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Zadanie inwestycyjne  

w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego 

 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego  

z podziemną halą garażową i infrastrukturą techniczną towarzyszącą 

we Wrześni ul. Dmowskiego,  

na działkach oznaczonych nr ewid. 4479/2, 926/10, 4478/9, 4478/8, 931/7 

 

(decyzja o pozwoleniu na budowę nr 326/2020 z dnia 19.05.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

II..    OOTTOOCCZZEENNIIEE      
 

Dojścia piesze  ciągi piesze z kostki betonowej. 

Zieleo na gruncie 
rodzimym 

 trawa, krzewy, drzewa z instalacją 
nawadniającą- teren w pełni 
zagospodarowany z akcentem z płyt 
betonowych lub granitowych, 

 galanteria ogrodowa. 

Dojazdy  droga wewnętrzna. 

Instalacja wodno-
kanalizacyjna 

 instalacja do podlewania zieleni i utrzymania 
czystości 

Instalacja elektryczna  oświetlenie zewnętrzne od strony ogrodu 
oraz od strony drogi dojazdowej; oświetlenie- 
lampy uliczne, monitoring inwestycji. 

Architektura  ogrodzenie, ciągi piesze, ławki, drzewka, 
donice i krzewy. 
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IIII..  RROOZZWWIIĄĄZZAANNIIAA  KKOONNSSTTRRUUKKCCYYJJNNEE      

 

Fundamenty  ławy i stopy żelbetowe. 

Ściany i części 
podziemne 

 słupy i rdzenie żelbetowe oraz ściany 
fundamentowe żelbetowe monolityczne 
wylewane na budowie. 

Ściany konstrukcyjne  murowane z pustaków silikatowych, 
 elewacja- ocieplona styropianem. Od strony 

tarasów elewacja z płyt HPL z tworzyw 
sztucznych na ruszcie z wypełnieniem wełną 
mineralną. 

Ściany działowe  murowane z elementów drobnowymiarowych 
lub płyta GK. 

Stropy  stropy sprężone prefabrykowane częściowo 
monolityczne 

Dach  dach płaski z dociepleniem styropianowym i 
pokryciem papą. 

 Podciśnieniowy statek odwodnienia 

Okna i drzwi tarasowe  okna tarasowe typu fix (stałe), 
 drzwi tarasowe uchylno- przesuwne lub 

rozwierne. 
 rolety zewnętrzne elektryczne. 

Drzwi i bramy  drzwi wejściowe do budynku aluminiowe, 
 video-domofon przy drzwiach wejściowych, 
 brama garażowa segmentowa elektryczna. 

Balustrady   szklane z elementami ze stali nierdzewnej. 

Parapety  zewnętrzne- blacha ocynkowana powlekana. 
 Wewnętrzne - konglomerat. 

Źródło ciepła  zasilanie z sieci ciepłowniczej VEOLIA. 
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IIIIII..  BBUUDDYYNNEEKK  --  WWYYKKOOŃŃCCZZEENNIIEE  LLOOKKAALLII    

 

 

Podłoga  posadzka betonowa, jastrych cementowy. 

Ściany  ściany mieszkao w stanie deweloperskim pokryte 
tynkiem gipsowym, 

 łazienka- tynk gipsowy lub siatka+ klej. 

Sufit  sufity podwieszane z płyt gipsowo- kartonowych 
na ruszcie stalowym bez gładzi gipsowej (surowe 
płyty montowane pojedyoczo). 

Tarasy  balustrady szklane z elementami stali nierdzewnej, 
 galanteria ogrodowa, trawa i krzewy na tarasach. 

Instalacja wodno- 
kanalizacyjna 

 lokalowa z tworzywa sztucznego PCV 
rozprowadzona w warstwach posadzki, 

 kanalizacja z rozprowadzeniem do sieci, 
 indywidualne liczniki wody. 

Instalacja 
wentylacji 

 wentylacja mechaniczna, 
 w kuchni niezależny kanał do podłączenia okapu. 

Instalacja 
elektryczna 

 1- fazowa, 
 3-fazowa do kuchenki, 
 oświetleniowa. 

Instalacja 
teletechniczna 

 instalacja RTV, 
 dzwonek do drzwi wejściowych, 
 video- domofon, 
 instalacja alarmowa. 

Wyposażenie  osprzęt elektryczny  
(gniazdka, włączniki). 
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IIVV..    PPOOWWIIEERRZZCCHHNNIIEE  WWSSPPÓÓLLNNEE  ––  KKLLAATTKKAA  

SSCCHHOODDOOWWAA    II  KKOORRYYTTAARRZZEE        

 

Ściany  tynk z gładzią gipsową malowany farbą na gotowo; 
okładziny z płyt HPL; płyty gresowe; tapeta; lustra. 

Balustrady 
schodowe 

 stalowe, malowane proszkowo. 

Sufit  podwieszany. 

Płytki  gress. 

Poziom "0"  ogrzewanie podłogowe w strefie wejścia. 

Windy  cichobieżne, wykooczenie kabiny- stal 
nierdzewna/lustro, 

 dostęp do windy za pomocą karty wyłącznie dla 
mieszkaoców i gości. 

Instalacja 
elektryczna 

 oświetleniowa- oprawy oświetleniowe, 
 sterowanie oświetleniem przez detektory ruchu. 

 

 

VV..  SSKKRRYYTTKKII    LLOOKKAATTOORRSSKKIIEE    

 

Podłoga  wylewka betonowa. 

Ściany  murowane. 

Ściany i sufit  malowany. 

Instalacje elektryczne  oświetlenie. 

Drzwi  płytowe pełne. 

 

 

VVII..  GGAARRAAŻŻ    

 

Posadzka  kostka typu pozbruk lub posadzka 
betonowa. 

Ściany  żelbetowe surowe. 

Brama garażowa  segmentowa elektryczna. 

 


