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STANDARD WYKOŃCZENIA  

Lokali mieszkalnych  

przy ul. Zagórzańskiej / ks. Szulczyka  

dz. ew. nr. dz. nr 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 63/8, 63/9, 

63/10, 63/11, 63/12, 63/13, 63/14 

z obrębu 3-15-03 
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INWESTYCJA: 
 
BUDOWA 14 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ (po 2 lokale 
każdy) WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ WODNO-KANALIZACYJNĄ, WENTYLACJI, C.O., ELEKTRYCZNĄ I 
TELETECHNICZNĄ, NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (DROGA WEWNĘTRZNA W POSTACI CIĄGU 
PIESZO-JEZDNEGO, ZEWNĘTRZNEJ INSTALCJI KNALIZACJI SANITRNEJ) I ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU W TYM DOJŚCIAMI DO BUDYNKÓW ORAZ MIEJSCAMI POSTOJOWYMI ORAZ 28 SZAMB SZCZELNYCH 
(10 M3 KAŻDE), NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE DZIELNICY WAWER PRZY ULICY 
ZAGÓRZAŃSKIEJ/KS. SZULCZYKA DZ. NR EW. 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 63/8, 63/9, 63/10, 
63/11, 63/12, 63/13, 63/14 Z OBRĘBU 3-15-03 
 
 
 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

KONTROLA DOSTĘPU 

 teren inwestycji ogrodzony, 

 wjazd na teren inwestycji z ul. Zagórzańskiej, zamykany szlabanem lub bramą, 

 skrzynki na listy, 

 teren nie objęty monitoringiem oraz ochroną. 

DROGI, CHODNIKI, 
MIEJSCA POSTOJOWE 
ZIELEŃ 

 42 miejsca postojowe na terenie inwestycji do wyłącznego użytku nabywców 

lokali mieszkalnych, 

 droga i chodniki z płyt betonowych i / lub kostki betonowej, 

 zieleń projektowana – trawa, 

 stojaki na rowery. 

INSTALACJE 
ZEWNĘTRZNE 
ZWIĄZANE Z 
OTOCZENIEM BUDYNKU 

 energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej, stacja TRAFO zlokalizowana w 

północno wschodniej części działki, 

 woda z wodociągu miejskiego, 

 gaz z sieci gazowej, 

 kanalizacja w postaci indywidualnych szamb szczelnych. 

BUDYNKI  

KONSTRUKCJA 

 budynek wykonany w technologii tradycyjnej, 

 fundamenty budynku – żelbetowe ławy i/lub stopy fundamentowe, 

 konstrukcja stropów – żelbetowa, monolityczna lub/i drewniana, 

 konstrukcja dachu – drewniana, 

 ściany – murowane z pustaków silikatowych i/lub ceramicznych lub równoważne. 
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ŚCIANY ZEWNĘTRZNE i 
WEWNĘTRZNE 

 elewacja budynku – bez spoinowy system ociepleń lub równoważny, 

 tynki wewnętrzne – tynki gipsowe kat. III i/lub cementowo-wapienne lub  

równoważne, nie malowane. 

DACH 
 pokrycie dachu – blachodachówka, 

 dach nieocieplony (ocieplenie w stropie nad I kondygnacją). 

IZOLACJE  termiczna, przeciwwodna, przeciwwilgociowa. 

MIEJSCE GROMADZENIA 
ODPADÓW 

 miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadków stałych 

zlokalizowane przy miejscach postojowych. 

LOKALE MIESZKALNE 

DRZWI WEJŚCIOWE  drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych ze wspólnych przedsionków. 

SUFITY 

 wysokość pomieszczeń około 2,80m (parter) i 2,97m (piętro) liczona od 

wykończonej posadzki do niewykończonego stropu (lokalne obniżenia ze 

względu na konstrukcję budynku lub instalacje). 

 na sufitach tynk gipsowy kat. III i/lub cementowo-wapienny i/lub równoważny 

nie malowany, 

 obniżenia pod instalacje zabudowane z płyt g-k nieszpachlowane i niemalowane. 

ŚCIANY WEWNĘTRZNE 
 

 ściany – żelbetowe i/lub murowane z pustaków silikatowych i/lub ceramicznych 

lub równoważne, 

 tynki gipsowe i/lub cementowo-wapienne lub  równoważne, niemalowane, 

 otwory drzwiowe nie tynkowane, przygotowane do montażu ościeżnic i drzwi. 

POSADZKI  wylewka ze szlichty cementowej wraz z izolacjami. 

SCHODY  w gestii klienta lub żelbetowe w zależności od typu lokalu mieszkalnego. 

OKNA I DRZWI 
BALKONOWE 

 okna i drzwi balkonowe typu PCV, 

 parapety zewnętrzne - systemowe z blachy stalowej powlekanej lub równoważne, 

 parapety wewnętrzne w gestii klienta. 

INSTALACJE  

 wentylacja grawitacyjna, z kartkami w sufitach lub/i w szachtach, 

 instalacja elektryczna,  

 instalacja wody użytkowej z miejskiej sieci wodociągowej z rozprowadzeniem w 

posadzkach i ścianach po wierzchu (natynkowo), 



 
 

   
 

Albero Invest Sp. z o.o. - 2  Zielna 37,  00-108 Warszawa 
tel. +48 22 375 93 02, mail: biuro@alberoinvest.pl 

NIP: 5272791981, REGON: 366220229 Sąd Rej. dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, nr KRS: 0000656296 

 
4 | S t r o n a  

 

 instalacja kanalizacji z rozprowadzeniem po wierzchu ścian natynkowo lub 

zakorkowana na szachcie do indywidualnego rozprowadzenia przez klienta, 

 szamba szczelne (1szt. szamba/1 lokal mieszkalny), 

 kocioł gazowy wraz z instalacją doprowadzającą gaz prowadzoną po wierzchu, 

 brak instalacji kominka. 

BALKONY/OGRÓDKI 
LOKATORSKIE   

 zieleń projektowana – trawa, 

 ogródki lokatorskie wygrodzone. 

 
UWAGA!  

Wszelkie rozwiązania szczegółowe zgodnie z projektem budowlanym i/lub projektem wykonawczym. 


