

cienkowarstwowym tynkiem 

elewacyjnym 

2. Pokrycie dachu – blacha 

stalowa powlekana na rąbek 

stojący 

3. Stolarka okienna i balkonowa – 

z PCV, 

4. Klatka schodowa i korytarze: 

– podłogi wykończone płytkami 

gresowymi 

- ściany tynkowane i malowane 

5. Balkony i tarasy 

5.1 Posadzki- wykończone gresem 

mrozoodpornym 

5.2 Balustrady- rama z kształtników 

stalowych malowane 

6. Klatki schodowe 

6.1 Holl wejściowy i posadzka na 

piętrze wykończone płytkami 

gresowymi 

6.2 Ściany tynkowane i malowane 

6.3 Pochwyt stalowy malowany 

proszkowo 

6.4 Sufity tynkowane i malowane 

7. Ściany i sufit komórek 

lokatorskich tynkowane i 

malowane 

7.1 Podłoga w komórkach 

wykończona gresem 

7.2 Drzwi do komórek ażurowe  

8. Ściany konstrukcyjne żelbetowe 

9. Ściany wewnętrzne 

międzymieszkaniowe – 

murowane z bloczków 

silikatowych 

      10.   Stropy – żelbetowe  
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      11.   Drzwi wejściowe do   

              mieszkań – w standardzie       

              antywłamaniowym 

      12.   Ciągi pieszo-jezdne – z  

               kostki betonowej 

      13.   Miejsca składowania   

              odpadków – altana  

              śmietnikowa poza budynkiem 

      14.   Winda – dźwig osobowy z   

       napędem elektrycznym, z  

       dostępem do kondygnacji:  

       parteru, 1, 2, 3 i 4 piętra 

liczba lokali w budynku 

 

29 

liczba miejsc garażowych i  

postojowych 

29 zewnętrznych miejsc 

postojowych 

dostępne media w budynku 

 

Instalacje wewnętrzne: wody zimnej, 

ciepłej, kanalizacja sanitarna, centralne 

ogrzewanie, elektryczna, telefoniczna, 

domofonowa i internetowa 

dostęp do drogi publicznej TAK - ul. Romanowska 

 
Określenie usytuowania lokalu 

mieszkalnego w budynku, jeżeli 

przedsięwzięcie deweloperskie 

dotyczy lokali mieszkalnych 

Załącznik nr 1 

Określenie powierzchni i układu 

pomieszczeń oraz zakresu i 

standardu prac wykończeniowych, 

do których wykonania zobowiązuje 

się deweloper 

Załącznik nr 2 

70,26m2  

 
Standard wykończenia mieszkania: 

1. Ściany: 

- pomieszczenia poza łazienką i WC – tynk gipsowy  

- pomieszczenia łazienki i WC –tynk gipsowy 

2. Sufit:  

- pomieszczenia poza łazienką i WC – tynk gipsowy  

- pomieszczenia łazienki i WC – tynk gipsowy 

3. Posadzka: szlichta betonowa zbrojona, zatarta na gładko. 

Bez okładzin podłogowych 

4. Okna i drzwi balkonowe z PCV, z profilu min. 5 

komorowego, okucia obwiedniowe, systemowe,  

5. Drzwi wejściowe do mieszkania: w standardzie 

antywłamaniowym  

6. Drzwi wewnątrzlokalowe: tylko przygotowane otwory pod 

montaż ościeżnic i drzwi wewnątrzlokalowych. Bez drzwi i 

ościeżnic wewnątrzlokalowych 

7. Parapety wewnętrze: konglomerat 

8. Instalacje:  

- centralnego ogrzewania: rozprowadzona   

  podposadzkowo z rur z tworzyw sztucznych.   

  Grzejniki płytowe z zaworami i głowicami  

  termostatycznymi, w łazience grzejnik drabinkowy 

- kanalizacyjna: z rur z tworzyw sztucznych, wejście 

  do pomieszczenia bez rozprowadzenia pod  

  urządzenia. Bez białego montażu. 

- wodna: instalacja wody ciepłej i cyrkulacyjnej z rur  

  polipropylenowych 

- elektryczna: oświetleniowa i gniazd wtykowych z  

  osprzętem.  

- domofonowa – instalacja zakończona aparatem 

  domofonowym 
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- instalacja telefoniczna (sygnał po podpisaniu umowy 

  abonenckiej z operatorem) 

- TV kablowej- instalacja zakończona osprzętem  

  (sygnał zostanie podany przez Operatora TV  

   kablowej po podpisaniu umowy przez Klienta. 

  
 


